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Önsöz
Türkiye 1970'li yıllardan itibaren çevre politikaları geliştiren, birçok bölgesel ve
küresel çevre antlaşmasına taraf olan bir ülkedir. 21 Aralık 2009’da Avrupa Birliği
müzakere sürecinde Çevre Başlığının açılmasıyla da Türkiye’nin çevre
politikasında yaşanan gelişmeler kamuoyunun dikkatini daha fazla çekmeye
başlamıştır.
Türkiye’nin AB üyeliğine giden süreçte üstlendiği ve belirli zaman dilimlerinde
yerine getirmeyi taahhüt ettiği ilk Ulusal Programı’nın 2001 yılında kabulünden bu
yana; AB çevre müktesebatına uyum çalışmaları plan ve programlar dâhilinde
sürdürülmektedir. Geçen süre zarfında gerçekleştirilen bir dizi proje sonucunda,
çevre müktesebatının büyük bir kısmı uyumlaştırılmıştır. Ancak çevre konusunun,
bu alandaki geniş mevzuatın uyumunun yanı sıra uygulama ve yaptırım
gerektirmesi, uygulama safhasında ihtiyaç duyulan finansman büyüklüğü ve
kendisini sürekli yenileyerek daha yüksek norm ile standartlara giden dinamik
yapısı nedeniyle zorlu bir müzakere başlığı olduğu da özellikle belirtilmelidir.
Nitekim, Türkiye’nin Avrupa Birliği ile süren müzakere sürecinde çevre başlığında
kat ettiği mesafeyi değerlendiren, Avrupa Komisyonu 2011 Türkiye İlerleme
Raporu (çevre başlığı sonuç kısmı), bu konuda önemli ipuçları vermektedir.
“Genel olarak, daha fazla uyum yönünde bazı ilerlemeler kaydedilmiştir.
Çevre alanındaki hazırlıklar erken aşamadadır. Yatay mevzuat, hava kalitesi,
endüstriyel kirlilik kontrolü ve risk yönetimi konularında sınırlı ilerleme
kaydedilmesine karşılık, atık yönetimi konusunda iyi düzeyde ilerleme
sağlanmıştır. Tüm düzeylerde ilgili kurumlar arasında daha iyi koordinasyon
sağlanması konusu dahil olmak üzere, daha fazla güçlendirilmesi gereken su
kalitesi, kimyasallar ve idari kapasite konularında çok sınırlı ilerleme
kaydedilmiştir. Doğa koruması konusunda ilerleme sağlanmamıştır. Çevre
alanındaki yatırımların artırılması gerekmektedir. İklim değişikliği
konusunda, AB iklim gereklilikleri ile ilgili farkındalık yaratılması
konusunda sınırlı ilerleme kaydedilmiştir. Bununla birlikte, hem yurt içinde
hem de uluslararası düzeyde hâlâ daha iddialı bir iklim politikası
oluşturulması gerekmektedir. İklim değişikliği konusunda idari kapasite
bakımından ilave bir ilerleme kaydedilmemiştir.”
Türkiye’nin çevre konusundaki Avrupa Birliği mevzuatına uyumu, Birlik
üyeliğine giden süreçte yerine getirmesi gereken koşullar olarak değil, yaşanılabilir
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bir dünya için üzerine düşen bir görev olarak görülmelidir. Daha önemlisi,
Türkiye’nin çevre politikalarında Avrupa Birliği’ne tam anlamıyla uyum
sağlayabilmesinin, salt mevzuat uyumunun sağlanması ve diğer teknik koşulların
yerine getirilmesinden ibaret olmadığının bilinmesidir. Türkiye’de ekolojik
dengenin korunması için toplumda çevre bilincinin oluşması ve kökleşmesini
sağlayacak atılımların gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Çevre bilinci konusunda
dünya genelinde ileri bir konumda olan Avrupa kamuoyu ile iletişim, başta sivil
toplum örgütleri olmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşlar ile, Türk toplumunda da
bu konuda duyarlılığın artmasında önemli bir katkı sağlayacaktır.
Bu gelişmeler çerçevesinde Türkiye’nin uluslararası çevre rejimlerindeki yerini,
dünyadaki çevre söylemlerini, Türkiye ile Avrupa Birliği’ndeki yeni çevre
araçlarını hem teorik hem de uygulamaya yönelik bakış açılarından değerlendiren
makalelerden oluşan Marmara Avrupa Araştırmaları Dergisi’nin çevre özel
sayısının tüm araştırmacılara ve öğrencilere faydalı olacağını düşünmekteyiz.
Derginin, Haziran 2012’de Brezilya’nın Rio de Janerio kentinde yapılacak
Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma (Rio+20) Konferansı ile aynı tarihlerde
yayımlanacak olmasını, anlamlı buluyor; makaleleriyle katkıda bulunan tüm
yazarlara, bu süreçte yer alan hakemlerimize ve emeği geçen bütün arkadaşlarımıza
teşekkürlerimi sunuyorum.

Prof. Dr. Muzaffer Dartan
Marmara Üniversitesi
Avrupa Birliği Enstitüsü Müdürü
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RİO+ 20 ARİFESİNDE ÇEVRE REJİMLERİ VE
SÖYLEMLERİ
Rana İzci-Semra Cerit Mazlum





Ekolojik ve toplumsal olarak sürdürülemez üretim, tüketim ve bölüşüm ilişkileri
düzeninin ürünü olan küresel ekolojik kriz bugün insanlığı gerçek anlamda bir yol
ayrımına getirmiştir. Bilimsel çalışmalarda elde edilen yeni veriler bize ekolojik
sistemlerin karmaşıklığı ve birbirleriyle olan ilişkileriyle olduğu kadar sosyo ekonomik faaliyetlerden kaynaklanan kırılganlıkları hakkında da çok güçlü deliller
sunmaktadır. Üstelik sıklığı ve şiddeti gün geçtikçe artan doğal afetler de, hiç vakit
kaybetmeksizin insan ve çevre ilişkisinin tekrar gözden geçirilmesinin gerektiğini
bütün vahametiyle ortaya koymaktadır. Hiç şüphesiz yaşanan ve yaşanması
öngörülen tüm zorluklar insanlığı büyük çapta bir değişime ve bir an önce harekete
geçmeye zorlamaktadır.
Ancak bu değişimin ne bireysel inisiyatiflerle ne de devletlerin tek başlarına
alacağı önlemlerle sağlanması mümkün gözükmektedir. Yerküreyi ve sakinlerini
ekolojik yıkımdan sakınmak için gerekli ortak bir eylemin nasıl mümkün kılınacağı
ise küresel çevre politikasının konusunu oluşturmaktadır. Bu nedenle uluslararası
işbirliği çevre siyasetinin özünü oluşturan en önemli unsurlardan biri olmuştur. İlk
örnekleri 1900'lerin başlarında ortaya çıkan uluslararası çevre anlaşmaları da çevre
amaçlı işbirliğinin başlıca araçları olmuştur. Özellikle uluslararası çevre siyaseti ve
diplomasisinin mihenk taşı olarak kabul edilen 1972 Birleşmiş Milletler İnsan
Çevresi Konferansından bugüne çok sayıda uluslararası sözleşme yapılmış, çevre
rejimleri kurulmuştur. Çevre rejimleriyle de birlikte sayısız uluslararası bilimsel,
finansal ve siyasal kurumlar, ağlar ve destek mekanizmaları tesis edilmiştir. Bu
mekanizma, kurum ve ağların işleyişi de çevre bilincinin artması ve işbirliğinin
güçlendirilmesine katkıda bulunmaktadır. Ancak tam bu noktada uluslararası
sorumluluklar ve taahhütler hakkındaki endişe ve farklı yaklaşımlar işbirliğini
zorlaştırmaktadır. Devletlerden sivil toplum örgütlerine, çok uluslu şirketlerden
çevre platformlarına dek pek çok aktörün seslerini duyurmak ve istediklerini elde
etmek için kıyasıya bir mücadele sergilediği çevre siyasetindeki çıkmazlar
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uluslararası işbirliğine olan inancı derinden sarsmaktadır. Ekonomik çıkarlar,
stratejik enerji kaynaklarına erişim ve benzeri endişeler uluslararası çevre
politikasının en hassas ikilisi olan eşitlik ve adalet ilkelerini zorlamakta, uzun
soluklu ve geniş kapsamlı işbirliğini de tehlikeye sokmaktadır. Son dönemde
özellikle Kyoto Protokolü ve iklim değişikliği rejiminin geleceğine yönelik
önerilerin bir kısmı da bu durumu daha da derinleştirmektedir. Yine de uluslararası
kamuoyunda beklentileri karşılamayacağı en başından tahmin edilse bile son
dakikalarına kadar hararetle izlenen iklim değişikliği müzakereleri çevre konularına
gün geçtikçe artan ilginin bir tesadüf olmadığının ve işbirliğiyle ilgili umutların
henüz tamamen kaybolmadığının en güzel ispatıdır.
Ancak daha çok zarar gidermeye ve risk yönetimine yoğunlaşan çözüm önerileri
ve politikalar ile alışılagelen sosyo-ekonomik yapının devam edebileceğine yönelik
inancın dünya çapındaki hipnotize edici etkisi çevre sorunlarının derinleşerek
artmasıyla sonuçlanmaktadır. Bu çerçevede çevre söylemlerinin hem temel ilkeleri
hem de uygulamaya nasıl aktarıldıkları da önem kazanmaktadır. Sürdürülebilirlik
arayışında gündemi belirleyen sürdürülebilir kalkınma ve ekolojik mo dernleşme
( modernizasyon) yaklaşımlarının gelişimindeki arka planı bu nedenle çok iyi
değerlendirmek gerekmektedir.
1992 Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı ya da daha çok Rio
Zirvesi ismiyle bilinen zirvenin yarattığı dinamizmi bugün yakalamak çok zor
görünmektedir. Rio+10 sloganıyla 2002 yılında Johannesburg'da gerçekleştirilen
Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi sonuçları Rio ’daki iyimser atmosferin artık
geçerli olmadığını göstermiştir. Özellikle son yıllarda gıda güvenliği,
yoksullukla mücadele, enerji kaynaklarına ve temiz suya erişim, afetlere karşı
dayanıklılık ve hazırlıklı olma konularında yaşanan güçlükler sürdürülebilirliğin üç
ayağında da - ekonomik, sosyal ve ekolojik sürdürülebilirlik- Stockholm
Konferansı'ndan bugüne hedeflenen başarının sağlanamadığını göstermektedir.
Bununla birlikte yeşil ekonomi, sıfır karbon gelişme, sürdürülebilir tüketim ve
üretim, akıllı kentler gibi kavramların ön plana çıktığı bir dizi yeni yaklaşımla çevre
siyaseti yeniden canlandırılmaya çalışılmaktadır. 20-22 Haziran 2012 ’ de Rio'da
gerçekleştirilecek olan Rio+ 20 Birleşmiş Milletler Sürdürebilir Kalkınma
Konferansı’nın iki temel teması da bu yaklaşımları destekler niteliktedir. Bu
temalardan ilki, sürdürülebilir kalkınma ve yoksullukla mücadele kapsamında yeşil
ekonomi, ikinci ise sürdürülebilir kalkınmanın kurumsal yapısıdır. Rio+20 bu
temalarla 20 yıl önce yapılan Rio zirvesi hedeflerine atıfta bulunarak çevre
siyasetinin temel unsurlarını yeniden gözden geçirmek ve nasıl bir gelecek istiyoruz
sorusuna yanıt aramaya çalışmaktadır.
1970’lerden bugüne Türkiye de uluslararası çevre sözleşmelerine taraf bir ülke
olarak insanlığın ortak geleceği hakkındaki arayışlarda yer almaktadır. Ancak
uygulamada yaşanan sorunlar Türkiye'nin uluslararası çevre siyasetindeki duruşunu
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da zora sokmaktadır. Üstelik gündeminde biyolojik çeşitliğini tehdit eden
faaliyetlerden enerji güvenliğine dek sayısız sorun alanı yer alan Türkiye'de
sürdürülebilirlik tartışmaları, 21 Aralık 2009 tarihinde Avrupa Birliği katılım
müzakereleri kapsamında
çevre başlığının açılmasıyla daha da alevlenmiştir.
Türkiye'nin -son genişleme dalgasıyla Avrupa Birliği'ne üye olan ülkelere kıyaslaoldukça gelişmiş bir çevre mevzuatı olmasına rağmen uygulamada karşılaşılan
güçlükler ülkenin ekonomik büyüme ve kalkınma politikalarına
çevre
önceliklerinin
tam
olarak
entegre
edilemediği
yönündeki
iddiaları
güçlendirmektedir. Bu noktada sürdürülebilir kalkınma, ekolojik modernleşme ve
benzeri çevre söylemlerinin tüm açıklığıyla Türk kamuoyunda, iş dünyasında ve
siyasetinde enine boyuna tartışılması gerekmektedir.
Tüm bu nedenlerden ötürü Rio+20 öncesinde hem Türkiye'nin taraf olduğu
uluslararası çevre sözleşmelerini ve Türkiye'nin ilgili rejimlerdeki durumunu
incelemek hem de Avrupa Birliği politikaları temelinde çevre söylemleri ve çevre
politikası araçları konusundaki yeni araştırma alanlarını teşvik etmek amacıyla
hazırlanan çevre özel sayısı 1992 Rio zirvesinde imzaya açılan ve Rio sözleşmeleri
olarak adlandırılan üç sözleşmeden, Türkiye gündeminde en az yer alan Birleşmiş
Milletler Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi ve Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesinin
derinlemesine inceleyen iki çalışma ile başlamaktadır. Prof. Dr. Murat Türkeş
Türkiye'nin en önemli sorunlarından biri olan çölleşmenin neden ve sonuçlarını
detaylı olarak incelediği makalesinde, konunun iklim değişikliği ve kuraklık
boyutuna da
dikkatleri çekmektedir. Sözleşmenin yapıtaşlarının incelendiği
makalede Türkiye için öneriler de yer almaktadır. Yrd. Doç. Dr Ferhunde
Hayırsever Topçu ise makalesinde bir diğer Rio Sözleşmesi olan Biyolojik
Çeşitlilik Sözleşmesini ve ilgili rejimi müzakere sürecinden günümüze dek olan
gelişmeleri de kapsayacak şekilde ele almaktadır. Makalede Türkiye'nin bu süreçteki
tutumu ve Sözleşme çerçevesindeki durumu da ayrıca değerlendirilmektedir. Bu
sözleşmelerin belki de en çok bilineni Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği
Çerçeve Sözleşmesi ise bu özel sayıda yer almamaktadır.
Gıda güvenliği tartışmalarının alevlendiği, geleneksel tarım yöntemleri ve
organik tarıma gün geçtikçe ilginin arttığı bir dönemde biyogüvenlik toplumun her
kesimini yakından ilgilendiren çok önemli konu haline gelmiştir. Geleceğe yönelik
kaygılar sürdürülebilir kalkınmanın en temel unsurlarından ihtiyatlılık ilkesini
biyogüvenlik çerçevesinde daha da önemli getirmektedir. Doç. Dr. Zeynep Kıvılcım
da Cartagena Protokolü temelinde biyogüvenlik konusunun incelediği makalesinde
genetiği değiştirilmiş organizmalar konusunu tartışmaya açmaktadır. Bu güncel
konuyu takip eden makalede ise Doç. Dr. Gökhan Orhan uluslararası çevre
rejimlerini Uzun Menzilli Sınır Ötesi Hava Kirliliği Sözleşmesi ve Protokolleri
çerçevesinde incelemektedir. Hava kirliliği çevre sorunlarının sınır tanımayan
boyutunu gözler önüne seren ve küresel düzeyde ortak eylemin
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gerekliliğini en açık şekilde gösteren bir sorun olmasının yanı sıra küresel ekolojik
krizin nedenlerini de vurgulayan bir mesele olarak karşımıza çıkmaktadır.
Türkiye’nin bu sözleşme çerçevesindeki tutumunu da inceleyen bu makalede,
Avrupa Birliği sürecinde Türkiye'nin hava kirliliğiyle ilgili öncelik alanları ve
sorunları da ayrıca ele alınmaktadır.
Tüm dünyayı ilgilendiren çevre sorunları hiç kuşkusuz yerküre üzerinde bazı
bölgeleri konumları ve sosyo-ekonomik geçmişleri nedeniyle daha da kırılgan hale
getirmektedir. Akdeniz tarih boyunca konumu gereği yoğun ticari, kültürel ve
siyasal faaliyetlere sahne olmuş bir bölgedir. Ancak bu durum ekolojik
zenginliklerini de ciddi şekilde tehdit etmekte ve bölgede yaşayanlar için giderek
artan sorunlara neden olmaktadır. İklim değişikliğinden en çok etkilenmesi
muhtemel bölgeler arasında yer alan Akdeniz’deki sürdürülebilirlik arayışları da bu
nedenle çok daha fazla önem kazanmakta ve sivil toplumun çevre konusundaki
duruşu bu çerçevede büyük önem taşımaktadır. Esasen çevre siyasetinde devletlerin
yanı sıra sesini duyurmak, endişelerini dile getirmek ve söz sahibi olmak isteyen
aktörlerin başında gelen çevre örgütleri de çevre rejimlerinde kendilerine daha fazla
yer bulmaya çalışmaktadır. Yrd. Doç. Dr Hande Paker de makalesinde
Akdeniz’deki sürdürülebilirlik arayışını bölgesel bir çevre rejiminde sivil toplum
örgütlerinin rolünü değerlendirerek incelemeye çalışmaktadır. Uluslararası
sözleşmeler ve kurdukları rejimleri yakından inceleyen bu çalışmada Türkiye'nin
ilgili çevre rejimleri konusundaki tutum, hassasiyet ve uygulamalar da mercek altına
alınmakta ve çeşitli öneriler getirmektedir. Dr. Jale Tosun ise makalesinde
Türkiye'nin de dahil olduğu bir grup Avrupa ülkesini kapsayan ve farklı
aktörlerin (devletlerden uluslararası çevre örgütlerine dek) yer aldığı gönüllü bir
mekanizmaya ulusal düzeyde katılımı sağlayan faktörlerin izini sürmektedir.
Çevre özel sayısının son iki makalesinde ise çevre siyasetini oluşturan temel
çevre söylemleri hem kavramsal hem de uygulama düzeyinde derinlemesine ele
alınmaktadır. Prof. Dr. James Connelly makalesinde sürdürülebilir kalkınma
kavramının gelişimini Avrupa Birliği çerçevesinde ele alırken Avrupa Birliği’nin
sürdürülebilir kalkınma konusundaki tutumunun hiçbir zaman ciddiyetle ele
alınmamış soru ve gerilimlerle yüklü olduğu da iddia etmektedir. Makale bu
noktada önemli bir soruyu da gündeme getirmektedir: Eğer sürdürülebilir kalkınma
ekolojik modernleşme çerçevesinde siyaseten birleştirici bir söyleme dönüştüyse
acaba bu kavram yeniden mi tanımlanmalı yoksa artık tamamen bir kenara mı
bırakılmalıdır? Dr. Zeynep Sezgin’in makalesi de bu tartışmalara paralel olarak
ekolojik modernleşmenin nasıl olup da sürdürülebilir kalkınma kavramının en
baskın yorumlarından biri haline geldiğini irdelemektedir. Makale bu çerçevede
sürdürülebilir kalkınmanın farklı yorum ve uygulamalarını inceleyerek ekolojik
modernleşmeyi bir teori ve politika stratejisi olarak tartışmaya açmaktadır
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Giderek artan ve hayatımızın her alanının derinden etkileyen çevre sorunları bu
konuda yapılan araştırmaların niteliği ve niceliğini de yakından etkilemektedir.
Hatta gelişen ve farklılaşan çevre literatürünü takip etmek de gün geçtikçe
zorlaşmaktadır. Mahir Ilgaz ve Dr. Barış Gençer Baykan son dönemde yayınlanmış
olan iki kitabı derinlemesine inceleyerek dünyada ve Türkiye'de çevre
literatüründeki son dönem gelişmeleri ve çevre gündemindeki ana meseleleri ortaya
koymaktadır.
Çevre özel sayısına çalışmalarını göndererek bu uzun ve zahmetli yolculukta
sabırla bizimle birlikte olan kıymetli yazarlarımıza ve yoğun çalışma tempolarına
rağmen çevre konusundaki hassasiyetleri nedeniyle bu sayıya katkıda bulunan
kıymetli hakemlerimize ne kadar teşekkür etsek azdır. Ayrıca çevre özel sayısı
sürecinin her aşamasına destek olan Enstitü müdürümüz ve Marmara Journal of
European Studies editörü Prof. Dr. Muzaffer Dartan’a teşekkürü bir borç biliriz.
Derginin yayın kurulunda görev alan ve sürecin tüm teknik detaylarıyla ilgilenen
Esen Cam ve Pınar Deniz’e de teşekkürlerimizi iletmek isteriz.
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KURAKLIK, ÇÖLLEŞME VE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER
ÇÖLLEŞME İLE SAVAŞIM SÖZLEŞMESİ’NİN AYRINTILI BİR
ÇÖZÜMLEMESİ
Murat TÜRKEŞ
Özet
Çölleşme, Birleşmiş Milletler Şiddetli Kuraklık ve /ya da Çölleşmeden Etkilenen
Ülkelerdeki, Özellikle Afrika Ülkelerindeki, Çölleşme ile Savaşım Sözleşmesi’nde
(kısaca, BMÇSS ya da BM Çölleşme ile Savaşım Sözleşmesi), “iklimsel değişimleri
ve insan etkinliklerini de içeren, fiziksel, biyolojik, siyasal, sosyal, kültürel ve
ekonomik etmenler arasındaki karmaşık etkileşimlerin, kurak, yarıkurak ve kuruyarınemli alanlarda oluşturduğu arazi degradasyonu” olarak tanımlanmıştır.
Günümüzde gerçek çöllerin ve çölleşmeye eğilimli alanların bulunduğu, çok kurak,
kurak, yarıkurak ve kuru-yarınemli araziler, Yerküre karalarının yaklaşık % 47’sini
kaplamaktadır. Türkiye’de ise, çölleşmeye eğilimli yarıkurak ve kuru-yarınemli
araziler, ülke topraklarının yaklaşık % 35’ini kaplar; yarınemli iklim koşulları ile
birlikte bu oran yaklaşık % 60’a ulaşmaktadır.
İklim, iklim değişikliği, kurak koşullar ve çölleşme arasındaki ilişki çok açık
olmasına karşın, Türkiye’deki Çölleşme ile Savaşım Sözleşmesi’ne yönelik ulusal
düzeydeki çalışmalarda ve yayınlarda, konuya çoğu kez insan etkinlikleri ve doğal
etmenler nedeniyle oluşan arazi degradasyonu açısından bakılmaktadır. Ancak,
konunun iklim değişikliği ve kuraklık ilişkisi ve boyutu ise dikkate alınmamaktadır.
Bu nedenle, bu makalede, BM Çölleşme ile Savaşım Sözleşmesi’nin iklim, iklim
değişikliği/değişkenliği ve kuraklık açısından ayrıntılı bir çözümlemesinin
yapılması ve Türkiye’deki yetersiz uygulamalara dikkat çekilmesi amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: BM Çölleşme ile Savaşım Sözleşmesi; iklim; iklim değişikliği;
kuraklık; çölleşme; kuraklık indisi; Türkiye.
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A DETAILED ANALYSIS OF THE DROUGHT,
DESERTIFICATION AND THE UNITED NATIONS CONVENTION TO
COMBAT DESERTIFICATION
Abstract
For the purpose of the United Nations Convention to Combat Desertification in
Those Countries Experiencing Serious Drought and/or Desertification, Particularly
in Africa (UNCCD), desertification was defined as “land degradation in arid, semiarid and dry sub-humid areas caused by the complex interactions among the
biological, political, social, cultural and economic factors, including climatic
variations and human activities”. Today, real deserts and desertification-prone
areas existing over hyper-arid, dry, semi-arid, dry sub-humid areas overspread
about 47 per cent of the Earth’s land. Desertification-prone semi-arid and dry subhumid areas in Turkey, on the other hand, cover about 35 per cent of the country.
This rate reaches about 60 per cent with joining of the semi-humid climate
conditions.
Although the relationships are very clear between the climate change and arid
conditions and the desertification, studies and publications at the national level in
Turkey towards the Convention to Combat Desertification have been mostly
considered in terms of the land degradation occurred due to the human activities
and natural factors. However, climate change and dryness dimension and
relationship of the subject were not regarded. Consequently, it has been decided in
this paper to attract attention for the insufficient applications in Turkey and to
make a detailed analysis of the UN Convention to Combat Desertification.
Keywords: UN Convention to Combat Desertification; climate; climate change;
drought; desertification; drought index; Turkey.
Giriş
Kuraklık ve çölleşme, insan kaynaklı iklim değişikliğiyle birlikte, sonuçları
açısından günümüzde insanoğlunun karşı karşıya olduğu ve mutlaka ciddiye alması
gereken en önemli küresel ve bölgesel çevre konularından biridir. Çölleşme,
Birleşmiş Milletler Şiddetli Kuraklık ve /ya da Çölleşmeden Etkilenen Ülkelerdeki,
Özellikle Afrika Ülkelerindeki, Çölleşme ile Savaşım Sözleşmesi’nde (BMÇSS),
“iklimsel değişimleri ve insan etkinliklerini de içeren, fiziksel, biyolojik, siyasal,
sosyal, kültürel ve ekonomik etmenler arasındaki karmaşık etkileşimlerin, kurak,
yarıkurak ve kuru-yarınemli alanlarda oluşturduğu arazi degradasyonu” olarak
tanımlanmıştır. Buna göre, dünyanın hemen her bölgesinde oluşabilen arazi
degradasyonu, kurak, yarıkurak ve kuru-yarınemli arazilerde oluşması koşuluyla
çölleşme olarak kabul edilmiştir. Çölleşme, düşük toplam yağışa, yetersiz su
kaynaklarına, uzun kurak mevsimlere, yinelenen kuraklık olaylarına, gevşek yüzey
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malzemesine ve ince toprak katmanına sahip, seyrek ve aynı zamanda hassas bir
vejetasyon ile kaplanmış ortamlarda, hem daha sık oluşur hem de daha fazla etkili
olur. Uzun süreli ve şiddetli kuraklık olayları gibi iklim değişikliği ve değişkenliği
ile bağlantılı etmenler, arazinin çölleşmeden etkilenebilirliğinde ve çölleşme
süreçlerinin hızlanmasında bir artışa yol açabilir. Günümüzde gerçek çöllerin ve
çölleşmeye eğilimli alanların bulunduğu, çok kurak, kurak, yarıkurak ve kuruyarınemli araziler, Yerküre karalarının yaklaşık % 47’sini kaplar (bkz. Çizelge 3;
Şekil 3). Türkiye’de ise, çölleşmeye eğilimli yarıkurak ve kuru-yarınemli araziler,
ülke topraklarının yaklaşık % 35’ini kaplar; yarınemli iklim koşulları ile birlikte bu
oran yaklaşık % 60’a ulaşır (bkz. Çizelge 5; Şekil 4).
İklim, iklim değişikliği ve kurak koşullar ile çölleşme arasındaki ilişki bu kadar
açık olmasına karşın, Türkiye’deki BMÇSS’ye yönelik ulusal ve uluslararası
düzeydeki çalışmalarda, yayınlarda ve ulusal rapor ile eylem planlarında (örn. TNR,
2000; MoEF, 2006a, 2006b, vb.), çoğu kez konuya çeşitli insan etkinlikleri ve doğal
etmenler ile erozyon nedeniyle oluşan arazi degradasyonu açısından bakılmaktadır.
Konunun iklim değişikliği/değişkenliği ve kuraklık ilişkisi ve boyutu ise gözardı
edilmektedir. Bu yüzden, bu çalışmada, Çölleşme ile Savaşım Sözleşmesi ile
kurulan uluslararası rejimin ayrıntıları ve Türkiye’nin sürece katılımının yanı sıra,
hidrolojik denge ile çölleşmenin iklim, iklim değişikliği/değişkenliği ve kuraklık
açısından ayrıntılı bir çözümlemesinin yapılması ve Türkiye’deki yanlış
uygulamalara dikkat çekilmesi amaçlanmıştır. Bu yolla, Grainger vd. (2000) ve
Türkeş (1999, 2008a, 2010a)’in vurguladığı gibi, hem çölleşme ve iklim değişikliği
hem de BMÇSS (UNCCD, 1995) ile Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve
Sözleşmesi (BMİDÇS) (UNEP/WMO, 1995) ve Kyoto Protokolü (UNEP/CCS,
1998) arasında (örn. Türkeş, 2008b, 2008c, vb.), Türkiye’de ve Akdeniz havzasında
yapılacak olan bilimsel, teknik ve hükümetlerarası (siyasal ve diplomatik) etkinlik
ve çalışmalar açısından da kuvvetli bir bağlantı ve/ya da ilişki kurulmuş olacaktır.
I. Küresel Hidrolojik Denge
Küresel Su Hazneleri ve Hidrolojik Döngü
Yağış ve bulutluluk, sıcaklık ve rüzgarla birlikte, hava ve iklimin alan ve
zamanda çok hızlı değişkenlik gösteren en önemli öğeleridir. Ancak, su tüm
biçimleriyle ve atmosferdeki çeşitli etkinlikleri ve işlevleriyle, yalnız iklimin
sürekliliği açısından değil, aynı zamanda yaşamın varlığı ve sürekliliği açısından da
önemli rol oynar. Suyun iklim sistemi içerisindeki eylemlerini anlamak ve
öngörmek için suyu, Hidrolojik Döngü ya da Su Döngüsü olarak adlandırılan ayrı
bir sistemin bir parçası olarak düşünmek gerekmektedir.
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Çizelge 1: Hidrosferdeki suyun haznelere göre dağılımı.
Rezervuarlar

Hacmi (km3)

Oranı (%)

Okyanuslar

1.32 x 109

97.2

Kıtalar
- Buz kalkanları ve buzullar

2.9 x 107

2.15

- Yeraltı suyu

8.3 x 106

0.62

- Tatlı su gölleri

1.2 x 105

0.009

- Tuzlu göller ve iç denizler

1.0 x 105

0.008

- Yeraltı suyunun üzerinde
topraktaki su

6.7 x 105

0.005

- Akarsu kanallarındaki
ortalama su

1.0 x 103

0.0001

Atmosfer

1.3 x 104

0.001

TOPLAM

1.36 x 109

100.0

Kaynak: Klimatoloji ve Meteoroloji (Türkeş, 2010b).

Su, dünya üzerinde her yerde, okyanuslarda, buzullarda, göllerde, havada,
toprakta ve canlılarda bulunur. Tüm bu su rezervuarları (hazneleri), Yerküre’nin
hidrosferini oluşturur. Hidrosferin içerdiği su, yaklaşık 1.36 milyar kilometre küptür
(1.36 x 109 km3). Hidrosferdeki suyun çok büyük bölümü (% 97.2’si) küresel
okyanuslarda birikir (Çizelge 1). Suyun % 2.15’lik bölümü buz olarak (buzullar, kar
örtüsü ve buz kalkanları) tutulur; % 1’den küçük bölümü ise, tatlı su göllerinde,
akarsularda ve yeraltı suyu olarak bulunur. Suyun % 1’den küçük bu bölümünün
göz ardı edilebilir bir kısmı da, atmosferde su buharı olarak varlığını sürdürür.
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Şekil 1: Hidrolojik döngünün temel olarak yağış ve buharlaşma akılarıyla gösterimi (Çizelge 2’deki
yıllık su döngüsü akılarına göre, Türkeş (2010b)’den). Şekilde parantez içinde verilen sayısal değerler
(km3), 1000 ile çarpılması gereken su hacimlerini gösterir (Bkz. Çizelge 2).

Yerkürenin sahip olduğu su kaynağının onun asal bileşenleri içerisindeki ve
arasındaki, okyanuslardan atmosfere, atmosferden karalara ve karalardan tekrar
okyanuslara doğru küresel ölçekli sürekli dolaşımı, 'hidrolojik döngü' olarak
adlandırılır. Hidrolojik döngü, Güneş’ten gelen enerjinin çalıştırdığı muazzam bir
sistemdir. Atmosfer, bu sistem aracılığıyla, okyanuslar ve kıtalar arasında yaşamsal
bir bağlantı kurmaktadır. Temel olarak okyanuslardan, kısmen de kıtalardan gelen
su, sürekli buharlaşarak atmosfere katılır. Rüzgar sistemleri ise, bu nemi
yeryüzünün çok uzak alanlarına taşır. Sonuç olarak, hidrolojik döngü yoluyla
gerçekleşen su hareketi, nemin gezegenimizin yüzeyindeki dağılışı açısından
anahtar konumdadır (Şekil 1).
Hidrolojik döngüye ilişkin bilgi, genellikle yağış olarak düşen ve buharlaşan
suyun yıllık değerleri ile su ya da su buharı akılarının hareket yönlerini oklarla
gösteren 'hidrolojik denge' diyagramıyla daha nesnel olarak açıklanabilir (Çizelge 2;
Şekil 1). Su dengesi, hidrolojik döngünün niceliksel bir açıklamasıdır.
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Çizelge 2: Yerküre’nin yıllık su döngüsünün akıları.
Akı tutarı

Akı tutarı

(km3/yıl)

(mm/yıl)*

(1) Karalardaki yağış

106,000

716

(2) Karalardan okyanuslara akış

37,000

250

(3) Karalardan olan buharlaşma [(1) – (2)]

69,000

466

(4) Okyanuslardaki yağış

382,000

1055

(5) Yeryüzündeki toplam yağış [(1) + (4)]

488,000

957

(6) Okyanuslardan buharlaşma [(2) + (4)]

419,000

1157

(7) Yeryüzündeki toplam buharlaşma [(3) + (6)]

488,000

957

(8) Kara buharlaşmasından karadaki yağış

12,000

81

(9) Okyanus buharlaşmasından karadaki yağış

94,000

260

Süreç

Kaynak: Klimatoloji ve Meteoroloji (Türkeş, 2010b)
(*) Bu sütundaki mm/yıl birimli akılar şu alansal değerlere göre hesaplanmıştır: Yeryüzünün yüzölçümü
= 510 x 106 km2; okyanusların yüzölçümü = 362 x 106 km2; karaların yüzölçümü = 148 x 106 km2.

Yeryüzünün yıllık ortalama toplam yağış tutarı 488,000 km3 ya da klimatoloji
ve meteoroloji çalışma ve uygulamalarından daha alışık olduğumuz bir gösterimle
957 mm’dir (Çizelge 2). Yılda yaklaşık 419,000 km 3 su okyanuslardan
buharlaşırken, karalardan olan buharlaşma (gölleri ve akarsuları içerir) 69,000 km 3
su sağlar. Toplam 488,000 km3’lük bu suyun yaklaşık 382,000 km3’ü okyanuslara
yağış olarak dönerken, kalan 106,000 km3 yeryüzüne yağış olarak düşer. Karalardan
69,000 km3 su buharlaştığı için, 37,000 km3 su okyanuslara dönüş yolculuğu
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süresince araziyi aşındırmak üzere yüzeysel akışa geçer (Çizelge 2). Bir başka
dikkat çekici nokta, kara yağışlarının yalnız % 11’inin karalardan olan
buharlaşmadan kaynaklanmasıdır.
Yıllık ortalama yüzey su dengesinin enlemlere göre dağılışına göre, yağış,
ekvator yakınında maksimuma ulaşır; ikinci maksimum, her iki yarımkürenin orta
enlemlerinde görülür (Şekil 2). Ekvatoral maksimum, tropiklerarası yaklaşma
kuşağı (ITCZ) ve ekvatoral alçak basınç oluğu ile bağlantılı kuvvetli yağışlarla
ilişkilidir. Her iki yarımkürede, alize rüzgarlarının taşıdığı ekvatora yönelik nem (su
buharı) yüklü tropikal hava kütleleri ekvator yakınında karşılaşır, alttan ısınır,
konveksiyonal hareketlerle yükselir, adyabatik olarak soğur ve yoğunlaşır. Bunun
sonucunda, taşınan su buharı, gökgürültülü fırtınalar, tropikal fırtınalar ya da
siklonlar ve öteki yağış oluşturan hava sistemlerinin içinde yağış olarak açığa çıkar.
Orta enlemlerdeki ikinci maksimum, o bölgelerde yılın büyük bölümünde egemen
olan orta enlem siklonlarıyla bağlantılıdır (Şekil 2). Orta enlem siklonları, dikine
hava akımları (cephesel yükselme) üreterek, su buharının yağışa dönüşmesini ve bu
bölgelere düşmesini sağlar. Öte yandan, buharlaşma, tropiklerdeki geniş bir
maksimumla birlikte daha düzgün bir değişim sergiler (Şekil 2). Yağış hem
ekvatoral kuşakta hem de orta enlemlerden yüksek enlemlere (subarktik) kadar
geniş bir alanda, buharlaşmadan fazladır. Buharlaşma, 15-40° enlemleri arasındaki
tropikal ve subtropikal kuşakta yağışı geçer. Bu bölgeler, yağışın maksimum olduğu
enlemlerde yoğunlaşmak üzere su buharını o bölgelere taşır. Öte yandan, Şekil
2’deki akış dağılımı, atmosferde subtropiklerden ekvatoral ve yüksek enlem
kuşaklarına doğru egemen bir su buharı taşınımı olduğunu açıkça gösterir. Okyanus
ya da nehirlerdeki geri dönen akışlar, suyu subtropiklere doğru geri taşır. Örneğin,
daha kuzey enlemlerden subtropiklere yönelik soğuk okyanus akıntıları ya da
Akdeniz havzasına ve Atlas Okyanusu’na dökülen daha kuzey enlemlerden
kaynaklanan akarsular, bu süreçte önemli bir görev üstlenmektedir.
Atmosferdeki toplam su buharı tutarı aynı kaldığı için, yeryüzüne düşen yıllık
ortalama yağış tutarı buharlaşan su tutarına eşit olmalıdır. Yukarıda bunun öyle
olduğunu gördük. Ancak, kıtalar üzerinde yağış buharlaşmayı geçer; tersine,
okyanuslarda ise, buharlaşma yağıştan fazdadır. Dünya okyanuslarının seviyesi
önemli ölçüde değişmediğine göre, kara alanlarından gelen yüzeysel akışın,
okyanuslar üzerindeki yağış açığını dengelemesi gerekir.
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Şekil 2: Yerküre yüzeyinin yıllık hidrolojik dengesinin enlemlere göre dağılımı. Dağılan suyun tutarı
mmyıl-1’dır (Hartmann (1994)’ın verilerine göre Türkeş (2010b)’den yararlanarak yeniden çizildi).
Burada, P, hesaplanmış enlemsel ortalama yağış tutarını; E, enlemsel ortalama buharlaşma tutarını ve Δf
yüzeysel akışa geçen ortalama akış tutarını gösterir.

Genel Küresel Hidrolojik Denge
Herhangi bir tanımlanmış hidrolojik birim açısından, kütlenin korunumu belirli
bir zamandaki su girdisinin kesin olarak su kaybıyla ve/ya da biriken su tutarındaki
bir değişiklikle dengelenmelidir. Basit bir hidrolojik birim için, örneğin bir
havzadaki 2 m kalınlığındaki üst toprak için ya da küresel olarak hidrolojik denge,
aşağıdaki basit su dengesi eşitliği ile açıklanabilir (Monteith, 1991; Williams ve
Balling, 1995):

Pg  E g  Qg  Rg  Gg

(1)

Burada, Pg, küresel yağış toplamı; Eg, küresel buharlaşma (evapotranspirasyonu
içerir); Qg, küresel akarsu boşalımı; Rg, küresel yüzey akışı ve Gg, küresel yeraltı
suyu dolumu (birikme) ya da boşalımıdır.
Küresel hidrolojik denge kavramı, ötekilerin yanı sıra, okyanusal nemin (su
buharının) atmosferik akışlar yoluyla karalara olan adveksiyonunu göstermek
açısından da önemlidir. Yerel ya da bölgesel bir ölçekte, suyun hareketi ve dağılışı
niceliksel olarak aşağıdaki gibi gösterilebilir:
içeri akış = dışa akış ± Δbirikme

(2)
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Kurak Bölgede Hidrolojik Denge
Monteith (1991)’in yaklaşımından yararlanarak, kurak arazilerdeki su dengesi
basit bir su dengesi eşitliği yardımıyla aşağıdaki gibi açıklanabilir:

Pd  Ed  Rd  I d  S d  Gd

(3)

Burada, Pd, kurak bölgedeki yağışı; Ed, kurak bölge buharlaşmasını
(evapotranspirasyonu içerir); Rd, akıştan olan net kurak bölge su kaybını; Id,
sızmadan kaynaklanan net kurak bölge su kaybını; Sd, kurak bölgedeki toprak-su
içeriğinin net kazancını ve Gd, kurak bölge yer altı su deposunun net kazancını
gösterir. Eşitlik (3)’teki değişkenler, birim zamandaki bir eşedeğer su derinliği ile
açıklanabilir. Örneğin, mm/gün, mm/ay ya da mm/yıl, gibi.
Küresel yıllık yağış tutarının yaklaşık % 65’i 30° G ve 30° K enlemleri
arasında düşer (Şekil 2) Yağışın yıllararası değişkenliği, kurak ve yarıkurak
arazilerde en yüksek değerine ulaşır. Türkiye’de de yıllararası yağış değişkenliğinin
en yüksek olduğu bölgeler, aynı zamanda mevsimselliğin de yüksek olduğu
Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi iken; değişkenliğin en yüksek
olduğu mevsim ise, klimatolojik olarak çok kurak ve çok sıcak yaz mevsimidir
(Türkeş, 1990, 1996, 1998, 1999; Türkeş ve Tatlı, 2008a, 2009).
Kurak bölgeler, düşük yıllık ortalama yağış ve yüksek yıllararası yağış
değişkenliğinin yanı sıra, çoğunlukla yüksek sıcaklıklar, yüksek günlük sıcaklık
farkları ve yüksek evapotranspirasyon tutarları ile nitelenir. Ancak, yağışın az ve
rasgele ve toprak neminin çok düşük olması yüzünden, kurak arazilerdeki gerçek
buharlaşma (AE) tutarları ise görece düşüktür. AE tutarları genel olarak 300
mm/yıl’dan daha küçüktür.
Yağışların dışında, nemli tropikal ve nemli ılıman bölgelere göre, kurak
bölgelerdeki akarsu akışlarının yıllararası değişkenliği ve mevsimselliği daha
yüksektir. Ayrıca taban akışının toplam akarsu boşalımına olan katkısı çok daha az
önemlidir ve havzadaki su birikimi önemli değildir. Bu özelliklerin doğal sonucu
olarak, kurak bölge akarsularının ortalama doruk (taşkın) boşaltımı ve değişkenliği,
ılıman kuşak bölgelerindeki akarsu akışlarına göre çok daha büyük değerdedir.
Büyük Akdeniz iklim bölgesindeki kurak bölge akarsularının mevsimselliği çok
yüksektir. Örneğin, doğu Akdeniz bölgesinde ve Mezopotamya’daki kurak bölge
akarsularının akımları, yıllık akışların yaklaşık % 80’ninin kış aylarında toplanması
örneğinde görüldüğü gibi çok mevsimseldir. Ayrıca, yıllık ortalama akışlara göre,
doğu Akdeniz kurak bölge arazilerinin akarsuları, öteki birçok kürak bölgelere göre,
daha yüksek ortalama yıllık taşkın olaylarını üretir.
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II. Kuraklık ve
Değerlendirme

Çölleşme

Sorunu:

Bilimsel/Teknik

Tanımlar

ve

Bugün yeryüzünde, kurak arazilere sahip yaklaşık 110 ülke potansiyel bir
çölleşme tehlikesiyle karşı karşıyadır (Lean, 1995 ve 2008). Birleşmiş Milletler
Çevre Programı (UNEP), çölleşmenin küresel maliyetinin yılda 42 milyar ABD $
olduğunu öngörmüştür. Dünya İzleme Enstitüsü’nün öngörülerine göre, anakaralar
her yıl 24 milyar ton verimli üst toprak kaybına uğramaktadır. Ayrıca, karaların
yaklaşık % 30’unun, doğal bitki örtüsünün seyrek olduğu kurak arazilerdeki şiddetli
degradasyon yüzünden çölleşmeden zarar görmektedir.
Çeşitli iklim modelleri, gelecekteki daha sıcak iklim koşullarında buharlaşma ve
terlemenin (evapotranspirasyon) artacağını, küresel ortalama yağış tutarında ve
şiddetli yağış olaylarının sıklığında bir artış olacağını gösterir. Buna karşılık, bazı
alanlarda yağış artışı olurken, başka alanlarda yağış azalışları yaşanacağı, hatta
yağışlarda artış olan kara alanlarında artan buharlaşma yüzünden akışlarda ve
toprak neminde azalışlar olabileceği öngörülür. Bunların dışında, yağış rejimlerinde
önemli mevsimsel değişikliklerin ve alansal kaymaların olabileceği de öngörülür.
Genel olarak, yağış yüksek enlemlerde yaz ve kış mevsimlerinde artabilecektir.
Yağışların, kışın, orta enlemler, tropikal Afrika ve Antarktika’da, yazın ise, güney
ve doğu Asya’da artacağı öngörülmektedir. Bu kapsamda, Avustralya, Orta
Amerika ve Güney Afrika’nın kış yağışlarında sürekli bir azalış (kuraklaşma)
beklenmektedir. Hadley Centre’in iklim modellerinin kestirimlerine ve başka model
sonuçlarına göre, özellikle Doğu Akdeniz havzası, Türkiye ve Orta Doğu için,
yağışlarda, su kaynaklarında ve akımlarda gelecek yüzyıl için önemli azalmalar
oluşabilecektir (Altınsoy vd., 2011; Topcu vd., 2010; Tatlı ve Türkeş, 2011a;
Türkeş, 2008a, 2008b; vb.).
Gözlenen ve öngörülen iklimsel değişikliklere ve eğilimlere göre, iklim
değişikliği dünyanın kurak ve yarıkurak alanlarındaki su sıkıntısını
kuvvetlendirebilecektir. Bugünkü koşullarda, dünyada yaklaşık 1.3 milyar insan
temiz suya erişememekte; 2 milyar insan da, yeterli ve sağlıklı yaşam koşullarından
yoksun durumdadır. Günümüzde, çoğu Orta Doğu’da ve Afrika’da bulunan 19 ülke
su kıtlığı yaşayan ülke olarak sınıflandırılıyor. İklim değişikliği olmasa bile, bu
sayının 2025’e kadar iki katın üzerinde bir artış göstereceği bekleniyor. Bunun
temel nedeni, ekonomik büyümeden ve nüfus artışından kaynaklanan istem
artışlarıdır. Ne yazık ki, dünyanın pek çok bölgesinde suyun önemli bir bölümü,
büyük ölçüde tarım sektöründeki verimsiz sulama yoluyla boşa harcanmaktadır.
Akarsu akımlarının, yüksek enlemlerde ve Güneydoğu Asya’da artacağı, Orta
Asya’da, Akdeniz havzasının çevresinde, Güney Afrika ve Avustralya’da azalacağı
öngörülmektedir. Bu yüzden iklim değişikliği, kuraklığın zaten yinelenen bir doğal
özellik olduğu bazı bölgelerde kuraklık olaylarının büyüklüğünü ve sıklığını
şiddetlendirirken, birçoğu kurak ve yarıkurak alanlarda bulunan gelişmekte olan
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ülkelerin iklim değişikliğine duyarlılıklarını daha yüksek düzeylere çıkaracaktır
(Türkeş, 2008a, 2008b, 2011; Türkeş ve Akgündüz, 2011; vb.).
Kuraklık ve çölleşme üzerinde doğru bir değerlendirme/bireşim yapabilmek
için, önce erozyon, aridite, arid (kurak) bölge, kuraklık, çöl ve çölleşme
kavramlarının tanımlanması ve bu kavramların bilimsel ölçütler temel alınarak
birbirlerinden ayrılması yararlı olacaktır:
Toprak Erozyonu
Toprak erozyonu, özellikle su, rüzgar ve kütle hareketleri gibi çeşitli
yönlendirici güçlerce toprağın taşınması hareketi ve kaybıdır. İnsan etkinlikleri
açısından, toprak üzerindeki doğal vejetasyonun açılması ve sonra bu alanların
tarımsal amaçlı kullanımı toprak erozyonunun ana nedenleridir. Bu uygulama,
tarihsel olarak özellikle iklim değişimleri ve ekstrem (uç) hava olayları ile bağlantılı
olarak, dünyanın pek çok bölgesinde afet boyutlarındaki toprak kayıpları ile
sonuçlanmıştır. Yaklaşık son 50 yıllık dönemde, gelişmekte olan ülkelerdeki nüfus
baskısı ve dünyanın birçok bölgesinde arazi kullanımı ve yönetiminde ortaya çıkan
değişiklikler toprak erozyonunu daha da arttırmıştır.
Toprak erozyonunu etkileyen ana etmenler, yağış tutarı, sıklığı, süresi, şiddeti
(yoğunluğu) ve çeşidi, rüzgar hızı, yönü ve kuvveti, kuvvetli rüzgarların sıklığı,
arazi kullanımı ve yönetimi, arazi kullanımı değişikliğinin boyutu ve hızı,
topoğrafya ve toprağın özellikleridir. Farklı sera gazı salımı ve iklim değişikliği
senaryolarını dikkate alan çeşitli iklim modelleri, genel olarak artan yağış şiddetinin
ve tutarının, kuvvetlenen rüzgar hızının ve kuvvetli rüzgar olaylarının
sıklıklarındaki artışların, özellikle artan kuraklık olayları ile birlikte toprak
erozyonunda bir artışa neden olabileceğini göstermektedir (Hoffman vd., 1996).
Ancak, erozyon ve doğal olarak da çölleşme, aynı zamanda bulundukları coğrafi
alana (yöreye, bölüme, bölgeye, anakaraya, vb.) özgü özellikler gösterirler ve
bölgesel koşulların farklı permutasyonları (birleşimleri) erozyonu arttırabilir ya da
azaltabilir. Çeşitli araştırmalar, erozyon tehlikesi ve tehdidini, arazi kullanımı ve
çevre koşulları ile tarımsal ve çevresel niteliğin bir fonksiyonu (işlevi) olarak kabul
etmektedir (Hoffman vd., 1996). Küresel değerlendirmeler, erozyonun, tarımsal
ürün üretiminde kullanılan tarım arazilerinin yaklaşık % 33’ünü etkilediğini
öngörmektedir.
Aridite
Aridite, “yeryüzünün herhangi bir yerinde egemen olan fiziki coğrafya
denetçilerinin ve uzun süreli atmosfer dolaşımı düzeneklerinin oluşturduğu sürekli
yağış ve nem açığı koşulları ya da klimatolojik kuraklık” şeklinde tanımlanabilir
(Türkeş, 2007a). Bu koşulların yıl boyunca ya da yılın çok büyük bir bölümünde
egemen olduğu alanlara, arid ya da kurak bölge adı verilir. Bu tanımda, iklimsel
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dalgalanma ve değişikliklerin olasılığı göz ardı edilmektedir. BMÇSS’de, kurak,
yarıkurak ve kuru-yarınemli araziler, “kutup ve kutupaltı bölgeler dışında olmak
üzere, yıllık yağışın potansiyel evapotranspirasyona oranı 0.05-0.65 aralığında
kalan alanlar” olarak belirlenmiştir (UNCCD, 1995).
Kuraklık
Hidrolojik, tarımsal ve meteorolojik kuraklık gibi bir ayrıma gidilmeksizin,
genel olarak, “yeryüzündeki çeşitli sistemlerce kullanılan doğal su varlığının, belirli
bir zaman süresince ve bölgesel ölçekte uzun süreli ortalamanın ya da normalin
altında gerçekleşmesi sonucunda oluşan su açığı” olarak tanımlanan (Türkeş,
2007a) kuraklık (İng: drought) ise, temel olarak şiddet, süre ve coğrafi yayılış
bileşenleri ile nitelendirilebilen üç boyutlu bir doğa olayıdır. İklimsel değişimlerin
neden olduğu geçici bir olay olan kuraklık, kurak ve yarıkurak bölgelerin yanı sıra,
orta enlemlerin nemli-denizel iklimleri gibi öteki iklim bölgelerinde de oluşabilir.
Uzun süreli kuraklık olayları, tarım, orman ve hayvancılığı, yeraltı ve yerüstü
kaynaklarını, yeterli ve nitelikli içme suyuna erişimi, enerji üretimini, özellikle dağ
ve karasal sucul ekosistemleri çok olumsuz etkiler. Kuraklık olaylarının sonuçları,
özellikle yaşam tarzları ve geleneksel üretim sistemleri doğrudan yağışlara ya da
yeraltı sularına bağlı olan az gelişmiş toplumlarda, çok şiddetli olumsuzluklara yol
açmaktadır.
Öte yandan, suyun kullanımı ve yönetimi ile ilgili etkinliklerden, yağışların
yetersizliğinden ya da yağış şeklinin ve şiddetinin değişmesi (örn. kar yağışının
azalması, hızlı kar erimesi ve kısa süreli sağanakların ya da şiddetli yağışların
sıklığının artması, vb.), etkilenme süresine göre kuraklık olgusunun izlenmesi ve
planlanmasını zorunlu kılmaktadır. Kuraklığın başlangıç ve bitiş zamanlarının
belirsiz olması, toplam etkinin artması, aynı anda birden fazla kaynak üzerinde
etkili ve ekonomik etkisinin yüksek olması ve doğasının karmaşık olması
yüzünden, kuraklık olaylarını belirlemek ve izlemek kolay değildir. Meteorolojik
kuraklık sonucunda tarım alanlarının sulanmasında önemli sorunların yaşanması,
hidrolojik açıdan ise, barajlarda yeterli tutarda su toplanamaması, içme suyu
kaynaklarının yetersiz kalması ve çevrenin, toplumsal yaşamın ve sosyoekonomik
sistemlerinin olumsuz yönde etkilenmesi gibi önemli sorunların ortaya çıkması
kaçınılmaz olarak beklenen olumsuz sonuçlardır.
Kuraklık, BMÇSS’de ise, “yağışın, normal düzeyinin oldukça altında olduğunda
ortaya çıkan ve arazi kaynakları üretim sistemlerini olumsuz biçimde etkileyerek
ciddi hidrolojik dengesizliklere yol açan, doğal oluşumlu bir olay” olarak
tanımlanmıştır (UNCCD, 1995).
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Çöl
Çöller, coğrafya bilimi açısından, yüksek günlük sıcaklık farkları ile yıl içinde
ve yıllararasında büyük değişkenlik gösteren çok düşük yağış tutarıyla (yıllık
ortalama yağış tutarı 250 mm’nin altında) ve zayıf bitki örtüsüyle tanımlanan, çok
kurak araziler ya da ekosistemlerdir. Çöl havası çok kuru olduğu (su buharı karışma
oranı ya da su buharı içeriği çok düşük, sıfıra yakın) için, hem gelen kısa dalga
boylu Güneş ışınımı hem de giden uzun dalga boylu termal (kızılötesi) ışınım çok
şiddetlidir. Çöllerde, yaklaşık 30 °C’ye ulaşabilen yüksek günlük sıcaklık
değişimleri oluşur ve potansiyel evapotranspirasyon yüksektir. Çöl biyotasındaki ve
habitatlarındaki yüksek alansal ve zamansal değişkenlik, temel olarak suyun varlığı
ile denetlenir. Çöllerin birçok tanımı yapılmasına karşın, burada önemli olan, suyun
ekosistem süreçlerini ve insan yaşamını denetleyen ana etmen oluşudur. Yaygın
kabul gören bir tanımlamayla, çöl ekosistemleri, yıllık ortalama yağış tutarı 100
mm’den az olduğunda, şiddetli kurak olarak sınıflandırılır (Noble ve Gitay, 1996).
Gerçek ya da iklimsel çöl, bu çalışmada temel alınan kuraklık indisi (Kİ = Y/PE)
dikkate alındığında, iklimsel açıdan Kİ < 0.05 olan çok kurak koşullar ile
bağlantılıdır (bkz. Çizelge 3). Bu sınıflandırmaya göre, Türkiye’de gerçek iklimsel
çöl yoktur (bkz. Çizelge 4; Şekil 4).
Arazi Degradasyonu
Arazi degradasyonu (yitirimi ya da bozulumu), kurak, yarıkurak ve kuruyarınemli alanlarda doğal yağışlar ile beslenen tarım arazilerinin, çayır ve
otlakların, korulukların ve ormanların, çeşitli arazi kullanımlarından ya da insan
etkinliklerinden ve yerleşme düzenlerinden kaynaklanan birçok sürecin bileşimi
sonucunda biyolojik ya da ekonomik verimliliklerinin azalması ya da kaybı olarak
tanımlanır (UNCCD, 1995). Bu süreçlerden bazıları şunlardır:
(i)
(ii)
(iii)

Rüzgarın ve/ya da suyun oluşturduğu toprak erozyonu;
Toprağın, fiziksel, kimyasal, biyolojik ya da ekonomik
özelliklerinin bozulması ve
Doğal vejetasyonda ortaya çıkan uzun süreli kayıplar.

III. Çölleşme, Doğası, Nedenleri ve Etkileri
ÇölleşmeninTanımlanması
Çölleşme, ekonomik ve biyolojik olarak üretken bir arazinin daha az üretken
olması sonucunda ortaya çıkan ekolojik bozulma sürecidir (Türkeş, 1990)
Çölleşmenin ileri aşamalarında, fiziksel bozulmalar ya da yeni jeomorfolojik
oluşumlar (örn. kumul alanları, çöller, vb.) ortaya çıkabilir. Gerçekte, çölleşme,
hem insanın hoyrat arazi kullanımından hem de uzun süreli kuraklıklar gibi
olumsuz iklim koşullarından kaynaklanır. Kurak ve yarıkurak arazilerin
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çölleşmesinden insan etkinliklerinin mi, yoksa iklimsel etmenlerin mi birinci
derecede sorumlu olduğu konusunda ise, tam bir bilimsel uzlaşma yoktur. Bazı
çalışmalarda, çölleşmenin birçok etmenin karmaşık etkileşimlerinin bir sonucu
olduğu ve doğrudan nedenlerin, nüfus yoğunluğunun, geleneklerin, arazi
ayrıcalıklarının ve başka sosyoekonomik ve politik etmenlerin bir işlevi olan insan
etkinlikleri ile bağlantılı olduğu öne sürülmüştür. Öte yandan, iklim ve toprak
çeşitleri, çölleşmenin hızını ve şiddetini belirlemede önemli olmasına karşın, çoğu
zaman bu etmenler, toprağın gelişimini ve taşınmasını yönlendiren egemen iklim
açısından arazi kullanımı yönetimi ilkelerinin belirlenmesi ve uygulanmasında
dikkate alınmamaktadır.

Şekil 3: BMÇSS kuraklık indisine göre iklim çeşitlerinin Yerküre karaları üzerindeki coğrafi dağılışı.

Çölleşme, BMÇSS’de, “iklimsel değişimleri ve insan etkinliklerini de içeren,
fiziksel, biyolojik, siyasal, sosyal, kültürel ve ekonomik etmenler arasındaki
karmaşık etkileşimlerin, kurak, yarıkurak ve kuru-yarınemli alanlarda oluşturduğu
arazi degradasyonu” olarak tanımlanmıştır (UNCCD, 1995). Buna göre, kutup ve
kutupaltı coğrafi kuşakları dışında dünyanın hemen her bölgesinde oluşabilen arazi
yitirimi, 'kurak, yarıkurak ve kuru-yarınemli arazilerde' oluştuğunda çölleşme
olarak kabul edilmiştir. Çölleşme, düşük toplam yağışa, yetersiz su kaynaklarına,
uzun kurak mevsimlere, yinelenen kuraklık olaylarına, gevşek yüzey malzemesine
ve ince toprak katmanına sahip, seyrek ve aynı zamanda hassas bir vejetasyon ile
kaplanmış ortamlarda, hem daha sık oluşur hem de daha fazla etkili olur. Uzun
süreli ve şiddetli kuraklık olayları gibi iklimle ilişkili etmenler, arazinin
çölleşmeden etkilenebilirliğinde ve çölleşme süreçlerinin hızlanmasında bir artışa
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yol açabilir. Gerçekte, kuraklık ve yanlış arazi yönetimi, arazi ve su kullanımı ile
toprak ve egemen iklim arasındaki uyumsuzluğun birleşiminin bir sonucudur.
Ayrıca, çölleşmenin, yerel ve küresel iklimi de etkileyebildiği unutulmamalıdır.
Günümüzde gerçek çöllerin ve çölleşmeye eğilimli alanların bulunduğu, çok kurak,
kurak, yarıkurak ve kuru-yarınemli araziler, Yerküre karalarının yaklaşık % 47’sini
kaplar (Şekil 3; Çizelge 3).
Çizelge 3: Yeryüzündeki kurak arazilerin kapladığı alanlar.
Sınıflandırma

Kuraklık İndisi (Kİ)

Alan (%)

Kİ < 0.05

7.5

Kurak

0.05 < Kİ < 0.20

12.1

Yarıkurak

0.20 < Kİ < 0.50

17.7

Kuru-yarınemli

0.50 < Kİ < 0.65

9.9

Çok kurak

IV. Türkiye’de Kuraklık ve Çölleşme
Kitabın bu bölümünde, Türkiye’deki kurak arazileri ve Türkiye’nin çölleşmeye
eğilimini nesnel olarak açıklayabilmek amacıyla, BMÇSS’nin uygulanmasında
temel alınan Aridite İndisi (Kuraklık İndisi - Kİ) kullanıldı (Çizelge 3). Kİ,
aşağıdaki basit eşitlik ile hesaplanır:

Kİ  Y / PE

(4)

Burada, Y, yıllık yağış toplamı (mm) ve PE, yıllık toplam düzeltilmiş potansiyel
evapotranspirasyondur (mm). Türkiye’deki kurak ve nemli alanları tanımlamak
içinse, Çizelge 4’te verilen genel sınıflandırma temel alındı.
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Çizelge 4: Türkiye’deki kurak ve nemli arazilerin sınıflandırılması ve çölleşme
açısından değerlendirilmesi (Türkeş, 1999).
Sınıflandırma

Kİ

Çölleşme açısından değerlendirme

Çok kurak

 0.05

Gerçek iklimsel çöller (Türkiye’de yok)

Kurak

0.05-0.19

Çölleşmeye açık (Türkiye’de yok)

Yarıkurak

0.20-0.49

Çölleşmeye açık (Konya Ovası ve Iğdır
yöresi)

Kuru-yarınemli

0.50-0.64

Çölleşmeye açık (Güneydoğu ve iç bölgeler)

Yarınemli

0.65-0.79

Çölleşmeye açık (Batıda ve kuruyarınemlinin çevresinde)

Yarınemli

0.80-0.99

Çölleşmeye eğilimli olabilir

Nemli

1.00-1.99

Çok nemli

2.00 

Çölleşme yok (Temel olarak Karadeniz
Bölgesi’nde)
Çölleşme yok (Rize ve Hopa yöresinde)

Kİ değerlerinin coğrafi dağılışını gösteren haritada (Şekil 4), Kİ  1.0 olan
değerler, Türkiye’de yıllık su açığı bulunan alanları gösterir. Kİ  0.80 olan
yarıkurak, kurak-yarınemli ve yarınemli iklim koşulları ve Kİ  0.65 olan yarıkurak
ve kurak-yarınemli iklim koşulları, çalışmada kullanılan 90 istasyonun, sırayla
yaklaşık % 59’unda ve % 34’ünde egemendir (Çizelge 5). Kurak-yarınemli iklim
koşulları, karasal İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin büyük bir
bölümü ile Orta ve Doğu Akdeniz’in bir bölümünde, Doğu Anadolu’nun doğusunda
ve batısında yayılmaktadır. Yarıkurak ve kurak-yarınemli koşullar, İç Anadolu ve
Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki istasyonların sırayla % 75 ve % 62.5’ini kapsar
(Çizelge 5). Yarıkurak iklim koşullarına sahip araziler, Konya Ovası’nda ve Iğdır
yöresinde egemendir (Çizelge 4; Şekil 4). En kurak istasyon 0.3 Kİ değeri ile Iğdır,
en nemli istasyon ise Kİ değeri 3.0 olan Rize’dir.
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Şekil 4: Yıllık kuraklık indisi değerlerinin Türkiye üzerindeki coğrafi dağılışı. Bu harita, Türkeş
(1999)’in yıllık kuraklık indisi haritasının çiziminde kullandığı klimatoloji istasyonlarına ek olarak,
Biga, Salihli, Tatvan ve Çatak istasyonlarını da içeren toplam 95 istasyonun hesaplanmış yıllık kuraklık
indisi değerlerine göre yeniden çizildi ve düzenlendi. Haritada kullanılan sınıflandırmanın ayrıntılı
açıklaması ve değerlendirmesi, sırasıyla Çizelge 4’te ve makalenin ilgili bölümünde (3.2 Türkiye’de
Kuraklık ve Çölleşme) bulunabilir.

Çok kurak ile yarınemli arasındaki iklim kuşakları, iklimdeki kuvvetli
değişimlerin etkilerine karşı açıktır. Bölgesel yağıştaki kısa süreli değişimler ve
uzun dönemli dalgalanmalar, kurak ve yarıkurak arazilerin bilinen bir özelliğidir.
Örneğin, Afrika’nın Sahra ve Sahel bölgelerindeki yağış tutarı, 1960’lı yıllardan
başlayarak önemli ölçüde azalmıştır. Benzer kurak dönemler son jeolojik devirde
(Kuvaterner) ve tarihsel geçmişte de oluşmasına karşın, Sahra’daki bu son kurak
dönemin anakarasal ölçekteki bir kuraklığa daha fazla eğilimli olduğu
kaydedilmiştir. Yağışlardaki uzun süreli azalma eğilimleri ve belirgin kurak
koşullar, özellikle 1970’lerin başından başlayarak, subtropikal kuşağın ve
Türkiye’yi de içerecek bir biçimde Akdeniz Havzası’nın önemli bir bölümünde de
etkili olmuştur.
Sözü edilen bu kuraklaşma eğiliminden Türkiye’de en fazla, Ege, Akdeniz,
Marmara ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri etkilenmiştir (Şekil 5). Son 40 yılda
özellikle kış mevsimindeki ve yıllık yağış değişiklikleri dikkate alındığında,
Türkiye’deki kuraklık olaylarının en şiddetli ve geniş yayılışlı olanları, 1971-1974,
1983-1984, 1989-1990 ve 2007-2008 dönemleri ile 1996 ve 2001 yıllarında
oluşmuştur (Türkeş, 1998, 1999, 2003a, 2003b, 2007a, 2007b, 2008a, 2008b, 2011;
Türkeş ve Erlat, 2003, 2005; Türkeş ve Tatlı, 2009; Türkeş vd., 2009a).
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Çizelge 5: Kuraklık indisi değerleri 0.80’den ve 0.65’den küçük olan istasyonların
Türkiye coğrafi bölgelerine göre dağılışı.
Coğrafi Bölge

Kİ  0.80

Kİ  0.65

(istasyon sayısı)

Sayısı

%’si

Karadeniz (15)

7

46.7

4

26.6

Marmara (15)

8

53.3

1

6.7

Ege (11)

7

63.6

1

9.1

Akdeniz (15)

8

53.3

Güneydoğu Anadolu (8)

8

100.0

5

62.5

İç Anadolu (12)

10

83.3

9

75.0

Doğu Anadolu (14)

5

35.7

5

35.7

Türkiye (90)

53

58.9

31

34.4

Sayısı

%’si

6

40.0

Türkiye’nin birçok bölgesinde etkili olan bu kuraklık olaylarının ve su
sıkıntısının, yalnız tarım ve enerji üretimi açısından değil, sulamayı, içme suyunu,
öteki hidrolojik sistemleri ve etkinlikleri içeren su kaynakları yönetimi açısından da
kritik bir noktaya ulaştığı gözlenmiştir. 2001 sonrası dönemde (Kasım 2001-Kasım
2006) genel olarak normal sınırlarında ve normalin biraz altında ya da üzerinde
gerçekleşen yağışlar, Kasım/Aralık 2006’dan başlayarak Aralık 2008’e kadar süren
2007-2008 kurak döneminde, özellikle sonbahar ve kış aylarında Türkiye’nin
birçok yöresinde uzun süreli ortalamaların altında kaldı. Bu durum ise, yeni bir
meteorolojik kuraklık olayları dizisinin yaşanmasına ve bunlara bağlı olarak da
tarımsal, hidrolojik ve sosyoekonomik kuraklıkların (örn. sırasıyla, tarımsal ürün
kayıpları, yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının zayıflaması ve yetersizliği, İstanbul ve
özellikle Ankara gibi bazı büyük kentlerde içme suyu sıkıntısı ve su kesintilerinin
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yaşanması, vb.) oluşmasına neden oldu. 2007-2008 döneminde oluşan son kuraklık
olayları, Türkiye’nin özellikle Marmara, Ege, İç Anadolu ve Akdeniz bölgelerinde
etkili oldu.

Şekil 5: Mann-Kendall sıra ilişki katsayısı sınamasının sonuçlarına göre Türkiye’de kış mevsimi toplam
yağışlarındaki uzun süreli eğilimlerin coğrafi dağılış deseni (Türkeş vd., 2007).

Şekil 6: Mann-Kendall sıra ilişki katsayısı sınamasının sonuçlarına göre Türkiye’de yaz mevsimi toplam
yağışlarındaki uzun süreli eğilimlerin coğrafi dağılış deseni (Türkeş vd., 2007).

Genel olarak Doğu Akdeniz Havzası’nın ve Türkiye’nin yıllık ve özellikle kış
yağışlarında gözlenen önemli azalma eğilimleri, bu bölgede egemen olan cephesel
orta enlem ve Akdeniz alçak basınçlarının sıklıklarında özellikle kışın gözlenen
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azalma ile yüksek basınç koşullarında gözlenen artışlarla bağlantılı olabilir. Türkiye
yağışlarındaki değişkenliğin ve değişikliklerin atmosferik nedenlerine ilişkin yeni
çalışmalara göre (Türkeş ve Erlat, 2003, 2005, 2006), Türkiye’deki şiddetli ve geniş
alanlı kış kuraklıklarının önemli bir bölümü, Kuzey Atlantik Salınımı’nın (NAO)
kuvvetli pozitif indis evrelerine karşılık gelir. NAO ise, coğrafi olarak Azorlar
bölgesi üzerindeki subtropikal yüksek basınç ile Grönland ve İzlanda üzerindeki
orta enlem alçak basıncı arasındaki geniş ölçekli atmosferik basınç dalgalanması
olarak tanımlanır.
Öte yandan, özellikle karasal yağış rejimine sahip iç bölgelerdeki bazı
istasyonların ilkbahar ve yaz yağışları (Şekil 6) ile yıllık kuraklık indislerinde
(Türkeş, 1998, 1999; Türkeş vd., 2007) ve Güneydoğu Anadolu’daki yaz ve kısmen
sonbahar yağışlarında (Türkeş vd., 2005) bir artış eğilimi, başka sözlerle daha nemli
koşullara doğru bir gidiş gözlenmektedir. Yeni bir çalışmaya göre (Türkeş vd.,
2009b), Karadeniz yağış rejimi bölgesinde gözlenen azalma eğilimleri de oldukça
önemlidir. Türkiye yağışlarındaki uzun süreli değişimlere ilişkin bu yeni bulgu ile
kuraklaşma eğilimlerinin giderek kuzey enlemlere doğru kaydığı belirlenen
araştırmaların sonuçları ve öngörüler arasında benzerlik vardır.
V. Çölleşme Teriminin Geniş Açılı Tartışılması
Buraya kadar açıkladıklarımızın da açıkça gösterdiği gibi, çölleşme karmaşık bir
doğaya sahip olduğu için çoğunlukla yanlış anlamlandırılan ya da yanlış kullanılan
ve tanımlanan bir terim özelliği gösterir. Bazılarına göre, çölleşme, dünyadaki
çöllerin kumlarını ve kumullarını çok verimli tarım arazileri, otlakları ya da
meraları üzerinde yayarak genişlemesine karşılık gelir. Çöllerin sınırlarını, iklimsel
ve özellikle yağışlardaki yıllararası değişkenliklerle ve dalgalanmalarla (uzun ya da
kısa süreli değişimler) bağlantılı olarak dönemsel olarak genişletip daralttığını
biliyoruz. Ancak, çoğu kişinin düşündüğünün tersine, çölleşme, çöllerin genişleyip
daralmasından çok farklı bir kavramdır ve konudur. Kötü bir benzetme olmakla
birlikte (Lean, 1995 ve 2008), daha çok cilt kanseri gibidir. Çölleşme süreçleri
sonucunda bozulan kurak ve yarıkurak araziler küçük parçalara ayrılarak, bazen en
yakın çölden binlerce kilometre uzaklara taşınabilir. İnce toprak parçaları ve kumlar
hem yayılırlar hem de taşındıkları ve çökeldikleri yerlerde bir araya gelerek, az ya
da çok verimli tarım arazilerini ve otlakları kaplayarak çöl benzeri biyolojik
üretkenliğin zayıf olduğu koşullar oluşmasına neden olabilir.
BMÇSS, Haziran 1992’de Rio Yerküre Zirvesinde (UNCED) dünya liderlerinin
kabul ettiği çölleşme tanımını kabul etmiştir (UNCCD, 1995). Bu tanım, iklimsel
değişimleri ve insan etkinliklerini sorumlu tutarak, “çölleşmeye, fiziksel, biyolojik,
politik, sosyal, kültürel ve ekonomik etmenler arasındaki karmaşık etkileşimlerin
neden olduğunu” vurgulamıştır.
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Şiddetli ve uzun süreli kuraklık olayları sıklıkla çölleşmeyi şiddetlendirmekte ya
da oluşumunu tetiklemektedir. Öte yandan, insan etkinlikleri genellikle en yakın
nedenler arasında sayılır. İnsan etkinlikleri, örneğin uzun süreli ve kuvvetli bir
kuraklık olayının başlattığı çölleşme sürecinin, bir kurak, yarıkurak ya da kuruyarınemli alanda yayılmasını ve şiddetlenmesini sağlayabilir. Bunların dışında, aşırı
tarımsal etkinlikler toprağın nitelik kaybına neden olurken, aşırı otlatma toprağı
erozyondan koruyan vejetasyonun azalmasına ya da yok olmasına ve toprağın
hayvanların toynaklarınca sıkışmasına neden olur. Ormansızlaşma toprağı araziye
bağlayan ağaçların kesilmesi ve yakılmasıyla ortaya çıkar. Zayıf drenajlı
arazilerdeki sulama etkinlikleri ise, tarım arazilerinin tuzlanmasına, çoraklaşmasına
neden olur. Bu yolla her yıl dünyada 500,000 hektar tarım arazisi çölleşmeye uğrar.
Bu değer yıllık olarak yeni sulamaya açılan arazilerle aynı büyüklüktedir.
Geçmişte kurak arazilerde yaşayan insanlar (kurak arazi toplumları) sıklıkla
kendi yaşam ortamlarını ve çiftlik arazilerini aşırı kullanma, ağaçları kesme ve
otlakları yok etme yoluyla bozmakla suçlanırdı. Ancak, Sözleşme’nin de kabul
ettiği gibi, kurak arazi toplumlarının yaşadıkları ya da yaptıkları, içinde
bulundukları koşulların onlara başka uygun ve kolay uygulanabilir ya da ulaşılabilir
seçenekler sunmamasıyla bağlantılıdır. Bu toplumların birincil ortak özelliği
yoksulluktur. Bu durum yoksulları, ailelerini kısa vadede doyurabilmek için
arazilerin kaldırma kapasitelerinin dışına çıkmasına yol açar ki, bu durum aynı
zamanda onların uzun vadeli geleceklerini de olumsuz etkiler. Kurak arazi
toplumları, dünyada kendilerini en az gösteren insanlardır. Bu durum hem
ekonomik hem de siyasi ve/ya da coğrafi olarak geçerlidir. Bu toplumlarda özellikle
kadınlar çölleşmeden çok etkilenmektedir; ayrıca kadınların kendi toplumları
içerisindeki etkileri de çok zayıftır. Kadınlar aynı zamanda, hem hava ve iklimdeki
hem de ulusal ve küresel ekonomilerin sarsılmasından ya da bozulmasından en
fazla etkilenen gruptur. Bu durum, öncekilere ek olarak, son yıllarda küresel ölçekte
etkili olan (örn. 2001, 2009) ekonomik krizleri sırasında ya da kuraklık olaylarının
da katkısıyla 2007-2008’de olduğu gibi ortaya çıkan aşırı gıda fiyatı artışları
sırasında ve sonrasında da gözlenmiştir. Kuraklıklar kadınları afetlere
sürükleyebilirken, yeterli ve zamanlı bereketli yağışlar yeterli ya da fazla gıda
üretimini destekleyerek fiyatların düşmesini sağlayabilir.
Kuraklık ve Çölleşmenin Ekosistemlere ve Yağış Temelli Üretime Etkileri
Kuraklık ve çölleşmenin doğal ekosistemler ve yağış temelli (yağış destekli)
üretim üzerindeki etkisi önemlidir. Bu etkinin doğası ve büyüklüğü, çeşitli
göstergeler aracılığıyla gözlenebilir. Kuraklığın doğal ekosistemler üzerindeki
etkisi, bitki örtüsü ve canlıkütle üretimi ve besin üretim sistemlerinin bozulmasıyla
ölçülür. Kuraklık, bitkilerin sayısını, bitki kütlesini ve yerdeki örtüsünü azaltır. Bu
yüzden de, toprağın erozyona karşı korunmasını da zayıflatır. Çölleşmenin etkisi,
şiddetli kuraklıklarla birlikte, çok daha derin ve uzun sürelidir. Çölleşen topraklar,
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yaygın su ve rüzgar erozyonuna açıktır ve bu yüzden zamanla, derinliklerinin yanı
sıra su ve besin maddelerini tutma becerilerinin önemli düzeyde kaybeder. Kuraklık
ve çölleşmenin şiddetlendiği durumlarda ise, çok yıllık bitkilerin tümü yok olurken,
toprak yüzeyi de kuvvetli rüzgar ve su erozyonuna açık olur. Toprak yüzeyi
vejetasyon ile sürekli korunma olmaksızın akan su tarafından aşındırılır; yağmur
damlası çarpması ile gözenekleri dolar ve kabuklaşır. Bunun sonucunda da,
geçirgenliği giderek azalarak erozyona karşı daha fazla eğilimli ya da açık olur.
Toprak yüzeyinin boşluklarını ya da gözeneklerini yitirmesi ve kabuklanması, içsel
suyu azaltır ve bunun sonucunda toprak içerisinde kuru bir ortam oluşur. Uzun
süreli sıcak ve kurak koşullarda ya da Akdeniz iklim bölgesinde olduğu gibi çok
sıcak ve kurak yaz mevsimlerinde oluşan kuvvetli buharlaşma, kabuk oluşumunu ve
tuzlanmayı destekleyerek, çölleşme süreçlerini şiddetlendirir.
Kuraklık ve çölleşmenin çok sayıda olumsuz sonucu bulunmakla birlikte,
aşağıda sıralananlar bunların en önemlilerini oluşturur:
(a)

Genel olarak arazinin ve ekosistemlerin
kaybolması ve tarımsal üretimin azalması;

biyolojik

üretkenliğinin

(b)

Doğal bitki örtüsünün zayıflaması ve yok olması;

(c)

Biyolojik çeşitliliğin azalması;

(ç)

Ev sahipleri açısından ‘yabancı ve zararlı’ bitki türlerinin baskınlarına ve
yayılmalarına daha elverişli koşulların ortaya çıkması;

(d)

Rüzgar erozyonunun ve deflasyonunun kuvvetlenmesi;

(e)

Tüm alan ve zaman ölçeklerinde su kıtlığının etkili olması ve yeraltı su
düzeylerinin alçalması;

(f)

Etkilenen alanlardaki toplumlarda fakirlik ve açlık;

(g)

İklim ya da çölleşme göçmenlerinin sayısında önemli bir artış ve

(h)

Etkilenen alanlarda yaşamın niteliğinin doğrudan ya da dolaylı olarak
bozulması.

VI. Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Savaşım Sözleşmesi
Sözleşme’nin Gelişim Süreci ve Amacı
Çölleşme ile savaşım için ilk uluslararası girişimler, yaklaşık 200,000 insanın ve
milyonlarca hayvanın öldüğü 1968-1974 dönemindeki büyük Sahel kuraklığı sona
erdiğinde başladı. Çölleşme, Haziran 1992’de Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde
gerçekleştirilen BM Çevre ve Kalkınma Konferansı’nın (UNCED) önemli
konularından birisiydi. UNCED sonrasında yaklaşık iki yıl süren çalışmalar
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sonucunda, “BM, Şiddetli Kuraklık ve /ya da Çölleşmeden Etkilenen Ülkelerdeki,
Özellikle Afrika Ülkelerindeki, Çölleşme ile Savaşım Sözleşmesi” (BMÇSS),
Haziran 1994’te Paris’te kabul edildi. Türkiye Cumhuriyeti, Aralık 1996’da
yürürlüğe giren BMÇSS’yi 15 Ekim 1994’te Paris’te imzaladı ve 23344 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanan 4340 sayılı yasa ile 11 Şubat 1998’de onayladı. Sonuç
olarak, Türkiye BMÇSS’ye kendisi açısından yürürlüğe giriş tarihi olan 16 Mayıs
1998’den beri taraftır.
BMÇSS’nin amacı, “uluslararası işbirliği ve düzenlemeler ile desteklenen her
düzeydeki etkin eylemler yoluyla, şiddetli kuraklık ve/ya da çölleşmeden etkilenen
ülkelerdeki, özellikle Afrika’daki çölleşme ile savaşmak ve kuraklığın etkilerini en
aza indirmektir.” Bu doğrultuda, etkilenen alanlarda sürdürülebilir kalkınmanın
başarılması hedeflenmiştir. Bu amaca ulaşma yolları, eş zamanlı olarak, etkilenen
alanlarda arazinin üretkenliğini geliştirme, iyileştirme, koruma, arazinin ve su
kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi konularında, toplumsal yaşam koşullarını
iyileştirecek uzun süreli ve bütüncül stratejileri içerecektir.
Sözleşme’de öncelik, çölleşmeden etkilenen Afrika ülkelerine verilmiştir. Özel
yükümlülükler, 'Etkilenen Ülke Tarafları' ve 'Gelişmiş Ülke Tarafları' başlıkları
altında toplanmıştır. Buradaki 'etkilenen ülkeler' terimi, “arazileri tümüyle ya da
kısmen etkilenen ülkeler” anlamına gelir. 'Etkilenen alanlar' ise, “çölleşmeden
etkilenen ya da çölleşmenin tehdit ettiği, kurak, yarıkurak ve/ya da kuru-yarınemli
alanlar” olarak tanımlanmıştır.
Sözleşme’nin İlkeleri
Sözleşme, çölleşmeyi ve uluslararası çevre yasasını bir bütün olarak ele alan
yenilikçi bir yaklaşımı benimser. Bu kapsamda Sözleşme, uluslararası topluluk,
Birleşmiş Milletler, kalkınma uzmanları ve yerel halkın arasında yeni bir antlaşma
oluşturmak ve onu güçlendirmek için tasarlanmıştır.
40 madde ve antlaşmanın Afrika, Asya, Latin Amerika ve Karayipler ve Kuzey
Akdeniz bölgelerinde yürütülebilmesi için dört Bölgesel Ek içeren Sözleşmede,
amacının çölleşme ile savaşmak ve kuraklığın etkilerini azaltmak olduğu sürekli
yinelenir.
Madde 7 aracılığı ile açıkça belirtildiği gibi, Sözleşme önceliği kuraklık ve
çölleşme sorununun çok ciddi sonuçlara yol açtığı etkilenen Afrika ülkelerine
vermiştir. Bu öncelik, öteki bölgelerde bulunan etkilenen gelişmekte olan ülke
Tarafları’nın göz ardı edilmesi anlamına gelmez. Sözleşmenin resmi ya da resmi
olmayan belgelerinde ve görüşme metinlerinde vurgulandığı gibi; Sözleşme,
demokratik ve aşağıdan yukarıya bir yaklaşımın uluslararası çevre yasasındaki
öncüsü olarak görülür. Sözleşme, çölleşmeden etkilenen halkın ve toplumların ki,
sözleşme kapsamında yaşadıkları kırılgan ekosistemleri (kurak araziler) en iyi
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anlayanlar oldukları kabul edilmiştir, süreç ile tam anlamıyla bağlantılı olması ve
kendi yaşamlarını biçimlendirecek, etkileyecek olan kararlara katılmalarının
sağlanması gerektiğini vurgulamıştır.
Bu yüzden BMÇSS’nin 1. İlkesinde (3. Madde, İlkeler, (a) fıkrası), Tarafların
“çölleşme ile savaşmak ve/ya da kuraklığın etkilerini azaltmak için gerekli olan
programların yürütülmesi ve tasarımı konusundaki kararların, insanların ve yerel
toplumların katılımıyla alınmasını ve çevrenin ulusal ve yerel düzeydeki eylemleri
kolaylaştırmak için daha yüksek düzeylerde oluşturulmasını sağlaması” zorunlu
görülmüştür.
BMÇSS’nin 2. İlkesi, bir kez daha hem çabaların çakışmasını önlemek hem de
geleneksel tek taraflı ilişkilerden (yardım yapan ve yardımı alan ülkeler arasındaki
tek yanlı ilişki) kurtulmak için uluslararası ortaklığa ve işbirliğine olan gereksinimi
vurgulayarak yeni bir yer açmıştır. Bu farklı yaklaşım, Sözleşmede, “Taraflar,
uluslararası dayanışma ve ortaklığın ruhuna uygun olarak, altbölgesel, bölgesel ve
uluslararası düzeylerdeki işbirliğini ve eşgüdümü geliştirmeli ve gereksinim
duyulduğu yerde finansal, insan, örgütsel ve teknik kaynaklara daha iyi
odaklanmalıdır” biçiminde düzenlenmiş ve açıklanmıştır.
BMÇSS’nin 3. İlkesi, ortaklık kavramını etkilenen ülkeler arasındaki ilişkilere
ve işbirliklerine kadar genişleterek, yerel insanların ve toplumların katılımının
sağlanmasının önemi vurgulanmıştır. Bu özellik Sözleşme’de şu şekilde
belirlenmiştir: “Taraflar, ortaklığın ruhuna uygun olarak, hükümetler, toplumlar,
hükümetdışı (gönüllü) kuruluşlar ve arazi sahipleri ile tüm düzeylerde işbirliklerini;
etkilenen alanlardaki seyrek su kaynaklarını ve arazinin değerini ve doğanın daha
iyi anlaşılmasını sağlamak üzere ve onların sürdürülebilir kullanımına yönelik
çalışmak amacıyla geliştirmelidir.”
BMÇSS’nin 4. İlkesi (sonuncu) ise, “Taraflar’ın etkilenen gelişmekte olan ülke
Tarafları’nın, özellikle onların en az gelişmiş olanlarının özel gereksinimlerini ve
koşullarını tümüyle dikkate almalarının gerekli olduğunu” belirlemiştir.
BMÇSS (Bölüm II, Genel Hükümler, 4. Madde: Genel Yükümlülükler) hem
uluslararası hem de ulusların kendi içindeki ekonomik ortama özel önem vererek,
bunun Sözleşme’nin çölleşmeyi önleyecek etkililik düzeyinde yapılmasının
önemini özel olarak vurgulamıştır. Örneğin, bu kapsamda, Tarafların, ticaretin,
pazar düzenlemelerinin ve borçların etkilenen ülke tarafları üzerindeki etkilerine
gerekli dikkati göstermeleri öngörülmüştür. Taraflar ayrıca, kendi çölleşme karşıtı
çabalarını yoksulluğun ortadan kaldırılması stratejileri ile bütünleştirmek
zorundadır. Sözleşmenin genel yükümlülükleri, hükümetler arası örgütler
arasındaki, bölge ve alt bölgeler içerisindeki ve uluslararası işbirliğinin önemini
vurgulamıştır. Bu kapsamda, “Taraflar’ın, çölleşme ve kuraklık ile ilgili olduğu
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için, çevre koruma, arazi ve su kaynaklarının korunması alanlarında etkilenen
ülkeler arasındaki işbirliğini desteklemesi gerektiği” vurgulanmıştır.
BMÇSS kapsamında hem etkilenen hem de gelişmiş ülke Tarafları bir dizi
ayrıntılı yükümlülük almış durumdadır. Sözleşme, ayrıca, özel sektörün önemini
kabul ederek, tüm topluma, özellikle hükümet dışı kuruluşlara yürütme konusunda
özel bir önem ve rol vermiştir. Sözleşme, bütüncül bir yaklaşımla yerel halklara,
özellikle etkilenen kurak bölge halklarına bilimsel ve teknolojik çabaların ve
bilgilerin tanıtılmasına önem verir. Ayrıca Sözleşme, yerel toplumların bilimsel
bilgiyi kullanabileceklerine ve bu bilgiye kendi yerel deneyim ve kültür
birikimlerinden kaynaklanan önemli bir katkı yapabileceğine inanır. Genel olarak
sözleşme, esnek bir yapıya ve etkili gözden geçirme düzeneklerine sahiptir.
Sözleşmenin maddeleri, ülkeler ve uluslararası kuruluşlar arasında yakın bir
işbirliğini önerir.
Sözleşme’deki Yükümlülükler
Etkilenen ve Gelişmiş Ülke Taraflarının Yükümlülükleri
Etkilenen Ülke Tarafları, 4. Maddedeki genel yükümlülüklere ek olarak, aşağıda
verilen yükümlülükleri üstlenir:
Çölleşme ile savaşmaya ve kuraklığın etkilerini azaltmaya öncelik vermek,
kendi koşullarına ve kapasitelerine uygun olarak yeterli kaynak ayırmak;
(b) Çölleşme ile savaşmak ve kuraklığın etkilerini azaltmak için,
sürdürülebilir kalkınma planları ve/ya da politikaları çerçevesinde
stratejiler ve öncelikler oluşturmak;
(c) Çölleşmenin belirlenen nedenlerine yönelmek ve çölleşme süreçlerine
katkıda bulunan sosyoekonomik etmenlere özel ilgi göstermek;
(d) Çölleşme ile savaşım ve kuraklığın etkilerini azaltma çabalarında, yerel
toplumların özellikle kadınların ve gençlerin katılımını, hükümet dışı
kuruluşların katkısıyla kolaylaştırmak ve özendirmek;
(e) Uygun koşullarda var olan ilgili yasaları kuvvetlendirme yoluyla, uygun
olmadığında ise yeni yasaları ve uzun süreli politikalar ve eylem
programlarını devreye sokarak sürdürülebilir bir çevrenin varlığını
desteklemek.
(a)

Gelişmiş Ülke Taraflarının Yükümlülükleri
Madde 4’te düzenlenen genel yükümlülüklere ek olarak, gelişmiş ülke tarafları
ise aşağıda verilenleri yüklenmiştir:
(a)

Uzlaşmaya varılması durumunda, özellikle Afrika’daki etkilenen
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(b)

(c)
(d)
(e)

gelişmekte olan ülke Taraflarının ve en az gelişmiş ülkelerin çabalarını,
çölleşme ile savaşmak ve kuraklığın etkilerini azaltmak için bireysel ya da
ortaklaşa etkin bir biçimde desteklemek;
Etkilenen gelişmekte olan ülke Taraflarına, çölleşme ile savaşmak ve
kuraklığın etkilerini azaltmak amacıyla kendi uzun erimli planlarını ve
stratejilerini etkin olarak geliştirmek için önemli mali kaynakları ve gerekli
olan başka destekleri sağlamak;
Madde 20, paragraf 2(b)’ye göre sürekli ve ek mali kaynağın harekete
geçirilmesini özendirmek;
Özel sektörden ve öteki hükümet dışı kaynaklardan gelen mali kaynağın
harekete geçirilmesini desteklemek;
Etkilenen Ülke Tarafları’nın, özellikle etkilenen gelişmekte olan ülke
Tarafları’nın, uygun teknoloji ve her çeşit bilgiye ulaşmalarını özendirmek
ve kolaylaştırmak.

Sözleşme’de Ulusal Eylem Programları
BMÇSS, bölgesel ve alt bölgesel programlarla desteklenen Ulusal Eylem
Programlarınca (UEP) yürütülür. UEP kapsamındaki çölleşme ile savaşımda etkin
olabilecek eylemlerin, yerel olarak yürütülmesi ve yerel koşullar ve önceliklere
göre uyumlaştırılması gerekir. Ayrıca, Ulusal Eylem Planlarının, yeterli ve gerekli
önceliği almak, yinelemeleri önlemek ve kaynakların kullanımını kolaylaştırmak
amacıyla, ulusal ve bölgesel stratejilerle bütünleşmesi de beklenir.
Sözleşme hükümlerine göre, Ulusal Eylem Programları, antlaşmanın çekirdeğini
oluşturur. Etkilenen ülke tarafları, UEP’leri hazırlamak, yayımlamak ve kendi
stratejilerinin “merkez öğesi” olarak yürütmek zorundadır. Buna göre, UEP’ler
sürdürülebilir kalkınma politikalarını oluşturma çabalarıyla yakından ilişkili olmalı
ve arazi çalışmalarından ve araştırma sonuçlarından öğrenilen derslere dayalı olarak
gerçekleşen hazırlık süreçleri aracılığıyla güncelleştirilmelidir.
UEP, hükümetlerin, yerel toplumların ve arazi sahiplerinin kendi rollerini ve var
olan kaynakları ve gereksinim duyulan kaynakları açıkça tanımlayacaktır. UEP’nin,
ötekilerin yanı sıra, başlıca gereksinimleri şunlardır:
(a)

(b)

(c)

Çölleşme ile savaşmak ve kuraklığın etkilerini azaltmak için uzun süreli
stratejileri birleştirmek ve yürütmeyi belirlemek ve bunu sürdürülebilir
kalkınmaya yönelik ulusal politikalarla bütünleştirmek;
Değişen koşullara yanıt olarak yapılacak olan değişikliklere ve farklı
sosyoekonomik, biyolojik ve fiziksel coğrafya koşullarıyla baş etmek
amacıyla yerel düzeyde yeteri kadar esnekliğe izin vermek;
Henüz bozulmamış ya da biraz bozulmuş araziler için önleyici önlemlerin

MARMARA AVRUPA ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

(ç)
(d)

(e)

(f)
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yürütülmesine özel ilgi göstermek;
Ulusal klimatolojik, meteorolojik ve hidrolojik yetenekleri ve kuraklığın
erken uyarısını sağlayacak yolları kuvvetlendirmek;
Paydaşlığın ruhuna uygun olarak, bağış sunan toplumlar ve her düzeydeki
hükümetler ve yerel popülasyonlar ve toplumsal gruplar arasında işbirliği
ve eşgüdümü geliştirecek olan kurumsal çerçeveyi kuvvetlendirmek ve
yerel toplumların uygun bilgi ve teknolojiye ulaşmalarını kolaylaştırmak;
Hükümetdışı örgütlerin ve yerel toplulukların, kadınların ve erkeklerin,
özellikle çiftçilerin, hayvancılıkla uğraşanların ve temsilci kuruluşlarının,
politika planlama, karar verme, yürütme ve ulusal eylem programlarının
gözden geçirilmesi süreçlerine yerel, ulusal ve bölgesel düzeylerde etkili
katılımlarını sağlamak;
UEP’nin yürütmesini düzenli gözden geçirmek ve ilerleme raporlarını
hazırlamak.

UEP, ötekilerin yanı sıra, kuraklığa hazırlanmak ve kuraklığın etkilerini
azaltmak için aşağıda listelenen önlemlerin tümünü ya da bazılarını (gönüllülük)
içerebilmelidir:
Uygun olduğunda, yerel ve ulusal olanakları, alt bölgesel ve bölgesel
düzeylerdeki ortak sistemleri ve çevresel olarak topraklarını terk etmiş olan
kişilere yardım için gerekli düzenekleri içeren erken uyarı sistemlerinin
kurulması ve/ya da kuvvetlendirilmesi;
(b) Mevsimselden yıllararası değişimlere uzanan iklimsel öngörüleri de
dikkate almak üzere, yerel, ulusal, alt bölgesel ve bölgesel düzeylerdeki
kuraklık hazırlık ve olasılık planlarını içeren kuraklık yönetiminin
kuvvetlendirilmesi;
(c) Uygun olduğunda, özellikle kırsal alanlarda depolama ve pazarlama
olanaklarını içeren gıda güvenliği sistemlerini kurmak ve/ ya da
kuvvetlendirmek;
(ç) Kuraklığa eğilimli alanlardaki gelir düzeylerine katkı sağlayacak olan
alternatif yaşam ya da geçim projelerinin oluşturulması;
(d) Tarımsal üretim ve çiftlik hayvanları için sürdürülebilir sulama
programlarının geliştirilmesi.
(a)

Ulusal eylem programları etkilenen ülke Taraflarının her birine özgü koşulları
ve gereksinimleri dikkate alarak, ötekilerin yanı sıra, aşağıdaki öncelikli alanların
tümündeki ya da bazılarındaki önlemleri de içermelidir. Etkilenen alanlarda
tümünün ya da bazılarının dikkate alınması beklenen 8 öncelikli alan şunlardır:
(1) Alternatif geçim yollarının özendirilmesi ve yoksulluğu ortadan kaldırmayı
amaçlayan ve gıda güvenliğini sağlama alan programların
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(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

kuvvetlendirilmesi
düşüncesiyle,
ulusal
ekonomik
koşulların
iyileştirilmesi;
Nüfus dinamikleri;
Doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi;
Sürdürülebilir tarımsal uygulamalar;
Çeşitli enerji kaynaklarının geliştirilmesi ve yeterli kullanımı;
Kurumsal ve yerel çerçeve;
Hidrolojik ve meteorolojik hizmetleri içeren sistematik gözlem ve
değerlendirme yeteneğinin kuvvetlendirilmesi;
Halkın bilinçlendirilmesi, eğitim ve kapasite oluşturma.

Sözleşme’de Araştırma ve Geliştirme
Taraflar, kendi olanak ve yeteneklerine göre, uygun ulusal, alt bölgesel, bölgesel
ve uluslararası kuruluşlar aracığıyla, kuraklığın etkilerini azaltma ve çölleşme ile
savaşım alanlarındaki bilimsel ve teknik iş birliğini destekleme yükümlülüğü
almıştır. Taraflar bu yükümlülük kapsamında, aşağıda özetle verilen araştırma
etkinliklerini ve süreçlerini destekleyecektir:
(a)

(b)

(c)
(ç)
(d)

(e)
(f)

Çölleşmeye ve kuraklığa yol açan doğal ve insan kaynaklı nedensel
etmenlere ilişkin bilginin arttırılması; bu yolla, çölleşme ile savaşımın ve
kuraklığın etkilerinin azaltılması, üretkenliğin çoğalması, kaynakların
sürdürülebilir kullanımı ve yönetimin sağlanması;
Yerel halkın ve toplumların özel gereksinimlerine yönelik amaçların ve
etkilenen alanlardaki halkın yaşam standartlarını iyileştiren çözümlerin iyi
tanımlanması ve uygulanmasının sağlanması;
Geleneksel ve yerel bilgilerin deneyimlerin ve uygulamaların korunması,
birleştirilmesi, kuvvetlendirilmesi ve doğrulanması ya da geçerli kılınması;
Etkilenen gelişmekte olan ülke Taraflarındaki, özellikle Afrika’dakilerde
yerel becerilerin geliştirilmesi ve uygun kapasitelerin kuvvetlendirilmesi;
Özellikle zayıf bir araştırma temeli olan ülkelerde, çok disiplinliğe ve
katılımcı sosyoekonomik araştırmalara özel ilgi gösterilerek, ulusal, alt
bölgesel ve bölgesel araştırma yeteneklerinin geliştirilmesi ve
güçlendirilmesi;
Konuyla ilgili olduğunda, yoksulluk, çevresel etmenlerin neden olduğu
göç ve çölleşme arasındaki ilişkilerin dikkate alınması;
Kamu ve özel sektördeki, ulusal, alt bölgesel, bölgesel ve uluslararası
araştırma kuruluşları arasındaki ortak araştırma programlarının
yönetilmesi;
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Ötekilerin yanı sıra, bulut tohumlama yoluyla etkilenen alanlardaki su
kaynakları varlığının kuvvetlendirilmesi.

UEP, farklı yerel koşulları yansıtmak üzere özel bölgeler ve alt bölgeler için
belirlenen araştırma önceliklerini de içermelidir. Taraflar Konferansı, Bilim ve
Teknoloji Komitesi’nin önerisiyle araştırma önceliklerini periyodik olarak gözden
geçirmekle yükümlü olacaktır.
Sözleşmede Kapasite Oluşturma, Eğitim/Öğretim ve Halkın Bilinçlenmesi
BMÇSS’nin Tarafları, kurumsallığın oluşturulması, eğitim/öğretim ve ilgili
yerel ve ulusal olanak ve yeteneklerin geliştirilmesi olarak tanımlanabilecek olan
kapasite oluşturmanın çölleşme ile savaşım ve kuraklığın etkilerini azaltma
çabalarındaki önemini kabul eder.
Tarafların kapasite oluşturmasının, ötekilerin yanı sıra, aşağıda özetle verilenler
yoluyla gerçekleştirilmesi öngörülmüştür:
(a)
(b)
(c)

(ç)

(d)

Yerel halkın, özellikle yerel düzeyde kadın ve gençlerin, hükümet dışı ve
yerel örgütlerin işbirliğiyle her düzeydeki tam katılımının sağlanması;
Çölleşme ve kuraklık alanında ulusal düzeydeki eğitim ve araştırma
kapasitelerinin kuvvetlendirilmesi;
Gerekli olduğu yerde ve koşullarda, çevreye duyarlı teknolojinin ve
geleneksel tarım ve hayvancılık yöntemlerinden çağdaş sosyoekonomik
koşullara geçişin kabul edilmesi;
Özellikle yakıt olarak oduna olan bağımlılığı azaltmak amacıyla, başta
yenilenebilir enerji kaynakları olmak üzere alternatif enerji kaynaklarının
kullanımında gerekli olan uygun eğitim ve teknolojinin sağlanması;
Veri toplanması ve analizi, kuraklık koşullarına ilişkin erken uyarı
bilgisinin kullanılması ve dağıtılması ile gıda üretiminden sorumlu olan
karar vericilerin, yöneticilerin ve personelin eğitilmesi.

Etkilenen gelişmekte olan ülke taraflarıysa, öteki taraflarla işbirliği içerisinde ve
konunun uzmanı ya da öncüsü durumundaki hükümetlerarası ve hükümetdışı
örgütlerle birlikte, yerel ve ulusal düzeylerdeki var olan kapasite ve olanakların ve
onları kuvvetlendirebilecek olan potansiyelin disiplinlerarası gözden geçirilmesi
etkinliklerinden sorumludur.
Son olarak, kapasite oluşturma, eğitim/öğretim ve halkın bilinçlenmesi
kapsamında, Taraflar Konferansı, çölleşme ile savaşım ve kuraklığın etkilerini
azaltmak için bölgesel eğitim ve öğretim merkezleri ağını kuracak ve/ya da
kuvvetlendirecektir.
Sözleşmenin Kurumsal Yapısı ve İşleyişi
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BMÇSS’nin en yüksek karar organı Taraftar Konferansı’dır (TK). Taraftar
Konferansının kuruluşu ve işlevleri, Sözleşme’nin 22. Maddesinde tanımlanmıştır.
TK’nın ana görevi, öteki BM antlaşmalarına benzer biçimde, Sözleşmenin etkili bir
biçimde yürütülmesi için gerekli olan önemli kararların alınmasını sağlamaktır. TK,
ötekilerin yanı sıra, Sözleşmenin kurumlarının yürütülmesini ve işlevselliğini
düzenli olarak gözden geçirmek, yol göstericilik yapacağı yardımcı organları
kurmak, Tarafların kabul ettiği önlemlere ilişkin bilginin değişimini kolaylaştırmak
ve desteklemekle yükümlüdür.
BMÇSS’nin sürekli konumda bir Sekretaryası vardır. Sekretaryanın yasal
tasarımı ve işlevlerine ilişkin yasal düzenlemeler Birinci Taraflar Konferansı’nda
belirlenmiştir. Sekretarya, öteki görevlerinin yanı sıra, TK ve onun yardımcı
organlarının resmi toplantılarını gerçekleştirmek ile görevlidir. Sekretarya ayrıca,
gelişmekte olan ülke Taraflarına özellikle Afrika’dakilere yönelik olası yardımları
kolaylaştırmaktan sorumludur. Sekretarya, Sözleşme’nin gereksinim duyduğu
bilginin toplanmasını ve iletimini sağlamanın yanı sıra, kendi işlevlerinin yürütmesi
konusunda TK’ya rapor verecek ve öteki uluslar arası ya da hükümetlerarası
organlar ve sözleşmelerin sekretaryalarıyla olan bağlantı ve etkinliklerin
eşgüdümünü sağlayacaktır.
Sözleşme kapsamında gereksinim duyulan çeşitli bilimsel ve teknolojik bilgi ve
öneriler ise, çok disiplinli bir yapıya ve anlayışa uygun olarak tasarlanmış olan
Bilim ve Teknoloji Komitesi (BTK) tarafından sağlanır. Bilim ve Teknoloji
Komitesi, var olan ağları, kurum ve kuruluşları, ajansları ve organları belirleyerek,
onlarla nasıl daha iyi bir bağlantı kurulabileceği konusunda önerilerde bulunacaktır.
TK, bir bağımsız uzmanlar listesi oluşturarak, bu grubunun sürekliliğini
sağlamakla yükümlüdür. Belirlenen bu uzmanlar, Tarafların resmi olarak bildirmiş
olduğu çölleşme ve kuraklık ile ilgili alanlarda uzmanlığa ve deneyime sahip
adaylar arasından çok disiplinli bir yaklaşım ve geniş bir coğrafi temsil dikkate
alınarak belirlenecektir.
BMÇSS’nin tüm Tarafları, antlaşmayı yürütebilmek için neler yapacakları
konusunda hazırlayacakları ulusal raporlarını TK’ya sunmakla yükümlüdür.
Etkilenen ülkeler ise, Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini gerçekleştirmek
için gerekli olan stratejilerini tanımlamak ve yürüttükleri eylem programlarını
ayrıntılı olarak açıklamak zorundadır. TK, gelişmekte olan ülkeler, özellikle
Afrika’daki çölleşme ve kuraklıktan etkilenenler için gerekli olan teknik ve mali
desteğin koşullarını kolaylaştıracaktır.
Gelişmiş ülke Tarafları ise, bu ülkelerin ulusal eylem programlarının
hazırlanması ve yürütülmesine yardımcı olmak amacıyla neler yaptıkları ve
sağladıkları ya da sağlamakla oldukları mali kaynaklar vb. konularında TK’ya
bildirimde bulunmak zorundadır.
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BMÇSS hükümleri gereğince (Madde 30, Sözleşme’deki Değişiklikler),
herhangi bir Taraf, Sözleşme’de değişiklik yapılmasının önerildiği ya da
öngörüldüğü bir toplantıda, tercihen oybirliğiyle, ortaklaşa bir karar ortaya
çıkmazsa üçte iki oy çokluğuyla kabul edilir. Sözleşmenin ekleri onun ayrılmaz
öğeleridir, başka bir deyişle onun tamamlayıcısıdır. Sözleşmenin herhangi bir ekine
yapılmak istenen bir ek ya da değişiklik önerisi, benzer bir yolla kabul edilebilir.
Ancak, bir bölgesel yürütme ekinin kabulü ya da değişikliği için gerekli olan
çoğunluk söz konusu bölgenin oylamada bulunan ve oylamaya katılan Taraflarının
oylarının üçte iki çoğunluğunu içermek zorundadır. Sözleşme’ye Taraf her ülke bir
oya sahiptir. Bölgesel ekonomik bütünleşme örgütleri ise belirli konularda bir blok
olarak oylama yapabilir.
BMÇSS’nin ilgili hükümleri uyarınca (Madde 28, Uyuşmazlıkların Çözümü),
Tarafların arasındaki uyuşmazlıklar görüşme yoluyla ya da öteki barışçıl yollarla
çözülmelidir. Taraflar Sözleşme’ye resmi olarak katıldıklarında, herhangi bir
uyuşmazlığın ya da sorunun çözümünde temel alınacak bir yol olarak, sorunun ya
da uyuşmazlığın hakem kararıyla çözümü ve Uluslararası Adalet Divanı’na başvuru
arasında bir seçim yapmalıdır. Uyuşmazlık yaşayan iki Taraf, aradan 12 ay
geçmesine karşın kararın çözümleri üzerinde anlaşamadıklarında ise Tarafların
arabuluculuk için başvurmaları gerekir.
BMÇSS’ye çekince(ler) konulamamasına karşın (Madde 37) herhangi bir Taraf
ayrılma isteğini içeren yazılı başvuru belgesini verişinden bir yıl sonra
Sözleşme’den çekilebilir. Çekilme işleminin gerçekleşebilmesinin koşullarından
birisi, Sözleşme’nin o ülke açısından yürürlüğe girmesinden sonra üç yıl geçmiş
olması gerekir.
BMÇSS’nin yürürlüğe girişi için 50 ülkenin onayı ve bu onaylardan
sonuncusunun Birleşmiş Milletlere sunulmasından sonra 90 günün geçmesi
gereklidir. Sonrasında da, benzer biçimde, sözleşme her yeni Taraf için taraf olmak
isteyen ülkenin onay belgesini (onay, kabul ya da uygun bulma) Birleşmiş
Milletlere tesliminden 90 gün sonra yürürlüğe girer.
VII. Kuzey Akdeniz Çölleşmesi
Akdeniz Havzası’nda Kuraklık ve Çölleşme
Büyük Akdeniz iklim bölgesi, eşsiz fiziki coğrafya özelliklerinin (örn.
denizlerin, çok çeşitli yeryüzü şekillerinin, yerel iklimlerin ve ekosistemlerin)
karmaşık bir birleşimidir. Bölge, toprakta yüzey kabuğu gelişimine eğilimli fakir ve
kolaylıkla aşınabilen topraklara sahiptir. Çok yüksek mevsimsellik ve yıllararası
değişkenlik gösteren iklimi, temel olarak görece daha sık oluşan uzun dönemli
kuraklıklarla ve kısa dönemli şiddetli yağışlarla açıklanır. Büyük Akdeniz iklimi,
sıcak ve kurak yaz mevsimleri ve ılık ve yağışlı kışlarıyla, Akdeniz havzasına
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komşu öteki ülkelerle birlikte Türkiye’nin batı ve güney bölgelerinde de etkili
olmaktadır. Binlerce yıldan beri güneyde yarıkurak, kuzeyde ise yarınemli
özellikleri ile etkili olan bu iklim koşulları, bölgedeki arazi degradasyonunu ve
çölleşmeyi kuvvetlendiren olumsuz doğal değişkenlerin başında gelmektedir.
İklim modelleri, Akdeniz havzasının bazı bölgelerinde gelecek on yıllarda kışın
daha belirgin olmak üzere yağış tutarlarının % 10-15 oranlarında azalacağı ve
öngörülmesi olanaksız şiddetli hava ve iklim olayları (ekstremler) arasında önemli
iklim değişikliklerinin olacağı konusunda bizleri uyarıyor. Akdeniz havzasındaki
bugünkü ve gelecekte gerçekleşeceği öngörülen daha sıcak ve kurak iklim koşulları
altında, kuraklık ve çölleşme en büyük tehdit olacağı için, su kaynaklarının ve
toprağın sürdürülebilir yönetimi ve kullanımı çok önemli bir gereksinim olarak
karşımıza çıkmaktadır.
Giderek artmakta olan olumsuz insan etkileri ve baskıları da, en az bu doğal
koşullar kadar önemlidir. Akdeniz havzasındaki tarım topraklarının yaklaşık %
80’i, tarımsal kimyasallar ve ağır tarım makinelerinin kullanımı gibi sürdürülebilir
olmayan uygulamalar yüzünden yirminci yüzyılın ikinci yarısında etkilere karşı
daha açık olmuştur. Oysaki bu tarım arazilerinin yaklaşık % 22’si çeşitli Akdeniz
kültürlerince binlerce yıldan beri işlenmekteydi.
Çölleşme ile ilişkili bir başka önemli özellik, Akdeniz havasında çok yaygın
olan ve sonuçları açısından son yıllarda giderek çok ciddi boyutlara ulaşan orman
yangınlarıdır. Orman ve çalılık (maki ve garik formasyonları) yangınları, bitki
örtüsünün çok kolay tutuşabilme özelliği, yangınların yayılmasını kolaylaştıran yaz
kuraklıkları ve kuvvetli rüzgarlar (örn. Türkiye’nin batı ve kuzeybatı bölgelerinde
daha etkili olan kuvvetli yaz poyrazı ve bahar mevsimlerinde de etkili olabilen
lodos fırtınaları) yüzünden, yangınlar özellikle yaz aylarında bölgenin çok büyük
bir bölümünde elverişli koşullar bulmaktadır. Orman yangınları Akdeniz orman ve
çalılık ekosistemlerinin doğal bir bileşeni olarak görülmekle birlikte, yangınların
sıklığı ve etkileri, ihmal, kazalar ve temel olarak da kasıtlı çıkarılan yangınlar
nedeniyle, son yıllarda daha da artış göstermiştir. Her yıl oluşan orman
yangınlarının % 5 gibi çok küçük bir oranının doğrudan doğal kökenli olması, öteki
yapay etmenlerin, özellikle getirisi yüksek arsa elde etmek ve/ya da tarla açmak için
kasıtlı olarak çıkarılan yangınların ne kadar büyük boyutlara çıktığını çok açık bir
biçimde gösteriyor.
Orman yangınları çoğunlukla insanlar tarafından çıkarılmasına karşılık,
yeryüzünün birçok bölgesindeki özellikle subtropikal kuşakta Akdeniz ikliminin
egemen olduğu ülkelerde (örn. son yıllarda ABD’nin Kaliforniya eyaletinde,
Portekiz, İspanya, Yunanistan ve Türkiye’de) artan yangın sıklıkları, daha yüksek
sıcaklıklardan, daha uzun süreli ve etkili sıcak hava dalgalarından ve rüzgar
dolaşımındaki değişikliklerden, başka bir deyişle iklim değişikliğinden
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kaynaklanmış olabilir (Türkeş, 2007a). Özellikle uzun süreli bölgesel kuraklıklar ile
birleşen sıcak hava dalgalarının, orman yangınlarının sıklığı ve şiddeti ile açık bir
bağlantısı olduğu belirgin olarak görülüyor. Örneğin, 2003 yılı yazında Portekiz’de
ve Ağustos 2007’de Yunanistan’da etkili olan uzun süreli ve kavurucu sıcak hava
dalgaları süresince çıkan yangınlarda, bu ülkelerde on binlerce hektar orman alanı
yandı. Kayıtlara göre, bu yangınlar, Portekiz’in tüm tarihi boyunca, Yunanistan’ın
ise son yıllarda tek bir yılda yanan en geniş orman alanlarıyla sonuçlandı.
Sınırlı su kaynakları bulunan alanlara yönelik turizm yatırımlarındaki ve
etkinliklerindeki belirgin artışlar da, genel olarak toprak degradasyonunu ve/ya da
çölleşmeyi doğrudan ya da dolaylı olarak kuvvetlendirmektedir.
Sözleşme’nin Kuzey Akdeniz için Bölgesel Yürütme Eki
BMÇSS, Afrika, Asya, Latin Amerika ve Karayipler ve Kuzey Akdeniz için 4
adet Bölgesel Yürütme Eki’ni içerir. İster UNCCD içinde ister dışında ele alınsın,
Akdeniz çölleşmesi iki ayrı coğrafi bölge çerçevesinde değerlendirilmelidir:
(1)

Güney Akdeniz (Kuzey Afrika),

(2)

Kuzey Akdeniz (Güney Avrupa).

BMÇSS’ye Mart 1998’de taraf olan Türkiye, etkilenen ülke Tarafları’nın
yükümlülükleri açısından, 'Kuzey Akdeniz için Bölgesel Yürütme Eki’ne bağlıdır.
Bölgesel değerlendirmeler, Avrupa’daki kurak arazilerin yaklaşık üçte ikisinin,
çölleşmeden orta ve şiddetli derecede etkilendiğini gösterir (bkz. Şekil 3). Sorun,
yağışın alansal ve zamansal olarak çok değişken, kuraklık olaylarının sıkça
oluştuğu, toprağın fakir ve hassas, erozyona eğilimli dik yamaçların ve dağlık
alanların egemen olduğu, Akdeniz’in kuzey kıyılarında da büyüktür.
Kuzey Akdeniz kıyılarında sıklıkla oluşan doğal ve insan kaynaklı yangınlar,
ormanları yok etmekte; su kaynakları sürdürülebilir olmayan yöntemler ile
tüketilmekte ve geleneksel tarım sıkıntılar içinde sürdürülmeye çalışılmaktadır.
Kıyı kuşağında sürmekte olan kentsel büyüme, sanayi, turizm ve sulama etkinlikleri
daha da artarak, sorunun Türkiye gibi gelişmekte olan kıyı ülkelerinde, 21. yüzyılda
daha büyük boyutlara çıkmasına neden olacaktır.
BMÇSS’nin Kuzey Akdeniz İçin Bölgesel Yürütme Eki’ne göre, Kuzey
Akdeniz Bölgesi’nin özel koşulları şöyledir:
(a)
(b)
(c)

Geniş alanları etkileyen yarıkurak iklim koşulları, mevsimsel kuraklıklar,
çok yüksek yağış değişkenliği, ani ve çok şiddetli yağışlar;
Fakir, erozyona ve yüzey kabuğu oluşturmaya eğilimli topraklar;
Çok çeşitli arazi şekilleri ve dik yamaçlı, arızalı-çok parçalanmış yeryüzü
şekilleri;
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(ç)

Sıklıkla oluşan yabansı yangınlar nedeniyle ortaya çıkan geniş orman
örtüsü kayıpları;
(d) Arazinin terk edilmesi, toprak ve su koruma yapılarının bozulması ile
bağlantılı olarak, geleneksel tarımda ortaya çıkan kriz koşulları;
(e) Su kaynaklarının, kimyasal kirlenme, tuzlanma ve akiferlerin zayıflaması
gibi şiddetli çevresel zararlara yol açan sürdürülebilir olmayan biçimde
kullanımı;
(f) Kentsel büyüme, sanayi etkinlikleri, turizm ve sulu tarım sonucu,
ekonomik etkinliklerin kıyı alanlarında toplanması.
VIII. Sözleşme’nin İzlenmesi, Başarımı ve Bazı Sorunları
Sözleşme Sürecinin İzlenmesi
BMÇSS, 17 Mart 2008’de Sırbistan’ın katılımıyla ulaştığı 193 ülke sayısıyla
çok taraflı çevre antlaşmalarının içerisinde en yüksek üye sayısına ulaşmış
durumdadır. Rio Zirvesi’nden sonra, birçok küresel değişiklik konusunda olduğu
gibi, kalkınma paradigması özellikle Milenyum Kalkınma Hedeflerinin kabulüyle
birlikte büyük ölçüde değişikliğe uğradı.
Afrika, en az gelişmiş ülkeler, iklim değişikliği ile savaşım ve uyum, küresel
ölçekte tarımsal ticaretin liberalleşmesi öngörüleri, giderek büyüyen iklim ve
çevresel sığınmacı ve göçmenlerinin sayısı gibi konulara daha fazla odaklanılması
bugünkü yoksulluğun ve çevresel bozulmanın etkileri konusunda yeni bir anlayış ve
aydınlanma başlatmaktadır.
Sözleşmenin zaman içindeki gelişiminde önemli aşamalardan birisi de, kurak
alanlardaki arazi degradasyonu, insan ve ekosistem refahı üzerindeki etkileri ile
ilişkili biyolojik, fiziksel ve sosyoekonomik eğilimlerin daha iyi anlaşılması
amacıyla, kurak arazi ekosistemleri konulu Binyıl Ekosistem Değerlendirmesi
çalışmasının geliştirilmiş olmasıdır. Bu ise, konuya ilişkin bir bilimsel ortamın ve
anlayışın gelişmesi anlamını taşır. Öte yandan, sürecin finansmanı son on yılda
önemli düzeyde değişerek, Küresel Çevre Olanağı (GEF) Sözleşme’nin en önemli
finansman düzeneklerinden birisi olmuştur. Bunun sonucunda, yaklaşık 10 yıllık bir
durgunluk döneminden sonra, kırsal kalkınma ve tarım için ayrılan mali
kaynaklarda artış olmuştur.
BMÇSS’nin Eylül 2007’de Madrid’de yapılan Taraftar Konferansı’nın sekizinci
toplantısında (TK-8), 10 yıllık strateji planı ve Sözleşme’nin yürütülmesinin
desteklenmesine yönelik bir çerçevenin, başka bir deyişle bir Strateji’nin kabul
edilmiş olması da önemli bir ilerlemedir. Kabul edilen Strateji, bugünkü iklim
değişikliği kapsamında, çölleşme, arazi degradasyonu ve kuraklık ile savaşım için
bir koalisyonun oluşturulmasının önemini vurgulamıştır (UNCCD Decision
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3/COP.8, 2007). Bunun sonucunda ortaya çıkan tüm yararların her düzeydeki
dağıtımı, gıda ve suya, sürdürülebilir tarımsal ürünlere ve biyolojik çeşitliliğin
ulaşılmasına katkı sağlamış olacaktır.
Tüm göstergeler ve bugüne kadarki deneyimler, çölleşmenin küresel bir konu
olarak kabul edilmesinin gerekliliğini ortaya koymuştur. Öte yandan, 'çölleşme ile
savaşım ve kuraklığın etkilerinin azaltılması, iklim değişikliğiyle savaşım,
etkilerinin azaltılması ve uyum ile biyolojik çeşitliliğin korunması' gibi temel
küresel değişiklik konuları arasındaki bağlantı ve etkileşimlerin unutulmaması ve
uygulamalarda dikkate alınmasının gerekliliği de ortadadır.
Çölleşme ile Savaşım Stratejisi
Eylül 2007’de Madrid’de gerçekleştirilen TK-8’de Sözleşmeye taraf 192 ülke
2008-2018 dönemi için Sözleşme’nin yürütülmesini kuvvetlendirmek amacıyla
oybirliğiyle 10 yıllık bir Stratejik Plan ve Çerçeveyi kabul etti.
Kabul edilen Strateji, hem çölleşme ve arazi degradasyonunu geriye çevirmek
ve önlemek için, hem de fakirliğin azaltılmasını ve çevresel sürdürülebilirliği
desteklemek amacıyla, etkilenen alanlarda kuraklığın etkileriyle savaşmak için
küresel bir işbirliğini kuvvetlendirmeye yönelik bir vizyona (uzak görüşe) sahiptir.
Strateji bu kapsamda, çölleşme ve arazi degradasyonu ile savaşmak için küresel bir
çerçeve de sunar. Strateji, çölleşme/arazi degradasyonunu önlemeye, denetlemeye
ve tersine çevirmeye yönelik ulusal ve bölgesel politikalar, programlar ve önlemleri
desteklemektedir. Strateji, aynı zamanda, bilimsel ve teknolojik mükemmellik,
halkın artan bilinçlenmesi, standart koşulların yaygınlaşması, savunuculuk ve
kaynak seferberliği yoluyla kuraklığın etkisini azaltacak ve onunla savaşacak
program ve önerileri destekler. Strateji, bu yolla fakirliğin azaltılmasına da katkı
sağlar.
Bu yeni buyruğu ve/ya da uzak görüşü sürdürmek için, uzun süreli etkilerini de
içerecek biçimde belirlenen dört yıllık stratejik amaç, tüm BMÇSS paydaşlarının ve
ortaklarının gelecek on yıldaki eylemlerine ve etkinliklerine yol gösterecektir.
Gelecek on yıl için kabul edilen dört stratejik amaç şunlardır:
(1) Çölleşmeden etkilenen toplumların yaşam koşullarının iyileştirilmesi;
(2) Etkilenen ekosistemlerin koşullarının geliştirilmesi;
(3) BMÇSS’nin etkili yürütülmesi yoluyla küresel yararlar yaratılması;
(4) Ulusal ve uluslararası aktörler arasında etkili bir işbirliğinin kurulması
yoluyla Sözleşme’nin yürütülmesini desteklemek için kaynakların harekete
geçirilmesi.

42

KURAKLIK VE ÇÖLLEŞME – BM ÇÖLLEŞME İLE SAVAŞIM SÖZLEŞMESİ

Sözleşme’de Başarım ve Sorunlar
BMÇSS, BM’nin öteki bazı sözleşmeleri ile karşılaştırıldığında, konunun doğası
ve yükümlülükleri bir yasal düzenleme altında olmakla birlikte, genel olarak bir
gönüllülük ve bölgesel yürütme ve yükümlülükler temelinde yürütülmesi nedeniyle,
örneğin Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’ne (BMİDÇS)
göre çok daha başarılı ve daha az sorunlu bir biçimde varlığını ve etkinliğini
sürdürmektedir.
Konu bir kez daha Türkiye açısından ele alındığında ise, Sözleşme’nin 'Kuzey
Akdeniz İçin Bölgesel Yürütme Eki’nin bilimsel ve teknik olarak bazı önemli
sorunlar ve eksiklikler içerdiği görülür. Sözleşme’nin 'Kuzey Akdeniz Eki’nin, hem
genel olarak bilimsel ve teknik açıdan hem de Türkiye’de daha etkin yürütülmesi ve
daha işlevsel uygulanması açısından mutlaka tamamlanması gereken eksik yönleri
aşağıdaki gibi özetlenebilir:
(1) Kuraklığın etkilerini azaltmada kullanmak amacıyla doğal iklimsel
değişkenliğin ya da değişebilirliğin bölgesel kuraklık olayları ve çölleşme
süreçleri üzerindeki etkilerinin değerlendirmesine ve/ya da mevsimselden
yıllararası zaman ölçeklerine kadar değişen iklimsel değişkenlik ve
değişiklik öngörülerinin geliştirilmesi ve kullanılmasına yönelik stratejilerin
oluşturulması ve bunların (Türkiye’nin) ulusal eylem planına aktarılması.
(2) Kuraklığa eğimli alanlarda ve şiddetli yaz kuraklıklarının yaşandığı
bölgelerde kuraklık erken uyarı sistemlerinin, hızlı bir karşılık ya da yanıt
oluşturabilmek için gerekli kapasitenin ve etkili kuraklık ve su kaynakları
yönetim
sistemlerin
geliştirilmesi,
iyileştirilmesi
ve/ya
da
kuvvetlendirilmesi.
(3) Kuraklık ve çölleşmenin etkilerini anlamak ve azaltmak amacıyla ve daha
iyi politikalar ve karşı önlemler belirlenmesine yardımcı olabilmek
amacıyla, kaynak (toprak, su ekosistem, çiftlik hayvanları vb.)
degradasyonu dinamiklerinin ve süreçlerinin durumuna ilişkin güvenilir ve
zamanlı bilgi ve verilerin sağlanması.
Son maddede belirlenen bu çeşit güvenilir ve zamanlı bilgi ve verilerin
toplanması, derlenmesi, uygun yöntemlerle çözümlenmesi ve ilgili kurum ve
kuruluşlarla her düzeydeki son kullanıcılara dağıtımının yapılması ve/ya da kolay
erişilmesinin sağlanması, kuraklık ve çölleşmenin durumuna ek olarak ekolojik
degradasyonun izlenmesini ve değerlendirilmesini sağlayacaktır. Bu ise, Türkiye
gibi arazisinin yaklaşık yarısı hidroklimatolojik açıdan yıllık su açığı yaşayan, uzun
ve etkili yaz kuraklıklarının ve her mevsimde oluşabilen kuraklık olaylarının
yaşandığı bir Akdeniz ülkesi için yaşamsaldır. Bu yüzden, yukarıda açıklanan tüm
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etkinlik ve süreçler Türkiye’nin Ulusal Eylem Programı’nda ve uygulama
planlarında mutlaka hak ettiği yeri almalıdır.
IX. Türkiye’nin Sözleşme’deki Durumu, Uygulama ve Uyum Düzeyleri
Konuya Türkiye’nin çölleşme ile savaşım ve kuraklığın etkilerinin azaltılması
ve Sözleşme’nin daha etkin ve işlevsel, yükümlülüklerin dikkate alınarak ve
bilimsel/teknik açıdan yürütülmesi açısından bakıldığında, birçok önemli program
içeriği, öncelikli konu ve alanların belirlenmesi, özel koşulların tanımlanması ya da
belirlenmesi, bilimsel yaklaşım ve tekniklerin belirlenmesi, uyum ve uygulama
sorunlarının bulunduğu açıkça görülür. Bunların başında, Türkiye’de çölleşme ile
savaşım ve kuraklığın etkilerini azaltmaya yönelik iyileştirici ve önleyici bölgesel
ve alt bölgesel eylem programlarının oluşturulması ve uygulanması,
hidroklimatoloji, kuraklık ve su yönetimi plan ve uygulamaları, bölgesel iklim
değişikliği ve değişkenliğinin ve kuraklıkların izlenmesi, belirlenmesi, nedenlerinin
anlaşılması ve öngörülmesi gibi konular gelir.
Bu bölümde, Türkiye’nin bugüne değin BMÇSS Sekretaryasına resmi olarak
sunmuş olduğu ve bizim ulaşabildiğimiz başlıca ulusal raporlar ve Türkiye’nin
2006 tarihli Çölleşme ile Savaşım Ulusal Eylem Programı’nın, buraya kadar
çözümlediğimiz ve tartışmasını yaptığımız çeşitli önemli konulara ve noktalara
ilişkin ayrıntılı bir eleştirisi ve bireşimi yapılacaktır.
Türkiye Ulusal Raporu
Türkiye Ulusal Raporu’nun (Turkish National Report, 11 Ekim 2000) 1.
Overview bölümünde, aridite (hangi anlamda kullanıldığı açık değil, klimatolojik
kuraklık mı yoksa kuraklık olayı mı?) ve yağışlarla ilgili çok genel bir bilgi içeren
tek bir cümleye yer verilmiştir:
“… The physical landscape is closely linked to environmental conditions:
- Region-specific, heavy rainfall that enhances the risk of landslides and floods
while aridity combined with human activity, leads to desertification;”
Sayfa 18’de “3.17 General Directorate of State Meteorological Service”
(doğrusu, Turkish State Meteorological Service) başlığı altında, ötekilerin yanı sıra,
en sonda şöyle bir açıklamanın yapılmasıyla yetinilmiş: “... Activities at GDSMS
with regard to implementation of the UNCCD can be categorized as below: Drought analysis and prediction, - Determining desertification-prone areas of
Turkey from climatic perspective, - Use of satellite technology for determining and
monitoring areas vulnerable to desertification, - Planning drought contingency
programs and improve early warning capabilities for drought forecasting.”
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Sayfa 22’de “6. Review of the Benchmark and Indicators” başlığı altında,
ötekilerin yanı sıra, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’nün kurak ve nemli
devreleri izlemek ve belirlemek için ve çölleşmeden etkilenebilirliği belirlemek için
kullandığı (ya da kullanacağı) iklim indislerinden söz edilerek, Standartlaştırılmış
Yağış İndisi (SPI), Palmer Kuraklık Şiddet İndisi (PDSI) ve Su-Denge Yöntemi
(doğrusu, Sözleşme’de olduğu gibi Kuraklık/Aridite İndisi) verilmiştir. Çevresel
indis olarak da Doğal Vejetasyon Fark İndisi (NDVI) açıklanmıştır. Ancak, bu
bölümde verilmiş olan bu kuraklık ve/ya da yağış etkinliği göstergelerinin nasıl,
hangi amaçla ve kim tarafından hesaplanacağı ve kim tarafından nasıl ve hangi
amaçla kullanılacağı belirtilmemiştir. Ayrıca, burada yazılanlarla çölleşme ile
savaşım ve kuraklığın etkilerinin azaltılması hedef ya da amaçları arasında herhangi
bir bağ da kurulmamıştır.
Türkiye’nin Sözleşme’nin Yürütme Sürecine İlişkin Ulusal Raporu
Bu başlık altında, BMÇSS’nin Yürütülmesinin Gözden Geçirmesi ile görevli
Komitenin 4-13 Ekim 2006 tarihinde Arjantin’in Buenos Aires kentinde
gerçekleştirilen 5. Toplantısında sunulan Türkiye’nin Sözleşme’nin Yürütülme
Sürecine İlişkin Ulusal Raporu (Turkey’s National Report on the Implementation
Processes of the Convention) (MoEF, 2006a) bu bölümün başında açıklanan amaca
uygun olarak değerlendirilmiştir.
Raporun 3. sayfasında 1. Özet (1. Summary) bölümünde, daha önce
yazılanlardan farklı olarak, Türkiye’de temel olarak Akdeniz İklimi ve Ilıman İklim
olmak üzere iki iklim çeşidi bulunduğu ve bunların Akdeniz iklim sistemleri
tarafından oluşturulduğu açıklanmıştır. Bu kısa bilgi ve değerlendirme, bilimsel
olarak doğru değildir.
Sayfa 4, “2) Consultative Processes and Partnership Agreements” bölümü, “2.1)
Strategis and Priorities within the Framework of Sustainable Development Plans
and Policies” altbölümü altında, Türkiye’nin çölleşme ile savaşım için Ulusal
Eylem Planı (UEP-Ç ya da NAP-D) tanıtılmış. UEP-Ç’nin bu kısa tanıtımında,
kuraklık (İng: drought) birinci paragrafta yalnız bir yerde geçerken, Türkiye’deki
çölleşme ve arazi yitiriminin üç ana nedeninden birisi olarak belirlenmiş olan doğal
nedenler arasında birçok etmen ve süreç bulunmasına karşın, ne kuraklık olayları ne
de Türkiye’nin yarıkurak, kuru-yarınemli ve yarınemli iklim çeşitlerinden ve
arazilerinden hiç söz edilmemiştir. Türkiye’nin adının geçtiği ve uluslararası
düzeyde resmi olarak sunulmuş bir ulusal belgede böyle yanlış bir sınıflandırmanın
ve değerlendirmenin yeralmış olması, Türkiye Cumhuriyeti açısından büyük bir
şanssızlık olmuştur.
Raporun “4) Other Activities Relating to Combating Desertification”
bölümünde, ötekilerin yanı sıra, “f. Desertification monitoring and assessment”
altbölümünde, açık bir çölleşme ve kuraklık izleme, belirleme ve değerlendirmesi
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tanımlanmamıştır. Kuraklıkların izlenmesine ilişkin doğrudan bir cümle ya da
açıklama ise hiç yapılmamıştır.
Türkiye’nin Çölleşme ile Savaşım Ulusal Eylem Programı
Türkiye’nin Çölleşme ile Savaşım Ulusal Eylem Programı (Turkey’s National
Action Program on Combating Desertification) (UEP) sayfa 13’te (MoEF, 2006b)
“2.2 Principles” (İlkeler) altbölümü altında, çölleşmenin ve kuraklığın izlenmesi,
belirlenmesi ve değerlendirilmesinin yanı sıra iklim değişikliği ve değişkenliği
konularında herhangi bir ilke belirlenmemiştir. Bu durum, BMÇSS’nin yukarıda
verilen çeşitli bölümlerinde özellikle İlkeler ve Yükümlülüklerde açıklananlarla
karşılaştırıldığında önemli bir eksiklik olarak görülür.
Sayfa 15’te, “2.4 Objective (Amaç)” altbölümünde, Türkiye’nin Çölleşme ile
Savaşım Ulusal Eylem Programı’nın amacı, bir kez daha kuraklık olayını ve
kuraklığın etkilerini azaltmaya yönelik hiçbir cümle ya da sözcük içermeyecek
biçimde hazırlanmıştır. UEP’de amaç, “Çölleşmenin nedenlerini ve devlet, yerel
örgütler, arazi sahipleri ve yerel halkın katılımıyla birlikte sorunun çözümü için
gerekli yanıtları tanımlamak” olarak belirlenmiştir. Buraya kadar yaptığımız öteki
değerlendirmeler gibi, burada yazılanlar da çok eksik ve Sözleşme’nin amaç ve
ilkelerine uygun olarak düşünülmeden hazırlanmıştır.
Sayfa 19’da “Climate” (İklim) alt bölümü altında, Türkiye’nin genel iklim
özellikleri ve başlıca iklim çeşitleri kaynak gösterilmeden bir geleneksel iklim
sınıflandırması haritası ile verilmiştir.
Sayfa 23’te, “4. Causes and Definitions of Desertification in Turkey” başlığı
altında, nedenler olarak verilen, “4.1 The Natural Causes”, “4.2 Technical Causes”
ve 4.3 Socio-economic, Administrative and Legal Causes” başlıklarından yalnız
“4.1 The Natural Causes” (Doğal Nedenler)”da, İklim Değişikliği (Climate Change)
alt başlığı altında kuraklıktan çok yetersiz bir biçimde, o da yalnız bir cümle
içerisinde söz edilmiştir. Bu bilgi ya da açıklama, Türkiye gibi iklim değişikliği ve
değişkenliğinden, özellikte de kuraklıklar ve şiddetli yağışlar gibi ekstremlerden
etkilenmekte olan ve gelecekte daha fazla etkilenmesi beklenen etkilere açık bir
Akdeniz havzası ülkesi için çok yetersizdir. Bu durum aynı zamanda, buraya kadar
birçok yerde altını çizerek belirlediğimiz gibi, Sözleşme’nin amacına, ilkelerine ve
etkilenen ülkelerin yükümlülüklerine de aykırıdır.
“5. Desertification in Turkey” bölümü “5.1 Non-Recoverable Desertification”
alt bölümünde, “Erozyondan (Erosion)” “Doğal Vejetasyonun ve Biyoçeşitliliğin
Degradasyonu’na (Degradation of Natural Vegetation and Biodiversity)” kadar her
konuya yer verilmiş olmasına karşın, çölleşmenin tanımı ile Sözleşme’nin amacı,
ilkeleri ve yükümlülüklerinin ayrılmaz bir parçası olan kuraklıktan, kurak
arazilerden (Aridite İndisi ya da uygun başka bir kuraklık ya da yağış/nemlilik
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göstergesi temel alınarak), iklim ve iklimsel değişkenlik açısından Türkiye’nin
çölleşmeye eğilimli (etkilerine açık) olmasından, bu özelliklerin coğrafi dağılış
desenlerinden, ilişkilerinden ve şiddetlerinden hiç söz edilmemiştir. Bu durum da,
önceki paragrafta açıklanan nedenlerle büyük ve ciddi bir eksikliktir.
Genel olarak klimatolojik kuraklık ya da kurak bölge anlamına gelebilecek olan
“Aridity” kavramı ise, bilimsel açıdan çok yanlış ve bir ulusal raporda hiç
bulunmaması gereken düzeyde büyük bir dikkatsizliğe işaret eden bir yaklaşımla,
“Aridity (Salinity and Alkalinity)” şeklinde tuzlanma ve alkaliliğe eş tutularak
açıklanmıştır.
Sonuç olarak, konu Türkiye Ulusal Eylem Programı’nda çok ağırlıklı olarak,
toprak, toprak erozyonu, erozyon kontrolü, toprak yönetimi, toprak koruma,
toprağın çoraklaşması, arazi kullanımı ve arazi kullanımı değişiklikleri kapsamında
ele alınarak, Sözleşme’nin kendisine, Türkiye’nin koşullarına ve çağdaş çölleşme
tanımlarına aykırı bir yaklaşım izlenmiştir.
BMÇSS’deki çölleşme tanımı, onun amacı, ilkeleri, etkilenen ülkelerin
yükümlülükleri ve bölgesel yürütme eklerine göre daha ayrıntılı ve geniş açılı
olarak ele alınması gereken çölleşme ve kuraklığın izlenmesi, belirlenmesi,
değerlendirilmesi ve öngörülmesine ilişkin yeterli bir açıklama, yalnız “8.2
Determination of Implementing Institutions: The National Action Planning
Committee (NAPC) and Institutional Measures to Implement Action Plans” bölümü
altında, “(vi) Monitoring and Establishing of Early Warning Systems” alt başlığı
kapsamında yetersiz olarak ele alınmıştır. Ne yazık ki, burada ancak bazı genel
açıklama ve değerlendirmeler yapılmış olmasın karşın, herhangi bir etkinlik, eylem
ya da tanımlanmış bir plan, program ve belki de en önemlisi herhangi bir hedef yer
almamış.
Ayrıca, sayfa 72’deki “Activities of Universities and Other Education
Institutions” alt paragrafında yazılanlarsa, Türkiye’nin gerçekleriyle, çölleşme ve
kuraklık alanında yapılan ulusal ve uluslararası bilimsel çalışma ve yayınlarla hiçbir
biçimde bağdaşmamıştır. Daha açık olarak belirlemek gerekirse, bize göre bunda,
hem konuyla ilgili çalışma, yayın ve proje yapan üniversite ve bölümlerin, hem de
bilim alanları ya da disiplinlerin ‘eksik tutulmuş’ ya da özellikle yer verilmemiş
olmasının önemli bir rolü olmuştur. Bu yaklaşım, Sözleşmenin amaç, ilke,
yükümlülük ve gelişimine ve ondan beklenen ilgili tüm kesimlerin katılımıyla,
aşağıdan yukarıya doğru örgütlenmiş ve çalışan, çok disiplinli ve çok sektörlü olma
ilke ve iddiasına ters yanlış bir davranış ve uygulama tarzıdır.
Son olarak, Türkiye Cumhuriyeti’nin UEP’sinde Kaynaklar (References)
bölümünde verilen eserlerin ve çalışmaların çok eksik olduğunu söylemek
gerekiyor (MoEF, 2006b). Kaynaklarda, iklim değişikliği ve değişkenliği, özellikle
uzun süreli yağış değişimleri ve eğilimleri, kurak ve nemli/yağışlı devreler, bunların
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atmosferik bağlantıları ve nedenleri, kuraklık ve çölleşme konularındaki Türk ve
yabancı bilimcilerin yayımlamış oldukları uluslararası ve ulusal hakemli bildiri ve
makalelere burada yer verilmemiştir.
X. Tartışma ve Bireşim
Çölleşmenin kökenleri ağırlıklı olarak fiziki ve sosyal coğrafyaya özgü ve/ya da
bağlı olmasına karşın oldukça karmaşıktır. Denetleyici kuvvetler, çoğunlukla uygun
olmayan ya da olağandışı doğal (klimatolojik, jeomorfolojik, edafik,
biyojeokimyasal ve ekolojik) koşulların, temel olarak marjinal arazileri negatif ve
çoğu kez geri döndürülemeyecek düzeyde etkileyen sosyal, siyasi, ekonomik ve
kültürel etmenlerle bağlantılı olan bir karışımını kapsar. Aşağıda verilenler
çölleşmenin doğrudan ya da dolaylı nedenlerinin çoğunu içerir:
(a)
(b)
(c)
(ç)
(d)

(e)
(f)

Orman yangınları ve ormansızlaşma,
Aşırı otlatma, sürme, tarımsal ilaç ve gübre kullanımı gibi sürdürülebilir
olmayan tarım ve hayvancılık uygulama ve etkinlikleri,
Her türlü aşırı kaynak tüketimi,
Su kaynakları ve sulama yönetiminin yetersizliği ve yanlışlığı,
Büyük barajların ve yapılarının inşası, nehir kanal ve yataklarının akış
yönlerinin ve/ya da jeomorfolojik özelliklerinin değiştirilmesi ve
bozulması, yeraltı sularının aşırı tüketimi, sulak alanların drenajı,
Kuraklık, taşkın ve sellere neden olan iklimsel değişiklikler ve
değişkenlikler,
Yenidünya düzeni kapsamında (küreselleşmenin ve pazar ekonomisi
kurallarının yaygınlaşmasına bağlı olarak) etkili olan şiddetli rekabet ve
yaygın uluslararası ticaret rejiminin yarattığı sorunlar, vb.

Genel olarak Akdeniz Havzası’nda ve Türkiye’de çeşitli düzeylerde yapılan
kuraklık ve çölleşme çalışmaları ve değerlendirmeleri, sorunun önemini, çözümü
içinse çevresel, sosyal ve sosyoekonomik sektörel sorunlarla savaşımın gerekli
olduğunu gösterir. Küresel ve bölgesel iklim değişikliği tehdidi ile gelecekteki daha
şiddetli ve uzun süreli olası kuraklık olayları, sorunu daha da ağırlaştırabilecek ve
yaygınlaştırabilecek güçtedir (Altınsoy vd., 2011; Imeson vd., 1992; IPCC, 2007;
Tatlı ve Türkeş, 2008; Türkeş, 1990, 1998, 1999, 2003, 2007a, 2007b, 2011; Tatlı
ve Türkeş, 2011a, 2011b; Türkeş ve Tatlı, 2008, 2009; Topcu vd., 2010; vb.).
Çölleşme ile savaşım, üzerinde insanın yaşadığı kurak arazilerdeki uzun süreli
üretkenliğin güvence altına alınması açısından yaşamsal bir süreçtir. Ancak bunun,
örneğin Akdeniz ülkelerinde ve Türkiye’de bilimsel olarak yapılabilmesi için,
çölleşme ve kuraklık süreçlerinin ve denetçilerinin bilinmesi ve ölçülmesinin yanı
sıra, çölleşme süreçlerinin ve kuraklık olaylarının uygun kuraklık (şiddet ve yağış
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etkinlik ya da nemlilik) indisleri kullanılarak izlenmesi, belirlenmesi ve
değerlendirilmesi gerekir (Tatlı ve Türkeş, 2011b; Türkeş ve Tatlı, 2010, 2011).
Ayrıca bunun başarıyla yapılabilmesi için, koşullara uygun, çok disiplinli, çok
sektörlü ve etkin ulusal ve bölgesel eylem programlarının oluşturulması ve
yürütülmesi gerekir.
Türkiye’deki çölleşme ile savaşım ve kuraklığın etkilerini azaltmaya yönelik
iyileştirici ve önleyici ulusal, bölgesel ve alt bölgesel eylem programları, toprak
erozyonu, tuzlanma, su temini, ormanların korunması, ormanlaştırma ve yeniden
ormanlaştırma eylem ve etkinliklerinin yanı sıra, hidroklimatolojiyi, kuraklık ve su
yönetimi plan ve uygulamalarını, bölgesel iklim değişikliği ve değişkenliğinin ve
kuraklıkların izlenmesini, belirlenmesini, nedenlerinin anlaşılmasını ve
öngörülmesini de içermelidir (Türkeş, 2010). Burada ikinci olarak belirlenen
bilimsel konular ve eylemler, Türkiye’nin bugüne değin hazırlanmış olan çeşitli
ulusal raporlarında ve 2006 tarihli Ulusal Eylem Programında büyük ölçüde gözardı
edilmiştir. Bu çok önemli ve gelecekteki sonuçları açısından çok ciddiye alınması
gerek bir eksiklik ve uygulama yanlışlığıdır; bu yüzden bir an önce düzeltilmelidir.
Bu kapsamda, hem hükümet hem de hükümetdışı kurum ve kuruluşlar ile
üniversiteler, çölleşmeye karşı savaşımda yer almalıdır. Bu konularda başarıya
ulaşmak için gerçekleştirilmesi gereken eylem ve etkinlikler ise aşağıdaki gibi
kümelendirilebilir (Türkeş, 2010):
(1) Ulusal koşullara uygun eylemlerin ve stratejilerin çok disiplinli ve çok
sektörlü Ulusal Eylem Programları yoluyla geliştirilmesi;
(2) Doğal çevrenin, arazi ve su kaynaklarının korunmasına ve
sürdürülebilirliğine yönelik ulusal politikaların, yasal düzenlemelerin ve
önlemlerin kabul edilmesi ve uygulanması;
(3) Halkın var olan tehdit algısı düzeyinin iyileştirilmesini, halkın onayını ve
desteğini almayı amaçlayan halkın bilinçlendirilmesi eylem ve
etkinliklerinin sürekli ve coğrafi olarak yaygın bir biçimde
gerçekleştirilmesi;
(4) Halkın, özellikle yarıkurak, kuru-yarınemli ve yarınemli arazilerdeki
kadınların ve gençlerin sürece katılımı;
(5) Toprak ve su koruma uygulama ve çalışmaları, orman koruma,
ormanlaştırma, ağaçlandırma eylem ve etkinlikleri, toprak işleme ve sulama
alışkanlık, yöntem ya da sistemlerinin iyileştirilmesi;
(6) Doğal ekosistemlerin korunması, kuraklık ve su kaynakları yönetim
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planlarının oluşturulması ve uygulanması, kuraklık olaylarının ve çölleşme
süreçlerinin izlenmesi, belirlenmesi ve nedenlerinin anlaşılması yoluyla
kuraklığın etkilerinin azaltılması.
XI. Öneriler ya da ‘İklim Değişikliği, Değişkenliği, Kuraklık ve Çölleşme’
Açısından Ne Yapmalı?
İklim etmenleri ve bitki örtüsü dikkate alındığında, Türkiye’deki çölleşmeye
eğilimli kurak araziler, karasal iç ve doğu bölgelerinin önemli bir bölümünü ve
Güneydoğu Anadolu Bölgesini içerir. Akdeniz ve Ege bölgelerinin geniş bir
bölümü ise, yüksek ve parçalı yeryüzü şekilleri, tarım arazilerinin yaklaşık son 40
yıldaki tarım dışı ve sürdürülebilir olmayan kullanımı, kentsel ve turizm getirisi
yüksek olan tarım ve orman arazilerinin tarım ve orman rejimi dışına çıkarılmasına
yönelik girişimler ve yasal düzenlemeler, sanayi, turizm ve orman yangınları gibi
iyi bilinen öteki doğal ve insan kaynaklı etmenler dikkate alındığında, gelecekte
çölleşme süreçlerinden daha fazla etkilenebilecek yarınemli alanlar olarak kabul
edilmelidir. Uzun süreli ve şiddetli yaz kuraklıklarının ve yüksek hava
sıcaklıklarının yanı sıra, yağış ve kuraklık indisi dizilerinde gözlenen kurak
koşullara yönelik değişme eğilimlerinin, Akdeniz ve Ege bölgelerinde iklim
etmenlerinin çölleştirme kuvvetini arttırmakta oluşu, bu düşünceyi destekler
niteliktedir.
Türkiye’nin fiziki coğrafya özellikleri ile iklim değişikliği ve değişkenliği,
kuraklık ve çölleşme özellikleri ve onlardan etkilenme eğilimlerine ilişkin bilimsel
çalışmaları ve konuyla ilgili öngörüleri dikkate alarak, iklim değişikliğine uyum ve
karşı önlemler kapsamında Türkiye için aşağıdaki değerlendirmeler ve öneriler
yapılabilir (Türkeş, 2007a, 2007b, 2010, 2011; Türkeş ve Deniz, 2010; Türkeş ve
Tatlı, 2008a, 2008b, 2009, 2010, 2011):
(1) Türkiye, sahip olduğu iklim ve özellikle de yağış klimatolojisi özellikleri
yüzünden, su kaynakları açısından zengin bir ülke değildir. Bu yüzden,
1970’li yılların başından beri orta ve doğu Akdeniz havzasında ve
Türkiye’de sürmekte olan kuraklaşma eğiliminin kuvvetlenebileceği
olasılığı da dikkate alınarak, gelecekte karşı karşıya kalınabilecek olan ciddi
su sıkıntısının önüne geçmek için, yasalarla desteklenen gerçekçi su
politikalarının oluşturulması ve ivedilikle hayata geçirilmesi gerekir.
(2) Tarımda geleneksel sulama yöntemlerinin yerine, sızma ve buharlaşma
yoluyla su kaybının en az olduğu basınçlı-kapalı borulu sulama
yöntemlerinin (yağmurlama ve damla sulama uygulamalarını içerir)
kullanılması özendirilmeli ve bu yöntemleri kullanmak isteyen üreticilere
uygun finansman destekleri sağlanmalıdır.
(3) İnsan kaynaklı iklim değişikliğinin (kuvvetlenen sera etkisine bağlı küresel
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(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

iklim değişikliğinin) en önemli sonuçlarından biri, Türkiye’de orman
yangınlarının şiddetinde, süresinde ve etki alanında ortaya çıkabilecek olan
(belirtileri daha şimdiden subtropikal iklim kuşağının birçok bölgesinde,
Akdeniz havzasına batı ve kuzeyden komşu ülkelerde ve Türkiye’de
yaşanmaktadır) artışlardır. Büyük Akdeniz ikliminin doğal bir sonucu
olarak, Karadeniz Bölgesi ve Kuzeydoğu Anadolu dışında, Türkiye’nin
geniş bir alanında sıcak ve kurak bir yaz mevsimi egemendir. 1970’lerin
başından beri yağışlarda gözlenen azalma eğilimleri de dikkate
alındığında, Türkiye’de her zaman var olan orman yangını olasılığı ve
tehlikesi, birçok bölgede çok sıcak ve kurak geçen 2007 ve 2008 yaz
mevsimlerinde yaşandığı gibi, daha büyük bir sorun olarak karşımıza
çıkabilecektir.
Egemen iklim koşullarının ve gözlenen iklimsel değişimlerin yanı sıra,
kuvvetlenen sera etkisine ve ormanların yok edilmesi gibi öteki insan
etkinliklerine bağlanan küresel iklim değişikliğinin, Türkiye’de su
kaynakları, kuraklık ve çölleşme üzerindeki olası etkileri, sürekli izlenmeli
ve değerlendirilmelidir.
İklim değişikliğinin su kaynakları ve çölleşme üzerindeki olası etkilerine
ilişkin seçenekler, var olan su ve arazi kaynaklarının daha etkili, akılcı ve
ekonomik yönetimini, ormanların korunmasını, toprakta, biyolojik
üretkenlik ve çeşitlilikte ve bitki örtüsündeki değişiklikler gibi çölleşmenin
başlıca göstergelerinin izlenmesini ve kuraklık öngörü sistemlerini
içermelidir.
Yeraltı su kaynaklarının aşırı kullanım ve yanlış yönetiminden
kaynaklanan sorunlar, bilimsel olarak ortaya konmalı, izlenmeli,
uygulanabilir ve ciddi yasal düzenlemelerle denetim altına alınarak
çözümlenmelidir. Bu çerçevede, yeraltı su hazneleri korunarak ‘kötü’
günler için saklanmalı; gelişmiş ülkelerde olduğu gibi, zorunlu kalmadıkça,
sulama, enerji ve sanayide yeraltı suları yerine, yağışlardan beslenen yüzey
suları (rejimleri düzenli büyük akarsular, yapay gölet ve barajlar, vb.)
kullanılmalıdır. Ayrıca, özellikle kentsel içme suyu temininde, yalnız içme
suyu sağlama amacıyla kurulan su yapılarından (gölet, baraj, vb.) ve
sürdürülebilir ve çevreye duyarlı olmak koşuluyla, doğal kaynak sularından
yararlanılmalıdır.
Gelecekteki daha sıcak ve kurak koşullar dikkate alınarak, daha kurakçıl ve
sıcak koşullara uygun tarımsal bitki çeşitleri belirlenmeli; konuyla ilgili
özellikle adaptasyon (uyum) konusunda araştırma projeleri geliştirilmeli ve
bunlar desteklenmelidir.
Sürdürülebilir tarım ve ormancılık ilkeleri uygulanmalı; tarım ve orman
arazilerinin amaç dışı kullanımı önlenmeli; ormanların birer karbon yutağı
olduğu da dikkate alınarak, ormanlaştırma, yeniden ormanlaştırma,
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erozyon denetimi ve çayır/mera iyileştirmesi için bütçeden yeterli kaynak
aktarılmalıdır.
(9) Türkiye, küresel iklim değişikliği ile ilişkili olsun ya da olmasın, önemli
kuraklıklar oluştuğunda çoğu olayda olduğu gibi susuz ve hazırlıksız
yakalanmamak için, ulusal, bölgesel ve yöresel ölçeklerde ciddi bir
biçimde hazırlanacak ve uygulanması yasal olarak desteklenecek olan, bir
'Kuraklık Yönetim Planı'nı (KYP) mutlaka yaşama geçirmeli ve
uygulamalıdır. KYP, kuraklık (afet) analizi ve izlemesi, kuraklığın
(meteorolojik,
tarımsal,
hidrolojik,
sosyoekonomik)
etkilerinin
değerlendirilmesi, kuraklığın etkilerine açık coğrafi alanların ve
sosyoekonomik sektörlerin belirlenmesi gibi konularda çalışan ve bilgi
üreten kurum ve üniversiteler ile kuraklığı açıklama ve gerektiğinde
kuraklık alarmı da verilebilmesini sağlayacak ilgili ve yetkili kurumları
içermelidir.
(10) Tüm etkilenen ülkeler için geçerli olmak üzere, Türkiye’de Çölleşme ile
savaşımı ve kuraklık olaylarının etkilerini azaltmayı hedefleyen etkin,
işlevsel ve çok disiplinli/çok sektörlü bir 'Ulusal Eylem Programı’nın aynı
zamanda çağdaş bir Kuraklık Yönetim Planı’nı da içermesi gerekir. Böyle
bir Kuraklık Yönetim Planı’nın en önemli öğelerinden olan kuraklık (afet)
analizi ve izlemede çok yaygın olarak kullanılan kuraklık indislerinin
çoğu, sektör ve sistem temelli olduğu için, kuraklığı çözümlemek,
nitelendirmek ve izlemek için, çok değişkenli ve çok amaçlı indisler
kullanılmalıdır. Ayrıca, kuraklık indislerinin taşıdığı ve açıkladığı bilgiler,
kuraklık olaylarının çeşitli sistemler ve sektörler üzerinde gözlenen
etkileri, kuraklık risk düzeyleri, çeşitli coğrafi alan birimleri ve ürün
çeşitlerinin kuraklıktan etkilenebilirlik düzeylerine ilişkin çeşitli bilgilerle
sınanmalıdır.
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BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK SÖZLEŞMESİ: MÜZAKEREDEN
UYGULAMAYA
Ferhunde Hayırsever TOPÇU




Özet
Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi, biyoçeşitliliğin korunmasını ve sürdürülebilir
kullanımını amaçlayan önemli bir çok taraflı çevre sözleşmesidir. Bu çalışmanın
amacı Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi’ni incelemek ve Türkiye'nin biyolojik çeşitlilik
ile ilgili politikalarını sözleşme çerçevesinde değerlendirmektir. Bu amaçla ilk
olarak Sözleşme’nin müzakere süreci, ikinci olarak Sözleşme’nin içeriği ve rejimi
oluşturan başlıca kurallar ile kurumsal mekanizma ortaya konulacaktır. Üçüncü
olarak Sözleşme’nin uygulanması ve sorunları, dördüncü olarak Türkiye’nin
Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi çerçevesinde durumu ele alınacaktır. Son olarak
Sözleşme’nin geleceği açısından önerilere yer verilecektir. Günümüzde türlere ve
ekosistemlere yönelik tehdit artarak devam etmektedir. Bu nedenle Sözleşme’nin
uygulanması ve sorunların giderilmesi önemini korumaktadır.
Anahtar Kelimeler: Biyoçeşitlilik, Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP),
Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler, Türkiye

CONVENTION ON BIOLOGICAL DIVERSITY: FROM
NEGOTIATION TO IMPLEMENTATION
Abstract
Convention on Biological Diversity is an important multilateral environment
agreement to protect biodiversity and to use it in a sustainable way. The aim of this
study is to examine the Convention. With this aim, firstly negotiations of the
Convention, secondly its content and major rules and institutional mechanism of the
biodiversity regime will be overviewed. Thirdly implementation and problems of the
Convention, fourthly the position of the Turkey concerned the regime will be
assessed. Finally suggestions for the future of Convention will be offered. At
present the threat to species and ecosystems continues increasingly. Therefore
resolving the problems and implementation of the Convention will remain
important.
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Giriş
Genel olarak bir yerdeki tüm bitki, hayvan ve mikroorganizma türlerini
kapsayan biyolojik çeşitlilik veya kısaca biyoçeşitlilik 1, büyükten küçüğe doğru,
başlıca üç parçadan oluşmaktadır. Bunlar ekosistem çeşitliliği, tür çeşitliliği ve
genetik çeşitliliktir.2 Her ekosistem sahip olduğu iklim, toprak ve biyotik özellikleri
bakımından, başka ekosistemlere göre, az çok farklılıklar gösterir. Böylece
ekosistem çeşitliliği ortaya çıkar. Tür çeşitliliği, bir bölgede mevcut olan canlı
türlerinin sayısını ifade eder. Genetik çeşitlilik, bir tür içindeki çeşitliliktir; bir türün
değişen çevre koşullarına uyum sağlayabilmesi için gereken, gen havuzundaki
kalıtsal bilgilerin çeşitliliğini ifade eder. (Demirayak, 2002: 4-5; Işık, 1997: 16, 18;
Keleş ve Hamamcı, 2005: 79; TC Çevre ve Orman Bakanlığı, 2008: 9).
Biyoçeşitliliğin önemi geçmişten günümüze artarak devam etmektedir.
Biyoçeşitlilik tarih boyunca insan toplumlarının maddi, manevi, kültürel ve estetik
olarak bağımlı olduğu birçok hizmeti sağlamıştır. Biyoçeşitlilik ekosistemin
işleyişinin temelini oluşturmaktadır (Harrop ve Pritchard, 2011: 474). Benzer
şekilde Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi’ne 3 göre biyolojik çeşitlilik hem kendi
başına hem de ekolojik, genetik, sosyal, ekonomik, bilimsel, kültürel, rekreatif ve
estetik açıdan değer taşımaktadır. Ayrıca biyolojik çeşitlilik biyosferdeki yaşam
destek sistemlerinin idame ettirilmesi ve evrimi için önemlidir (BÇS, Önsöz, Prg. 1,
2). Biyoçeşitlilik insanların gıda, ilaç ve diğer temel ihtiyaçlarının karşılanmasında
önemli bir rol oynamaktadır. Biyoçeşitlilik özellikle gıda güvenliği için esastır.
Üretimi yapılan tüm tarım ürünlerinin, bitki ve hayvan türlerinin temeli, doğada
bulunan yabani akrabalarına dayanır. Günümüzde de yeni tarım ürünleri elde etmek
veya mevcut olanları insanların ihtiyaçlarına göre iyileştirmek için yabani türlerden
yararlanılmaktadır (“Biyolojik Çeşitlilik Nedir?”, 2011: 1).
Ancak biyoçeşitliliğin bileşenleri olarak ekosistemler ve türler hızla bozulma ya
da yok olma tehdidi altındadır. Tehdit altında olan biyoçeşitliliğin korunmasına
yönelik bölgesel veya uluslararası düzeyde girişimler olmuştur. Bunlar arasında
biyoçeşitliliği uluslararası hukuk bağlamında kapsamlı bir şekilde ele alan
Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi metninde “biyolojik çeşitlilik” olarak kullanılmakla birlikte, biyolojik
çeşitlilik ve biyoçeşitlilik terimleri uluslararası ve ulusal yazında yaygın olarak birbirinin yerine
kullanılabilmektedir.
2
Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi’nin tanımına göre, biyolojik çeşitlilik, “diğerlerinin yanı sıra kara, deniz
ve diğer su ekosistemleri ile bu ekosistemlerin bir parçası olduğu ekolojik kompleksler de dahil olmak
üzere tüm kaynaklardan canlı organizmalar arasındaki farklılaşma anlamındadır; türlerin kendi içindeki
ve türler arasındaki çeşitlilik ve ekosistem çeşitliliği de buna dahildir.” (Madde 2).
3
Metinde Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi yerine kısaca BÇS veya sadece Sözleşme ifadesi
kullanılacaktır.
1
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Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi’nin önemi büyüktür (Koester,
1997: 2). Bu çalışmanın amacı Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi ve bu Sözleşme ile
oluşturulan rejimi incelemektir. Bu amaçla ilk olarak Sözleşme’nin oluşum süreci
ele alınacak ve Sözleşme’nin ortaya çıktığı müzakere süreci gözden geçirilecektir.
İkinci olarak Sözleşme’nin içeriği ve rejimi oluşturan başlıca kurallar ve kurumsal
mekanizma ortaya konulacak; Sözleşme’nin imzaya açılmasından günümüze kadar
bu yapıda ortaya çıkan değişiklikler izlenecektir. Üçüncü olarak Sözleşme’nin
uygulaması ele alınacak, Sözleşme’nin etkililiği ve sorunları irdelenecektir.
Dördüncü olarak Türkiye’nin Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi çerçevesinde durumu
değerlendirilecektir. Son olarak Sözleşme’nin geleceği açısından strateji ve
önerilere yer verilecektir.
I. Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi’nin Müzakere Süreci
Günümüzde 300’den fazla çok taraflı çevresel anlaşma vardır ve bu
anlaşmaların yaklaşık %30’u bütünüyle ya da kısmen biyoçeşitlilikle ilgilidir
(McGraw, 2002: 21). Bunların çoğunluğu belirli tür ve habitatların/ekosistemlerin
veya alanların korunmasını ve belirli faaliyetlerin düzenlenmesini amaçlar. Ayrıca
biyoçeşitlilikle ilgili anlaşmaların birkaçı uluslararası iken, çoğunluğu bölgesel bir
niteliğe sahiptir. Biyoçeşitlilikle ilgili başlıca uluslararası sözleşmeler Özellikle Su
Kuşları Yaşama Alanı Olarak Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanlar Sözleşmesi
(Ramsar Sözleşmesi), Dünya Kültürel ve Doğal Mirasın Korunması Sözleşmesi
(Paris Sözleşmesi), Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin
Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES), Yabani Hayvanların Göçmen
Türlerinin Korunmasına İlişkin Sözleşme (Bonn Sözleşmesi-CMS) ve Avrupa
Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarının Korunması Sözleşmesi’dir (Bern
Sözleşmesi). Bunlardan Ramsar belirli habitatları, Paris belirli yerleri, CITES belirli
faaliyetleri, Bonn belirli türleri hedeflemektedir (McGraw, 2002: 21).
BÇS ise biyoçeşitliliği uluslararası düzeyde kapsamlı bir şekilde ele almıştır. Bu
tür bir kapsamlı yaklaşımın temelinde biyoçeşitlilik unsurlarına yönelik insan
kaynaklı tehdidin büyümesi yatmaktadır. Bunun nedenleri ise artan nüfus,
ekonomik gelişme ve aşırı tüketim sonucunda biyolojik kaynaklara yönelik talebin
artması; uygun olmayan teknolojinin kullanımı; uluslararası ticaretin artışı;
piyasaların biyoçeşitliliğin gerçek değerini anlamadaki başarısızlığı; hükümetlerin
biyolojik kaynakların aşırı kullanımı ile ilgili sorunları saptama ve çözme
başarısızlığı; göç ve hareketlilik olarak sayılabilir (Zedan, 2005: 497). Ayrıca
yayılımcı yabancı türler
biyoçeşitlilik için büyük bir tehdit oluşturmaktadır.
Yayılımcı yabancı türlerin dünya çapında verdiği zararın toplam maliyetinin yılda
1.4 trilyon dolardan daha fazla olduğu tahmin edilmektedir (Zedan, 2005: 497).
İklim değişikliği de habitat ve tür kayıplarının hızlanması yönünde bir tehdit
oluşturmaktadır.
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Sayılan nedenlerle doğal habitatlar ve ekosistemler her yıl daha fazla tahrip
edilmekte, türler yok olmaktadır. Global Biodiversity Outlook 2’de (Secretariat of
the CBD, 2006: 3) dikkat çekildiği gibi, ormanların tarım alanına çevrilmesi
yoluyla gerçekleşen ormansızlaşma çok yüksek oranda devam etmektedir. 2000
yılından itibaren orman kaybı yılda 6 milyon hektardır. Kıyı ve deniz ekosistemleri
büyük ölçüde insan faaliyetlerinden etkilenmektedir. İçsu türleri %50, deniz ve kara
türleri %30 azalmıştır. Global Biodiversity Outlook 3’e (Secretariat of the CBD,
2010) göre de belirli yaşam alanlarına özel kuş türleri, tüm dünyadaki kıyıkuşu
popülasyonları, ormanların ve deniz çayırlıklarının dağılımları ve mercan
kayalıklarının durumu her yıl daha da kötüye gitmektedir. Dünya bitkilerinin dörtte
biri yok olma tehdidi altındadır. Omurgalıların varlığı son 30 yılda üçte bir oranında
azalmıştır (Secretariat of the CBD, 2010: 16).
Tehdit altında olan biyoçeşitliliğin korunması başlangıçta belirli yere özgü
türlerin kaybolması gibi doğa bilimlerinde teknik konular olarak görülmüş, sosyal
bilimlerde çok dikkat çekmemiştir. Ancak BÇS’nin imzalanmasıyla birçok ülke için
biyoçeşitliliğin korunması hukuki bir yükümlülük haline gelmiştir. Ayrıca
biyoçeşitlilik kaynaklarının artan ticari önemi ekonomik çıkarları harekete
geçirmekte; biyoçeşitliliğin korunması artan şekilde politik bir konu olmaktadır
(Baker, 2003: 24). Dünyanın tarım yapılabilecek nitelikteki alanları ve su
kaynakları hızla kirlenmekte ve yok olmaktadır. Bu nedenle biyoçeşitlilik, özellikle
genetik kaynaklar anlamında da büyük bir güç durumuna gelmektedir (“Biyolojik
Çeşitlilik Nedir?”, 2011: 1).
Söz konusu nedenler doğrudan biyoçeşitliliğin korunmasına yönelik bir
uluslararası sözleşmenin müzakere edilmesi ve içeriğinin şekillenmesi açısından
belirleyici olmuştur. Özellikle ekonomik gelişme, uluslararası ticaret, aşırı tüketim
gibi nedenlerle biyolojik kaynaklara yönelik talebin artması bir düzenleme gereğini
doğurmuştur. Ancak bu nedenler Sözleşme’nin uluslararası müzakere sürecinin de
zorlu geçmesine yol açmıştır.
1992 yılında Rio Konferansı’nda imzaya açılan BÇS’nin oluşum ve gelişim
sürecine bakıldığında, öncelikle Uluslararası Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma
Birliği (IUCN), Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) ve diğer hükümet-dışı
örgütlerin çalışmaları görülmektedir.
1980’de IUCN, UNEP ve World Wildlife Fund (WWF) işbirliğiyle başlatılan
Dünya Koruma Stratejisi ile kavramsal olarak ‘koruma, kaynaklara erişim ve
sürdürülebilir kullanım’la ilgili teknik, hukuki, ekonomik ve finansal konular
gündeme gelmiştir. IUCN tarafından ilk olarak flora ve faunanın yerinde (in-situ)
korunması hakkında bir Sözleşme tasarısı hazırlanmıştır. Bir uluslararası biyolojik
çeşitlilik sözleşmesi geliştirme düşüncesi UNEP ve bazı devletlerin de dikkatini
çekmiştir. 1987’de Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu tarafından yayınlanan
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Brundtland Raporu’nda da kaybolan türler ve tehdit altında olan ekosistemler
sorunu ortaya konulmuş; türleri koruma sözleşmesi önerilmiştir. 4 Raporun
yayınlanmasından bir ay sonra toplanan UNEP 14. Yürütme Konseyi’nde, ABD bir
uluslararası biyolojik çeşitlilik sözleşmesi için çalışma çağrısında bulunmuştur.
Yerinde korumayı hedefleyen IUCN’nin ilk tasarısına karşın, ABD biyolojik
çeşitlilikle ilgili mevcut koruma sözleşmelerini ve bunların sekreteryalarını bir
araya getiren bir şemsiye sözleşme 5 hazırlanmasını önermiştir (Chazournes, 2008:
1).
1988’de UNEP Yürütme Konseyi girişimiyle 25 ülkeden gelen biyoçeşitlilik
uzmanlarının katıldığı görüşmede ilk olarak mevcut sözleşmelerin tümünün bile
biyoçeşitliliği tam olarak kapsamadığı ve uluslararası düzeyde bir biyoçeşitlilik
sözleşmesinin hazırlanması konusunda anlaşılmıştır. Yürütme Konseyi’nin
kararıyla kurulan Biyolojik Çeşitlilik Uzmanları Geçici Çalışma Grubu mevcut
sözleşmelerde değişiklikler yapmanın zor olacağını ve zaman alacağını belirtmiştir
(Koester, 1997: 3). Biyolojik çeşitliliğin çeşitli boyutlarını düzenleyen mevcut
uluslararası hukuk araçlarını bütünleştiren bir şemsiye sözleşme hazırlanması
önerisi ise resmi müzakerelerin başında reddedilmiştir (McGraw, 2002: 19).
Bir sözleşme hazırlanması görüşü doğrultusunda, BÇS 10 hükümetlerarası
görüşmede müzakere edilmiştir. İlki 1988’in sonlarında gerçekleşen görüşmelerin
diğerleri 1990 yılının başından Mayıs 1992’ye kadar sürmüştür (Koester, 1997: 2).
İlk üç toplantıda bir sözleşmede yer alması olası unsurların hazırlanmasına
çalışılmıştır (Koester, 1997: 4). 1989’un sonlarında IUCN tarafından biyolojik
çeşitliliğin korunması için bir sözleşme geliştirilmiştir ve Taslak Sözleşme 1990
yılında UNEP’in gündeminde yer almıştır (Koester, 1997: 3; Caldwell, 1996: 321322). Dördüncü görüşmede Biyolojik Çeşitlilik Uzmanları Geçici Çalışma
Grubu’nun adı Hukuk ve Teknik Uzmanlar Çalışma Grubu olarak değiştirilmiştir.
Bu sürekli bir büro, bir başkan, işleyiş kuralları, işin nasıl organize edileceği ve
yapısı konusunda kararlar vb. anlamına gelmekteydi. Dördüncü görüşmeye kadar
bunlar olmadığından, diplomatik ve politik bakış açısından yeni bir aşamaya
girildiği söylenebilir (Koester, 1997: 5). Bu aşamada Çalışma Grubu’nun talebi ile
UNEP tarafından hazırlanan rapor üzerinden somut tartışmalar yürütülmüştür
(Koester, 1997: 5).
Bkz (Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu, 1987: 205).
Şemsiye sözleşme ve çerçeve sözleşme her ikisi de temel ilkeleri ve genel hedefleri ortaya koyarken, bu
ilke ve hedefler sözleşme sonrasında, şemsiye sözleşmede bölgesel nitelikteki araçlarla, çerçeve
sözleşmede ise konuya özgü alt sözleşmeler (protokoller) aracılığıyla geliştirilirler. Bir şemsiye sözleşme
(örneğin BM Deniz Hukuku Sözleşmesi), alanı içindeki mevcut anlaşmalar için hukuki sonuç
doğururken, bir çerçeve sözleşme sadece kendisinden sonraki anlaşmaları etkiler. Bir şemsiye sözleşme
ilgili sözleşmeleri içine alırken (veya onların yerine geçerken), çerçeve sözleşme mevcut sözleşmelere
dayanır (veya onları tamamlar) (McGraw, 2002: 18).
4
5
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Şubat 1991’de Çalışma Grubu’nun adı Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi İçin
Hükümetlerarası Müzakere Komitesi olmuştur (Koester, 1997: 5). BÇS
görüşmelerinin tamamlanmasında Rio Konferansı’nın tarihinin belli olması önemli
bir ivme sağlamıştır. Ayrıca gerçek müzakerelerin çoğu sınırlı sayıda delegasyonun
yer aldığı küçük informel gruplarda yürütülmüştür. Demokratik ve şeffaf
olmamasına karşın bu yol etkili olmuştur (Koester, 1997: 6).
Şubat 1991’den Mayıs 1992’ye kadar altı oturumda bir araya gelen
Hükümetlerarası Müzakere Komitesi’nin hazırladığı Sözleşme metni 22 Mayıs
1992 Nairobi Konferansı’nda kabul edilmiştir. Nihai metinle ilgili son Konferansın
Nairobi’de düzenlenmesi ve Sözleşme’nin Rio’da imzalanacak olması Kenya ve
Brezilya’yı arabulucuk rolüne zorlamış veya en azından gelişmekte olan ülkelerin
Sözleşme’ye tümden karşı çıkmasına engel olmuştur. BÇS’nin hazırlanması ve
müzakerelerin sürdürüldüğü dönemde asıl ilgi iklim değişikliği ve Rio
Konferansı’nın hazırlıklarına yoğunlaşmıştır. ABD’nin Rio’da Sözleşme’ye hayır
demesi ile durum aniden değişmiştir6 (Koester, 1997: 6-7).
BÇS, oluşturulmasında ve uygulanmasında çeşitli etkenlerin ve güçlerin
karşılıklı etkileşimini yansıtmaktadır. Bu faktörler şu şekilde sıralanabilir (McGraw,
2002: 27):
-

konu alanının niteliği (biyoçeşitliliğin karmaşıklığı, genişliği ve biyoçeşitliliğin
kaybıyla ilgili neden-sonuç ilişkisini kurmanın güçlüğü);

-

profesyonel ağlar (özellikle hukukçular, ekonomistler, doğa ve sosyal
bilimciler);

-

özel sektör ve kâr amacı gütmeyen lobi grupları (devlet-dışı aktörlerin anlaşmaöncesi müzakerelere önemli bir katılımı olmazken, anlaşma-sonrası
müzakerelere aktif katılımları);

-

liderlik (yapısal, girişimsel, entelektüel ve/veya moral);

-

bölgesel ve ekonomik blokların pozisyonları (G77 ve OECD ülkeleri içinde ve
arasında);

-

önceki, paralel ve devam eden müzakereler (CITES, Gümrük Tarifeleri ve
Ticaret Genel Anlaşması (GATT), BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi
(BMİDÇS) gibi);

ABD, BÇS müzakerelerine yoğun bir şekilde katılmasına karşın, Başkan George H. W. Bush BÇS’yi
imzalamamıştır. Haziran 1993’de Başkan B. Clinton BÇS’yi imzalamıştır. Ancak Senato hala BÇS’yi
onaylamamıştır (Defenders of Wildlife and the Center for Biological Diversity, 2008: 1). ABD’nin
pozisyonu hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. (Raustiala, 1997: 482-509).
6
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uluslararası hukukun gelişimi (çok taraflı çevresel rejimlerin geliştirilmesinde
çerçeve sözleşme, protokol yaklaşımı gibi).
Aktörlerin Rolü

BÇS açısından aktörlerin rolüne daha yakından bakıldığında, pratik olarak BÇS
müzakerelerinde biyolojik çeşitliliğin farklı boyutlarıyla ilgili işlev ve
sorumlulukları bulunan uluslararası kuruluşların öne çıktığı görülmektedir.
Müzakerelerin başlamasına önayak olan UNEP, Sekretarya olarak önemli bir rol
oynamıştır (Koester, 1997: 9). Genetik kaynakların kullanımı konusuyla doğrudan
ilgili olan ve bu alanda halihazırda düzenlemeleri bulunan BM Gıda ve Tarım
Örgütü (FAO) de süreçte aktif biçimde yer almıştır. Söz konusu hükümetlerarası
kuruluşlar yanında uluslararası hibrid yapılı bir çevre örgütü olan Uluslararası Doğa
ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) de Sözleşmenin ortaya çıkmasında ve
şekillenmesinde etkin rol oynamıştır. FAO ve IUCN müzakereler sırasında kendi
taslak sözleşme metinlerini hazırlayıp sunmuşlardır.
Hükümet-dışı örgütlerden World Wildlife Fund (WWF) hemen hemen tüm
görüşmelerde yer almıştır. World Conservation Monitoring Center, World
Resources Institute, Genetic Resources Action International (GRAIN) ve
Greenpeace gibi diğer hükümet-dışı örgütler bazı toplantılara katılmışlardır ve bilgi
ve doküman sağlayarak sürece katkıda bulunmuşlardır (Koester, 1997: 9). Yerli ve
Üçüncü Dünya grupları özellikle fikri mülkiyet hakları gündeme geldiğinde
katılmışlardır (Finger, 1994: 207-208).
Uluslararası örgütler ve hükümet-dışı örgütler pratik olarak BÇS müzakere
sürecinde yer almakla birlikte,
özellikle Kuzey ve Güney’in hem Sözleşme
müzakerelerine katılımlarının hem de çevre ve kalkınma ile ilgili perspektiflerinin
farklılığının BÇS müzakerelerini şekillendirdiği söylenebilir.
Katılım açısından, on görüşmenin son beş görüşme dahil olmak üzere en
azından sekizine katılarak sürecin parçası olan çekirdek ülkelerin sayısı yaklaşık
kırktır. Çok büyük olmamasına karşın, bu grup hemen hemen tüm gelişmiş ülkeleri
içermektedir ve kesinlikle en etkili olanları da bunların içindedir. Güney açısından
bakıldığında, Arjantin, Brezilya, Çin, Mısır, Hindistan, Endonezya, Kenya, Malezya
ve Meksika ve biyoçeşitlilik açısından zengin diğer ülkelerden Şili, Kolombiya,
Peru, Tayland ve Venezüella aktif katılımcılar arasında yer almıştır. Tüm
toplantılara katılan ülke sayısı sadece ondokuzdur ve bunlar arasında İskandinav
Ülkeleri, Fransa, Birleşik Krallık, Hollanda, Japonya, ABD, Brezilya, Çin, Meksika
ve Malezya vardır (Koester, 1997: 10).7
Gelişmiş ülkelerin BÇS müzakerelerine sürekli katılımının yanı sıra bu ülke delegasyonlarının
büyüklük ve kompozisyonu da müzakerelerde etkili olmuştur. Müzakere sürecinin son kısmı, iki çalışma
grubunun oturumları arasında aynı zamanda olan görüşmelerin sayısı nedeniyle küçük delegasyonlar,
7
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Müzakerelerde Pozisyonlar
Uluslararası çevre sorunlarını saran görünürde ortak çıkar ve ‘entegre, karşılıklıbağımlı ekosistem algısı’na karşın, BÇS müzakereleri gelişmekte olan ve
endüstrileşmiş ülkeleri bölen birçok konuyu göstermektedir.
Biyoçeşitlilik
müzakerelerinin odak konuları, altta yatan değişik çıkarlara göre ikiye ayrılabilir.
Birinci konu kategorisi gelişmekte olan ülkelerin imtiyaz veya taahhütlerini, ikinci
grup konular endüstrileşmiş ülkelerin imtiyaz veya taahhütlerini içermektedir.
Genetik kaynaklara erişim, koruma ve sürdürülebilir kullanım, etki değerlendirmesi
ve ulusal raporlama gibi ilk grup konular büyük ölçüde Birinci Çalışma Grubu’nda
müzakere edilirken, fayda paylaşımı, finansal kaynaklar ve bilimsel, teknik ve
teknoloji işbirliği gibi ikinci grup konular İkinci Çalışma Grubu’nda müzakere
edilmiştir. Birçok durumda, gelişmekte olan ülkeler İkinci Çalışma Grubu’nda bir
ilerlemenin olmadığını algıladıklarında, Birinci Çalışma Grubu’ndaki ilerleme de
engellenmiş veya yavaşlamıştır (McGraw, 2002: 26).
İlk olarak BÇS müzakerelerinde hedefler ve öncelikler konusunda
anlaşmazlıklar ortaya çıkmıştır. Endüstrileşmiş devletler için amaç ‘korumayı’
artırmaktır. Gelişmekte olan ülkeler için amaç biyolojik kaynakların sürdürülebilir
kullanımı ve buna eşlik edecek finansman ve teknoloji transferi olmuştur (Harrop
ve Pritchard, 2011: 475). Gelişmekte olan ülkelerin çoğunluğu sadece korumayı
içeren bir sözleşme değil, aynı zamanda biyoteknoloji konuları gibi biyoçeşitliliğin
ekonomik ve sosyal yönlerini de içeren, bir sözleşme istemişlerdir. Bu nedenle
müzakere gündemi bu konuları da içine alacak şekilde genişlemiştir. Bu ise
müzakereleri başlatan ABD’nin muhalefetine neden olmuştur. En büyük
biyoteknoloji ürünleri ihracatçısı olan ABD, özellikle genetiği değiştirilmiş
organizmaların geliştirilmesi, işlem görmesi, güvenli kullanımı ve fikri mülkiyet
hakları ile ilgili hükümlerden endişe duymuştur. ABD, biyoteknolojinin ve
biyoteknoloji sonucunda değişime uğratılmış, biyolojik çeşitliliğin korunmasını
olumsuz olarak etkileyecek biyoteknoloji ürünlerinin ihracında, bu ürünlerin
potansiyel olumsuz etkileriyle ilgili bilgi vermeyi, bu ürünlerin ihraç edildikleri
ülkeleri önceden bilgilendirmeyi içeren hükümlere karşı çıkmıştır. ABD’nin
önceden bilgilendirmeye karşı çıkışı Japonya tarafından da desteklenmiştir.
Gelişmekte olan ülkeler ulusal eyleme dayanan, biyolojik kaynaklar üzerinde ulusal
egemenlik haklarını vurgulayan bir sözleşme istemişlerdir. Ulusal eylem konusu
özellikle gelişmekte olan ülkeler için zor olmuştur. Birçok delegasyon bilim adamları ve konunun
uzmanlarından oluşmuştur ve başlangıçta önemli rol oynayan bu gruplar son aşamada önemli bir rol
üstlenememişlerdir. Ulusal delegasyonlarda daha çok çevre bakanları ve dışişleri bakanları yer almış,
ancak bu delegasyonlar geniş uzmanlık alanlarıyla sürecin veya sonucun ortaya çıkışında çok etkili
olamamışlardır. Gelişmiş ülkeler ve idari altyapısı oldukça ileri olan gelişmekte olan ülkeler kendi
pozisyonlarını örneğin, tarım, ormancılık ve balıkçılık gibi bakanlıkları aracılığıyla geliştirmişlerdir
(Koester, 1997: 10).
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birçok gelişmiş ülke, özellikle Birleşik Krallık, tarafından da desteklenmiştir
(Chazournes, 2008: 2). Avrupa Birliği ülkeleri son altı görüşme sırasında ortak bir
pozisyon için görüşmelerde bulunmuşlarsa da, üye ülkeler sürecin çoğunda bireysel
olarak hareket etmişlerdir. Üye ülkeler arasında bazı konularda ihtilaflar 8 olmakla
birlikte, biyogüvenlik, fikri mülkiyet hakları ve Küresel Çevre Fonu (GEF)
konularında diğer gelişmiş ülkelerle birlikte hareket etmişlerdir (Koester, 1997: 11;
Baker, 2003: 28).
Sözleşme müzakerelerinde biyoçeşitliliğin nitelendirilmesi bir diğer tartışmalı
konu olmuştur. Müzakerelerde biyoçeşitliliğin ‘insanlığın ortak mirası’ olarak
görülmesi gerektiği önerisi ileri sürülmüştür. İnsanlığın ortak mirası, çevresel
kaynaklara herkesin serbestçe erişebilmesi ve bu kaynakların kimseye ait olmaması
olarak anlaşılmaktadır (Raustiala ve Victor, 2004: 278). Biyolojik kaynaklar
açısından bakıldığında, serbest erişim devletlerin, diğer devletlerin erişimine
sınırlama getirememesini ifade etmektedir. Bu ilkenin temelinde biyoçeşitliliğin
küresel ortak varlık olduğu düşüncesi yatmaktadır. Birçok çevreci hükümet-dışı
örgüt ve bilim adamı biyoçeşitlilik kaybı, iklim değişikliği, ozon tabakasının
tahribi, deniz çevresinin bozulması gibi sorunlar çerçevesinde küresel ortak
varlıklar düşüncesini vurgulamışlardır. Küresel ortak varlıklara ilişkin sorunlar,
ortaya çıkışı yerel veya ulusal olabilen, ancak etkileri ve sonuçları küresel ölçekte
olan veya olacak olan problemler olarak anlaşılmaktadır. Bu durumda harekete
geçilmemesinin maliyeti ve bu sorunlara yönelik çözüm bulma sorumluluğu küresel
ölçekte olacaktır. Söz konusu sorumluluk ise devletlerin yanı sıra artık devlet dışı
aktörler tarafından da üstlenilmektedir. Sonuçta aktörler endüstrileşmiş devletler,
biyoçeşitlilik açısından zengin devletler, sivil toplum kuruluşları, bilim topluluğu,
biyoteknoloji ve doğal kaynak temelli endüstriler, yerli ve yerel topluluklardır
(Ballesteros, 2006: 27, 28).
Biyoçeşitliliğin insanlığın ortak mirası olarak görülmesi gerektiği önerisi, BÇS
müzakerelerinin başında reddedilmiştir. 1990’lardan itibaren devletler, özellikle
genetik kaynaklarını ortak miras olarak görmek yerine, kendilerinin egemen
oldukları kaynaklar olarak görmektedirler. Bu yeni sistem “mülkiyet hakları”
yaklaşımı olarak ifade edilebilir (RaustialaveVictor, 2004: 282). 1970 ve 1980’lerde
biyoteknolojideki ilerleme ve genetik kaynakların keşfedilmesinin yaratacağı gelir,
bu kaynakları devletler için daha da değerli kılmıştır. Biyolojik çeşitlilik açısından
zengin olan Güney Devletleri, bu kaynakların kullanımından ve ihracından
faydalanmak istemişlerdir.
Bu ise ortak miras sisteminden mülkiyet hakları
sistemine geçiş için büyük bir baskı oluşturmuştur. Bu şekilde söz konusu
kaynaklar küresel ortak varlık değil, hukuken tıpkı petrol ya da orman gibi

Örneğin Hollanda, İspanya ve Danimarka diğerlerine göre gelişmekte olan ülkelere daha fazla yardım
etmeye hazırdırlar.
8
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devletlerin egemenliğine bağlı kaynaklar olmaktadırlar (Raustiala ve Victor, 2004:
283). Kaynaklar üzerinde devletler dışında otorite iddiasında bulunan diğer aktörler
de sürecin dışında tutulmaktadırlar. Bu çerçevede müzakerelerde biyoçeşitliliğin
‘insanlığın ortak bir sorunu’ olduğu kabul edilirken, biyolojik kaynaklar üzerinde
egemenlik hakları vurgulanmıştır. BÇS’nin Önsözü’nde de biyolojik çeşitliliğin
korunmasının insanlığın ortak sorunu olduğu teyit edilmektedir. Ortak sorun,
endüstrileşmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında ortak fakat farklılaştırılmış
sorumluluğu9 da ima etmektedir. Ortak fakat farklılaştırılmış sorumluluk ilkesi,
devletlerin çevre sorunlarını çözme açısından ortak sorumlukları olduğunu, ancak
çevre sorunlarına sebep olan faaliyetlerinin nitelik ve nicelik açısından farklı olması
ya da sosyo-ekonomik açıdan farklı olmaları nedeniyle sorumluluklarının
değişebileceğini ifade etmektedir. Bu durumda devletlerin uluslararası düzeyde ya
da ulusal düzeyde farklı politikalar uygulayabilmesi mümkün olmaktadır. Bu
yaklaşım, biyolojik kaynakları insanlığın ortak mirası veya mülkiyeti/varlığı
yapmaksızın uluslararası toplumun biyoçeşitlilik için endişesini kabul etmektedir.
Bu nedenle geniş olarak ifade edilirse, biyoçeşitlilik zengini olan ülkeler ve
topluluklar bu kaynaklara erişimi kısıtlayabilirler (McGraw, 2002: 22).
Diğer taraftan hammadde olan genetik kaynakların biyoteknoloji ile işlenmesi
sonucunda ortaya çıkan işlenmiş ürünler için de patentler aracılığıyla mülkiyet
hakkı tesis edilmektedir. İlaç ve gıda endüstrileri de bu hakların savunucusu
olmuşlardır. Bu nedenle BÇS müzakerelerinde genetik kaynaklardan elde edilen
faydaların paylaşımında büyük anlaşmazlıklar ortaya çıkmıştır. Gelişmekte olan
ülkeler hammadde olarak genetik kaynakların sağladığı faydaların paylaşımını
zorlayan, devletlerin kontrolünde olan mekanizmaları savunurken, endüstrileşmiş
ülkeler daha fazla serbest piyasa yaklaşımını savunmuşlardır (Raustiala ve Victor,
2004: 283). Sözleşme müzakerelerinde Tarafların söz konusu görüşleri
uzlaştırılmaya çalışılmıştır.
Ayrıca hemen hemen tüm diğer biyoçeşitlilikle ilgili sözleşmelerde olduğu gibi
önemli koruma alanlarının belirlenmesi çabası, BÇS açısından da problemli ve
politik olarak tartışmalı bir konu olmuştur (McGraw, 2002: 21). Özellikle Brezilya
ve Malezya, BÇS’de küresel olarak önemli türlerin ve yerlerin listesinin yer
almasına karşı çıkmışlardır (McGraw, 2002: 23).
Rio Bildirgesi’ne göre, Devletler dünyanın ekosisteminin sağlık ve bütünlüğünü korumak, kollamak ve
iyileştirmek için küresel ortaklık ruhu içinde işbirliği yaparlar. Küresel çevresel bozulmaya değişik
katkılarından dolayı, devletler ortak fakat farklılaştırılmış sorumluluklara sahiptirler. Gelişmiş ülkeler
kendi toplumlarının küresel çevre üzerindeki etkileri ve idare ettikleri teknolojileri ve mali
kaynaklarından dolayı, sürdürülebilir kalkınmanın uluslararası düzeyde sağlanmasında taşıdıkları
sorumluluğu kabul ederler. (İlke 7)”. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nde de
yer verilen ilkeye göre, Taraflar, iklim sistemini, günümüz ve gelecek kuşakların yararı için, eşitlik
temelinde, ortak fakat farklı sorumluluklarına ve güçlerine uygun olarak korumalıdırlar (Madde 3).
9
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Müzakerelerde en zorlu konu finansman mekanizması olmuştur. Gelişmiş
ülkeler Küresel Çevre Fonu’nun (Global Environmental Facility-GEF)
kullanılmasında ısrar ederken, gelişmekte olan ülkeler gelişmiş ülkelerin GEF
üzerindeki hakimiyeti nedeniyle yeni bir mekanizma talep etmişlerdir.
Müzakerelerin sonunda geçici olarak GEF’in kullanılması konusunda uzlaşmaya
varılmıştır (Chazournes, 2008: 2).
Kuzey ve Güney’in farklı görüş ve talepleri dikkate alındığında, gerçekte BÇS
karmaşık bir müzakere süreci aracılığıyla başarılan bir Kuzey-Güney uzlaşmalar
ağını temsil etmektedir (McGraw, 2002: 26).10 BÇS müzakere sürecinde görüldüğü
gibi, BÇS’nin nihai metni müzakerelere katılan devletlerin büyük çoğunluğu
tarafından kabul edilebilir olmuştur. Sözleşme’nin kabul edilmesi sadece hem
gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerin birçok alanda ortak bir temel
bulmalarından değil; her bir müzakere grubunun kendi hayati taleplerinin önemli
bir kısmının Sözleşme metni içinde karşılanmasındandır. Ayrıca birçok farklı grup
kendi çıkarlarının Sözleşme’ye yansıtıldığını düşündüğü için BÇS’yi “Toplu
Sözleşme” veya “Dünyadaki Tüm Yaşam İçin Sözleşme” şeklinde ifade
etmektedirler (McGraw, 2002: 23). Bu çerçevede BÇS bir tarafta olası en iyi sonuç
olarak görülürken, diğer tarafta uzlaştırıcı olmasının neden olduğu iç çelişkileri
nedeniyle de eleştirilmektedir. BÇS’nin içeriği ve Sözleşme’ye yöneltilen söz
konusu eleştiriler izleyen bölümde ele alınmaktadır.
II. Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi ve Getirdikleri
Rio’da 157 ülke Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi’ni imzalamıştır ve Sözleşme
Aralık 1993’de yürürlüğe girmiştir. 2011 yılı itibariyle Sözleşme’nin 193 Tarafı
vardır (“List of Parties”, 2011: 1).
Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi 42 Madde ve iki Ek’ten (Ek I: Belirleme ve
İzleme; Ek II: Hakemlik ve Uzlaşma) oluşmaktadır. Sözleşme’nin temel amaçları
şunlardır (Madde 1): (a) Biyolojik çeşitliliğin korunması; (b) Biyolojik kaynakların
sürdürülebilir kullanımı; (c) Genetik kaynakların kullanımından kaynaklanan
faydaların adil ve hakkaniyete uygun paylaşımı.
BMİDÇS’nin aksine BÇS, formel başlığında ‘çerçeve’ sözcüğünü
içermemektedir. Ancak BÇS yaygın olarak bir çerçeve sözleşme olarak
görülmektedir. McGraw (2002: 19) üç açıdan BÇS’nin bir çerçeve sözleşme
olduğuna işaret etmektedir. Birinci olarak BÇS uluslararası işbirliğini teşvik
etmekte; genel ve esnek yükümlülükler çerçevesi ortaya koyarak devletlerin yetki
alanı içinde biyolojik çeşitlilikle ilgili ulusal eylemi vurgulamaktadır. İkinci olarak,
BÇS eklerin ve protokollerin müzakeresi aracılığıyla kendisinin daha ileri bir
İskandinav Ülkeleri Grubu (sürece katılmayan İzlanda hariç) ise hem çok sayıda önerileriyle hem de
Kuzey ve Güney arasında arabulucu olarak önemli bir rol oynamıştır (Koester, 1997: 11).
10
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şekilde geliştirilmesine izin vermektedir. Üçüncü olarak BÇS, alanı içindeki
mevcut sözleşmeler için sonuç doğuran ve ilgili sözleşmeleri içine alan, onların
yerine geçen bir şemsiye sözleşme değildir.
BÇS, mevcut anlaşmaları
tamamlayacak şekilde onların üzerine inşa edilmiştir.
Belirli türleri,
habitatları/ekosistemleri ve/veya faaliyetleri hedefleyen önceki hukuksal araçlardan
farklı olarak, BÇS biyoçeşitliliğin korunması için daha geniş bir kapsam
oluşturarak, korumaya yönelik geniş bir ekosistem yaklaşımını benimsemiştir
(McGraw, 2002: 19).
BÇS sadece kendisinden önceki biyoçeşitlilik sözleşmelerinden farklı değildir.
Aynı zamanda BÇS kendisini diğer çağdaş sözleşmelerden de ayırmaktadır. İklim
değişikliği ve çölleşme konusundaki sözleşmelerin aksine, BÇS uluslararası çapta
sözleşmelerin çok sayıda olduğu bir hukuki alana girmiştir.
Hukuki araçlar özellikle BÇS’nin ilk hedefi olan biyoçeşitliliğin korunmasıyla
ilgili olarak çok üretkendirler. Bu hedefe paralel olarak BÇS, kendisinden önceki
Bonn, Paris, Bern ve Ramsar Sözleşmelerine ve bir ölçüde CITES’e
dayanmaktadır.11 İkinci hedef olan sürdürülebilir kullanımla ilgili olarak, BÇS,
1970’lerin koruma sözleşmelerinden ayrılmakta; BM İklim Değişikliği Çerçeve
Sözleşmesi12 ve BM Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi gibi çağdaş sürdürülebilir
kalkınma rejimlerini yansıtmaktadır. BÇS’nin üçüncü hedefi genetik kaynakların
kullanımından kaynaklanan faydaların adil ve hakkaniyete uygun paylaşımıdır ki,
bu açıdan BÇS söz konusu genetik kaynakların uluslararası değişimi için yeni bir
rejim kurmaktadır (Koester, 2002: 100; McGraw, 2002: 22).
BÇS’de Madde 15 genetik kaynaklara erişimi düzenlemektedir. Madde 15
öncelikle Devletlerin kendi doğal kaynakları üzerindeki egemenlik haklarına dikkat
çekmektedir. Bu çerçevede genetik kaynaklara erişime kayıt getirme yetkisi de
ulusal hükümetlere aittir ve ulusal mevzuata tabidir (Prg 1). Bu maddeyle Taraf
Devletin egemenliği vurgulanmasına karşın, Maddenin devamında Taraf Devlete
yükümlülükler getirilmektedir. Buna göre, Taraf Devletlerden her biri diğer Taraf
Devletlerin genetik kaynaklara erişimini kolaylaştıracak şartları yaratmaya ve bu
Sözleşme’nin amaçlarına aykırı kısıtlamalar uygulamamaya gayret edecektir
(Prg.2). BÇS’nin önemi genetik kaynaklara erişimi düzenlerken, değerli biyolojik
kaynaklara ‘karşılıklı olarak uzlaşılan koşullar temelinde ve kaynak ülkeyi önceden
bilgilendirme ile hakkaniyet ilkeleri’ temelinde erişim için bir mekanizma
önermesinden kaynaklanmaktadır.
BÇS’nin bu bağlamda diğer önemli düzenlemesi teknoloji transferi ve
biyoteknolojinin kullanımıyla ilgilidir. BÇS, Madde 16’da teknoloji transferi

11
12

Bonn, Paris, Ramsar ve CITES Sözleşmeleri ile BÇS karşılaştırması için bkz. (Koester, 2002).
BÇS ve BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi arasındaki ilişki için bkz. (Jacquemont, 2002).
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konusunda Taraf Devletlere yükümlülükler getirmektedir. Sözleşme’yle Taraf
Devletlerin her biri teknolojinin biyoteknolojiyi içerdiğini ve biyolojik çeşitliliğin
korunması ve sürdürülebilir kullanımıyla ilgili olan veya genetik kaynaklardan
yararlanan ve çevreye önemli bir zarar vermeyen teknolojilerin diğer Taraflara
transferini ve diğer Tarafların bu teknolojilere erişimini sağlamayı ve/veya
kolaylaştırmayı taahhüt etmektedirler (Madde 16.1). Söz konusu teknoloji transferi
ve teknolojiye erişim, gelişmekte olan ülkelere karşılıklı olarak mutabık kalınması
halinde ayrıcalıklı ve öncelikli şartlar da dahil olmak üzere, adil ve en elverişli
şartlar çerçevesinde sağlanacak ve/veya kolaylaştırılacaktır (Madde 16.2).
Teknoloji transferi açısından önemli bir konu patent ve fikri mülkiyet haklarıdır.
Sözleşme’ye göre, teknolojinin patent ve diğer fikri mülkiyet haklarına tabi olması
halinde, bu erişim ve transfer, fikri mülkiyet haklarının yeterli ve etkin biçimde
korunmasını dikkate alan ve bununla tutarlı şartlarla sağlanacaktır (Madde 16.2).
BÇS’ye göre, Taraf Devletlerin her biri, genetik kaynakları sağlayan Taraf
Devletlere ve bunlar arasında özellikle gelişmekte olan ülkelere, uluslararası
hukuka uygun biçimde, gerektiğinde patentler ve diğer fikri mülkiyet haklarıyla
korunan teknoloji de dahil olmak üzere, genetik kaynakların kullanıldığı teknoloji
transferini ve bu teknolojiye erişimlerini karşılıklı olarak mutabık kalınan şartlarla
sağlamak amacıyla (Madde 16.3) ve özel sektörün söz konusu teknolojiyi transferi
için (Madde 16.4) uygun tedbirleri alacaktır.
BÇS bir taraftan teknoloji transferinin fikri mülkiyet haklarının yeterli ve etkin
biçimde korunmasını dikkate alacağını belirtmekte; diğer taraftan patentler ve fikri
mülkiyet haklarıyla korunan teknolojinin transferini öngörmekte, özel sektörün
teknoloji transferinden söz etmekte, Taraf Devletlerin konuyla ilgili gerekli
tedbirleri alacağını belirtmektedir. Madde 16’nın 5. paragrafında da patent ve diğer
fikri mülkiyet haklarının Sözleşme’nin uygulanmasını etkileyebileceğini kabul eden
Taraf Devletlerin, bu hakların Sözleşme’nin amaçlarına aykırı olmamasını ve bu
amaçları destekler nitelikte olmasını sağlamak için işbirliği yapacakları ifade
edilmektedir.
Madde 19, biyoteknolojinin işlem görmesi ve yararlarının dağılımını
düzenlemektedir. Madde’ye göre, Taraf Devletlerden her biri, biyoteknolojik
araştırma için genetik kaynakları temin eden Taraf Devletlerin ve özellikle
gelişmekte olan ülkelerin, mümkünse bu Taraf Devletlerin ülkelerinde,
biyoteknolojik araştırma faaliyetlerine etkin biçimde katılımını sağlamak için uygun
tedbirleri alacaktır (Prg. 1). Taraf Devletlerin her biri, Taraf Devletlerin ve özellikle
gelişmekte olan ülkelerin, bu Taraf Devletlerce temin edilen genetik kaynaklara
dayalı biyoteknolojilerden doğan yarar ve sonuçlara, adil ve hakkaniyete uygun
biçimde öncelikli erişimini teşvik etmek ve arttırmak için makul tüm tedbirleri
alacaktır. Bu erişim karşılıklı olarak mutabık kalınan şartlara tabi olacaktır (Prg.2).
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BÇS müzakerelerinde tartışmalı bir konu olan mali kaynaklara bakıldığında,
öncelikle BÇS Önsöz’ünde biyolojik çeşitliliğin korunması için önemli ölçüde
yatırım yapılması gerektiğine işaret edilmekte ve yeni ve ek mali kaynak temininin
dünyanın biyolojik çeşitlilik kaybının üstesinden gelme kabiliyetinde büyük bir
artışa yol açmasının beklenebileceği ifade edilmektedir.
BÇS Madde 21’e göre, Sözleşme’de yer alan amaçlarla, gelişmekte olan Taraf
ülkelere, hibe veya ayrıcalık esasına göre mali kaynaklar temin edilebilmesi için bir
mekanizma kurulacaktır. Bu mekanizma, Sözleşme’nin amaçları doğrultusunda
Taraflar Konferansı’nın yetkisi ve yönlendirmesi altında ve Taraflar Konferansı’na
karşı sorumlu olarak işleyecektir. Mekanizmanın faaliyetleri Taraflar
Konferansı’nın ilk toplantısında kararlaştırılacak kurumsal yapı tarafından
yürütülecektir. Taraflar Konferansı Sözleşme’deki amaçlar doğrultusunda, bu
kaynaklara erişim ve bu kaynakların kullanımı ile ilgili politikayı, stratejiyi,
program önceliklerini ve uygunluk kriterlerini belirleyecektir. Mekanizma
demokratik ve şeffaf bir yönetim sistemi çerçevesinde işleyecektir.
BÇS Madde 39 ise Geçici Mali Düzenlemeler başlığını taşımaktadır. Bu
maddeye göre, 21. Madde koşullarına uygun olarak tamamen yeniden
yapılandırılmış olması koşuluyla Küresel Çevre Fonu bu Sözleşme’nin yürürlüğe
girdiği tarih ile Taraflar Konferansı’nın birinci toplantısı arasındaki sürede veya 21.
Maddeye uygun olarak hangi kurumsal yapının tayin edileceği Taraflar
Konferansı’nca kararlaştırılana kadar, geçici olarak, 21. Maddede anılan kurumsal
yapıyı oluşturacaklardır.
Birinci Taraflar Konferansı’nda, Sözleşme’nin hedeflerinin karşılanmasında
finansal mekanizma olarak Küresel Çevre Fonu’nun devam etmesine karar
verilmiştir (COP 1 Decision I/2 Financial Resources and Mechanism). 13 Taraflar
Konferansı’nın aynı kararında, ekte yer alan gelişmiş ülke Tarafları ile gelişmiş
ülke Taraflarının yükümlülüklerini gönüllü olarak üstlenen Taraf ülkelerin
katkılarıyla oluşacak finansal kaynaklardan söz edilmektedir. 14
Genel olarak bakıldığında, BÇS’nin korumaya sektörel bir yaklaşım yerine
kapsamlılığı benimsemesi, onu çevre alanında bir dönüm noktası yapmaktadır.
GEF 1989 Eylül’ünde Dünya Bankası ve IMF yıllık toplantısında (ve Montreal Protokolü’nün yarattığı
teşvik ile) Almanya ve Fransa hükümetinin desteği ile Dünya Bankası tarafından kurulması önerilen ve
Dünya Bankası’nın Mart 1990 tarihinde UNDP ve UNEP’in de katıldığı 17 donör ülke toplantısında
kurulması kararlaştırılan çok taraflı bir fondur (Streck, 2001: 72). GEF’in formel varlığı Kasım 1990’da
üç-yıllık ortak pilot projesi olarak başlamış, 1994’de süreklilik kazanmıştır (Duru, 2003: 87-88).
14
Gelişmiş Ülke Tarafları Avustralya, Avusturya, Kanada, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya,
Yunanistan, İzlanda, İtalya, Japonya, Lüksemburg, Monako, Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç, İspanya,
İsveç, İsviçre, Birleşik Krallık ve Kuzy İrlanda’dır (COP 1 Decision I/2 (Annex II List Of Developed
Country Parties And Other Parties Which Voluntarily Assume The Obligations Of Developed Country
Parties).
13
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Sözleşme biyolojik kaynakların sürdürülebilir kullanımı, genetik kaynaklara erişim,
biyoteknoloji dahil olmak üzere teknolojiye erişim gibi konuları içermek amacıyla
kendiliğinden biyoçeşitliliğin korunmasının ilerisine gitmektedir. Bu tür
“geleneksel-olmayan” konuları pazarlık konusu ederek Sözleşme, cesur bir politik
belge olmuştur (McGraw, 2002: 23).
Eleştiriler
BÇS, genel olarak bir uzlaşmayı yansıtmakla birlikte, bazı konularda eleştirilere
konu olmaktadır. BÇS’nin özellikle genetik kaynaklara erişim, bu kaynaklardan
elde edilen faydaların dağıtımı ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin hükümleri
eleştirilmektedir. Eleştirilerin bir tarafında BÇS’nin biyolojik çeşitliliği ve
bileşenlerini metalaştırdığı görüşü yer alırken, diğer tarafında Sözleşme’nin dilinin
fikri mülkiyet haklarını koruyacak kadar güçlü olmadığı iddiası bulunmaktadır.
Ballesteros’a (2006: 32) göre, biyoçeşitliliğin uluslararası boyutunu düzenleme
çabasıyla BÇS, biyoçeşitlilik üzerindeki mülkiyet rejimlerinin yeniden
şekillendirilmesi gibi önemli politik ve ekonomik konularla ilgilenmiştir. Flitner
(1998: 156) bunu şu şekilde ifade etmiştir: “…yeni hukuki çerçeve biyoçeşitlilik
söyleminin ve onun unsurlarının bazısının metalaştırılması olarak görülebilir. Bu
biyoçeşitliliğin
korunması,
biyoteknoloji
endüstrisinin
büyümesi
ile
sermayeleşmenin
hızlanması
ve
“geleneksel
toplumların”
kendi
“değerlendirilmemiş/az değerlendirilmiş kaynakları” ile dünya pazarının
bütünleşmesi arasında pozitif bir korelasyon kurmaktadır.” (aktaran Ballesteros,
2006: 32).
Mülkiyet hakkının bir yansıması devletlerin biyoçeşitlilik üzerindeki
egemenlikleri şeklinde ortaya çıkmıştır. BÇS Madde 15’e göre, Taraf Devletler
kendi doğal kaynakları üzerinde egemenlik haklarına sahiptirler. Yine aynı
maddeye göre, Taraf Devletlerden her biri diğer Taraf Devletlerin genetik
kaynaklara erişimini kolaylaştıracak şartları yaratmaya ve bu Sözleşme’nin
amaçlarına aykırı kısıtlamalar uygulamamaya gayret edecektir. Bu şekilde BÇS
genetik kaynaklar üzerinde artık egemenlik hakkı olduğunu, ancak bunun aynı
zamanda genetik kaynaklara erişimi sağlamak için bir sorumluluk ve koşulu da
içerdiğini göstermektedir.
BÇS diğer taraftan biyoçeşitliliğin işlenmesi sonucu ortaya çıkan ürünler için
patentler aracılığıyla mülkiyet hakkı tesis etmiştir. BÇS konuyu düzenlerken, daha
önce de ifade edildiği gibi, teknoloji transferinin fikri mülkiyet haklarının yeterli ve
etkin biçimde korunmasını dikkate alacağını belirtmektedir (Madde 16).
BÇS’nin fikri mülkiyet haklarını koruması düşüncesine karşın, Sözleşme
hükümlerinde yer verilen bu yeni haklar dizisi bazı ulusötesi şirketler tarafından
kabul edilmemiştir. Örneğin, insanlığın ortak mirası kavramı başta ABD olmak
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üzere bazı devletler tarafından da biyoçeşitlilikten türeyen faydaların diğerleriyle
paylaşılacağı düşüncesine yol açacağı için eleştirilmiş ve reddedilmiştir
(Ballesteros, 2006: 32). Ayrıca BÇS’nin Taraf Devletlerin, patent ve diğer fikri
mülkiyet haklarının Sözleşme’nin amaçlarına aykırı olmamasını ve bu amaçları
destekler nitelikte olmasını sağlamak için işbirliği yapacakları ifadesi (Madde 16.5)
de açık değildir.
Biyoteknoloji çevreleri BÇS’nin fikri mülkiyet hakları dilinin yeterince güçlü
olmadığı ve biyoteknolojinin transferine ilişkin hükümlerinin kendi ticari çıkarlarını
tehdit edebileceği için ABD’nin BÇS’ye desteğine karşı çıkmıştır. Environmental
Conservation Organization tarafından ABD Senatosu’na iletilen eleştirilerin
başında da gelişmekte olan ülkelere teknoloji transferi ve finansal kaynak aktarımı
konusunda BÇS’nin dilinin muğlak oluşu gelmektedir. ABD’nin de taahhütte
bulunmasını gerektirmesine karşın, hangi teknolojinin transfer edileceği, teknoloji
sahiplerinin nasıl tazmin edileceği; finansal kaynakların ne kadar, hangi ülkeye ve
ne sıklıkla aktarılacağı sorularına net cevapların olmaması nedeniyle BÇS’ye karşı
çıkılmıştır 15 (Environmental Conservation Organization, 1994: 1).
BÇS’nin içerik olarak geniş kapsamlı ya da dil olarak muğlak oluşunda
biyoçeşitlilik alanının karmaşıklığı da etkili olmuştur. 16 Biyoçeşitliliğin genişlik ve
derinliği, açık bir sorunsalın tanımlanmasını zorlaştırmaktadır. Bilim dünyasında
bile biyoçeşitlilik kaybı ve bunun etkileri sadece ekologlar ve biyologlar tarafından
bilinmektedir; biyoçeşitliliğin korunması için çok sayıda çevreci grup olmasına
karşın, kamunun dikkatini çekecek ölçüde popüler bir hareket henüz olmamıştır.
BÇS öncesinde panda gibi karizmatik hayvanları kapsayan türe-özgü ve Borneo ve
Brezilya yağmur ormanları gibi egzotik yerleri ele alan yere-özgü sözleşmeler
kamunun dikkatini daha kolay çekebilmişlerdir. Brezilya ve Malezya ve diğerleri
BÇS çerçevesinde küresel olarak önemli türlerin ve yerlerin listesinin yer almasına
karşı çıktıklarından, insanların biyoçeşitlilikle bağı kaybolmuştur (McGraw, 2002:
23, 24).
BÇS’nin dikkat çeken özelliği, gelişmekte olan ülkelerin ticaret, güvenlik veya
hatta iklim değişikliği gibi diğer çevresel konularda çok taraflı müzakerelerde elde
edemeyeceği türden güvence altına aldığı imtiyazlardır. BÇS’nin müzakere edildiği
15

New York State Conservation Council, National Federal Lands Conference, Mzuri Wildlife
Foundation, Reno Koetenai Timber & Land Coalition, Forest Farmers Association, Chinchilla Industry
Council, APA - The Engineered Wood Association gibi 293 adet farklı meslek örgütü, şirket ve sivil
toplum kuruluşunun birlikte karşı çıkışıdır (Environmental Conservation Organization, 1994: 1).
16
Johan Bodegård’a (1997: 111) göre, biyolojik çeşitlilik üç açıdan karmaşık bir çevresel konudur.
Birinci olarak gen, organizmalar ve ekosistemler değişkenlerinde görüldüğü gibi soyut bir kavramdır.
İkinci olarak biyolojik çeşitliliği koruma çabaları için merkezi bir önem taşıyan ekosistemler karmaşıktır
ve biyolojik çeşitliliğin en az anlaşılan kısmıdır. Üçüncü ve çevresel gündem açısından temel olan
yönetim sorunudur.
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süreç boyunca, gelişmekte olan ülkelerin pazarlık gücü, müzakere edilen varlıkların
çoğunluğuna sahip olmaları nedeniyle önemli ölçüde artmıştır. Dünya biyolojik
çeşitliliğinin 4/5’inin sahibi olarak gelişmekte olan ülkeler kendi sınırları içinde
biyolojik kaynakları üzerindeki egemenlik haklarını başarılı bir şekilde güvence
altına almışlar ve bu varlıklara erişim koşullarını daha iyi kontrol edebilmişlerdir
(McGraw, 2002: 17).
Bu sayede, güçlü devletler ve devlet-dışı aktörlerin sadece biyolojik çeşitliliği
‘koruma’yı amaçlayan bir sözleşme yapma çabaları engellenmiştir. BÇS çevresel
korumanın ilerisine gitmiş ve genetik kaynakların ‘kullanımından’ doğan faydaların
–kaynak topluluklar ve ülkeler arasında- paylaşılmasını sağlamıştır. Çokuluslu
Amerikan tarım, biyoteknoloji ve ilaç endüstrilerinin hammadde kaynağı olan bu
kaynaklardan ortaya çıkan büyük gelirler, türlerde saklı olan genetik bilgilere kimin
sahip olacağı, bunları kimin kontrol edeceği ve bunlardan kimin kâr elde edeceği
konusunu ortaya çıkarmıştır. BÇS bu ekonomik konulara yöneldiğinden, bir çevre
sözleşmesinden daha fazlasıdır (McGraw, 2002: 17).
BÇS’nin korumaya yaklaşımının fikri mülkiyet hakları, ticaret, teknoloji, insan
sağlığı ve kültür açısından etkileri olmuştur. Gerçekte, uluslararası hukukçular
BÇS’yi, Güney’in kalkınma zorunlulukları ile Kuzey’in çevresel isteklerini
bağdaştırmaya çalışan yeni kuşak uluslararası hukuki araçların parçası olarak
nitelendirmektedirler (McGraw, 2002: 18).
III. Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi’nin Uygulanması ve Sorunlar
BÇS kabul edildiğinde birçok ihtilaflı konu çözülmeden kaldığından, anlaşmasonrası müzakereler özellikle daha güç olmuştur (McGraw, 2002: 27). Taraflar
Konferanslarının özellikle ilk yıllardaki aşırı-kalabalık gündemleri ve artan alt
organ ve süreçleri17 sınırlı enerji, dikkat ve kaynakların dağılmasına neden
BÇS ile oluşturulan kurumsal yapı, BÇS’nin uygulanması ve daha sonra ayrıntılarının belirlenmesi
sürecini gözden geçirmek üzere Taraflar Konferansı (Madde 23); BÇS’yi yönetecek ve diğer ilgili
organları koordine edecek Sekretarya (Madde 40), Taraflar Konferansı’na bilimsel, teknik ve teknolojik
tavsiyelerde bulunacak alt organ olarak Bilimsel, Teknik ve Teknolojik Danışma Amaçlı Yan Organ’dır
(Madde 25). Sözleşme hedeflerine ulaşmak ve sorunları çözmek amacıyla mevcut kurumlara ek olarak
yeni çalışma grupları oluşturulmuştur. 1998’de Dördüncü Taraflar Konferansı’nda Madde 8 (j) Hakkında
Çalışma Grubu kurulmuştur (Decision IV/9, UNEP/CBD/COP/4/9). Madde 8 in-situ koruma başlığını
taşımakta; j paragrafı yerli ve yerel toplulukları esas almakta ve Taraf Devlete bu konuda yükümlülük
getirmektedir. 2000’de Beşinci Taraflar Konferansı tarafından Erişim ve Fayda Paylaşımı Çalışma
Grubu (Decision V/26, UNEP/CBD/COP/5/26) kurulurken, 2002’de daha etkili değerlendirme,
raporlama ve uygulamayı gözden geçirmek amacıyla Uygulamayı Gözden Geçirme Çalışma Grubu
(Decision VII/30, UNEP/CBD/COP/7/30) kurulmuştur. 2004’de ise Yedinci Taraflar Konferansı’nda
kabul edilen koruma alanları konusundaki çalışma programının uygulanmasını desteklemek, gözden
geçirmek ve Taraflar Konferansı’na rapor vermek amacıyla Koruma Alanları Çalışma Grubu (Decision
VII/28, UNEP/CBD/COP/7/28) kurulmuştur. BÇS altında kurulan çalışma grupları, program ve
süreçlerin çoğalması onun hem derinliğini hem de genişliğini yansıtmaktadır. Ancak biyoçeşitlilik
17
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olmuştur. Kapsanan konu ve çıkarların dikkatli bir şekilde yönetilememesi
durumunda, BÇS’nin kendi ağırlığı altında çökebileceği endişesi doğmuştur. Bu
sorunu aşmak için bir tarafta özel görüşme dizileri organize edilmiş, diğer tarafta
bir Stratejik Plan geliştirilmiştir (McGraw, 2002: 23).
Altıncı Taraflar Konferansı’nca 2002 yılında, 2010 yılına kadar küresel,
bölgesel ve yerel düzeyde biyoçeşitlilik kaybını önemli ölçüde azaltma kararı
alınmıştır (CBD-COP6, 2002, Decision IV/26; HarropvePritchard, 2011: 477).
Aynı yıl kabul edilen Stratejik Plan’da Taraflar 2010’a kadar biyoçeşitlilik
kayıplarını azaltmak, yoksulluğu azaltmak ve dünyadaki tüm yaşama katkı olarak,
Sözleşme’nin üç hedefinin daha etkili ve uygun bir şekilde uygulanmasını taahhüt
etmişlerdir (“Strategic Plan”, 2010: 1; “Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi Stratejik
Plan”, 2010: 1). Söz konusu 2010 Hedefi’ne ilişkin karar 2002’de yapılan
Johannesburg Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi’nde ve Birleşmiş Milletler Genel
Kurulu’nda da benimsenmiştir. Biyolojik çeşitliliğin azalmasının durdurulması
hedefi Binyıl Kalkınma Hedefleri’nden biri olan ‘çevresel sürdürülebilirliğin
sağlanması’nın altına yeni bir hedef olarak eklenmiştir.
Ekim 2010’da Japonya’nın Nagoya Kentinde toplanan Onuncu Taraflar
Konferansı’nda 2011-2020 Biyoçeşitlilik Stratejik Planı ve Aichi Biyoçeşitlilik
Hedefleri 2011-2020 kabul edilmiştir. Bu Plan biyoçeşitlilik kaybının önlenmesi
için hedef belirleme ve BÇS’yi uygulamak için temel mekanizmalar üzerinde
durmuştur (Harrop ve Pritchard, 2011: 475). Stratejik Plan’da, BÇS Tarafları
biyoçeşitlilik kaybının nedenlerini belirlemek, biyoçeşitlilik üzerindeki baskıyı
azaltmak, her düzeyde biyoçeşitliliği korumak, biyoçeşitlilikten elde edilen
faydaları artırmak ve kapasite gelişimi sağlamak amacıyla beş stratejik amaca göre
düzenlenmiş yirmi hedef üzerinde anlaşmaya varmışlardır. Bazı hedefler şunlardır:
Ormanlar da dahil olmak üzere doğal habitatlardaki kayıp oranını yarıya indirmek
ya da elverişli olduğunda sıfıra yaklaştırmak; karasal ve içsu alanlarında %17, deniz
ve kıyı alanlarında %10 koruma hedefi belirlemek; koruma ve restorasyon
faaliyetleri aracılığıyla tahrip olmuş alanların en azından %15’ini iyileştirmek;
mercan kayalıklarının karşı karşıya olduğu baskıları azaltacak özel faaliyetler
yapmaktır (“Strategic Plan for Biodiversity 2011-2020, including Aichi
Biodiversity Targets”, 2011: 1).
BÇS’nin kapsadığı bazı konular hakkındaki ayrıntılı ve daha ileri hukuksal
düzenlemeler Protokollerle yapılmaktadır. BÇS Madde 19, biyoteknoloji alanında
bir Protokolün gerekliliğine işaret etmekte ve Taraf Devletlerin söz konusu
Protokolün gerekliliğini ve şeklini değerlendireceklerini belirtmektedir. Söz konusu
Protokolün biyoteknoloji sonucunda değişime uğratılmış ve biyolojik çeşitliliğin
anlaşmaları içinde BÇS’yi ayırt edici kılan bu kapsamlılık, onu aşırı genişlemeye karşı da hassas
kılmaktadır.
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korunması ve sürdürülebilir kullanımı üzerinde olumsuz etkide bulunabilecek her
türlü canlı organizmanın emniyetli biçimde taşınması, işlem görmesi ve
kullanılması konularını ele alması öngörülmüştür (Madde 19.3). Bu çerçevede
sürdürülen görüşmeler sonucunda hazırlanan Cartagena Biyogüvenlik Protokolü
2000 yılında Beşinci Taraflar Konferansı’nda imzaya açılmış ve 2003’te yürürlüğe
girmiştir.18
Sözleşme’nin önemli konularından genetik kaynaklara erişim ve fayda
paylaşımı da uzun bir müzakere sürecinin sonucunda 2010’da ayrı bir protokolle
düzenlenmiştir. Protokol öncesinde BÇS’nin konuyla ilgili hükümlerinin
uygulanmasında Taraflara ve paydaşlara yardım etmek amacıyla rehber ilkeler ve
yaklaşımlar geliştirilmiştir. Erişim ve Fayda Paylaşımı Çalışma Grubu tarafından
geliştirilen Bonn İlkeleri 2002’de Altıncı Taraflar Konferansı’nda kabul edilmiştir.
Hükümetlerin Johannesburg Zirvesi’nde genetik kaynakların kullanımından doğan
faydaların adil ve eşit bir biçimde paylaşımı için bir uluslararası rejimi müzakere
etme çağrısının ardından, müzakereler sonrasında Onuncu Taraflar Konferansı’nda
Genetik Kaynaklara Erişim ve Yarar Paylaşımı Hakkında Nagoya Protokolü kabul
edilmiştir. Protokolün amacı genetik kaynakların kullanımından doğan faydaların
adil ve eşitlikçi paylaşımı; genetik kaynaklar ve teknolojiler üzerindeki tüm hakları
dikkate alarak genetik kaynaklara uygun erişim ve ilgili teknolojilerin uygun
transferi; uygun finansmandır. Böylece Protokol biyolojik çeşitliliğin korunması ve
sürdürülebilir kullanımına katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Protokol BÇS’nin 15.
maddesi kapsamındaki genetik kaynaklar ve bu kaynaklardan elde edilen faydalar,
genetik kaynaklarla ilgili geleneksel bilgiye erişim, sınıraşan işbirliği, küresel
çoktaraflı fayda paylaşım mekanizması, bilgi alış verişi, karşılıklı anlaşmalarla
uyum vb. konuları düzenlemektedir (Secretariat of The Convention On Biological
Diversity, 2011; Kılıçarslan, 2011). Protokol 64 devlet tarafından imzalanmıştır
(“Status of Signature, and Ratification, Acceptance, Approval or Accession”, 2011:
1).
Sözleşme’nin Etkililiği
BÇS’nin uygulamada etkili olup olmadığı konusunda farklı görüşler ileri
sürülmektedir. Koester’e (1997: 12) göre, BÇS sürece yöneliktir. Bu açıdan
bakıldığında, Sözleşme kesinlikle bir başarı olarak görülebilir, çünkü çok sayıda
gelişmiş, gelişmekte olan ve geçiş ekonomisindeki ülke Sözleşme’ye taraf
olmuşlardır. BÇS’yi henüz imzalamamış ve/veya onaylamamış sadece iki ülke
vardır: ABD ve Andora (“List of Parties”, 2011: 1). BÇS’nin imzaya açılmasının
üzerinden geçen zamanda, olumlu gelişmelere bakıldığında, dünya yavaşça ancak
emin bir şekilde rasyonel koruma için yasa, norm ve hedefleri bir araya
getirmektedir (Clark, 2003: 1). Geçen sürede biyoçeşitlilik düşüncesi sadece
18
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türlerin değil aynı zamanda bunların genetik çeşitliliği ve içinde yaşadıkları
ekosistemleri de kapsayacak şekilde genişlemiştir. Biyoçeşitlilik çok çeşitli ve
büyük küresel araştırma programlarının odağı olmuştur. 2001’de BM Genel
Sekreteri Milenyum Ekosistem Değerlendirmesi’ni başlatmıştır. BM Milenyum
Kalkınma Hedefleri’nde biyoçeşitlilik bir küresel öncelik olarak ortaya çıkmıştır
(Clark, 2003: 1; Díaz, 2006: 30).
Altıncı Taraflar Konferansı Bakanlar Deklarasyonu’na göre, ilk 10 yılda BÇS
hedeflerinin ulusal ve uluslararası politikalara ve somut eylemlere dönüşmesinde
ilerleme kaydedilmiştir. 2002’de Johannesburg Konferansı’nda da BÇS açısından
başarılara dikkat çekilmiştir. Buna göre, uluslararası toplumun biyoçeşitliliğe
yaklaşımı ilk 10 yılda değişmiştir. Biyoçeşitlilik artık yoksulluğu azaltmak ve
sürdürülebilir kalkınmayı sağlamanın zorunlu bir parçası olarak düşünülmektedir.
Bu durum özellikle BÇS’nin yarattığı uluslararası uzlaşma sürecinin bir sonucudur.
BÇS farklı çıkarlardan grupları bir araya getirmiş ve hükümetler, ekonomik
çıkarlar, çevreciler, yerli halklar ve yerel topluluklar ve ilgili vatandaşlar arasında
bir bağ kurmuştur. Ülkeler karmaşık biyoçeşitlilik konusunun daha çok
bilincindedirler ve gerekli kurumsal mekanizmaları da yürürlüğe koymaktadırlar
(“Convention on Biological Diversity and the World Summit on Sustainable
Development”, 2010: 1).
Global Biodiversity Outlook 3’e (Secretariat of the CBD, 2010: 16) göre,
korunan alanlar sayı ve alan olarak artmıştır. Çevresel etki değerlendirmesi birçok
ülkede uygulanmaktadır. Birçok ülkede biyoçeşitliliği izleme, araştırma ve veri
tabanları oluşturmanın yanı sıra eğitim ve kamusal bilinçlendirmeyle ilgili
faaliyetler yapılmaktadır. Ancak 2010 biyolojik çeşitlilik hedefine küresel düzeyde
ulaşılamamıştır. 2010 yılına kadar biyoçeşitlilik kaybını önemli ölçüde azaltacak 21
alt hedefin bazısı kısmen ya da bazı yerlerde başarılmış olmasına karşın, hiçbirisi
küresel olarak tam anlamıyla başarılamamıştır. Koruma çabalarında artış olmakla
birlikte, biyoçeşitlilik üzerindeki baskı devam ettiğinden, biyoçeşitlilik kaybı
sürmektedir.
Zedan’a (2005: 498) göre, Sözleşme önemli başarılar sağlamıştır, ancak
uygulamadaki ilerleme sağlam politik istek ve kaynakların yokluğu, biyoçeşitliliğin
gerçek değerinin ve sosyo-ekonomik gelişme ve yoksulluğun azaltılması açısından
öneminin doğru tahmin edilememesi nedeniyle yavaştır. Doğal olarak, bazılarına
göre BÇS’nin uluslararası düzeyde ulaştığı neredeyse evrensele-yakın katılım onun
zayıflığını göstermektedir; bu yorumculara göre, bazı ülkeler yükümlülüklere
uymanın izlenmesi ve zorlanmasına dönük etkili bir mekanizma kurulmamış olduğu
için Sözleşme’ye taraf olmuşlardır (McGraw, 2002: 23).
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Uygulama Engelleri
Altıncı Taraflar Konferansı’nca 2002 yılında kabul edilen Stratejik Plan’a göre
uygulamanın önündeki engeller şunlardır (“Strategic Plan”, 2010: 1; “Biyolojik
Çeşitlilik Sözleşmesi Stratejik Plan”, 2010: 1):
a. Politik ve Sosyal Engeller: Sözleşmenin uygulanması için politik istek ve
desteğin olmaması; sınırlı kamusal katılım ve paydaşların dahil olmaması;
çevresel etki değerlendirmesi gibi araçların kullanımı dahil olmak üzere
biyoçeşitlilik konularının diğer sektörlere entegre olmaması; politik
istikrarsızlık; önleyici politikalara imkan tanıyacak şekilde ihtiyati ve
önleyici tedbirlerin yokluğu.
b. Kurumsal, teknik ve kapasiteyle ilgili engeller: Eylem için yetersiz
kapasite, kurumsal zayıflık; insan kaynaklarının yokluğu; teknoloji ve
uzman transferinin olmaması; geleneksel bilginin kaybı; tüm hedefleri
destekleyecek yeterli bilimsel araştırma kapasitesinin olmaması.
c. Erişilebilir bilgi yokluğu: Biyoçeşitlilik ve ona eşlik eden mal ve
hizmetlerin kaybının iyi anlaşılmaması ve belgelenmemesi; mevcut bilimsel
ve geleneksel bilginin tam olarak kullanılmaması; bilginin ulusal ve
uluslararası düzeyde dağıtımının etkin olmaması; her düzeyde kamusal
eğitim ve bilincin olmaması.
d. Ekonomik politika ve finansal kaynaklar: Finansal ve insan kaynaklarının
yokluğu; GEF finansmanının parçalı oluşu; ekonomik teşvik tedbirlerinin
olmaması; fayda-paylaşımının olmaması.
e. Dayanışma/İşbirliği: Ulusal ve uluslararası düzeylerde sinerjinin olmaması;
paydaşlar arasında yatay işbirliğinin olmaması; etkili katılımın yokluğu;
bilimsel topluluğun katılımının olmaması.
f. Hukuki engeller: Uygun politika ve yasaların olmaması.
g. Sosyo-ekonomik faktörler: Yoksulluk; nüfus baskısı; sürdürülebilir olmayan
tüketim ve üretim modelleri; yerel topluluklar için kapasitenin olmaması.
h. Doğal olaylar ve çevresel değişim: İklim değişikliği; doğal afetler.
Daha önce belirtildiği gibi, BÇS’nin dikkat çeken özelliği, gelişmekte olan
ülkelerin diğer bazı çevresel konularda çok taraflı müzakerelerde elde edemeyeceği
türden imtiyazları güvence altına alabilmesiydi. Ancak bunların işlerlik
kazanmasında gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin pozisyonları belirleyici
olmaktadır. Biyoçeşitliliğin ilaç veya gen kaynağı olarak araştırılmasını (Kursar ve
diğerleri, 2006: 1005) temel olarak alan farmakoloji endüstrisi araştırma alanında
farklı yollar keşfetmiştir ve son on yılda Güney ülkelerinin, bitkilerinin bu amaçla
araştırılmasında büyük bir çıkarı olmamıştır (Ballesteros, 2006: 34). Gelişmekte
olan ülkeler biyoçeşitliliğin tarihsel olarak sahipleri iken, birçok ilgili ürün
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(özellikle gıda ve tarım için bitki genetik kaynakları) Kuzey’in gen bankalarından
(ex-situ) türetilebilmektedir. Bu nedenle bazı gözlemcilere göre, Güney’in BÇS
açısından zaferi sadece moral bir zaferdir (McGraw, 2002: 24). Ayrıca BÇS değerli
genetik kaynaklara evsahipliği yapan gelişmekte olan ülke ve toplulukları
birbirleriyle rekabet eder hale getirirken, talep kısmında çokuluslu şirketler oligopol
pozisyonundadırlar. Bu rekabet ve asimetri durumundan şu çıkarılabilir: Bir tarafta
endüstri ve gelişmiş ülkeler koalisyonu uluslararası arenadadır; diğer tarafta ise çok
çeşitli koşulların bir araya getirdiği gelişmekte olan ülkeler rakiptirler. Gerçekte
ekosistemler ve biyolojik kaynaklar ülkeler arasında paylaşılmaktadır, örneğin
Amazon veya Andlar (Ballesteros, 2006: 35).
Biyoteknolojide son yıllarda ortaya çıkan çok hızlı gelişmelere bağlı olarak bu
alandaki sanayi üretiminin hızla genişlemesi nedeniyle patent hakları, biyoteknoloji
endüstrisinin kârlarının yeniden dağıtımı, biyoteknolojinin güvenliği gibi konuların
ağırlık kazanmasıyla biyoçeşitliliğin tahribinin esas nedenlerinin belirlenmesi ve bu
nedenlere yönelik eylem planları ortaya koyma gibi konular unutulmuştur (Aruoba,
1995: 35; Chatterjee ve Finger, 1994: 43).
BÇS’nin imzalanmasının üzerinden geçen sürede endüstrileşmiş ülkeler ve
ulusötesi şirketlerin koalisyonlarının uluslararası rejimler ve ticaret rejimi
aracılığıyla güç ve otorite kazandığı, bunun da biyoçeşitlilik açısından zengin
gelişmekte olan ülkelerin BÇS’den kaynaklanan “kazanımlarını” azalttığı ve hatta
tehdit ettiği açıktır (Ballesteros, 2006: 34). Bu tehdit özellikle Dünya Ticaret
Örgütü’nün (DTÖ) Ticaretle İlişkili Fikri Mülkiyet Hakları Antlaşması (TRIPS) ve
Hizmet Ticareti Genel Antlaşması’nda (GATS) 19 ortaya çıkmaktadır.
Biyoteknoloji endüstrisinin hammaddesi olan biyoçeşitliliğin, TRIPS ile
düzenleniş şekli çokuluslu şirketler ve gelişmiş ülkeler lehine sonuçlar
doğurmaktadır. TRIPS ile biyoçeşitlilik patent verilebilir buluşlar dışında
tutulabilecek kalemler içinde yer almaktadır. Ancak herhangi bir ülkenin
biyoçeşitliliği içinde yer alan bir materyalin, patent verilebilir buluşlar dışında
tutulması ancak o ülkenin bu materyali etkin bir biçimde koruması şartına
bağlanmıştır. Bir başka deyişle, eğer o ülke bu tür bir korumayı gerçekleştirememiş

19

DTÖ’nün kuruluş anlaşmalarından biri olan Hizmet Ticareti Genel Antlaşması (General Agreement on
Trade in Services-GATS), uluslararası hizmet ticaretine ilişkin temel kavram, kural ve ilkeleri küresel
düzeyde belirleyen, tüm hizmet sektörlerini ve bu hizmetlerin üretilmesi için gerekli olan tüm metaların
üretimini de kapsayan ilk çok taraflı yatırım ve ticaret anlaşmasıdır (Güzelsarı, 2003). GATS’ın 14.b
maddesi sağlık ve çevresel koruma için gerekli olduğunda, Antlaşma kuralları için istisnalar
getirmektedir. Teoride bunun amacı, çevreyi ve insan sağlığını koruma amaçlı kamusal politika
önlemlerinin genel olarak DTÖ ya da özel olarak GATS taahhütleri ile engellenmemesini sağlamaktır.
Ancak bu istisnalar çok dardır. Örneğin, çevresel koruma istisnası sadece yaşam ya da sağlık risk altında
ise kabul edilir; canlı-olmayan bir doğal kaynak risk altında ise kabul edilmez (Hayırsever ve Topçu,
2008: 288).
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ise, bu materyalin de patent verilebilir kalemler dahilinde ele alınmasının önünde
engel kalmayacaktır. Bu durum ise özellikle ileri teknoloji yatırımlarını
gerçekleştirememiş olan gelişmekte olan ülkeler için söz konusudur (Yürekli, 1995:
59) Bu durumda kendi biyolojik çeşitlilik rezervlerini gerek ekonomik gerek
teknolojik nedenlerle koruma altına alamayan gelişmekte olan ülkeler, bu
maddelerin çokuluslu şirketler tarafından patent koruması aracılığıyla kendi
himayelerine alınmasına karşı koyamamaktadırlar. Ayrıca bu kaynaklardan elde
edilen yeni ürünleri de çok yüksek fiyattan geri almak zorunda kalmaktadırlar
(Topçu, 2008: 369-370). Bu nedenle günümüzdeki ticaret ilişkileri
düşünüldüğünde, bu kaynağın çokuluslu tarım, biyoteknoloji veya ilaç şirketleri
için karşılıksız bir sermaye olduğu düşüncesi yanlış değildir. Bu anlamda bir “gen
sömürüsü”nden söz edilmektedir (Gürkan, 1995: 69).
Ulusal Düzeydeki Sorunlar
Ulusal düzeyde uygulamada karşılaşılan sorunlar da BÇS’nin etkili olmasına
engel olmaktadırlar. BÇS Madde 6’ya göre, Taraf Devletlerin her biri biyolojik
çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir kullanımı için ulusal stratejiler, planlar veya
programlar geliştirecek veya mevcut olanları uyarlayacaktır. Günümüze kadar 170
Taraf Devlet Ulusal Biyoçeşitlilik Stratejileri ve Eylem Planları geliştirmiştir
(“National Biodiversity Strategies and Action Plans (NBSAPs)”, 2010: 1).
Ancak gerekli ulusal kurumlar, hukuki çerçeve ve teknik kapasite birçok
gelişmekte olan ülkede hala işler değildir. Hükümetler, artık paydaş olarak
düşünülen yerli halklar ve köylüler gibi yerel topluluklar için bu süreci
kolaylaştırmamışlardır. Bu yerel topluluklar kendileri için ekonomik değerlerinden
daha fazla önem taşıyan biyolojik çeşitlilik için ‘genetik kaynaklar’ gibi bir
sınıflandırma kullanmazlar. Biyoçeşitlilik zengini ülkelerdeki yerel topluluklar
yaşamlarını sürdürmek için doğal kaynaklara dayanırlar ve bu topluluklarda
ekosistemlere sosyal ve kültürel değer atfedilir. Oysa küresel çevresel sorun olarak
biyoçeşitlilik kaybını önleme çabalarının politik düzenlemeler üzerinde
yoğunlaşmasıyla geleneksel kullanma biçimleri ve düşünceler göz ardı edilmekte ve
hatta bunlar biyoçeşitliliğin kaybına neden olmakla suçlanmaktadır. Bu bir
paradoks olarak görünmektedir, çünkü BÇS biyoçeşitliliğin diğer değerlerini ve
yerel toplulukların yaşam şekillerini tanımaktadır ve Madde 8’de olduğu gibi
hükümetlerin “geleneksel bilgi”yi korumasını teşvik etmektedir. Buna karşın,
pratikte hükümetlerin bu hakları işler kılması ve bu topluluklara meşruiyet ve yetki
tanıması konusunda sorunlar vardır (Ballesteros, 2006: 35).
Teknoloji Transferi ve Finansman Sorunları
Gelişmekte olan ülkelerde Sözleşme’nin uygulanması açısından teknoloji
transferi ve mali mekanizmanın etkili olup olmadığı da belirleyici olmaktadır.
Teknoloji transferi birçok şekilde teşvik edilmesine karşın, bir dizi faktörden ciddi
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olarak olumsuz etkilenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır (Zedan, 2005: 498499):
-

uygun düzenleyici, finansal ve kurumsal çerçevenin olmaması,

-

ulusal düzeyde uygun kapasitenin olmaması,

-

yeni teknolojilerle ilgili riskleri yönetmede başarısız olma korkusu,

-

sınırlı pazara giriş ve gelişmekte olan ülkelerin teknolojik yeniliklere yatırım
yapması için teşviklerin olmaması,

-

biyoçeşitlilik yönünden zengin gelişmekte olan ülkelerin yararına uluslararası
teknolojik birlik ve ortaklıkların olmaması,

-

mevcut teknolojiler konusunda bilgi temelli kurumların yokluğu.

Sözleşme hedeflerine ulaşılması için gereken finansman ihtiyacı Küresel Çevre
Fonu (GEF) tarafından karşılanmaktadır. GEF sadece küresel faydası olan ve bir
devletin kendi başına karşılayamayacağı maliyetleri karşılamaktadır. Bu maliyeti
saptamak güç olmakla birlikte, GEF’in karşıladığı maliyet dikkate alındığında,
GEF’in Sözleşme’den kaynaklanan tüm ihtiyaçları karşılayamayacağı açıktır.
GEF’in kaynak dağıtımı da yavaş olmuştur. Bunun nedeni yüksek kalitede
biyoçeşitlilik projelerinin hazırlanmasının zaman alması olabilir. Ayrıca proje
planlama, onay ve fonun dağıtımı açısından GEF’in kendi prosedürleri de zaman
almaktadır. GEF’in vermiş olduğu ek finansmanın çoğu az sayıda, büyük projeye
ayrılmıştır (Lake, 2000: 69-70).
GEF’le ilgili olarak Dünya Bankası’nın hakim pozisyonu, şeffaflık ve hesap
verebilirlik konusunda endişeler vardır. Donör ülkeler GEF’i BÇS için tek finansal
mekanizma olarak hala desteklerken, gelişmekte olan ülkeler GEF’e karşı
çekincelerini sürdürmektedirler (Lake, 2000: 69). Taraflar Konferansı, GEF’in
kendi yetkisi altında faaliyet göstermesini ve kendisinin belirlediği öncelikleri takip
etmesini istemektedir. GEF’in faaliyetlerinin bu önceliklere uyup uymadığı veya
uyup uymayacağı GEF ve BÇS arasında gerilim yaratmaktadır.20

Örneğin, Decision III/5 (UNEP/CBD/COP/3/5) GEF’in taksonomi için kapasite inşasını ve tarımsal
biyoçeşitlilikle ilgili faaliyetleri desteklemesini istemiştir. Ancak GEF’in vurgusu taksonomi gibi
faaliyetler için kapasite inşası değil, yerinde (in-situ) koruma ve gelişme projeleri ve bunlarla ilgili
kapasite inşa gibi “ön sıra”daki biyoçeşitlilik projeleri üzerindedir. Ayrıca GEF’in yetki alanının küresel
faydası olan faaliyetler olması faaliyet alanını sınırlamaktadır. Çünkü tarımsal biyoçeşitliliğin korunması
ve sürdürülebilir kullanımının gerektirdiği faaliyetlerin çoğu ulusal düzeyde fayda göstermektedir (Lake,
2000: 69-70).
20
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IV. Türkiye ve Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi
Türkiye biyoçeşitlilik bakımından Avrupa ve Orta Doğu’nun en zengin
ülkelerinden biridir. Türkiye 120 memeli, 400’ü aşkın kuş türü, 130 kadar
sürüngen, 400’e varan balık türüyle biyoçeşitlilikte tür çeşitliliği açısından çok
zengindir. Türkiye’nin coğrafi yapısının farklılığı yüksek endemizm ve genetik
çeşitliliği sağlamaktadır. Türkiye, Avrupa kıtasında bulunan bitki türlerinin %75’ini
barındırmakta olup, bunun üçte birini endemik bitkiler oluşturmaktadır (Demirayak,
2002: 4-6). Ancak, dünyada olduğu gibi, Türkiye’de de, hızlı nüfus artışı,
kentleşme, sanayileşme, sürdürülemez üretim ve tüketim alışkanlıkları nedeniyle
doğal kaynak tahribatı çarpıcı boyutlara ulaşmıştır (Demirayak, 2002: 16).
Biyoçeşitliliğin bileşenlerine yönelik faaliyetler aslında Cumhuriyet’in ilanından
itibaren çeşitli kurumlar tarafından yürütülmüştür. Türkiye’de yerinde koruma
çalışmaları, 1950’li yıllarda başlamıştır. Ülkemizde milli park, tabiat parkı, tabiatı
koruma alanı, doğal sit, yaban hayatı geliştirme sahası, özel çevre koruma bölgesi,
uluslararası öneme sahip sulak alan gibi değişik statülerde yerinde koruma alanları
ilan edilmiştir. Bu güne kadar farklı amaçlarla tesis edilmiş yerinde koruma
alanlarının toplamı yaklaşık 4.6 milyon hektara ulaşmıştır. Bu da ülke
yüzölçümünün yaklaşık % 6’sına karşılık gelmektedir. Ancak mevcut korunan
alanlar step ve deniz ekosistemleri başta olmak üzere ülkemizin sahip olduğu
biyoçeşitliliği yeterli düzeyde temsil etmemektedir (TC Çevre ve Orman Bakanlığı,
2008: 12).
Biyoçeşitliliğin doğal habitatı dışında (ex-situ) korunması çalışmaları tarımsal
biyoçeşitliliği koruma amaçlı olarak 1930’lu yıllarda, orman biyoçeşitliliğini
koruma amaçlı olarak da 1970’li yıllarda başlatılmıştır. Tarım ve Köyişleri
Bakanlığı’na bağlı Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü ile Ege Tarımsal
Araştırmalar Enstitüsü’nde bulunan gen bankaları, kültür bitkilerinin yabani
akrabalarının ve diğer otsu bitki türlerinin yeri dışında korunmasında en önemli rolü
üstlenmiştir (TC Çevre ve Orman Bakanlığı, 2008: 12).
Türkiye 1992’de Rio Konferansı’nda Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi’ni
imzalamıştır.21 Sözleşme’nin imzalanmasında, Sözleşme’nin ülkelerin sınırları
dahilinde biyolojik kaynakları üzerindeki egemenliğini kabul etmesi, bu kaynaklara
erişimin ülkelerin yetkileri dahilinde karşılıklı anlaşmaya dayalı olarak
gerçekleştirilecek olması, söz konusu karşılıklı anlaşmaların teknolojiye erişim ve
genetik materyallerin kullanımından sağlanan faydaların paylaşımı için de bir temel
ve fırsat oluşturması, genetik kaynakları uluslararası düzeyde bağlayıcı
yükümlülüklerle ele alan ilk anlaşma olması, gelişmekte olan bir ülke olarak
Türkiye’nin Sözleşme müzakerelerine katılımı oldukça sınırlı olmuştur. Türkiye 1991-1992 arasında
Hükümetlerarası Müzakere Komitesi’nin oturumlarından bazılarında yer almış olmakla birlikte, çalışma
gruplarından yalnızca birinde bulunmuştur.
21
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Türkiye’nin mali kaynak, teknoloji transferi gibi olanaklardan yararlanmasına
imkan sağlayacağı (“Biyolojik Çeşitlilik Nedir?”, 2011: 1); Sözleşme’nin
Türkiye’nin zengin biyolojik kaynaklarının korunmasına ivme kazandıracak olması,
uluslararası platformda bilinen kaynaklarının diğer ülkeler tarafından yanlış ve
izinsiz kullanımını önlemede olumlu bir adım olacağı (Çepel, 1992: 233) gibi
düşünceler etkili olmuştur.
Ayrıca Sözleşme’de BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nde olduğu gibi
gelişmiş ve gelişmekte olan ülke sınıflaması yer almamaktadır. BÇS’de her ülkenin
gelişmişlik düzeyi ile orantılı olarak Birleşmiş Milletler skalasına göre belirlenmiş
bir miktarda aidat ile gönüllü olarak oluşturulmuş olan fonlara katkıda bulunması
söz konusudur. Bu durumda Türkiye gelişmişlik düzeyine Birleşmiş Milletler
skalasında karşılık gelen bir miktarı ödemekle yükümlüdür. Aynı zamanda isterse
gönüllü olarak katkıda bulunabilecektir. Bu çerçevede Sözleşme’nin Türkiye’yi
mali olarak zorlamadığı ifade edilmiştir (DPT, 1999).
Türkiye Sözleşme’yi 29.08.1996 tarih ve 4177 sayılı Kanun’la onaylamıştır.
Sözleşme 27.12.1996 tarih ve 22860 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak, 14
Mayıs 1997 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Türkiye’nin Taraflar Konferanslarına Katılımı ve Pozisyonu
Türkiye Dördüncü Taraflar Konferansı’ndan itibaren Taraf statüsünde
toplantılara katılmaktadır. Sözleşme metninde yer almamakla birlikte Taraflar
Konferansı’nda yine ülkelerin kendi tercihleri doğrultusunda oluşturulan bölgesel
gruplar temsil edilmektedir. Türkiye Batı Avrupa ve Diğer Ülkeler grubunda yer
almaktadır. Ancak bu grup içinde Avrupa Birliği’ne üye devletleri Avrupa
Komisyonu temsil etmekte ve OECD ülkeleri bölgesel bazlı bildirimlerde
bulunmamaktadır. Bu nedenle Türkiye, AB adayı statüsü ile zaman zaman Avrupa
Komisyonu’nun bildirimlerine katılmakla birlikte, genel olarak bölgesel gruplar
içinde temsil edilmemekte, Taraflar Konferansları’nda ulusal seviyede bildirimlerde
bulunmaktadır (TC Çevre ve Orman Bakanlığı, 2010: 5).
Örneğin, Dokuzuncu Taraflar Konferansı öncesinde Avrupa Birliği, Dışişleri
Bakanlığı aracılığıyla gündem konularında ortak tavır alınması yönünde girişimde
bulunmuştur. Türkiye gündem maddelerinde AB ile ortak tavır aldığı konularda
AB’yi desteklemiş, farklı görüşü olan konularda ise kendi görüşlerini yazılı olarak
Sekreterya’ya iletmiştir. Dokuzuncu Taraflar Konferansı’nda Türkiye’nin Avrupa
Birliği’nden farklı görüş ileri sürdüğü konular ekosistem yaklaşımı, Stratejik Plan
ve 2010 Hedefleri, 8(j) ve İlgili Hükümler (geleneksel bilgi) 22; içsu biyolojik

Dokuzuncu Taraflar Konferansı’nda, Türkiye Madde 8(j) ve İlgili Hükümler (geleneksel bilgi)
konusunda Sekretarya’ya yazılı olarak Türk Anayasal sisteminde “yerli (indigenous) halk” olarak
22
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çeşitliliği (sınıraşan su tahsisi ve su yönetimi) kıyı ve deniz biyoçeşitliliğidir
(Türkiye’nin Ege Denizi ve Akdeniz’deki kıyı sınırları) (Tan ve diğerleri, 2008: 2,
7).
Türkiye’nin Taraflar Konferanslarında temkinli durduğu ‘ekosistem yaklaşımı’,
BÇS’nin koruma, sürdürülebilir kullanım ve faydanın paylaşımı olmak üzere zorlu
görünen üç hedefinin uyumlu bir şekilde gerçekleştirilmesi için Bilimsel, Teknik ve
Teknolojik Danışma Amaçlı Yan Organ’ın ilk toplantısında (Paris 1995)
önerilmiştir. 1998’e kadar bu yaklaşımın çeşitli boyutları açıkça geliştirilmiştir ve
ekosistem ilkeleri belirlenmiştir. Ekosistem yaklaşımı, koruma ve sürdürülebilir
kullanımı adil bir şekilde destekleyen kara, su ve canlı kaynaklarının entegre
yönetimi için bir stratejidir. Sadece türlerin ve habitatların yönetimini değil,
ekosistem ölçeğinin dikkate alınması; karar verme ve yönetim için etkili ve verimli
yapı ve süreçlerin geliştirilmesi aracılığıyla ilgili toplulukların dahil edilmesi
anlayışını içerir (“Ek
I
Uygulamada Tarafların Deneyimine Dayalı Olarak
Ekosistem Yaklaşımının İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi”, 2010: 1).
Johannesburg Konferansı sırasında Uygulama Planı’nda üzerinde durulan
konulardan biri de doğal kaynakların korunmasında ekosistem yaklaşımı olmuştur.
Türkiye açısından, su ve toprak kaynaklarına dayalı kalkınma projelerinin
ekosistemleri en az etkileyecek şekilde gerçekleştirilmesi önem taşımaktadır.
Ekosistem yaklaşımı toprak, su ve kaynakların bütüncül bir yönetimle ele
alınmasını ön plana çıkarmaktadır. Böylece ekonomik faaliyetlerde öncelikle çevre
unsurunun korunmasını gündeme getirmektedir. Ekosistem yaklaşımı özellikle
Avrupa Birliği tarafından benimsenmektedir. Türkiye heyeti tarafından Uygulama
Planı’nın 23. maddesinde doğal kaynakların korunması bakımından ekosistemin
korunmasının yeterli görüldüğü, ayrıca ekosistem yaklaşımının Plan’a dahil
edilmesine gerek olmadığı ileri sürülmüş ve G-77’lerin de desteğiyle bu maddede
ekosistem yaklaşımına yer verilmemiştir (Ağca, 2002: 1).
Türkiye’nin Sözleşme’den Doğan Yükümlülüklerini Yerine Getirmesi
Türkiye BÇS’ye taraf olan ülkelerden biri olarak biyoçeşitliliğin küresel ve
ulusal ölçekte korunması için taahhütte bulunmuş, Sözleşme amaçlarına ulaşmak
üzere yükümlülük üstlenmiştir.23 1992’de Sözleşme’nin imzalanmasından sonra
tanımlanan bir kategori ya da insan grubu olmadığını, bu nedenle Türkiye’de Sözleşme’nin söz konusu
maddelerinin uygulanacağı insanlar bulunmadığını bildirmiştir (Tan ve diğerleri, 2008: 9).
23
BÇS’nin Taraf Devletlere getirdiği yükümlülüklerin başlıcaları şunlardır: biyolojik çeşitliliğin
korunması ve sürdürülebilir kullanımı için uluslararası işbirliği yapma (Madde 5); ulusal stratejiler,
planlar veya programlar geliştirme veya mevcut strateji, plan ve programları uyarlama; sektörel veya
sektörlerarası entegrasyonu sağlama (Madde 6); kendisi için önem taşıyan biyoçeşitlilik unsurlarını
belirleme, örnekleme ve izleme; biyoçeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir kullanımına olumsuz
etkileri olan veya olabilecek olan prosesleri ve faaliyet kategorilerini belirleme ve etkilerini izleme
(Madde 7); in-situ koruma (Madde 8); ex-situ koruma (Madde 9); teşvik tedbirleri uygulama (Madde
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biyoçeşitliliğin korunması için önemli düzenlemeler yapılmıştır. 1992 sonrasında
kalkınma planlarında çevre ve tarım sektörlerinde biyoçeşitlilik konuları yer almış,
biyoçeşitliliğin sürdürülebilir bir şekilde korunmasına, geliştirilmesine ve ekonomik
değer kazandırılmasına yönelik politikalar ortaya konulmuş, gerekli tedbirler
belirlenmiştir (TC Çevre ve Orman Bakanlığı, 2008: 39) .
Türkiye Taraf olduğu diğer uluslararası ya da bölgesel sözleşmeler aracılığıyla
da biyoçeşitlilik konusunda yükümlülükler üstlenmiştir. 24 Hem BÇS hem de
biyoçeşitlilikle ilgili taraf olunan diğer uluslararası sözleşmeler çerçevesinde eylem
planları hazırlanmıştır. Eylem planları aracılığıyla hedefler, öncelikler ve araçlar
belirlenmeye çalışılmıştır. Karadeniz’in Korunması ve Rehabilitasyonuna İlişkin
Eylem Planı (1996), Akdeniz Eylem Planı, Türkiye Bitki Genetik Çeşitliliğinin
Yerinde Korunması Ulusal Planı (1997), Ulusal Çevre Stratejisi ve Eylem Planı
(1998), Türkiye Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Stratejisi Eylem Planı (2001) gibi eylem
planları bu konudaki politika ve uygulamalar açısından temel belgelerdir
(Demirayak, 2002: 18).
Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Stratejisi ve Eylem Planı (UBSEP), BÇS’nin
uygulanabilmesi için 2001’de Çevre Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanmıştır.
UBSEP UNEP/GEF hibe desteğiyle 2007’de güncellenmiştir. UBSEP’le
Türkiye’deki biyolojik çeşitliliği kısaca tanımlamak ve değerlendirmek, üzerinde
uzlaşma sağlanmış bir koruma stratejisi belirlemek ve Türkiye’de biyolojik
çeşitliliğin korunması hedeflerine ulaşılabilmesi için gerekli olan eylem önerilerini
sunmak amaçlanmaktadır (TC Çevre ve Orman Bakanlığı, 2008: 10-11).
1990’lardan itibaren söz konusu eylem planlarının hazırlanmış olması içsu, kıyı
ve deniz ekosistemleri ile tarım ve orman ekosistemlerinin korunmasına oldukça
önem verildiğinin göstergesidir. Ancak kaynak yetersizliği, var olan kaynakların
uygun alanlara zamanında aktarılamaması, kalkınma programları ile koruma
programları arasında eşgüdüm ve entegrasyon eksikliği gibi nedenlerle bu eylem
planlarını tam olarak hayata geçirmek mümkün olmamıştır (“Ulusal Rapor”, 2006:
11); araştırma ve eğitim (Madde 12), kamu eğitimi ve bilgilendirme (Madde 13), etki değerlendirme ve
olumsuz etkilerin en aza indirgenmesi (Madde 14), bilgi alışverişi, teknik ve bilimsel işbirliği (Madde 17
ve 18).
24
Kuşların Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşme (Paris) (RG Tarih 17.12.1966, Sayı 12480), Dünya
Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme (RG Tarih 14.02.1983, Sayı 17959),
Avrupa’nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma (Bern) Sözleşmesi (RG Tarih 20.02.1984,
Sayı 18318), Akdeniz’in Kirlenmeye Karşı Korunmasına Ait (Barcelona) Sözleşme (Akdeniz’de Özel
Koruma Alanlarına İlişkin Protokol) (RG Tarih 12.10.1988, Sayı 19968), Ramsar Sözleşmesi (RG Tarih
17.05.1994, Sayı 21937), CITES Sözleşmesi (RG Tarih 20.06.1996, Sayı 22672), Ciddi Kuraklık
ve/veya Çölleşmeye Maruz Ülkelerde Çölleşmeyle Mücadele için Birleşmiş Milletler Sözleşmesi (RG
Tarih 16.05.1998, Sayı 23344), Avrupa Peyzaj Sözleşmesi (RG Tarih 27.07.2003, Sayı 25181),
Karadeniz’in Kirliliğe Karşı Korunması Sözleşmesinin Karadeniz’de Biyolojik Çeşitliliğin ve Peyzajın
Korunması Protokolü (RG Tarih 06.07.2004, Sayı 25514).
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4). UBSEP de henüz ilgili kurullar tarafından kabul edilmediğinden, hukuksal
olarak bağlayıcı nitelik taşımamaktadır.
Türkiye’de uluslararası kurum ve kredilerle desteklenen projeler aracılığıyla da
çalışmalar sürdürülmektedir. BÇS kapsamında Taraflar Konferansı kararı ile
devletlerin kendi talepleri doğrultusunda gelişmiş ülkeler listesi oluşturulmakta ve
düzenli olarak güncelleştirilmektedir. Türkiye bugüne kadar bu doğrultuda bir
talepte
bulunmadığından
halen
gelişmekte
olan
ülkeler
arasında
değerlendirilmektedir. Bu statü ile Sözleşme’nin mali mekanizması olan GEF’den
Sözleşme’nin uygulanmasına yönelik konularda proje bazında hibe desteği
alabilmektedir (TC Çevre ve Orman Bakanlığı, 2010: 5).
Bu bağlamda üç projeden bahsedilebilir (TC Çevre ve Orman Bakanlığı, 2008:
50-51). Projelerin ilki Türkiye Bitki Genetik Çeşitliliğinin Yerinde (In-Situ)
Korunması Projesi’dir. Proje GEF/Dünya Bankası hibe desteğiyle, Çevre
Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve Orman Bakanlığı işbirliğiyle 1993-1998
yılları arasında yürütülmüştür. Projede bitki gen kaynaklarının yabani formlarının
yerinde korunması hedeflenmiştir. Proje Kazdağları (Balıkesir), Bolkar Dağları
(İçel) ve Ceylanpınar Devlet Üretme Çiftliği’nde (Ş. Urfa) yürütülmüştür. Proje
kapsamında Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nda Coğrafi Bilgi Sistemi ve Uzaktan
Algılama Merkezi kurulmuş ve Türkiye Bitki Genetik Çeşitliliğinin Yerinde
Korunması (in-situ) Ulusal Planı hazırlanmıştır (TC Çevre ve Orman Bakanlığı,
2008: 50).
2000’de başlayan ve Dünya Bankası-GEF tarafından desteklenen Biyolojik
Çeşitlilik ve Doğal Kaynak Yönetimi Projesi Aralık 2007’de tamamlanmıştır. Proje
Türkiye’de yürütülen en kapsamlı ve büyük ölçekli GEF destekli biyolojik çeşitlilik
projesidir. Proje’yle üç önemli bitki coğrafyasını temsilen İğneada, Camili, Köprülü
Kanyon ve Sultansazlığı uygulama alanlarıyla dokuz adet yaygınlaştırma alanında
doğa korumanın ve doğal kaynakların etkili, sektörler arası ve katılımcı planlanması
ve sürdürülebilir yönetimi amaçlanmıştır. Belirlenen dört pilot bölgede koruma
çalışmalarına ilgi gruplarının katılımını sağlamak amacıyla küçük ölçekli yaklaşık
150 projeye 1 milyon ABD doları hibe yardımı yapılmıştır. Proje ile “Nuhun
Gemisi” adlı ulusal veri tabanı ve Biyolojik Çeşitlilik İzleme Birimi
oluşturulmuştur. Bu proje kapsamında Türkiye’nin ilk biyosfer rezervi olan Camili
Biyosfer Rezervi tesis edilmiştir (TC Çevre ve Orman Bakanlığı, 2008: 50).
Anadolu Su Havzaları Rehabilitasyon Projesi İkraz Anlaşması 4 Ekim 2004
tarihinde imzalanmıştır. Projenin amaçları Orta Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde
sürdürülebilir doğal kaynak yönetiminin ve katılımcı planlamanın sağlanması,
çevreyle dost tarım ve ormancılık faaliyetlerinin benimsenmesi, kurumsal
kapasitenin artırılmasıyla halkın bilinçlendirilmesi ve Avrupa Birliği’ne uyum
sürecinde su ve besin yönetimiyle ilgili politikaların geliştirilmesidir. Ayrıca
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Kızılırmak ve Yeşilırmak havzalarında tarımsal kaynaklı kirliliğin belirlenmesiyle,
bu kirlilik sebebiyle oluşan olumsuz etkilerin ortadan kaldırılması ve azaltılması
amaçlanmaktadır. Proje kapsamında belirlenen 28 mikro havzada mera yönetiminin
geliştirilmesi, mera ve orman alanlarının rehabilitasyonu, yem bitkisi üretiminin
artırılması amaçlanmaktadır (TC Çevre ve Orman Bakanlığı, 2008: 51).
Dış krediyle desteklenen büyük ölçekli projelerle biyoçeşitlilik sorununa
kapsamlı bir şekilde yaklaşılması amaçlanmaktadır. Söz konusu projelerin ülke
çapında diğer çalışmalarla desteklenmesi ve projelerin sona ermesinden sonra da
yapılan çalışmaların süreklilik göstermesi önem kazanmaktadır. Ancak söz konusu
sürekliliğin ve geniş ölçekliliğin sağlanmasında sorunlar yaşanmaktadır.
Yürütülmekte olan faaliyetler makro düzeyde planlanmamakta ve personel
istihdamında süreklilik sağlanamamaktadır. İnsan kaynakları alanında kalifiye
personel yetersizliği dikkat çekmektedir. Bu nedenle devam etmekte olan faaliyetler
ve projeler arasında yeterince bağlantı kurulamamakta, faaliyetler ülke ihtiyaçlarına
göre önceliklendirilememektedir. Proje sonuçları yeterli ve doğru yöntemlerle
paylaşıma açılamadığından, proje ve faaliyetleri çoğu zaman temel amaçlara hizmet
etmemekte ve sonuçlarından yararlanılamamaktadır (TC Çevre ve Orman
Bakanlığı, 2008: 148).
Diğer yandan Türkiye’de biyoçeşitliliğin korunmasında daha çok nesli tehdit
altında olan türlerle endemik türlerin korunmasına ağırlık verilmektedir
(Demirayak, 2002: 14). Bununla beraber, biyolojik ve genetik kaynakların
korunması ve geliştirilmesinin gıda ve sağlık sektörleri açısından kritik bir önemi
olduğu gerçeği göz ardı edilemez. Ancak Türkiye’nin başta tahıl ve et ürünleri
olmak üzere gıda kaynaklarının temininde kendine yeterli bir ülke olma özelliğini
hızla kaybetmesi, bu gerçeğin yeterince dikkate alınmadığını göstermektedir
(Demirayak, 2002: 14). Diğer yandan genetik kaynakların belirlenmesi, korunması
ve kayıt altına alınmasıyla ilgili hedeflere ulaşılmasında altyapı ihtiyacı da tam
olarak giderilememiştir (TC Çevre ve Orman Bakanlığı, 2008: 148).
Yasal Düzenlemeler
Biyoçeşitlilikle ilgili olarak ülkemizde birçok yasal düzenleme vardır ve söz
konusu mevzuat, yapılan değişikliklerle Türkiye’nin ulusal ve uluslararası
yükümlülüklerine göre uyarlanmaya çalışılmaktadır. 25
Çevre Kanunu bu düzenlemelerin en önemlilerindendir. Ayrıca Milli Parklar Kanunu, Orman
Kanunu, Su Ürünleri Kanunu, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, Özel Çevre Koruma
Kurumu Başkanlığı’nın Kurulması Hakkında KHK, Kıyı Kanunu, Kara Avcılığı Kanunu, Hayvanları
Koruma Kanunu, bunların bazılarıdır. Yasal düzenlemelerin yanı sıra ülkemizde biyolojik çeşitliliğin
korunmasına yönelik birçok yönetmelik de mevcuttur. Kısmen Türkiye’nin uluslararası sözleşmelerden
doğan yükümlülüklerini hayata geçirmeyi, kısmen de yasalarda yer alan düzenlemeleri somutlaştırarak,
bunların uygulanmasını sağlamayı amaçlayan bu yönetmeliklerin başlıcaları olarak Nesli Tehlike Altında
25
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Biyoçeşitlilikle ilgili mevzuata bakıldığında, bazı konularda boşluk, bazı
konularda ise uygulama ve yaptırım eksikliği gözlenmektedir. Güneş (2009: 80-81)
de mevzuatla ilgili sorunları ortaya koyarken, öncelikle biyoçeşitliliğin
korunmasına yönelik hükümlerin değişik hukuk metinlerinde genel olarak dağınık
bir şekilde yer aldığına işaret etmektedir. Ayrıca söz konusu mevzuat önemli ölçüde
uluslararası antlaşmalara dayanmaktadır. Güneş’e (2009: 80-81) göre, bu
antlaşmaların iç hukuk bağlamında bağlayıcılığı konusunda problemler ortaya
çıkmaktadır. Bu antlaşmalardan bazılarının uygulanabilmesi için gerekli yasal
düzenlemeler de hala yapılmamıştır.
Bu çerçevede yasal düzenlemelerdeki
dağınıklık ya da eksiklikler nedeniyle, mevzuat biyoçeşitliliğin korunma
gereklerine cevap vermede yetersiz kalmaktadır. Caydırıcı yaptırımların olmaması
da uygulamanın önünde engel olarak durmaktadır.
Ayrıca geçmişten itibaren yürütülen çalışmalarla biyoçeşitliliğin korunması için
çaba harcanmışsa da, sürdürülebilir kalkınmanın tüm bileşenlerinin biyoçeşitliliğin
korunması başta olmak üzere doğa koruma ve çevre yönetimiyle
bütünleştirilebildiğini söylemek için henüz erkendir (Demirayak, 2002: 23).
Biyoçeşitliliğin korunmasının farklı yasalarda düzenlenmesi ve ilgili tedbirlerin
farklı kurumlarca yürütülmesi görev çatışmalarına ve yasaların uygulanmasında da
sorunlara yol açmaktadır (Güneş, 2009: 80-81). Kurumsal yapı açısından birçok
farklı kurumun görev alması nedeniyle eşgüdüm sorunu önemli bir yer tutmaktadır.
UBSEP’de de biyolojik çeşitliliği etkin koruyabilmek ve sürdürülebilir
kullanabilmek için öngörülen stratejik hedeflerin gerçekleştirilmesi yolunda
giderilmesi gereken eksikliklerin başında “eşgüdüm” gelmektedir (TC Çevre ve
Orman Bakanlığı, 2008: 16).
Biyoçeşitlilikle ilgili olarak 2010 yılı sonunda Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği
Koruma Kanunu Tasarısı TBMM’ye sunulmuştur. Tasarı’yla ülkemizin kara, kıyı,
sucul ve deniz alanlarındaki ulusal ve uluslararası öneme sahip tabii değerlerin ve
biyoçeşitliliğin korunması ve korunan alanların statülerinin net ve anlaşılır bir
şekilde yeniden belirlenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca tabiatın ve biyoçeşitliliğin
korunmasını sağlamak amacıyla Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Kurulu’nun ve mahalli
biyolojik çeşitlilik kurullarının, Çevre ve Orman Bakanlığı’na yönlendirici bilimsel
destek sağlamak amacıyla Tabiatı Koruma Bilim Heyeti’nin kurulması
öngörülmüştür (“Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu Tasarısı Hazırlık
Süreci İle Alakalı Basın Açıklaması”, 2011: 1).

Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşmenin Uygulanmasına
Dair Yönetmelik, Milli Parklar Yönetmeliği, Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği, Av ve Yaban
Hayvanlarının ve Yaşam Alanlarının Korunması, Zararlılarıyla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında
Yönetmelik, Yaban Hayatı Koruma ve Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları İle İlgili Yönetmelik sayılabilir
(TC Çevre ve Orman Bakanlığı, 2010; Güneş, 2009: 77- 80).
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Doğrudan biyoçeşitliliğe yönelik olmasıyla büyük önem taşıyan Tasarı, getirdiği
değişiklikler ve yaratacağı sorunlar nedeniyle eleştirilmiştir. Kültür varlıklarının
korunmasıyla doğal varlıkların korunmasını birbirinden ayıran Tasarının, yetki
karmaşası yaratacağı, bunun doğanın ve kültür varlıklarının daha korumasız bir
biçimde kullanılmasının önünü açacağı ifade edilmiştir (Özlüer vd., 2010: 1).
Tasarı’nın geçici maddesiyle Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Kurulu’na geçmişte ilan
edilmiş olan doğal sit alanı kararlarını gözden geçirme yetkisi verilmektedir.
Böylece önceki sit kararları değişikliğe açık hale gelebilecek, sit alanı ilan edilip
“mutlak koruma” altına alınmış olan doğal alanlar, koruma dışına çıkarılabilecektir
(“‘Tabiat ve Biyolojik Çeşitlilik’ Tasarısı Mecliste”, 2011: 1). Ayrıca Tasarı’nın
koruma-kullanma dengesi ifadesi kisvesi altında “kullanmayı” amaç içine sokan
düzenlemeler getirdiğine işaret edilmiş, bunun ülkemizin en önemli doğal
değerlerini yok edeceği vurgulanmıştır. Bu nedenlerle Tasarının 1982 Anayasası ve
taraf olduğumuz Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi gibi uluslararası sözleşmelere
aykırı olduğu ileri sürülmüştür (TMMOB, 2011: 1)26.
Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu Tasarısı ilgili Meclis
Komisyonlarında görüşülerek kabul edilmiş ve Genel Kurul gündemine
indirilmiştir. Ancak 12 Haziran 2011 seçimleri dolayısıyla Meclis çalışmalarına ara
verilmesi nedeniyle Genel Kurul’da görüşülemeyen Tasarı kanunlaşamamıştır.
Bununla birlikte Tasarı’da sözü edilen değişikliklerin bazıları 3 Mayıs 2011 tarihli
6223 sayılı Kamu Hizmetlerinin Düzenli, Etkin ve Verimli Bir Şekilde
Yürütülmesini Sağlamak Üzere Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Teşkilat, Görev ve
Yetkileri ile Kamu Görevlilerine İlişkin Konularda Yetki Kanunu’na dayanarak
çıkarılan ve bakanlıkların kuruluş ve görevlerinde önemli değişiklikler yapılmasıyla
sonuçlanan kanun hükmünde kararnameler yoluyla uygulamaya konulmuştur.
29.6.2011 tarihinde kabul edilen 645 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile
Orman ve Su İşleri Bakanlığı kurulmuş 27 Bakanlığın hizmet birimlerinden Doğa
Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü biyolojik çeşitlilikle ilgili görevleri
26

Tasarı kapsamındaki söz konusu eleştiriler ve tartışmalar bir yönüyle Türkiye’nin her bölgesinde
yapımı devam eden hidroelektrik santral (HES) projelerine ilişkindir. Sayıları binleri aşan HES’lerin,
yapım aşamasında ve sonrasında çevre ve iklim üzerindeki etkileri nedeniyle biyoçeşitlilik için büyük
tehdit oluşturduğu ileri sürülmektedir. UNESCO’nun, ‘Dünya Biyosfer Rezerv Alanı’ ilan ettiği ve
Dünya Bankası-GEF tarafından desteklenen Biyolojik Çeşitlilik ve Doğal Kaynak Yönetimi Projesi’nin
de uygulama alanlarından biri olan Artvin’in Maçahel (Camili) Vadisi üzerindeki 8 HES projesinden
birisi olan Düzenli HES projesi bunun bir örneğidir (Derelerin Kardeşliği Platformu, 2010).
27
Resmî Gazete Tarih 4 Temmuz 2011, Sayı 27984 (Mükerrer). Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın
biyolojik çeşitlilikle ilgili görevleri şunlardır: a) Ormanların korunması, geliştirilmesi, işletilmesi, ıslahı
ve bakımı, çölleşme ve erozyonla mücadele, ağaçlandırma ve ormanla ilgili mera ıslahı konularında
politikalar oluşturmak; b) Tabiatın korunmasına yönelik politikalar geliştirmek, korunan alanların tespiti,
milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı koruma alanları, sulak alanlar ve biyolojik çeşitlilik ile
av ve yaban hayatının korunması, yönetimi, geliştirilmesi, işletilmesi ve işlettirilmesini sağlamak; c) Su
kaynaklarının korunmasına ve sürdürülebilir bir şekilde kullanılmasına dair politikalar oluşturmaktır.
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üstlenmiştir. Yine 29.6.2011 tarihinde kabul edilen 644 sayılı Kanun Hükmünde
Kararname’yle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kurulmuştur. 28 648 sayılı Çevre ve
Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname’yle 29 Özel Çevre Koruma Kurumu
Başkanlığı kapatılmış ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü
kurulmuştur.30
Yeni yürürlüğe giren söz konusu yasal ve kurumsal değişikliklerin biyoçeşitlilik
açısından etkileri halen tartışılmaktadır. Çağlar (2011b: 1), 636 sayılı KHK ile
kurulması öngörülen yeni ‘çevre yönetimi’ düzeniyle ‘çevre’ nin gerektiği gibi
yönetilemeyeceğini, her türlü çevresel değerin önceki dönemlerden çok daha kolay
biçimde talana açılabileceğini ifade etmektedir. Ayrıca doğal sitler için koruma
statülerinin yeniden belirlenmesi ve bu kararın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat
Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ve ilgili Komisyonları tarafından alınacak
olması eleştirilmektedir. Koruma statülerinin değiştirilmesi, kaldırılması ya da
Bakanlık kontrolünün artmasından endişe duyulmaktadır.
Genel olarak bakıldığında, Türkiye’de biyoçeşitliliğe yönelik çok sayıda yasal
düzenleme ve kurum aracılığıyla çalışmaların yürütüldüğü, ulusal ve uluslararası
projeler aracılığıyla belirli bölgelerde koruma çalışmalarında artış sağlandığı,
uluslararası yükümlülüklerin gereğinin yapılmasına çalışıldığı görülmekle birlikte,
nihai olarak biyoçeşitliliğin tam olarak korunabildiğini ve tahribinin önüne
geçilebildiğini söylemek mümkün değildir.

Resmî Gazete Tarih 4 Temmuz 2011, Sayı 27984 (Mükerrer). 8 Haziran 2011 tarihinde, 636 sayılı
Çevre, Orman ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
yürürlüğe konulmuştur. 636 sayılı KHK’nın yürürlüğe girmesinden yirmi gün sonra, 29 Haziran 2011
tarihinde 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname ile 645 sayılı Orman ve Su İşleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname yürürlüğe girmiştir. 644 sayılı KHK ile 636 sayılı KHK yürürlükten kaldırılmıştır
(Çağlar, 2011a: 2).
29
Resmi Gazete Tarih 17.08.2011, Sayı 28028. 648 sayılı KHK’daki değişiklikler kanunlaşmayan
Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanun Tasarısı’nda yer alan çeşitli değişiklikleri kapsamaktadır
(Cihangir, 2011: 1).
30
Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nün bazı görevleri şunlardır: a) Milli parklar, tabiat
parkları, tabiat anıtları, tabiatı koruma alanları, sulak alanlar ve benzeri koruma statüsü bulunan diğer
alanların tescil, onay ve ilanına dair usul ve esasları belirlemek ve bu alanların sınırlarını tescil etmek. b)
Tabiat varlıkları ve doğal sit alanları ile özel çevre koruma bölgelerinin tespit, tescil, onay, değişiklik ve
ilanına dair usul ve esasları belirlemek ve bu alanların sınırlarını tespit ve tescil etmek, yönetmek ve
yönetilmesini sağlamak. c) Milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı koruma alanları, doğal sit
alanları, sulak alanlar, özel çevre koruma bölgeleri ve benzeri koruma statüsü bulunan diğer alanların
kullanma ve yapılaşmaya yönelik ilke kararlarını belirlemek ve her tür ve ölçekte çevre düzeni, nazım ve
uygulama imar planlarını yapmak, yaptırmak, değiştirmek, uygulamak veya uygulanmasını sağlamak.
(Madde 13/A )
28
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Avrupa Komisyonu (2011: 100-101), Türkiye 2011 İlerleme Raporu’nda da
biyolojik çeşitlilikle ilgili sorunlara dikkat çekilmektedir. Rapora göre, doğa
koruması konusunda ilerleme kaydedilmemiştir. Doğa koruması ile ilgili çerçeve
mevzuat henüz kabul edilmemiş; potansiyel Natura 2000 alanlarının 31 listesi henüz
derlenmemiştir. Ulusal biyoçeşitlilik stratejisi ve eylem planı ile bu alandaki
uygulama mevzuatı henüz kabul edilmemiştir. Ülkede yeni büyük ölçekli su ve
enerji altyapısının tesis edilmesinin, korunan flora ve fauna türleri üzerinde
yaratacağı olası olumsuz etkilere ilişkin olarak artan endişeler bulunmaktadır.
Rapor’a göre, doğa korumasına ilişkin sorumluluk, çeşitli kurumlar arasında açık
bir şekilde paylaştırılmamıştır. Rapor’da biyolojik çeşitlilikle ilgili olarak Ramsar
ve CITES Sözleşmelerinin de uygulanamadığına da dikkat çekilmektedir. Rapora
göre, sulak alanların korunması yönetmeliğinde yapılan değişiklik, sulak alanların
korunma durumunu zayıflatmış olup, Ramsar Sözleşmesi’nin gerekliliklerini
karşılamamaktadır.
V. Gelecek İçin Stratejiler ve Öneriler
BÇS’nin uluslararası bir Sözleşme olmasının ilerisinde gerçek değeri,
biyoçeşitlilik konusunun kapsamlılığına paralel olarak, çeşitli çıkar ve beklentilere
sahip ülke ve grupları bir araya getiren bir forum sağlaması; çevre ve kaynak
kullanımı arasında, korumayla ormancılık arasında, balıkçılık ve tarım arasında bir
diyalog öngörmesi; bu şekilde kalkınmaya ekolojik bir perspektiften yaklaşmasıdır
(Bodegård, 1997: 117).
Sözleşme’nin geleceği açısından bakıldığında, öncelikle en son 2010 yılında
toplanan Onuncu Taraflar Konferansı’nda kabul edilen 2011-2020 Biyoçeşitlilik
Stratejik Planı ve Aichi Biyoçeşitlilik Hedefleri 2011-2020 ile Sözleşme’nin
gelecekteki hedefleri ve araçları ortaya konulmaya çalışılmıştır. 32 2020
Hedeflerinde önceki 2010 Hedeflerine göre ilerleme vardır 33: Hedeflerin kapsamı
genişlemiştir. Sadece bilimsel bakış açısı değil, biyoçeşitliliğin ekosisteme faydaları
ve sosyal faydaları da dikkate alınmıştır. Önceki hedefler arasında yer almayan
ticari balıkçılığa yer verilmiş ve biyoçeşitlililiğe zarar veren ekonomik
sübvansiyonların kaldırılması gibi önlemler gelmiştir. Daha somut, takvime
bağlanmış hedefler de belirlenmiştir (HarropvePritchard, 2011: 478).

31

Avrupa Birliği doğa koruma konusunda kuş ve habitatlarla ilgili Direktifleri doğrultusunda ve diğer
Direktifler çerçevesindeki önlemlere ek olarak ‘Natura 2000 Korunan Alanlar Ekolojik Ağı’ oluşturarak
biyolojik kaynaklarını gelecek nesillere aktarmayı amaçlamaktadır (Özüdoğru ve Duygu, 2009: 2).
32
Onuncu Taraflar Konferansı Sözleşme tarihinde en başarılı toplantılardan biri olarak görülmektedir
(“Tenth meeting of the Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity”, 2010: 1).
33
2010 Biyoçeşitlilik Hedefine ilişkin sorunlar; Hedefin belirginlikten yoksun olması; yıl olarak bir
zaman belirtmekle birlikte, CBD’de de olduğu gibi genel bir niyet açıklamasından çok az ileri gitmesi;
oran olarak istenilen bir “son nokta” ortaya koymamış olmasıdır (Harrop ve Pritchard, 2011: 477).
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Ancak kendisinden öncekilerin sıkıntıları bu hedefler de de vardır. 2020 alt
hedeflerinin birçoğu BÇS metnini tekrarlamaktadır. Hedeflerin bağlayıcı olmayan
statüsü dikkate alındığında, BÇS’nin mevcut yükümlülüklerini güçlendirmedikleri
görülmektedir. Hedefler Devletler için uygulanabilir araçlar oluşturmamaktadır. Bu
hedeflerin ulusal düzeye uyarlanması ve bu düzeyde uygulanması önemlidir. Her
ülkenin biyolojik kaynaklarının sürdürülebilir kullanımını, o ülkenin ekolojik,
siyasi, ekonomik ve sosyal koşulları belirler. Bu durumda yukarıdan- aşağıya doğru
belirlenen hedefler uygun olmayabilir. Ayrıca Stratejik Plan’da Taraflar uygun
bölgesel ve ulusal hedefler belirlemeye “davet edilmektedirler”. Gelişmekte olan
ülkelerin bu çerçevede kurumsal kapasite oluşturmaya ve finansal desteğe
ihtiyaçları vardır (HarropvePritchard, 2011: 478).
BÇS’nin işler kılınması için, birçok engelin aşılması gerekmektedir.
Sözleşme’nin geleceğinin şekillendirilmesinde dikkat çeken önerilerin bir kısmı
Sözleşme’nin uygulanmasına yöneliktir. BÇS’nin kapsamlılığı bilimsel bakış
açısından övgüye layık olmakla birlikte, bu niteliği Sözleşmenin uygulanması için
gerekli politik isteği azaltmaktadır. Bu durumda yapılması gereken BÇS’nin onu
özel kılan niteliği üzerinde odaklanılması ve Sözleşmede yer alan üç temel hedefin
entegre edilmesidir (McGraw, 2002: 24). BÇS artık politika geliştirmekten
uzaklaşmalı ve özellikle ulusal ve yerel düzeyde somut sonuçları teşvik eden
uygulama üzerine odaklanmalıdır (MorgeraveTsioumani, 2011: 30).
BÇS’nin uygulanabilmesi, biyoçeşitlilik kalkınma, yoksulluk ve ticaret ile
birlikte düşünüldüğünde mümkün olabilecektir. Bu nedenle dile getirilen önerilerde
söz konusu geniş ve kapsamlı yaklaşım önemli bir yer tutmaktadır. Zedan’ın da
(2005: 498) ifade ettiği gibi, gerçek ilerlemenin başarılabilmesi için, biyoçeşitliliğin
kalkınma düşüncesinin ve yoksulluk azaltma stratejilerinin önüne konulması
gerekir. Biyoçeşitlilik tüm sektör politikalarına, özelikle ekonomi ve ticaret
politikalarına entegre edilmelidir. Ticaret ile biyoçeşitlilik arasındaki ilişkinin daha
somut bir şekilde kurulması gerekmektedir. Özellikle biyoçeşitliliğin yaşam
açısından önemi; genetik kaynaklarla ilişkili olarak yerli ve yerel toplulukların
bilgi, icat ve pratiklerinin korunması; genetik kaynaklara sürekli erişim ve genetik
kaynakların hukuka aykırı tahsisi gibi konular açıklığa kavuşturulmalıdır. Ayrıca,
çok taraflı anlaşmalar ve ticaret örgütleri arasında etkili eşgüdüm gereklidir.
BÇS’nin geleceği açısından gelişmiş ülkelere önemli görevler düşmektedir.
Gelişmiş ülkeler sürdürülebilir tüketim ve üretime yönelik pozitif politikaları kabul
etmede lider olmalıdır. Bu ülkeler kendi dış yardım, ticaret ve borç affı
politikalarını yeniden gözden geçirmelidirler. Gelişmekte olan ülkelere yoksulluk
ve çevresel bozulma kısır döngüsünü kırmaları için gerekli ek finansman kaynakları
ve teknolojiyi sağlamalıdırlar (Zedan, 2005: 498). BÇS’nin gelişmekte olan
ülkelerde uygulanması için finansman konusuna daha stratejik bir şekilde
yaklaşılmalıdır. GEF’in işleyişi değiştirilmeli; BÇS Sekretaryası’yla diğer donörler
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arasında işbirliği geliştirilmeli ve daha formel bir küresel biyoçeşitlilik
mekanizması kurulmalıdır (Lake, 2000: 74).
Bu öneriler tüm dünyada yaşamın temeli olan biyoçeşitliliğin korunması ve
kaybının azaltılması yönünde önemli, ancak zorlu adımlardır. Ne var ki,
biyoçeşitliliğin korunması, uluslararası hukukta diğer çevresel sorunlara göre daha
büyük bir düzenleme zorluğu taşımaktadır (Koester, 2002: 102). Özellikle
biyoçeşitliliğin uluslararası ticaret, fikri mülkiyet hakları, teknoloji transferiyle
ilişkisi ve genel olarak çevre sorunlarında gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin
pozisyonları nedeniyle uluslararası bağlamda biyoçeşitliliğin karşı karşıya olduğu
sorunların gerektiği ölçüde ele alınması kolay görünmemektedir.
Sonuç
Bu çalışmada Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi’nin ortaya çıkış süreci, içeriği ve
uygulanması üzerinde durulmuş, sorunları ve geleceğe ilişkin öneriler ortaya
konulmaya çalışılmıştır. BÇS biyoçeşitliliğin korunması hedefinin yanı sıra
sürdürülebilir kullanımı ve genetik kaynaklardan elde edilen faydaların adil
paylaşımı hedeflerini benimsemesi ile hem kendisinden önceki biyoçeşitlilikle ilgili
uluslararası sözleşmelerden hem de kendi döneminin uluslararası sözleşmelerinden
ayrılmaktadır.
Ancak Sözleşme’nin imzaya açıldığı Rio Konferansı’ndan yirmi yıl sonra
gelinen noktada, biyoçeşitlilik kaybına neden olan süreçler artarak devam ettiği
gibi, Sözleşme’nin uygulanmasındaki sorunlar da aşılabilmiş değildir. Söz konusu
sorunların bir kısmı Sözleşme hedeflerinin sahiplenilmesi ve somutlaştırılması ile
ilgilidir. Onuncu Taraflar Konferansı’nda ortaya konulan hedeflerde de görüldüğü
gibi, normatif düzeyde Sözleşme’yi geliştirme çabaları geleceği şekillendirme
açısından devam etmektedir. Ancak pratik olarak hedeflere ulaşma açısından
bakıldığında, Taraflar Konferanslarının kararlarının daha somut, daha organize ve
daha çok uygulamayı gözeten kararlar olması gerekir.
Diğer yandan biyoçeşitlilik konusunun uluslararası ticaret, fikri mülkiyet
hakları, biyoteknolojinin kullanımı ve paylaşımı gibi konularla olan bağlantısı da
çok açıktır. Bu durumda BÇS’yi yönlendiren mevcut işbirliği biçiminin çevre
politikaları ile ekonomi politikalarını uzlaştırmaya çalışan bir işbirliği olduğu
söylenebilir. Bu ise Sözleşme’nin geleceği açısından bakıldığında, doğrusal
olmayan, kendi içinde çelişkileri ile ilerleyecek bir süreci akla getirmektedir.
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CARTAGENA PROTOKOLÜ VE TÜRKİYE BİYOGÜVENLİK
MEVZUATI
Zeynep Kıvılcım*
Özet
Birleşmiş Milletler Biyoçeşitlilik Sözleşmesi’nin ek bir protokolü olarak
hazırlanan ve 2003 yılında yürürlüğe giren Cartagena Biyogüvenlik Protokolü,
genetik olarak değiştirilmiş organizmaların sınır ötesi hareketleriyle ilgili, evrensel
düzeyde bağlayıcı ilk hukuk belgesidir. Türkiye Cartagena Biyogüvenlik
Protokolü’nü 2000 yılında imzalamış ve 2003’de onaylamıştır. Protokolün içeriği
Türkiye’nin biyogüvenlik konusundaki ulusal mevzuat çalışmalarını büyük ölçüde
şekillendirmiştir. Tarımsal biyoteknoloji alanında bir yandan AB müktesebatına ve
Biyogüvenlik Protokolü’ne uyum sağlama çabası, diğer yandan ABD ve
biyoteknoloji şirketlerinin taleplerinin yarattığı gerilimin etkili olduğu bir süreçte
hazırlanan Biyogüvenlik Yasa tasarısı 2010’da kabul edilmiştir. Makale Cartagena
Biyogüvenlik Protokolü’nün zorlu hazırlık süreci ve getirmiş olduğu düzenlemeleri
incelemekte, ayrıca Türkiye biyogüvenlik mevzuatının Protokol’ün gereklerine
uygunluğunu değerlendirmektedir.
Anahtar Kelimeler: Biyoteknoloji, biyogüvenlik, genetik olarak değiştirilmiş
organizmalar

CARTAGENA PROTOCOL AND TURKEY'S BIOSAFETY
LEGISLATION
Abstract
The Cartagena Protocol on Biosafety, concluded as an additional protocol to
the Convention on Biological Diversity has entered into force in 2003. The Protocol
is the first legally binding document regulating transboundary movement of
genetically modified organisms at the universal level. Turkey has signed the
Protocol in 2000 and ratified it in 2003. The work on setting up a national legal
framework for biotechnology in Turkey is largely based on using the Cartagena
Biosafety Protocol as a benchmark. The effort for the implementation of the EU
acquis and the Cartagena Protocol at one hand, and the effective pressure by the
American biotech enterprises on the other hand have impacted on the preparatory
work of the National Biosafety Law which has been adopted in 2010. The article
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aims to study the onerous negotiation process of and the rules adopted by the
Cartagena Protocol. It also examines Turkey’s national biosafety legislation and
discusses its conformity with the Cartagena Protocol.
Keywords: Biotechnology, biosafety, genetically modified organisms
Giriş
Dünya üzerinde modern biyoteknolojik tarım yapılan alan 1996’da 1.7 milyon
hektar iken 2010 yılında 148 milyon hektara, biyoteknolojik tarım yapılan ülke
sayısı ise 1996’da 6 iken 2010’da 29’a ulaşmış durumdadır (ISAAA, 2010). 2010
yılı itibariyle dünyada ekili soyanın %81’i, pamuğun %64’ü ve mısırın %29’u
genetik olarak değiştirilmiştir. Ekim alan büyüklüğü açısından dünya
biyoteknolojik tarımında ilk beş sıradaki ülkeler ABD, Brezilya, Arjantin, Hindistan
ve Kanada’dır (ISAAA, 2010). Biyoteknolojik tohum pazarı büyüklüğü 10,5 milyar
Dolar olarak ifade edilmektedir (OECD, 2009).
ABD biyoteknoloji sektöründe başat bir pozisyona sahiptir. Ülkede 65 milyon
hektarda genetik olarak değiştirilmiş tarım yapılmakta olup Amerikan pamuk
üretiminin %90’ı ve mısır üretiminin ise %85’i genetik olarak değiştirilmiştir
(ISAAA, 2010). ABD kendi ekonomik çıkarlarına öncelik verdiğinden, transgenik
sektörün uluslararası hukuki bir çerçeveye kavuşmasına karşı çıkmaktadır.
Avrupa Birliği (AB) ise 1990’lardan bu yana ‘ihtiyatlılık ilkesi’ni temel alan,
genetik olarak değiştirilmiş organizmaların (GDO) kapalı alanda kullanımı1,
çevreye serbest bırakılması2 ve piyasaya sürülmesinde “adım adım ilerleme” esasını
benimseyen ayrıntılı düzenlemeleri hayata geçirmiştir. AB ve ABD arasında GDO
ürünlerine ilişkin yaklaşım farkı, AB’nin GDO’lu ticari ürünlere uyguladığı fiili
morotoryum nedeniyle 1990’ların sonundan itibaren, ciddi bir ticari anlaşmazlığa
dönüşmüştür. ABD, Kanada, Arjantin ve diğer GDO üreticisi ülkeler AB’nin
biyoteknoloji ürünlerinin onay ve piyasaya sürülmesine ilişkin önlemlerinin Dünya
Ticaret Örgütü (DTÖ) düzenlemelerine aykırılığını ileri sürerek uyuşmazlığın
çözümü için DTÖ’ye başvurmuştur 3. Uyuşmazlığın çözümü için DTÖ’de kurulan
“Kapalı alanda kullanım” (contained use) genetik olarak değiştirilmiş organizmaların, harici çevre ile
temaslarının ve bu çevre üzerindeki etkilerinin sınırlandırılması amacıyla kontrol edildiği bir tesis ya da
diğer bir fiziksel yapı içerisinde gerçekleştirilen herhangi bir işlem anlamına gelir.
2
“Çevreye serbest bırakma” (deliberate release), GDO’ların çevreye bilinçli olarak salımıdır. Deneysel
amaçlı olarak, harici çevre ile temasını önleyecek şekilde, kontrollü şartlar altında, sınırlandırılmış belirli
bir alandadeneme alanında çevreye bırakma şeklinde gerçekleşebileceği gibi harici çevre ve insanlar ile
teması engelleyecek herhangi bir tedbir alınmadan çevreye salımı da kapsar.
3
AB organları ve üye devletler 1998-2004 yılları arasında hiçbir genetik olarak değiştirilmiş ürüne onay
vermemişlerdir. ABD başta olmak üzere transgenik ürün üreticisi devletler 2003 yılında DTÖ’ye
başvurarak, bu fiili moratoryumun, başta DTÖ Sağlık ve Bitki Sağlığı Anlaşması (Agreement on
1
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Panel 2006’da aldığı kararla genetik olarak değiştirilmiş ürünlerin ithalatı ve
piyasaya sürülmesine ilişkin olarak altı AB üyesi devlette uygulanan yasakların
DTÖ’nün Sağlık ve Bitki Sağlığı Anlaşması’na aykırılık teşkil ettiğine
hükmetmiştir4.
Evrensel düzeyde uluslararası örgütlerin, genetik olarak değiştirilmiş
organizmaların kullanımına ilişkin olarak bağlayıcı bir hukuki düzenleme
yapmamayı tercih ettikleri görülmektedir. Genel olarak bu alanda uluslararası
seviyedeki düzenlemenin, ulusal düzenlemeler arasındaki ortak noktaları ortaya
koymak üzere bilgi değişimi ile hükümetlerin üzerinde oydaşma sağladığı konuların
belirlenmesine odaklanması ve bununla sınırlı kalması anlayışının benimsendiği
görülmektedir.5
Birleşmiş Milletler Biyoçeşitlilik Sözleşmesi’nin 6 ek bir protokolü olarak
hazırlanan ve kabul edilen Cartagena Biyogüvenlik Protokolü, genetik olarak
değiştirilmiş organizmaların sınır ötesi hareketleriyle ilgili, evrensel düzeyde
bağlayıcı ilk hukuk belgesi olması nedeniyle büyük önem taşımaktadır. Protokol
1992 Rio Deklarasyonu’nun 15. ilkesinde yer alan “ihtiyatlılık ilkesi”ni hayata
geçirmektedir (I). Türkiye Cartagena Biyogüvenlik Protokolü’nü 2000 yılında
imzalamış ve 2003’de onaylamıştır.7 Protokolün içeriği Türkiye’nin biyogüvenlik
konusundaki ulusal mevzuat çalışmalarını büyük ölçüde şekillendirmiştir (II).
I. İhtiyatlılık İlkesi Temelinde Evrensel Bir Hukuk Düzenlemesi
Genetik olarak değiştirilmiş organizmalar konusundaki Avrupa Birliği mevzuatı
gibi Cartagena Biyogüvenlik Protokolü de ‘ihtiyatlılık ilkesi’ni temel almaktadır.
Bu ilke kamu makamları tarafından alınan kararların meşruiyeti ile bilimsel
Sanitary and Phytosanitary (SPS) Measures) olmak üzere DTÖ üyesi olarak yükümlülüklerine aykırılık
teşkil ettiğini ileri sürmüşlerdir.
4
WTO (2006). Reports of the Panel WT/DS291/R, WT/DS292, WT/DS293/R, 29 September 2006,
European Communities—Measures Affecting the Approval and Marketing of Biotech Products.
Uyuşmazlığın Panel tarafından incelenmesi devam ederken, Mayıs 2004’de AB, moratoryuma son
vererek genetik olarak değiştirilmiş ürünlere yeniden onay vermeye başlamıştır. AB uyuşmazlığın diğer
taraflarıyla Panel tarafından verilen kararın uzlaşılan bir süre içinde yerine getirilmesiyle ilgili olarak
anlaşmıştır. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. WTO Dispute Settlement, WT/DS291/R, WT/DS292,
WT/DS29, http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispu_status_e.htm
5
Örneğin yirmi yılı aşkın süredir modern biyoteknoloji konusunda düzenleme çalışmaları yürüten
OECD, üye devletlere yönelik olarak rehber ilkeler veya konsensüs belgeleri oluşturmakla
yetinmektedir. BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve BM Sınaî Kalkınma
Örgütü (UNIDO) de 1991 yılında genetik olarak değiştirilmiş organizmaların çevreye yayılımı ile ilgili
uyulması isteğe bağlı davranış kuralları geliştirmeyi bağlayıcı bir düzenlemeye tercih etmiştir.
6
Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi 05.06.1992 tarihinde kabul edilmiş ve 29.12.1993 tarihinde yürürlüğe
girmiştir. Türkiye Sözleşmeye 1996 yılında taraf olmuştur. (Sözleşme 21 Kasım 1996 tarih ve 96/8857
Sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla onaylanarak, 27 Aralık 1996 tarih ve 22860 sayılı Resmi Gazete’de
yayınlanmıştır).
7
Protokol 4898 sayılı Kanun ile kabul edilmiştir. RG. 24.06.2003 Sayı: 25148.
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uzmanlık arasına mesafe koymakta ve karar alma süreçlerini dönüştürmektedir.
Genetik olarak değiştirilmiş organizmalara ilişkin bilimsel temelli bilgi eksikliği
nedeniyle yasa koyucu ve uygulayıcının, kararlarının öze ilişkin meşruiyetinin
sağlaması çok zor ve hatta bazı durumlarda imkânsızdır. Bu nedenle bu yetkililer
kural koyma ve karar alma süreçlerine yoğunlaşmakta ve ‘usuli meşruiyeti’ sağlama
amacına yönelmektedir.
Bu mantık uyarınca, gerçekleştirilen bir düzenleme veya alınan bir karar içeriği
açısından o durumda alınacak en iyi karar olduğundan meşruiyet kazanmaz, zira
modern biyoteknoloji yöntemleriyle değiştirilmiş organizmalara ilişkin olarak bu
değerlendirmeyi mümkün kılacak kesin bilimsel veri henüz elde yoktur. Düzenleme
ve kararın rasyonelliği ve meşruiyeti kararı ortaya çıkaran sürecin adil, saydam ve
paydaşların katılımına ve etkisine olanak veren özellikte olmasına bağlı olacaktır
(Kıvılcım, 2010: 270). İhtiyatlılık ilkesi politik içerik taşır ve kamu yetkililerinin
ihtiyatlılık ilkesine dayanarak alacakları kararlar, bilimsel uzmanlığa değil politik
değerlendirmeye dayanır (European Parliament, 2000). Bu değerlendirme sırasında
halkın risk algısının ve yapılacak düzenlemelerin sosyal kabul edilebilirliğinin
dikkate alınması esastır.
Yüksek ticari ve ekonomik çıkarların söz konusu olduğu genetik olarak
değiştirilmiş tohum ve ürünler pazarını düzenleyecek ilk evrensel bağlayıcı hukuk
belgesi olarak Biyogüvenlik Protokolü metninin nihai halini alması ancak uzun ve
oldukça zorlu bir müzakere süreci sonunda mümkün olabilmiştir (a). Genetik olarak
değiştirilmiş tohum ihracatçısı olan ülkelerin yoğun ve etkin muhalefeti nedeniyle
verilen ödünlere rağmen Protokol, GDO’ların sınır ötesi hareketi, transit geçişi,
muamelesi ve kullanımını ithalatçı ülkeye yapılacak ön bildirim ve bu ülkenin
vereceği izne tabi tutan bir sistemi kabul etmektedir (b). Taraf devletlerin Protokol
hükümlerine uyumunun sağlanması ile ilgili bazı güçlüklerle karşılaşılmaktadır (c).
GDO’ların yol açtığı zararların giderimine ilişkin esaslar ise Biyogüvenlik
Protokolü’ne ek olarak hazırlanan ve Ekim 2010’da kabul edilen Nagoya-Kuala
Lumpur Protokolü ile düzenlenmiştir (d).
Uzun ve Zorlu Müzakere Süreci
Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi uyarınca, taraf devletlerin her biri mümkün
olduğu ölçüde ve uygun biçimde “biyoteknoloji sonucunda değişikliğe uğratılmış
ve biyolojik çeşitliliğin korunmasını ve sürdürülebilir kullanımını etkilemesi
muhtemel olumsuz çevresel etkiler doğurabilecek canlı organizmaların kullanılması
ve serbest bırakılması ile bağlantılı riskleri düzenlemeye, yönetmeye veya
denetlemeye yönelik araçları, insan sağlığı için doğabilecek riskleri de dikkate
alarak tesis veya idame ettirecektir”.8 Aynı Sözleşme’nin 19. Maddesinde
8

Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi Madde 8 (g).
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biyoteknolojik tekniklerle değiştirilmiş canlı organizmaların transferi, tutulması ve
kullanılmasına ilişkin usullerin daha sonra bir protokolle düzenleneceği hükme
bağlanmıştır.
Biyolojik çeşitlilik üzerinde olumsuz etkide bulunabilecek, değiştirilmiş canlı
organizmaların sınır ötesi hareketleri üzerine odaklanacak bu protokolün
hazırlanması için, Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi’nin Birinci Taraflar
Konferansı’nda bir Uzmanlar Grubu ve Kasım 1995’deki İkinci Taraflar
Konferansı’nca Biyogüvenlik Ad Hoc Çalışma Grubu 9 oluşturulmuştur. Taraflar
Konferansı aldığı kararda hazırlanacak protokolün kapsamı hakkında çerçeveyi
belirlemiş, 1996’da toplantılarına başlayan Çalışma Grubu altıncı ve son
toplantısının ardından hazırlamış olduğu taslağı, nihai hale getirilmesi için Şubat
1999’da Kolombiya’nın Cartagena kentinde toplanan Taraflar Konferansı’nın
olağanüstü oturumuna sunmuştur.
Ancak Çalışma Grubu’nun ilk toplantılarından itibaren su yüzüne çıkan temel
konularla ilgili
anlaşmazlıklar, Olağanüstü Taraflar Konferansı’ndaki
müzakerelerde de kilitlenmeye yol açmıştır. Protokolün kabulü için düzenlenen
Cartagena toplantısı çok sayıda hüküm üzerindeki anlaşmazlıklar giderilemeden
dağılmıştır. Eylül 1999’da Viyana’da gerçekleştirilen gayrı resmi toplantıda da
Protokol metni nihai hale getirilip kabul edilememiştir. Ardarda yapılan bu
toplantılarda uzlaşmanın sağlanamaması ve müzakerelerin tıkanması sonucu
umutsuzluk artmış; bir ara müzakerelerin sürmesinin gerekliliği dahi tartışma
konusu haline gelmiştir.
Uzlaşmayı büyük ölçüde kilitleyen ise transgenik 10 tohum ihracatçısı ABD,
Kanada, Avustralya, Arjantin, Şili ve Uruguay’ın oluşturduğu ‘Miami Grubu' nun
transgenik organizmalar alanında hukuki bir düzenlemeye karşı gösterdiği kararlı
muhalefet olmuştur. Müzakereler sırasında etkin olan diğer iki gruptan ilki,
gelişmekte olan ülkelerin büyük bir kısmını birleştiren ve Türkiye’nin de içinde yer
aldığı 'Hem-Fikir Grubu' (Like-Minded Group); ikincisi ise, bu iki Grup arasında
bir pozisyona sahip olan Avrupa Birliği idi. Viyana’daki gayri resmi görüşmelerin
son gününde Miami Grubu, tarımsal transgenik ürünlerin uluslararası ticaretini
engelleyecek herhangi bir yükümlülük kabul etmek istemediklerini açıklamıştır. Bu
ülkelerin bakış açısına göre, genetik olarak değiştirilmiş organizmalara ilişkin
çerçeve serbest piyasa kurallarınca belirlenmelidir (Dawkins, 1999).

COP 2 Decision II/5, “Consideration of the need for and modalities of a protocol for the safe transfer,
handling and use of living modified organisms”, Second Ordinary Meeting of the Conference of the
Parties to the Convention on Biological Diversity (COP 2), 6 - 17 November 1995 - Jakarta, Indonesia.
10
“Transgenik” genetiği değiştirilmiş anlamına gelmektedir. Transgenik organizmalar, modern
biyoteknoloji kullanılarak elde edilmiş yeni bir genetik materyal kombinasyonuna sahip olan
organizmalardır.
9
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Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi’ne taraf olmadığından Protokol sürecinde oy
hakkı dahi bulunmayan ve Miami Grubu’nun lideri pozisyonundaki ABD
delegasyonu, müzakereler sırasında açıkça GDO’ların düzenlenmesiyle ilgili olarak
ihtiyatlılık ilkesini ve söz konusu organizmaların sosyo-ekonomik etkilerini ölçüt
olarak alan bir düzenlemeyi kabul etmeyeceklerini ifade etmiştir. Ayrıca bu
organizmaların çevreye serbest bırakılmasından sonraki takibe karşı olduklarını ve
ABD’de üretilmiş transgenik ürünler ile ilgili sorumluluk yüklenmeyi
reddettiklerini de açıklamışlardır.11 ABD delegasyonu bilgi paylaşımı üzerine
kurulu mekanizları görüşmeye hazır olduklarını, ancak Amerikan transgenik tarım
ürünlerinin ticaretini engelleyecek ve Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) sistemine
olumsuz etkide bulunacak hiç bir yükümlülüğü kabul etmeyeceklerini de
açıklamıştır (Lin, 1999; Ling, 1999).
Müzakerelerdeki belirleyici gruplar arasında ortaya çıkan uyuşmazlıkların
radikalliği Ocak 2000’de Montreal’de toplanan bir sonraki Olağanüstü Taraflar
Konferansı’nda da uzlaşmanın sağlanacağı yönünde herhangi bir ümit vermemiştir.
Ancak dünyanın dört bir yanından gelen göstericiler, birkaç ay önce Seattle’da
DTÖ Bakanlar Konferansı’nın yapılmasının engellenmesine benzer bir başarıya
Montreal’de de imza atmışlardır. Konferansın yapıldığı binanın çevresinden gece ve
gündüz ayrılmayarak, delegasyonlar üzerinde Biyogüvenlik Protokolü metninin
nihaileştirilerek kabülü yönünde baskı uygulamışlardır. 12 Cartagena Biyogüvenlik
Protokolü13 Montreal’de 29.01.2000 tarihinde kabul edilmiş ve Mayıs 2000’de
Sözleşme’nin Beşinci Taraflar Konferansı’nda imzaya açılmıştır. Protokol ellinci
ülkenin onayının ardından 11.09.2003 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
GDO’ların Sınır Ötesi Hareketi, Transit Geçişi, Muamelesi ve Kullanımı için
Ön Bildirim ve İzin Sistemi
Cartagena Biyogüvenlik Protokolü, nihai haliyle “insan sağlığı üzerindeki
riskler de göz önünde bulundurularak, biyolojik çeşitliliğin korunması ve
sürdürülebilir kullanımı üzerinde olumsuz etkilere sahip olabilecek tüm
değiştirilmiş canlı organizmaların sınır ötesi hareketi, transit geçişi, muamelesi ve

Amerikan sözcüsü açıkça, Amerikan hükümetinin ABD’de üretilmiş ürünlerin sorumluluğunu
üstlenmeyeceğini ve bu alanda çalışan Amerikan özel şirketlerinin genetik olarak değiştirilmiş ürünler ile
değiştirilmemiş olanları sadece Avrupalı tüketicilerin istekleri o yönde diye ayırmayacağını dile
getirmiştir (Dawkins, 2009).
12
"Tüm dünya bizi izliyor… Hangi delegasyon bu sürecin başarısız olmasının sebebi olarak tarih e
geçmek isteyecektir, merak ediyorum”. (Konferansa başkanlık eden Kolombiya Çevre Bakanı Juan
Mayr’ın, -40°C soğuğa rağmen yüzlerce insan konferans salonu dışında gösterilere devam ederken
yaptığı genel oturum açılış konuşması sırasındaki sözleridir) (www.twnside.org.sg, 2000).
13
Şubat 1999’da Çalışma Grubu’nun son toplantısının ardından Protokolün kabul edilmesi beklentisiyle
toplanan Olağanüstü CBD Taraflar Konferansı’nın aldığı karar uyarınca Protokol Cartagena
Biyogüvenlik Protokolü olarak adlandırılmıştır (EXCOP 1 Decision EM-I/1).
11
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kullanılması için” uygulanacaktır.14 Protokolün uygulama alanı müzakereler
sırasında en önemli tartışma konularından birini oluşturmuştur. Miami Grubu’nun
muhalefetine rağmen, muğlâk olmakla birlikte insan sağlığının korunması amacına
ilişkin referans nihai metinde korunabilmiştir.
Biyogüvenlik Protokolü uyarınca, insan sağlığı üzerindeki riskler de göz önünde
bulundurularak, biyolojik çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir kullanımı
üzerinde olumsuz etkilere sahip olabilecek olan tüm değiştirilmiş canlı
organizmaların sınır ötesi hareketi, transit geçişi, muamelesi ve kullanılması ön
bildirim ve izin koşullarına tabi olarak gerçekleşecektir. 15 Ön Bildirim Anlaşması
işlemleri değiştirilmiş canlı organizmaların ilk sınır ötesi hareketi öncesinde geçerli
olacaktır.
Doğrudan insan veya hayvan besini olarak kullanmaya yönelik değiştirilmiş
canlı organizmalara ilişkin izin sistemi konusu da müzakereler sırasında yoğun
tartışmalara sebep olmuştur. Miami Grubu bu tür değiştirilmiş canlı organizmaların
Protokol’ün uygulama alanı dışında tutulmasını istemiştir. Zira bu Grup’ta yer alan
devletlerin görüşüne göre, bu organizmalar açısından, doğrudan çevreye serbest
bırakma ve dolasıyla herhangi bir çevresel risk söz konusu değildir. Bunun yanı
sıra, bu ürünler belirli analiz ve testlerden geçtikten sonra piyasaya sürülmüş
olduklarından, sınır ötesi hareketlerine izin verilmesi için bir kez daha izin
sürecinden geçirilmeleri de gereksizdir. Hem-Fikir Grubu ise bu görüşü
reddetmiştir. Bu Grup’ta yer alan devletler bir yandan, belirli bir ülkede piyasaya
sürüm için verilen iznin bu ürünün bir başka ekosistem için zararsızlığını
gösteremeyeceğini, diğer yandan ise, gelişmekte olan ülkelerdeki taşıma imkân ve
koşulları göz önüne alındığında, doğrudan tüketime yönelik bir tohumun taşıma
sırasında doğaya bulaşmayacağının garanti edilemeyeceğini ileri sürmüştür.
Miami Grubu, gıda ya da yem olarak ya da işleme için doğrudan kullanım
amaçlı bir sınır ötesi harekete konu olabilecek değiştirilmiş canlı organizmalar
Protokol kapsamına alınsa dahi bu ürünler için Protokol’de öngörülenden ayrı,
alternatif bir usülün uygulanması yönünde ısrarcı olmuştur. 16 Bunun için, ulusal
14

Cartagena Biyogüvenlik Protokolü md.4.
Cartagena Biyogüvenlik Protokolü md. 7 hükmü uyarınca ihracatçı, ithalatçı devletin yetkili ulusal
merciine değiştirilmiş canlı organizmanın sınır ötesi hareketi öncesinde organizma ile ilgili bilgilerle
birlikte bildirimde bulunacaktır. Bu bildirimin ertesinde değiştirilmiş organizmanın söz konusu ülkeye
girişi ithalatçı devletin vereceği karara bağlı olarak mümkün olabilecektir. (Biyogüvenlik Protokolü md.
10)
16
Besin maddelerine uygulanacak daha zayıf bir izin usulu için Miami Grubun getirdiği öneri,
gelişmekte olan ülkeler tarafından uzun süre reddedilmiştir. Avrupa Birliği, bir uzlaşma noktası olarak,
Protokol’deki Ön Bildirim Anlaşması usulünün değiştirilmiş bir versiyonunun besin maddelerine
uygulanmasını önermiştir. Bu öneriye göre, süreç ithalatçı ülkenin talebi olması halinde başlayacak,
ihracatçı için otomatik yükümlülükler söz konusu olmayacaktır. Like-Minded Grup’un olumlu yaklaştığı
öneri Miami Grup tarafından reddedilmiştir
15
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ekim izinlerinin duyurulacağı, internet üzerinde oluşturulmuş genel bir bilgi
değişim sistemi öneren Miami Grubu, bu görüşün müzakerelerde kabülü yönünde
başarılı olmuştur. Protokol’ün nihai metninde öngörülen mekanizma Miami
Grubu’nun önerisine son derece yakın olup, sadece internet sitesinin yerini
biyoteknolojik risklerin engellenmesi için Biyogüvenlik Takas Mekanizması
almıştır.17
Biyogüvenlik Protokolü’nün diğer uluslararası anlaşmalara, özellikle de Dünya
Ticaret Örgütü düzenlemelerine göre yerinin saptanması da müzakerelere katılan
devletler arasında anlaşmazlık konularından birini oluşturmuştur. Miami Grubu’nun
'uluslararası ticaretin engellenmemesi' ilkesinin Protokol’de mutlaka ifade edilmesi
konusundaki ısrarı ve gelişmekte olan ülkelerin ticari çıkarların biyoçeşitliliğin
korunmasına üstün tutulmasına muhalefeti ancak Viyana Konferansı’nda bir
uzlaşmayla sonuçlanmıştır. Buna göre, Protokol’ün Başlangıç kısmında ifade
edildiği üzere, Biyogüvenlik Protokolü ve sürdürülebilir kalkınma ile ilgili diğer
anlaşmalar aynı hukuki statüye sahiptir, ticaret veya çevre korunmasına ilişkin
anlaşmalar birbirlerini karşılıklı olarak desteklemelidir. Miami Grubu’nun ısrarı
üzerine eklenen bir diğer fıkraya göre ise taraflar “Protokolün mevcut herhangi bir
uluslararası anlaşma altında Taraflardan herhangi birinin sahip olduğu hakları ve
yükümlülükleri değiştirici bir nitelik taşımadığını” kabul etmektedir. Ancak
fıkranın devamında, giriş kısmının “bu Protokolü diğer uluslararası anlaşmalar
yanında ikincil kılmak amacını taşımadığı” da belirtilmektedir. Protokolün
müzakerelerini yakından izleyen uluslararası hükümet dışı örgütler, söz konusu
hükümlerin etkisini karşılıklı olarak ortadan kaldıran, bu “çok şık ifadelenmiş kısır
döngüyü” eleştirmişlerdir.18
Biyogüvenlik Protokolü ithalatçı ülkede kapalı alanda kullanıma yönelik,
çevreye serbest bırakma amaçlı ve Protokol kapsamı içerisindeki herhangi bir diğer
değiştirilmiş canlı organizmanın sınır ötesi hareketi halinde kendisine eşlik edecek
bir belge olmasını şart koşmaktadır.19 Söz konusu belge bunların değiştirilmiş canlı
organizmalar olduğunu açık şekilde belirtecek ve tanımlamasına ilişkin özellikleri,
güvenli muamelesi, depolanması, nakli ve kullanımı için gereksinimleri, daha fazla
bilgi almak için temas noktasını ve uygunsa ithalatçının ve ihracatçının adını ve
adresini gösterecektir. Ayrıca organizmanın hareketinin bu Protokolün ihracatçı için
öngördüğü şartlara uygun olduğu yolunda bir beyanname içerecektir. 20
17

Protokol md. 11.
Müzakereleri izleyen hükümet dışı örgüt temsilcileri esprili bir dille “böylesi zarif bir formülasyonun
ancak üst düzeyde deneyimli diplomatlar ve kamu bütçesinden harcanan büyük miktarda para ile
mümkün olabileceğini” belirtmişlerdir. Bkz. örneğin L. Lin’in Third World Network internet sitesindeki
yorumları (http://www.twnside.org.sg).
19
Protokol md. 18.
20
Protokol md. 18 par. b ve c.
18
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Miami Grubu’nun çabalarına rağmen Protokol, tarafların biyolojik çeşitliliğin
korunması ve sürdürülebilir kullanımı için Protokol’de öngörülenden daha sıkı
önlemler alması hakkını kısıtlamamıştır.21 Ancak taraf devletlerin aldıkları önlemler
her halükarda Protokol’e ve uluslararası hukuka uygun olacaktır 22.
Protokol Hükümlerine Uyulmasının Sağlanması
Biyogüvenlik Protokolü’ne taraf devletler, Prokolün gelişmekte olan ülkelerde
en etkin şekilde uygulanmasını sağlamak için taraf devletler insan kaynaklarının ve
kurumsal kapasitelerin mevcut küresel, bölgesel, alt bölgesel ve ulusal kurum ve
kuruluşlar aracılığıyla ve mümkün olduğu takdirde, özel sektör katılımının
kolaylaştırılması yoluyla geliştirilmesi ve güçlendirilmesi için işbirliği
yapacaklardır.23
Taraf devletler ayrıca, değiştirilmiş canlı organizmaların, Protokolün
uygulanmasına yönelik olarak alınmış ulusal önlemlere aykırı şekilde
gerçekleştirilen sınır ötesi hareketlerinin engellenmesi ve cezalandırılması için
uygun tedbirler benimseyecektir. Bu şekilde gerçekleşen bir “yasadışı sınır ötesi
hareket” halinde olumsuz etkilenen taraf, menşe taraftan söz konusu değiştirilmiş
canlı organizmanın, duruma göre geri alma ya da yok etme yoluyla, masrafı menşe
tarafa ait olmak üzere, ortadan kaldırılmasını isteyebilecektir.24
Protokolün hükümlerine taraf devletlerce uyulmasının teşvik edilmesi ve
Protokol altındaki yükümlülüklerin bu devletlerce yerine getirilip getirilmediğinin
takip edilmesi amacıyla bir mekanizma kurulması konusu, Protokol’ün 34.
Maddesinde de öngörüldüğü üzere Taraflar Konferansı’nın ilk toplantısında
gündeme gelmiştir. Bu toplantıda alınan kararla bir Uyum Komitesi kurulmuştur 25.
Komite, taraf devletlerin Protokol hükümlerine uyumlarıyla ilgili başvuruları kabul
edecek, yükümlülüklerin ihlali halinde Komite ilgili devlete tavsiye ve öneride
bulunabilecek, kaydettiği ilerleme ile ilgili raporlar sunmasını isteyebilecektir.
Komite’nin tavsiyeleri doğrultusunda Taraflar Konferansı, ilgili devletin uyumunun
Madde 2(4)’e göre, Protokolün hedefi ve hükümleri ile uyumlu ve söz konusu Tarafın uluslararası
hukuk altındaki diğer yükümlülüklerine uygun olması şartı ile, bu Protokoldeki hiçbir şey, bir Tarafın bu
Protokolde belirtilmiş olan biyolojik çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir kullanımı hakkındaki
önlemlerden daha koruyucu önlemler alma hakkını sınırladığı biçiminde yorumlanmayacaktır.
22
Protokol’ün 14. Maddesine göre taraflar, değiştirilmiş canlı organizmaların sınır ötesi hareketlerine
ilişkin olarak, Protokolün amaçları ile uyumlu olan ve Protokol tarafından sağlanandan daha düşük bir
koruma düzeyine sahip olmayan ikili, bölgesel ve çok taraflı anlaşmalara ve düzenlemelere girebilirler.
Protokolün hükümleri, bu anlaşma ya da düzenlemelerin tarafları arasında gerçekleşen ve bu tür anlaşma
ve düzenlemelere göre yapılan sınır ötesi hareketleri etkilemeyecektir.
23
Protokol md. 22.
24
Protokol md. 25.
25
Decision BS-I/7 ”Establishment of procedures and mechanisms on compliance under the Cartagena
Protocol on Biosafety”, First meeting of the Conference of the Parties serving as the Meeting of the
Parties to the Cartagena Protocol on Biosafety (COP-MOP 1).
21
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sağlanmasına yönelik olarak uyarılması, kapasite geliştirme ve teknoloji
transferinin sağlanması veya ihlal vakalarının Sekretarya tarafından yayınlanması
gibi önlemlere başvurabilecektir26.
Protokol hükümlerine uyumun takibi ve özellikle de yükümlülüklerin yerine
getirilip getirilmediğine ilişkin veri sağlanması açısından büyük önem taşıyan, taraf
devletlerin ulusal raporlarının zamanında sunulması konusunda sorunlar söz
konusudur. Son teslim tarihi 11 Eylül 2005 olan Ara Ulusal Rapor’u taraf
devletlerin sadece %44’ü, son tarihi 11 Eylül 2007 olan İlk Ulusal Raporu ise taraf
devletlerin %60’ı sunmuştur 27. Uyum Komitesi Eylül 2010’daki son toplantısında
Protokol’e uyumun sağlanması konusunda Komite’nin rolünün güçlendirilmesi ve
taraf devletlerin Komite’ye güveninin tesisi konusunda önlemler alınmasını
kararlaştırmıştır28.
GDO’ların Yol Açtığı Zararların Giderimi
Biyogüvenlik Protokolü’nün 27. Maddesinde öngörüldüğü üzere, GDO’ların
sınır ötesi hareketleri nedeniyle ortaya çıkan zararlara ilişkin sorumluluk ve giderim
esaslarının belirlenmesi için müzakereler Kuala Lumpur’da yapılan Taraflar
Konferansı’nda başlamıştır. Özellikle kabul edilecek ‘zarar’ kavramının içeriği ve
kapsamı, sorumluluk için kusurun varlığının aranıp aranmayacağı, ispat yükünün
kimde olacağının belirlenmesi güçlük yaratan konular olarak ön plana çıkmıştır.
Oluşturulan teknik bir çalışma grubunun sürdürdüğü çalışmalar sonucu hazırlanan
ek protokol metni 15 Ekim 2010 tarihinde Nagoya’da beşinci Taraflar
Konferansı’nca kabul edilmiştir.
Cartagena Protokolü’ne ek Sorumluluk ve Giderime İlişkin Nagoya-Kuala
Lumpur Protokolü 7 Mart 2011 tarihinde imzaya açılmış, henüz yürürlüğe
girmemiştir. Söz konusu Protokol kapsamında “zarar”, “ölçülebilir” veya
“gözlemlenebilir” özellik taşıyan “önemli” olumsuz etki anlamına gelmektedir 29.
‘Önemli’ olumsuz etki kavramının içeriği çeşitli faktörler dikkate alınarak
belirlenecektir. Bunlar, değişikliğin uzun dönemli veya sürekli olması, biyolojik
çeşitlilikte yaratılan değişikliğin nicel veya nitel kapsamı, biyolojik çeşitliliğin mal
ve hizmet üretiminde kullanılma imkânının azalması veya insan sağlığı üzerindeki

26

Ibid.
Türkiye Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi’ne ilişkin ulusal raporlarını düzenli olarak teslim etmesine
rağmen Biyogüvenlik Protokolü’ne ilişkin olarak henüz hiçbir ulusal rapor sunmamıştır. Bkz. Cartagena
Protocol on Biosafety, National Reports, http://bch.cbd.int/protocol/cpb_natreports.shtml.
28
UNEP/CBD/BS/CC/7/3, Report of the Compliance Committee under the Cartagena Protocol on
Biosafety on the Work of Its Seventh Meeting, Seventh meeting of the Compliance Committee under the
Cartagena Protocol on Biosafety (BSCC-07), 8 - 10 September 2010 - Montreal, Canada
29
Cartagena Protokolü’ne ek Sorumluluk ve Giderime İlişkin Nagoya-Kuala Lumpur Protokolü Madde 2
(2).
27
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sebep olunan olumsuz etkilerin kapsamıdır30. Bir GDO ile zarar arasındaki sebep
sonuç ilişkisinin kurulmasında, ulusal mevzuat hükümleri esas alınacaktır 31.
Nagoya-Kuala Lumpur Protokolü, GDO’ların yol açtığı zararlara ilişkin olarak
‘hukuki sorumluluk’ esasını getirmekte, taraf devletlerin gerekli maddi ve usuli
düzenlemeyi kendi ulusal mevzuatları içinde gerçekleştirmelerini istemektedir 32.
Protokol’e göre, GDO’lar sonucu ortaya çıkan zararlardan sorumluluk, ulusal
mevzuat hükümleri uyarınca söz konusu organizmanın doğrudan veya dolaylı
kontrolünü elinde tutan kişiye (örneğin GDO’ya ilişkin izni almış olan kişi,
GDO’yu piyasaya sürmüş olan kişi, üretici, ithalatçı, taşıyıcı, tedarikçi vb.) aittir 33.
Zararın ortaya çıkması halinde sorumlu kişi derhal yetkili makamı haberdar etmeli,
zararı değerlendirmeli ve gerekli önlemleri almalıdır. Sorumlu kişi tarafından
alınmadığı takdirde bu önlemler masrafları sorumlu kişi tarafından karşılanmak
üzere, yetkili makam tarafından alınacaktır34. Yetkili makamın sorumlu kişi
tarafından alınacak önlemlere ilişkin kararları gerekçeli olmalı, yasal mevzuat
dâhilinde bu kararlara karşı idari ve adli başvuru mümkün olmalıdır 35.
II. Türkiye Ulusal Biyogüvenlik Mevzuatı
Taraf olduğu Cartagena Biyogüvenlik Protokolü Türkiye’nin biyogüvenlik
konusundaki ulusal mevzuat çalışmalarını büyük ölçüde şekillendirmiştir. Diğer
yandan, Türkiye’de modern biyoteknoloji alanındaki ulusal mevzuat çalışmaları,
GDO ürünlerinin en büyük üreticisi, ihracatçısı ve yukarıda açıklandığı üzere
Cartagena Biyogüvenlik Protokolü’ne etkili şekilde muhalefet eden ABD’nin
yetkilileri tarafından yakından takip edilmektedir. Görüşmelerde elde edilen
bilgiler, Amerikan Tarım Bakanlığı ve ABD’nin Türkiye Büyükelçiliği’nce tarımda
modern biyoteknoloji tekniklerinin kullanılmasının yararları konusunda Türk
yetkililere yönelik bilgilendirme amaçlı toplantılar ve ilgili bakanlık yetkilileri ile
Türk milletvekilleri için ABD’ye ziyaretler düzenlediğini göstermektedir.
Biyogüvenlik yasa tasarısının Bakanlar Kurulu’nda görüşülmesinden hemen önce,
milletvekillerinin katılımıyla düzenlenen ABD ziyareti basında da yankı
bulmuştur36.
ABD resmi makamları ve şirketlerinin bu anlamdaki baskısı gerçek ve etkindir.
Bununla birlikte, Türkiye hükümeti aynı zamanda Cartagena Biyogüvenlik
Protokolü ile altına girdiği yükümlülüklerini de yerine getirmek durumundadır.
30

Nagoya-Kuala Lumpur Protokolü Madde 2.3.
Nagoya-Kuala Lumpur Protokolü Madde 4.
32
Nagoya-Kuala Lumpur Protokolü Madde 12.
33
Nagoya-Kuala Lumpur Protokolü Madde 2.2 (c).
34
Nagoya-Kuala Lumpur Protokolü Madde 5.
35
Nagoya-Kuala Lumpur Protokolü Madde 3.6.
36
Bkz. örneğin Haberturk, 08.06.2006 (http://www.haberturk.com/HTYazi.aspx?ID=1891).
31
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Ayrıca Avrupa Birliği üyeliği Türkiye açısından siyasi bir önceliktir ve AB üye
ülkeleri Türkiye’nin tarımsal ürünlerinin en büyük ithalatçılarıdır. Bu açıdan
AB’nin konuyla ilgili düzenlemeleri Türkiye’de mevzuat yapıcı ve uygulayıcı
merciler üzerinde etkili olmaktadır. Mevzuat çalışmaları, genetik olarak
değiştirilmiş organizmaların tabi olacağı hukuki çerçeve konusunda farklı ilke ve
öncelikleri temel alan ABD ve AB’den gelen etki altında, bu ikisini de tatmin etme
endişesiyle yapılmaktadır.
Bu nedenle ulusal biyogüvenlik mevzuatının hazırlık süreci oldukça uzun zaman
almış (a), sonuç olarak eksikliklerine rağmen genel çizgileriyle Biyogüvenlik
Protokolü’ne uyumlu bir Biyogüvenlik Yasası hazırlanmış ve TBMM tarafından
kabul edilmiştir (b). Ancak tarımsal biyoteknoloji alanında bir yandan AB
müktesebatına ve Biyogüvenlik Protokolü’ne uyum sağlama çabası, diğer yandan
ABD ve biyoteknoloji şirketlerinin taleplerinin yarattığı gerilim, Türkiye’de yasa
koyucu ve uygulayıcıları zaman zaman sıkıntıya sokmaktadır. Biyogüvenlik
Yasası’nı takiben çıkan uygulama yönetmeliğinin altı ay içinde üç kez değişikliğe
uğramış ve henüz bir yılını doldurmadan da yürürlükten kalkmış olması buna kanıt
olarak değerlendirilebilir (c).
Uzun Hazırlık Süreci
Bir ‘Ulusal Biyogüvenlik Kurulu’ oluşturulması için ilk yasa taslağı TÜBİTAK
Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Taslak çalışma Tarım
ve Köyişleri Bakanlığı nezdinde, BM Çevre Programı kapsamında başlayacak olan
Türkiye’nin Ulusal Biyogüvenlik Çerçevesi’nin geliştirilmesine yönelik UNEPGEF projesine katkıda bulunmak üzere 2001 yılında söz konusu Bakanlığa teslim
edilmiştir.37
Bu tarihten itibaren mevzuat çalışması Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nca bu
proje kapsamında yürütülmüş ve bu süreçte hazırlanan Ulusal Biyogüvenlik Yasa
taslağı 2005 yılında son halini almıştır. Taslak, Bakanlar Kurulu gündemine ancak
dört yıl sonra, Haziran 2009’da gelmiş ve birkaç hafta sonra da TBMM’ye
sunulmuştur. Taslak hazırlıklarını yürüten Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
yetkililerine göre, gecikmenin temel sebebi 2005 ve 2007 yıllarında Tarım ve
Köyişleri Bakanı’nın değişmesi ve ayrıca Biyogüvenlik Yasası’yla bağlantılı
mevzuatta 2005 yılında önemli değişiklikler yapılmış olmasıdır (Eser, 2008).
Söz konusu proje 2002 yılında başlamış ve 2005 yılında tamamlanmıştır.
Proje kapsamında;
Türkiye’de mevcut kapasite geliştirme programlarının ve biyoteknolojinin mevcut durumu, biyogüvenlik
ile ilgili mevcut kurumsal, idari, teknik ve hukuki durumların yeterlilik seviyeleri, Ulusal Biyogüvenlik
Çerçevesi’ni oluşturan ana unsurlar ve öncelikleri, Biyogüvenlik Protokolü’ne uygun idari sistem ve
kurumsal mekanizmaların ana hatları, bilimsel değerlendirmelerin bölgesel seviyede paylaşımı için
mekanizma ve ihtiyaçlar ile Biyogüvenlik Takas Mekanizması’na katılım için ülke ihtiyaçları
belirlenmesi yönünde çalışma yürütülmüştür.
37
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Biyogüvenlik konusunda aktif diğer aktörlerin ise Biyogüvenlik Yasa Tasarısı’nın
TBMM’den geçmesinin gecikmesine ilişkin görüşleri farklıdır. Çiftçi Sendikaları
Konfederasyonu Başkanı Abdullah Aysu’ya göre Bakanlık, konuyla ilişkili diğer
mevzuatın yasalaşma zamanını da dikkate alarak Biyogüvenlik Yasası’nı
biyoteknoloji şirketleri için en uygun dönemde Meclis gündemine sunmak
istemiştir (Aysu, 2008).
Süreç sonunda hazırlanan Biyogüvenlik Yasa tasarısı Bakanlar Kurulu ile
TBMM gündeminde uzun süre bekletildikten sonra 2010’da kabul edilmiştir 38.
Yasa, getirmiş olduğu düzenlemeler ile Cartagena Biyogüvenlik Protokolü’nün
gereklerine nispeten uygun bir çerçeve çizerken ne yazık ki bazı hükümleriyle ise
ihtiyatlılık ilkesinden uzaklaşmakta ve hatta çelişmektedir.
İhtiyatlılık İlkesini Hayata Geçirmenin Zorlukları
Biyogüvenlik Yasası GDO veya ürünlerinin ithalatı, ihracatı, deneysel amaçlı
serbest bırakılması, piyasaya sürülmesi, transit geçişi ile genetiği değiştirilmiş
mikroorganizmaların kapalı alanda kullanımı risk değerlendirmesi sonucu verilecek
izne tabi tutulmuştur. Verilecek iznin belli bir süre ile (on yıl) sınırlanmış olması 39
ve uzatılmasının Biyogüvenlik Kurulu tarafından alınacak bir karara tabi olması 40
ihtiyatlılık ilkesi gereklerine uygun olumlu bir unsurdur. Ayrıca her bir başvuruda
karar vermede esas alınmak üzere tüketici ve kullanıcılar üzerindeki etkilerin
belirlenmesi için sosyo-ekonomik değerlendirme yapılmasının Yasa’da şart
koşulması da aynı şekilde ihtiyatlılık ilkesine uygun bir düzenlemedir. 41
Yasa ile genetiği değiştirilmiş bitki ve hayvanların üretimi, GDO ve ürünlerinin
bebek mamaları ve bebek formülleri, devam mamaları ve devam formülleri ile
bebek ve küçük çocuk ek besinlerinde kullanılması yasaklanmıştır. 42 İzlenebilirliğin
sağlanması için, her bir GDO ve ürününe ayırt edici kimlik verilerek kayıt altına
alınması, herhangi bir ürünün, belirlenen eşik değerinin üzerinde GDO ve ürünlerini
içermesi halinde etiketinde GDO’lu içeriğin belirlenmesi zorunludur. 43
Halkın modern biyoteknoloji konusundaki görüşleri, risk algısı ve alternatiflere
ilişkin tercihlerinin dikkate alınması ihtiyatlılık ilkesi uyarınca risk yönetiminin
önemli bir parçasıdır. Yani modern biyoteknolojinin Türkiye tarafından kabülünün
sosyal maliyetinin belirlenmesi için, Türkiye halkının bu teknoloji ve ürünlerine
ilişkin algı ve görüşlerinin incelenmesi gereklidir. Bu aynı zamanda yurttaşlar ve

38

5977 sayılı Biyogüvenlik Yasası, RG. Tarih: 26.03.2010 Sayı: 27533.
Biyogüvenlik Yasası, madde 3 (1)
Biyogüvenlik Yasası, madde 3 (16)
41
Biyogüvenlik Yasası, madde 4.
42
Biyogüvenlik Yasası, madde 5.
43
Biyogüvenlik Yasası, madde 7 (3) ve (4).
39
40
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diğer aktörlerin risk algılarının tespiti ve karar alma sürecine dâhil edilmesi
açısından da kaçınılmazdır.
Pek çok başka ülkede olanın aksine, Türkiye’deki kamu yetkililerinin böylesi bir
bilgiyi edinmek veya dikkate almak konusunda herhangi bir ilgi göstermedikleri
dikkat çekmektedir. Bildiğimiz kadarıyla, Türkiye’deki tüketicilerin genetik olarak
değiştirilmiş gıda maddelerine ilişkin görüşleriyle ilgili olarak bugüne dek iki
çalışma yapılmıştır. Bu çalışmaların sonuçları, tüketicilerin önemli bir kısmının bu
besinlerin sağlığa zararlı olduğunu düşündüğünü, görüntü, tat ve raf ömrü olarak
diğer besinlere göre üstünlükleri olsa dahi bu besinleri almayı tercih etme yeceğini
göstermiştir (Başaran vd, 2004; Kahveci ve Özçelik, 2008). Türkiye’de halkın
genetik olarak değiştirilmiş tarım ürünlerine ilişkin görüşleri konusunda Bakanlık
yetkilileri ve sivil toplum örgütleri temsilcilerinin tespitleri de yukarıda bahsedilen
çalışmaların sonuçlarıyla aynı yöndedir (Eser, 2008; Altınok, 2008).
Çeşitli ülkelerde halkın modern biyoteknolojiye ilişkin olumsuz algısı uzun bir
süre, bilim ve teknoloji konusundaki bilgi eksikliğinin yol açtığı bir sorun olarak
kabul edilmiştir. Bu eksikliği gidermek üzere devlet yetkilileri ve sanayi
lobicilerinin çözüm önerisi, bilim insanlarından, sadece pasif bir alıcı olarak
görülen halka doğru tek yönlü bir bilgi aktarımı olmuştur. Ancak, 1990’ların ikinci
yarısından itibaren yapılan araştırmalar halkın biyoteknolojiye muhalefetinin
sebebinin bilgi eksikliği olduğu tanısının büyük ölçüde yanlış olduğunu ortaya
koymuştur. Bilgi eksikliği modeli üzerine inşa edilmiş olan Eurobarometer
anketleri44 yurttaşların biyoteknoloji ve genetik olarak değiştirilmiş gıdalara ilişkin
bilgi seviyelerindeki artışın bu yeni teknoloji karşısında korku ve endişelerini
ortadan kaldırmadığını göstermiştir. Araştırmalara göre, genetik olarak değiştirilmiş
tarım ürünlerine halk desteği, bu teknolojiye ilişkin bilgi kazanımına değil, bu
teknolojinin kullanımını hukuken düzenlemek, takip ve kontrol etmekle sorumlu
yetkililere güven düzeyine bağlı olarak artmaktadır. Yani sorunun kaynağı cahillik
değil, devlet yetkililerinin kamu sağlığı, güvenliği ve çevreyi koruma kapasitesi ve
isteğine olan güven eksikliğidir (Levidow ve Marris, 2001: 347; Durant ve Legge,
2005).
Türkiye halkının modern biyoteknolojinin potensiyel yararlarından faydalanmak
için bu teknolojinin ortaya koyduğu riskleri almayı isteyip istemediğinin, yurttaşlar
ve özellikle de Türkiye çiftçisi için “sosyal olarak kabul edilebilir” risklerin neler
olduğunun belirlenmesi ulusal biyogüvenlik mevzuat hazırlık süreci için son derece
önemli bir veridir. Oysa bu hazırlık sürecinin saydamlıktan uzak ve sivil toplumun
erişim ve etkisine kapalı olarak gelişmesi halkın devlet yetkililerine olan
44

Eurobarometer anketleri 1973 yılından bu yana Avrupa Komisyonu’nca, Avrupa Birliği açısından
önemli alanlarda Birliğe üye devletlerdeki kamuoyu görüşü konusunda bilgi edinmek için
gerçekleştirilmektedir. Ayrıntılı bilgi için bkz. http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm.
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güvensizliğini derinleştirmiş ve modern biyoteknoloji ürünlerine karşı negatif
algısını pekiştirmiştir.
Halkın risk algısı ve endişelerinin mevzuat hazırlık sürecine yansıtılması ve
dikkate alınmasının en etkin yollarından biri, bu sürece sivil toplum örgütlerinin
aktif katılımının sağlanmasıdır. Türkiye’de sivil toplum örgütlerinin modern
biyoteknoloji uygulamaları ve ilgili mevzuat konusunda çalışma ve etkinlikleri
2004 yılında 'GDO’ya Hayır Platformu' nun kurulmasıyla sistemli ve örgütlü bir
hale gelmiştir. Bu platform GDO’lar konusuyla ilgili farklı alanlarda etkin, Ziraat
Mühendisleri
Odası’ndan
Ankara
Barosu’na,
Çiftçi
Sendikaları
Konfederasyonu’ndan Tüketici Hakları Derneği’ne yüzden fazla örgütü bir araya
getirmektedir.
Görüldüğü kadarıyla, konuyla ilgili sivil toplum örgütlerinin mevzuat
çalışmalarına katılması yönünde Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nca sınırlı da olsa bir
gayret gösterilmiştir. Türkiye’nin biyogüvenlik alanında ulusal mevzuatının
hazırlanması için Bakanlık tarafından yürülen UNEP-GEF projesi kapsamında,
2004 ve 2005 yıllarında çeşitli çalıştaylar ve halkı bilgilendirme toplantıları
düzenlenmiştir. Bununla birlikte bu çalıştay ve toplantılara farklı paydaşların ne
derecede dâhil edildiği, gerçekleştirilen kamu tartışmasının etkinliği ve bu
tartışmanın çıktılarının sonuçta hazırlanan mevzuat taslağına yansıtılıp
yansıtılmadığı büyük ölçüde tartışmalıdır (Kıvılcım, 2010: 273).
Biyogüvenlik Yasası sorumluluk açısından, kusurlu davranışların yanı sıra
objektif sorumluluk ilkesini de esas alan müeyyideler öngörmektedir. GDO’ların
kapalı alanda kullanımı, piyasaya sürülmesi, ithalatı ve transit geçişini izinsiz olarak
gerçekleştirenler veya izin kararında belirtilen koşullara uygun olmayan şekilde
muameleye tabi tutanlar bu faaliyetleri sonucu meydana gelen tüm zarardan
sorumludur.45 Bunun dışında, GDO ve ürünleri ile ilgili faaliyette bulunanlar,
Biyogüvenlik Yasası kapsamında izin almış olsalar dahi, insan, hayvan ve bitki
sağlığı ile çevrenin ve biyolojik çeşitliliğin korunması, sürdürülebilirliğinin
sağlanmasına karşı oluşan zararlardan sorumludurlar.46 Yasa kapsamındaki hukuki
sorumluluğun ileri sürülebilmesi için zararı doğuran olayın meydana gelmesinden
itibaren yirmi yıllık, nispeten uzun bir hak düşürücü süre öngörülmüş olması
olumlu bir husustur. 47 GDO ve ürünlerini Biyogüvenlik Yasası’na aykırı olarak ya
da verilen iznin kapsamı dışında ithal eden, üreten veya çevreye serbest bırakan,
satan veya bu özelliğini bilerek ve ticari amaçla satın alan, nakleden veya

45
46
47

Biyogüvenlik Yasası, madde 14 (2) ve (4)
Biyogüvenlik Yasası, madde 14 (1)
Biyogüvenlik Yasası, madde 14 (7).
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bulunduran kişiler için ayrıca hapis veya para cezası şeklinde cezai yaptırımlar da
öngörülmüştür.48
Getirmiş olduğu bu düzenlemeler ile Cartagena Biyogüvenlik Protokolü’nün
gereklerine nispeten uygun bir çerçeve çizen Biyogüvenlik Yasası ne yazık ki bazı
hükümleriyle ise ihtiyatlılık ilkesinden uzaklaşmakta ve hatta çelişmektedir. Zira
Yasa, GDO ve ürünlerine ilişkin olarak münhasıran bakanlık bürokratlarının
belirleyici olduğu bir karar alma süreci öngörmektedir. Yasanın 9. Maddesine göre
oluşturulan Biyogüvenlik Kurulu, GDO ve ürünleri ile ilgili yapılan başvuruların
değerlendirilmesi, izleme ve yaptırımlar konusunda yetkili ve görevlidir. 49 Kurul
farklı bakanlıklar tarafından belirlenen üyelerden oluşmakta, kurul başkanı da
Tarım ve Köyişleri Bakanı tarafından belirlenmektedir. 50 Kurula oldukça sınırlı
düzeyde sivil toplum katılımı öngörülmüştür. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
tarafından seçilecek üyelerden birinin üniversite diğerinin meslek örgütleri
tarafından gösterilecek adaylar arasından seçilmesi zorunludur.
Biyogüvenlik Yasası’nın taslağında sadece Biyogüvenlik Kurumu’nun nihai
kararlarının internette erişime açık olacağı, gizli kalmasına karar verilmeyen diğer
bilgilerin kişi ve kuruluşlara ancak yazılı başvuruları sonucunda sağlanacağı
öngörülmekteydi.51 Kamusal bilgilendirme açısından son derece yetersiz olan bu
düzenleme Yasanın nihai metninde kısmen iyileştirilmiştir. Ancak tasarının aksine
Yasada bu bilgilerin hangi yolla duyurulacağı belirtilmemektedir. Yasa uyarınca,
başvuru sahibi bazı bilgilerin gizli tutulmasına yönelik talepte bulunabilir. 52 Gizli
tutulması mümkün olmayan bilgiler, AB’nin ilgili düzenlemesine paralel ancak
daha sınırlı bir liste halinde belirtilmektedir. 53

48

Biyogüvenlik Yasası, madde 15.
Biyogüvenlik Yasası Madde 11’e göre, Biyogüvenlik Kurulu, her bir başvuru için risk değerlendirme
ve sosyo-ekonomik değerlendirme komitesi, etik komite ve ihtiyaca göre diğer bilimsel komiteler
oluşturur. Risk ve sosyo-ekonomik değerlendirme raporlarını dikkate alarak Kurul kararlarını oluşturur.
İzleme raporlarına dayanarak kararın kısmen veya tamamen iptali ile yasaklama, toplatma, imha ve
benzeri yaptırımlara ilişkin kararlarını Bakanlığa sunar.
50
Madde 9 (2) uyarınca Biyogüvenlik Kurulu Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından dört, Çevre ve
Orman Bakanlığı tarafından iki, Sağlık Bakanlığı’nca bir, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nca bir ve Dış
Ticaret Müsteşarlığı’nca bir üye olmak üzere ilgili bakanlar tarafından belirlenen dokuz üyeden oluşur.
51
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından 2005 yılında açıklanan Biyogüvenlik Yasa Taslağı md.8.
52
Madde 3 (7).
53
AB düzenlemesine göre, herhangi özel bir talep aranmaksızın internette erişime sunulan bilgiler
çevreye serbest bırakma bildirimi veya genetik olarak değiştirilmiş gıda veya yem iznine ilişkin bilgi
özeti ve Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA) tarafından hazırlanan değerlendirme raporları ve
izleme raporlarını kapsamaktadır. Bkz. örneğin Regulation EC No 1829/2003 of the European
Parliament and of the Council on genetically modified food and feed.
49
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Hukuki Yükümlülükler ile Ekonomik Baskı Gerilimi: Sürekli Değişen Uygulama
Yönetmelikleri
Ekim 2009’da Gıda ve Yem Amaçlı Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar
ve Ürünlerin İthalatı, İşlenmesi, İhracatı, Kontrol ve Denetimine Dair Yönetmelik
Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir 54. Danıştay 10 ve 13. Daireleri
Müşterek Kurulu 20.11.2009 tarihinde verdiği kararla, Ulusal Biyogüvenlik Yasası
çıkarılmadan, ilgili alanın yönetmelik ile düzenlenmesinin yasama yetkisinin devri
niteliğinde olduğunu belirterek Yönetmeliğin yürütmesinin durdurulmasına karar
vermiştir55.
Söz konusu yönetmelikte Kasım 2009’da değişiklik yapılmış ve ilk
yönetmeliğin yürütmenin durdurulması kararının verildiği gün Resmi Gazete’de
yayınlanmıştır. Bu değişiklik ile GDO’lu kabul edilme, ayrıca GDO’lu gıda ve
yemlerin etiketlenmesinde esas alınan %0.9’luk eşik kaldırılmış, ancak etiketleme
zorunluluğu ilke olarak muhafaza edilmiştir. Ayrıca geçici 1. madde ile
Yönetmeliğin izin, başvuru ve ithalata ilişkin hükümlerinin, 26.10.2009 tarihinden
önce kontrol belgesi alınmış ürünlerin ithalatına uygulanması, bu ürünlerin AB’nin
kabul ettiği kriterlere uygun olması koşuluyla 01.03.2010 tarihine kadar
ertelenmiştir56. Ocak 2010’da yönetmelikte yeni bir değişiklik daha yapılmış, bu
değişiklik ile geçici madde ile getirilen istisnanın uygulama alanı daha da
genişletilmiştir57.

Gıda ve Yem Amaçlı Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlerin İthalatı, İşlenmesi,
İhracatı, Kontrol ve Denetimine Dair Yönetmelik, Madde 7, Resmi Gazete, Tarih: 26.10.2009, Sayı:
27388.
55
Danıştay 10. Ve 13. Daireleri Müşterek Kurulu 20.11.2009 tarih ve E: 2009/14646 sayılı kararı.
56
Gıda ve Yem Amaçlı Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlerinin İthalatı, İşlenmesi,
İhracatı, Kontrol ve Denetimine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, RG. Tarih:
20.11.2009 Sayı: 27412, Madde 6.
Nisan 2010’da yapılan üçüncü bir değişikle ise GDO’ların etiketleme koşullarını belirleme konusunda
yetki, Yönetmelik hükümlerine uygun olarak oluşturulacak olan Risk Değerlendirme Komitesi’ne
verilmiştir. Ayrıca Yönetmelik’ te getirilen insan ve hayvan tedavisinde kullanılan antibiyotiklere karşı
direnç genleri içeren GDO ve ürünlerinin ithalatı ve piyasaya sürülmesine ilişkin yasak kaldırılmıştır
(Gıda ve Yem Amaçlı Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlerinin İthalatı, İşlenmesi,
İhracatı, Kontrol ve Denetimine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, RG. Tarih:
28.04.2010 Sayı: 27565, Madde 1).
57
Ocak 2010’da gerçekleştirilen değişiklik ile ise söz konusu istisnanın uygulama alanı genişletilmiş,
Yönetmeliğin genel hükümlere ilişkin 5. Maddesi de uygulanması ertelenen hükümlere eklenmiştir.
Ayrıca bu hükümlerin uygulanmayacağı ürünler, daha önceki düzenlemeye yaklaşık üç aylık bir ekleme
yapılarak, 20.01.2010 tarihinden önce kontrol belgesi almış olan ürünler şeklinde genişletilmiştir (Gıda
ve Yem Amaçlı Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlerinin İthalatı, İşlenmesi, İhracatı,
Kontrol ve Denetimine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, RG. Tarih:
20.01.2010 Sayı: 27468, Madde 1). Böylece GDO’lu ürünlerin, bebek mamaları ve bebek formülleri,
devam mamaları ve devam formülleri ile bebek ve küçük çocuk ek besinlerinde kullanılmasına ilişkin
yasağın uygulanması da erteleme kapsamına alınmış, belirtilen tarihten önce kontrol belgesi almış olan
54
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Gıda ve Yem Amaçlı Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlerin
İthalatı, İşlenmesi, İhracatı, Kontrol ve Denetimine Dair Yönetmelik’te yapılan bu
değişiklikler de idari yargı önünde dava konusu olmuştur. Yönetmelikte Kasım
2009’da yapılan değişiklik ile ilgili açılan davada Danıştay 10. Dairesi, GDO
yönünden herhangi bir inceleme yapılmadan verilmiş olan kontrol belgelerinin
kazanılmış hak yarattığından bahisle bu ürünlerin ithalatının belirlenen tarihe kadar
yönetmelikteki izin ve denetim sisteminin kapsamı dışında tutulmasını hukuka
aykırı bulmuş ve söz konusu Geçici 1. Maddenin yürütmesini durdurmuştur58.
Bu karardan birkaç ay sonra, yönetmelik Nisan 2010’da üçüncü kez
değiştirilmiş, 13 Ağustos 2010’da çıkartılan Genetik Yapısı Değiştirilmiş
Organizmalar ve Ürünlerine Dair Yönetmelik ile de yürürlükten kaldırılmıştır 59. Bu
son yönetmelikte daha önceki yönetmelikte bulunan, antibiyotiklere karşı direnç
genleri içeren GDO ve ürünlerinin ithalatı ve piyasaya sunulmasını yasaklayan
hüküm yer almamaktadır. Ağustos 2010 tarihli yönetmelik de bu nedenle dava
konusu olmuş, Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu Eylül 2011 tarihinde
aldığı kararla, bu tür ürünlerin üretilmesi, ithalatı ve piyasaya sürülmesinin
Cartagena Biyogüvenlik Protokolü başta olmak üzere, Türkiye’nin taraf olduğu
uluslararası sözleşmelere ve kamu yararı ilkesine aykırı bularak Yönetmeliğin ilgili
hükmünün yürürlüğünü durdurmuştur 60.
Yukarıda açıklandığı üzere ardı ardına değişiklikler ve çeşitli düzenlemelerin
kamu yararı ve hukuka aykırılığını tespit eden yargı kararları ile sancılı bir süreç
sonucu ortaya çıkan Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlerine Dair
Yönetmelik, genetik yapısı değiştirilmiş organizma, mikroorganizmalar ve ürünleri
ile ilgili araştırma, geliştirme, sınırlandırılmış belirli bir alanda denemelerinin
yapılması, başvuru, değerlendirme, karar, ithalat, işleme, ihracat, etiketleme,
izleme, piyasaya sürme, denetim ve kontrole dair usul ve esasları belirlemektir61.
Yönetmelik kapsamında yer alan GDO ve ürünlerinin ilk ithalatından, piyasaya
sürülmelerinden, deneysel amaçlı serbest bırakma ya da kapalı alanda
kullanımlarından önce Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel

GDO’lu mama, bebek ve çocuk ek besinlerinin AB’nin kabul ettiği kriterlere uygun olması koşulu ile
ithalatı 1 Mart 2010 tarihine kadar serbest bırakılmıştır.
58

Danıştay 10. Daire 8.2.2010 ve E: 2010/651 sayılı kararı.
Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlerine Dair Yönetmelik, RG. Tarih: 13.08.2010
Sayı:27671)
60
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, YD İtiraz No: 2011/503. Antibiyotiğe direnç genleri içeren
GDO ve ürünlerinin, orta ve uzun vadede insanların ve hayvanların tedavisinde kullanılan antibiyotiklere
karşı direnç geliştirebileceği ve bu durumun insan ve hayvan hastalıkları ile mücadeleyi son derece
olumsuz etkileyeceği yönünde bilimsel görüşler mevcuttur.
61
Yönetmelik Madde1.
59
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Müdürlüğü (TAGEM)’e başvuru yapılmalıdır 62. Başvuru, ilk ithalattan önce,
içerdiği her bir GDO için gen sahibi veya ithalatçı, yurt içinde geliştirilen GDO ve
ürünü için ise GDO’ yu geliştiren veya gen sahibi gerçek ve tüzel kişiler tarafından
yapılır. Alınan başvurular Biyogüvenlik Kurulu’na iletilir ve Kurul başvuruyu en
geç doksan gün içerisinde değerlendirerek sonuca bağlar 63. Deneysel amaçlı serbest
bırakmada uyulacak koşullar ve tedbirler de Kurul tarafından belirlenir ve
denemeler Bakanlık tarafından görevlendirilen araştırma enstitüleri tarafından
yürütülür64.
Her bir başvuru için, çevresel risk değerlendirmesini de içeren risk
değerlendirmesi, sosyo-ekonomik değerlendirme ve Kurul tarafından gerekli
görüldüğü hâllerde etik değerlendirme ilgili kurullar tarafından yapılır, hazırlanan
raporlar Kurula iletilir65. Yönetmelik’e göre, söz konusu raporlar Kurul tarafından,
biyogüvenlik bilgi değişim mekanizması vasıtasıyla kamuoyuna duyurulacak 66 ve
Kurul kamuoyu görüşlerini de dikkate alarak nihai kararını oluşturacaktır 67. Kurul
kararları Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecektir 68.
Yönetmelik genetik olarak değiştirilmiş gıda ve yemlerin etiketlenmesini
zorunlu tutmaktadır. Bakanlık tarafından belirlenen eşik değerin üzerinde GDO’dan
elde edilmiş olan, GDO ya da GDO’dan elde edilmiş bileşen içeren ya da GDO’dan
oluşan gıdalar ve yemler etiketlenecektir 69. GDO ve ürünlerinin bebek mamaları ve
bebek formülleri, devam mamaları ve devam formülleri ile bebek ve küçük çocuk
ek besinlerinde kullanılmasını ise yasaktır 70.
Ağustos 2010’da çıkartılan bir yönetmelik 71 ile çalışma usul ve esasları
belirlenen Biyogüvenlik Kurulu 5 Ekim 2010’da ilk toplantısını yaparak
çalışmalarına başlamıştır. Kurul ve bağlı komitelerin çalışmaları ve kararları
Türkiye Biyogüvenlik Bilgi Değişim Mekanizması’nda web üzerinden kamuoyu ile
paylaşılmaktadır. Yapılan başvurulara ilişkin olarak Risk Değerlendirme ve SosyoEkonomik Değerlendirme Komitelerinin raporları buradan kamuoyu görüşüne

Yönetmelik Madde 8 (1)
Yönetmelik Madde 8 (4) ve 8 (5)
64
Yönetmelik Madde 9 (2). Bu kapsamda, araştırma enstitüleri, ihtiyaç olması hâlinde, Bakanlıktan izin
almak kaydı ile üniversiteler ve TÜBİTAK ile işbirliği yapabilir (Yönetmelik Madde 9 (4)).
65
Yönetmelik Madde 11 (2)
66
Yönetmelik Madde 11 (8)
67
Yönetmelik Madde 11 (9).
68
Yönetmelik Madde 11 (11)
69
Yönetmelik Madde 18.
70
Yönetmelik Madde 6(d)
71
Biyogüvenlik Kurulu ve Komitelerin Çalışma Usul Ve Esaslarına Dair Yönetmelik. RG Tarih:
13/08/2010, Sayı: 27671.
62
63
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sunulmakta ve Kurul kararının alınması sırasında dikkate alınmak üzere
kamuoyunun görüşleri alınmaktadır72.
Biyogüvenlik Kurulu’nun otuzu aşkın ürüne ilişkin verdiği izin kararları
aleyhine Ankara 3. ve 4. İdare Mahkemeleri’nnde dava açılmıştır. Her iki mahkeme
de yeterli risk ve sosyo-ekonomik değerlendirme yapılmadığı gerekçesiyle davalara
konu Biyogüvenlik kararlarını iptal etmiştir73.
Sonuç
Cartagena Biyogüvenlik Protokolü ve GDO’lu ürünlerin sınır ötesi hareketi için
kurmuş olduğu risk değerlendirmesine bağlı izin sistemi, eksiklerine rağmen,
uluslararası alanda atılmış çok önemli bir adımdır. Protokol, GDO’lu ürün
ihracatçısı ülkelerin yoğun muhalefeti ve ticari baskıya rağmen, imzaya açılmasının
ardından on yıl geçmişken, çok sayıda devletin katılımıyla geniş bir kabul
sağlamıştır. Protokolün getirdiği ilkeler ve sistem uluslararası bir teamül oluşturma
yolundadır.
Nisan 2012 itibariyle, Protokol’e 163 devlet taraftır. Miami Grubu’nu oluşturan
altı devletten sadece Uruguay Protokol’e taraf olmuştur.74 2003’den bu yana
Protokol’ün tarafı olan Türkiye’deki ulusal mevzuat çalışmaları Protokol uyarınca
Ulusal Biyogüvenlik Çerçevesi’nin geliştirilmesine yönelik UNEP-GEF projesiyle
desteklenerek yürütülmüş, ayrıca Protokol hükümleri içerik açısından da hazırlanan
yasanın şekillenmesinde temel rol oynamıştır.
Mevzuat çalışmalarının, genetik olarak değiştirilmiş organizmaların tabi olacağı
hukuki çerçeve konusunda farklı ilke ve öncelikleri temel alan ABD ve AB’den
gelen etki altında, bu ikisini de tatmin etme endişesiyle yapılması yasa koyucuyu ve
ilgili bakanlıkları da özellikle zora sokmuş görünmektedir. Ulusal Biyogüvenlik
Yasası’nın son derece uzun süren hazırlık süreci bunun bir yansıması olarak
görülebilir. GDO ürünlerine ilişkin Yönetmelikte üst üste yapılan değişiklikler ise
hem bu gerilimin etkisinde hem de bu ürünlere karşı gösterilen kararlı tepkinin
sonucu olarak ilgili sivil toplum örgütlerince açılan davalar sonucunda verilen
yürütmeyi durdurma ve izin iptallerine ilişkin davalar ekseninde gelişmiştir.
72

Bilimsel Komiteler tarafından her bir başvuruya ilişkin olarak hazırlanan raporlar Türkiye
Biyogüvenlik Bilgi Değişim Mekanizması ‘ın web sitesinde (http://www.tbbdm.gov.tr) kamuoyunun
görüşüne sunulmaktadır. İsteyen herkes web sayfasında elektronik olarak hazırlanmış olan “Kamuoyu
Görüş Bildirme Formu”nu doldurarak belirlenen süre içinde (genellikle 20 gün) raporlara ilişkin görüş
ve değerlendirmelerini elektronik olarak iletebilmektedir.
73
Ankara 3. İdare Mahkemesi, Esas No: 2010/1649 Karar No: 2011/2650, Karar Tarihi: 28.11.2011.
Ankara 4. İdare Mahkemesi, Esas No:2010/1896 Karar No:2011/1536, Karar Tarihi: 22.11.2011.
74
ABD ve Avustralya Protokol’ü imzalamamış, Arjantin, Şili, Kanada 2000 ve 2001 yıllarında imza
atmakla birlikte bugüne kadar onaylamamıştır. Uruguay ise Protokolü 2.11.2011 tarihinde onaylamıştır.
Bkz. http://www.cbd.int/biosafety/parties/list.shtml.
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Yönetmeliğin yasal dayanağının olmadığı gerekçesiyle yürütmesinin durdurulması
ve ardından açılan yeni davalar eşliğinde neredeyse her iki ila üç ayda bir yapılan
değişikliklerle daha bir yılını doldurmadan yönetmeliğin hemen tüm önemli
hükümlerinin esaslı biçimde değişikliğe uğramış olması ve sonra da yürürlükten
kaldırılması dikkat çekicidir. Yukarıda açıklandığı üzere yeni yönetmeliğin de bazı
maddeleri Cartagena Protokolü’ne ve kamu yararına aykırı bulunmuştur. Ayrıca
Biyogüvenlik Kurulu’nca verilen kararların iptaline ilişkin mahkeme kararları,
GDO ve ürünlerine ilişkin izin prosedürünün işleyişindeki hukuka aykırılık ve
aksaklıkları da gözler önüne sermiştir.
Modern biyoteknoloji tarımsal uygulamalarının yaygınlaşması ve genetik olarak
değiştirilmiş ürünlerin ekili olduğu alanların artışı dikkate alındığında bu alandaki
ticari, ekonomik gerilimin ve dolayısıyla ulusal mevzuat üzerinde GDO’lu ürünlerin
ithalatının kolaylaşması yönünde baskının devam edeceği ve hatta artacağı
öngörülebilir.
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HAVA KİRLİLİĞİ VE ASİT YAĞMURLARI: UZUN MENZİLLİ
SINIRLAR ÖTESİ HAVA KİRLİLİĞİ SÖZLEŞMESİ VE
PROTOKOLLERİ KARŞISINDA TÜRKİYE’NİN KONUMU
Gökhan Orhan

Özet
Sınır aşan hava kirliliğinin önlenmesi için uluslararası alandaki çabalarının
sonucu olarak ortaya çıkan Uzun Menzilli Sınırlar Ötesi Hava Kirliliği Sözleşmesi
(UMSHAK) ve protokolleri uluslararası çevre rejimlerinin öncülerinden biridir.
Bu alanda bağlayıcılığı olan ilk sözleşme olan UMSHAK bilimsel alanda
işbirliği ve müzakere aracılığıyla bölgenin çevre sorunlarının çözümünü
hedefleyen, bu amaçla soğuk savaş döneminin rakip taraflarını bir araya getiren ve
yükselen çevreci muhalefetin etkisiyle önemli başarılar gösteren bir rejimdir.
Başlangıçta zayıf bir sözleşme olarak görülen UMSHAK zaman içinde yürürlüğe
giren protokolleriyle güçlenmiş ve uygulama anlamında başarılı çevre rejimi
örneklerinden biri olarak açtığı yolda diğer çevre rejimlerin gelişmesine ve
sorunlar karşısında yeni rejimler kurulması sürecine önayak olmuştur. Öncelikle
asit yağmurlarına neden olan sınır aşan azot oksitler ve kükürt dioksit salımlarına
odaklanan rejim zaman içinde ilgi alanlarını çeşitlendirerek uçucu organik
bileşikler, ağır metaller, kalıcı organik kirleticiler, yer seviyesi ozon kirliliği ve
ötrifikasyon konularını da kapsamına alarak salımların azaltılması sürecine önemli
katkılar vermiştir. Sözleşmeye ve sözleşmenin birinci protokolüne taraf olan
Türkiye, daha sonra imzalanan protokollere taraf olmamış ve kendini bağlayıcı
herhangi bir çabanın içinde olmamıştır. Hava kirliliğiyle mücadele alanında yasal
ve kurumsal çerçevesini oluşturan Türkiye bu alanında ilerlemeler göstermekle
birlikte hem kapsamlı bir izleme sisteminin oluşturulamaması hem de artan kirlilik
nedeniyle sorunlar yaşamaktadır. AB ile bütünleşme sürecinin parçası olarak çevre


Bu çalışmada aksi belirtilmedikçe temel kaynak olarak Birleşmiş Milletler Avrupa
Ekonomik Komisyonu web sayfalarında yer alan bilgilerden faydalanılmıştır.
http://www.unece.org/env/lrtap/welcome.html
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mevzuatını uyumlaştıran Türkiye, hava kirliliği sınır değerlerinin yüksekliği ve uzun
geçiş süreleri açısından uygulama sorunlarına sahiptir. Kirlilik sorunlarını
kalkınma çabalarına kıyasla ikincil konumda gören kalkınmacı söylem bu alandaki
çabaları tam üyelik perspektifiyle zamana yaysa da UMSHAK ve protokolleri
tekrardan gündeme alınması gereken konular arasındadır.
Anahtar Kelimeler: Hava kirliliği, asit yağmurları, UMSHAK, Türkiye, çevre
politikası.

AIR POLLUTION AND ACID RAINS: TURKEY'S STANCE ON
CONVENTION ON LONG RANGE TRANSBOUNDARY AIR
POLLUTION
Abstract
Convention on Long Range Transboundary Air Pollution (LRTAP) and its
protocols aim to tackle transboundary air pollution problems. LRTAP is the first
binding international environmental regime and forerunner of other environmental
regimes. It aims to solve regional air pollution problems through scientific
collaboration and deliberation within the framework of détente and rising
environmental movements. Started as a weak regime, LRTAP became a stronger
regime with the addition of new protocols. At the beginning LRTAP focused on
sulphur dioxide and nitrogen oxide emissions and later incorporated volatile
organic compounds, heavy metals, persistent organic pollutants, eutrophication
and ground level ozone pollution into its agenda and contributed to substantial cuts
in emissions. Having signed the LRTAP and its first protocol concerning the
financing of EMEP, Turkey hasn’t been a party to other protocols without binding
itself for cuts in emissions. Although a legal and institutional framework for air
pollution control was introduced, Turkey lacks a comprehensive monitoring system
and suffers from rising air pollution levels. Turkey’s efforts towards harmonising its
environmental legislation as a part of its EU membership process do not produce
tangible results given the problems of implementation and discrepancies between
the limit values and long transition periods. Prevailing developmentalist discourse
that prioritises economic development over environmental concerns contributes to
postponement of sound pollution control efforts until Turkey becomes a full
member. Yet again rising pollution levels reminds us that Turkey should take
LRTAP and its protocols into account to solve those problems left unattended for
quite some time.
Keywords: Air pollution, acid rains, LRTAP, Turkey, environmental policy.
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Giriş
Çevre sorunları 20. yüzyılın ikinci yarısının ve şu ana kadar içinde
bulunduğumuz yüzyılın önemli sorun alanları arasındadır. Çevre sorunlarının önem
kazanmasının ardında yaşam kalitesinin bozulması, sağlık kaygıları, ekolojik
dengenin bozulması sonucu dünyanın yaşanacak bir yer olmaktan çıkması gibi pek
çok değişken mevcuttur. Bütün bu nedenlere ek olarak çevre sorunları küresel
sorunlardır ve küresel ekosistemdeki bozulmaya dünya üzerindeki hemen her insan
kendi ekolojik ayak izi büyüklüğünce katkıda bulunmaktadır. Diğer yandan dünya
üzerinde yaşayan hemen her insan kendi ekolojik ayak izinden bağımsız olarak
insan faaliyetlerinin olumsuz çevresel etkilerinden etkilenme potansiyeline sahiptir.
Bu yüzden çevre sorunlarının küresel etkileri anlaşıldıktan sonra ‘sorunlar küresel
ise çözümleri de küresel çabalar gerektirir’ düsturundan hareketle uluslararası
düzlemde çalışmalar başlatılmıştır. Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 1972’de
düzenlenen Stockholm İnsan Çevresi Konferansı bu çalışmaların ilklerinden biridir
ve aradan geçen kırk yılda küresel çevre sorunları yumağına çözüm üretme çabaları
devam etmiştir. BM tarafından düzenlenen Rio Konferansı ve Johannesburg
Konferanslarının yanı sıra bu sürece paralel yürüyen bir diğer mekanizma da
uluslararası çevre rejimleridir. Bu çalışma çevre sorunlarının uluslararası boyutunun
anlaşılmasına katkıda bulunan bir sorun alanı olan ‘sınır aşan hava kirliliği’
konusunu, bu alanda geliştirilen uluslararası rejimi ve Türkiye’nin bu sürece verdiği
tepkileri incelemeyi amaçlamaktadır.
Çalışma öncelikle tarihsel açıdan uluslararası toplumu alandaki hâkim rejim
olan Uzun Menzilli Sınırlar Ötesi Hava Kirliliği Sözleşmesine (UMSHAK)
(Convention on Long Range Transboundary Air Pollution-LRTAP) götüren sürecin
bir değerlendirmesini yaparak başlayacaktır. Bu süreçte uluslararası işbirliğinin
gelişimi, rejim oluşumu, müzakere sürecinde yaşananlar, farklı tarafların aldığı
pozisyonlar ve uyuşmazlık alanları ortaya konacaktır. Ardından anlaşma ile kurulan
uluslararası rejimin ve imzalanan anlaşmanın amacı ve imzacılara getirdiği temel
yükümlülükler incelenecek ve sonrasında da anlaşmanın uygulanması sürecinin
incelenmesine geçilecektir. Bu bölümde de anlaşmanın uygulamasına yön veren
temel kavram ve ilkeler, bu amaçla oluşturulan kurumsal yapı, ilgili organlar ve
karar alma sürecinin incelenmesiyle birlikte rejimin uygulama ve yaptırım
mekanizmaları ve bu mekanizmaların ne ölçüde belirtilen hedeflere ulaştığı,
tartışmaya açılacaktır.
Ardından Türkiye’nin bu süreçte takındığı tavır ve verdiği tepkiler
değerlendirilecek olup, Türkiye’nin geçen sürede aldığı yolun bir değerlendirmesi
yapılacaktır. Başlangıçta sözleşmeyi imzalayan Türkiye, sözleşmenin ilk protokolü
hariç hiçbir protokole taraf olmamıştır. Her ne kadar kısmi bazı ilerlemeler sağlansa
da hava kirliliği çevre alanında Türkiye’nin önemli sorun alanları arasında yer
almaya devam etmektedir. Günümüzde diğer küresel çevre sorunları gündemin ön
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sıralarını işgal ediyor olsalar da oldukça hayati bir sorun olan sınır aşan uzun
menzilli hava kirliliği salımlarının azaltılması konusu önemini koruyan ve
gündemde tutulması gereken sorun alanlarından biridir. Alandaki çalışmalar hava
kirliliğinin çevre üzerindeki olumsuz etkileri hakkında her geçen gün yeni bulgulara
işaret etmektedir. Bu çalışma son zamanlarda iklim değişikliği ve karbon
salımlarına odaklı olarak tartışılan hava kirliliği konusunu bütünsel bir bakış
açısıyla tekrardan gündeme getirmeyi ve bugüne kadar yapılan ve yapılması
gereken temel hamleleri tartışmaya açmayı amaçlamaktadır.
1. Hava Kirliliği ve Kirliliğin Çevresel Etkileri
Hava yeryüzündeki hayatın devamlılığı için gereken en temel unsurlardan
biridir. Havanın bileşiminin bozulması hava kirliliği olarak tanımlanabilse de
havanın bileşimini bozan her madde zararlı olmadığından dolayı hava kirliliğini
çevreye zarar verebilecek maddelerin, hava ortamındaki, bitki, hayvan, insan ve
eşyalara zarar verebilecek süre ve konsantrasyonda bulunması” olarak tanımlamak
daha doğru olacaktır (Bayram, 2005:111).
Fosil yakıtların kullanımından
kaynaklanan kükürt ve azot salımları, diğer kirletici unsurlarla birlikte, havanın
yapısını değiştirerek hava kirliliğine neden olurlar. Hava kirliliğine neden olan bu
salımların ilk etkisi kendi yörelerinde hissedilir. Ancak, hâkim rüzgârların ve
1960’lardan sonra inşa edilen uzun bacaların yardımıyla hava kirliliğinin daha uzak
bölgeleri etkileme potansiyeli mevcuttur. Ayrıca bu kirleticiler havadaki nemle
birleşip yağış olarak yeryüzüne indiğinde canlı yaşamını ve fiziksel çevreyi
olumsuz etkilerler. Asit yağmurları olarak adlandırabileceğimiz bu durum aslında
azot ve kükürt salımlarının su buharıyla reaksiyona girmesi sonucu oluşur ve
yeryüzüne indiğinde hem insan sağlığını, hem de doğal ve yapay çevreyi olumsuz
etkiler.
Sınır aşan hava kirliliği sorunları çevre kirliliğinin uluslararası boyutunun ve
çözümü için ülkelerin birlikte hareket etmesi gerektiğinin anlaşılmasına neden olan
sorunlardır. Kirliliğin sınır aştığı ve dünyanın en ücra köşelerini dahi kirlettiği
kutuplarda yaşayan yaban hayvanlarının yağ tabakalarında biriken DDT sayesinde
ortaya çıkan bir gerçektir. 1960’larda sanayileşmiş ülkelerden kaynaklanan hava
kirliliğinin hâkim rüzgârlar aracılığı ile diğer ülkeleri olumsuz etkilemesi hava
kirliliğinin sınır aşan, sınır tanımayan ve olumsuz etkilerinin sadece kaynaklandığı
ülkeyle sınırlı olmayan doğasının göstergesi olarak görülmeye başlandı. Özellikle
de Orta Avrupa ve Britanya kaynaklı hava kirliliğinin sınır aşarak İskandinav göl ve
orman ekosistemlerinde asitlenmeye yol açtığı varsayımı çevre sorunlarının
uluslararası alanda tartışılmaya başlanmasına ve sorunun çözümüyle ilgili
girişimlerin hayata geçirilmesine katkıda bulunmuştur. Daha küresel iklim
değişikliği, küresel ısınma, ozon tabakasının incelmesi gibi sorunların uluslararası
gündemde ön planda olmadığı bir dönemde hava kirliliğinin sınırlandırılması için
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Bu çalışma boyunca inceleyeceğimiz, sınır aşan hava kirliliğinin önlenmesi
çabalarının sonucu olarak ortaya çıkan ve Cenevre Sözleşmesi olarak bilinen Uzun
Menzilli Sınırlar Ötesi Hava Kirliliği Sözleşmesi (UMSHAK) uluslararası çevre
rejimlerinin öncülerinden biridir. UMSHAK bilimsel alanda işbirliği ve müzakere
aracılığıyla bölgenin çevre sorunlarının çözümünü hedefleyen ve bu süreçte soğuk
savaş döneminin rakip taraflarını bir araya getiren bir sözleşme olarak görülebilir.
Her ne kadar başlangıçta zayıf ve fazla bağlayıcılığı olmayan bir sözleşme olarak
görülse de zaman içinde güçlenmiş ve uygulama anlamında başarılı çevre rejimi
örneklerinden biri olarak kabul edilmiştir. İlgi alanını çeşitlendiren ve asitlenme
konusunun yanı sıra ağır metaller ve kalıcı organik kirleticilerden kaynaklanan
sınırlar ötesi hava kirliliği konusunu da gündemine alan UMSHAK daha sonraki
dönemde çeşitlenen çevre rejimlerinin karşılaştığı, kimi zaman aştığı kimi zaman
aşamadığı pek çok sorunun ilk örneği olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir anlamda
UMSHAK’ın açtığı yol diğer çevre rejimlerin gelişmesine önayak olmuş ve yeni
sorunlar karşısında yeni rejimler kurulması sürecinin de başlangıcı olmuştur.
II. Sınır Aşan Hava Kirliliği Alanında Uluslararası İşbirliğinin Gelişimi ve
Rejim Oluşumu Süreci
Kamu politikaları analizi sürecinin önemli aşamalarından biri olan sorun
tanımlama rejim oluşumu sürecinde de benzer bir işleve sahiptir. Sorunun
tanımlanması aşaması kimi zaman daha sonraki aşamalardaki kazanan ve
kaybedenleri, kimi zaman da daha sonraki aşamaları ve özellikle de kullanılan
araçları belirleyeceği için oldukça tartışmalı bir alandır. Bu çalışmadaki
örneğimizde ve küresel çevre rejimlerinin pek çoğunda sorun tanımlama aşamasının
en önemli aktörleri arasında bilim insanları mevcuttur. Bilim insanlarının
çalışmaları ve bilimsel bulgular bir rejimin başlangıcındaki sorun tanımlama
aşamasında önemli katkılar verir. Ancak, Lidskog ve Sundqvist tarafından da ortaya
konduğu üzere, bilim insanlarının bulguları rejim oluşturulması sürecinin tek
belirleyeni değildir. Çevre politikası alanındaki değişkenler ve siyasal
değerlendirmeler rejimin oluşumu sürecinde oldukça önemlidir. Bu anlamda ilgili
rejimin gelişmesinin ardındaki nedenleri sadece bilimsel bulgulara ya da siyasal
gelişmelere bağlamak yerine iki unsur arasındaki karşılıklı bağımlılık ilişkisini göz
önüne almak gerekmektedir (Lidskog ve Sundqvist, 2002). Siyasal alandaki
yumuşama ve bilgi toplama alanındaki işbirliği gibi unsurlar da UMSHAK
bağlamında önemli değişkenler olarak ortaya çıkmaktadırlar. Ancak yine de öncü
bir değişken olarak bilim dünyasının bulgularını ele alarak başlamanın daha doğru
olacağı ortadadır.
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Bu alanda oluşturulan çevre rejiminin kökenleri 1960’lı yıllarda yapılan
araştırmalara dayanmaktadır. Özellikle de pek çok temel kitapta ve ders
kitaplarında çevre sorunlarının uluslararası boyutuna örnek olarak verilen
İskandinavya’daki orman ve göl ekosistemlerinin asitlenmesi sorununun ardında
Britanya ve Orta Avrupa kaynaklı endüstriyel salımlarının bulunduğu varsayımı
konunun gündeme getirilmesine ve sorun tanımlama aşamasına ciddi katkılarda
bulunmuştur. İsveçli bilim insanı Svante Oden’in çalışmaları sonucu ortaya çıkan
bu durum, hava kirliliğinin uzak mesafeleri olumsuz etkileyebildiğini ortaya
koymuştur. Oden aslında farklı uzmanlıkları bir araya getirerek konuyu yepyeni bir
çerçevede yorumlayarak ortaya koymuş ve kamuoyu gündemini yakalama şansı
bulmuştur (VanDeveer, 1998: 10).
Bu süreçte çevre sorunlarının sınır aşan etkilerinden olumsuz etkilenen İsveç ve
Norveç konuyu uluslararası kamuoyunun gündemine getirme çabası içinde
olmuşlardır. Çevre sorunlarının uluslararası alanda ilk defa geniş katılımlı bir
şekilde ele alındığı Stockholm Konferansının düzenlenmesinin ardında da İsveç ve
Norveç’in konuyu uluslararası toplumun gündemine getirme çabaları olduğunu
söyleyebiliriz.
1972’de toplanan ve çevre sorunlarının uluslararası boyutunun altını çizen
Stockholm Konferansının sonuç bildirgesinin sınır aşan kirlilikle ilgili maddelerine
baktığımızda “ulusların kendi doğal kaynaklarını kullanma sürecinde diğer ülkelere
zarar vermeme ilkesini” görürüz. Bildirgenin 21. maddesinde “devletlerin
uluslararası hukuka uygun olmak ve kendi sınırları dâhilindeki ya da
kontrollerindeki faaliyetlerin çevreyi, başka bir ülkeyi ya da ulusal sınırlarının
dışında kalan bölgeleri olumsuz etkilememesi kaydıyla kendi doğal kaynaklarını
kullanma ve kendi çevre politikalarını belirleme konusunda egemenlik hakları
vardır” denilerek çevre sorunlarının uluslararası boyutuna vurgu yapılmıştır. Bu
noktada bir yandan ulusların egemenlik haklarına göndermede bulunulurken, diğer
yandan bu hakkın kullanılmasının sınırları uluslararası hukuk bağlamında
çizilmiştir.
Stockholm Konferansını takip eden süreçte OECD altında örgütlenen ve sınır
aşan hava kirliliğinin etkilerini incelemeyi amaçlayan bir araştırma ve izleme
programı oluşturulmuştur. Daha önceki aşamalarda Norveç tarafından yürütülen
çalışmalarla karşılaştırma yapmak ve İskandinav ülkelerinin Stockholm sonrası
artan baskısını karşılamayı amaçlayan bu program aynı zamanda Batılı ülkelerin
sorunun çözümü için bir şeyler yapma çabalarının sonucu olarak görülebilir.
Çalışmalarını 1973 ve 1975 yılları arasında sürdüren bu program nihai raporunu
1977 yılında yayınlamış ve hava kirliliğinin uzun mesafeler seyahat edebildiğini ve
bu anlamda Avrupa ülkelerinin her birinin diğer ülkelerden kaynaklanan kirlilikten
etkilendiğini ortaya koymuştur (VanDeveer, 1998: 13).
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Daha sonra OECD’den bağımsız olarak kendi başına bir örgütlenmenin parçası
olan bu program Avrupa’da Hava Kirleticilerinin Uzun Menzilli Taşınımlarının
İzlenmesi ve Değerlendirilmesi İşbirliği Programı (Cooperative Program for
Monitoring and Evaluation of the Long-Range Transmission of Air Pollution in
Europe- EMEP) ismini alarak OECD üyelerine ek olarak Doğu Bloğu ülkelerinden
de veri toplama ve onları da bu sürece dâhil etme çabalarının içinde olmuştur.
Toplamda bilim insanlarının konuyu gündeme getirme, izlemeyle ilgili
mekanizmaları kurma ve daha sonra da izleme sürecinin sonucu olarak ortaya çıkan
yeni bulgularıyla da sorun tanımlama aşamasını şekillendirme sürecine katkıları
olmuştur. Peter Haas’ın Akdeniz’in korunması bağlamında işaret ettiği oluşuma
benzer bir şekilde bu rejimde de bilim insanlarının oluşturduğu epistemik
cemaatlerin rejimin oluşumu sürecinde önemli katkılar verdiklerini söyleyebiliriz
(Haas, 1989 ).
Bu alanda bilim dünyasının önemli rolünü kabul etmekle birlikte sözleşmeye
giden yolun ilk adımlarının atılmasında küresel siyaset ve détente süreci önemli bir
rol oynamıştır. Doğu-Batı ilişkilerinin hemen hemen donduğu bir dönemde
öncelikle Doğu Bloğu ülkeleri, Romanya hariç, toplu halde Stockholm Konferansı
boykot etmişti. 1975 yılındaki Helsinki Konferansında dönemin Sovyetler Birliği
Devlet Başkanı Leonid Brejnev çevre konusunda bir uluslararası anlaşma için bir
inisiyatif ortaya koydu. Bir diplomatik başarı peşinde koşan dönemin Sovyet
yönetimi için çevre ve bilim alanı yegâne işbirliği alanı olarak görüldü ve bu
anlamda UMSHAK dönemindeki pek az Doğu-Batı işbirliği projesinden biri olup,
bu alandaki ilk sözleşmedir (Lidskog ve Sundqvist, 2002, 87).
Bir anlamda détente döneminin başlamasına vesile olan ve aynı zamanda bu
sürecin ilk ürünlerinden olan bu sözleşmeye giden rejim formasyonu sürecinde
yapılan ilk çalışmalar OECD çatısı altında başlamış olsa da çalışmalar soğuk savaş
dönemine has bir manevrayla hem ABD ve Kanada’nın hem de Batı ve Doğu
Avrupa ülkelerinin üyesi olduğu Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu
(AEK) çerçevesinde ele alınmaya başlamıştır. O zamana kadar göz ardı edilen bu
kuruluşun tercih edilmesinin ardındaki temel neden siyasal mekanizmaların devreye
girdiği Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansına benzer bir üyelik yapısına sahip
ve her iki bloktan ülkelerin temsil edildiği bir örgüt olmasındadır (Munton
vd.,1999, 166). Her ne kadar izleme sürecinin sonunda kanıtlar ortaya konup sorun
net bir şekilde tanımlansa da bu rejimin başlangıçta karşılaştığı en önemli
sorunlardan biri oldukça güçlü bir veto koalisyonun varlığıydı. Kendileri
asitlenmeden olumsuz etkilenen ve lider ülke konumunda olan İsveç, Norveç ve
Finlandiya bağlayıcı düzenlemeler için ısrarcı olsa da asitlenmeden sorumlu olduğu
düşünülen sanayileşmiş ülkeler veto koalisyonunu oluşturdu. Lider ülkelerin bu
alandaki talihsizliği sözleşmenin Avrupa’da yaşanan enerji krizi sırasında önemli
bir enerji kaynağı olan kömürü ve kömür kullanan termik santralleri hedef
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almasıydı. Enerji üretimi için asitlenmenin temel kaynağı olarak görülen kömürlü
termik santrallere bağımlı olan ülkeler veto koalisyonunu oluşturdular. ABD,
İngiltere, Almanya, Belçika ve Danimarka’dan oluşan koalisyonda liderlik
Almanya ve İngiltere’deydi. Başlangıçta bağlayıcı hükümlere karşı çıkan bu ikili
ancak baskılar sonrasında emisyonları “mümkün olduğunca azaltma” benzeri
belirsiz bir öneriyi kabul ettiler (Chasek, vd, 2006: 101-102).
1979 yılı Kasım ayında Cenevre’de AEK çerçevesinde ve bakanlar seviyesinde
toplanan çevre koruma konulu toplantının sonucunda 34 hükümetin ve Avrupa
Topluluğunun katılımıyla imzalanan UMSHAK hava kirliliği sorunlarıyla bölgesel
seviyede ilgilenen yasal olarak bağlayıcı ilk uluslararası sözleşme olma özelliğini
taşır. Hava kirliliğiyle mücadele konusundaki uluslararası işbirliğinin genel
ilkelerini belirlemenin yanı sıra bilimsel araştırma ve çevre politikalarını bir araya
getirecek bir kurumsal çerçeve oluşturulmasına da katkıda bulunmuştur. 1983’te
yürürlüğe giren ve Cenevre Sözleşmesi olarak anılan Sözleşme uluslararası bir
sorun alanında Sovyet Bloğu ülkeleriyle Batı ülkelerinin bir araya geldiği ve ortak
bir mekanizma aracılığıyla sorunun çözümüne katkıda bulunma sürecine katıldığı
bir rejim olarak görülebilir.
Uzun menzilli sınır aşan hava kirliliğinin kontrolü hakkındaki rejim başlarda
zayıf olarak kabul edilmekle birlikte başlangıçtaki veto koalisyonunun zaman
içinde bölünme ve zayıflaması sonucu güçlenmiştir. Yeni bilimsel kanıtlar ve
güçlenen çevreci muhalefet kilit öneme sahip bazı aktörlerin konumlarını
değiştirmelerine katkıda bulunmuştur (Chasek vd, 2006: 101). Başlangıçta veto
koalisyonu içinde olan Almanya kısmen kendi ormanlarının da asitlenmeden
olumsuz etkilenmesi, kısmen de Yeşiller Partisinin yükselişi ve oy oranını
arttırmasıyla kendisini gösteren kamuoyu baskısı sonucu bu tutumundan
vazgeçmiştir. Bernhard Ulrich’in çalışmalarıyla kamuoyunda tartışılmaya başlayan
orman ölümü, Waldsterben, sanayileşmeden kaynaklanan hava kirliliğinin doğal
çevre üzerindeki etkileri hakkında bir hassasiyet oluşmasına katkıda bulunmuştur.
Yeşiller Partisinin yükselişi ve 1982 federal seçimlerinde yüzde beşlik barajı aşması
da Almanya’da çevre sorunsalının diğer siyasal partilerin gündemine girmesine ve
Almanya’nın hava kirliliğini önlemek için yeni politikalar geliştirmesine katkıda
bulunmuştur. Alman sermayesi rekabet üstünlüğünü kaybetmemek adına kükürt
emisyonlarını sınırlayan yasal düzenlemelerin AB katında da yürürlüğe girmesi için
liderlerini ikna etmiş ve bunda başarılı olmuştur (Schreurs, 2007: 135-136). Yine
bu süreçte Fransa ve İtalya’nın veto koalisyonunda yer almamasının ardında
kendilerinin elektrik üretimi için büyük ölçüde nükleer enerji kullanmaları ve
kömüre bağımlı olmamaları önemli bir değişken olarak görülebilir. Başlangıçta veto
koalisyonu içerisinde yer alan diğer bir ülke olan İngiltere’nin konumu da zaman
içinde değişmiştir. Margaret Thatcher’ın kömür lobilerinin gücünü zayıflatma
çabaları, kendi bilim insanlarının asitlenmenin kendi topraklarını da etkilediğini
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ortaya koyması gibi faktörler İngiltere’nin pozisyonunun değişmesi sürecine
katkıda bulunmuştur (Schreurs, 2007: 136–137).
Rejim ilgi alanını sadece asitlenmeyle sınırlamamış, daha sonra imzalanan sekiz
protokolle diğer sınır aşan hava kirliliği salımlarının azaltılması çabalarına önayak
olmuştur. Sözleşme kirleticilere ilişkin bağlayıcı sınırlama ve azaltım
yükümlülükleri getirmediğinden, takvime bağlı sınırlamalar getiren hukuki
araçların görüşülmesi ve kabulü surecindeki gelişmeler takip eden bölümde
incelenecektir. Bu gelişmeler aynı zamanda rejimin evrimini anlamak açısından
yararlı olacaktır.
III. Uzun Menzilli Sınırlar Ötesi Hava Kirliliği Sözleşmesinin Amacı, Temel
Yükümlülükleri ile Sözleşmeye ve Uygulamasına Yön Veren Temel
Kavram ve İlkeler
Cenevre Sözleşmesi 1972 Stockholm Konferansında alınan kararlar
doğrultusunda ulusların kendi doğal kaynaklarını kullanma sürecinde diğer ülkelere
zarar vermeme ilkesi doğrultusunda ve insan ve çevreyi hava kirliliğinin olumsuz
etkilerinden korumak amacıyla uzun menzilli sınır aşan hava kirleticilerin
salımlarını sınırlamak ve mümkün olduğunca azaltmak hedefi doğrultusunda hayata
geçirilmiştir. Sözleşmeye taraf olan tüm ülkeler, insan ve çevresini hava kirliliğinin
olumsuz etkilerine karşı korumak üzere, gerek yerel olarak oluşan, gerekse uzun
mesafelere taşınabilen, kirletici konsantrasyonlarının kademeli olarak azaltılması ya
da salımlarının tamamen önlenmesi ile ilgili sınırlamalar getirilmesini talep
etmişlerdir. Taraf ülkeler, aynı zamanda ulusal ve uluslararası düzeyde yapılmakta
olan çalışmaları da göz önünde bulundurarak, bilgi alışverişinin sağlanması,
danışmanlık, araştırma ve izleme faaliyetlerinin sürdürülmesi, hava kirleticilerinin
dış ortama verilmelerini engelleyecek politika ve stratejilerin geliştirilmesi
konularında da istekte bulunmuşlardır (RSHM, 2006).
Bu ilkeler ışığında Cenevre Konvansiyonunun dört önemli özelliği mevcuttur.
Bunlar:


Hava kaynaklı kirleticilerin önemli bir sorun olduğunun kabul edilmesi,



Tarafların uzun menzilli sınır aşan hava kirliliği de dâhil olmak üzere,
hava kirliliğini sınırlama ve mümkün olduğunca tedricen azaltma ve
önleme konusunda çaba göstereceklerine dair açıklamaları,



İmzacı tarafların kendilerini ‘bilgi paylaşımı, danışma, araştırma ve izleme
yoluyla ve vakit kaybetmeden, hava kirleticilerin salımıyla mücadele
edecek ve o ana kadar ulusal ve uluslararası seviyedeki çabaları da göz
önüne alan politika ve stratejiler geliştirme” konusunda bağlamaları ve

HAVA KİRLİLİĞİ VE ASİT YAĞMURLARI

132



Tarafların konvansiyonun hedeflerine ulaşabilmek için “var olan ve
ekonomik açıdan en uygun, en iyi teknolojiyi” kullanma niyeti (Wettestad,
1997: 236-237).

Sözleşme herhangi bir kirletici belirlememiş olmakla birlikte izleme ve bilgi
değişimi sürecinin kükürt dioksitle başlaması gerektiğini belirtmiştir (Wettestad,
1997, 237). Kükürt dioksitle başlayan çalışmalar daha sonra azot oksitler, uçucu ve
kalıcı organik kirleticiler, ağır metaller ve son olarak da ötrifikasyon ve yer seviyesi
ozon kirliliği konularını çalışma alanına dâhil ederek toplam sekiz protokolle
bölgesel anlamda sınır aşan hava kirliliğinin sınırlandırılmasına yönelik çabaların
odağı konumunda olmuştur.
Sözleşmenin birinci protokolü olan ve Finansal Protokol olarak da bilinen
‘Avrupa’da Hava Kirleticilerinin Uzun Menzilli Taşınımlarının İzlenmesi ve
Değerlendirilmesi İşbirliği Programının (EMEP) Uzun Vadeli Finansmanı
Hakkında Cenevre Protokolü’ 3 Ekim 1984 tarihinde imzalanmış ve 28 Ocak 1988
tarihinde yürürlüğe girmiştir. 42 ülkenin taraf olduğu Protokol üzerinde anlaşmazlık
olmayan sınır aşan hava kirliliğinin araştırılması, izlenmesi ve değerlendirilmesinin
finansmanı konusunu düzenlediği için fazla tartışma yaşanmadan ve oldukça geniş
bir katılımla kabul edilmiş olup sınır aşan hava kirliliğinin izlenmesi ve asitlenme
hakkında bir anlayış geliştirilmesi sürecinde önemli bir rol oynamıştır.
1983 yılında Sözleşmenin yeterli sayıda ülke tarafından onaylanmasını takip
eden süreçte 1979 yılında imzalanan ana Sözleşmenin herhangi bir azaltım hedefi
ve takvimi belirtmemesi nedeniyle İskandinav ülkeleri bağlayıcı bir düzenleme için
talepte bulundular. Bu ülkeler ortaklaşa bir öneriyle 1993 yılı itibariyle ve 1980 yılı
taban alınarak, kükürt salımlarının % 30 oranında azaltılmasını önerdiler. Almanya,
İsviçre ve Avusturya tarafından sunulan ve eldeki en iyi teknolojinin kullanımına
dayalı alternatif birincisi lehine geri çekildi. Takip eden süreçte sınır aşan hava
kirliliğinden olumsuz etkilenen bir diğer ülke olan Kanada’nın ev sahipliğinde
Şubat 1984’te Ottowa’da toplanan Bakanlar Toplantısında % 30 Kulübü kuruldu.
Sözleşmenin tarafları arasında yer alan 13 ülkeden oluşan bu grup kükürt
salımlarını gönüllü olarak % 30 daha azaltma önerisiyle ortaya çıktıktan sonra, aynı
yılın Ağustos ayında Münih’te toplanan Uzman Bakanlar toplantısında bu öneriye
destek olan ülke sayısı arttı (Munton vd,1999:168-169).
Bu sürecin sonunda 1985 yılında 21 ülke tarafından Helsinki’de imzalanan
ikinci protokol ‘Sınır Aşan Kükürt Dioksit Hareketlerinin En Az % 30 Azaltılması
Hakkında Helsinki Protokolü’ olmuştur. Başlangıçta ABD, İngiltere, Polonya ve
İspanya’nın imzalamadığı Protokol 21 ülkenin onaylaması sonrasında 2 Eylül 1987
tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Sözleşmenin 1988 yılında Sofya’da imzalanan üçüncü protokolüyle birlikte
kapsamı biraz daha genişlemiştir. Üçüncü Protokol kükürt salımlarının yanı sıra
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asitlenmenin önemli nedenlerinden biri olan azot oksit salımlarının azaltılmasını
amaçlamıştır. ‘Azot Oksit Salımlarının Kontrolü Hakkında Sofya Protokolü’ne 33
ülke taraf olmuştur ve Protokol 14 Şubat 1991 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Sofya
Protokolü azot oksitlerin 1994 yılında 1987 yılı değerlerine çekilmesini
öngörmüştür. Yeni kurulacak sabit hava kirliliği kaynaklarına var olan en iyi ve
ekonomik açıdan en uygun teknolojiler kullanımının ulusal düzenlemelerle zorunlu
kılınması ve teknoloji transferi konularını da düzenleyen protokolün müzakereleri
yaklaşık üç yıl sürmüştür. Başlangıçta ABD’nin o ana kadar azot oksit salımlarını
azaltmak için yaptığı çalışmaların göz önüne alınmasını istemesi nedeniyle ABD ve
Kanada arasında yaşanan anlaşmazlıkların damga vurduğu müzakerelerde, Kanada
ABD önerisine salımları arttıracağı teziyle karşı çıkmış ve isteyen ülkelerin daha
fazla indirim yapabilmesinin serbest bırakılmasını istemiştir. İsviçre salım artışının
yaptırımlara bağlanmasına karşı çıkmış ve salımların dondurulması tarihini ileriye
atıp, belirli yüzdelerde indirimler önermiştir. Almanya daha farklı bir konuma sahip
olmakla birlikte protokolün imzalanması için tavizler vermiştir. Sonuçta ülkelerin
indirime temel olacak taban yılını kendilerinin seçmelerine izin verilmesi ve ek bir
bildirge aracılığıyla isteyen ülkelerin daha fazla indirim yapabilmelerinin
sağlanmasıyla anlaşmazlıklar bir çözüme ulaştırılmıştır. Bu sayede geniş katılımlı
bir protokol imzalanmış ve konvoyun hızı en yavaş teknenin hızına indirilmeden
yola devam edilmiştir (Kütting, 2000: 86-87).
1991 yılında imzalanan Dördüncü Protokol başlangıçta hedeflenen çerçeveyi
biraz daha genişletmiş ve 23 ülkenin taraf olduğu ‘Uçucu Organik Bileşiklerin
Kontrolü Hakkında Cenevre Protokolü’ 29 Eylül 1997 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Bu protokolün amacı ülkelerin uçucu organik bileşiklerin salımlarının yüzyılın
sonunda 1988 ya da 1984-1990 yılları arasında seçecekleri herhangi bir taban yıla
göre % 30 azaltılmasıydı. Ülkelere bu konuda büyük bir esneklik sağlayan protokol
tarafların taban yılını ve sınır aşan kirliliğe neden olan bölgeleri belirleyerek sadece
bu bölgelerde indirim yapmalarına da izin vermişti. Böylelikle farklı ekonomik
gelişmişlik aşamalarındaki ülkelerin de protokole taraf olmaları mümkün olmuştu
(Kütting, 2000: 87).
Sınır aşan hava kirliliğinin azaltılması için yapılan bütün bu çalışmalara rağmen
Avrupa’nın pek çok hassas bölgesinde asit yağmuru sorununun devam ettiğinin
gözlenmesi sonucu bazı ek düzenlemelere ihtiyaç duyulmuştur. Sözleşmenin
Beşinci ‘Protokolü olan Kükürt Dioksit Salımlarının Daha da Azaltılması Hakkında
Oslo Protokolü’ 1994 yılında imzalanmıştır. 28 ülkenin taraf olduğu Protokol 5
Ağustos 1998 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu protokolle Avrupa sathında kükürt
dioksit salımlarının 2000 yılında 1985 yılı taban olarak alınmak kaydıyla % 35
oranında azaltılmasına karar verilmiştir. İngiltere’nin muhalefet etmediği protokol
ülkelere kirliliğe katkıları ve azaltım maliyetleri göz önünde bulundurularak
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farklılaştırılmış hedefler koyması sayesinde göreceli olarak geniş bir katılımla
hayata geçirilmiştir (Schreurs 2007: 139-140).
1998 yılında altıncı protokol olarak imzalanan ‘Aarhus Ağır Metaller Protokolü’
rejimin kapsamını daha da genişletmiştir. 29 ülkenin taraf olduğu protokol 29
Aralık 2003 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Özellikle endüstriyel kaynaklar ve yakma
tesislerinden kaynaklanan kadmiyum, kurşun ve cıva salımlarını azaltmayı
amaçlayan protokol bir yandan taraf ülkelerin kurşunlu benzin kullanımını aşamalı
olarak yasaklamasını diğer yandan üretim sürecinde kullanılan ağır metallerin
azaltılmasını içeren önlemleri gündeme getirmiştir.
Yine aynı toplantıda imzalanan ve 29 ülkenin taraf olduğu Kalıcı Organik
Kirleticiler (POP’s) Hakkında Aarhus Protokolü de 23 Ekim 2003 tarihinde yedinci
protokol olarak yürürlüğe girmiştir. Kalıcı organik kirleticilerin kutup bölgelerinde
yaşayanlarda biyolojik olarak biriktiğinin ortaya çıkmasıyla, bu bölgelerde yaşayan
nüfusları nedeniyle, Kanada ve İsveç protokolün öncülüğünü yapan ülkeler
olmuştur. Uzun süren bir değerlendirme süreci sonucunda başlayan görüşmelerin
büyük bir kısmında hangi maddelerin protokol kapsamına alınacağı konusu
tartışılmıştır. İsveç önderliğindeki Avrupa ülkeleri oldukça geniş bir liste önerirken
veto konumundaki ABD daha sınırlı bir liste tavsiyesinde bulunmuştur.
Müzakereciler sorunu ilgili maddeler hakkında ölçütlerin belirlenmesi, bunların
toksinliği ve biyolojik birikim riski ölçütlerine göre sıralanması ve son olarak da
uzun menzili taşınım risklerinin değerlendirilmesi yoluyla çözmüşlerdir. Bu süreçte
ABD protokolü imzalamama tehdidiyle pentaklorofenolün listeye girmesini
engellemeyi başarmıştır. İsveç ve diğerleri ABD’nin protokole taraf olmasını hayati
olarak gördükleri ve diğer bazı organik kimyasalları listeye ekleme şansına sahip
oldukları için bu istisnayı kabul etmişlerdir (Chasek vd, 2006: 104-105).
1990’ların ortalarından itibaren Avrupa sathındaki kirliliğin artması nedeniyle
daha bütüncül bir mücadele çerçevesi geliştirilmesi ve bu süreçte çoklu kirleticilerin
neden olduğu çoklu etkilerin giderilmesi temel amaç olarak ortaya çıkmıştır.
Devam eden müzakereler sonucunda sözleşmenin sekizinci protokolü olan
‘Asidifikasyon, Ötrifikasyon ve Yer Seviyesi Ozon Kirliliğinin Önlenmesi
Hakkında Gothenburg Protokolü’ 1999 yılında imzalanmıştır. 25 ülkenin taraf
olduğu bu protokol 17 Mayıs 2005 tarihinde yürürlüğe girmiş olup bu protokolle
devletler kükürt, azot oksitler, uçucu organik bileşikler ve amonyak için 2010
yılında ulaşılması planlanan farklı ulusal salım değerleri belirlemişlerdir. Tam
anlamıyla uygulandığında ve 1990 seviyesi taban alındığında Avrupa’daki kükürt
salımlarının en az % 63, azot oksit salımlarının % 41, uçucu organik bileşik
salımlarının % 40 ve amonyak salımlarının % 17 oranında azaltılması planlanmıştır.
Bu süreçte ülkelerin yapacakları azaltımlar salımlarının sağlık ve çevre üzerindeki
etkilerine ve azaltım maliyetine göre belirlenmiştir (Chasek, vd, 2006: 105-106).
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Bu süreçte başlangıçta kullanılan kavramlar, örneğin elde var olan ve ekonomik
açıdan en uygun teknolojinin kullanımı (Best Available Technology –BAT) gibi,
daha esnek ve belirsiz nitelikte olsa da, zaman içinde yürürlüğe giren protokoller
sorumlulukları daha somut hale getirmiştir. Bu süreçte geliştirilen kritik yükler
kavramı da odak noktasını salımların kendisinden alıcı ortamın kalitesine ve alıcı
ortamdaki yoğunluğuna, yani salım standartlarından kalite standartlarına, yönelten
bir kavram olmuştur ve uygulamayı şekillendirmiştir. Standart salım azaltım
hedeflerinden farklılaştırılmış ulusal azaltım hedeflerine geçilmiş ve böylelikle
hassas ekosistemlere verilen zararların önlenmesine odaklanılmıştır. Yine bu
süreçte geliştirilen EMEP/CORINAIR Salım Envanterleri ve IMPEL 1 gibi
kapsamlı izleme sistemleri sayesinde hem salımları ve ekolojik etkilerini hem de
salımların uzun menzilli taşınımını izlemek mümkün olmuştur (Schreurs, 2007:
130).
Her ne kadar imzalanan son protokol 1999 tarihini taşısa da sözleşmenin bazı
protokollerinin yenilenmesi veya değiştirilmesi konusunda görüşmeler sürmektedir.
Yürütme Kurulunun 13-17 Aralık 2010 tarihinde toplanan 28. oturumunda bu
konular ele alınmış ve sözleşmenin güncel önceliklerinin 1999 tarihli Gothenburg
Protokolünün yenilenmesinin 2011 sonu itibariyle bitirilmesi, 1998 tarihli Ağır
Metaller Hakkında Aarhus Protokolünün yenilenmesi ve Doğu Avrupa, Kafkaslar
ve Orta Asya ile Güneydoğu Avrupa Bölgesi ülkelerinde sözleşmenin onaylanması
ve protokollerinin uygulanmasına yönelik kapasite artırımının sağlanması olduğu
belirtilmiştir.
Yine aynı toplantıda ortaya konan uzun vadeli strateji, imzalanan son üç
protokolün onaylanma ve uygulanmasının esnek ve uzlaşmacı mekanizmalar
aracılığıyla arttırılması konusuna önem vermektedir. Bu süreçte partikül madde
(PM), ozon ve reaktif nitrojen salım ve uzun menzilli taşınımı çözüm bekleyen
alanlar arasında gösterilmiştir. Yine bölgeler arası işbirliğinin sağlanması ve
politikaların belirlenmesi ve uygulanması sürecinde bilim dünyasıyla bağların
korunması konuları ve hava kirliliği konusunun iklim değişikliği ve biyolojik
çeşitlilik gibi alanlarla bir arada ele alınması da uzun vadeli hedefler arasında yer
almıştır. Bu toplantılarda ortaya konan hedeflerin gerçekleştirilmesini hedefleyen
adımlar 2012 yılında atılmıştır. Uzun süren ve yoğun müzakereler sonucunda 30
Nisan - 4 Mayıs 2012 tarihlerinde Cenevre'de toplanan UMSHAK Yürütme Kurulu
Sözleşmenin 1999 tarihli Asidifikasyon, Ötrifikasyon ve Yer Seviyesi Ozon
Kirliliğinin Önlenmesi Hakkında Gothenburg Protokolünde önemli değişiklikler
yapılmasına karar verdi. Yenilenen Protokolde belli başlı kirleticiler için 2020 ve
sonrasında ulaşılması beklenen ulusal salım azaltım hedefleri belirlenmesine ve
Protokol tarihinde ilk defa Avrupa sathında sınır değerlerini aşan ve hem kısa hem
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de uzun vadede önemli sağlık sorunlarına ve olumsuz çevresel etkilere neden olan
ince PM (fine particulate matter) için indirim hedefleri ortaya konmasına karar
verildi. Tarafların üzerinde anlaştığı bir diğer konu da bugüne kadar CO2 kadar
zararlı olmadığı düşünülen ancak, son çalışmalarda küresel ısınmaya ciddi katkıları
olduğu, CO2 den 680 kat fazla sıcaklık hapseden, kurumun da PM’lerin bir bileşeni
olarak kabul edilmesidir. İnce PM salımlarına getirilen sınırlara ek olarak
Protokolün teknik eklerindeki hareketli ve sabit kirlilik kaynaklarının salım
standartlarında da revizyona gidilmiştir. Sonuçta UMSHAK dinamik bir şekilde
yeni sorunlar karşısında hedeflerini yenileyen ve uygulanma oranını arttırmaya
çalışan bir sözleşme görünümü vermektedir.
IV. Sözleşmenin Kurumsal Yapısı ve İşleyişi: Organlar, Karar Alma
Süreci, Uygulama ve Yaptırım Mekanizmaları
Sözleşmenin sekretaryasını Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu
(BMAEK) yürütmektedir. Sözleşmenin organları Yürütme Kurulu ve Bürosu,
EMEP Yönetim Kurulu ve Bürosu, Strateji ve Gözden Geçirme Çalışma Grubu ve
Etkiler Çalışma Grubundan oluşur.
Sözleşme üst karar organı Yürütme Kuruludur. Yürütme Kurulu Sözleşmeye
taraf olan ülkelerin temsilcilerinin toplanmasıyla oluşur. Yürütme Kurulu temel
ilkelerin uygulanması için gereken önlemlerin alınması, uygulamanın
değerlendirmesinin yapılması ve uygulama ve geliştirme konularında çalışacak
yardımcı birimlerin oluşturulmasından sorumludur. Bu amaçla Yürütme Kurulu
taraflara çok özel yükümlülükler getiren protokolleri kabul eder, görevleriyle ilgili,
protokollerle ilgili sorumluluklarını yerine getirmeyen taraflarla ilgili konular da
dâhil olmak üzere, kararlar alır, yıllık çalışma planını karara bağlar ve çalışma planı
faaliyetleriyle ilgili mali konuları karara bağlar ve onaylar.
Yürütme Kurulu Bürosu başkan ve yedi başkan yardımcısından oluşur, Yürütme
Kurulu tarafından yıllık olarak seçilir ve oturumlar arasındaki dönemde stratejik
eylem ve operasyonel eşgüdüm için bir forum işlevi görür. İcra (Yürütme)
Kuruluna sunulmak üzere politika önerileri hazırlar ve disiplinlerarası işbirliği ve
bütünleşmesini sağlar.
Avrupa'da Hava Kirleticilerinin Sınırlar Ötesi Taşınımlarının Takibi ve
Değerlendirilmesi İşbirliği Programının (EMEP) ana hedefi hava kirleticilerinin
konsantrasyonları ile sınırlar ötesi uzun mesafelere taşınmalarına yönelik bilgilerin
sağlanmasıdır. Bu programdan elde edilen ulusal ve dış kaynaklı salımlara ait
bilgiler; katılımcı ülkelerdeki yetkililerin, yerel ve bölgesel düzeyde müsaade
edilebilir konsantrasyon seviyelerini belirleyebilmeleri için yol gösterici olmaktadır.
Hava kirleticilerinin konsantrasyonları ve birikimlerine yönelik bilgiler; azaltma
stratejileri için de bir temel teşkil etmekte olup, kükürt ve azot salımlarının
azaltılması için gerekli olan tedbirleri belirlemek amacıyla oluşturulacak modellerin
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geliştirilmesini sağlamaktadır (RSHMB, 2006). EMEP programı sözleşmeye
atmosferik izleme ve modelleme, salım dökümü ve salım projeksiyonları,
bütünleşmiş değerlendirme modellemeleri alanlarında bilimsel destek
sağlamaktadır.
Sözleşme yardımcı organlarından olan EMEP Yönetim Kurulu yılda bir toplanır
ve yürütme kuruluna faaliyetleri hakkında bilgi verir. Dört program merkezi
(Kimyasal Eşgüdüm Merkezi, Meteorolojik Sentez Merkezi-Batı, Meteorolojik
Sentez Merkezi -Doğu ve Bütünleşik Değerlendirme Merkezi) ve üç özel görev
grubu (task force) EMEP çalışmalarının eşgüdümünü sağlar ve EMEP yönetim
kuruluna rapor verirler.
EMEP yönetim kurulu tarafından yıllık olarak seçilen EMEP yönetim kurulu
bürosu özel görev grubu ve program merkezleriyle toplanarak çalışma planı ve
bütçe hakkında stratejik önerilerini sunarlar. Büro yıllık olarak Etkiler Çalışma
Grubu bürosuyla da bir araya gelerek çalışma planlarını uyumlaştırıp, faaliyetlerinin
eşgüdümünü sağlar.
Sözleşmenin Stratejiler Çalışma Grubu 1990’lar boyunca çabalarını yürütme
kuruluna sunmak için yeni protokollerin görüşmelerini yapmaya odaklamıştı. 1999
yılında gelecekteki asıl işlevinin var olan protokollerin değerlendirmelerini
hazırlamak ve sonuçlarını taraflara sunmak olacağının ayırdına varılarak bu çalışma
grubunun adı Strateji ve Gözden Geçirme Çalışma Grubu olarak değiştirilmiştir. Bu
çalışma grubu politikalarla ilgili sorularla ilgilenmeye devam etmekte ve karar alma
sürecinde yürütme kuruluna tavsiyelerde bulunmaktadır.
Etkiler Çalışma Grubu kirliliğin derecesi, coğrafi yayılımı ve etkileri hakkında
bilgi sağlamak amacıyla araştırma ve izleme sürecinde uluslararası işbirliğinin
geliştirilmesi amacıyla kurulmuştur. Etkiler çalışma grubu altında su ve yüzey
ekosistemleri ve materyaller hakkında çalışmalar yürüten ve her biri birer özel
görev grubu tarafından yönetilen ve birer program merkezi tarafından desteklenen
altı uluslararası işbirliği programı mevcuttur. Ayrıca yürütme kurulunun Dünya
Sağlık Örgütüyle birlikte oluşturduğu bir ortak özel görev grubu hava kirliliğinin
sağlık üzerindeki etkileri konusunda çalışmalar yapmaktadır. Etkiler Çalışma Grubu
uluslararası işbirliği programlarından ve ortak özel görev grubundan çalışmaları
hakkında düzenli raporlar alır ve yürütme kuruluna rapor verir.
V. UMSHAK’ın Etkililik Değerlendirmesi
Bu bölümde Sözleşmenin koruma, kirliliği önleme ve azaltma bağlamında ne
ölçüde amacına ulaştığı ve hedef aktörlerde ne tür davranış değişikliğine neden
olduğu tartışılacaktır. Daha önce de belirtildiği üzere UMSHAK zayıf bir rejim
olarak başlayıp başlangıçtaki veto koalisyonunun zaman içinde bölünme ve
zayıflaması sonucu güçlenen bir rejim haline gelmiştir. Yine başlangıç noktasında
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sadece asit yağmurlarına odaklanan bir rejimken daha sonra ağır metaller, uçucu
organik bileşikler, kalıcı organik kirleticileri de gündemine alan bir çerçeveye sahip
olmuştur. Takip eden süreçte daha da bütünleşik bir çerçeveye sahip olarak hava
kirliliğine yol açan çoklu kirleticiler ve bunların çoklu etkileri konusunu düzenleyen
UMSHAK düzenlediği alanlarda AB ile işbirliği de yaparak etki alanını geliştirmiş
ve uygulamayı güçlendirmiştir. Bu süreçte başarılı bir rejim olarak görülen
UMSHAK arkadan gelen diğer çevre rejimlerinin de yolunu açmıştır.
UMSHAK’ın başarısının ardındaki temel neden iyi örgütlenmiş bir izleme ve
değerlendirme sistemine sahip olmasıdır. Ayrıca UMSHAK rejiminin
öğrettiklerinden biri de salımların izlenmesi ve etkilerinin gözlemlenmesi için
sözleşmeden bağımsız bir protokolün daha etkili olduğudur (Van Eijndhoven, vd,
2008: 77). Bu sayede Sözleşmenin ve protokollerin uygulanması süreci başarılı bir
şekilde izlenmiş ve Wettestad’ın da belirttiği üzere 13 kalemde konulan salım
azaltımı hedeflerine erişilmiştir. Örneğin, 1985 Kükürt Protokolünün tüm tarafları
1993 yılı itibariyle % 30’luk hedefe ulaşmış olup, protokole taraf olan on iki ülke %
50’lik bir azaltım gerçekleştirmiştir. Yine 1988 tarihli azot oksitlerin azaltılması
protokolündeki 1994 yılında ulaşılması beklenen stabilizasyon hedefine tarafların
çoğunluğu ulaşmıştır. Ancak 1998 tarihli protokolle hedeflenen % 30 azaltım
hedefleri bağlamında ise sonuçlar pek iç açıcı değildir. Uçucu Organik Bileşiklerin
Kontrolü Hakkında Cenevre Protokolü bağlamında da 23 taraf ülkeden veri
gönderen 11 ülkede toplam azaltım % 15 civarındadır ve ulaşılması taahhüt edilen
% 30’luk hedefe ulaşmak için daha çok yol alınması gerekmektedir (Wettestad,
1997: 240).
Yine sözleşmenin 2006 tarihli değerlendirmesine göre Avrupa genelinde kükürt
dioksit salımlarının iniş eğilimini devam ettirdiği gözlemlenmektedir. 2004
verilerine göre EMEP bölgesindeki kükürt dioksit salımları 1990’dan bu yana
toplamda % 65 oranında azalmıştır. Azot oksitler bağlamında bu azalma % 30
civarında olmakla birlikte, Gothenburg Protokolüne taraf olan ülkelerin % 40’ı azot
oksit azaltım hedeflerine 2004 itibariyle erişmişlerdi. Amonyak salımlarındaki
azalma % 22 civarında olup, Gothenburg Protokolüne taraf olan ülkelerin % 65’i
2004 itibariyle azaltım hedeflerine ulaşmış durumdadırlar. Metan dışındaki uçucu
organik kirleticiler konusunda hedeflerin yakalanması için küçük bir çaba
gerekirken, kalıcı organik kirleticiler salımlarında ve kurşun, cıva ve kadmiyum
salımlarında da, kesin rakamlar belirlenememekle birlikte, sırasıyla % 84, % 44 ve
% 47 oranlarında da azalmalar görülmektedir (UNECE, 2007).
Bu değerlendirmeler sonucunda UMSHAK hem başlangıçta ortaya konan pek
çok hedefe ulaşması bağlamında etkili, hem de ortaya çıkan yeni meydan
okumalara ve değişen koşulların getirdiği yeni sorunlara karşı kendini uyarlaması
ve geliştirmesi bağlamında başarılı bir rejim örneği olarak ele alınabilir. Ancak bazı
kirleticilerin salımlarında gözlemlenen artışlar ve kimi bölgelerde kirlilik yükünün

MARMARA AVRUPA ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

139

artma eğiliminde olması rejimin asli mücadelesinin devam etmekte olduğunu
göstermektedir. Yukarıda da bahsedildiği üzere, Doğu Avrupa, Kafkaslar ve Orta
Asya ile Güneydoğu Avrupa Bölgesi ülkelerinin sürece dâhil olması ve
kapasitelerini geliştirmesi rejimin uzun vadeli hedefleri arasında yer almaktadır.
Takip eden bölümde rejimin görece başarısız olduğu bir örnek olarak Türkiye’nin
rejime katılımı ve katkısı tartışılacaktır.
Tablo 1 UMSHAK, Protokolleri ve Türkiye’nin Katılımı
Sözleşme

Tarih

Taraf
ülke
sayısı

Uzun Menzilli Sınırlar
Ötesi Hava Kirliliği
Sözleşmesi

1979

34

Protokol

Tarih

Taraf
Ülke
Sayısı

Yürürlüğe
giriş tarihi

Türkiye’nin
statüsü

1983

Onaylandı R.G.
23.3.1983, sayı
17996

Yürürlüğe
giriş tarihi

Türkiye’nin
Statüsü

1

Avrupa’da Hava
Kirleticilerinin Uzun
Menzilli Taşınımlarının
İzlenmesi ve
Değerlendirilmesi İşbirliği
Programının (EMEP) Uzun
Vadeli Finansmanı
Hakkında Cenevre
Protokolü

1984

42

28 Ocak
1988

20.12.1985
(Onaylandı)
(R.G.
23.7.1985, sayı
18820)

2

Kükürt Dioksit
Salımlarının Azaltılması
Hakkında Helsinki
Protokolü

1985

24

2 Eylül 1987

Taraf Değil

3

Azot Oksit Salımlarının
Kontrolü Hakkında Sofya
Protokolü

1988

33

14 Şubat
1991

Taraf Değil
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4

Uçucu Organik
Bileşiklerin Kontrolü
Hakkında Cenevre
Protokolü

1991

23

29 Eylül
1997

Taraf Değil

5

Kükürt Dioksit
Salımlarının Daha da
Azaltılması Hakkında Oslo
Protokolü

1994

28

5 Ağustos
1998

Taraf Değil

6

Ağır Metaller Hakkında
Aarhus Protokolü

1998

29

29 Aralık
2003

Taraf Değil

7

Kalıcı Organik
Kirleticiler Hakkında
Aarhus Protokolü

1998

29

23 Ekim
2003

Taraf Değil

8

Asidifikasyon,
Ötrifikasyon ve Yer
Seviyesi Ozon Kirliliğinin
Önlenmesi Hakkında
Gothenburg Protokolü

1999

25

17 Mayıs
2005

Taraf Değil

VI. Türkiye’nin Katılımı ve Katkısı
Türkiye açısından rejimi değerlendirmemiz gerekirse, Türkiye 1979 tarihli
Cenevre Sözleşmesi olarak bilinen Uzun Menzilli Sınırlar Ötesi Hava Kirliliği
Sözleşmesine 1983 yılında taraf olmuştur (Türkiye R.G. 23.3.1983, sayı 17996).
Türkiye sözleşmeyi askeri yönetim döneminde imzalamış ve onaylamıştır.
Sözleşmenin birinci protokolü de takip eden süreçte ANAP Hükümetleri
döneminde imzalanmış ve onaylanmıştır. Bu dönemin tutanaklarına bakıldığında
1963 Helsinki Anlaşmasıyla başlayan sürecin devam ettirilmesi gereği belirtilse de
sözleşmenin herhangi bir bağlayıcılığı olmaması ve özellikle de 'maddi külfet
getirmemesi' Türkiye’nin bu sözleşmeye taraf olmasının ardındaki temel nedenler
arasında görülmektedir. Ancak Türkiye’nin yukarıda bahsedilen birinci protokol
hariç sözleşmenin protokollerini henüz imzalanmamış olması önemli bir sorun
alanıdır. Diğer yandan protokolleri imzalamaması Türkiye’nin bu alanda hiçbir şey
yapmadığı anlamına da gelmemektedir. Bu bölümde özellikle Türkiye’nin
yaptıkları ve yapmadıkları ortaya konup, bu durumun ardındaki olası nedenler de
tartışmaya açılacaktır.
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Hava Kirliliği ile Mücadelede Elde Edilen Sonuçlar
Bu alanda Türkiye’de yapılanların bir değerlendirmesini yapmamız gerekirse,
öncelikle hava kalitesinin korunması ve hava kirliliğinin engellenmesi amacıyla
yasal ve kurumsal çerçevenin oluşturulması yoluna gidilmiştir. Bu süreçte 1983
yılında yürürlüğe giren çerçeve Çevre Kanununun ardından hava kalitesinin
korunması ve kirliliğinin kontrol altına alınmasına ilişkin ilk düzenlemeler 1986’da
yayımlanarak yürürlüğe giren Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği ile hayata
geçirilmiştir. Bu Yönetmelik ile dış ortam hava kalitesi sınır değerleri, sanayi
tesislerinin salım izin prosedürü ve ısınma ve motorlu taşıtlarda alınması gereken
önlemler gibi hususlar belirlenmiştir. Sanayiden kaynaklanan hava kirliliğinin
önlenmesi için 2004 yılında Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü
Yönetmenliği, ısınma kaynaklı kirleticilerin hava kalitesi üzerindeki olumsuz
etkilerini azaltmak ve denetlemek için ise 2005 yılında Isınmadan Kaynaklanan
Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği yayımlanmıştır. Bu yönetmeliklerle hem
sanayi tesislerinin salım izni alması zorunlu hale getirilmiş hem de ısınma amacıyla
kullanılacak katı ve sıvı yakıtların özellikleri (katı yakıtların torbalı satılmasının
zorunlu olduğu), illerin kirlilik derecelendirmesinin nasıl yapılacağı, katı, sıvı ve
gaz yakıtlı yakma sistemlerinin uyması gereken kural ve koşullar ile birlikte
bacadan atılan salımlar için sınır değerler belirlenmiştir (ÇOB, 2010a; 2010b).
Takip eden sürede daha önce tebliğlerle düzenlenen motorlu kara taşıtlarının
egzoz gazlarının yol açtığı hava kirliliği alanında düzenlemeler yapılmıştır. 2005
yılında yayınlanan Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği aracılığıyla
motorlu kara taşıtlarının egzoz gazlarının yol açtığı kirliliğin kontrol altına alınması
hakkında gerekli usul ve esaslar belirlenmiştir. Bu yönetmelikle egzoz gazı
salımlarının ölçülmesi, denetlenmesi ve ölçüm istasyonlarına ilişkin düzenlemeler
getirilmiş olup 2010 yılı itibariyle 1300 adet ölçüm istasyonu ile egzoz gazı salım
ölçümleri yapılmaktadır. Bilindiği üzere motorlu taşıtlardan kaynaklanan hava
kirliliğinin azaltılmasında kullanılan yakıt kalitesi büyük önem taşımaktadır. Bu
maksatla motorlu kara taşıtlarından kullanılan yakıt kalitesinin özellikleri hakkında
Benzin ve Motorin Kalitesi Yönetmeliği (2005) yayımlanmıştır. Bu yönetmelik ile
1 Ocak 2006 tarihinden itibaren kurşunlu benzin satışı yasaklanmıştır. 1 Nisan 2009
tarihinden itibaren Avrupa Birliği’nin ilgili mevzuatı ile birebir uyumlu benzin ve
motorin (kükürt oranı 10 ppm) piyasada bulunmaktadır (ÇOB, 2010a; 2010b).
Türkiye’nin ‘Uzun Menzilli Sınırlar Ötesi Hava Kirleticilerinin Taşınımı
Sözleşmesi’ne 1983 yılında imza koymasını takiben EMEP ölçütlerine uygun
izleme çalışmalarının yapılması zorunluluk haline gelmiştir. Bu amaçla, 16 Haziran
1970 tarihli Türkiye-Federal Almanya Teknik İşbirliği Anlaşması muvacehesinde,
11 Aralık 1986'da imzalanan çerçeve anlaşma kapsamında, Alman Teknik İşbirliği
Teşkilatı desteği ile konuya yönelik çalışmalar başlatılmış ve Türkiye’de bir EMEP
İstasyonu Kurulması konulu Hükümetlerarası Proje Anlaşması 7 Ekim 1990 tarihli
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Resmi Gazete'de yayınlanmıştır. Anlaşma hükümlerine göre, söz konusu ölçüm
istasyonunun kurulduktan sonra işletilmesi görevi, Refik Saydam Hıfzıssıhha
Merkezi Başkanlığı'na verilmiştir. Bu çalışmalar Eylül 1991 - Ağustos 2009
tarihleri arasında Başkanlık bünyesinde yapılmış olup, Ağustos 2009 tarihinden
itibaren Çevre ve Orman Bakanlığı’nca (RSHMB, 2006) ve 2011’den
itibaren Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülmeye başlanmıştır. Bu anlamda
Türkiye izleme, ölçüm ve bu değerlerin paylaşılması konusunda bazı adımlar atmış,
ancak bu adımlarda da sınırlı kirlilik kaynaklarının ölçümüne yönelik çabalar içinde
olunmuştur.
Hava kalitesi standartları ve hava kalitesinin değerlendirilmesi, ‘bölgeler’ ve ‘alt
bölgeler’ oluşturulması ve tüm bölgelerde iyi hava kalitesinin sağlanması için
alınması gerekli önlemleri kapsayan Hava Kalitesinin Değerlendirilmesi ve
Yönetimi Yönetmeliği (2008) yayımlanmıştır. Bu yönetmelik kükürt dioksit, azot
dioksit, azot oksitler, partikül madde, kurşun, benzen, karbon monoksit, ozon ile
arsenik, kadmiyum, nikel ve benzo(a)piren için ölçümlerin yapılması, limit değerler
ve değerlendirme metotlarını içermektedir. Türkiye’de 81 ilde 116 istasyon ile hava
kalitesi izlenmekte olup tüm istasyonlarda partikül madde, kükürt dioksit ve
meteorolojik parametrelerin (rüzgâr yönü ve hızı, sıcaklık, nem ve basınç)
ölçümleri yapılmaktadır. 2011 yılında Marmara Temiz Hava Merkezi ile birlikte 39
adet yeni istasyon kurulması planlanmakta olup, 2014 yılında hava kalitesinin
Avrupa Birliği standartlarında toplam 209 istasyon ile izlenmesi planlanmaktadır
(ÇOB, 2010a; 2010b).
Hava Kalitesi Eşleştirme Projesi (2005–2007) ile Hava Kalitesinin
Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmelik Taslağı Strateji Dokümanı
hazırlanmıştır. Bu proje bağlamında ‘bölge’ ve ‘alt bölgelerin’ belirlenmesi
kapsamında tüm Türkiye için 7 ‘bölge’ ve nüfusu 250.000 den fazla olan 25 adet
‘alt bölge’ belirlenmiştir (ÇOB, 2010a). Marmara Bölgesinde Hava Kalitesi
Alanında Kurumsal Yapılanma Projesi (2009–2012) ile Hava Kalitesi
Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği’nin uygulanması kapsamında Marmara
Bölgesinde hava kalitesi alanında izleme, yönetim ve kurumsal altyapının
oluşturulması amacıyla Bölgesel Temiz Hava Merkezi, Kalibrasyon Laboratuarı,
Veri Merkezi, 39 adet ölçüm istasyonu, Analitik Laboratuar kurulması ve
işletilmesi planlanmıştır. Hava kalitesi değerlendirme, modelleme, salım verisi,
seçilen bir alan için temiz hava planı hazırlanması v.b. hususların yapılması da
projede öngörülmektedir (ÇOB, 2010a: 141).
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sorumluluğundaki hava kalitesinin yönetimi
çalışmaları kapsamında hazırlanan “Temiz Hava Eylem Planı” ile bölgeler ve iller
bazında kirlilik durumu belirlenmiş olup, mevcut hava kalitesinin iyileştirilmesi ve
2014 yılı Avrupa Birliği hava kalitesi limitlerine erişim hedefi ile altyapının
geliştirilmesi, hava kirliliği azaltımı eylemlerinin gerçekleştirilmesi, illerde
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yapılacak ön değerlendirme çalışmaları ile mevcut durum belirlemesi ve uzun
vadeli strateji belirlenmesi amaçlanmaktadır (ÇOB, 2010a:138-141; 2010b).
Sözleşmenin Hava Kirliliğinin Ormanlar Üzerindeki Etkilerini İzleme ve
Değerlendirme Konulu Uluslararası Birleşik Programı bağlamında bazı eğitim
çalışmaları ve izleme faaliyetleri mevcuttur. Ancak bütün bu gelişmelerin yanında
şu ana kadar yürürlüğe giren düzenlemelerin ne ölçüde salımların kontrolüne ve
kirlilik yüklerinin azalmasına katkıda bulunduğu konusu da dâhil olmak üzere
sorgulanması gereken pek çok sorun alanı da mevcuttur.
Sorun Alanları
Uzun Menzilli Sınırlar Ötesi Hava Kirliliği Sözleşmesine 1983 yılında taraf olan
Türkiye, OECD raporunda da belirtildiği üzere, sözleşme altındaki veri sağlama ve
faaliyette bulunma taahhütlerini henüz yerine getirmemiştir (OECD, 2008: 33).
Yine aynı rapora göre, Türkiye OECD’nin çevresel çalışma programına büyük bir
önem verirken, BM Avrupa Ekonomik Komisyonuna ise nispeten ikincil
derecelerde öncelik vermiş ve Uzun Menzilli Sınırlar Ötesi Hava Kirliliği
Sözleşmesinin çeşitli protokollerini ya da Aarhus Sözleşmesini kabul etmemiştir
(OECD, 2008: 208). Genel çerçevede, Türkiye Sözleşmeyi takip eden sekiz
protokolün sadece bincisine taraf olmuştur.
Bu bağlamda değerlendirilmesi gereken önemli bir sorun da OECD, Avrupa
Çevre Ajansı ve AB ilerleme raporları da dâhil olmak üzere pek çok kaynakta
kendini gösteren kirliliğin devam etmesi durumudur. Örneğin Avrupa Çevre
Ajansının yayınladığı 2011 tarihli değerlendirmede Avrupa genelinde PM10 limit
değerinin aşıldığı ve bitkilerin korunabilmesi için gereken üst sınır kükürt dioksit
konsantrasyonlarının en yüksek olduğu ülkeler arasında Türkiye’nin adı da
geçmektedir (EEA, 2011: 19, 49). Türkiye’nin sadece bu iki alanda adının geçmesi
ve gerek Avrupa’da ciddi bir tehdit olarak görülen ozon kirliliği gerekse rapora
konu olan diğer kirleticiler bakımından adının anılmamasının ardında en temel
sorunlardan biri yatmaktadır. Bu da Türkiye’nin sistematik hava kirliliği
ölçümlerinin sadece iki kirleticiyle sınırlı olduğu ve diğer kirleticiler hakkında
sistematik bir ölçüm, izleme ve değerlendirme yapma kapasitesi olmadığıyla alakalı
bir durumdur (EEA, 2011: 75). Hava kalitesinin sınırlı bazı değişkenler üzerinden
izlenmesi sorunların tam anlamıyla görülmesi ve doğru tanımlanmasını imkânsız
kılmaktadır.
Buna rağmen Türkiye’de hava kirliliğinin kontrolünden sorumlu kurum ve
kuruluşların yayınladıkları hava kirliliği haritaları incelendiğinde ise hava
kalitesinin gerek PM10 gerekse kükürt dioksit bakımından çok iyi, iyi veya yeterli
seviyelerde olduğu iddia edilmektedir (ÇŞB, 2011: 42-43). Burada gözlemlenen
fark AB ve Türkiye’nin farklı sınır değerlerine sahip olmasından kaynaklanmakta
olup (ÇOB, 2010a: 3) her ne kadar kükürt dioksit seviyelerinde geçmiş yıllara göre

144

HAVA KİRLİLİĞİ VE ASİT YAĞMURLARI

önemli azalmalar gözlense de aslında diğer alanlarda sorunların devam ettiğini
göstermektedir.
Örneğin UMSHAK protokolleri tarafından kontrol altına alınmaya çalışılan bir
diğer sorun olan yer seviyesi ozon kirliliği Türkiye’nin karşı karşıya olduğu sorun
alanlarından biridir. Özellikle azot oksit ve uçucu organik karbonların yoğun
olduğu kent içi bölgelerde ve sıcak mevsimlerde reaksiyona girmesi sonucu oluşan
ozonun insan sağlığı, bitkiler ve malzemeler üzerinde olumsuz etkileri mevcuttur
(Öztürk ve Yıldırım, 2004, 125). İstanbul’da yapılan ozon ölçümlerini temel alan
bazı çalışmalarda da ozon seviyelerinin özellikle yaz aylarında, günün sıcak
saatlerinde ve trafiğin yoğun olduğu saatlerde sınır değerlerini aştığı ve bunun ciddi
sağlık risklerini doğurabileceği ortaya konmuştur (Tozsin, 2003).
Yukarıda bahsedilen yasal ve kurumsal düzenlemelerin devreye girmesi
sorunların çözümüne ancak sınırlı bir katkıda bulunmuştur. Bu durumda belki de
tartışılması gereken ve aslında gündeme getirilmesi gereken asıl kirlilik kaynağı
olduğu halde Türkiye’nin kurmaya devam etmekte olduğu termik santral projeleri
ve diğer büyük yakma tesis projeleridir. Her ne kadar Türkiye 2010 itibariyle
Büyük Yakma Tesisleri Yönetmeliğini yayınlasa da kirliliğin devam ettiği ve
potansiyel kirlilik kaynaklarına dayanan bir enerji üretimi politikasının ve kalkınma
stratejisinin yürürlükte olduğu bu dönemde sanırım UMSHAK tekrardan gündeme
getirilmesi ve tartışılması gereken bir Sözleşmedir.
Türkiye'nin Öncelik Alanlarını ve Sorunlarını Belirleyen Faktörler
Bu ilgisizliğin ardında pek çok değişken bulunmaktadır. Resmi raporlardan
yapılan bazı alıntılar Türkiye’nin önceliklerini ve sorunların ardındaki nedenlerin
bir kısmını ortaya koymaktadır:
Geniş katılımlı toplantı ve platformlarda yapılan değerlendirmelerde genel
olarak; insan ve çevre sağlığı yönünden tüm protokoller desteklenmesine
karşın, teknik altyapı yetersizlikleri ve ülkemizin içinde olduğu ekonomik
darboğaz nedeniyle gerekli çevre yatırımlarının gerçekleştirilemediği gerçeği
öne çıkmıştır. Ayrıca, protokollerde adı geçen salımlar yönünden ülkemizde
mevcut durumunu sağlıklı olarak ortaya koyabilecek salım envanter
çalışmasının olmaması ve buna paralel olarak protokollerde tanımlanan sınır
değerlerle karşılaştırma yapılamaması ortaya çıkan diğer bir konu olmuştur
(TÜBİTAK, 2002: 21-22).

Burada Türkiye’nin genel anlamda bir isteksizliği ve özellikle de ilgili altyapıyı
kurma sürecinde dahi çok geriden geldiği söylenebilir. Kamu politikaları analizinde
özellikle de hava kirliliği hakkında yapılan bazı çalışmalarda herhangi bir eylemin
olmaması da bir politika olarak görülür. Özellikle de büyük kirleticilerin en büyük
işverenler olduğu ortamlarda kimi zaman hava kirliliğinin gündeme bile gelmemesi
olası bir durumdur (Crenson, 1971). Hükümetlerin bu alandaki eylemsizliğinin
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ardında son kırk yıldır hâkim olan kalkınmacılığın yer aldığını söyleyebiliriz.
Başlangıçtan bu yana çevre politikası metinlerine ve uygulamalara hâkim olan
söylem çevre koruma ve ekonomik kalkınma arasında bir tercih yapılması
gerektiğinde tercihin kalkınmadan yana kullanılmasına işaret etmiştir (Orhan,
2007). Bunun yanında ‘Batı kalkınırken kirletti, bizim de en az onlar kadar
kirletmeye hakkımız var’ anlayışının etkileri çevre sorunlarını ilk defa gündemine
alan 1973 tarihli hükümet programından bu yana görülebilir. Uzunca bir süre kişi
başı salım değerlerimizin gelişmiş ülkelerin değerlerinden daha düşük olması belki
bu söylemin güçlenmesine katkıda bulunmuş olabilir. Ancak bu durum Türkiye’nin
toplamda büyük bir kirletici olduğu, gayrisafi milli hâsıla/hava kirliliği salımları
bağlamında verimsiz bir enerji tüketimi yapısına sahip olunduğu ve belli şehirler ve
bölgeler özelinde hava kirliliğinin AB tarafından belirlenen sınırların oldukça
üstünde olduğu gerçeğini değiştirmemektedir (EEA, 2011, 19 ve 49). Büyük yakma
tesis yatırımlarının her geçen gün artış göstermesi eğilimi de Türkiye’nin hem
kendisi, hem komşusu olduğu bölge ülkeleri, hem de küresel seviyede ciddi bir
hava kirliliği kaynağı olma yolunda ilerlediğinin önemli bir göstergesidir.
Türkiye’nin bu alanda yaptıkları AB ile bütünleşme sürecinin bir uzantısı olarak
görülmelidir. İlgili yasa ve yönetmelikler AB müktesebatı ile uyumlaştırılırken aynı
zamanda çevresel hedeflere de ulaşılacağı varsayılmaktadır. Yukarıda bahsedilen ve
kendini konuyla ilgili pek çok yeni yönetmeliğin çıkartılması formunda gösteren
yasal ve kurumsal değişimin ardındaki itici unsur da AB ile bütünleşme sürecinin
beraberinde getirdiği müktesebatın uyumlaştırılması gerekliliğidir. Aradaki
bağlantıyı kurmamız gerekirse, Türkiye protokollere taraf olmadan ve kendini
herhangi bir şekilde bağlayacak bir salım azaltıcı anlaşma veya protokolün tarafı
haline getirmeden aşama aşama direktiflerin uyarlanması yoluyla protokol
hükümlerine yaklaşmayı öngören bir strateji izlemektedir. Bu sürecin beraberinde
neler getireceğinin belirsiz olması, daha doğrusu hızlı bir geçişin beraberinde
getireceği maliyetler iş dünyasının kaygıyla yaklaştığı konular arasındadır
(TÜSİAD, 2007). Bu noktada protokollere tam katılımın ancak AB üyeliği ile
birlikte hayata geçirileceği de beklenmelidir. Ancak bahsedilen sürecin oldukça
yavaş işlediğini ve uyarlama aşamalarında oldukça uzun geçiş surelerinin
öngörüldüğü gözlemlenmektedir. Örneğin kükürt dioksit limit değerleri için tam
uyum tarihi 2019 yılı olup hâlihazırdaki AB Türkiye standartları karsılaştırması
sınır değerler arasındaki farkın üç ila dört kat arasında olduğunu gösteriyor (ÇOB,
2010a, 3; 2010b). AB ilerleme raporları ve OECD Çevresel Performans
Değerlendirmeleri incelendiğinde de hava kirliliğinin kontrolü sürecinde yaşanan
sorunların ve önlem alınmaması nedeniyle artan salımların ve bunların beraberinde
getirdiği çevresel risklerin sık sık gündeme getirildiği görülür. Sonuçta yasal
çerçevenin uyarlanması sürecinde gözlemlenen işbirliği uygulama aşamasında aynı
ölçüde gözlemlenmemektedir.
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Bu yüzden konuyla ilgili diğer düzenlemeler zaman içinde yürürlüğe girmiş ve
AB ile bütünleşme sürecinde ilgili yasa ve yönetmeliklerin uyumlaştırılması
yönünde çabalar gösterilmiş olsa da Türkiye hala daha en temel yükümlülüklerini
yerine getirmekten uzaktır. Bazı açılardan hava kirliliğiyle mücadele bağlamında
rüzgâr enerjisi potansiyelinin arttırılması ve yenilenebilir enerji kaynaklarının teşvik
edilmesi süreçlerinde gözlemlenen gelişmeler yapılanların bir göstergesi olarak
alınabilir. Ancak bunların yanında yukarıda bahsedilen ve hemen her bölgede
kendini gösteren çimento fabrikası ve kömüre ve doğal gaza dayalı termik santral
projeleri benzeri büyük yakma tesisi yatırımlarının birbiri ardına gündeme gelmesi
aslında bu konuda kirliliği sınırlama hedefiyle yola çıkan herhangi bir politikanın
olmadığını göstermektedir.
Değerlendirme ve Sonuç
Uzun Menzilli Sınırlar Ötesi Hava Kirliliği Sözleşmesi küresel çevre siyasetinin
önemli aşamalarından biridir. Bilim dünyasının bulgularından ve öncesinde kurulan
izleme siteminin sağladığı verilerden beslenen bu rejimin oluşma sürecinde
dönemin küresel siyaset konjonktürünün uygunluğu da dâhil olmak üzere pek çok
faktör önemli roller oynamıştır. Başlangıçta var olan veto koalisyonunun bölünmesi
sonucu, ki bu süreçte asitlenmenin Batı Almanya ormanlarında görülen olumsuz
etkileri ve yükselen çevre siyasetinin diğer dinamikleri büyük roller oynamıştır,
rejim zaman içinde alanını diğer hava kirleticileri de dâhil edecek şekilde
genişletmiş, bütün bu süreçte izleme mekanizmaları önemli roller oynamıştır.
Başarılı çevre rejimleri arasında gösterilen bu rejime taraf olma bağlamında Türkiye
başlangıçta attığı adımların devamını getirmemiş ve takip eden süreçte kabul edilen
protokollere taraf olmamış ve kendini bağlayacak herhangi bir çabanın içinde
olmamıştır. Dahası Türkiye gereken ölçüm sistemi ağını da tam anlamıyla hayata
geçirebilmiş değildir.
Bütün bu gelişmeler aslında konuya verilen önemin göstergeleridir. Türkiye’de
hakim çevre politikası tartışmalarında uzunca bir süredir hava kirliliğinin gündemde
olmadığını hatırlayacak olursak, tekrardan temel tartışmalara dönmenin zamanının
geldiği söylenebilir. Her ne kadar günümüzde hava kirliliği bağlamında küresel
iklim değişikliğiyle mücadele ön planda olsa ve tartışmalar karbon salımları
etrafında şekillense de, artan kirlilik eğilimi sanırım en temel rejimin tekrardan
gündeme getirilmesinin zamanının geldiğini göstermektedir. PM seviyelerinin
yanında kentsel yer seviyesi ozon kirliliğinin artmasına neden olan azot oksitler ve
uçucu organik bileşik salımlarına ek olarak, ağır metaller ve kalıcı organik
kirleticilerle mücadelenin tekrardan gündeme alınması ve Türkiye’nin yerel ve
bölgesel sorumluluklarını hatırlaması gerektirmektedir. Bu işin ilk ve en temel
adımı da hava kirliliği izleme sisteminin kurulması çalışmalarının tamamlanması ve
veri sağlama konusundaki yükümlülüklerin yerine getirilmesidir. Sonrasında ise
‘hala kirletmeye hakkımız var’ duygusuyla hareket etmenin uzun vadedeki
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etkilerini düşünerek gereken adımların atılması, yani en temel adımların atılması
önemli bir gerekliliktir. Bu alanda yapılması gerekenlerin sadece AB ile bütünleşme
sürecinde yapılması gerekenlere indirgenmesi ya da kirliliğin azaltılması için tam
üyeliğin beklenmesi kirliliğin olumsuz çevresel etkilerinin daha da artan oranda
hissedilmesine ve bazı durumlarda geri dönüşün daha da zorlaşmasına neden
olabilir.
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ÇEVRE REJİMLERİ VE TÜRKİYE’DE SİVİL TOPLUM
ÖRGÜTLERİNİN ROLÜ: AKDENİZ’DE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
Hande Paker
Özet
Küreselleşen sivil toplum içinde çevre örgütlerinin rolleri artmış ve kapsamı
genişlemiştir. Küresel bir ortak alan oluşturan çevre sorunları ve bu sorunları
çözme çabalarının bir tezahürü çevre rejimleridir. Çevre rejimleri ilgili en
tartışmalı konulardan biri çevre rejimlerinin etkinliğidir. Bu makalede, çevre
rejimlerinin etkinliğinde sivil toplum aktörlerinin oynadığı rol, Akdeniz Eylem
Planı’nın Türkiye’deki uygulamaları örneği üzerinden incelenmektedir. STK’ların
çevre koruma kapasiteleri çevre rejimlerinin etkinliğiyle yakından ilişkilidir.
Rejimin etkin olarak uygulanabilmesi için sivil toplum aktörlerinin devletlere ulusal
düzeyde etki etmesi çok önemlidir ancak rejimin kurumsal yapısının da sivil toplum
katkısına açık olması aynı derecede gereklidir. Sonuç olarak, Akdeniz Eylem
Planı’nın uygulanmasındaki eksiklikler, STK’ların rejime sınırlı katılımıyla
ilişkilidir. Öte yandan, STK’ların uygulama süreçlerine etki edebilmeleri, devletler
ve uluslar arası örgütler ile ilişkilerinin niteliğiyle yakından ilgilidir.
Anahtar kelimeler: Küresel Sivil Toplum, Çevre Rejimi, Akdeniz Eylem Planı,
Türkiye, çevre STK’ları.

ENVIRONMENTAL REGIMES AND CIVIL SOCIETY ORGANIZATIONS
IN TURKEY: IMPACT ON SUSTAINABILITY IN THE
MEDITERRANEAN
Abstract
Environmental civil society is situated within a globalizing civil society. In fact,
environmental issues have always been global, crossing borders and making
cooperation among various actors indispensable in efforts of environmental
protection and conservation. Environmental regimes are manifestations of such
efforts and one of the most controversial questions surrounding environmental
regimes is the question of effectiveness. After considering the expanding roles
environmental organizations play in global civil society, the article delves into the
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question of effectiveness of environmental regimes, particularly in the case of the
Mediterranean Action Plan (MAP) and the Barcelona Convention. More
specifically, the role environmental organizations play in the implementation of the
MAP in the context of Turkey is analyzed. It is concluded that the ineffectiveness of
the MAP is related to the limited impact environmental NGOs have and that the
capacity of environmental organizations to be effective actors in environmental
regimes depends on the nature of their relations with other actors such as states
and international and supranational organizations.
Keywords: global civil society, environmental regime, Mediterranean Action Plan,
Turkey, environmental organizations
Giriş
Küresel bir alandan bahsettiğimizde ki Scholte (2005) bunu yeni bir sosyal
coğrafya olarak tanımlar, bir çırpıda akla gelen bu alana dâhil olan aktörler
devletlerin yanı sıra uluslararası örgütler, çokuluslu şirketler, küresel sosyal
hareketler, küresel sivil toplum örgütleri ve ağlarıdır. Bu aktörleri, küreselleşmenin
altyapısını oluşturan iletişim ve ulaşım teknolojileri ve ortak referans haline
gelmeye başlayan küresel bazı normlar destekler. Küresel düzlemde ortak hareket
etmeyi kolaylaştıran normlar arasında insan hakları, kadın hakları, çocuk hakları,
sosyal adalet, demokratikleşme ve çevre korumayı saymak mümkündür.
Uluslararası rejimler ise bu ortak normlar çevresinde oluşur ve normların işleyişi
için hukuki çerçeve oluşturarak, devletler, uluslararası örgütler, ulusötesi yapılar,
küresel sivil toplum aktörleri ve ulusötesi ağları buluşturur. Uluslararası çevre
rejimi en geniş tanımıyla, çok taraflı uluslararası anlaşmalara ve normlara dayanan
ve birbiriyle örtüşen küresel ve bölgesel rejimlerden oluşur. 1 Bu makalede odak
noktası küresel sivil toplum ve özellikle de, çevre örgütlerinin çevre rejimlerinin
oluşmasında ve işleyişinde oynadığı roldür.2 Çevre rejimlerinin kapsadıkları
coğrafya ve konu ile ilgili çevre koruma kaygılarının merkezinde sürdürülebilirlik
vardır.3 Bu yazıda çevre rejimlerinin etkinliğinde sivil toplum aktörlerinin rolü
inceleneceğinden, öncelikle küresel sivil toplum aktörleri ve devletler, çokuluslu
şirketler ve uluslararası örgütlerle olan ilişkileriyle ilgili tartışmaların çerçevesi
çizilecektir. Daha sonra bu çerçevede küresel çevre örgütlerinin giderek artan ve
Bu tanım Seyla Benhabib’in insan hakları rejimi tanımından uyarlanmıştır (Benhabib, 2004).
Bu yazıda sivil toplum kuruluşları (STK) ve sivil toplum örgütleri dönüşümlü olarak kullanılmıştır ve
dernek, vakıf, hükümet dışı kuruluş ve benzeri kurumsallaşmış örgütlenmeleri kapsar. Çevre özelinde de,
çevre örgütleri STK’larla dönüşümlü olarak kullanılmıştır. Sivil toplum aktörleri STK’ların dışında
sosyal hareketleri ve ağları da kapsar. Sivil toplum ise bir kavram olarak ele alınmıştır.
3
Sürdürülebilirlik kaygısının çevre rejimlerinde rol oynayan tüm aktörler tarafından eşit olarak
paylaşıldığı düşünülmemelidir. Ancak söylemsel düzeyde sürdürülebilirlik kavramına atıf
yaygınlaşmıştır.
1
2
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kapsamı genişleyen rolleri ve çevre korumadaki etkinlikleri ele alınacaktır. Üçüncü
bölümde ise, Barselona Sözleşmesi ve Akdeniz Eylem Planı (MAP) çevre
rejimlerinin etkinliği çerçevesinde incelenecektir. Son olarak, Akdeniz Eylem
Planı’nın Türkiye’deki uygulamaları, Türkiye’deki çevre örgütleriyle etkileşimleri
üzerinden analiz edilecektir.
I.Küreselleşen sivil topluma dair
Sivil toplumun küreselleşmesi ve küresel sivil toplumun önemi giderek
artmıştır. Küresel sivil topluma atfedilen önemin artmasında küresel etkileşim ve
ağların yaygınlaşmasının, buna bağlı olarak devletin rolünün dönüşmesinin ve
küresel sivil toplum aktörlerinin faaliyet alanlarının giderek genişlemesinin payı
büyüktür. 1400’ün üstünde sivil toplum kuruluşunun (STK) katıldığı Birleşmiş
Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı, küresel sivil toplumun varlığını özellikle
güçlü bir şekilde hissettirdiği ilk vesilelerden biridir. 1992’de yapılan ve
sürdürülebilir kalkınma, yerelleşme, sivil toplumun çevre korumada rolü gibi çevre
sorunlarında yeni yaklaşımların altını çizen bu küresel buluşmadan beri küresel sivil
toplum, ulusötesi ağları, sosyal hareketleri, gelişmekte olan ülkeleri/Güney’i temsil
eden STK’ları da içine alarak genişlemiş, çeşitlenmiş ve etkin bir siyasi aktör olarak
ortaya çıkmıştır (Wapner, 1995; Keck ve Sikkink, 1998; Conca ve Dabelko, 1998;
Betsill ve Corell, 2001; Friedman vd., 2005; Joachim ve Locher, 2009).
Küresel sivil toplum, bireylerin haklarını talep edebileceği ve karar alıcılara etki
edebileceği bir alan, siyasi ve ekonomik güç merkezleriyle bir sosyal sözleşme
müzakere ettikleri küresel bir süreç, fikirlerin, değerlerin, örgütlerin, ağların ve
bireylerin aile, piyasa ve devlet kurumlarının dışında ve ulusal sınırların ötesinde
konumlandığı bir düzlem, yine bu düzlemde bireysel ve ortak çıkarlar için
örgütlendikleri bir oluşum, ve sosyal ve siyasi katılımın bir aracı olarak
tanımlanmıştır (Brown vd., 2000; Anheier vd., 2001; Anheier ve Themudo, 2002;
Kaldor, 2003; STEP, 2009). Küresel sivil toplum, bir yönüyle sivil toplum
örgütlerinin, ulusötesi ağların, insan hakları, çevre, barış, kadın hakları gibi ortak
değerlerin ve bireylerin yer aldığı, özel alandan, ekonomik alandan ve devletten
farklılaşmış bir alana tekabül eder. Aynı zamanda, bu farklı öğelerden oluşan ve
değişim talep eden bir aktördür.
Sivil toplum kavramı kendisine olan rağbetin bedelini muğlâklaşarak ödemiştir.
Pek çok farklı grup tarafından farklı alanlarda kullanılması bu kavramın netliğini
yitirmesine yol açmıştır. Dolayısıyla, sivil toplum pek çok soru barındıran tartışmalı
bir kavramdır (Edwards, 2004; Friedman vd., 2005). Sivil toplum, bir yandan
neoliberal politikaların, piyasaların ve bireysel özgürlüğün aracı olarak görülürken,
öte yandan, kolektif hak arayışı, toplumsal (ve küresel) muhalefet ve vatandaşlık
haklarının yaşama geçirilme alanıdır. Sivil toplum kavramının tanımı, kapsamı ve
devlet ve özel sektörle olan ilişkileri ile ilgili tartışmalar, küresel sivil toplum
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kavramı için de geçerlidir. Sivil toplum kimleri ve neleri kapsar? Diğer bir deyişle,
sivil toplum sadece normatif bir takım değerleri (şiddetsizlik, demokratik katılım,
adalet, kamusal fayda için çalışma) benimseyenleri mi içerir yoksa etnik/dini
temelli ve dışlayıcı da olsa bütün gönüllü örgütlenmeler sivil topluma dâhil olabilir
mi? (Edwards, 2004). Sivil toplum kavramındaki karmaşa, sivil toplumun çok
boyutlu ele alınmasından kaynaklanmaktadır. Sivil toplum hem normatif bir boyuta,
hem dernek, vakıf, platform, ağ, sosyal hareket ve diğer kar amacı gütmeyen
kuruluşlarla tezahür eden bir örgütlenme boyutuna, hem de vatandaşlık pratiklerinin
hayata geçirilmesini sağlayan bir katılım alanı olarak kamusal alan boyutuna
sahiptir (Hall, 1995; Edwards, 2004).4
Sivil toplumun tanımı ve kapsamı kadar hayati diğer bir soru da, sivil toplumun
devlet, uluslararası örgütler ve finansal destekçiler gibi diğer aktörlerle ilişkilerinin
nasıl kurulduğudur.5 Klasik olarak nitelendirilen sivil toplum çalışmaları,
geleneksel olarak sivil toplumu devletten ve ekonomik alandan bağımsız ve özerk
bir alan olarak kurgularlar.6 Buna rağmen, çalışmalar ve özellikle son dönemde
yapılan saha temelli araştırmalar sivil toplumun her ne kadar devletten ve ekonomik
alandan farklılaşmış olsa da, siyasi ve ekonomik aktörlerle sürekli bir etkileşim
içinde olduğunu göstermiştir (Keane, 1988; Migdal vd., 1994; Evans, 1995; Evans,
1997; Friedman vd., 2005). Sivil toplumu devletten ve ekonomik aktörlerden
bağımsız gönüllü kuruluş ve ağlar olarak tanımlamak ampirik bulguları göz ardı
eden indirgemeci bir yaklaşım olmaya mahkûmdur. Ancak aynı tehlike, sivil
toplumu tamamen bu ilişkilerle şekillenmiş olarak gören ve bir aktör olarak rolünü
teslim etmeyen yaklaşımlar için de mevcuttur. Dolayısıyla, bu makalede
benimsenen yaklaşım, küresel sivil toplumu dünya siyasetine etki edebilecek,
demokratikleşme ve dönüşüm yaratma potansiyeline sahip, ancak bu potansiyelinin
gerçekleşmesi devlet ve ekonomik aktörlerle etkileşimlerine bağlı olan bir aktör
olarak tanımlamaktır. Sivil toplumun tanımı ve kapsamı, diğer toplumsal/küresel
aktörlerle kurulan ilişkilerine göre değişmektedir. Bunu dinamik bir ilişki olarak
okumak ve sivil toplumu etkileşim içinde konumlandırmak, analizi
güçlendirecektir.
Öncelikle, sivil topluma kaynak sağlayan ekonomik aktörlerle kurulan mali
ilişkiler, STK’ların kapasitelerini arttırmasına ve dolayısıyla etki alanlarını
genişletmesine rağmen, STK’ların faaliyet alanlarını ve mücadele ve müdahale
Kamusal alan boyutu sadece Edwards tarafından vurgulanmaktadır.
Uluslararası örgütler de STK’lar için finansal destek sağlayabilmektedir. Ancak şirketlerin aksine
STK’lar ve uluslararası örgütler arasındaki ilişkiler sadece mali desteğe dayanmamaktadır. STK’lar
yandaşlık ve lobi faaliyetlerini aynı zamanda uluslararası örgüt düzeyinde yürütmektedir çünkü
uluslararası örgütlerin açtığı kanallar aracılığıyla STK’lar küresel politika yapma süreçlerine
katılmaktadır. Bu yüzden STK’ların uluslararası örgütlerle ilişkileri finansal destekçilerle ilişkilerinden
ayrı olarak ele alınmıştır.
6
Klasik yazında sivil toplum kavramının bir okuması için bakınız Keane (1988), Hall (1995).
4
5
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yöntemlerini belirlerken finansal destekçilerin önceliklerinin göz önünde
bulundurulması gibi sakıncalar içermektedir (Clark, 2003; Hulme ve Edwards,
1997; Edwards ve Hulme, 1996). STK’ların son kertede kime karşı sorumlu olduğu
önemlidir çünkü meşruiyet, güven ve temsiliyet gibi STK’lar için yaşamsal öneme
sahip hususlar hesap verebilirlikle yakından ilişkilidir.7 Dolayısıyla, kendi iç
işlerinde demokratik hareket etmek, şeffaflık, çoğulcu katılımın sağlanması ve
temsiliyetin net olarak belirlenmesi gibi ölçütlerle belirlenen hesap verebilirlik
STK’lar için en önemli meselelerden biridir (Scholte, 2005). Özellikle de küresel
siyaset ve yönetişimdeki demokrasi açığını kapatması beklenen başlıca aktörün sivil
toplum olduğu düşünüldüğünde bu daha iyi anlaşılabilir.
STK’lar ve devlet arasındaki ilişkileri ise, işbirliği, çatışma ve kooptasyon
olarak üç farklı şekilde düşünmek gerekir. Devlet-STK ilişkilerinin eşit ortaklığa
dayalı olduğu işbirliği eğiliminde STK’ların gündem belirleme, amaçları
doğrultusunda etkin çalışabilme, temsil ettikleri paydaşlara katılım kanalları açma
kapasiteleri artmaktadır (Evans, 1995; Evans, 1997; Scholte, 2005). Ayrıca
karşılıklı bilgi alışverişi ve uzmanlık aktarımı devletin daha etkin politika
yapmasını sağlarken STK’lara politika yapma süreçlerine katılarak toplumsal
talepleri sürece taşıma fırsatı vermektedir. Devletin baskı uyguladığı ya da STK’ları
karar alma süreçlerinden tamamen dışladığı çatışmalı ilişkilerde ise, eşit ortaklığa
dayalı etkileşim kanalları kapalıdır (Keane, 1988; Scholte, 2005). Devlet-STK
ilişkilerinde üçüncü belirleyici eğilim kooptasyon, yani devletin STK’ları kontrol
etme amaçlı kendi bünyesine katma eğiliminde olduğu etkileşimlerdir (Sunar, 1996;
Kalaycıoğlu, 2003; Paker, 2005; Paker, 2007). Hangi eğilimin devlet-STK
ilişkilerinde belirleyici olacağı ise coğrafya, konu ve konunun ele alındığı siyasal
bağlama (yerel, ulusal, ulusötesi) göre değişmektedir.
Aynı eğilimleri sivil toplumun uluslararası örgütlerle olan ilişkilerinde de
saptamak mümkündür. Genel eğilime uygun olarak, küresel politika yapma
süreçlerine uluslararası örgütlerle etkileşim aracılığıyla katılan küresel sivil toplum
aktörlerinin de sayısı ciddi şekilde artmıştır (Keck ve Sikkink, 1998). Bunun en
çarpıcı örnekleri dünya çapında düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM)
konferanslarıdır.8 Bir yandan sivil toplum aktörleri küresel politika yapma
Örneğin, finansal destekçilerin hızlı çözümleri tercih etmesi STK’ları etkinlik ve katılım arasında bir
ikileme itmektedir. Etkinlik hiyerarşik yapılar ve hızlı karar alma mekanizmaları gerektirirken,
STK’ların tanım gereği önem vermesi gereken katılım, diyalog ve kamusal alanda tartışma ise daha uzun
zaman alan süreçlerdir (Edwards ve Hulme, 1996). Ayrıca, finansal destekçilere karşı hesap verebilirlik
paydaşlara karşı sorumluluğun önüne geçebilmektedir (Hulme ve Edwards, 1997; Edwards ve Hulme,
1996). Bu da, güven ve meşruiyet sorunları doğurmaktadır. Temsiliyet ise, STK’ların genellikle hizmet
götürdükleri paydaşların temsilcilerini bünyelerinde barındırmadıkları için sağlanamamaktadır
(Farrington ve Bebbington, 1993; Anheier ve Themudo, 2002; Chandhoke, 2002; Clark, 2003).
8
1972’de Stockholm’de düzenlenen BM Çevre konferansına katılan STK sayısı 300’den azken, 1992’de
Rio’da düzenlenen Dünya Çevre ve Kalkınma Konferansına ise yaklaşık 1400 STK kayıt yaptırmıştır.
7
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süreçlerine genel BM konferanslarına hazırlık, resmi konferansa paralel olarak
düzenledikleri konferanslar ve çeşitli etkinlikler aracılığıyla katılmış ve devletlerin
gündemlerine etki etmek için çalışmışlardır (Friedman vd., 2005). BM’nin
Ekonomik ve Sosyal Konsey’de (ECOSOC) STK’lara tanıdığı danışmanlık statüsü
bu katılımın kurumsallaşmasıdır. Ancak bunun ötesinde de sivil toplum aktörleri,
politika önerileri geliştirmek, paralel foruma katılmak ve imkân olduğu zaman
resmi delegasyonlara hitap etmek gibi çeşitli şekillerde devletlerin küresel politika
yapma süreçlerine müdahale etmek için çalışmaktadır. Öte yandan, işbirliği eğilimi
olarak tanımladığımız sivil toplumun küresel karar alma süreçlerine bu katılımı,
devletler tarafından sınırlandırılmakta ve en kritik anlarda STK’lar dışlanmaktadır.
Örneğin, Rio’da STK’lar önemli kararların verildiği gayrı resmi (enformel)
toplantılara/müzakerelere alınmamış ya da konuşmalarına izin verilmemiştir
(Friedman vd., 2005). Bu da, devlet-STK ilişkilerinin çatışmalı boyutunun küresel
düzeyde tezahürüdür. Özellikle de devletlerin egemenlik haklarını öne sürerek
örneğin ekonomik kalkınmanın önceliği konusunda değişikliğe açık olmamaları
devletlerle STK’ları karşı karşıya getirmektedir.9 Son olarak, devletlerin kendi
STK’larını veya halihazırda var olanlarla yakın ilişkiler kurmalarının STK’lar
arasında özerklik açısından tartışmalara yol açması (Friedman vd., 2005; Scholte,
2005), devlet-STK ilişkisini belirleyen kooptasyon eğiliminin de küresel sonuçları
olduğunu göstermiştir.
Sivil toplum aktörlerinin içinde bulunduğu bütün bu ilişkiler ağının niteliği, sivil
toplumun demokratikleşmeye olan etkisini belirler. Friedman, Hochstetler ve Clark
(2005) küresel sivil toplumun küresel siyasetin demokratikleşmesindeki rolünün iki
eksende incelendiğini belirtir. Bir eksende STK’lar, birbirleriyle diyalog kurdukları
ve ilgili meseleleri müzakere ettikleri, devletlerin dışında kalan sivil bir alan
yaratarak küresel siyasi süreçleri dönüştürmektedir. Wapner (1996), sivil toplum
aktörlerinin çevre meseleleri ile ilgili farkındalık yaratarak, çokuluslu şirketlere
baskı uygulayarak ve yerel paydaşları sürdürülebilirlik hususunda güçlendirerek
devletlerle ilişkilerinin dışında da politika yaptıklarını vurgular. Diğer bir eksende
ise STK’lar devletlerin politika yapma süreçlerine etki ederek karar alma
süreçlerine katılmakta ve bu esnada devletleri dönüştürmektedir (Friedman vd.,
2005).10 Küresel sivil toplum aktörlerinin BM konferanslarına katılımlarını ve
devletlerle ve kendi aralarındaki etkileşimlerini, Friedman, Hochstetler ve Clark
1800 STK ise paralel foruma katılmıştır. 1975 yılında Uluslararası Kadın yılı için düzenlenen Meksika
Konferans’ında 114 STK resmi olarak toplantılara katılırken, 1995’te Pekin’de düzenlenen BM 4. Dünya
Kadın Konferansına 3,000 civarı STK akredite olmuştur (Friedman vd., 2005).
9
Rio sonuç bildirgesinin ikinci paragrafında doğal kaynaklar ile ilgili olarak ulusal haklar vurgulanmıştır
(Friedman vd., 2005).
10
Yazında üçüncü bir grup ise küresel sivil toplum aktörlerinin dünya siyasetinin demokratikleşmesine
bir katkısı olmadığını savunmaktadır. Çünkü yukarda da ayrıntılı olarak bahsedilen hesap verebilirlik ve
temsiliyetle ilgili sorunlar STK’ların kendisini seçkinci ve dışlayıcı kılmaktadır (Friedman vd, 2005).
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(2005) bu iki eksen üzerinden inceler. Friedman ve diğerlerine (2005) göre sivil
toplum aktörlerinin kendi aralarında etkileşimlerinin artması küresel sivil bir alan
oluştuğunu göstermektedir. İrili ufaklı STK’ların kendi aralarında kurdukları ağlar
hem küresel siyasete katılımı yaygınlaştırarak, hem de Kuzey-Güney ortaklıkları
kurarak demokratikleşmede rol oynamaktadır (Clark, 2003; Scholte, 2005). 11 Aynı
zamanda bu aktörlerin BM konferanslarına katılarak devletlere lobi ve baskı
yapması, devletler tarafından küresel politikaların uygulanmasına katkıda
bulunacak aktörler olarak tanınmalarını sağlamış ve işbirliğine dayalı etkileşimleri
güçlendirmiştir. Ancak, bu tanıma ve işbirliği devletlerin belirlediği dar sınırlar
içinde kalmaktadır ve sivil toplumun dönüştürme gücünü olumsuz etkilemektedir.
II. Küresel bir ortak alan olarak çevre ve çevre örgütleri
Sivil toplum aktörleri küresel çevre yönetiminde de giderek artan önem ve
etkinlikleriyle dikkat çekmektedir (Princen ve Finger, 1994; Raustiala, 1997; Keck
ve Sikkink, 1998). Devletler, BM Çevre Programı (UNEP), Küresel Çevre Fonu
(GEF) gibi uluslararası çevre kuruluşları, ilgili diğer uluslararası kuruluşlar, çevre
örgütleri ve hareketleri, çevre sorunlarına duyarlı kamuoyu gibi aktörlerden oluşan
küresel çevre siyaseti içinde çevre örgütleri çevreyi korumak ve çevre siyasetini
demokratikleştirmek doğrultusunda önemli bir rol üstlenmiştir. 12 Dolayısıyla, çevre
örgütlerinin küresel sivil toplumdaki yeri, dünya siyasetinde oynadıkları rolün
giderek artan önemi, devletler ve çokuluslu şirketlerle olan ilişkileri üzerine
çalışmalar da yaygınlaşmıştır (Wapner, 1995; Lipschutz, 1996; Keck ve Sikkink,
1998; Tamiotti ve Finger, 2001).
Çevre konusu doğası gereği sınır ötesi sorunlar içerdiği için, bu sorunlar
etrafındaki anlaşmalar, politikalar ve örgütlenmeler tam da küresel bir ortak alan
yaratmaktadır. Bu küresel ortak alan, çevre korumayla ilgili giderek güçlenen ortak
normlar ve bundan da önemlisi, çevre sorunlarının devletlerin, uluslararası
örgütlerin ve küresel sivil toplum aktörlerinin ortak hareket etmesi ile
çözülebileceğinin idrak edilmesi üzerine kurulmaktadır. Çevre, küresel kamu malı
niteliğindedir ve kullanımı/tüketimi sınırlandırılamamaktadır. Dolayısıyla da
kamusal faydaya yönelik ortak varlıkların akıbetini paylaşmaktadır. Kullanım
sınırlandırılamadığı ve sorumluluk atfedilemediği için ortak varlıkların aşırı
Ancak küresel sivil toplum aktörleri arasındaki ilişki ve ağların sorunsuz olduğu düşünülmemelidir.
Ağların çoğulcu olması demokratik katılımı güçlendirse de, ortak hareket etmeyi ve karar almayı
güçleştirmektedir. Farklı konularda çalışan ve farklı önceliklere, stratejilere, taktiklere sahip sivil toplum
aktörleri aynı zamanda farklı kültürel zeminlerden gelmektedir (Clark, 2003; Scholte, 2004). Bu
ayrışmalara Kuzey-Güney farkları da eklendiğinde küresel sivil toplum içinde ortaklaşmak her zaman
kolay olmamaktadır (Clark, 2003; Friedman vd., 2005).
12
STK’ların bu rolü ne ölçüde gerçekleştirebildiği farklı bir sorudur ve yazında, özellikle de son
dönemde, hararetle tartışılmaktadır. Bu makalede de üzerinde durulan ana sorulardan biri, çevre
rejimlerinin kurulmasında ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasında, çevre örgütlerinin çevre koruma
amaçları doğrultusunda ne kadar etkin olabildiğidir.
11
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kullanım yüzünden bozulması sorununun altını çizen ortakların trajedisi kavramı
çevre sorunlarına aynen uygulanabilir (Soroos, 2005). Küresel ortakların etkin bir
şekilde korunup korunamadığı sorusunun cevabı ise tam da ortakların trajedisini
yansıtmaktadır. Çevre koruma ve doğal kaynakların kullanımı ile ilgili sayısız
anlaşma, kural ve karar olmasına rağmen, bunların çoğu gönüllülük temeline
dayanmaktadır ve resmi yaptırımları yoktur.13 Pek çok uluslararası çevre anlaşması
küresel çevre varlıklarının korunmasına yönelik düzenlenmiştir. Ancak tüm bu
karar ve anlaşmalar, küresel çevre varlıklarını etkin olarak koruyamamıştır (Soroos,
2005). Diğer bir deyişle, ortakların trajedisi önlenememiştir. Bunun en önemli
sebeplerinden biri devletlerin ulusal çıkarlarının ve egemenlik hakkı iddialarının,
ortak faydanın önüne geçmesidir. Küresel çevre siyaseti içerisinde yer alan karar
alıcıların (devletlerin ve diğer aktörlerin) çokluğu ve çıkarlarının çeşitliliği
düşünüldüğünde, küresel düzeyde anlaşmaların müzakere edilmesinin ve ortak bir
zeminde rejimler kurulmasının güçlüğü daha iyi anlaşılabilir. Üstelik yapılan
anlaşmaların getirdiği yükümlülüklerin ulusal düzeyde kabul edilip onaylanması
gerekmektedir (Soroos, 2005). Bütün bu zorlu süreçlerden geçilse bile, resmi
yaptırımların yokluğu ve ulusal çıkar tanımlarının çokluğu yüzünden anlaşmalara
uyma garanti edilememektedir (Soroos, 2005). Bu ortak alan içinde çevre
örgütlerinin rolü, uygulanması gönülsüz aktörlere bağlı çevre politikalarının
uygulanmasında ve denetlenmesinde hayati olduğu için öne çıkmaktadır.
Çok genel başlıklarla değerlendirildiğinde çevre örgütlerinin dünya siyasetinde
oynadığı rol, çevre koruma, doğal kaynakların tükenmesinin önüne geçme ve
sürdürülebilir ve ekolojik yaşam pratiklerini destekleme ve yayma, bu yönde çevre
politikalarının oluşturulması, uygulanması ve denetlenmesine katkıda bulunma gibi
geniş bir yelpazede tanımlanabilir. Bu katkıyı sağlamak için çevre örgütleri küresel
çevre siyasetine çeşitli biçimlerde katılır. Bu çerçevede, çevre örgütlerinin en
belirgin işlevlerinin devletler ve uluslararası örgütler gibi karar alıcılara etki etmek
için yaptıkları müdahaleler olduğu aşikârdır; ancak çevre örgütleri farklı roller de
üstlenmektedir. Wapner (1995) çevre örgütlerinin devletlerle etkileşim dışında
üstlendikleri rollerin küresel sivil bir alan oluşturduğunu savunur. Bu küresel sivil
alanda ulusötesi ağlar ve STK’lar alternatif bilgi kaynağı olarak önemli bir rol
üstlenirler (Keck ve Sikkink, 1998; Tamiotti ve Finger, 2001; Hoffman, 2009).
Çevre örgütleri kamuoyunun çevre bilincini ve farkındalığını arttırmak için
çalışırlar, çok uluslu şirketlere ekolojik pratikleri benimsetmek ve çevre konusunda
sorumluluklarını hatırlatmak için baskı uygularlar ve sürdürülebilir kalkınma
politikalarının uygulanabilmesi için kapasiteyi arttırmak doğrultusunda yerel halkla
Gönüllü uygulamayı öngören düzenlemelere örnek olarak 1992 BM gırgır balıkçılığının durdurulması
kararı, BM Gıda ve Tarım Örgütü’nün benimsediği sorumlu balıkçılık ilkeleri ve BM Çevre ve
Kalkınma Konferansı’nın sonucu ortaya çıkan sürdürülebilir kalkınma pratiklerini destekleyen Yerel
Gündem 21 gösterilebilir (Soroos, 2005).
13
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çalışırlar (Wapner, 1995). Çevre örgütlerinin üstlendikleri roller, gündem
oluşturma, bilgi derleme ve biriktirme, karar süreçlerine katılma, uygulama ve
izleme/denetleme gibi çeşitli etkinliklerle tatbik edilir (Cerit Mazlum, 2007). Çevre
örgütleri bütün bu faaliyetleri lobi, savunuculuk, medya, proje, hizmet ve aktivizm
gibi farklı örgütlenmeler ve müdahale yöntemleri aracılığıyla gerçekleştirmektedir.
Savunuculuğa ağırlık veren çevre örgütleri ve hizmete ağırlık veren çevre örgütleri
ayrımı (Breitmeier ve Ritberger, 2000; Cerit Mazlum, 2007) Kaldor’un (2003) daha
genel anlamda belirlediği küresel sivil toplumun farklı tezahürleri ile örtüşmektedir.
Küresel sivil toplumun pek çok farklı tezahüründe STK’lar başroldedir (Kaldor,
2003). Örneğin ‘yeni kamu yönetiminde’, devletler kamusal hizmetlerin bir kısmını
STK’lara devretmektedir. Dolayısıyla, daha büyük ve hiyerarşik olarak örgütlenen
STK’lar sağlık, eğitim ya da çevre konularında hizmet vermektedirler ancak çevre
sorunlarının temelinde yatan üretim ve tüketim süreçlerinin ekolojik pratikleri
benimseyecek şekilde dönüşmesine yönelik bir duruşları yoktur. Böyle bir duruş
genellikle küresel sivil toplumun aktivist tezahürü olan ve savunuculuğa öncelik
veren daha farklı örgütlenmeler tarafından benimsenmektedir. 14
Küresel çevre örgütlerinin çevre politikalarına etki edebilen aktörler olup
olmadığı sorusunu araştırmak için verimli bir alan uluslararası çevre
müzakerelerinde ve bu müzakereler/anlaşmalar sonucu ortaya çıkan çevre
rejimlerinde çevre örgütlerinin nasıl bir rol üstlendiğini incelemektir. Tarihsel
olarak bakıldığında, çevre rejimlerinin temelini oluşturan çok taraflı çevre
anlaşmaları, uzun süre STK’lara bir rol öngörmemiştir (Raustiala, 1997). STK
katılımını görece destekleyen ilk çevre anlaşması nesli tehlike altındaki bitki ve
hayvan türlerine ilişkin ticareti düzenleyen CITES’tir (1973). Ozon tabakasının
korunması ile ilgili Montreal Protokolü (1987) STK’lara sınırlı da olsa katılım
kanalları açmıştır. Benzer yaklaşımlar BM Biyoçeşitlilik Sözleşmesi’nde (1992) de
görülmektedir. 1992’de BM Çevre ve Kalkınma Konferansı’nda ortaya çıkan
Gündem 21’le birlikte STK’lar çevre rejimlerinin vazgeçilmez unsurları arasına
girmiştir (Raustiala, 1997; Tamiotti ve Finger, 2001). STK’lar ‘koridor
diplomasisi’ne katılmakta, bilgi ve belge alışverişi yapmakta ve delegelere lobi
yaparak öneriler götürebilmektedir (Raustiala, 1997; Tamiotti ve Finger, 2001).
Burada vurgulanması gereken belki de en önemli değişiklikler STK temsilcilerinin
anlaşma ve müzakerelerle ilgili metinlere ulaşabilmeleri ve resmi delegelerin
STK’lara danışmaya başlamasıdır. Bu çift yönlü bir etkileşime işaret etmektedir.
Ancak, STK’ların karar alma süreçlerine erişiminin artmasına rağmen, bu erişim

Bu kaba ayrımlar literatürdeki eğilimi yansıtmaktadır. Zıt görünen özelliklerin bir araya geldiği
örgütlenme örnekleri de mevcuttur.
14
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büyük ölçüde devletlerin kontrolü altında ve onların yönlendirdiği şekilde
gerçekleşmektedir (Raustiala, 1997; Tamiotti ve Finger, 2001).15
Çevre örgütlerinin çevre rejimlerine katılımı yaygınlaştıkça, STK’ların çevre
anlaşmalarının müzakerelerinde nasıl bir etkileri olduğunu değerlendiren pek çok
çalışma yapılmıştır (Raustiala, 1997; Björkbom, 1999; Kempel, 1999; Short, 1999;
Betsill ve Corell, 2001; Corell ve Betsill, 2001). Betsill ve Corell’in (2001)
belirttiği gibi sivil toplum aktörlerinin müzakerelerde etkisini ölçmek oldukça
zordur çünkü STK’ların faaliyetleri, müzakerelere erişimi ve kaynakları gibi farklı
göstergeler kullanmak mümkündür ki farklı çalışmalarda bunlardan biri ya da diğeri
kullanılmıştır. Etkin sayılabilmek için STK’ların katkısının ne olması gerektiği
netleştirilmelidir. Tersi, STK’ların olduğundan az ya da fazla etkin olduğu
değerlendirmesine yol açabilir. Örneğin, STK’lar müzakere masasında çok faal
olabilir ancak karar alıcılar talepleri göz ardı ederse, STK faaliyeti son kertede
sonuçsuz kalmış olur (Betsill ve Corell, 2001). STK’ların etkinliğinin ölçütlerinden
biri, politika süreçlerine yaptıkları bilgi ve uzmanlık katkısıdır (Raustiala, 1997;
Betsill ve Corell, 2001; Tamiotti ve Finger, 2001). Kuşkusuz, bunun sonucunda
karar alıcıların davranışlarını ne kadar değiştirdiği de etkinliğin derecesini gösterir
(Betsill ve Corell, 2001). STK’ların çevre anlaşmaları müzakerelerini etkileyebilme
kapasiteleri sahip oldukları uzmanlık/bilgi ile yakından ilgilidir. 16 STK’ların çevre
anlaşmalarında etkin bir rol oynayıp oynamadıklarının en belirgin ölçüsü
anlaşmanın son halinin STK’ların amaçlarını ve fikirlerini yansıtıp yansıtmadığıdır
(Betsill ve Corell, 2001). Örneğin Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi 21.
Maddesinin ulusal çölleşme fonları kurulması önerisi STK’lara aittir (Betsill ve
Corell, 2001). Ancak müzakere süreci de göz ardı edilmemelidir. Müzakere
sürecinde STK’ların yaptığı bilgi ve uzmanlık katkısı, tartışmaları yeni gündem
maddeleri katarak etkileyebilir. Örneğin, hem Çölleşme ile Mücadele
Sözleşmesi’nin hem de Kyoto Protokolü’nün müzakereleri sırasında STK’lar bilgi
ve uzmanlık kaynağı olarak anahtar konumdadır (Corell ve Betsill, 2001). Ya da
tartışmalar STK’ların önerileri üzerine yoğunlaşabilir. STK’ların yaklaşımları ve
terminolojisi de resmi delegasyonlar tarafından kullanılabilir ki bu da çevre
sorunlarının algılanmasına STK perspektifinin katılmasını sağlar. Bütün bu
durumlarda STK’ların etkinliğinden bahsedilebilir (Betsill ve Corell, 2001). Bu
ölçütler kullanılarak STK etkinliği Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi ve Kyoto
Protokolü müzakereleri için değerlendirildiğinde, STK katılımının desteklenmesi ve
STK’ların taleplerini tek ses olarak yansıtabilmelerinin, müzakerelere ve sonuç
Örneğin, müzakerelerin başlangıç aşamalarında STK’lar rahatlıkla katılabilirken, daha sonraki
aşamalarda devletler gönülsüz davranmakta ve asıl kararların alındığı gayrı resmi toplantıları STK’lara
kapatmaktadır (Raustiala, 1997).
16
Anlaşmalara konu olan çevre sorunlarının karmaşık yapısı ve uygulanacak politika alternatiflerinin
olası sonuçları ile ilgili karar alıcılar için önemli bilgi/uzmanlık sağlayan STK’ların meşruiyeti ve
müzakerelere erişimi bu sayede artmaktadır (Betsill ve Corell, 2001).
15
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belgelerine etki etme kapasitelerini arttırdığı görülmektedir (Corell ve Betsill,
2001).17 Bunun dışında, STK’lar yayınladıkları bültenler aracılığıyla bilgiyi
yaymakta ve müzakere sürecini şeffaflaştırmaktadır (Raustiala, 1997). Bütün bu
etkileşimler, devlet-STK ilişkilerinin işbirliği boyutuna işaret etmektedir ancak
yukarıda çizilen çerçevede belirtildiği gibi, çatışma ve kooptasyon da devlet-STK
ilişkilerinin gözden kaçırılmaması gereken diğer boyutlarıdır. Çevre örgütleri de
buna dikkat çekmekte ve kooptasyonun, çevre anlaşmalarında ancak en düşük
paydada buluşulmasına yol açacağını belirtmektedir (Raustiala, 1997). Ayrıca,
kooptasyon sadece devlet-STK ilişkilerinde değil, STK’ların uluslararası örgütler
ve çokuluslu şirketlerle olan ilişkilerinde de bir tehdit unsurudur (Tamiotti ve
Finger, 2001; Joachim ve Locher, 2009). Bu da çevre için sürdürülebilirlik
hedefinin zayıflaması anlamına gelecektir. Ayrıca devletler belli bir grup STK’yla
çalışmayı seçebilmektedirler.
Bir sonraki bölümde, çevre kaygıları etrafında oluşan bir ortak alan olan
Akdeniz rejimi ve Türkiye’deki STK’ların bu alana katılma biçimleri, sağladıkları
katkı ve politika oluşturma, uygulama ve denetleme rollerini gerçekleştirmedeki
etkinlikleri incelenecektir. Akdeniz Eylem Planı (MAP), sivil toplum aktörleriyle
işbirliğine önem verdiği ve aşağıda daha ayrıntılı ele alınacağı gibi, çeşitli
mekanizmalarla STK katılımına alan açtığı için özellikle önemlidir. Ayrıca, yine
aşağıda görüleceği üzere Akdeniz’i koruma çalışmaları Türkiye’deki pek çok çevre
örgütünün çalışmaları içinde önemli bir yer tutar.
III. Çevre rejimlerinin oluşmasında ve etkinliğinde sivil
örgütlerinin rolü: Akdeniz Eylem Planı/Barselona Sözleşmesi

toplum

Akdeniz Eylem Planı/Barselona Sözleşmesi: kurumsal yapı, ulusötesi aktörlerle
etkileşim ve etkinlik
Akdeniz Eylem Planı’nın (MAP) koruma altına almayı amaçladığı Akdeniz
bölgesi pek çok çevresel tehditle karşı karşıyadır. Bu tehditlerin önemli bir kısmı
sanayileşme ve şehirleşmeden kaynaklanmaktadır. Sanayileşme ve şehirleşmenin
yarattığı sorunlar arasında, atık su ve kentsel yüzey akıntısı, katı atıklar, ağır metal
ve kimyasal maddeler içeren sanayi atıkları, kıyı şeridinin betonlaşması ve turizm
sektörünün kontrolsüz gelişimi sonucu oluşan fiziksel tahribatla birlikte doğal
STK katılımının desteklenmesi hem tabandan gelen katılımcı yaklaşımlara önem verilmesi hem de
karar alıcıların STK katılımına açık olması ile gerçekleşmektedir. Çölleşme ile Mücadele
Sözleşmesi’nde hem katılımın bu iki şekilde de desteklenmesi, hem de STK’ların homojen bir grup
olarak ortak talepler oluşturabilmesi, müzakerelerde etkin rol oynamalarını sağlamıştır. Kyoto Protokolü
müzakerelerinde ise ekonomik kaygılar güden karar alıcılar katılım kanallarını görece kapalı tutmuştur.
STK’ların da kendi içlerinde yüksek çeşitlilik sergilemeleri ve özellikle de özel sektör temsilcilerinin
farklı kaygılar gütmesi güçlü ortak talepler ortaya koymalarını engellemiştir. Bunun sonucunda da,
Kyoto Protokolü müzakerelerine STK etkisi sınırlı olmuştur (Corell ve Betsill, 2001).
17
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yaşam alanının ve biyoloji çeşitliliğin yok olması, deniz sularında kentsel atıkların
oluşturduğu çökeltilerin birikmesi (ötrofikasyon) ve kum erozyonu sayılabilir
(Avrupa Çevre Ajansı 2006; Greenpeace 2009). İklim değişikliği sonucu
Akdeniz’de biyolojik çeşitlilik değişime uğramış ve biyolojik istilalar başlamıştır.
Bunların dışında, balık stoklarının tükenmesine neden olan aşırı balıkçılık ve trol
avcılığı, ciddi bir petrol kirliliğine yol açan deniz taşımacılığı ve deniz çiftliklerinin
yaygınlaşması Akdeniz’i tehdit eden diğer sorunlardır (Avrupa Çevre Ajansı 2006;
Greenpeace 2009).
MAP, 1975 yılında Birleşmiş Milletler Çevre Programı’na (UNEP) bağlı olarak
geliştirilmiş ve Akdeniz’in etkin korunmasını bölgesel işbirliği oluşturarak
sağlamayı amaçlamıştır. Bölgesel denizleri korumaya yönelik ilk çevre programı
olan MAP, Akdeniz’e kıyısı olan tüm ülkeleri ve Avrupa Birliği’ni kapsamaktadır.
MAP’ın hukuki çerçevesini, 1976 yılında imzalanan ve 1978 yılında yürürlüğe
giren Akdeniz’in Kirliliğe Karşı Korunması Sözleşmesi (Barselona Sözleşmesi)
oluşturmaktadır. Barselona Sözleşmesi, Akdeniz’in Kara Kökenli Kaynaklardan
Kirlenmeye Karşı Korunması Hakkında Protokol, Akdeniz’in Gemi ve Uçaklardan
Vaki Olan Boşaltma Sonucu Kirlenmesinin Önlenmesine Dair Protokol, Fevkalade
Hallerde Akdeniz'in Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Yapılacak
Mücadele ve İşbirliğine Ait Protokol, Akdeniz’de Özel Koruma Alanlarına İlişkin
Protokol, Akdeniz’de Tehlikeli Atıkların Sınırötesi Hareketleri ve Bertarafından
Kaynaklanan Kirliliğin Önlenmesi Protokolü, Akdeniz’de Kıta Sahanlığı, Deniz
Yatağı ve Deniz Dibinin Keşfi ve İşletmesinden Kaynaklanan Kirliliğin Önlenmesi
Protokolü ve Bütünleşik Kıyı Alanları Yönetimi Protokolü olmak üzere 7
protokolden oluşmaktadır (Algan, 2003; Algan, 1995; Frantzi, 2008; Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı, erişim 02.11.2011). MAP’ın içeriği 1995 yılında genişlemiş ve
1992’de yapılan BM Çevre ve Kalkınma Konferansı’nın da etkisiyle, deniz
kirliliğini önlemeye yönelik plan, Akdeniz’de sürdürülebilir kalkınmayı sağlama
hedefiyle yeniden yapılandırılmıştır. 1995’te kabul edilen genişletilmiş yeni plan
(MAP II), 1995’te Barselona Sözleşmesinin de yenilenmesiyle desteklenmiştir.
2004’te yürürlüğe giren yeni Akdeniz’in Deniz Çevresinin ve Kıyı Alanlarının
Korunması Sözleşmesi (Barselona Sözleşmesi) çevresel etki değerlendirme şartı,
ihtiyatlılık ilkesi, ‘kirleten öder’ ilkesi gibi bir takım yeni prensipler
benimsemektedir. Son olarak, hâlihazırda var olanlara 2008 yılında imzalanan
Bütünleşik Kıyı Alanları Yönetimi Protokolü eklenmiştir.
MAP’ın kurumsal yapısına baktığımızda, Sekretarya ve iki yılda bir yapılan
Taraflar Konferansı’nın öne çıktığını görüyoruz. İki toplantı arasında ise,
dönüşümlü olarak altı Taraf ülkenin temsilcilerinden oluşan Büro, Sekretarya’yı
yönlendirmektedir (Frantzi, 2008). MAP’ın çevre değerlendirmesini ise
(Environmental Assesment Component) Akdeniz’de Kirliliği Denetleme ve
Araştırma Eşgüdüm Programı (Coordinated Pollution Monitoring and Research
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Program in the Mediterranean- MED POL) yapmaktadır. Bunun yanı sıra, MAP ve
Barselona Sözleşmesi, Mavi Plan ve Öncelikli Eylem Planı gibi politika oluşturma
programları ile desteklenmektedir. Bu yapıya, MAP ve Barselona Sözleşmesinin
yeniden yapılandırılması sürecinde Akdeniz Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu
(MCSD) eklenmiştir. Bir danışma organı olan Komisyon Akdeniz havzasında
sürdürülebilir kalkınma politikaları geliştirmek ve desteklemek için kurulmuştur.
MAP, programını 6 bölgesel faaliyet merkezi (RAC) aracılığıyla adem-i
merkeziyetçi kanallarla gerçekleştirmektedir. Her merkez farklı konularda uzmanlık
geliştirerek MAP’ın uygulanmasını desteklemektedir (Frantzi, 2008; Algan, 2003).
Akdeniz havzasının korunması ve sürdürülebilir pratiklerin yerleştirilmesi
amacını taşıyan MAP temelli çevre rejiminin işleyişi ve etkinliğiyle ilgili bir faktör
de MAP’ın ulusötesi aktörlerle ilişkisidir. Bu bağlamda en önemli bölgesel aktör
Avrupa Birliği’dir. Hem Avrupa Birliği’nin (AB) kendisi rejimin üyesidir, hem de
AB üyelerinden bazıları Barselona Sözleşmesi’ne taraftır. Bunun dışında, MAP,
Barselona Süreci olarak da bilinen Avrupa-Akdeniz Ortaklığı’yla etkileşim
içindedir. Örneğin, 2005’te düzenlenen Avrupa-Akdeniz Ortaklığı’nın 10. yıl
dönümündeki zirvede, Akdeniz’in 2020’ye kadar temizlenmesi hedefini taşıyan
Horizon 2020 girişimi başlatılmıştır. Bu girişim, benzer hedeflere sahip
programlarla işbirliği yapılacağının ve bu bağlamda, özellikle MAP’ın rolünün
altını çizmiştir (European Commission, 2011; Frantzi, 2008). Akdeniz Eylem Planı
Koordinasyon Birimi ve AB Komisyonu İşbirliği Çalışma Programında, MAP
Sekretaryası ve AB Komisyonu, özellikle de MAP ve Avrupa-Akdeniz ortaklığı
arasındaki işbirliği ve sinerjinin geliştirilmesi gerekliliği vurgulanmıştır. Bu
çerçevede karşılıklı bilgi ve oluşturulan politika ve girişimlerle ilgili görüş alışverişi
hedeflenmiştir (European Commission,2011). Aynı zamanda, güçlendirilen
işbirliği, benzer politika ve faaliyetlerin tekrarını önleyecektir. Bu işbirliği
programının üstüne inşa edilen Avrupa Çevre Ajansı (EEA) ve MAP 2006-2008
Ortak Çalışma Planı, Akdeniz çevre rejiminde MAP’ın ulusötesi aktörlerle
ilişkilerinin bir diğer ayağını oluşturmaktadır. EEA ve MAP bu çalışma planıyla,
çevre durum değerlendirme raporları, veri toplama, çevresel etki çalışmaları,
ortaklık ve ağ kurma ve bilgi ve iletişim gibi faaliyetler aracılığıyla, işbirliğini daha
yapısal bir çerçeveye oturtmayı planlamaktadır (EEA UNEP/MAP, 2010).
MAP’ın ulusötesi aktörlerle etkileşimi AB ile sınırlı değildir. Diğer bir deyişle,
Akdeniz havzasında koruma, kirliliği önleme ve sürdürülebilirliği gerçekleştirme
hedeflerini taşıyan MAP temelli çevre rejimi, farklı uluslararası kuruluşları
barındırmaktadır. Bunların içinde öne çıkanlardan biri, bir fon kuruluşu olan
Küresel Çevre Fonu (GEF)’dur. Son olarak MAP çerçevesinde bir araya gelen pek
çok farklı ulusötesi aktörün kurduğu Akdeniz İçin Stratejik Ortaklık, küresel çevre
rejimlerini oluşturan farklı aktörlerin çeşitliliğini ve çok sesliliğini göstermesi
açısından çok iyi bir örnektir. MAP ve GEF’in yanı sıra, UNEP Çevre Politika
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Uygulama bölümü (UNEP/EPI), Dünya Bankası (WB), UNESCO Uluslararası Su
Programı (UNESCO/IHP), Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), BM Sanayi ve Kalkınma
Teşkilatı (UNIDO), AB Horizon 2020 girişimi ve AB Komşu ve Ortak Ülkeler için
sonuca yönelik Denetleme Programı (EU Results-oriented Monitoring Program for
European Neighborhood and Partnership Countries) gibi ulusötesi aktörler
ortaklığın içindedir. Bunların yanı sıra, Küresel Su Ortaklığı-Akdeniz (GWP-Med),
Akdeniz ülkelerindeki çevre ve kalkınma STK’ları federasyonu Çevre, Kültür ve
Sürdürülebilir Kalkınma için Akdeniz Bilgi Ofisi (MIO-ECSDE) ve WWF gibi
STK’lar da Akdeniz için Stratejik Ortaklıkta yer almaktadır.
Bu tip işbirlikleri mali kaynak sağlama açısından da gerekli görülmektedir.
MAP bütçesi GEF ya da AB ve Dünya Bankası çevre programlarıyla
kıyaslandığında çok düşük kalmaktadır. MAP kurulduğunda UNEP’in mali katkısı
oldukça büyük olmuştur ancak MAP kurumsallaşıp, özerkleştikten sonra bütçeyi
üye ülkelerden aktarılan kaynaklar oluşturmaya başlamıştır (Algan, 1995; Frantzi,
2008). Bir yandan, MAP üye ülkeler için donör kuruluş olarak değil, üye ülkelerin
çevre korumada etkinliğini arttırmak için kolaylaştırıcı olarak tasarlanmıştır. Bu
yüzden bütçesinin düşüklüğü bir sorun olarak düşünülmeyebilir. Öte yandan,
MAP’ın etkili bir biçimde uygulanamayışının bir sebebi olarak kısıtlı finansal
imkânları gösterilmektedir (Frantzi, 2008).
Barselona Sözleşmesi’nin sağladığı hukuki çerçeve, MAP’ın kurumsal yapısı,
ulusötesi yapılar ve hükümet dışı aktörlerle ilişkilerinin oluşturduğu ağlarla ortaya
çıkan bu bölgesel çevre rejiminin etkinliği en çok tartışılan konulardan birisidir.
Kurulduğunda etkin bir rejim olarak değerlendirilen MAP (Haas, 1989), yıllar
içerisinde Akdeniz’in korunmasına ve sürdürülebilir bir yaşam alanı
oluşturulmasına çözüm üretme kapasitesini yitirmiştir (Costa, 2010; Frantzi, 2008;
Kütting, 2000; Greenpeace, 2009). MAP’ın aktif olarak katkı yaptığı hususlardan
biri bölgesel işbirliğidir. Akdeniz havzasındaki bütün ülkeler, farklılıklarına ve
kimilerinin arasındaki çatışmalı ilişkilere rağmen MAP çerçevesinde bir araya
gelmişlerdir (Frantzi, 2008).18 MAP, bölgede çatışmalı ilişkiler ve ekonomik
farklılıklar yüzünden gerçekleşmesine güç gözüyle bakılan bir işbirliğini başlatması
açısından başarılı bir uluslararası rejim örneği olarak değerlendirilmiştir (Kütting,
2000). MAP aynı zamanda, üye ülkelerde çevre ve deniz kirliliği üzerine çalışan
uzmanları destekleyerek, bu grupların Akdeniz’in korunması doğrultusunda politika
yapılmasına katkıda bulunmalarında önemli rol oynamıştır (Haas, 1989).19
İsrail ve Arap ülkelerinin uluslararası bir alanda bir araya geldiği ilk vesilelerden biri MAP
müzakereleridir. O dönemde sorunlu ilişkileri olan Yunanistan ve Türkiye de, MAP çerçevesinde aynı
yapının içinde yer almıştır. MAP bütün Akdeniz ülkelerinin bir araya geldiği ve ortak kararlar aldığı
bölgedeki tek yapıdır (Frantzi, 2008).
19
Çevre bilimci, deniz bilimci, mikrobiyolog, fizikçi ve şehir planlamacı gibi çeşitli dallardan bir grup
bilim insanı MAP’ın üye ülkelerde uygulanmasında önemli rol oynamışlardır. Bu uzmanlarla birlikte
18
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1970’lerin başında Akdeniz ülkelerinde kirliliği önlemek için çok az önlem
alınmıştı. MAP rejiminin oluşturulmasıyla birlikte, üye ülkeler planda yer alan
hedefleri gerçekleştirmek için çeşitli adımlar atmışlardır. Bu değişimin içinde
Akdeniz ülkelerinde çevre sorunlarının aciliyetinin kabulü, tehlikeli atıklarla ilgili
uluslararası anlaşmaların imzalanması ve çevre bakanlıklarının ve
müsteşarlıklarının kurulmasını saymak mümkündür (Haas, 1989). Kurulduğu
senelerde MAP temelli rejimin şartlarına uyum, oldukça yüksektir (Haas, 1989;
Costa, 2010). Haas’a göre rejimin şartlarına uyumu en iyi açıklayan etmen konuyla
ilgili uzmanların ulusal düzeyde politika yapılmasına ne kadar katkıda
bulunabildikleridir. Akdeniz’in korunmasına yönelik savunuculuk yapan bilim
insanları, UNEP temsilcileri ve üye ülkelerin devlet yetkililerinden oluşan gruplar
ne kadar güçlüyse, Akdeniz ülkelerinde MAP temelli rejimin uygulanması o kadar
etkin gerçekleşmiştir (Haas, 1989). Ancak uzun dönemde, Akdeniz’in korunması ve
sürdürülebilir pratiklerin yerleşmesi gibi çevreyle ilgili hedeflerde MAP yetersiz
kalmıştır. Her ne kadar MAP, üye ülkelerin önceliklerini değiştirmelerine ve daha
güçlü ulusal çevre politikaları düzenlemelerine etki ettiyse de (Frantzi, 2008),
bölgedeki çevre sorunlarının boyutu ve aciliyeti göz önüne alındığında, MAP
temelli çevre rejiminin etkisinin zayıf olduğu görülmektedir. Aşırı balıkçılık,
kirlenme, kıyı tahribatı ve iklim değişikliği Akdeniz’de biyo-çeşitliliği tehdit
etmektedir (Greenpeace, 2009). Akdeniz’in korunması için 30 yıla yakın zamandır
çalışan Greenpeace’in son yayınladığı rapor, Akdeniz korunması açısından çok
ciddi ve kaygı verici örnekler içermektedir. Mavi yüzgeçli orkinos, kılıçbalığı,
köpekbalığı gibi deniz canlılarının stokları, yavrulama alanlarının korunamaması ve
stokların sömürülmesi sonucunda çökmüştür (Greenpeace, 2009). Akdeniz’in
yaklaşık %1’i gerektiği gibi koruma altındadır.
MAP temelli çevre rejiminin etkisiz kalmasını açıklayan pek çok faktör
mevcuttur. Kurumsal yapı ve karar alma süreçleri BM sisteminin altında yer
almaktadır, bu da bürokratik engeller oluşturmaktadır. Katı mekanizmalarla işleyen
kurumsal yapı esnekliğe izin vermemektedir. Örneğin, 2 senede bir yapılan Taraflar
Konferansları ve arada yapılan çeşitli bölgesel ve tematik toplantıların sıklığı,
alınan kararların uygulanmasına zaman bırakmamaktadır (Frantzi, 2008). Aynı
zamanda, MAP çerçevesinde MCSD, MED POL ve bölgesel faaliyet merkezleri
gibi çok çeşitli birimlerin yer alması, koordinasyonu zorlaştırmaktadır. Örneğin,
bölgesel faaliyet merkezleriyle MAP Sekretaryası arasındaki ilişkinin niteliği
UNEP görevlileri ve üye ülkelerin orta kademe devlet yetkililerinin oluşturduğu grup, hem UNEP
Sekretarya’sında, hem de ulusal karar alma mekanizmalarında yer alarak, MAP rejiminin amaçlarına
uygun koruma ve kirliliği önleme politikaları yapılmasına ön ayak olmuşlardır (Haas, 1989). Ayrıca
uygulamaların ve kirliliği önleyici önlemlerin denetlenmesi işini üstlenmişlerdir. Uzmanlardan oluşan bu
yeni aktörlerin rejimin uygulanması ve güçlendirilmesi adına savunuculuk yapmaları sonucunda,
hükümet politikaları giderek uzmanların çevre yaklaşımını ve kaygılarını yansıtmaya başlamıştır (Haas,
1989).
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netleştirilmemiştir. Öte yandan, bölgesel faaliyet merkezleri finansal kaynaklardan
pay almakta ama etkin çalışmamaktadırlar. MCSD de kurulmasından bu yana
Sürdürülebilir Kalkınma için Akdeniz Stratejisi’nden başka somut bir politika
üretmediği için eleştirilmektedir (Frantzi, 2008). MAP’ın bu çoklu yapısının
dışında, bölgede başka organizasyon, anlaşma ve inisiyatiflerin de bulunması çevre
koruma açısından koordinasyonsuzluk yaratmakta ve doğan boşluklar üye ülkelerin
taahhütlerini yerine getirmemesini kolaylaştırmaktadır (Greenpeace, 2009). 20
MAP’ın etkinliğini azaltan bir diğer faktör, ilgili konuların Bakanlar düzeyinde ele
alınmamasıdır (Frantzi, 2008).
Daha genel bir problem, çevre rejimlerinin temelde gönüllülük üzerine kurulu
yapılar olmasıyla ilgilidir. MAP’ın hukuki çerçevesini oluşturan Barselona
Sözleşmesi de, diğer çevre anlaşmaları gibi, üye ülkelerin onaylamasıyla yürürlüğe
girmiştir. Bazı Protokoller ise hala onaylanmamıştır. Barselona Sözleşmesinin,
protokollerinin ve MAP’ın 1995’te yenilenmiş olması sorunu karmaşıklaştıran
MAP’a özgü bir etkendir. Dolayısıyla, MAP temelli çevre rejimi ilk protokoller,
değiştirilmiş protokoller ve henüz yürürlüğe girmemiş protokollerden oluşmaktadır.
Bu da Sözleşme’ye uyum ve uygulamayı güçleştirmektedir. Barselona
Sözleşmesi’nin hukuki bağlayıcılığına rağmen yaptırım mekanizmaları olmaması,
üyeler arasında keyfi uygulamalara yol açmaktadır. AB, çevre kurallarını ihlal eden
üye ülkelere para cezası uygulayabilmekteyken, MAP temelli rejimin böyle bir
yaptırım gücü yoktur (Frantzi, 2008). Ayrıca, Sözleşme’nin şartlarına uyulup
uyulmadığı da etkin biçimde kontrol edilememektedir. Var olan ulusal raporlama
sistemi, denetleyenle denetlenenin aynı olması açısından anlaşılabilir sebeplerle
sakıncalı görülmektedir.
Sivil toplum aktörlerinin çevre siyasetinde giderek daha çok yer aldığı yukarda
ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Bu bağlamda, STK’ların, çevre rejimlerinin uygulama
ile ilgili sorunlarını azaltmak için oynayabilecekleri rollerin altı çizilmiştir. MAP
temelli çevre rejimi de, Akdeniz’in korunması için yapılacak işbirliği ve
politikaların hayata geçirilmesinde STK’lara önemli bir pay biçmiş ve çeşitli
vesilelerle STK’ların katılımına olanak sunmuştur. Barselona Sözleşmesi’nde
1995’te yapılan değişiklik kapsamında, kamuoyunun bilgilendirilmesi ve
katılımının sağlanması vurgulanmıştır. Ayrıca, taraf devletlerin onayına bağlı olarak
STK’ların Taraflar Konferansı toplantılarına gözlemci statüsüyle katılabilecekleri

Bölgedeki MAP dışındaki organizasyonlar, anlaşmalar ve inisiyatifler arasında Akdeniz için Genel
Balıkçılık Komisyonu (GFCM), Uluslararası Atlantik Orkinoslarını Koruma Komisyonu (ICCAT),
Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi, Londra Protokolü ve Konvansiyonu, Gemilerden Kaynaklı Kirliliği
Önlemek için Konvansiyon, BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) bağlantılı anlaşmalar, AB sektörel ve
çevresel politikaları, AB Akdeniz Stratejisi, Akdeniz için Birlik ve AB’nin komşuluk politikası
sayılabilir (Greenpeace, 2009).
20
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yönünde değişiklik yapılmıştır.21 1999’da 11. Taraflar toplantısında alınan kararla
2001’de yapılan bir çalışma MAP’ın STK ortaklarıyla işbirliğini uzun dönemli
katılımcı bir stratejiye dayandırmasını öngörmüştür. 22 Yine sivil toplum aktörlerine
seslerini duyurabilecekleri bir platform oluşturmayı amaçlayan Euromed Sivil
Forumu, STK’ların devletlere politika önerileri yapmalarına olanak sunmaktadır.
Ayrıca, Akdeniz Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu’nda taraf olan ülkelerin yanı
sıra STK’lar da üye olarak yer almaktadır. Komisyonun hazırladığı Akdeniz
Sürdürülebilir Kalkınma Strateji (MSSD) belgesinde STK katılımına sıkça referans
verilmiş ve temel oluşturulmuştur. Sivil toplumun katılımının kuvvetli bir şekilde
desteklenmesi gerektiğine dair çeşitli notlar düşülmesi rejimin en azından prensip
olarak katılımcılığı desteklediğini göstermektedir ancak katılımın hangi
mekanizmalarla gerçekleşebileceği somut olarak ele alınmamıştır (MSSD, 2005: 6,
8, 21, 23, 25, 26).
Yine yukarıda tartışıldığı üzere, STK’ların rejime katılımının koşulsuz olumlu
etki yapacağını düşünmek yanıltıcı olur. Sivil toplum aktörlerinin çevre korumada
ve çevre rejimlerinin yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde ne kadar etkin
olabilecekleri, içinde bulundukları ilişkiler ağının niteliğine ve etkileşimlerin
işbirliği, çatışma veya kooptasyona dayalı olup olmadığına bağlıdır. Bir sonraki
bölümde, MAP/Barselona Sözleşmesi çerçevesinde STK’ların ne kadar etkin bir rol
oynayabildiği Türkiye örneği üzerinden değerlendirilecektir.
MAP/Barselona Sözleşmesi sürecinde Türkiye ve STK’ların katkısı: 23
1976 yılında imzalanan Barselona Sözleşmesi ve ona bağlı olarak Akdeniz
havzasının farklı sorunlarına çözüm üretmeyi amaçlayan protokoller, 1978 yılında
yürürlüğe girmiş ve geçen 35 yıl içerisinde genişleyip yenilenmiştir. Türkiye ise
Barselona Sözleşmesine taraf olma kararını 1981 yılında resmileştirmiş ve süreç
içerisinde eklenen protokolleri ve yapılan değişiklikleri onaylayarak MAP rejimine
katılımını genişletmiştir (Algan, 2003; Algan, 1995 ).24

Barselona Sözleşmesi, http://195.97.36.231/dbases/webdocs/BCP/bc95_Eng_p.pdf, (Erişim 7.12.2011)
MAP-STK 2001 toplantısı sonuç bildirgesi (MAP cooperation with its partners in civil society,
http://195.97.36.231/acrobatfiles/01WG184_2_Eng.pdf, 2001).
23
Türkiye’nin MAP/Barselona çevre rejimine katılımı ve uygulanması sürecinde STK’ların oynadığı
rolün incelendiği bu bölümde yazarın STK’larla yaptığı görüşmeler temel alınmıştır. Görüşmeler STK
temsilcileriyle yapılmıştır. Özellikle süreçte rol oynamış ve/veya MAP’a dâhil olan STK’lar seçilmiştir.
Görüşmelerde açık uçlu soru tekniği kullanılmıştır. Görüşmeler yaklaşık 1 saat sürmüştür.
24
Türkiye, Akdeniz’in Gemi ve Uçaklardan Vaki Olan Boşaltma Sonucu Kirlenmesinin Önlenmesine
Dair Protokolü ve Fevkalade Hallerde Akdeniz'in Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde
Yapılacak Mücadele ve İşbirliğine Ait Protokolü 1981 yılında onaylamıştır (Algan, 1995). Akdeniz’in
Kara Kökenli Kaynaklardan Kirlenmeye Karşı Korunması Hakkında Protokole 1987 yılında,
Akdeniz’de Özel Koruma Alanlarına İlişkin Protokole ise 1988 yılında taraf olmuştur (ibid). Bu protokol
Akdeniz’de Özel Koruma Alanları ve Biyolojik Çeşitlilik olarak 1995 yılında revize edilmiştir
(http://www.ozelcevre.gov.tr/icerik-12-Uluslararasi-Sozlesme.html, erişim 23.11.2011). Akdeniz’de
21
22
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Türkiye’de Barselona Sözleşmesinin imzalanması sürecinde sivil toplumun
katkısı önemlidir. Burada özellikle Greenpeace Akdeniz’in rolü öne çıkmaktadır. 25
Aslında, Greenpeace daha geniş bir eksende Akdeniz’deki kirlenmeye dikkat
çekerek ve Barselona Sözleşmesi gibi hukuki bir çerçevenin gerekliliğinin altını
çizerek Barselona Sözleşmesi’nin oluşturulması için bölgesel kampanya
yürütmüştür.26 Greenpeace’in, kendi uzmanlık alanları doğrultusunda zaten toksik
atıklar ve denizlerde kirlenme üzerine çalışıyor olması, Akdeniz’i korunmaya
muhtaç bir ekolojik sistem olarak Greenpeace’in ilgi alanına dahil etmiştir.
Dolayısıyla Greenpeace, ‘tüm Akdeniz'i kapsayacak ve öncelikle Akdeniz'deki
kirliliği önleyecek bir acil eylem planı’ oluşturulması için yaygın kamuoyu
çalışmaları, bilimsel çalışmalar ve yoğun lobi faaliyetleri yürütmüştür. Barselona
Sözleşmesi’nin ortaya çıkmasından sonraki aşamada da, Greenpeace etkin bir rol
oynamaya devam etmiştir. Anlaşmanın, Akdeniz’e kıyısı olan ülkelerin kendi
bünyelerinde onaylanması sürecinde Greenpeace bu ülkelerde baskılarını
sürdürmüştür.27 Aynı şekilde, Türkiye’de 1995’te değiştirilmiş Sözleşme’nin
imzalanması ve onaylanması talebiyle Çevre Bakanlığı’nın ilgili birimleri ile
bağlantı kurup, bilgi alış verişi ve lobi faaliyetleri ile bağlantının sürekliliğini
sağlayan Greenpeace Akdeniz, çevre rejimlerinin kurulmasında sivil toplum
örgütlerinin nasıl etkin olabileceğine dair iyi bir örnektir.
Türkiye’de MAP’ın uygulanma sürecine Greenpeace Akdeniz’in yanı sıra SADAFAG, TÜDAV, TURMEPA, Akdeniz Kıyı Vakfı (MEDCOAST Foundation) ve
TEMA üye kuruluş olarak dâhil olmuştur. Bu STK’lar yapılan Taraflar
toplantılarına ve diğer ilgili toplantılara katılmaktadırlar. Bunun dışında, farkındalık
yaratmak için zaman zaman yerel düzeyde etkinlikler düzenlemektedirler. Örneğin,
TURMEPA Bütünleşik Kıyı Alanları Yönetimi Protokolü’nün imzalanması
çerçevesinde Datça’da ‘Kıyı günü’ düzenlemiş ve bu protokolü imzalamamış olan
Türkiye devleti üzerinde baskı yaratmıştır. 28 Ayrıca, STK’lar uzmanlık alanlarında
yaptıkları araştırmaları ve elde ettikleri verileri MAP’ın öngördüğü koruma alanları
oluşturmakta kullanmıştır. Mesela, rejimin uygulanmasındaki aktif çabalarıyla
özellikle öne çıkan SAD-AFAG, nesli tehlikede olan Akdeniz fokları üzerine
yaptıkları araştırma ve gözlemleri, Akdeniz foku özel koruma alanları önermek için
kullanmışlardır. 1998’de önerilen 12 alandan 5’ini Çevre ve Orman Bakanlığı fok
Tehlikeli Atıkların Sınırötesi Hareketleri ve Bertarafından Kaynaklanan Kirliliğin Önlenmesi Protokolü
2003 yılında yürürlüğe girmiştir (http://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k5007.html, erişim 23.11.11).
Bütünleşik Kıyı Alanları Yönetimi Protokolünü ise Türkiye henüz imzalamamıştır.
25
Bu süreçte çalışan diğer ulusal ölçekli STK Sualtı Araştırmaları Derneği’dir (SAD).
26
Bu yazıda Greenpeace, tüm bölgesel örgütlenmelerini aynı şemsiye altında toplayan Greenpeace
International yerine kullanılmıştır. Greenpeace Akdeniz ise, Greenpeace’in Türkiye’de faaliyet gösteren
ve Akdeniz bölgesinde örgütlenmiş ayağıdır.
27
STK temsilcisiyle yapılan görüşme, 30.03.2010.
28
STK temsilcisiyle yapılan görüşme, 01.12.2009.
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koruma alanı ilan etmiştir (Savaş ve Kıraç, 2002). Rejimin uygulanmasında
STK’ların oynadığı rolün diğer bir yönü ise Barselona Sözleşme’sini çevre
korumada araç olarak kullanmaktır. SAD-AFAG, 2006 yılında kıyı yönetmeliğinde
yapılması planlanan ve özellikle Alaçatı ve Çeşme civarındaki kıyılarda yapılaşma,
altyapı ve yol inşaatına izin veren düzenlemeler içeren değişiklik tasarısına karşı
çıkarak, Greenpeace Akdeniz ve Doğa Derneği ile ortak bir basın bildirisi
yayınlamıştır. Bu bildiride, yapılaşmanın kıyılardaki doğal yaşamı alanlarını ve
biyolojik çeşitliği tehdit ettiğinin altı çizilmiş ve değişikliklerin Türkiye’nin taraf
olduğu Barselona Sözleşmesi’ne aykırı olduğu vurgulanmıştır (Kıraç, 2006).
Ancak STK’ların çevre rejimlerinin kurulmasında ve uygulanma süreçlerinde
oynadıkları rol, çevre korumanın sürdürülebilir olacağı anlamına gelmemektedir.
Akdeniz’deki MAP temelli çevre rejimi de, yukarıda ayrıntılı bir şekilde ele alınan
sorunlar yüzünden işlevsiz hale gelmiştir. Sürdürülebilirlik için gerekli en önemli
şart, iyi uygulamadır ancak bu STK’lardan çok, alınan kararları uygulamaya
koyacak olan devletlere bağlıdır. Barselona Sözleşme’sine taraf olan devletlerin
uygulamaya geçmekte yavaş davranması rejimi zayıflatmış ve Akdeniz’de kirliliğin
ve bozulmanın önüne geçilememiştir. Türkiye’de rejimi etkisiz kılan sorunlar
arasında anlaşmanın yükümlülüklerinin kimilerinin yerine getirilmemesi,
Sözleşmeye bağlı olarak çok az yasa ve yönetmelik geliştirilmesi ve kamu
kurumlarının anlaşmanın gerekleri konusundaki bilgi eksikliği sayılabilir.
Anlaşmanın yerine getirilen yükümlülükleri ise, genellikle kâğıt üzerinde
kaldığından, diğer bir deyişle, uygulamanın önündeki engeller kaldırılmadığından
etkisiz kalmıştır. Bu uygulama eksikliğine örnek olarak özel çevre koruma (ÖÇK)
bölgeleri verilebilir. ÖÇK’lar Barselona Sözleşme’si çerçevesinde ve MAP
çerçevesinde ilan edilmiş alanlardır fakat amaçlarına uygun olarak
kullanılamamıştır. Dolayısıyla yukarıda tespit edildiği gibi anlaşma
yükümlülüklerine uyum kağıt üzerinde kalmıştır. ÖÇK bölgeleri Barselona
Sözleşmesinden çıkan ancak uygulama eksikliği yüzünden koruma amacını yerine
getiremeyen etkisiz kalmış bir araçtır. Örneğin Gökova ÖÇK bölgesi olmasına
rağmen çevre için tehdit oluşturan termik santral ve sürdürülebilir olmayan
balıkçılık yöntemlerinden etkilenmektedir. Bu da STK’ları alternatif koruma
araçları aramaya yöneltmiştir.29 Uygulama eksiklikleri MAP temelli rejimin
STK’lar tarafından etkisiz olarak değerlendirilmesine yol açmış ve STK’ların
katkısını olumsuz etkilemiştir. 30
STK’ların yapabileceği katkıyı azaltan bir diğer etken devletin sivil toplum
katılımını sınırlama eğilimidir. Diğer bir deyişle MAP temelli çevre rejiminin,
STK’ların katılımını destekleme yönünde benimsediği prensip de devlet tarafından
biçimsel olarak hayata geçirilmektedir. Bunun iyi bir örneği MAP tarafından
29
30

STK temsilcisiyle yapılan görüşme, 30.03.2010.
STK temsilcisiyle yapılan görüşme, 30.03.2010.
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başlatılan biyolojik çeşitlilik için acil eylem planının hazırlanması sürecidir. Süreç
çerçevesinde MAP, taraf ülkelerden kıyı ve denizlerindeki biyolojik çeşitliliğin
durumunu yansıtan ulusal raporlar ve biyolojik çeşitliliğin korunması için önlemler
içeren ulusal planlar hazırlamalarını istemiştir. Bunu müteakip, Türkiye’de ulusal
rapor ve planları hazırlaması için kurulan kurula, Çevre ve Orman Bakanlığı
biyolojik çeşitlilik ve koruma konularında çalışan hiçbir STK’yı dâhil etmemiştir
(Savaş, 2003).31 STK’lar ve diğer ilgili kuruluşlar ancak hazırlanan raporların
değerlendirilmesi için yapılan bir çalıştaya davet edilmiştir. Bu aşamada da, yapılan
eleştiri ve öneriler dikkate alınmamış ve stratejik eylem planları, içerikleri
paylaşılmadan ÖÇK bölgeleriyle ilgili bölgesel faaliyet merkezine (RAC/SPA)
sunulmuştur. STK’ların eleştiri ve önerilerinin göz ardı edilmesi sonucunda, nesli
tükenmekte olan Akdeniz foku gibi çok önemli bir tür stratejik eylem planında
korunmaya alınmamıştır. 32 Konuyu MAP düzeyinde takip eden SAD-AFAG,
RAC/SPA’dan devletler üzerinde yaptırım güçlerinin olmadığı cevabını almıştır
(ibid.) Bu örnek, STK-devlet ilişkilerinin niteliğinin STK’ların ne kadar etkin
olabileceğinin sınırlarını belirlemesi açısından önemlidir. Ayrıca, çevre rejimlerinin
uygulamada gönüllülük prensibine dayanmasının, rejimin etkinliğini belirlediğini
göstermesi açısından anlamlıdır.
MAP Sekretaryası sivil toplumla etkileşimini Türkiye’de denizlerle ilgili çalışan
bazı STK’ları ortak seçmek suretiyle devam ettirmektedir. MAP temelli çevre
rejimine STK’ların katılmasının, çevre örgütlerini devletlerle bir araya getirdiği için
önemli olduğu düşünülebilir. Örneğin MAP, Türkiye’de Akdeniz’i koruma
konusunda çalışan STK’larla Çevre ve Orman Bakanlığını (yeni Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı) aynı forumda toplamaktadır. Ancak bunun uygulamadaki zafiyeti
değiştirdiği söylenemez. Örneğin Barselona Sözleşmesi’ne ek olarak imzalanan
Bütünleşik Kıyı Protokolünü Türkiye’nin onaylaması için TURMEPA’nın baskı
yapmasına rağmen Protokol hala onaylanmamıştır.33 Rejimin işleyebilmesi için
devletlerin uygulama konusunda ne kadar samimi olduğu daha belirleyicidir. En
azından sivil toplum aktörlerinden güçlü bir baskı gelmediği durumlarda bu
geçerlidir ve STK’lar da rejimi etkisiz algıladıkları ölçüde uyguladıkları baskı ve
denetimi azaltmaktadır. Bir STK temsilcisinin belirttiği gibi ‘her zaman bir
anlaşmanın varlığı bir araçtır ama ciddiye alınmayan bir anlaşma STK’ların da
çalışmasını güçleştirir’.34 Bu alıntı iki önemli noktanın altını çizmektedir. Birincisi,
STK’ların katkısı rejimlerin oluşturduğu norm, standart ve önlemlerin uygulanması
ile yakından ilişkilidir. İkincisi ise, bir anlaşmanın bütün uygulama eksikliklerine
31

Çevre ve Orman Bakanlığı 2011 yılında, Çevre ve Şehircilik ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı olmak
üzere iki ayrı Bakanlık olarak yapılandırılmıştır.
32
Akdeniz fokunun Türkiye’de korunması özel bir önem arz etmektedir çünkü kalan az sayıda nüfusun
en önemli habitat alanlarından bazıları Türkiye kıyılarındadır.
33
STK temsilcisiyle yapılan görüşme, 01.12.2009.
34
STK temsilcisiyle yapılan görüşme, 30.03.2010.
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rağmen çevre koruma ile ilgili ortak bir alan oluşturmak için bir araç olduğudur. Bu
aracın etkin kullanılması, rejime iştirak eden aktörlerin etkileşimine bağlıdır.
Akdeniz rejiminde de, bu aracı daha etkin kullanmak yönünde bir hareketlenmeden
söz edilebilir. Hem STK’ların MAP’ın bölgedeki tüm ülkelerin katılmış olduğu tek
politik yapı olması itibariyle MAP’ı canlandırmak için çalışmaya başlamaları, hem
de MAP’ın kendisinin son dönemde STK’ların aktif katılımını teşvik etmesi bu
hareketlenmeye işaret etmektedir.35
Sonuç
Sonuç olarak çevreye yönelik tehditlerin ortadan kaldırılması ve çok ve çeşitli
aktörlerin katılabildiği küresel bir ortak alan yaratılması açısından rejim etkinliği
önemli bir konudur ve çokça tartışılmaktadır. Bu bağlamda özellikle sivil toplumun
rolü giderek daha fazla vurgulanmaktadır. Ancak sivil toplum aktörlerinin rejime
iştirak etmesi çevre korumayı garantilememektedir. Bu makalede baştan sona altı
çizilen temel önerilerden biri, STK’ları devlet, uluslararası kuruluşlar ve ekonomik
aktörlerle ilişkileri içinde düşünmenin ve değerlendirmenin şart olduğudur.
STK’ların kurdukları farklı ilişkilerin stratejilerine ve etkinliklerine bir takım
yansımaları vardır. STK’ların çevre koruma ve ortak faydaya yönelik çevre
politikalarına katkı yapma kapasiteleri çevre rejimlerinin etkinliğiyle yakından
ilişkilidir. Çevre rejimlerinin etkinliğinde uygulamanın taşıdığı belirleyici önem
düşünüldüğünde, STK’ların uygulamayı destekleyecek şekilde hem rejimin
belirlediği küresel alanda, hem de rejim şartlarının uygulayıcıları devletlere baskı
yapmak için ulusal alanda daha aktif olması öngörülmektedir. Son kertede
uluslararası rejime riayet, düzenlemelerin ulusal yapıların içinde uygulamaya
konmasından geçmektedir. Uygulamanın etkin olarak yürütülmesi açısından sivil
toplum aktörlerinin devletlere ulusal düzeyde etki etmesi çok önemlidir ancak
rejimin kurumsal yapısının da sivil toplum katkısına (bilgi, uzmanlık, öneri,
denetim) açık olması aynı derecede gereklidir. Devletlerin ulusal çıkarlarının
çevreyle ilgili küresel ortak faydanın gerisinde kaldığını söylemek için, en azından
Akdeniz rejimi çerçevesinde, henüz erkendir.

STK temsilcisiyle yapılan görüşme, 30.03.2010. Örneğin Greenpeace Akdeniz, 2009 yılında
hazırladığı Akdeniz için deniz yönetimi raporunda getirdiği önerilerle Akdeniz’e yönelik çevresel
tehditlerin bertaraf edilmesinin Barselona Sözleşmesi’ni güçlendirmekten geçtiğini vurgulamıştır.
35
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FOREST CERTIFICATION IN EUROPE: EXPLORING THE
DETERMINANTS OF CROSS-COUNTRY VARIATION
Jale Tosun




Abstract
The European states usually form a relatively homogenous cluster in larger
country samples with regard to the adoption of environmental policy instruments
promoted by international organizations. Considering the European Union’s efforts
to regulatory cooperation and harmonization that often affects not only the member
states but also neighbouring countries, this homogeneity comes as no surprise. In
light of this general empirical picture, however, it is rather surprising that there is
variation in the European countries’ membership in the Programme for the
Endorsement of Forest Certification. This article develops a demand-side
theoretical argument for explaining this cross-country variation, which is tested by
means of an event history analysis. The empirical analysis reveals that the value of
the forest products and the size of forest areas are the two most important triggers
of membership with the Programme for the Endorsement of Forest Certification.
Keywords: European Union; forest certification; sustainable forest management

AVRUPA’DA ORMAN SERTİFİKASYONU: ÜLKELER ARASI
DEĞİŞKENLİĞİN BELİRLEYİCİ UNSURLARININ KEŞFİ
Özet
Avrupa Devletleri uluslararası örgütlerce desteklenen çevre politikası
araçlarını benimseme konusunda genellikle görece homojen bir küme
oluşturmaktadır. Avrupa Birliği’nin sadece üye devletleri değil komşu ülkeleri de
etkileyen düzenleyici işbirliği ve uyuma yönelik çabaları göz önüne alındığında, söz
konusu göreli homojenlik şaşırtıcı değildir. Bu görece istikrarlı ampirik tablo
karşısında ise Avrupa ülkelerinin Orman Sertifikasyonu Onay Programı’na üyelik
açısından sergilediği farklılık oldukça şaşırtıcıdır. Bu makale ülkeler arası
değişkenliği açıklamak amacıyla olay tarihi analiziyle test edilen talep-yönlü teorik
bir argüman geliştirmektedir. Ampirik analiz Orman Sertifikasyonu Onay
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Programı’na üyeliğin en önemli iki iticisinin orman ürünlerinin değeri ve orman
alanlarının büyüklüğü olduğunu ortaya koymaktadır
Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, orman sertifikası, sürdürülebilir orman
yönetimi
Introduction
Forests are an important feature of the landscape of Europe and play a crucial
role in mitigating climate change, stimulating economic development and
increasing the quality of life of the citizens living in urbanized areas by providing
possibilities for recreation. These characteristics of forests have been recognized by
the European states for a long time, culminating in the creation of the Ministerial
Conference on the Protection of Forests in Europe (renamed into FOREST
EUROPE) in 1990. Most essentially, FOREST EUROPE elaborates strategies for
the 46 European signatory countries and the European Union (EU) for an effective
protection of forests and strengthening sustainable forest management (SFM). The
role played by FOREST EUROPE for SFM must be seen as an important one since
many definitions of this principle exist.1 This specific form of permanent
cooperation of the European ministers responsible for forests has entailed important
achievements in economic, environmental and social terms. In this context,
FOREST EUROPE has been the key actor in developing the Pan-European
Indicators for SFM, which represent the main tool to monitor, evaluate and report
status and trends in forests progress towards sustainability (see, e.g., Bowers, 2005;
Wijewardana, 2008).
An alternative instrument to promote SFM is provided by forest certification,
i.e. a voluntary process whereby an independent third-party assesses the quality of
forest management in relation to a set of predetermined requirements. After a
successful assessment, the third-party provides written assurance that a certain
forest product or forest management process conforms to the requirements specified
in the standard (Rametsteiner and Simula, 2003). It is important to note that forest
certification mainly aims to facilitate the identification of those wood products that
originate from forests whose production generates greater benefits in terms of SFM
than products arising from forests managed in a conventional manner. In this way,
forest certificates do not only aim to regulate the behaviour of the producers but
also that of the consumers of wood products. The demand shall be driven away
from products from uncertified forests and towards products from certified forests.
While forest certification has increased steeply since the 1990s around the world,
Europe is the most important region in terms of certified areas (Gulbrandsen, 2010).
Two schemes dominate forest certification in Europe: those of the Forest
Stewardship Council (FSC) and the Programme for the Endorsement of Forest
1

The SFM concept can most generally be defined as an endeavour for attaining balance between the
social, economic and environmental values associated with forest resources in order to preserve them for
future generations (Hickey, 2008).
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Certification (PEFC). FSC (founded in 1993) is generally preferred by influential
environmental organizations such as the World Wildlife Fund for Nature or Friends
of the Earth (see, e.g., Klooster, 2005; Overdevest, 2010). In 1998, the PEFC was
established as a producer-backed certification scheme, which facilitates the mutual
recognition of national schemes and provides them a common ecolabel (Auld,
Gulbrandsen and McDermott, 2008). While forest certification is mostly associated
by the uptake of internationally defined schemes by producers, in the case of the
PEFC the national level is very important. The PEFC Council is composed of
national governing bodies and the national member organizations are also
responsible for developing their own set of standards, which are subsequently
evaluated by PEFC International (Cashore, Auld and Newsome, 2003). To get
national forest certification standards internationally endorsed, a national PEFC
organization has to be in place.
The PEFC scheme is generally perceived to leave forest companies with less
stringent SFM standards than the FSC, and greater leeway to apply those standards
(Gulbrandsen, 2004, 2005). In light of the systematic inclusion of producer interests
and the flexibility offered by PEFC for the national members, one would expect that
all European countries – which were willingness to establish FOREST EUROPE in
order to foster SFM – would join this certification scheme. In reality, however,
there is notable variation across the European countries with regard to their
membership in PEFC.
It is therefore the objective of this study to explore in detail the cross-country
variation in PEFC membership for the 27 EU member states, the accession
candidates (Croatia and Turkey), Iceland and Norway as member states of the
European Economic Area (EEA), and Switzerland. 2 In so doing, this study poses
the following principal research question: Which factors determine national
membership in the PEFC scheme? To evaluate this question, the article develops a
demand-side theoretical model, which builds on insights provided by the rich
literature on forest certification. It is important to note that this study seeks to shed
light on factors at the national level that are likely to affect the governments’
support for the establishment of a national PEFC organization; it does not model the
factors inducing forest producers to seek PEFC certification. The explanatory
model is empirically evaluated on the basis of times-series cross-sectional data for
the 32 European states for the period from 1998/1999 to 2011. For analyzing the
data this study utilizes parametric event history analysis as a procedure that is
particularly suitable for modeling dynamic outcomes.
The article is structured as follows. Section 2 provides a brief description of the
PEFC scheme and outlines the development of national membership during the
2

The other two accession candidates, i.e. the Former Yugoslav Republic of Macedonia and Montenegro,
could not be included in the sample due to serious constraints regarding data availability. In addition,
Liechtenstein is excluded from the country sample despite being a member of the EEA, which is again a
consequence of data restrictions.
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observation period. The theoretical framework is introduced in section 3. Section 4
first prepares the empirical analysis by explaining the characteristics of the data and
the estimation models, which is followed by a presentation and discussion of the
results in section 5. Section 6 summarizes the key findings and elaborates a
conclusion.
I. An Overview of PEFC Certification in Europe
There are three types of membership in the PEFC. The first group is composed
of the national governing bodies, which are independent organizations established
with the aim to develop and implement a PEFC system within their respective
country. The second group is about the international stakeholders, including nongovernmental organizations (NGOs) and companies. The third category of
extraordinary membership includes international associations and organizations that
support the objectives of PEFC International. This analysis only takes into account
the national governing bodies and explores whether and why they were established
in European countries. In this way, the study seeks to better understand the role
played by national governments with regard to the PEFC. There is consensus in the
literature that governments are important for forest certification, but the empirical
insights provided are mostly limited to FSC certifications (Auld, Gulbrandsen and
McDermott, 2008).
It is important to stress that there is a difference between national membership
and the endorsement of national certification systems. Membership means that a
national organization was set up with the objective to support the implementation of
forest certification in accordance with the standards defined by PEFC International.
This involves that management practices meet requirements for best practice in
SFM, including the maintenance of biodiversity of forest ecosystems and the range
of ecosystem services that forests provide, the substitution of chemicals by natural
alternatives, the protection of workers’ rights, and the encouragement of local
employment. In most cases, these organizations are easily recognizable as they the
carry ‘PEFC’ in their names complemented by the name of the respective country,
such as ‘PEFC Czech Republic’. However, there are also cases in which the
organizations’ names do not allow for a direct association with PEFC International,
such as in the cases of the Estonian Forest Certification Council, the Slovak Forest
Certification Association or the Slovenian Institute for Forest Certification.
The establishment of a national PEFC organization is also a precondition for
national certification systems to apply for endorsement to gain access to global
recognition and market access through PEFC International. PEFC requires five-year
revisions of national standards. PEFC-endorsed national systems allow wood to be
identified by means of a specific ecolabel. Any national certification system seeking
to obtain PEFC endorsement or re-endorsement is submitted to a comprehensive
assessment process, including independent evaluation and public consultation.
Between the setting up of a national PEFC organization and (re-)endorsement
there can be a considerable time lag as illustrated by the following cases. PEFC
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Ireland and PEFC Netherlands were both founded in 2008, but by 2011 the national
certification schemes were not endorsed. Even more impressive is the case of PEFC
Lithuania, which was already created in 2002 but still lacked endorsement in 2011.
However, it is not only endorsement that can take some time due to the numerous
conditions that the national actors have to fulfill. In 2010, PEFC Bulgaria was
established, but it is still not accepted by PEFC International.
By the end of 2011, no PEFC organizations existed in Croatia, Cyprus, Greece,
Hungary, Iceland, Malta, Romania, and Turkey. Of these, the non-membership of
Romania with PEFC is particularly surprising as the Romanian government has
adopted an extensive and very explicit set of guidelines for SFM (Sandulescu et al.,
2007). In this context, it is interesting to note that the Romanian government
generally seems to attach high priority to the implementation of SFM as it exempts
companies from paying their contribution to the national environmental fund if they
buy their wood from certified forests. Conversely, if they purchase non-certified
wood the companies have to pay a contribution of 3 per cent of the value of the
wood to the environmental fund (Environmental Technologies Action Plan, 2007).
In other cases, the lacking of PEFC national organizations is less surprising.
Regarding Turkey, for instance, Türkoglu (2009) argues that the Turkish
government has paid insufficient attention to forest certification despite its
commitment to SFM (for a more general overview, see Baskent, Terzoglu and
Baskaya, 2008).
Since this study aims to illustrate the national-level determinants for seeking
involvement in PEFC, it concentrates on national PEFC membership only and
leaves unconsidered aspects related to endorsement of national forest certification
schemes. This analytical focus also entails that PEFC Bulgaria is taken into
consideration as the creation of this organization is a clear signal of the country’s
willingness to participate in this particular forest certification scheme. Table 1 gives
an overview of the European countries that created national PEFC organizations
and those that still lack such organizations.
Table 1 Overview of National PEFC Involvement, 1999-2011
Year

Countries with National PEFC Organizations

Number

1999

7

2000

Austria, Denmark, Finland, Germany, Latvia, Norway,
Spain
France, Sweden, United Kingdom

2001

Czech Republic, Estonia, Italy, Portugal, Switzerland

5

2002

Lithuania*, Luxembourg, Slovak Republic

3

2003

Poland

1

2004

Slovenia

1

2005

–

0

2006

–

0

2007

Belgium

1

3
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Ireland*, Netherlands*

2

2010

Bulgaria**

1

2011

–

0

Sum

24
Countries Without National PEFC Organizations
Croatia, Cyprus, Iceland, Greece, Hungary, Malta,
Romania, Turkey

8

Sum

8

Total sum

32

Remarks: * national forest certification systems not endorsed; **not formally accepted by
PEFC International.

To illustrate the dynamics of PEFC membership, figure 1 outlines the diffusion
process between 1999 and 2011. The diffusion curve is based on the cumulative
number of countries that established national PEFC organizations as reported in
table 1. Thus, the diffusion curve can be easily reconstructed by adding up the
numbers reported in the final column in the first part of the table which refers to the
PEFC members.

7

24

32

Figure 1 Diffusion of PEFC Organizations

2000

2005

2010

Remarks: Own elaboration based on www.pefc.org.

Diffusion processes – assessed on the basis of the cumulative number of
countries adopting a certain policy or joining international organizations – usually
follow an S-shaped curve. The shape of the curve indicates that adoption rises
slowly at first when relatively few governments participate in the diffusion process.
Then, the curve takes off as more governments join in. After a while, however,
most governments will have become members and the diffusion curve begins to
level off. If all countries joined the diffusion process, this would mean that the
maximum value of 32 is reached as this corresponds to the size of the country
sample. Since eight countries have been unwilling to become members of the
PEFC, the diffusion curve does not reach this maximum value, i.e. the diffusion
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process remains incomplete. It is also interesting to note that the diffusion curve for
PEFC membership deviates from the classical S-shaped curve for its slope at the
beginning of the observation period is remarkably steep. This is a direct
consequence of the unusually high increase in membership density between 1999
and 2001.
To sum up, table 1 and figure 1 point to two sources of variation with regard to
the European states’ involvement in the PEFC. Firstly, there is variation concerning
the establishment of a national PEFC organization. To be sure, only two thirds of
the countries under study are PEFC members despite all of them being signatories
to FOREST EUROPE. Secondly, there is variation concerning the timing of the
establishment of a national PEFC organization. The next section will present some
theoretical arguments that can potentially explain the observed cross-country
variation.
II. Explaining the Establishment of National PEFC Organizations
There are generally two sides to the diffusion of international forest certification
schemes: the supply side that explains why such schemes emerge and a demand
side that sheds light on the motivation why they are adopted. The supply of
international forest certification can be explained by those factors that are generally
found to stimulate international regulatory cooperation, namely the existence of
negative externalities, the prospect of economic gains, and the diffusion of norms
(see, e.g., Cashore, Auld and Newsom, 2003). This article focuses on the demand
side and sheds light on those factors that might induce governments to support the
establishment of national PEFC organizations. That being said, this study follows
the perspective put forward by Gulbrandsen (2004) that forest certification acts as a
supplement to national forest policies. From this perspective, treating countries as
units of analysis is reasonable since national governments can be expected to play a
major role in setting out the general policy and institutional framework, which can
have a positive or negative impact on the voluntary process of forest certification.
In addition, national governments can be directly affected by the forest certification
standards as forest owners or buyers of wood products (see Koleva, 2005).
Based on the extensive literature on the determinants of forest certification (for
an overview, see Auld, Guldbrandsen and McDermott, 2008), four sets of
explanatory factors are identified, which provide the theoretical framework of this
study. The central explanatory variables are economic gains from wood products,
involvement in transnational communication process, and legitimacy concerns.
Economic Gains from Wood Products
The first argument holds that forest certification entails economic gains, and that
the main beneficiaries of PEFC membership are countries with export interests. In
this context, being involved in PEFC can have two consequences. Firstly, it can
imply a direct comparative advantage through an optimization of forest
management processes. Secondly, it can yield an indirect positive effect through
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circumventing a potential comparative disadvantage by avoiding barriers to market
access on grounds of lacking certification (see Auld, Gulbrandsen and McDermott,
2008). This second point is underscored by the reasoning of van Kooten, Nelson
and Vertinsky (2005), who explain that forest companies are rather concerned about
a negative perception of their activities and product boycotts than the costs of
certification. Consistent with the positive consequences of forest certification,
governments of countries with open economies and strong business interests in
producing and exporting wood products should be supportive of the establishment
of national PEFC organizations.
Accordingly, the likelihood of a national PEFC organization being established
increases with the countries’ overall economic openness, the value of forest
products, and the quantity of paper production. The relevance of the quantity of
paper production is illustrated by Cashore et al. (2007) for the Finnish case.
According to the authors, the production of high-quality printing paper has been
decisive for the adoption of forest certification. To be sure, the PEFC-authorized
Finnish Forest Certification Scheme has been very successful with 95 per cent of all
Finnish forests being certified in the first year. These considerations give way to the
following three hypotheses:
Hypotheses on the role of economic gains from wood products:
H1a: The more open a country’s economy, the more likely its government will
support the creation of a national PEFC organization.
H1b: The higher the value of a country’s forest products, the more likely its
government will support the creation of a national PEFC organization.
H1c: The higher the quantity of a country’s paper production, the more likely its
government will support the creation of a national PEFC organization.
Involvement in Transnational Communication Processes
As already explained in the previous section, forest certification is a voluntary
process directed at market-based actors (see Cashore et al., 2005). Nevertheless,
governments can affect the setting up of national PEFC organizations by providing
positive incentives. In addition to economic considerations, ‘positive lessons’ (Rose
1991) from other jurisdictions might induce governments to support forest
certification. With regard to the effects, Holzinger and Knill (2008) argue that
lesson-drawing or learning should entail that governments adjust their policies to
pioneer models (see also Simmons and Elkins, 2004). It is, however, important to
emphasize that lesson-drawing and learning are not only limited to governments. In
fact, it is equally conceivable that NGOs learn about the positive impacts of forest
certification for SFM and put pressure on the governments’ to provide
corresponding incentives for private actors to embrace this instrument. From this it
follows that the more governmental and societal actors are involved in transnational
communication processes, the more likely they are to learn about the positive
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effects of forest certification, which should, in turn, have a positive impact on the
odds of a national PEFC organization being established.
How can transnational communication processes be assessed empirically? This
is indeed one of the main challenges when seeking to test the occurrence of lessondrawing or learning (see Radaelli, 2009). There is one international forum that deals
extensively with all topics related to environmental protection, including forest
conservation, and for which information about national members can be accessed,
i.e. the International Union for Conservation of Nature (IUCN). Membership of
governmental organizations and NGOs in IUCN is an appropriate proxy for
assessing the degree of which key domestic actors are involved in processes of
transnational communication. Indeed, the IUCN has been particularly important in
influencing the global discourse on SFM (Arts and Buizer, 2009), which can be
expected to have positive repercussions on the spread of forest certification as well.
From this it follows that the greater the number of national IUCN members, the
more likely are governments to support the establishment of a national PEFC
organization. This relationship is formalized by the following hypothesis.
Hypothesis on the role of involvement in transnational communication:
H2: The greater the number of IUCN members in a country, the more likely its
government will support the creation of a national PEFC organization.
Legitimacy Concerns
Legitimacy concerns can have an important impact on governments’ decision to
support the establishment of a national PEFC organization. There are two kinds of
legitimacy concerns that are relevant for the present study. The first one is about
symbolic imitation, which is based on the idea that governments behave in certain
ways to demonstrate that they are acting properly or adequately (Meyer and Rowan,
1977; Braun and Gilardi, 2006). In this regard, the number of national PEFC
organizations already in place might induce the governments of countries without
such an organization to mimic the behaviour of the others simply for reducing
uncertainty and doing the ‘right thing’ (Meyer and Rowan, 1977; Jordana and Levi Faur, 2005; Holzinger, Knill and Sommerer, 2008). Therefore, the greater the
number of national PEFC organizations elsewhere, the greater are the chances that
the government of a country where no such organization exists to start questioning
the legitimacy of its own behaviour. In response, this might trigger the
establishment of a national PEFC organization.
The second source of legitimacy concerns is restricted to those European
countries that only recently became members of the EU in 2004 and 2007,
respectively, or are still negotiating their accession. States aspiring to become
members of the EU have to transpose the acquis communautaire, i.e. the
accumulated legislation, legal acts, and court decisions that form the entirety of
Community law. The incorporation of this 80.000 pages strong body of Community
law represents an immense political and administrative effort. The use of the acquis
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communautaire has indeed provided an effective means for reforming
environmental policy arrangements in the ‘new’ member states and candidate
countries (see, e.g., Izci, 2005; Schimmelfennig and Sedelmeier, 2005; Knill and
Tosun, 2009). It is difficult to over-emphasize how much direct and indirect
pressure the accession candidates in Central Eastern and South Eastern Europe
experienced particularly with regard to their environmental protection standards as
the old member states feared the occurrence of a race-to-the-bottom (see, e.g.,
Knill, Tosun and Heichel, 2008; Knill and Tosun, 2009).
The overriding political goal during accession candidacy is almost exclusively
oriented towards adopting the acquis communautaire in order to conclude the
accession process and to join the EU. To achieve this goal, many of the new
member states did not limit their environmental policy reforms to those changes
requested by EU law, but sought to demonstrate their commitment to environmental
protection in many additional ways, simply to minimize the risk of lacking
legitimacy and therefore being hindered to enter the EU. Consequently, it could be
a strategy of the past and present accession candidates to earn their credentials as
reliable future member states in terms of environmental policy and sustainable
development by supporting the establishment of a national PEFC organization. The
considerations about legitimacy concerns give way to two hypotheses.
Hypotheses on the role of legitimacy concerns:
H3a: The greater the number of countries with national PEFC organizations is,
the more likely will the government of a country where no such organization exists
support the creation of a national PEFC organization.
H3b: If a country is an EU accession candidate, its government will be more
likely to support the creation of a national PEFC organization.
Issue Salience
The fourth factor is based on the idea that in countries with scarce forest areas
the issue of forest certification should be of lower importance to governments
relative to other environmental concerns. In contrast, countries with large forest
areas should have developed dependence from this particular resource because of
its relative economic, social and cultural importance. In this context, it should also
be noted that large forest areas help to achieve economies of scale in production,
that is, an increase in production lowers the average cost of output per unit. This
suggests that large forest areas can be associated with greater potential economic
gains. Thus, there should be a direct link between issue salience as assessed by the
extent of forest area in a given country and the odds of creating a national PEFC
organization.
Hypothesis on the role of issue salience:
H4: The greater the forest area in a country, the more likely its government will
support the creation of a national PEFC organization.
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III. Measurement and Estimation Procedure
The objective of this section is to prepare the empirical testing of the
hypotheses. The dependent variable is the establishment of a national PEFC
organization between 1998 and 2011 in the 32 European countries constituting the
sample. The starting year of the observation results from the fact that even though
PEFC was only founded in 1999, the estimation strategy to be applied requires an
anticipation of the event of interest by at least one year. The ending year of the
observation corresponds to the data available at the time of writing. The dependent
variable is binary and takes the value 1 if a national PEFC organization was
established and 0 otherwise. This coding entails that over time the event of interest,
i.e. the creation of a national PEFC organization, can only be observed once. Given
this data structure, event history analysis is the most appropriate method of analysis
(Box-Steffensmeier and Jones, 2004). This technique models the probability of the
occurrence of events, i.e. the transition from one state (= no national PEFC
organization exists) to another (= national PEFC organization exits).
One can generally choose between parametric and semi-parametric event history
models to test the importance of multiple potential explanatory factors. The main
advantage of event history models over other estimation techniques for binary
outcomes such as logit or probit regressions is that they allow for directly modeling
the time dependency exhibited in the data. The modeling of time dependency is
accomplished by specifying a distribution function for the ‘failure’ time, i.e. the
time that passes until a certain event occurs, which can be conceived to be
increasing, decreasing or constant over time. Event history models that are based on
such a particular distribution function are known as parametric models. Under the
condition that the shape of the hazard rate (i.e. the probability that an event occurs
in a given time period) of the parametric model is specified correctly, it may
provide very precise estimates of covariate parameters. Incorrectly parameterized,
however, the conclusions drawn from the event history model can be wrong. In
light of the specific shape of the adoption process, a parametric lognormal model is
employed.3
To evaluate the hypotheses on the role of economic gains from wood products,
the following indicators are employed. To empirically assess OPENNESS, exports
plus imports as a share of the Gross Domestic Product (GDP) is employed as an
indicator. The data were taken from the World Development Indicators (WDI), a
comprehensive database provided by the World Bank. The variable VALUE
measures the forest rents as a percentage of GDP, which are based on roundwood
harvest times the product of average prices and a region-specific rental rate. The
data for VALUE were again taken from the WDI. PAPER is the measurement of
the total paper and paperboard production in thousands of tons as reported by

3

The model selection is based on a comparison of different parametric models on the basis of Akaike’s
Information Criterion to minimize the risk of incorrect parametrization.
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Eurostat. To make the empirical information comparable across countries, the
production amounts were divided by the population size as reported by Eurostat.
Turning to hypothesis H2 on the role of a country’s involvement in transnational
communication, the key explanatory variable is the cumulative number of national
IUCN members. To construct a time-varying variable, the counts are based on the
year in which a given governmental organization or NGO became a member of
IUCN. These data are generated by means of the information provided on the
website of IUCN. The cumulative number of IUCN members is adjusted by the size
of the population.
The next explanatory variables refer to legitimacy concerns. The DIFFUSION
variable is generated by the cumulative number of countries in which a national
PEFC organization was created except for the country in question. It is important to
note that the legitimacy pressure ends when a national PEFC organization is
established. Once this is the case the DIFFUSION variable should not be effective
anymore. This logic is adequately reflected in the event history analysis since after
the occurrence of the event of interest, the subsequent observations for the country
in question are dropped. This characteristic of event history models also explains
why the observation already starts in 1998: starting in 1999 would have meant
losing the observation for the seven pioneering countries.
In the dataset, however, the DIFFUSION variable is reported for the entire
observation period with the last value observed before the dependent variable
turned from 0 into 1. For example, Estonia created a national PEFC organization in
2001. At that time, 14 other national PEFC organizations were already in place
elsewhere. The event history model will not use any information after 2001, but in
the dataset the DIFFUSION variable for Estonia is 14 for all subsequent years. The
reporting of the data is just motivated by providing a complete time series for each
variable.
ACCESSION candidature is a binary variable taking the value 1 for those years
between 1998 and 2011 in which the countries constituting the sample hold the
status as accession candidates. The variable takes the value 0 if the countries have
not been giving this status yet or if they had become EU members. A second
indicator is employed for assessing whether old member states, new members, EEA
members and accession candidates are different from each other with regard to the
establishment of national PEFC organizations. The corresponding ordinal-scale
variable STATUS ranges from 3 (= member state) to 0 (= accession country). The
value of 2 is associated with EEA members as they also have to implement the
acquis communautaire and thus can be regarded as quasi-member states of the EU.
Finally, the value of 1 is associated with the new member states. In the case of
STATUS, a negative relationship would support our reasoning that accession
countries and new member states – which are coded as 0 and 1, respectively – are
more likely to establish national PEFC organizations to increase their legitimacy
vis-à-vis the old member states.
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Turning to the dimension of issue salience, the variable FOREST reports the
share of forest area of a country’s overall land area. The data – which were taken
from the WDI – vary over time, but the values are only reported for five-year
intervals. Table 2 gives an overview of the summary statistics of the explanatory
variables and the data sources.
Table 2 Summary Statistics of the Explanatory Variables
Variable

Mean

SD

Min

Max

Openness

49.33
0.48

38.73
0.00

321.00
3.32

WDI

Value

103.85
0.27

Paper*

2.29

4.63

0.00

27.16

Eurostat

IUCN**

9.40

11.88

0.00

68.83

IUCN

Diffusion

12.75
0.22

6.84
0.42

0.00
0.00

24.00
1.00

Own coding
Own coding

Accession

Source

Status

1.97

1.05

0.00

3.00

Forest

30.84

17.27

0.09

73.74

WDI

Own coding

WDI

Remarks: N= 449; SD = Standard Deviation; *multiplied by 10.000; **multiplied by
10.000.000.

Before proceeding to the event history analysis, it is necessary to check whether
the variables are correlated with one another. Thus, table 3 presents the correlation
matrix based on Pearson’s r. When inspecting the table, it becomes apparent that
there is a correlation of 0.6 between PAPER and FOREST. Likewise, there is a
correlation of 0.6 between ACCESSION candidature and STATUS. This means
that the estimation models must be specified in a way to include these variables
sequentially rather than simultaneously.
Table 3 Correlation Matrix
Openness
Openness
Value
Paper
IUCN
Diffusion
Accession
Status
Forest

1.00
0.04
-0.16
0.34
0.26
-0.02
-0.07
-0.03

Remarks: N= 449.

Value

–
1.00
0.17
-0.21
-0.20
0.32
-0.30
0.50

Paper

–
–
1.00
-0.04
-0.30
-0.20
0.31
0.63

IUCN

–
–
–
1.00
0.15
-0.22
0.19
-0.23

Diffusion

Accession

–
–
–
–
1.00
0.03
-0.33
-0.28

–
–
–
–
–
1.00
-0.60
-0.01

Status

Forest

–
–
–
–
–
–
1.00
0.01

–
–
–
–
–
–
–
1.00
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IV. Presentation and Discussion of the Findings
To evaluate the hypotheses put forward in section 3, five models are specified.
The models presented by table 4 are based on the variable ACCESSION. Model 1
is the full model, including all variables, irrespective of potential multicollinearity
problems. In model 2, the variable PAPER is included, whereas model 3 employs
FOREST. Models 4 and 5 are then further reduced by excluding the DIFFUSION
variable to check whether it adsorbs the effects of the other variables.
Before turning to the findings, it should be noted that the coefficients of the
lognormal event history models are interpreted as follows: a positive coefficient
implies that a given variable delays the establishment of a national PEFC
organization. A negative coefficient, in contrast, indicates that a given variable
accelerates the occurrence of the event of interest.
The estimation models reveal that the VALUE of forest products and the area of
FOREST land produce significant and negative coefficients in accordance with
hypotheses H1b and H4. The coefficients of VALUE are significant in models 2, 4
and 5. Concerning FOREST, the coefficients are significant in all models that
include this variable, namely models 1, 3 and 5. Likewise, the coefficient of the
variable PAPER displays the anticipated sign in models 2 and 4, but it is only
significant at the 10%-level and therefore it cannot be regarded to provide a robust
confirmation of hypothesis H1c.
Thus, the models mainly demonstrate that greater economic gains from forest
products and large forest areas entail a significant reduction in the time it takes to
establish a national PEFC organization. Surprisingly, however, the DIFFUSION
variable is found to significantly delay the occurrence of the event of interest.
Therefore, the reasoning underlying H3a about legitimacy concerns cannot be
supported. Similarly, in models 4 and 5 the ACCESSION variable produces
significant and positive coefficients, which again contradict H3b. In less technical
terms, this finding suggests that accession countries do not seem to be affected by
legitimacy concerns which would induce them to mimic the behaviour of the
member states. Finally, no significant coefficients are produced by OPENNESS and
IUCN.
Table 4 Lognormal Models Employing the Variable Accession Candidature
Variables

Model 1

Model 2

Model 3

Model 4

Model 5

Openness

(0.00)

0.00
0.04
–

0.00

(0.01)

0.00

(0.00)

(0.03)

(0.00)
(0.00)
***

0.00
0.14

(0.00)
(0.00)
***

(0.15)
***
(0.03)
*
(0.02)

(0.18)***

0.00
0.14

0.76
0.05
0.02
–

0.52
–

IUCN
Diffusion

0.00
0.08
0.01
0.00
0.14

(0.00)

Paper

0.00
0.04
0.00

0.02
–

(0.02)

Value

(0.03)
(0.00)

(0.00)
(0.02)
***
(0.00)
*
(0.00)
(0.00)
***

MARMARA JOURNAL OF EUROPEAN STUDIES
Accession

0.08

(0.06)

0.07

Forest

0.00
0.50

(0.00)
***
(0.11)
***

–

Constant

Initial LL
Model LL
Wald Chi2
(DF)
N
Cases

-51.55
-15.67
1516.49
(7)***
196
32

0.59
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(0.06)

0.08

(0.05)

1.34

(0.00)
**
(0.11)
***

–

(0.10)
***

0.00
0.49

-51.55
-17.58
1545.83
(6)***
196
32

-51.55
-15.72
1504.92
(6)***
196
32

1.20

(0.48)
***

(0.51)
**

1.35

(0.43)***

0.03
1.75

(0.01)**
(0.60)***

-51.55
-39.53
33.72 (5)***

-51.55
-38.01
38.91 (5)***

196
32

196
32

Remarks: Dependent variable = establishment of national PEFC organization (binary
choice); DF = degrees of freedom; robust standard errors in parentheses; LL = Log pseudolikelihood; * significant at 10%; ** significant at 5%; *** significant at 1%.

The lognormal models are now re-estimated by replacing ACCESSION by
STATUS to check the robustness of the findings. When inspecting table 5 it
becomes clear that the performance of all models is better with the variable
STATUS as indicated by the more constant significance levels of the coefficients
across the different replications. Most importantly, the findings for VALUE and
FOREST are confirmed and are even more robust this time. Therefore, once again
hypotheses H1b and H4 can be confirmed. Likewise, the delaying effect of the
DIFFUSION variable continues to exist, which allows for rejecting hypothesis H3a
about the role of legitimacy concerns. Furthermore, the stable findings for STATUS
also allow for safely rejecting hypothesis H3b about accession candidates feeling
obliged to mimic the behaviour of the member states to increase their legitimacy.
What models 1 through 5 actually show is that the member states are significantly
swifter in establishing national PEFC organizations. This is an important finding
since accession candidates are apparently less easily affected by the behaviour of
the member states than sometimes argued in the literature. However, this finding
only holds true for environment-related reforms that lie outside the acquis
communautaire.
Table 5 Lognormal Models Employing the Variable Membership Status
Variabl
es
Openne
ss
Value

Model 1
0.00

(0.00)

0.05

(0.02)*

Paper

0.01

(0.01)

IUCN

0.00

(0.00)

Diffusio

0.13

(0.01)**

Model 2

Model 3

Model 4

Model 5

(0.03)**
*

.00
0.0
5

0.0
0
0.7
0
0.0
3
0.0
2
–

0.0
0
0.4
8

.00
0.0
9
-0.01

(0.00)

(0.00)

–

0.0
0
0.1

(0.00)

0.0
0
0.1

(0.01)**

(0.00)
(0.03)*

(0.00)
(0.01)**

(0.00)
(0.11)
***

(0.12)**
*
–

(0.03)

(0.02)

(0.00)

0.0
1
–

(0.01)
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-51.55

(0.12)**
0.4
*
0
-51.55

3
0.0
7
0.0
0
0.2
8
-51.55

-13.42

-13.42

1806.52 (7)***

19
6
32

0.08

*
(0.03)**

Forest

0.01

(0.00)**
*

Constan
t

0.26

(0.16)

Initial
LL
Model
LL
Wald
Chi2
(DF)
N
Cases

4
0.0
7
–

*
(0.03)**

*
(0.03)**

(0.00)**

(0.15)*

0.7
0
–

(0.17)**
*

2.9
1

(0.57)**
*

0.7
0
0.0
2
3.4
2

(0.15)**
*
(0.01)**
*
(0.57)**
*

-51.55

-51.55

-15.82

-36.12

-34.21

1806.52 (6)***

1504.52 (6)***

56.09 (5)***

60.35 (5)***

196

196

196

196

32

32

32

32

Remarks: Dependent variable = establishment of national PEFC organization (binary
choice); DF = degrees of freedom; robust standard errors in parentheses; LL = Log pseudolikelihood; * significant at 10%; ** significant at 5%; *** significant at 1%.

The findings for the DIFFUSION variable are certainly the most striking
observation, also because this variable clearly improves the performance of the
estimation models as indicated by the lower values for model log pseudo-likelihood
in those models that include it. In table 5, for instance, the model log pseudolikelihood is notably lower in models 1, 2 and 3 than in models 4 and 5, which are
estimated without the DIFFUSION variable. This suggests that the DIFFUSION
variable is indeed of relevance when exploring the establishment of national PEFC
organizations in European countries. Based on the findings, however, it is unlikely
that the classical arguments about the wish to increase legitimacy by mimicking the
behaviour of the other countries hold true. Rather, there seems to be something
distinct about DIFFUSION in the present case, which could be picked up by future
studies.
In a final step, it is examined whether the models suffer from influential outliers.
Figure 2 presents the cumulative Cox-Snell residuals for model 3 estimated with
STATUS since it is the model that performs best across all replications. The figure
reveals that it is the observation for Sweden that shows a large value for the CoxSnell residual, albeit the residual is also considerable for Greece. Interestingly,
Sweden is a case where the establishment of a national PEFC organization occurred
very swiftly, whereas Greece has no such organization in place yet. The other
observations are clearly more in line with the theoretical model as indicated by the
lower values for the Cox-Snell residuals. Consequently, in-depth studies of Greece
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and Sweden might be helpful for better understanding the causal mechanisms
underlying the creation of a national PEFC organization.

3

Figure 2 Diagnostics for Influential Outliers
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Remarks: Own calculation.

Concluding Remarks
This study aimed to illustrate the role of forest certification schemes as a
complementary instrument for achieving sustainable development, which is based
on the idea of taking local policy actions for mitigating global climate change (see
Cerit Mazlum, 2009). Forest certification is a voluntary system that seeks to provide
information to consumers that a certain product is derived from a sustainably
managed forest. Although forest certification schemes predominantly address
market-based actors, i.e. producers and consumers, a scholarly debate has emerged
that has drawn governments into the discussion. Governments across all countries
are involved in this process by setting the legal framework for SFM and by
elaborating public procurement policy for wood products (Koleva, 2005).
Acknowledging the role played by governments, this study explored under which
conditions they are more likely to support the establishment of a national PEFC
organization.
The empirical analysis has produced numerous insights. Firstly, the descriptive
analysis has shown that between 1999 and 2011 only two thirds of all European
countries established a national PEFC organization. This incomplete diffusion is
surprising since all countries analyzed in this study are signatories to various
European agreements seeking to define criteria for SFM. The countries that do not
participate in PEFC are Croatia, Cyprus, Greece, Hungary, Iceland, Malta,
Romania, and Turkey. Secondly, the event history models have shown that the
value of forest products and the magnitudes of forest areas are the most important
drivers of national membership with PEFC. This shows that economic concerns are
the dominant drivers of forest certification in accordance with the PEFC scheme.
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In this context, it was also interesting to observe that the old member states
rather than the new member states or accession candidates are likely to establish a
national PEFC organization. Even more remarkable was the finding that increasing
numbers of PEFC members does not impose pressure on abstaining countries to
follow the example of the others. While this result could be attributed to the
measurement of the diffusion variable, the test statistics for assessing the model fits
in fact suggested that this variable matters. However, the present study cannot
provide a clear-cut answer to the negative relationship between this diffusion
variable and the dependent variable. To be sure, this is only one of many questions
that lie outside the purview of this analysis. Another limitation refers to the lack of
attention paid to the relationship between PEFC and FSC, which has been stressed
in the literature (see, e.g., Cashore, Auld and Newsom, 2003; Gulbrandsen, 2004,
2005; Auld, Gulbrandsen, and McDermott, 2008; Overdevest, 2010). For example,
in Turkey no national PEFC organization exists, but in December 2011 76
producers had FSC certification. Likewise, the number of FSC-certified producers
in Croatia corresponds to 153 (FSC, 2011). Is there a negative relationship between
the dominance of FSC and the likelihood of establishing a national PEFC
organization? This question cannot be answered on the basis of findings presented
here. Furthermore, the graphical diagnostic of the estimation models indicated that
the cases of Greece and Sweden cannot be fully explained by the theoretical
framework adopted by this study. From this it follows that in-depth analyses of
these two cases could be a rewarding complement to the findings presented by this
study. Concerning Sweden, this can be easily implemented by reviewing the
existing scholarship (see, e.g., Eriksson, Sallnas, and Stahl, 2007; Gulbrandsen,
2005, 2010), but for exploring the Greek case new data will be needed.
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ENVIRONMENTAL POLICY IN THE EUROPEAN UNION AND
THE CONTESTED NOTION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
James Connelly




Abstract
This article considers the history of sustainable development in the EU together
with some of the difficulties in formulating a coherent conception of sustainable
development. This is supplemented by a theoretical discussion of the nature of
concepts and their definition. Following an examination of sustainable development
conceived as ecological modernisation and as a story-line capable of sustaining a
politically successful discourse coalition, it concludes by asking whether the
concept of sustainable development should be abandoned or, at least, radically
reconceived.
Keywords: economic growth, environmental action programs, ecological
modernisation, Lisbon strategy.
AVRUPA BİRLİĞİ'NDE ÇEVRE POLİTİKASI VE TARTIŞMALI
SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA MEFHUMU
Özet
Bu makale Avrupa Birliği'nde sürdürülebilir kalkınmanın tarihçesini,
sürdürülebilir kalkınmanın tutarlı bir şekilde kavramsallaşmasındaki zorluklarla
birlikte incelemektedir. Çalışmadaki bu yaklaşım da kavramların doğası ve
tanımlarındaki teorik tartışma ile desteklenmektedir. Dolayısıyla bu makalede,
öncelikle sürdürülebilir kalkınmanın hem ekolojik modernleşme olarak ve hem de
siyaseten başarılı bir söylem koalisyonu sürdürmeye muktedir bir olaylar dizisi
olarak kavranması irdelenecek ve akabinde de sürdürülebilir kalkınmanın tamamen
bir kenara mı bırakılması mı ya da en azından radikal bir şekilde yeniden
kavramsallaştırılması gerektiği sorusuna yanıt aranacaktır.
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Anahtar Kelimeler: Ekonomik büyüme, çevre eylem programları, ekolojik
modernleşme, Lizbon stratejisi.
Introduction
In 1988, in a Declaration on the Environment, the EC heads of government
stated that “sustainable development must be one of the over-riding objectives of all
Community policies” (European Council, 1988: 8). However at the Rome Summit
two years later the term ‘sustainable development’ was replaced by a commitment
to environmental protection to ensure ‘sustainable growth’, a formulation later also
used in the Maastricht Treaty and still current. Whatever the precise meaning of the
phrase, this seems reasonably straightforward; but for Susan Baker, it is precisely
here that the problems start:
The Treaty, however, also speaks about promoting economic and social
progress which is sustainable. To complicate the matter further, the Treaty’s
section dealing with developmental cooperation requires Union policy to
foster ‘the sustainable economic and social development of the developing
countries’ – which at first sight appears to mean the Union applies the
concept of sustainable development to the developing countries while
applying ‘sustainable growth’ to the Union (Baker, 1997: 92).

This leaves a rather confusing situation, in which the Maastricht Treaty speaks
simultaneously of ‘sustainable progress’, ‘sustainable growth’ and ‘sustainable
development’. How was this position reached and has it improved? The short
answer is that politically it was arrived at through fusing the results of two inter governmental conferences, one on European Monetary and Political Union (EMU)
and the other dealing with the rest of the treaty. Germany pressed for sustainable
development as against the southern members whose interests lay elsewhere.
This paper traces these deliberations and fusions conceptually rather than
historically and argues that what emerged is – depending on one’s view – either
sustainable development as a political fudge or sustainable development as
ecological modernisation. Of course, much turns on how the interpretation of the
concept of sustainable development and how it is deployed. Agreement on the
importance of the concept of sustainable development can be found across the
ideological spectrum. Groups as diverse as neo-liberal free-marketers and radical
bio-regionalists agree on its importance but not about its implications and therefore
not on its application. Consensus on the importance of the concept of sustainable
development disguise the extent of the divergence in the way it is understood and
interpreted by different people and interests. Sometimes it seems that all that these
different groups have in common is not the concept, but merely the phrase. The
overall purpose of the paper is to suggest that the EU’s adherence to sustainable
development is fraught with problems and tensions inherent from the outset and
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never seriously addressed. Further, these difficulties matter and have real
consequences. Real problems (whether conceptual or empirical) cannot be papered
over by fine phrases, no matter how elegantly and carefully phrased.
I. The Concept of Sustainable Development
Although the concept of sustainable development is contested and contestable,
contemporary debates were nonetheless dominated by a particular interpretation,
that is, ecological modernisation and its successors. This is the interpretation in
which economic growth, the development of technology and environmental
protection are not regarded as competitors but as co-beneficiaries. Ecological
modernisation adopts a distinctive stance on the question of economy-environment
integration, challenging the assumption that there is a zero-sum trade-off between
economic prosperity and environmental concern. It could, it was claimed, offer a
‘win-win’ scenario whereby economic growth and environmental protection could
be reconciled. As Maarten Hajer states: “ecological modernisation can be defined as
the discourse that recognises the structural character of the environmental
problematique but none the less assumes that existing political, economic, and
social institutions can internalise care for the environment” (Hajer, 1995: 25).
Sustainable development was defined by the Brundtland Report in 1987
as “development that meets the needs of the present without compromising the
ability of future generations to meet their own needs” (WCED, 1987: 8). It is seen
as development based on consumption and production patterns that do not degrade
natural resources, that protect the environment, promote equitable sharing of well being to all and alleviate poverty. The Report emphasises the mutual reinforcing of
economic growth, social development and environmental protection. As with The
Limits to Growth (Meadows et al, 1972), environmental degradation is linked with
patterns of economic development. However, by contrast with the Club of Rome’s
view, which characterised the relation between economic growth and environmental
protection as a zero sum game, Brundtland concluded that (on the contrary)
continued economic growth was an essential prerequisite for environmental
protection. This interpretation of sustainable development has been widely
endorsed: indeed, it is easy to understand why such a definition of sustainable
development could be supported by many different parties (including governments,
businesses, reform-minded environmentalists and scientists) in that it neatly squares
the circle by offering both economic growth and environmental protection. Rather,
then than either endorse or reject the darker green view that fundamental
reorganisation of the major institutions of modern society was a necessary
precondition of long term sustainability, a consensus crystallised around the
discourse of ecological modernisation. This led to heightened optimism about the
ability of policy makers, and business to integrate ecological concerns into the
presumed market economic framework. In such a framework the search for new
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environmental policy instruments, such as emissions trading schemes and the
general use of economic instruments, was both desired and rewarded.
II.

Sustainability Goals and Strategies

The obvious place to locate the broad direction of EU goals and strategies on
sustainability is the periodically issued environmental action programmes. These
show both the EU’s level of commitment to and understanding of the concept. For
example, sustainable development is identified as the main objective of
environmental policy in the very title of the Fifth Environmental Action Programme
(5EAP), Towards Sustainability – A Community programme of policy and action in
relation to the environment and sustainable development. This objective requires “a
policy and strategy for continued economic and social development without
detriment to the environment and the natural resources on the quality of which
continued human activity and further development depend” (COM, 1992: 18). The
Sixth Environmental Action Programme (6EAP), 2002-2012 builds on this
objective (COM, 2001a).
The 5EAP was adopted only a few months before the Rio Earth Summit in
1992; moreover, it was prepared in parallel with the main Rio agreements so that it
shares most of their strategic objectives and principles. Whereas previous
programmes tended to be lists of proposed legislation, the focus of the 5EAP was
anticipatory and committed to long term sustainability. It also signalled a move
away from a traditional command and control approach. In addition to a more
explicit recognition of the concept of subsidiarity, there is a move towards deregulation and market-based policies (economic incentives, taxation, and voluntary
agreements). Further, an emergent theme was integration of the environment into
the development and implementation of other policies as a fundamental prerequisite
for achieving sustainable development. The ‘Cardiff approach’ required that all
technical councils report on the integration of environmental concerns into all
sectoral policies. The 5EAP attempted to address the fundamental causes of
environmental degradation as a means of creating a more sustainable economy and
society: it states that the principle of sustainable development should be
incorporated into all other EU policies. However, its approach to sustainability is
redolent of Brundtland in that the rhetoric of ecological modernisation and weak
sustainability is dominant and that it focuses on breaking the perception of a tradeoff between environmental protection and economic development.
Thus, although the 5EAP contains the EU’s most explicit commitment to
sustainable development, it is a commitment to a weak rather than a strong
conception. Why did the EU adopted such a weak view? The short answer is:
because of the context within which its environmental policies evolved and the
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extent to which EU policy making is generally incremental in character. Policy
proposals that fit with the strategy of environmental ‘quality management’ stand a
greater chance than more radical policies. As Susan Baker notes, “the concept of
sustainable development has been interpreted by the Union (and its member-states)
to fit within the confines of managerial as opposed to radical policy solutions”
(Baker, 1997: 102; see also Baker, 2007).
However, even if the dominant understanding of sustainable development is
ecological modernisation, this is progress given that the EEC originally made
absolutely no reference to environmental concerns. The point is that even though it
clearly does not go far enough for many greens, it is worth considering whether it
might provide a critical standpoint from which to judge the continuing development
of EU environmental policy. For example, the principles and policies enunciated by
the 5EAP could be deployed to combat the tendency for member states to interpret
the subsidiarity principle negatively and to begin a move toward integration of
environmental policy across policy sectors.
The Sixth Environmental Action Plan (6EAP) is intended to go further than its
predecessors by adopting a more strategic approach. However, it is also more
general than its predecessor and strikingly devoid of particular goals. A prominent
theme running is working with business and consumers to achieve greener forms of
production and consumption. One striking feature is that it embraces the ideals of
ecological modernisation. A central goal is the de-coupling of economic growth
from environmental damage: “to ensure the consumption of renewable and nonrenewable resources does not exceed the carrying capacity of the environment. To
achieve a de-coupling of resource use from economic growth through significantly
improved resource efficiency, dematerialisation of the economy, and waste
prevention” (COM, 2001a, Executive Summary).
Like its predecessor, the 6EAP is also committed to extending the range of
policy instruments employed and frequently speaks of promoting, encouraging and
supporting action by business. In this ambition the EU is firmly in line with
important developments in environmental policy. However, commentators have
argued that the 6EAP tends to be stronger on rhetoric than on substance. They
suggest that it is thin on specific commitments and timetables for achieving its
environmental objectives, and that those objectives are themselves expressed in
extremely general terms. This is inevitable given the fragile conception of
sustainable development at its heart. It might be argued, of course, that substance is
left to the thematic strategies, but we should not overlook the importance of the
action programmes in reflecting and/or establishing the language and conceptual
framework of environmental policy.
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Sustainable development has been a fundamental objective of the European
Union since 1997. It was enshrined as Article 2 of the Treaty. It is supposed to
underpin all EU policies and actions as an over-arching principle. As a complement
to the broad EU strategy for socio-economic reforms (the ‘Lisbon agenda’), the EU
adopted an equally ambitious Strategy for Sustainable Development (SDS) at the
Gothenburg Summit a year later in 2003 where the Swedish Presidency initiated the
inclusion of environmental concerns within the Lisbon Strategy. Right at the start it
refers to the new Lisbon strategic goal “to become the most competitive and
dynamic knowledge-based economy in the world capable of sustainable economic
growth with more and better jobs and greater social cohesion” (COM 2001b: 2). It
follows this with the statement that:
Decoupling environmental degradation and resource consumption from
economic and social development requires a major reorientation of public
and private investment towards new, environmentally-friendly technologies.
The sustainable development strategy should be a catalyst for policy-makers
and public opinion in the coming years and become a driving force for
institutional reform, and for changes in corporate and consumer behaviour.
Clear, stable, long-term objective will shape expectations and create the
conditions in which businesses have the confidence to invest in innovative
solutions, and to create new, high-quality jobs. (Ibid: 2-3)

A few pages later we find the statements that “policies must have sustainable
development as their core concern” (ibid: 6) and:
our combined long-term prosperity depends critically on advances in
knowledge and technological progress. Without these investments,
adjustment to sustainable development will have to happen much more
through changes in our consumption patterns. By promoting innovation, new
technologies may be developed that use fewer natural resources, reduce
pollution or risks to health and safety, and are cheaper than their predecessors
(ibid: 7).

It also refers to the principle of decoupling: the objective being to “break the
links between economic growth, the use of resources and the generation of waste”
(ibid: 12). Overall, the EU strategy for sustainable development ‘asserts that
economic growth is not an end in itself and sustainable development is the key to
achieving “balanced and responsible progress in social, economic, and
environmental spheres” (İzci, 2005: 87).
In June 2005, the Brussels European Council adopted a declaration on ‘guiding
principles for sustainable development’, which stated explicitly that the “renewed
Lisbon agenda is an essential component of the over-arching objective of
sustainable development” (COM 2005b: 2). Later in the year the
Commission started a review of the Sustainable Development Strategy adopted
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during the 2001 Gothenburg European Council. The 2005 Review of sustainable
development strategy (COM 2005a) states that the EU treaty commits it “to work
for the sustainable development of Europe based on balanced economic growth and
price stability, a highly competitive social market economy, aiming at full
employment and social progress, and a high level of protection and improvement of
the quality of the environment.” It follows this up with the claim that Lisbon and
the Sustainable Development Strategy are mutually reinforcing and target
complementary actions (ibid: 4). The German Environmental Experts Council
(SRU), was highly sceptical of this claim, arguing that the EU has no clear strategy.
Given the obviously uneasy and unresolved issue of the relation between the Lisbon
Strategy, the 6EAP and the Sustainable Development Strategy, they clearly have a
point. It states that the commission is “firmly committed to sustainable
development” and that “we need growth and more jobs, a cleaner and healthier
environment” and that “our future prosperity and quality of life will depend on our
capacity and commitment to change our production and consumption patterns and
to decouple economic growth from environmental degradation” (ibid: 6). It
continues by stating that the strategy has the following components:
It sets out a broad vision of what is sustainable. The strategy’s basic message
is that, ultimately, the economic, social and environmental dimensions of
sustainability must go hand-in-hand and mutually reinforced one another:
“sustainable development offers the European union a positive long-term
vision of a society that is more prosperous and just, and which promises a
cleaner, safer, healthier environment – a society which delivers a better
quality of life for us, for our children, and for our grandchildren.”
Understanding the importance of and the interrelationships between these
three pillars of sustainable development is crucial (ibid: 7-8).

Later there is a commitment to “making sure that market prices reflect the true
costs of economic activities to society” (ibid: 11); there is discussion of transport
(ibid: 16) – but nothing on air travel. And there is comment on the three
dimensional nature of sustainable development – “which can only be achieved if
economic growth, social inclusion and environmental protection go hand in hand”
(ibid: 19).
On the Review of the Sustainable Development Strategy: A Platform for Action
(COM 2005d) states that “the principles and objectives of sustainable development
– economic prosperity, social equity, environmental protection and international
responsibilities” were reaffirmed by the European council (ibid: 3). It states
unequivocally that “sustainable development is the overarching long term goal of
the European Union set out in the Treaty” (ibid: 4) and that “on the economic side,
the renewed Lisbon strategy is the motor for growth and jobs … A stronger
European economy is vital to and part of sustainable development; it will help
generate the means to invest, for example in a cleaner environment, in better
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education and health care and in social protection. In turn, more sustainable use of
natural resources and increased social justice are critical to our economic success”
(ibid: 4).
Although the EU claims that sustainable development is an over-arching
principle, the issue of Europe’s economic competitiveness in the face of
globalization, and, latterly, global financial crisis and the difficulties facing the
Eurozone, have come to dominate the political agenda. The three pillars of the
Lisbon strategy (economic competitiveness, social inclusion and environmental
protection) were compared (by Barroso) to “three children”, one of which –
competitiveness – needs more attention than the others. Several commissioners
have stated that economic growth must come first before the EU can act to protect
the environment or implement social protection policies. The fact that the EU has a
competitiveness council but no sustainable development council indicates that
sustainable development is not yet a real political concern.
This view is not necessarily contradicted by reassurances such as Barroso’s that
“the Sustainable Development Strategy and the Lisbon Strategy are mutually
reinforcing” (Euractiv, 2005). Again, The Citizen’s Agenda (2006) contained far
more on jobs and growth than on sustainable development. Europe 2020, maintains
an impressive (and genuine) set of targets for sustainable growth which include
reducing greenhouse gas emissions by 20% compared to 1990 levels by 2020 (with
the proviso that EU will go further and reduce by 30% if other developed countries
make similar commitments and developing countries contribute appropriately).
However, the problem is precisely that it identifies these as the primary targets for
sustainable growth, which is both reductive (because it reduces the notion of
sustainability to a very narrow range of features) and uncritical (because it does not
address the assumption that the notion of sustainable growth is, to say the least, a
tricky concept which upon analysis might be rather more fragile than they assume).
Indeed, the hijacking of logic by rhetoric is apparent in the juxtaposition of
sustainable growth with smart growth and inclusive growth: all desirable goals, no
doubt, but what is their substance? The document asks “How will the EU boost
sustainable growth?” and answers that it will do so through two “flagship
initiatives”. The first is that of a “resource efficient Europe”, which to its credit
states that “to support the shift towards a resource-efficient, low-carbon economy,
our economic growth must be decoupled from resource and energy use by reducing
CO2 emissions, promoting greater energy security and reducing the resource
intensity of what we use and consume” (Europe 2020). This goes together with ‘an
industrial policy for the globalisation era’. This means that EU will develop “an
industrial policy that will support businesses – especially small businesses – as they
respond to globalisation, the economic crisis and the shift to a low-carbon economy,
by supporting entrepreneurship – to make European business fitter and more
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competitive, covering every part of the increasingly international value chain –
from access to raw materials to after-sales service” (ibid). This is assumed to be
compatible with the first means: but the compatibility is assumed whereas it needs
to be proved.
EU environmental policy always has been based on a notion of weak
sustainable development. This is not surprising given the EU’s origins as a
community dedicated to promoting economic growth and prosperity. Indeed,
environmental policy was initially driven by the harmonisation of national
environmental laws in order to avoid barriers to trade in establishing the Single
European Market: this perhaps indicates the limit to which environmental policy
can escape from or challenge the EU’s primary economic rationale. The issue to
consider is whether and to what extent the EU’s adoption of sustainable
development as a policy target (whatever their own interpretation of the term)
provides a criterion against which its success or failure can be judged in the future.
Let us turn, then to a brief consideration of the concept of sustainable development
itself.
III. The Problem with Sustainable Development
Wilfred Beckerman is well known as a critic of the concept of sustainable
development. He points out that “sustainable development is claimed to provide a
wider concept of what development should consist of than do conventional
measures of economic growth” (Beckerman, 2001: 71). He argues that “the concept
of sustainable development has simply become more confused as time goes by and
bears little or no clear relationship to any of the statistical ‘indicators’ of sustainable
development that, from time to time, are bandied about. Indeed … It would be
difficult to find another field of research endeavour in the social sciences that has
displayed such intellectual regress” (ibid: 72-3). However, despite its intellectual
fragility, sustainable development “is now firmly entrenched in the minds of many
institutions, individuals, and policy-makers. Apparently, some large corporations
are now so concerned with the political correctness of sustainable development that
they have incorporated programs into their computers that automatically insert the
word ‘sustainable’ before the word ‘development’ in any document they produce”
(ibid: 73). One might ask whether the EU has such a program.
For Beckerman sustainability is either strong or weak. In his view strong
sustainability (in which there is little or no substitution between natural and human
capital) is distinctive and makes sense, but is ethically dubious and nonoperationalisable. Weak sustainability, on the other hand, (which allows
substitution between natural and social capital) makes sense and is
operationalisable: but suffers from the defect that it adds nothing to standard
welfare economics.
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From the opposite direction, Dick Richardson argues very strongly against the
current concept of sustainable development:
Sustainable development is a political fudge: a convenient form of words,
promoted, though not invented, by the Brundtland Commission, which is
sufficiently vague to allow conflicting parties, factions and interests to adhere
to it without losing credibility. It is an expression of political correctness
which seeks to bridge the unbridgeable divide between the anthropocentric
and biocentric approaches to politics. Beneath the rhetoric of the political
platform, the reality is that the concept of sustainable development as
presently used is inherently contradictory and begs a number of important
questions (Richardson, 1997: 43)

Richardson argues that for the concept to have any real meaning, “other than as
a consensual phrase of political agreement”, it needs to be radically redefined along
purely ecological lines and that if that is not possible it should be abandoned (ibid:
43). In policy terms he thus broadly agrees with Beckerman, although for very
different reasons.
For Richardson, the Brundtland definition was a compromise: “It was a “catchall” definition which left all the commissioners happy: a good political fudge – and
an excellent political slogan – but on deeper analysis a vague, contradictory, even
meaningless concept” (ibid: 46). He suggests that the key to understanding the
Brundtland approach is that “it frames anthropocentric programmes and the
industrial worldview in the language of biocentricity”. Rhetorically it unites the
supporters of industrial production with those who would mitigate its effects on the
environment. This is because:
The Brundland phraseology unites the advocates of exponential growth with
the exponents of weak sustainable development and strong sustainable
development. In essence, the supporters of Brundtland do not seek to
question the concept of quantitative growth measured in traditional terms,
although adherents of strong sustainable development may wish to see it
redirected in part along qualitative lines. In contrast, the advocates of a
biocentric approach question the very concept of quantitative growth. (ibid:
47)

The problem with the Brundtland commission was that it tried to “unite the
ununitable”, that is, the anthropocentric and biocentric approaches to the natural
world, by means of an agreed form of words. For Richardson it was an act of
political consensus which sought to “bring together not only governments (both left
and right), but the business community, the scientific establishment, nongovernmental organizations and even environmentalists” (ibid: 47). Clearly, as it is
almost universally subscribed to, it achieved considerable success, but at a huge
price:
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By the very fact that it based its findings on the need for political consensus,
the Brundtland Commission begged the very questions that it was established
to analyse. What, in fact, constitutes development? What is the relationship,
if any, between, development and growth? How can needs be identified?
How should future needs be compared with present needs? What are needs as
distinct from desires? Which future generations should be taken into account
in formulating policy? The next generation? The next but one? Or, given the
problem of nuclear waste, the next but twenty-one? (ibid: 47-8).

His conclusion is that if the concept is to have any utility (other than as a
political slogan) it needs to be radically redefined, and its implicit (but
unacknowledged) reliance on anthropocentrism acknowledged and removed. He
argues that the Brundtland commission produced a formula, ‘which by the
manipulation of terminology endeavoured to obscure the contradiction between the
anthropocentric and biocentric approaches to sustainability.’ However, beneath the
rhetoric, the Brundtland concept of sustainability is “totally anthropocentric in
character” (ibid: 52).
For Richardson this is upside down because, for biocentrists, “the central
problem is not the incorporation of the environment into economic policy, but the
incorporation of economic policy into sustaining the biosphere” (ibid: 57). Rather
than accommodating the environment to growth, growth must accommodate itself
to the environment. Richardson then considers whether, given the intrinsic
difference between the anthropocentric and biocentric approaches, there might be a
better term to express the biocentric viewpoint. One possibility he canvasses in that
of ‘sustainable sufficiency.’
Beckerman and Richardson from their opposed vantage points make a
formidable case for the view that our current conception of sustainable
sustainability is both flawed and contradictory and in need of replacement either by
a consistent biocentric or human welfare view. It might be argued that there are two
consequences: first, that we have to recognize the contradiction and choose;
secondly to decide which direction to choose. But it appears that the thinking of the
EU has not developed beyond Brundtland and continues to display a marked
blindness to the existence of the dilemma, never mind to the difficulty of choosing
which horn of the dilemma to embrace. We might conclude at this point that, given
the conceptual incoherence identified, the concept of sustainability at the heart of
the EU’s environmental policy will inevitably bifurcate leaving a shipwreck rather
than an environmental lifeboat. However, perhaps this is all too hasty. Complex
concepts are not disposed of so easily, either in theory or in practice. Let us
therefore consider this matter further, both conceptually and pragmatically.
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IV. Conceptualizing and Defining Sustainable Development
Definition of political, social or economic concepts is no easy matter. Although
Sartori claims that “there is, ultimately, only one kind of definition, the stipulative”
and argues that the development of a science requires “the formulation of a special
and specialised language”, and that “the various sciences … took off by inventing
neologisms, by reducing by definition the ambiguity of their key terms, and by
consistently abiding by syntactical rules” (Sartori, 1987: 260). However, it is
precisely this claim that we ought to examine, just as we should also examine the
parallel claim that all definitions are ostensive -of course, some definitions are
clearly stipulative and others ostensive, but not all meaning can be derived from this
sort of definition. This is because such definitions presuppose the existence of
language and for that reason they cannot account for language itself. Technical
terms can be defined and other terms cannot. Only if sustainable development (or
sustainability) is a technical term in this sense can it be defined in the way that
Sartori requires. When Nietzsche remarked that “all concepts in which an entire
process is semiotically concentrated elude definition; only that which has no history
is definable” (Nietzsche, 1968: 517) this is what he had in mind. The point is
simply that if sustainability were the sort of thing which could be defined
stipulatively then we could reasonably expect and demand such a definition.
However, before considering the political demands made of the concept, and the
political advantage of leaving it vague and amorphous, we should consider whether
the impossibility of easy definition arises from the fact that it is an internally
complex and valued laden concept. Let us examine this a little further.
R.G. Collingwood showed that with concepts of a particular sort, there will
never be (and in principle cannot be) sharp and clearly delineated boundaries (2005
[1933]). Later W.B. Gallie similarly identified certain concepts – which he termed
‘essentially contested’ – as intrinsically difficult to pin down and define. Such
concepts overlap in extension and intension, and there can be no definition short of
conceptualization of the whole activity in which they are employed (and of which
they are constitutive) and each term employed in the analysis is itself contestable
(Gallie, 1964). William Connolly suggests that concepts of this sort are cluster
concepts, which are “internally complex … with a broad and variable set of criteria
where each criterion is itself relatively complex and open” (Connolly, 1983: 14).
The problem with sustainable development is that it needs to be
operationalised and implemented; and yet it is not clear whether this can be done in
a meaningful way. However, let us note that it does not follow from the fact that a
concept is essentially contestable that it cannot be used in theory or in practice. The
issue is whether it has sufficient clarity for the purposes for which it will be used.
But if a concept is essentially contestable and also suffers from implicit internal
contradictions, trouble is inevitable when those contradictions become explicit.
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Sustainable development is an essentially contestable concept, partly because of its
irreducible complexity and its irreducible normativity. It is therefore not amenable
to stipulative or ostensive definition.
Although it might be reasonably argued that the term sustainable development
(like democracy) can be meaningfully employed in the absence of complete
agreement, there is a complication. Democracy and sustainable development are
both essentially contestable, but they differ in an important way: the latter is
intrinsically future directed in a way that the former is not. It is necessarily future
directed because it is a transitional concept. And it is future directed in a way which
makes it very hard indeed to say whether in the present we have grasped it or not.
The problem is not only that it is future directed, but there is no final ‘success
point’, rather merely the hoped for achievement of a process adequate to our
aspirations. By contrast, consider choosing a holiday, which is both an empirical
and a normative activity. We have to know not only the available choices but also
to recognize that there is no perfect holiday because there will be competing and
conflicting expectations and hopes. But at least with a holiday we can plan; we can
see it as something we project into the future but can also see beyond. Part of our
planning for a holiday, indeed, consists in the means we take to ensure we
remember the holiday. That is why we pack a camera: and at some point we can
judge the holiday good or bad. We might even later in life go back and do all the
things we missed the first time.
For sustainable development none of this holds. There will be no point at
which we can look back. We can form interim judgements at various points, but
that is all. And even if we have done well so far, we have to judge our present
actions in terms of a future that will never arrive. Obviously, if we get it completely
wrong we might come to know that; but knowing that we have it right is a different
matter; it is hard even to say that we have attained an asymptotic approximation to
the ideal as we have no end point against which we can judge our actions. Perhaps
all we are left with is a variant of Popper’s point that we cannot know the truth with
certainty, but only the false, and that therefore the best we can hope to say is that
we haven’t yet obviously got it wrong.
That is one problem with sustainability as a transitional concept. Let us now
consider another aspect of the essentially contestable of sustainable development:
the definition of needs. Even assuming that needs can be fixed with sufficient
precision and distinguished carefully from wants, it does not follow that they can all
be satisfied, and if they cannot the Brundtland conception breaks down, for we
might not be able to meet the needs of the present at all, never mind leaving enough
for posterity. It is not, of course, certain that we cannot meet the needs of those in
the present, but whether we can or not is partly an empirical and partly a conceptual
matter complicated by the intractability of the concept of needs.
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V. Sustainable Development as Ecological Modernisation
The dominant conception of sustainable development in the EU has for a long
time been ecological modernisation, which is an attempt to increase the
environmental efficiency of the economy by (for example) moving away from
energy and resource intensive industries and ‘end of pipe’ solutions to clean
techniques and technologies. Its advocates argue that these changes have the
potential to make significant improvements in the environmental performance of
industrial economies. It is presented as a means by which capitalism can
accommodate the challenge of environmentalism and seen not as a threat to
capitalism but as the introduction of a new phase of capitalist development.
Ecological modernisation thus offers governments a policy approach which allows
them to reconcile previously antagonistic environmental and business interests. Its
advocates argue that a number of advanced capitalist nations are already developing
along these lines and that we are witnessing a ‘decoupling’ of economic growth
from ecological damage.
Susan Baker argues that the EU’s conception of sustainable development is
largely symbolic and that it has really made a declaratory commitment to
sustainable developments and then adopted a strategy of ecological modernisation
(Baker, 2007: 313). She claims that the EU has not only firmly adopted ecological
modernisation but also promoted its identification with sustainable development as
it has promoted it principles:
The strategy of ecological modernisation makes environmental management
compatible with the raison d’etre of the EU integration project. It is in
keeping with its key tenet, namely the construction of a neo-liberal, free
market economy in support of industrial competitiveness. With its substantial
supranational authority over environment policy, the EU has played a role in
promoting ecological modernisation, and in the diffusion of its principles,
particularly to leader environmental states, and into the industrial sector.
While the literature often confuses ecological modernisation with sustainable
development, ecological modernisation is a more limiting concept. It does not
address the underlying contradiction in capitalism: a logic of ever-increasing
consumption in a world characterised by material resource limitations.
(Baker, 2007: 313).

Let us develop some of these themes, in particular the deficiencies in the
concept of ecological modernisation and therefore the weakness of identifying it
with sustainable development in general. A number of important criticisms have
been made of ecological modernisation: for instance, the decoupling thesis has been
challenged, as has its perceived neglect of issues of social justice, its
conceptualisation of nature, and its faith in technological and scientific progress.
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First, the decoupling thesis has been challenged because many apparent
examples of decoupling have only been achieved through a displacement of high
energy consuming and polluting industries to less industrialised countries: in other
words, environmental damage has been exported. Further, increased efficiency of
resource use makes no practical difference if consumption of goods increases and
the economy continues to grow. There might be decoupling per unit of GNP, but if
GNP is still increasing the progress is only relative: there is no evidence for
absolute decoupling. Secondly, critics argue that ecological modernisation has
failed to address pressing issues of social justice on two fronts: within industrialised
nations and between highly industrialised and Third World nations. It is argued that
ecological modernisation theory is silent on questions of the distribution of
environmental goods and bads, focusing primarily on the overall domestic
environmental impact of national economies in the industrialised part of the world.
Environmental justice campaigners within industrialised nations highlight the
unequal distribution of environmental risks; for example, the siting of toxic waste
disposal facilities close to lower socio-economic neighbourhoods. Thirdly,
ecological modernisation fails to engage with the serious environmental moral
critique. Admittedly nature is integrated in decision making processes, particularly
economic policy, and is no longer viewed as a free good. However the view of
nature is still a highly instrumental one because the discourse is that of ecoefficiency in which a reorientation towards the natural world is promoted for
reasons of efficiency and not ethics. This is seen in the promotion of policy
techniques such as extended cost-benefit analysis and cost-effectiveness approaches
in which environmental impacts are internalised, but only in economic terms.
Although there may be pragmatic arguments for this internalisation, it
misrepresents the different types of value we associate with the nonhuman world
and reinforces a technocentric worldview. Finally, there is a widespread suspicion
that ecological modernisation is simply a strategy of political accommodation, in
other words, “a rhetorical ploy that tries to reconcile the irreconcilable
(environment and development) only to take the wind out of the sails of ‘real’
environmentalists” (Hajer, 1995: 33).
Hajer analyses the way political ideas are used to construct story-line, narrative
and examines the discourse coalitions they make possible. In this sense, the concept
of sustainable development can be thought of as the EU storyline making possible a
political coalition. One might be tempted to argue that sustainable development
works well as an umbrella concept uniting disparate constituencies under a common
rubric and enabling them to work out how address the environmental future. There
is much to be said for this: but ultimately it might just fall apart when the logical
contradictions become sharply apparent and where different interests and power
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structures diverge sharply. But just because we share a rhetorical umbrella it does
not follow that our interests are common – although for a time it keeps out the rain.
Conclusion
The incorporation of sustainable development in the EU is clearly of symbolic
importance; it can also be argued that it also provides an environmental criterion for
the appraisal of development in EU policy. However, there are grounds for caution
and possibly scepticism. In the foregoing the issue has largely been pursued
conceptually: if this is not sufficiently persuasive, let us ask three indicative
questions.
First: why in The 2005 review of the EU Sustainable Development Strategy:
Initial Stocktaking and Future Orientation is there a commitment to “making sure
that market prices reflect the true costs of economic activities to society” (COM
2005a: 11), but nothing on the environment? One could argue that environmental
costs are internalised into social costs – but to do so immediately concedes the point
that (whatever the rhetoric) the EU’s conception of sustainable development is at
bottom narrowly anthropocentric and its rhetoric therefore misleading. Secondly,
we find (in the passage on land use and transport) that the EU “is encouraging a
shift from road transport to modes with lower environmental impacts, such as clean
buses, shipping and rail. The Commission has also proposed that member states
introduce infrastructure charging to influence transport demand, by moving towards
a situation where prices paid by transport users reflect the full costs to society”
(ibid). The question is simple: why is there no mention of air transport? The answer
might simply be that this passage is about land use and transport, not air travel. But
if that is the answer, the twofold response has to be made that, given the issues
discussed raised in the passage, including CO2 emissions and EU targets on climate
change, air transport clearly ought to be included; and, further, if it is not included
here, where is it to be included? Why does it not appear anywhere in the document?
Indeed, it does not appear in this or any of the other EU documents examined
above. The passing reference in COM, 2001: “The Commission will propose in
2002 a framework for transport charges to ensure that by 2005, prices for different
modes of transport, including air, reflect their costs to society” is only an apparent
contradiction, because it refers only to societal costs, not environmental costs. In
fact, therefore, it simply adds weight to the claim that the EU conception of
sustainability reduces to the weak anthropocentric conception favoured by
Beckerman and despised by Richardson. The third question is why does COM
2005a speak of “balanced economic growth and price stability, a highly competitive
social market economy, aiming at full employment and social progress, and a high
level of protection and improvement of the quality of the environment” (COM,
2005a: 3)? The key word is “balance”. The idea of ‘balance’ implies (among other
things) commensurability? But that is one of the key points at issue. Whether (and
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how) the elements of a policy on sustainable development are commensurable is a
question that points directly to the internal contradictions indicated above.
We are entitled (within the limits of disciplinary appropriateness discussed
above) to expect that key concepts at the heart of the policy-making process of the
European Union should not be vitiated by inconsistencies, contradictions and the
occasional attempt to reconcile them by papering over the cracks. This is especially
so where concepts are intended – at least in principle – to be operationalisable and
implementable. To some extent the differences in formulation can be traced to their
different points of origin in European Council conclusions, thematic strategies
expressed in Environmental Action Programmes, and specific legislation.
Nonetheless, if policies are to have “sustainable development as their core concern”
(COM 2001a: 6) simultaneously with a “reinvigorated agenda for growth and jobs
under the revised Lisbon Strategy” (COM, 2006: 2); if “the Commission is firmly
committed to sustainable development and wants to set a positive agenda for
change” but is also seeking “growth and more jobs, a cleaner and healthier
environment” (COM, 2005a: 6), the question has to be posed: how are these
incompatible aims to be achieved? The EU’s answer is that “our future prosperity
and quality of life will depend on our capacity and commitment to change our
production and consumption patterns and to decouple economic growth from
environmental degradation” (ibid: 6). This is no answer. It is merely ecological
modernisation coupled with an understanding of sustainable development which
does not even attempt to advance on the Brundtland definition so heavily relied on
in EU documentation. The reality is that the EU faces the possibility that its
commitment to sustainable development risks implosion as its internal
contradictions come to the fore. The 2005 review of the EU Sustainable
Development Strategy: Initial Stocktaking and Future Orientation remarks that:
“the EU’s ability to reflect its global commitments in all its policies is crucial if it is
to turn words into deeds, maintaining its credibility as a world leader in the field of
sustainable development” (COM, 2005a: 6). Agreed: its credibility is indeed at
stake, and will remains so until it attempts seriously to address the contradictions at
the heart of its conception of sustainable development. 1

I would like to thank Rudi Wurzel for comments and criticisms on an earlier version ‘The European
Union and Sustainable Development’, CEUS Research Working Paper 1/2007, and Rana İzci for
suggestions for revision.
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ECOLOGICAL MODERNIZATION: A VIABLE OPTION
FOR A SUSTAINABLE FUTURE?
Zeynep Sezgin

Abstract
The environment has been at the head of the world political agenda since the
1960s. Environmental problems that piled up from the Industrial Revolution
onwards such as pollution and resource depletion became crucial after the Second
World War (WWII) due to excessive industrialization, technological developments
and the prevalent growth paradigm. These problems were initially dealt with an
understanding that presumed a deep conflict and a zero-sum game between
environmental protection and economic development. Hence, the initial efforts to
deal with environmental problems reflected an endeavor to balance these two
goals. Soon however, the centrality of economic growth reasserted its position and
a way had to be found to achieve economic growth while respecting environmental
concerns. Sustainable development, introduced in 1987 by the World Commission
on Environment and Development (WCED) was the product of this process and
hence the new way of perceiving the relationship between environment and
development. Ever since then it has become the main recipe for the international
community, national governments and environmental groups for achieving
environmental goals. Sustainable development is a vague concept and has ample
interpretations. Among these competing interpretations, ecological modernization
has established its hegemony. The main aim of this article is to present a thorough
analysis of the theory and policy strategy of ecological modernization in order to
validate the above claim and to understand the current developments in the global,
regional and national politics of the environment.
Keywords: Ecological modernization, sustainable development, weak sustainable
development
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EKOLOJİK MODERNLEŞME: SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR
GELECEK İÇİN GEÇERLİ BİR SEÇENEK Mİ?
Özet
Çevre politikası 1960’lardan itibaren dünya siyasi gündeminin en önemli
unsurlarından birisi olmuştur. Sanayi devriminden itibaren kirlilik ve kaynakların
tükenmesi gibi artarak biriken çevre sorunları, 2. Dünya Savaşı sonrasında
yaşanan aşırı sanayileşme, teknolojik gelişmeler ve var olan büyüme paradigması
sonucunda daha da hissedilir hale gelmiştir. Tüm bu sorunlar ilk etapta çevre
koruması ve ekonomik gelişme arasında derin bir çelişki ve sıfır toplamlı bir oyun
ilişkisi öngören bir anlayış ile ele alınmıştır. Dolayısıyla, çevre sorunları ile baş
etmek amacıyla gerçekleştirilen ilk çabalar da söz konusu iki hedefi dengeleme
amacı gütmüştür. Ancak kısa süre içerisinde ekonomik büyümenin
vazgeçilemeyecek bir hedef olduğunun anlaşılması sonucu, çevre sorunlarına
duyarlı bir ekonomik büyüme modelinin hayata geçirilmesi gerekliliği baş
göstermiştir. 1987 senesinde Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu tarafından öne
sürülen sürdürülebilir kalkınma yaklaşımı işte bu ihtiyacın ürünü olarak ortaya
çıkmış ve çevre-kalkınma ilişkisini algılamada yeni bir yöntem ortaya koymuştur.
Sürdürülebilir kalkınma kısa sürede çevre sorunlarını ele alan uluslararası toplum,
hükümetler ve çevresel gruplar için ana yol haritası haline gelmiştir. Sürdürülebilir
kalkınma muğlak bir kavramdır ve bu bağlamda da pek çok yorumu bulunmaktadır.
Tüm bu birbirleriyle yarışan yorumlar arasında ekolojik modernleşme egemen
yorum haline gelmiştir. Bu çalışmanın temel amacı yukarıdaki iddiayı desteklemek
ve küresel, bölgesel ve ulusal çevre politikasındaki güncel gelişmeleri anlayabilmek
açısından ekolojik modernleşmeyi bir teori ve politika stratejisi olarak
derinlemesine ele almaktır.
Anahtar Sözcükler: Ekolojik modernleşme, sürdürülebilir kalkınma, zayıf
sürdürülebilir kalkınma
Introduction
The relationship between environment and development has been a central
concern of all environmental policy efforts from the 1960s onwards. The 1960s and
more profoundly the 1970s were characterized by a belief in the incompatibility
between environmental protection and economic development. The catastrophic
scenarios of this period depicted environmental degradation as an issue of survival
and hence foresaw either zero-growth strategies or de-modernization as a way to
reverse the environmental downfall. With the advent of the 1980s, however, the
perception as regards the incompatibility between the abovementioned goals gave
way to more optimistic views about their compatibility.
This ideational transformation reached its peak with the introduction of the
concept of ‘sustainable development’ to world environmental literature with the
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publication of the report, Our Common Future (also known as the Brundtland
Report) by WCED in 1987. During the same period, the theory of ecological
modernization was also being developed, initially by German social scientists, in an
aim to provide a theoretical background to the environmental policy developments
in the environmental forerunner countries in Europe in the course of the 1970s.
What these social scientists argued was that the institutional set-up of modern
industrial societies could be adjusted to accommodate the environmental crisis
through more modernization and macroeconomic restructuring. In that sense, both
sustainable development and ecological modernization rejected the basic
presumption of the earlier decades that either environmental protection or economic
growth are attainable goals and opted instead for a ‘sustainability discourse’ that
ruled out all the de-modernization and zero-growth strategies with a genuine belief
in the idea that “we can have them all” (Dryzek, 1997: 121).
I. Sustainable Development and Ecological Modernization – A Comparison
Sustainable development and ecological modernization share a crucial common
characteristic: the denial of a zero-sum game between environment and
development and the adoption of a win-win strategy. Besides this, both approaches
argue for environmental policy integration (EPI) and the extended use of new
environmental policy instruments (NEPIs) such as market-based instruments and
voluntary agreements (instead of command-and-control type of instruments) for
more efficiency in environmental policy implementation. They also share a
common belief in the possibilities that potential technological improvements have
in rendering an environmentally-friendly future.
These common features have led to an association between sustainable
development and ecological modernization as if they were ‘synonyms’ (Baker,
2007: 300). The fact that sustainable development has many competing
interpretations and the feasibility of an ecological modernization policy strategy for
the implementation of sustainable development compounded this association. It is
not easy to draw certain boundaries between these two concepts. Both concepts are
contested and lack a single framework. As for sustainable development, there are
various interpretations implying different policy outcomes. As for ecological
modernization, it should be noted that it is both a theory of social change and a
policy strategy for the environment. As a theory, it tries to explain and guide the
ecological and economic transformation of modern industrial societies. However, it
has become more pronounced and adopted where it has been used as a policy
strategy. An ecological modernization policy strategy has appealed to the
international community and national governments from the 1990s onwards due to
its optimism for reversing environmental degradation without overhauling the
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whole set-up of modern industrial societies. Due to this appeal, it has become the
dominant interpretation of sustainable development which has become the main
frame of reference for environmental policy since its formulation. However,
sustainable development and ecological modernization do not denote the same
thing, though they are intertwined. Accordingly, the differences between
sustainable development and ecological modernization (theory) should not be
overlooked while acknowledging their similarities.
Sustainable development and ecological modernization have crucial differences.
To start with, sustainable development is a much broader concept than ecological
modernization (Schreurs, 2011). It is based on a three-pillar system, placing
economy, ecology and society on an equal footing. It recognizes the different levels
of economic development throughout the world and appreciates the developing
countries’ right to development. It has also put forward normative notions such as
‘intergenerational equity’ and ‘intragenerational equity’ as well as the
acknowledgement of the principle of ‘common but differentiated responsibilities’.
Therefore, “sustainable development is not only about the environment”
(Langhelle, 2000: 308). Furthermore, the notion of ‘limits’ is acknowledged in
sustainable development based on the earth’s carrying capacity. In addition, the role
assigned to social and environmental groups in precipitating environmental
improvements is crucial to sustainable development.
Ecological modernization should be approached from two different
perspectives. First, it is a theory of social change that aims to illuminate the
transformation of modern industrial society into an ecologically-aware one, that has
the capability to accommodate the environmental crisis with the necessary
institutional and macroeconomic adjustments. Second, ecological modernization is
also a policy strategy. It has a definitive set of policy prescriptions which are
fundamentally market-based, flexible in character and which assumes the voluntary
participation of the business as they would see profits to be made in environmental
protection. Technological improvements for resource efficiency lie at the heart of
ecological modernization theory and policy strategy.
As such, ecological modernization concerns itself more with the transformation
of the economic system along ecological concerns delegating the main role to
science, technology and private actors. It is basically an approach developed based
on the experiences of Western developed countries, even though it increased its
geographical breadth in the course of its development. Ecological modernization
not only stresses the win-win relationship between environmental protection and
economic growth, but it also argues for more environmental protection for further
economic development. It does not concern itself so much with development issues.
Furthermore, ecological modernization lacks a crucial element that sustainable
development incorporates; a decrease in economic growth (Baker and Eckerberg,
2008: 6-7).
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In addition, participation by social groups and equity are not as emphasized as
they are in sustainable development. Main references in this sense are given to the
voluntary participation of the business and private actors in environmental policy
implementation based on economic motivations. There are no references to the
normative notions such as intergenerational and intragenerational equity as in
sustainable development (Langhelle, 2000: 309). Overall, it seems that while
sustainable development is a strategy to reconcile the interests of developed and
developing countries in terms of environmental policy, ecological modernization is
mostly an approach that originated in and is mainly explanatory for the case of
developed countries (Toke and Strachan, 2006: 156).
From this above overview, one can safely conclude that these two approaches
are intertwined and have a lot in common as well as their differences. It is necessary
to emphasize that ecological modernization policy strategy is what has the most in
common with sustainable development. As a result of the politically feasible
choices brought about by the world global economic and political predicament,
ecological modernization policy strategy has become the dominant interpretation of
sustainable development, if not its synonym. This does not imply the assimilation of
either sustainable development into ecological modernization nor vice versa.
Ecological modernization theory is an approach on its own which has later been
developed also within the genre of environmental sociology. Ecological
modernization also has its ‘weak’ and ‘strong’ forms (Christoff, 1996).
Nevertheless, such an analysis goes beyond the scope and limits of this article.
However, as this article aims to present, ecological modernization policy strategy
has become the mirror-image of sustainable development policy. Based on this
argument, the following sections of the article will present a brief overview of
sustainable development and its different interpretations and later analyze the
theory and policy strategy of ecological modernization in an aim to capture the
interconnected nature of these two approaches. It will focus on the example of EU
environmental policy in order to demonstrate the dominance of ecological
modernization policy strategy in the efforts to achieve sustainable development by
major environmental policy actors. Finally, the article will present criticisms against
ecological modernization and conclude with a discussion as to whether ecological
modernization is a viable option for a sustainable future.
II. Sustainable Development
Sustainable development is a term used first in the World Conservation Strategy
(IUCN, 1980) published by the International Union for Conservation of Nature and
Natural Resources. However, it gained its current meaning with the publication of
Our Common Future by WCED in 1987. The official definition for sustainable
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development is the “development that meets the needs of the present without
compromising the ability of future generations to meet their own needs” (WCED,
1987: 43). It was devised as a cure to the problems of the environmental policies of
the previous decades, which Weale (1992) calls the “old” politics of pollution, to
meet the criticisms directed against the development paradigm that was prevalent
from the end of WWII onwards, and to respond to the new environmental problems
that emerged in the course of the 1980s such as ozone depletion and nuclear
accidents.
Two important concepts are attached to the official sustainable development
definition: ‘needs’ and ‘limits’. The emphasis on needs mainly refers to the
necessity to meet the basic needs of the poor and to eliminate poverty. This links
sustainable development with the notion of ‘intragenerational equity’. The emphasis
on limits, on the other hand, refers to the limits posed by the present level of
technological development and earth’s carrying capacity on the fulfillment of such
basic needs. This links sustainable development with the notion of
‘intergenerational equity’.
Sustainable development formula also comprises other normative foundations.
‘Common but differentiated responsibilities’ is a principle that recognizes the huge
disparity between developed and developing countries in their contribution to
environmental degradation as well as their “capacities” to prevent the environment
from further deteriorating (Baker, 2006: 36). This principle also implies that
developed countries would commit more of their resources and give up more on
their development agendas than the developing countries in an aim to decrease and
reverse environmental degradation. Finally, Our Common Future also made it
explicitly clear that sustainable development could only be achieved through a new
mode of governance which is more participatory. The central actors to take part in
this process were defined as international and sub-national levels of governance,
non-governmental organizations, scientific community, the public and the industry.
The overarching sustainable development formula and its political feasibility
and attractiveness led to the adoption of the concept as a “dominant global
discourse of ecological concern” (Dryzek, 1997: 123). Much of this owes to the
vague nature of the ‘sustainable development’ definition. This, in turn, has led to
the emergence of different and sometimes contradictory interpretations of the
concept. The next section will dwell upon these interpretations and their policy
implications.
III. Different Interpretations of Sustainable Development
Sustainable development has a vague and imprecise definition. This is the
reason why ample definitions have been provided for the concept apart from the
original definition provided by WCED (Lélé, 1991). Some scholars call it “a
conceptual framework” (Strange and Bailey, 2008: 30) and some call it “a
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discourse” (Dryzek, 1997: 123). This “lack of clarity” is argued by some scholars to
have rendered sustainable development “politically advantageous, because it has
allowed groups with different and often conflicting interests to reach some common
ground upon which concrete policies can be developed” (Baker, 2006: 27).
Therefore, it can be argued that sustainable development would not have provided
such a platform for the coordination of environmental and economic objectives if it
had been defined too strictly. Therefore, different groups in the field of
environmental policy-making attach themselves to the concept of sustainable
development from a different perspective. Some highlight strong components such
as equity and ecology, whereas some place more emphasis on the economic
implications of the concept and hence adopt a weaker interpretation. These
differences also result in different policy prescriptions. The ladder of sustainable
development below highlights these different interpretations.1
The table below presents four different interpretations of sustainable
development. On the bottom of the ladder, the ‘pollution control approach’
exemplifies the stance that foresees no serious changes to reverse environmental
degradation. This is also referred to as the “business as usual” approach
(Söderbaum, 2008: 14). This approach is based on a genuine belief in science,
technology and the human capacity to deal with any kind of environmental
problems. In addition, the Environmental Kuznets Curve (EKC) hypothesis lies at
the heart of this approach. The EKC hypothesis states that the high levels of
environmental problems in the beginning stages of industrialization would be
remedied in the later stages due to a transformation of the economic system “into a
less resource-intensive, post-industrial stage” (Baker, 2006: 32). This hypothesis is
generally criticized for not being proven by empirical data as well as its
econometric weaknesses, and its ignorance of the displacement of pollutants (Stern,
2004; Cole 2007; Baker, 2006). Nevertheless, the part of the hypothesis that sees a
positive correlation between economic growth and environmental improvements is
what links it to the concept of sustainable development (Stern, 2004: 1419).

1

Some parts of the ladder are not included in order to stay within the limits of this article and some cells
are only a section of their original form.
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Table 1: The Ladder of Sustainable Development – the global focus

Model of SD

Ideal Model

Strong SD

Weak SD

Pollution
Control

Normative
Principles

Type of
Development

Governance

Technology

Principles
take
precedence
over
pragmatic
consideratio
ns

Right livelihood;
meeting needs not
wants; biophysical
limits guide
development

Decentralization
of political,
legal, social and
economic
institutions

Labour-intensive
appropriate,
Green
technology; new
approach to
valuing work

Principles
enter into
internationa
l law and
into
governance
arrangemen
ts

Changes in
patterns and levels
of consumption;
shift from growth
to non-material
aspects of
development;
necessary
development in
Third World

Ecological
modernization of
production;
mixed labourand capitalintensive
technology

Declaratory
commitmen
t to
principles
stronger
than
practice

Decoupling; reuse,
recycling and
repair of consumer
goods; product
life-cycle
management

Partnership and
shared
responsibility
across multilevels of
governance
(international;
national,
regional and
local); use of
good governance
principles
Some
institutional
reform and
innovation;
move to global
regulation

Pragmatic,
not
principled,
approach

Exponential,
market-led growth

Command-andcontrol state-led
regulation of
pollution

Capital-intensive
technology,
progressive
automation

End-of-pipe
technical
solutions; mixed
labour- and
capital-intensive
technology

Policy
Integrati
on
Environm
ental
policy
integratio
n;
principle
d priority
to
environm
ent
Integratio
n of
environm
ental
considera
tions at
sector
level;
Green
planning
and
design
Addressi
ng
pollution
at source;
some
policy
coordinat
ion across
sectors
End-ofpipe
approach
to
pollution
managem
ent

Policy
Tools

Civil society
– state
relationship

Internalizat
ion of SD
norms
through ongoing
socializatio
n, reducing
need for
tools

Bottom-up
community
structures and
control;
equitable
participation

SD
indicators;
wide range
of policy
tools,
Green
accounting

Democratic
participation;
open dialogue
to envisage
alternative
futures

Environme
ntal
indicators;
market-led
policy tools
and
voluntary
agreements

Top-down
initiatives;
limited statecivil society
dialogue; elite
participation

Convention
al
accounting

Dialogue
between the
state and
economic
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The ‘ideal model of sustainable development’ lies at the opposite extreme.
According to this approach, “structural change” is necessary for environmental
improvement (Baker, 2006: 34). Some strands of this approach are even critical of
the concept of sustainable development in the first place. The Deep Ecology
movement known by its proponent Arne Naess for instance argues for “no more
interference than is necessary in order to satisfy vital human needs” and hence
proposes “full ecological sustainability” (Naess, 1997: 61-62). Suffice to say that
this interpretation has an inclination to carry sustainable development to its limits
ecologically and bring about major changes in the economic and social system that
would allow for a fully ecological society.
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These two extreme positions set aside, more realistic and empirically exemplified
interpretations are the ‘weak’ and ‘strong’ interpretations of sustainable
development. ‘Weak’ sustainable development has the target of achieving
“capitalist growth with environmental concerns” (Baker, 2006: 32). Economic
development is taken to be the basis of environmental protection. Here,
sustainability as a concept is generally taken to be the non-depletion of capital. This
means that this approach takes any economic activity to be environmentally
sustainable if any form of capital can replace natural capital. Thus, if human-made
capital can replace natural capital, this approach sees no contradictions in terms of
sustainability. The tool to calculate the levels of human capital created and natural
capital diminished is cost-benefit analysis (CBA). After the CBA has been
conducted, if greater value is created than the value that people are willing to pay to
preserve the environment, then it is rational to conduct the economic activity.
Hence, the basic premise in ‘weak’ sustainable development becomes “putting a
price on the planet” (Dresner, 2008: 116). This approach is criticized as some forms
of environmental degradation cannot be valued. However, it forms much of the
basis of the global politics of the environment and feeds the policies of most of the
international organizations that have environmental tasks such as the World Bank
(WB) (Baker, 2006: 33). In addition, the policy tools associated with this approach
are increasingly promoted as efficient environmental policy instruments and hence
prescribed particularly from the 1990s onwards by the actors of global
environmental governance, regional blocs such as the European Union (EU) and
national governments.
In ‘strong’ sustainable development, “environmental protection is a precondition
of economic development” (Baker et al, 1997: 15). Different from the ‘weak’
approach, the notion of substitutability between natural and human capital is
perceived in another way. ‘Strong sustainable development’ approach assumes
some sort of substitutability between different types of capital, but limits this with
the notion of “‘critical’ natural capital” that has to be kept intact (Baker, 2006: 33).
This in turn implies that some economic activities should be limited even though
positive CBA results are obtained.
An analysis of the development of international, regional and national
environmental policy from the late 1980s onwards reveals the presence of a mixture
of these two interpretations of sustainable development, ‘weak’ and ‘strong’. Strong
sustainability elements in Baker’s typology such as changes in consumption
patterns, EPI and ecological modernization of production establish links between
‘strong’ sustainable development and ecological modernization. The emphasis on
decoupling and NEPIs in ‘weak’ sustainable development is also attributable to
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ecological modernization. In that sense, Baker (2006: 140) argues that “ecological
modernization would appear to straddle the weak and strong versions of sustainable
development”.
Ecological modernization appealed to governments, international organizations
and the private sector as a policy strategy that saw environmental problems as
mainly efficiency issues that could be solved with the appropriate tools.
Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) was
particularly influential in the popularization of such an idea. With the introduction
of the polluter-pays principle in the early 1980s, the continual emphasis on the
compatibility and interrelatedness of environmental protection and economic
growth and the role of technology in this reinforcing relationship, OECD functioned
as a platform to popularize ecological modernization discourse and policy strategy
among its members. The introduction of sustainable development soon after such
OECD involvement in environmental issues led sustainable development and
ecological modernization policy strategy to develop as twin-sisters from their
introduction onwards. Therefore, it became possible to side both with sustainable
development and ecological modernization, even if their differences rendered them
contradictory from time to time. Indeed, ecological modernization became the
dominant way of understanding sustainable development and pursuing policies that
are associated with it.
IV. The Road to Ecological Modernization
Ecological modernization is a theory developed by European social scientists to
explain the changing relationship between environment, economy and society from
the 1980s onwards. It particularly concentrated on the experiences of Germany and
the Netherlands, known to be countries that served as the best examples to the
implementation of ecological modernization policy strategy. This fact has led to
criticisms against ecological modernization theory in terms of its Eurocentricity.
The development of ecological modernization theory in the 1980s is therefore, the
result of both the rising environmental concern in the global sense from the 1970s
onwards, as well as the environmental policy developments in the progressive
European countries such as Germany and the Netherlands.
Ecological modernization theory was first put forward by German social
scientists. Their main focus was the environmental policy developments in
Germany that necessitated the introduction of a new way to perceive and shape
reality. Among these prominent ecological modernization theorists are Joseph
Huber, Martin Jänicke, Udo Ernst Simonis, Klaus Zimmermann and Volker von
Prittwitz. Following them, Dutch and English social scientists such as Arthur Mol
and Gert Spaargaren, Maarten Hajer, Albert Weale and Joseph Murphy have also
contributed substantially to the development of the theory. Dutch contributions
mainly originated from the discipline of sociology and placed ecological
modernization theory within the genre of environmental sociology.
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Albert Weale and Maarten Hajer have focused foremost on institutional and
discursive aspects. David Sonnenfeld from the USA should also be mentioned
among the prominent scholars of ecological modernization. During the 1990s and
particularly from the 2000s onwards, the theory expanded its geographical scope
and attempted to explain the environmental policy transformations taking place
globally. Hence, it entered into a path where the criticisms as regards its
Eurocentricity were partly met.
What led to the introduction of the theory and discourse of ecological
modernization in the 1980s? Hajer (1995: 96) argues that the discursive turn in the
environmental debate can be related to “three different tracks”. The first is the
publication of the WCS that not only introduced ‘sustainability’ to the
environmental debate but also concentrated on policy-making in a joint manner by
IUCN and various programmes of the United Nations (UN) and World Wildlife
Fund. The second track is the involvement of OECD in the environmental debate.
By defining environmental problems as mainly efficiency issues to be cured by
efficient environmental policy tools and by introducing the ‘polluter pays
principle’, the OECD functioned as an important vehicle in disseminating ideas
associated with ecological modernization to its member governments. Finally, the
third track is the involvement of the UN in the environmental debate that resulted in
the formulation of ‘sustainable development’ as a roadmap for future environmental
endeavors.
Apart from being a theory of modern industrial societies, ecological
modernization is also used as a policy strategy. Some scholars of ecological
modernization perceive it as a broad framework for analyzing structural change in
modern societies whereas others perceive it in the narrow sense, referring to
specific policy developments. Some scholars even argue that the most successful
domain for ecological modernization is where it is used as a tool to analyze the
policy developments in selected cases. This owes mainly to the criticisms the theory
has received as a theory of social change. As such, ecological modernization should
be approached from at least two angles: a theory of social change and a policy
strategy for the environment, which means that it is both “descriptive”, and
“prescriptive” (Murphy and Gouldson, 2000: 33).
V. Ecological Modernization as a Theory of Social Change
The main premise of ecological modernization is that environmental protection
and economic development are reinforcing processes. This is, however, not the
whole story. There are other crucial points that need to be explored. It should be
noted that “there is no one canonical statement of the ideology of ecological
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modernisation” (Weale, 1992: 75). Ecological modernization is a response to the
environmental deterioration that was jeopardizing the institutional set-up of modern
society. Here is where it becomes a theory of social change that aims to reverse
environmental deterioration while at the same time re-instituting some of the basic
elements of modern society. As such, ecological modernization theory rests upon
“the emergence of an ecological sphere, introducing and institutionalizing an
ecological rationality” (Leroy and Tatenhove, 2000: 194).
The ecological sphere argument is where the innovative role is played by
ecological modernization theory. Unlike the earlier de-modernization approaches
that argued for zero-growth strategies, “ecological modernization theory starts from
the proposition that the environmental crisis can and should be overcome by a
further modernization of the existing institutions of modern society” (Spaargaren,
2000: 56). This is what links ecological modernization with ‘reflexive
modernization’. Reflexive modernization also argues for a “progressive
modernization of societies” in order to reverse environmental degradation (Buttel,
2000: 29). Hence ecological modernization is more constructive than the
approaches in the previous decades that are characterized by doomsday scenarios.
This inclination towards more modernity is visible from the first works provided
on the theory after its arrival. Huber (1982) is among the prominent ecological
modernization scholars that argued for “super-industrialization” as a way to solve
environmental problems. Since then, the emphasis of ecological modernization on
the importance of science and environmental technology has been a recurrent
theme. What was missing in Huber’s account was later taken up by Jänicke (1985)
and Simonis (1989) where there was a greater appreciation of the role of the state in
environmental reform. This brought ecological modernization theory to embrace
two crucial and interrelated aspects. The need to move away from curative to
preventive environmental policy and the need to move away from command-andcontrol type of environmental instruments towards more flexible tools. Thus, what
needed to be abandoned was identified to be “top-down” and “end-of-pipe”
measures giving way to the effort “to internalize the solution of environmental
problems into the polluting sectors” (Jänicke, 2006: 1). This could only have been
achieved by a change in environmental policy, and an active policy on behalf of the
state. The importance of the role the state can play in achieving “a conversion of the
economy” is also acknowledged by Simonis (1989). This brought ecological
modernization theory from its emphasis on “industrial innovation” towards “macroeconomic restructuring” (Murphy and Gouldson, 2000: 34).
Following these early contributions, other influential works focusing on
ecological modernization were introduced throughout the 1990s (Weale, 1992;
Hajer, 1995). Weale (1992) presented how different institutional contexts lead to
different consequences in terms of the implementation of ecological modernization
comparing British and German policies towards acid rain. Jänicke (1992: 53) has
also concentrated on the institutional factors that provide more advantageous
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grounds for the success of ecological modernization with his “capacity for
modernization” analysis which refers to “the achieved level of institutional,
material and technical ability in a country to find solutions to problems”. Arguably
the most ground-breaking work in the ecological modernization theory during this
period was presented by Hajer (1995). Hajer (1995: 4) focused on the discursive
components of ecological modernization, stressed the need to illuminate how
environmental problems are defined, and analyzed ecological modernization “as the
new dominant way of conceptualizing environmental problems”. Dryzek (1997) has
also approached ecological modernization from a discourse analysis perspective
and identified the main discursive components of the theory. Therefore, the works
produced during the 1990s not only identified the basic parameters of ecological
modernization theory, but also attempted to identify the favorable conditions for the
theory to be a device for future action.
Building from this, the contributions in the 2000s and beyond extended the
scope of ecological modernization “theoretically and geographically” (Mol and
Sonnenfeld, 2000: 5), focusing on the role of consumption for ecological
modernization (Spaargaren, 2000; Spaargaren and Vliet, 2000), ecological
modernization beyond Western Europe (Lithuania – Rinkevicius, 2000; Brazil –
Milanez and Bührs, 2008; the United States – Schlosberg and Rinfret, 2008) and
ecological modernization and global dynamics (Mol, 2002). When all the genealogy
of the theory of ecological modernization is analyzed, some recurring themes and
key characteristics present themselves. Even though the theory has acquired
changing focuses through time, there are some fundamental notions associated with
ecological modernization. Gouldson and Murphy (1996: 14) identify four core
themes in ecological modernization:
 Environment and economy can be successfully combined for further
economic development with the aid of government intervention;
 Environmental policy goals should be integrated into other policy areas;
 Alternative and innovative policy measures should be explored; and
 The invention, innovation and diffusion of new clean technologies is
essential (Gouldson and Murphy, 1996: 14).
The first and foremost common theme in all of the ecological modernization
literature is the win-win relationship between economic growth and environmental
protection. Furthermore, this win-win relationship is also backed up by the
argument that environmental protection is actually a prerequisite for further
economic growth. These two propositions stem from a genuine belief in

232

ECOLOGICAL MODERNIZATION

‘decoupling’, implying the possibility that economic growth can be achieved
without environmental damage; the creation of a ‘double dividend’, implying the
achievement of environmental protection and employment at the same time; and the
efficiency gains to be achieved by technological improvements. In that sense, the
ecological modernization discourse focuses on the positive economic and social
benefits to be created via environmental protection.
The second common theme, the need to move away from curative and top-down
approaches towards preventive and flexible approaches and the emphasis on the
role of the state in precipitating this change has resulted in the adoption of the
principle of EPI. EPI implies the integration of environmental concerns into all
types of public policies in order to avoid the sectoral and piecemeal approach
towards environmental policy in favor of a more holistic approach. In that sense,
what need to be achieved are both an ‘ecologisation of economy’ and an
‘economisation of ecology’ (Huber, 1982: 12).
The former implies the replacement of old environmental technologies which
are end-of-pipe in character with cleaner and greener technologies. This builds the
relationship between ecological modernization and the importance attached to
science and the development of environmental technologies and innovation.
Therefore, a new genre of technology is prescribed for solving environmental
problems. This is also argued to solve the problem of displacement of polluting
industries across boundaries. This point also links ecological modernization with
the precautionary principle, which argues for preventive action where long-run risks
are not foreseeable.
The latter target is related to the need to bring the market more into the play of
environmental policy, via pricing the environment as a factor of production. This
brings about certain related necessities. First, in order to achieve the above target,
efficient and flexible instruments have to be devised that would allow for the
internalization of the environmental damage created. NEPIs such as market-based
instruments, eco-management systems, eco-labeling and voluntary agreements are
prescribed as more efficient environmental policy tools than command-and-control
type of instruments since they motivate the polluters to comply with environmental
criteria and to invest in environmental technologies. As such, NEPIs are also argued
to precipitate the voluntary involvement of business in environmental policy once
the role of market mechanisms in environmental policy is enhanced. Second and in
relation to the former, this would allow for more participatory forms of governance
as new actors (business, consumers, interested parties, etc.) would get themselves
more and more involved with the process of environmental policy-making.
The key characteristics of ecological modernization can be observed in global
and regional politics of the environment from the 1990s onwards. A historical
perspective on the development of global and EU environmental policy
demonstrates how ecological modernization policy strategy has been embraced at
these levels. This period is also characterized by the global adoption of sustainable
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development as the dominant framework for environmental policy. The
simultaneity of these two processes is what lends evidence to the dominance of
ecological modernization as a policy strategy to implement sustainable
development. The EU example is chosen to be the main focus in the remainder of
this analysis, as the EU is an environmental leader in international environmental
policy and shapes both the environmental policies of its member states and that of
the international community.
VI. Ecological Modernization as Policy Strategy – the EU Example
The introduction of sustainable development into world environmental literature
and the adoption of ecological modernization policy strategy have occurred
throughout the 1990s almost simultaneously. The vagueness of the official
sustainable development definition is a fundamental reason why sustainable
development has been adopted by many and became the motto and the policy frame
of almost all actors related to environmental policy. With the power to shape
national and international environmental policy, most governments have interpreted
sustainable development in a way to sideline the ecological and social components
of the concept and the normative principles associated with it as well as to eliminate
the emphasis on limiting economic growth. Hajer (1995: 31) argues that there are
four reasons “why the policy discourse of ecological modernization would appeal to
governments”. First, governments, faced with criticism of their failure to address
environmental problems, wanted to find a solution to the environmental issue.
Second, governments were content with the win-win scenario proposed by the
ecological modernization discourse. As such, contradictions with the industry
would be avoided and economic growth would continue. Third, ecological
modernization operated within the existing institutional order. Finally, ecological
modernization had also accommodated the radical environmentalism of the 1970s.
Furthermore, it fitted to the rise of neo-liberalism in the 1980s (Hajer, 1995: 31-33).
This tendency has also been furthered by the international and supranational
organizations such as the UN, OECD and the EU. As such, the development of
global environmental governance via the UN Summits, international conventions
and also the contributions of other international institutions as well as EU
environmental policy followed a track that leaned towards a particular
understanding of sustainable development through time. These developments fed
the process whereby ecological modernization became the dominant way of
interpreting and implementing sustainable development.
The convention of the United Nations Conference on Environment and
Development (UNCED) also known as the Earth Summit (1992) has been a
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remarkable step in terms of increased interest and activism regarding environment
and development issues at the international level. As such, the Earth Summit
focused on the environment-development relationship and the ways sustainable
development could be promoted (Baker, 2006). The agreements and conventions
adopted at the Earth Summit signified the emergence of global environmental
governance. In the following period, this governance has been furthered and
consolidated by the Earth Summit II (1997), the Johannesburg Summit (2002) and
the entry into force of the Kyoto Protocol (2005). In all these conferences, and in
the documents published and institutional bodies established thereafter, the
importance and arguably precedence of developmental issues over environmental
concerns is visible.
The Earth Summit placed the environment on top of the world political agenda.
However, the period following the Earth Summit witnessed the withdrawal of bold
attempts to achieve sustainable development. Quental et al. (2011: 27) argue that
“the fear of terrorism and the globalization of economy are probable reasons” for
sustainable development falling to the sides vis-à-vis other concerns. When the
World Summit on Sustainable Development (WSSD), namely the Johannesburg
Summit was convened in 2002, development climbed even higher up the political
agenda and was prioritized over environment. In addition, ecological modernization
policy strategy became more visible with the Johannesburg Summit. The Plan of
Implementation produced thereafter contained direct references to all the main
policy instruments of the ecological modernization policy strategy and perceived
environmental sustainability as the “protecting and managing the natural resource
base of economic and social development” (UN, 2002: 14). With the globalization
of international markets and the promotion of market-based solutions to almost
every problem, the private sector became more central to the efforts to achieve
sustainable development. Hence, the environmentalism in the Earth Summit was
gradually degraded in the time leading up to the Johannesburg Summit.
The trend to perceive environmental protection as both a managerial issue as
well as a catalyst for further economic growth, instead of a roadblock against it, is
also visible in the recent report prepared by the United Nations Environment
Programme (UNEP), Towards a Green Economy. The report is an attempt to
provide a roadmap to achieve sustainable development and overcome poverty. It is
written with an eco-modernist understanding, attested by the formulation of the
main environmental problems and ways put forward to solve them in the
introduction of the document. Accordingly, the report rejects the ‘myths’ that
economic development and environmental protection are not compatible and that
the achievement of a green economy is only possible for the developed countries
and argues that the greening of the economy would not only foster economic
growth but also increase employment and eliminate poverty with the use of market
instruments and an “appropriate regulatory framework” (UNEP, 2011: 3).
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The adoption of the ecological modernization policy strategy is perhaps most
visible in EU environmental policy. The EU is an important environmental leader
and an actor in shaping the global politics of the environment. Therefore, its
strategic choices are of crucial importance for an analysis of the dominance of
ecological modernization policy strategy. European integration started with an
economic orientation. There was a general lack of interest in the environment on
behalf of the EU member states until 1972. The main motive behind the early
moves for EU environmental policy were related to the overall aim of achieving a
common market and preventing market distortions based on environmental reasons.
This started to change in 1972 when EU member states convened in Paris to take a
common position against the emerging case of environmental deterioration. The
Single European Act (SEA) (1986) was a landmark in the development of EU
environmental policy as environmental policy became one of the formal policy
areas of the EU. This meant that EU action on the environment needed no longer to
be based on trade policy. From the SEA onwards, the EU acquired the competence
to take environmental measures which did not have to be related to trade issues.
Soon after the formulation of the concept, the EU embraced ‘sustainable
development’ and directed its efforts to achieve a sustainable future.
EU environmental policy from the 1990s onwards can be characterized by two
major and related trends. The first is the shift of emphasis towards the achievement
of sustainable development. Second is the adoption of the ecological modernization
policy strategy to achieve sustainable development within the EU (Baker, 2007).
The discursive shift to the reinforcing relationship between environmental
protection and economic growth is characteristic of EU environmental policy
endeavors from the 1990s onwards. This is attested by the ideas and policy
orientations behind crucial EU documents, directly or indirectly related to
environmental policy, published after the 1990s. Furthermore, the discrediting of
traditional command-and-control regulations, the rise of NEPIs, the emphasis on
EPI and the importance attached to eco-innovation all represent the elements of this
new approach to environmental policy within the EU. Therefore, the EU embraced
a weaker version of sustainable development from the beginning of its commitment
to the policy.
With the advent of the 2000s, the importance attached to achieving
competitiveness and economic growth made this strategy even more detectable in
EU environmental policy. Increasingly, environmental policy started to be justified
with the economic gains it would bring about. Thus, the discursive components of
ecological modernization became the overarching elements of EU sustainable
development policy. As such, the EU officially committed itself to sustainable
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development while opting for ecological modernization as a discourse and policy
strategy to achieve it.
The main turn in the EU towards ecological modernization came with the
publication of the Fifth Environmental Action Programme (EAP). Baker (1997: 97)
argues that in the Fifth EAP, the way set forward to achieve the twin goals of
environmental protection and economic development “is achieved through the
reduction of the environmental to the economic”. In terms of the range of policy
instruments, the Fifth EAP is also a clear move towards the ecological
modernization policy strategy. The prescriptions in the first four EAPs were largely
based on “legal instruments” (Johnson, 2004: 162). This tendency has changed with
the Fifth EAP. The Fifth EAP made strong emphasis on the need to cure the
implementation problems through the introduction of NEPIs.
Towards the end of the 1990s, the increasing pace of globalization, the
competitive pressures it has brought about, unemployment and concerns regarding
the innovative capacity of the EU all culminated in the need to devise a new
development strategy that would respond to the abovementioned concerns. This
necessity formed the basis of the Lisbon Strategy that was declared in 2000,
whereby the EU adopted a “new strategic goal” to be achieved by 2010: “to become
the most competitive and dynamic knowledge-based economy in the world capable
of sustainable economic growth with more and better jobs and greater social
cohesion” (CoM, 2000: para.5). This goal was to be achieved through research and
development, technological innovation, reform of the European social model and
macroeconomic policy reform. With this strategy, the EU opted for a growthoriented future, albeit a sustainable one.
Baker (2007) argues that this turn towards a more growth-oriented and
competition-based economic model has fed the Sixth EAP. Indeed, Baker (2007:
307) argues that the “Sixth EAP was designed to support the Lisbon Strategy”
which according to her “is further evidence” of the dominance of the ecological
modernization policy strategy. The Sixth EAP (2002-2012) had some new
important emphases such as the inclusion of the citizens as new environmental
actors through the informed choices they are supposed to make in the market place
in favor of greener products. This emphasis resonates with the third genre of
ecological modernization theory that emphasized the importance of consumption in
achieving ecological modernization. Therefore, with the importance attached to
consumer choices (as could be understood from its extended title Our Future, Our
Choice), the Sixth EAP is an important document that further commits the EU to
ecological modernization.
These tendencies are also visible in the 2001 and later renewed 2006 EU
Sustainable Development Strategy. The Commission has recently proposed a new
strategy for Europe that would replace the Lisbon Strategy. The Europe 2020 – A
Strategy for Smart, Sustainable and Inclusive Growth was hence adopted by the
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European Council in March 2010. The renewed strategy rests on the following
“mutually reinforcing priorities”:
 Smart growth: developing an economy based on knowledge and
innovation.
 Sustainable growth: promoting a more resource efficient, greener and
more competitive economy.
 Inclusive growth: fostering a high-employment economy delivering
social and territorial cohesion (CEC, 2010: 5).
The priorities of the new strategy reveal that the main emphases of the Lisbon
Strategy are kept intact. However, the sustainable development policy of the EU
seems to be transformed totally into a strategy of sustainable growth where climate
change is chosen to be the primary field of action. Hence, it is safe to argue that
with the new strategy, ecological modernization has reached its peak within the EU.
At the moment, there are preparations for the Seventh EAP. In the discussion
papers provided by the environmental policy actors within the EU, measures
associated with ecological modernization form the basis of the pathway put forward
to deal with the environmental challenges ahead of the EU. These measures range
from the need to increase the role of the market mechanism in environmental
policy, relatedly utilizing effective instruments for an efficient environmental
policy, achieving resource efficiency as well as the need to achieve sustainable
consumption.2
The nature of the European integration process renders the adoption of the
ecological modernization policy strategy easier than stronger interpretations of
sustainable development. European integration is foremost an economic integration
project. Even though the EU has acquired political, social and cultural dimensions
in the course of its development, economic growth has always been central to the
process of integration. Therefore, economic growth is not a target that could be
discarded by the EU. Ecological modernization provides the EU with the means and
the justification to act in the environmental sphere without contradicting its raison
d’état, as it is not only an environmental but also and mainly an economic policy
strategy. Therefore, justifying strict environmental policy by emphasizing its
potential to foster economic growth is completely understandable on behalf of the

2

For more on the discussions for the Seventh EAP, please see EEB (European Environmental Bureau)
(2010). Future of EU Environmental Policy: Towards the 7 th Environmental Action Programme,
available at http://www.eeb.org/index.cfm/activities/sustainability/7th-environmental-action-programme;
and also the discussions presented in http://www.eapdebate.org/en/latest-events/.
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EU. This discursive orientation to ecological modernization is also visible in terms
of the policy components of ecological modernization in EU environmental policy.
The analysis of the efforts to realize EPI, introduce NEPIs and promote ecoefficiency at the EU level demonstrates the extent to which EU environmental
policy is shaped by the ecological modernization policy strategy. The Cardiff
Process, the putting into effect of the EU Emissions Trading Scheme and the
introduction of voluntary schemes such as the EU Eco-Management and Audit
Scheme (EMAS) and EU Eco-label, and the adoption of the Environmental
Technologies Action Plan all provide empirical background to the above argument.
Concluding Remarks – Criticisms against Ecological Modernization
Ecological modernization theory and policy strategy have received ample
criticisms. Even though in effect for around 20 years now, the theoretical premises
and political implications of ecological modernization are questioned by
environmental scholars. To start with, ecological modernization is argued to be
Eurocentric (Buttel, 2000; Leroy and Tatenhove, 2000). Ecological modernization
theory was developed mainly based on the experiences of Northern European green
countries. Even though ecological modernization theory has extended its
geographical scope from the 2000s onwards, it is nevertheless argued to be an
explanatory device for only a limited number of countries in the world.
In addition, ecological modernization is criticized for lacking any focus on
issues of social justice. The normative notions associated with sustainable
development such as intergenerational and intragenerational equity are not
mentioned in most of the ecological modernization analyses. This implies that the
power relations between the developed and developing countries are not questioned
in ecological modernization (intragenerational equity), as well as the idea of any
kind of limits to economic growth (intergenerational equity). As such, ecological
modernization is also not concerned with the issue of development in the global
sense. Relatedly, ecological modernization ignores social contradictions not only
between developed and developing countries but also within the developed
countries. Therefore, it can be concluded that sustainable development is not
implemented in a way to cover all the dimensions it originally aimed to incorporate
such as equity, social justice, participation and global development with the
adoption of the ecological modernization policy strategy.
Another criticism concerns the fact that “aggregate consumption of minerals and
other raw materials has continued unabated” despite ecological restructuring and
efficiency improvements (Buttel, 2000: 32). This criticism is reminiscent of Jevons’
Paradox, where efficiency in the use of a resource can ultimately result in its
overuse (Alcott, 2005).
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The main reason behind this is that increased consumption of efficiently produced
goods and a concomitant growth of the economy “makes no practical difference”
even if resources are used efficiently (Connelly and Smith, 2003: 69). This criticism
is also a challenge to the decoupling argument of ecological modernization which
implies that economic growth can be achieved without environmental destruction.
Connelly and Smith (2003: 68-69) further argue that the decoupling cases observed
so far are mostly the result of the exportation of environmental pollution “through a
displacement of high energy-consuming and polluting industries to lessindustrialised countries”. Furthermore, natural resource preservation in the
developed world has been achieved at the expense of their exploitation in the
developing world (Baker, 2007: 303). Therefore, it can be argued that ecological
modernization does not prioritize the issue of the distribution of environmental
‘goods’ and ‘bads’.
In addition, there is the risk that ecological modernization “can serve to
legitimate a political culture of environmental policy-making that basically absolves
industrial corporations and other agents of environmental destruction of their
responsibilities” (Buttel, 2000: 32). This criticism shares some commonalities with
the arguments that describe ecological modernization as a new form of capitalist
defense against ecological necessities. Baker (2006: 217) argues that the overemphasis of ecological modernization on the role industry would play in sustainable
development policies, poses the danger of presenting MNCs responsible for high
levels of environmental destruction “as corporate environmentalists upon whom
society can rely to promote sustainable development”. This in turn bears the danger
of concentrating environmental policy efforts where there is a strong economic
rationale, leaving other areas of environmental concern to the sides such as the loss
of biodiversity. Furthermore, the emphasis of ecological modernization on the role
of environmental technologies and eco-efficiency combined with the lack of a
“social critique is likely to reflect prevailing social relations of power” (Warner,
2010: 539).
Leroy and Tatenhove (2000: 197) argue that in its early Huberian version, with
an emphasis on taking the state out and letting economic actors in environmental
policy, “the ecological modernization theory fitted well with the neo-liberal
political offensive of the 1980s”. A similar argument is made by Hajer (1995: 3233) where he argues that ecological modernization cannot only be seen as a way to
solve environmental problems, but also as a way to internalize the
“environmentalist critique of the 1970s” and to meet “the need to restructure the
industrial core of the economy of Western countries”. In a similar fashion, Connelly
and Smith (2003: 68) argue that “ecological modernisation aims to ‘green’
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capitalism”, but are skeptical about the success of such an attempt. They criticize
the approval given to ecological modernization by some environmentalists, on the
grounds that this approval would only lead to the legitimization of current
environmentally damaging practices:
Reform-minded environmentalists are enthusiastic in the greening of
capitalism, but capitalism it remains. The danger is that the radical critique of
the environmental movement is blunted (if not neutralised) and the very
structures and institutions responsible for continuing ecological decline are
legitimised by apparent green approval. (Connelly and Smith, 2003: 70)

These criticisms highlight important shortcomings and discussions as regards
the explanatory breadth of the ecological modernization theory. Some of the
criticisms mentioned above are partly met by ecological modernization scholars in
their works on ecological modernization beyond Western Europe and also by their
emphasis on the importance of a new and clean technology base that would replace
all the old technologies that are argued to cause the displacement of polluting
industries. However, not all criticisms are or can be met. It is no news to ecological
modernization scholars that the theory developed in line with the rising into
prominence of neo-liberalism and market-based policies throughout the world.
Indeed, ecological modernization theory focused on ways to solve environmental
problems without seriously altering the institutional set-up of modern industrial
societies. Therefore, these criticisms reflect the truth in an objective fashion. The
question however remains as to whether ecological modernization is a viable option
for a sustainable future. This mental exercise can even lead to a question as to
whether sustainable development is a viable formula in the first place to reverse
environmental degradation and preserve world natural capital. Focusing on the
former question, the answers vary according to the political positioning of the
individual. For some, ecological modernization denotes the transformation of the
modern industrial society whereas for others, it is just a ‘greening’ of capitalism.
Both of these positions have explanatory value. Ecological modernization has
penetrated into the structure of the modern industrial society, has transformed it and
thus greened capitalism. Nevertheless, ecological modernization has been more
influential as a policy strategy rather than as a theory that describes social
transformations. As a result, it has been more instrumental in ‘greening’ capitalism
rather than transforming modern industrial society.
The main argument of this article has been that ecological modernization policy
strategy has become the dominant way to perceive and implement sustainable
development throughout the world. This claim is by no means the denial of the
efforts to achieve stronger versions of sustainable development in differing
contexts. Nevertheless, the analysis of global environmental governance since the
1990s reveals the fact that a weaker interpretation of sustainable development,
namely an ecological modernization policy strategy, has been opted for by major
environmental policy actors such as the UN, the OECD and the EU due to reasons
discussed throughout this article. In addition, a critical analysis of ecological
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modernization reveals how the normative aspects and principles associated with
sustainable development are assimilated into the win-win scenario and how the
‘economic’ is prioritized at the expense of the ‘ecological’ and ‘societal’. Such a
perspective also reveals how an overemphasis on the efficacy of flexible
instruments and eco-efficiency downgrades environmental policy to a managerial
issue. As such it is fair to argue that ecological modernization is foremost an
attempt to green capitalism rather than challenge its environmental contradictions.
Therefore, what has really become the case under the discourse of sustainable
development has been a reform of the capitalist system.
This notwithstanding, ecological modernization policy strategy should also be
approached from an angle that questions the likelihood or chances of success of a
stronger interpretation of sustainable development given the present world
economic and political predicament. It should be asked as to whether ecological
modernization is a lesser evil. This is by no means to argue that it is preferable to a
stronger interpretation of sustainable development. It is rather to put forward a
question if pursuing ecological modernization is nevertheless preferable to less
attainable alternatives for a sustainable society.
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The concept of climate justice has been in wide use since the start of the 2000’s.
It is heavily influenced by the environmental justice movement which first appeared
in 1980’s, and the global justice movement, which came into prominence in the late
1990’s. The movement began as an effort by several transnational NGO’s to bring
together concerns about global warming and issues of social inequity; especially
those between the so called global North and the global South. The movement
regards global warming as fundamentally an issue of justice. Industrialized
countries’ historical greenhouse emissions are seen as the foremost cause of climate
change and as such low income and generally disadvantaged communities are
disproportionately affected by the effects of warming through increased exposure to
environmental hazards, higher health risks, decreased access to vital resources,
social and cultural disruptions and increased financial burdens. The movement’s
claims are mainly focused on (a) demands for policies to mitigate global warming;
(b) appropriate adaptation measures that protect vulnerable communities; (c) wider
environmental justice claims that ensure the right to live, work, learn and play in a
safe environment; and (d) financial and technical support from rich countries to
implement policies to realize these demands. The movement had its highest
moment during the COP15 of the United Nations Framework Convention on
Climate Change (UNFCCC) climate summit in Copenhagen where up to 135.000
people marched in support of a comprehensive climate treaty to regulate the
aftermath of the Kyoto Protocol, which expires in 2012. This trend in the increased
prominence of the movement, at least in discourse, is in direct contrast with the
failure of the UN track to formulate an equitable and comprehensive successor to
the dramatically inadequate but still legally binding Kyoto Protocol.
Patrick Bond’s recent book has exactly this dichotomy in focus. The book is
aptly subtitled “Paralysis Above, Movement Below”. It offers a very useful
overview of the last three years of climate change negotiations, starting with the
15th Conference of Parties (COP15). Written largely from the perspective of the
transnational climate justice movement and with a strong Southern focus, it
compares the approach of nation state elites negotiating at the international scale
and within the UNFCCC to those of the “new movement that best fuses a variety of
progressive political-economic and political-ecological currents to combat the most
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serious threat to humanity and most other species face in the twenty-first century”
(p. 185).
The book adopts a two pronged analysis of the UNFCCC negotiations. The first
critique is structural. The current UNFCCC system with its protocols is portrayed as
part and parcel of the problem. The commodification of carbon through the so
called flexibility mechanisms is in target. Carbon trading is the main culprit here.
The expectation, in a nutshell, is that capping the carbon equivalent of total
greenhouse gas emissions and setting a price on “pollution permits” would allow
markets to self regulate through the supply and demand mechanism. The price of
carbon quotas would increase and thus force carbon industries to use greener
technologies in production processes. However, even leaving aside issue of self
regulation of markets, there were problems from the outset. For example, in the
European Emission Trading System, the largest such system in the world, permits
were first distributed freely, and they were never that hard to procure cheaply
through the use of other flexibility mechanisms such as Clean Development
Mechanism. Moreover, the energy sector was kept largely exempt from the EU
ETS, considerably lessening the effectiveness of the system. Newer flexibility
mechanisms such as the scheme to reduce emissions from deforestation and forest
degradation (REDD) keep on pumping more carbon into the system and thus keep
the price of carbon credits next to nothing. As a result the EU ETS crashed three
times since its inception. Thus it became clear that any system based on
commodifying carbon and trying to regulate it through market mechanisms is
subject to both inherent market failures and to market manipulation efforts.
The other critique focuses on the issue of agency. Here, the problem is provided
as dependence on existing policies at the UNFCCC level. This happens through two
distinct mechanisms. The first of those is path dependency. “In other words, the
highest-profile leaders are not failing because of their inadequacies […], but
because of their loyal adherence to systemic power and their inability to
conceptualise or locate political alliances that break out of the box in which they are
confined” (p. 76-77). The other mechanism that influences agency is interest group
activity. Powerful interest groups such as the fossil fuel lobby and are pitted against
climate justice movement activists. These groups do not only use disinformation
campaigns against climate science, but also influence governments to act in
alignment with their interests. Bond cites WikiLeaks cables that lay bare the US
government’s efforts to bribe or financially punish Third World governments as an
example (p. 90-93). These two mechanisms then form the basis of the ‘paralysis
above’ because elites do not consider any possibility of bottom-up movement
towards the objectives of climate justice and consequently persevere with politics of
climate capital (p. 77).
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By comparison, Bond inserts the concept of ‘climate debt’ at the heart of the
climate justice movement. In a nutshell, the climate debt narrative borrows heavily
from decolonization literature. The Global North (or rather rich industrialized
countries) as ‘the master’ must stop relying on fossil fuels. Moreover, having
damaged the climate in the first place, it is the responsibility of these states to
shoulder most of the financial burden (p. 142). Although the demands of climate
justice activists are by no means uniform, 50% GHG cuts by 2020, 90% GHG cuts
by 2050, financial support for poor countries to adapt to the unavoidable effects of
climate change and the decommissioning of carbon markets were common grounds
before COP15 (p. 186) and have been raised by activists and movement
organizations in subsequent COPs. However, it is clear that this perspective is
entirely incompatible with that of the climate policy elite, who often openly state
that they perceive carbon markets as a new venue for financial gain. The result is a
situation in which the global climate policy elite increasingly ignore and try to
marginalize these demands and in return are disowned by activists. All in all,
international climate change negotiations largely reflect the systemic political
shortcomings of its participants (nation states): Politics are heavily skewed to the
favor of strong interest groups (mainly industry lobbies) and claims by
disadvantaged groups are underrepresented politically. The conclusion is that an
equitable result cannot be expected from international climate change negotiations
until either these shortcomings are alleviated at the actor level or a transnational
movement rises to bypass these national limitations.
However, the transnational climate justice movement is currently too weak to
apply sufficient and consistent pressure on national governments, who are in the
end, sole decision makers at the UN level. The alternative is to give up on the
UNFCCC process altogether and develop an alternative method to combat climate
change. Bond seems to adhere to the second alternative and draws from experiences
of eco-socialism and eco-feminism to arrive at a set of suggestions for a stronger
transnational climate justice movement. The obvious problem with this approach
lies in the nature of climate change (or most other environmental issues). It is
strictly a global phenomenon and requires a global consensus for effective response.
Besides the above mentioned suggestions, Bond’s book fails to offer a direct
answer to this conundrum. Yes, the UNFCCC is a ruefully ineffective platform but
it is still the only currently available platform to develop an international response
to climate change. Hopefully, a much more effective alternative, outside the nation
state paradigm, can be conceived in the future. Nevertheless, there is no time to
wait for such an alternative to form on its own. Bond’s book is a valuable exposé of
the deep seated ineffectiveness and corruption of the UNFCCC system and the book
also gives a sense that this failure is actually a symptom of wider, international
polity based problems. However, there is very little in the book to actually redress
these problems. This is no omission. No readymade measures exist at the global
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level. In fact, this fact is voiced by Bond himself in the book and is the main reason
behind his suggestions for the future of the movement. Written from a southern and
critical perspective, and keeping its limitations in mind, this is a valuable addition
to the growing list of books on the post-Copenhagen failure of the UNFCCC system
for those looking for a comprehensive list of problems of the UNFCCC track.
Mahir ILGAZ
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Anayasa; toplumdaki uzlaşmanın özünü oluşturan; devletin kuruluş felsefesi ile
temel organlarını, kişilerin temel hak ve özgürlükleri ile ekonomik ve sosyal hak ve
ödevleri belirleyen ana ilkeleri düzenleyen ve hükme bağlayan temel üst normlar
bütünüdür. Anayasalar, yüzyıllardır temelde insanın insanla çatışmasını önlemek
için yapılmaktadır. Peki insanın doğayla çatışması anayasalara konu olabilir mi?
İnsanın yegane hukuk öznesi olduğu bir hukuk sisteminin ötesine geçilip doğanın
da bir hak öznesi olarak anayasalarda yer alması sağlanabilir mi? İnsan eliyle
oluşturulan ekolojik yıkımının boyutları gezegendeki yaşam iyiden iyiye tehdit eder
hale geldikçe bu sorular anlam kazanmakta ve özellikle son 20 yılda anayasa yapım
süreçlerine yeni kavramların dahil olmaktadır.
Dünyada ve Türkiye’de ekolojik anayasa tartışmalarının temel konusunun
doğanın hak öznesi olup olamayacağı tartışmasıdır demek herhalde yanlış olmaz.
Tartışma henüz yeni başlamış gözüküyor. Türkiye’nin 200 yıldır süregelen anayasa
tartışmaları da ‘Ekolojik Anayasa’ kavramı ile yeni bir boyut kazanmaktadır. 2011
yılının Şubat ayında çalışmalarına başlayan Ekolojik Anayasa Girişimi, yapılması
düşünülen yeni anayasasının sivil, demokratik ve özgürlükçü olmasının yanı sıra
ekolojik de olması gerektiğini ve doğanın vazgeçilmez, devredilmez haklarının
anayasal güvence altına alınmasını savunmak için çeşitli faaliyetlerde bulunuyor.
Bu çerçevede 15 Mayıs 2011’de düzenlenen “Ekolojik Anayasa Konferansı”nda
yapılan sunumlar kitap haline getirilmiş. Kitapta sunumlara ek olarak “Ekolojik
Anayasa Girişimi Çağrı Metni”, Konferans Sonuç Bildirgesi ve Toprak Ananın
Hakları Evrensel Beyannamesi de yer almakta.
Kitaptaki on sunum temelde üç konu etrafında şekillenmekte: Doğanın bir hak
öznesi olup olamayacağı, dünyada ekolojik anayasa tartışmaları ve çevre alanındaki
hukuk mücadelesinin ekolojik anayasa perspektifiyle nasıl el alınabileceği. Kitapta
yer alan sunumlarda da hukukçular arasında fikir ayrılıkları gözlemlenmekte.
Anayasalar doğadaki yaşam biçimi olarak sadece insan türünü ele alır ve insanların
birbiri arasındaki ilişkiyi düzenlemek üzerine tasarlanmışlardır. Toplumsal
sözleşme olarak da adlandırılan anayasa metinlerine doğayı da bir hak öznesi olarak
dahil etmek insan merkezli bir paradigmadan uzaklaşmayı gerektirdiği üzerine
genel bir mutabakat bulunmaktadır. Öte yandan bazı hukukçulara göre doğa bir hak
öznesi olarak kabul edilemez çünkü doğa kendisini savunamaz, hak talep edemez.
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Stone sivil haklar hareketinin ertesinde ve modern çevre hareketinin doğduğu
yıllarda yazdığı "Should Trees Have Standing? Towards Legal Rights for Natural
Objects? (1972) adlı makalesinde hukukun zaman içindeki gelişimini ele almakta
ve ormanlara, okyanuslara, nehirlere, tüm diğer doğal varlıklara ve bir bütün olarak
doğaya yasal haklarının verilmesini savunmaktadır. Toplumların çeşitli dönemlerde
belirli kişileri ve varlıkları hak sahibi olamayacak kadar yetersiz ve değersiz
gördüğünü söyleyerek örnek olarak çocukları, köleleri, kadınları, Amerikan
yerlilerini, etnik azınlıkları, akıl hastalarını, cenini ve yabancıları örnek gösterir.
Stone’a göre henüz yasal haklara sahip olmayan varlıklar haklarını kazanana kadar
‘bizim’ yani hak sahiplerinin kullanımına tabii olarak değerlendirilir. Yasal haklara
sahip olmanın üç şartı vardır. Birincisi bir varlığın kendi adına hukuki girişimde
bulunma, dava açma imkanının olması, ikincisi bir davada mahkemenin bu varlığa
yönelik bir zarar olabileceği fikri ve son olarak da tazminat durumunda bu varlığın
bizzat yararlanabilmesidir. Stone, doğal varlıkların bu şartları yerine getirmediği
için hukuk sisteminde hak öznesi olarak kabul edilmedikleri fakat bu sistemin
değişmesi gerektiğini söylemektedir. Şirketler, devletler veya üniversiteler de kendi
adlarına hukuki girişimler de bulunamazlar ama avukatlar onlar adına savunma
yapabilmektedirler.
Bu tartışmada önemli nokta doğanın haklarını nasıl kullanacağıdır. Herhangi bir
doğa tahribatı tehdidinde veya sonucunda doğanın haklarını koruyacak olan yine
insandır fakat burada ‘emanetçi’ ve ‘vekil’ özneler tayin edilebilir. Emanetçilik
kavramı hem doğanın haklarını korumak anlamında hem de doğaya zarar vermeden
onu gelecek kuşaklara bırakabilmek adına önem taşır. Son dönemde Macaristan’da
hayata geçirilen “Gelecek Kuşakların Ombdusmanlığı”nın anayasal sistemde yer
alması veya gelecek kuşakların haklarını gözetmek adına bugünkü projelerin
sürdürülebilirliğini denetleyecek süper jüri mekanizmalarının önerilmesi
emanetçilik açısından ekolojik anayasa tartışmaları içinde değerlendirilebilir.
Kitapta dünyada süre giden ekolojik anayasa tartışmalarını ve bunların
Türkiye’deki gelişmelere muhtemel yansımaları da ele alınmış. Uluslararası
platformlardaki ve Türkiye’deki tartışmaların genelde atıf yaptığı iki anayasa
bulunmaktadır: Ekvador ve Bolivya Anayasaları. Bolivya, dünyada doğanın yasal
haklarını tanıyan ilk ülke olmuştur. İklim değişikliğini önlemek, doğal varlıkların
sömürülmesini engellemek ve Bolivya halkının yaşam kalitesini yükseltmek adına
alınan bu karar doğayı insanla eşit statüde kılmaktadır. Ayrıca Bolivya’nın
liderliğinde hazırlanan ve bir çok toplum ve sivil topum kuruluşunun desteklediği
Toprak Ana Hakları Evrensel Beyannamesi’nin hazırlanma süreci, Birleşmiş
Milletler tarafından nasıl değerlendirildiği ve toprak ana haklarının gelecekte
uluslararası sözleşmelere nasıl yansıyabileceği kitapta ayrı bir bölümde tartışılmış.
28 Eylül 2008’de referandumla kabul edilen Ekvador Anayasası’nın, 71. maddesi
hayatın gerçekleştiği doğanın ya da Pachamama’nın (Toprak Ana) var olma
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hakkını tanımakta ve anayasal koruma altına almaktadır: “Hayatın içinde yeniden
ürediği ve meydana geldiği tabiat veya toprak ana bir bütün olarak var olma, yaşam
döngü ve işlevlerinin evrimsel süreçlerinin korunması ve yeniden canlandırılması
hakkına sahiptir” (s.55). Doğanın haklarının anayasal güvence altına alınmasına
Latin Amerika ülkelerinin liderlik etmesi elbette tesadüf değildir. Tarihsel olarak
sömürgeciliğe karşı günümüzde de neo-liberalizme karşı mücadelelerinin kıtaya
özgür kültürel motiflerle harmanlanması doğa ananın/toprak ananın haklarını
gündeme getirmiştir. Kitapta yer alan sunumlarda da değinilen ve ekolojik anayasa
tartışmalarında da sıkça referans gösterilen kaynaklar arasında Halkların İklim
Değişikliği Bildirgesi, Afrika Halkları Haklar Bildirgesi, Latin Amerika İnsan
Hakları Sözleşmesi Ek Protokolü, Ekvador Anayasası, Fransa Yeşil Şartı, Yeryüzü
Şartı, Stockholm Bildirgesi, Rio Deklarasyonu ve Aarhus Konvansiyonu’nu
sayabiliriz.
Son olarak sunumlarda gözlemlediğimiz başka bir temel konu da hukuksal çevre
mücadelesinin ekolojik anayasa talepleri ile nasıl ortaklaştırılabileceği tartışmasıdır.
Çevre alanında verilen hukuk mücadelesinin aktörleri olarak sunumlarıyla
konferansa katılan çevre avukatları, Türkiye’deki çevre davalarında yaşanan
olumsuz gelişmeleri örnekleriyle anlatmakta: Uluslararası anlaşmalar yoluyla
yasama ve yargı denetiminden muaf nükleer santral, idari durdurma kararlarına
aykırı şekilde faaliyetlerine devam eden madencilik şirketleri, ÇED raporu olmadan
inşaatına başlanan HES’ler, değişen yönetmelikler, kamulaştırmalar…
Halihazırda Anayasa’nın 56. maddesinin (“Herkes, sağlıklı ve dengeli bir
çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve
çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir”) sürdürülebilir
kalkınma üzerinden işlevsizleştirilmeye çalışılması karşısında ekolojik anayasa
tartışmalarının işlevselleştirilmesi gerektiğine vurgu yapılmıştır. Ayrıca doğanın
haklarının anayasal güvence altına alınması kadar bu güvencenin uygulanması için
verilen mücadeleler ve kamuoyunun desteğinin önemine de değinilmiştir.
Kitabın sonunda yer alan “Yeni Anayasa’da Ekolojik Hak Anlayışı” başlıklı
Konferans sonuç bildirgesinde katılımcılar tarafından üzerlerinde mutabakata
varılan görüşlerden bir kaçını sıralamak okuyuculara tartışmalar hakkında bir fikir
verebilir:
• Anayasada insan, çıkarları ve geleceği Doğa’dan ayrı ve bağımsız bir
varlıkmış gibi tanımlanmamalı; anayasa, insanı içinde var olduğu bütünün, tabiatın
bir parçası olarak görmeli. İnsana saygı, çevreyi metalaştırma hakkını vermez.
• Doğanın, yaşamsal döngülerini ve süreçlerini insan tarafından bozulmadan
devam ettirme ve biyolojik kapasitesini yeniden oluşturma; bütünlüğünü, ilişkide
olduğu diğer varlıklarla birlikte sürdürme hakkı vardır. Vatandaşlık, doğaya zarar
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vermemek ve gelecek kuşaklar adına onun emanetçisi olmak anlayışına uygun
olarak, ekolojik sorumluluk çerçevesinde tanımlanmalıdır.
• Doğayla etkileşim içinde olan her türlü faaliyet hem bugünkü hem de gelecek
kuşaklar düşünülerek ve yaşamın devamlılığı anlayışıyla yürütülmelidir.
Diğer yandan Ekolojik Anayasada Kamu Yönetimi İlkeleri başlığı altında da
bireylerin çevre konularında bilgi ve belge edinme, karar mekanizmalarına katılma
ve yargıya erişim haklarını garanti altına alınması; kamu yararının ekoloji merkezli
bir bakış açısıyla yeniden tanımlanması, ekolojik açıdan hukuki düzenlemelere
uyum ve yerel katılım mekanizmaları gibi çeşitli öneriler de sıralanmış.
Kitapta bir kaynakça olmaması önemli bir eksiklik. Bundan sonraki yayınlara
bir temel teşkil etmesi açısından en azından tartışmaya konu olan temel kitapların
ve makalelerin belirtilmesi yerinde olurdu. İçindekiler kısmında da sunumlar,
sunum yapanların ismiyle birer bölüm olarak verilmiş. Bunun yerine sunumların
tartışmaya hangi boyuttan katıldıklarını yansıtacak birer başlıkla verilmesi okuyucu
açısından daha bilgilendirici olurdu.
Dünyadaki ekolojik tahribatın ve küresel iklim değişikliğinin yaşanan ve
yaşanacak sonuçları göz önüne alındığında doğanın haklarının tanınması ve
korunması bir çok çevre tarafından kabul görürken tereddütler genelde bu hakların
anayasada nasıl yer alacağı ve kimler tarafından kullanılacağı üzerinde
yoğunlaşıyor. Bu minvalde Türkiye’deki tartışmalara katkı sunması açısından bir
ilk olan “Ekolojik Anayasa” özel bir ilgiyi hak ediyor. Kitabın muhtemel
okuyucuları arasında çevre siyaseti ile ilgilenen siyaset bilimcileri; sosyologları;
uluslararası çevre rejimindeki gelişmelere yönelik olarak uluslararası ilişkiler
alanında çalışanları; çevre mücadelesi yürüten aktivistleri ve hukukçuları
sayabiliriz.
P.S: Kitabın yayınlanmasından sonra Ocak 2012’de TBMM Anayasa Uzlaşma
Komisyonu’na sunulan Ekolojik Anayasa için önerilen gerekçeli maddeleri
www.ekolojikanayasa.org sitesinde inceleyebilirsiniz.
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