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SON GELiMELER I~IGINDA
AVRUPA BiRLiGi c;EVRE POLiTiKASINDA DEGi~iMLER VE
TURKiYE'NiN POLiTiK YAKLA~IMI

Ugur YILDIRIM*
Sevim BUDAK**

Ozet***
Avrupa Birligi'nin ~vre politikas 1 1970'/erden itibaren giderek
degi$mektedir. Kurucu anl~malara ilk onemli degi$iklik 1980'/erin ikinci
yansmdadtr ve {:evre politikast Birligin ortak politika alanlarmdan birisi
olmu$tur. Bu makalede 9evre politikasmm tarihi bakt$ bakl$ a{:tSl ve siyasi
i{:erigi ele almacakttr. Turkiye ve A vrupa birligi ili$kileri goz onunde
tutu/ursa, Birligin {:evre politikasma uyum, Turk Hukumetine yeni
gereksinimler getirmektedir. Turkiye 'nin fevre politikasmt ve standartlarmt
AB ile uyuml~tirmast gerekmektedir. Aynca, Turk revre politikast AB
politika olU$turucular tarafindan belirlenenlere gore ktsttlt olarak
duzeltilmektedir.
Bu makale Turk {:evre politikast duzenlemeleri kritik analizlerine katktda
bulunmayt amaflamaktadtr. Katktda bulunanlar Birligin {:evre politikasmm
Turkiye i{:in gene! bir yapt te$kil edecegini gostermeye {:alt~maktadtr. Bu
ulkenin dogal ve kulturel mirasmt korumak ek ulusal politikalan da
gerektirmektedir.

Do<;. Dr., Kahramanmara~ Stit<;ti imam Oniversitesi iktisadi idari Bilimler
Faktiltesi Ogretim Uyesi.
•• Yrd. Do<;. Dr., istanbul Oniversitesi Siyasal Bilgiler Faktiltesi Ogretim Uyesi.
••• For the summary in English, see the end page of the article.
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1. GiRiS
I.Diinya Sava~1 sonras1 ortaya <;tkan ekonomik biiyiime talepleri, II.
Diinya Sava~1 sonrasmda dengeli kalkmma modellerine donii~iir. II. Diinya
Sava~1 galiplerinden Rusya'mn Batt Avrupa'da estirdigi komiinizm riizgan
kar~1Slnda, Amerika Birle~ik Devletleri'nin Avrupa'yt sava~m yaratt1g1
"sefaletten kurtarmak i<;in yardtm" sloganlan altmda gizli gizli i~lenen
serbest piyasa ekonomisi mant1g1, sava~tan btkan, uzunca bir siire sosyal
refahtan uzak kalan Avrupa insam i<;in, refah art1~mm, neye mal olursa
olsun daha fazla iiretim ve daha fazla ttiketim anlamma geldigi fikrini
dogurmu~tur. Bu anda bu fikre e~lik eden seri iiretim ve a~m tiiketim
modelleri <;evresel sorunlara neden olmakta gecikmemi~tir. Sav~ sonras1
biitiinle~en Avrupa'nm yani Avrupa Toplulugu'nun, seri iiretim ve htzh
ttiketimin getirdigi sorunlarla ba~a <;tkmakta zorlanmas1, <;evresel degerleri
ekonomik geli~me kar~tsmda tehlikeye atmakta gecikmemi~tir.
Bu sorunun kaynag1 Avrupa Birligi'nin o tarihlerle yaprm~ oldugu
politik bir tercihten ileri gelmektedir. Buna kar~thk refah diizeylerinde
onemli art1~lar saglayan Avrupah insanlar i<;in ekonomik rahatlamamn
ya~am diizeyinde bir art1~la e~anh olarak gitmemi~ olmas1 ayn bir ele~tiri
konusu olu~turmaya ba~lam1~, Avrupa vatanda~lan Topluluktan ayn olarak
ya~am kalitesini yakmdan ilgilendiren <;evresel kirlenme ve bozulmalarla
sivil hayatta daha <;ok ilgilenmeye ba~larm~lardtr.
Buna politik literatiirde <;evresel bilin<;lenme denilmektedir. Avrupa
halkmda yava~ ama samimi bir ~ekilde olu~an <;evre bilinci, · onlann
oncelikle kendi iilkelerinden, daha sonrada Topluluktan <;evresel degerlerin
tahribiyle ilgili sorunlann giderilmesi i<;in onlem almmasm1 talep etmeye
ba~lamalan ile hem anlam kazanrm~ hem de A vrupa Toplulugu giindemine
ta~mmastm saglarm~tlr. Ashnda 60'h ytllarda tek tek baklldtgmda her bir
Avrupa iilkesinin <;evre · korumaya yonelik olarak yasal ya da yonetsel
tedbirler yoluyla, politik ve hukuki kararlar aldtgt ve icra ettigi goriiliir.
Ancak, aym donemde ba~langt<;ta Avrupa Toplulugunun kurulu~ ama<;lan
arasmda o donem i<;in hakh olarak "<;evre korumaya" yonelik bir kaygmm
olmamas1 nedeniyle, Topluluk
iiye iilke vatanda~lannm <;evresel
menfaatlerini korumak adma ortak kararlar alamamaktadtr.
Oysa, 70'li ytllarda diinya giindemine Birle~mi~ Milletler tarafmdan
milletlerarasi <;evre sorunlan kar~Ismda, Toplulugun; oncelikle ticari
alanda biitiinle~meyi ve serbest rekabeti tehdit etmesi; A vrupa halklannm
bu konuda bilin<;lenmesi, Avrupa' da <;evre ile ilgili sivil toplum

ta~man
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kurulu~lanmn

parlamento d1~1 kanallan -lobiciligi- kullanmas1,
entegrasyonunun ilerlemesi, Avrupa Parlamentosunun yetkilerinin artmas1
gibi pek ~ok nedenle, ~evre alamnda da ortak bir politika belirlemek
yoniinde faaliyete ge~me geregi ortaya ~~kml~tlr.
1980'li ve ozellikle 90'11 ylllarda ise Kurucu Antla~malarda yaptlan
sadece bir ortak politika alam olarak kalmam1~, ~evreyi
ilgilendiren diger tiim politika alanlanmn biitiinleyici bir unsuru olmu~tur.
degi~ikliklerle ~evre

Giiniimiize gelindiginde ise Avrupa Birligi, ~evre koruma ve bu konuda
politika geli~tirmede, ozellikle de Amerika Birle~ik Devletlerinin ~evre
sahnesinden kastth olarak geri ~ekilmesinden sonra, Kyoto Protokolii
siirecinde izledigi politikalar e~liginde, kendini lider ilan eden bir pozisyona
sahiptir 1•
Bu tiir ilerlemelere ragmen giiniimiizde Avrupa Birligi kurumlan
arasmdaki ileti~imsizlik ve iiye devletlerin ~evrenin korunmasmda farkh
~1karlardan hareket etmeleri, ~evre politikasmm ozellikle uygulama
a~amasmda sorunlarla kar~lla~masma yol a~maktadtr.
Yaptlan ortak ~ah~mada Birligin ortak ~evre politikasmm geli~imi
incelenecek, son donemde ge~irdigi degi~iklikler analiz edilmeye
~alt~llacak, bunlann yamnda Birligin olu~turdugu ~evre politikas1 ile uyum
siirecine girme ve eksikliklerini tamamlamaya ~ah~an Tiirkiye'nin bundaki
ba~ans1 tartl~tlacaktlr.

2.Avrupa Birligi Ortak <;evre Politikasmm

Geli~imi

. 50' li ylllarda Avrupa Toplulugunu kuran antla~malardan ne Paris ne de
Roma Anla~malannda ~evrenin korumas1 konusunda a~1k bir diizenleme
yoktur. Buna kar~l11k Toplulugun kurulu~unun en onemli amac1
")'Uftta~lanmn ya~am ko~ullanm iyile~tirmek i~in ortak karar almak" tlr.
Konu ya~am kalitesini art1rmak oldugunda Topluluguri bu en onemli
gorevden geri durmas1 beklenemez. i~ bu nedenle Topluluk: 70'1i ylllann
ba~lanndan itibaren Roma Anla~mast'nm 235'inci maddesini kullanmak
suretiyle ~evreyle ilgili politika iiretim siirecine ba~lar. ilgili madde
Topluluga Anla~malarda yazth olmayan ama zaruri olarak diizenleme
gerektiren konularda Oye Devletlerden gerekli yetkiyi alma olanag1
tammaktadtr. Ba~larda Topluluk ~evreyi ekonomi, daha dogrusu rekabet ile
ekoloji arasmda bir denge kurmak suretiyle korumaya ~ah~tr.
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Topluluk ortak

~evre

politikasma ilk ivmeyi verebilecek olan
noktas1 olarak rekabetin korunmas1 i~in ~evrenin
korunmas1 geregini se~er. Toplulugun buradaki tercihini o giiniin ko~ullan
i~erisinde degerlendirmek gerekir. <;iinkii her bir iiye devletin farkh
uygulad1g1 ~evre mevzuatl Topluluk i~erisinde o giin i~in ye~ertilmeye
~ah~Ilan rekabet e~itligini ve bu yolla ula~tlmaya ~ah~Ilan ortak pazan
bozacak diizeydedir. Buna ilave olarak Avrupa i~erisinde stmr tammayan
~evre sorunlanyla her bir iiye devletin tek ba~ma miicadelesi anlamstz
goriinmektedir. Bunun yerine Toplulugun ortak bir ~evre politikas1
benimseyip, uygulamasmm yararlan dikkate ahnmahdtr. En azmdan
Topluluk organlannm genel a~tklamalan bu yondedir2
~ah~malannda kalla~

Avrupa Birligi'nin kuruldugu 50'li ylllann sonunda tiim Diinya'da
oldugu gibi Topluluk stmrlan i~inde de ~evre kirliligi onemli bir sorun
olarak goriilmez. Bu, giiniimiizde savunulmas1 imkanstz olan boylesi bir
yakla~1m eksikligini yani Roma Antla~masma ~evre ile ilgili dogrudan
herhangi bir hiikiim konulmaffil~ olmasm1 hakh gosterebilir. Ancak 1960'h
ylllann sonlannda diinyada ekonornik biiyiimenin ~evre iizerindeki olumsuz
etkileri goriilmeye ba~lam1~, ~evre faktOriinii dikkate almadan ekonornik
biiyiimenin miimkiin olmadtgi fikri dogmu~. bundan hareketle ekonomik
biiyiimenin ~evre iizerinde olu~turdugu tahribat1 azaltmaya ve onlemeye
yonelik onlemler geli~tirilmesi giindeme gelmi~tir. 60'11 ylllann sonuna
kadar herhangi bir Avrupa Birligi iilkesinde net bir ~ekilde tammlanffil~ bir
~evre politikas1 yok iken ~evre politikalan 68 Mayts' mda Fransa ve
Almanya'daki ogrenci hareketleri sonrasmda onem kazanffil~tlr. 1968'de
ekonomik geli~me i~erisinde ekolojik sorunlara bakt~ sorgulamyordu. 68
hareketiyle birlikte Avrupa'da, tiim Diinya'da oldugu gibi, ekonomik
geli~menin dogal ~evreye olan etkisi tart1~Ilmaya ba~lar ve sorun 70'li
ylllarda resrni dokiimanlara ahmr. 3
Bu tarihlerde Diinya' da ~evrenin korunmas1 i~in ilk giri~im ba~lat1ld1.
1972'deki Stockholm Konferans1 ve sonrasmda kurulan Birle~rni~ Milletler
<;evre Prograffilmn (UNEPt Avrupa diizeyine ilk yanstmast, aym yll
diizenlenen Paris Konferans1 ile olmu~tur. 1972 ythmn Ekim aymda
ger~ekle~tirilen Paris Konferansmda, ki bu konferans bir Zirvedir, Topluluk
iilkeleri, kendileri ile ilgili durum degerlendirmesinde bulunmu~; sorunun
~oziimiine yonelik olarak Topluluk ~apmda bir ~evre
politikas1
olu~turulmast fikri giindeme gelrni~ ve olu~turulmas1 hedeflenen politika
i~in on iki temel ilke belirlenrni~tir . Belirlenen bu ilkelerin uygulamaya
ge~irilebilmesi i~in <;evre Eylem Programlan olu~turmaya ba~lanffil~tlr. Bu
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program1arla, program1ann ge~erli o1dugu stire i~inde ~evrenin korunmasma
yonelik teme1 ilke1er ~er~evesinde hedefler belirlenmekte ve bu hedeflere
u1a~Ilmast
i~in gerekli uygu1ama1ar stra1anmaktadtro
Bu gtin bu
program1ardan on yllhk bir stire i~in ge~erli o1acak 60 <;evre Ey1em
Programt ytirtirltiktedir05
Ote yandan kurucu antla~ma1arda ~evreye ili~kin her hangi bir htikmtin
bu1unmamast nedeniy1e ortak ~evre po1itikasmm teme1 ilke1erinin
belirlendigi 1972 ythndan, 1987 yllmda Tek Senet i1e Top1u1ugun kurucu
antla~ma1anna eklenen ~evrey1e ilgili htiktim1erin ytirtirltige girmesine kadar
olan stire~ i~erisinde konuya ili~kin o1arak ahnan ttim on1emler ve
uygu1anan politika1ar daha once de sozti edilen oma Antla~masmm
ba~langt~ ve ~e~itli madde1erinin (ozellikle 2, 100 ve 2350 madde1er gibi)
yorumuna dayah o1arak haztrlanmt~ttr6 0 Ktsacast Roma Antla~masmm
ba~langt~ bOltimtinde ve 20 maddesinde tamm1anan Top1ulugun kurulu~
ama~lannm ~evreyi de kapsayacak ~ekilde yorumlanmastyla 1973-1987
ytllan arasmda ~evre politikalannm olu~turulmast mtimktin olmu~ ve buna
paralel olarak esasen ~evrenin korunmasma degil, aslen Ortak Pazann
kurulmasma ve kesintisiz i~1eyi~ine ili~kin 100 ve 2350 maddeler teme1inde
bir ~evre mevzuatt o1u~turu1mu~ ve uygu1anmt~tlro
Btittin bunlara Avrupa Adalet Divam'mn onemli bir katktsmt da ilave
etmek gerekir. Divanm 1985 ythnda a1dtgt "~evre korumamn Top1ulugun
ana hedeflerinden biri" oldugu yontindeki karan 7 , ~evre ile ilgili onemli bir
yasal dayanak noktast o1mu~turo Buna ragmen, 1987' e kadar o1an politikalar
hukuken ztmni ozellik ta~tmaktadtr. <;evre konusunun Toplu1ugun kurucu
antla~ma1anna entegre edilmesi ise ancak 1987 ythnda imzalanan Tek Senet
i1e mtimktin o1mu~turo
Tek Senet'in bo1timlerinden birinin ~evre politikasma ayn1mast, ~evre
politikasmm Top1u1ugun yetki a1anma girmesine yo1 a~mt~tlro <;evre
korumanm Toplulugun ortak politika alanma girmesi ise Maastricht
Antla~mast ile Roma Antla~mast degi~ikliginin yaptldtgt 1992 ythna kadar
bek1eyecektir 0
ilk programtn uygu1anmaya ba~1andtgt 1973 ythndan gtintimtize kadar
stire i~erisinde hedefler, geli~me1ere para1el o1arak geni~1etilmi~ ve
i1gi1i hukuki yapt bu degi~iklik1eri yansttacak bi~imde geli~tiri1mi~tiro 1972
ythnda be1irlenen ~evrenin korunmasma ili~kin temel ilkelerden bu yana
Top1u1uk tarafmdan uygu1anmakta olan <;evre Ey1em Program1an
kapsamtnda olu~turulan politikalar btittinti "Ortak <;evre Politikast" olarak
ge~en
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tammlanmaktadtr. Ancak A vrupa Birliginin <;evre politikas1 Birligin diger
politikalan ile kar~tla~tmldtgmda olduk<;a yenidir 8
Avrupa Toplulugunda ortaya <;tkan baz1 nedenler9 <;evre politikalanmn
olu~turulmasmt
htzlandmrken,
Toplulugun
<;evre
politikalannm
olu~turmasmda ti<; temel neden ve belli bazt unsurlar onemli rol oynamt~tlr.
Bunlar; teknik, siyasi ve ekonomik nedenlerdir. Bunun ayn bir ba~hk
altmda incelenmesi dogrudur.

2.

Avrupa Birligi <;evre Politikasmm Olu~ma Nedenleri

2.1. Teknik Nedenler
Geni~

bir <;evre degerine sahip olan Avrupa Birligi'nde, bu degerler
tehdit altmdadtr 10• Ozellikle geni~leme ile beraber tiye devlet saylSl 25'e
<;tkan Birligin ntifusu ( 376 milyon), kilometre kareye dti~en ntifus
yogunlugu ve buna bagh olarak ortaya <;tkan enerji ihtiyac1 <;evre degerleri
tizerindeki basktyt arttrmakta ve <;evresel tahriplerin htzlanmasma yol
a<;maktadtr 11 •

2.2. Ekonomik Nedenler
Her tilkenin kendisi i<;in belirledigi <;evre standartlan ve buna bagh
olarak olu~turdugu <;evre mevzuatmm Topluluk i<;erisinde serbest rekabeti
bozmas1 gibi geli~melerin sonucunda, ozellikle de tiye devletlerin Roma
Antla~masmm 36. maddesini kullanarak mallann serbest dola~nrum
engellemesi, <;evre politikalanmn zaman ge<;irilmeksizin Topluluk
dtizeyinde dtizenlenmesi gerektigini ortaya koymu~tur 12 • Ancak yaptlan
dtizenlemeler sonucunda Toplulugun birlik olma stirecine ve ekonomik
btittinle~meye yakla~mast nedeniyle, ortak <;evre politikas1, bagtmstz bir
politika alam olmaktan ziyade, i<; pazann ger<;ekle~tirilmesine yardtmct bir
unsur olarak gortilmeye ba~lamru~tlr. Bu anlamda <;evre politikast; mallann
i<; pazarda serbest dola~nrunm ve rekabetin saglanmas1 i<;in tiye devletlerin
ulusal <;evre politikalanmn birbirine yakmla~tmlmasmdan 13 ba~ka bir
anlama gelmemektedir.
Avrupa Birliginde serbest rekabetin ve serbest dola~tmm saglanmas1, tiye
tilkelerde farklt <;evre politikalanmn uygulanmast, farkh <;evre ol<;titlerinin
ve kalite standartlanmn benimsenmesi, <;evre alanmda da ortak ·giri~imleri
ve ortak bir politikayt zorunlu ktlmt~tlr. Ortak bir <;evre politikas1
olu~turulmasma neden olan bir diger neden de tiye tilkelerde eri~ilmi~

AVRUPA ARA~TIRMALARI DERGISi

183

kalitesinin daha da yiikseltilebilmesi i<;in dogal ya~am
saghkh bir bi<;imde devam ettirilmesinin ve geli~tirilmesinin
gerekli oldugunun anla~Ilmast olmu~tur 14 •
bulunan

ya~am

ko~ullannm

2.3. Siyasi Nedenler

Siyasi alandaki en onemli adtmlar; Roma Kuliibiiniin Ekonomik
Biiyiimenin Stmrlan ve Doniim Noktasmda insanhk Raporlandtr. 1971'de
Komisyon, haztrladtgt bir bildiri ile Konsey' e kapsamlt bir <;evre koruma
faaliyet programmm haztrlanmasmt onermi~tir. 1972'de haztrladtgl ikinci
bildiri ile Komisyon, Konsey'e yeni oneriler getirmi~tir 15 • <;evre
politikalannm belirlenmesinde en onemli bir adtm olan 1972'de Paris'te
yapllan "Avrupa Zirvesi" hem Komisyonun bildirilerinden, hem de aym yll
Birle~mi~ Milletler tarafmdan ger<;ekle~tirilen Stockholm Konferanst'ndan
etkilenmi~tir. Bir ba~ka ifade ile bu konferans, A vrupa Toplulugu
baktmmdan <;evre ba~hgmt ta~tyan ortak bir politikanm temellerinin
attlmasmt htzlandtrmt~tlr 16 •
1972' deki "Avrupa Zirvesinde "Avrupa Toplulugu tarafmdan
olu~turulan ve siirdiiriilen ekonomik geli~menin Topluluk vatanda~lanmn
ya~am kalitesinden, <;evrenin ve dogal kaynaklann korunmasmdan ayn
miitalaa edilemeyecegi" kabul edilmi~tir 17 • Bu zirvede alman kararlar, kabul
edilen ilkeler dogrultusunda Avrupa Toplulugu organlan harekete ge<;mi~ ve
Toplulugun ilk <;evre eylem programt 1973' de kabul edilmi~tir. Ote yandan
A vrupa Tek Senedi, A vrupa Birligi Hakkmda Antla~ma (Maastricht) ve
Amsterdam Antla~malan <;evre politikalannm belirlenmesinde onemli roller
iistlenmi~lerdir.

Benzer ekonomik diizenin birer par<;ast olan iiye iilkelerde, <;evre
politikalanndaki farklthklar nedeniyle ya~am ko~ullannm farkh ~ekillerde
ve diizeylerde olmast iiye iilkelerce siyasi baktmdan arzu edilmeyen bir
durum olarak degerlendirilmi~ ve Birligin kendine ozgii bir ortak <;evre
politikasmm geli~tirilmesi gerektigi vurgulanrm~ttr. Diger bir neden ise
<;evre kirliliginin siyasal stmrlan tammamas1 olgusu iiye iilkeleri ortak bir
<;evre politikast belirlemeye itmi~tir 18
3.A vrupa Birligi <;evre Politikasm• Belirleyen Aktorler
Avrupa Birliginde <;evre politikasmm uygulanmasmda yetki, iiye
devletlere ait olmakla birlikte 19 ortak <;evre politikasmm olu~umunda
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Birligin organlan, uye devletler ve basla. gruplan arasmdaki pazarhklar
onemli rol oynamaktadtr. Bu sure<; <;ok onemlidir.

20

Avrupa Birligi Komisyonu, giri~im, uygulama, yonetim ve denetim
yetkilerine sahip bagtmstz bir organ olup A vrupa Parlamentosuna kar~t
sorumludur. Bir politikanm belirlenmesi i<;in prosedurii ba~latma yetkisi
Komisyonundur, ancak son karan Konsey verir. <;unku, Konsey Avrupa
Birliginin temel karar alma kurumudur. Ba~langt<;ta sadece dam~ma
gorevini yerine getiren Parlamento gunumuzde ortak gorii~ bildirme, ortak
karar alma ve i~birligi ile karar alma sure<;lerine katllmaktadtr. Komiteler
ise dam~ma gorevini yerine getirirken, Adalet Divam da yol gosterici
kararlar alan bir ba~ka organdtr. Adalet Divammn ozellikle yonergelerin
uygulanmast noktasmda aldtgt bir karar, temyiz imkamnm olmamast
nedeniyle "baglaytct kararlar" olabilmektedir. Bunlann yamnda Avrupa
Birliginin <;evre orgutlenmesinde yuriitme gorevine sahip, <;evre, Nukleer
Guvenlik ve Sivil Savunma Genel Mudurliigu, mevzuat onerisi geli~tirme
ve dam~ma gorevine sahip Avrupa <;evre Ajanst, <;evre Dam~ma Forumu,
Uygulama ve Yuriitme Agt (IMPEL) ve <;evre Politikalanm Degerlendirme
Grubu vardtr21 . Bunlardan Avrupa <;evre Ajanst -1990 ythnda uye iilke
hukumetleri ve Topluluk organlanmn yam stra kamuoyunun da <;evre ile
ilgili konularda dogru bilgiye duzenli olarak ula~abilmesi amactyla kurulan
ve tuzel ki~ilige sahip bulunan- u<; ana alanda <;ah~malanm
ger<;ekle~tirmektedir: bilgi degi~imi agt olu~turma, gozetim ve raporlama.
Bu hedeflere ula~mak i<;in, uye devletlerde faaliyet gosteren 600 <;evre
kurum ve kurulu~unu kapsayan Ajans Avrupa <;evre Bilgi ve Gozetim
Agt'nm (EIONET) imkanlanm kullanmakta, Topluluk <;evre mevzuatma
ili~kin konularda <;e~itli yaymlar yapmaktadtr.
Son gunlerde <;evre alamnda politika belirlerken ye~il tabir edilen uye
devletler etkin roller oynamaktadtr. <;evre politikast olu~turma bir itme<;ekme dinamigini temsil eder. <;evre a<;tsmdan olu~turulacak politikalarda
Briiksel etkin bir role sahiptir. Ger<;ek sure<; ise ~evre koruma duzeyine
dogru, uye devletlerin <;ogunun bu politika eksenine dogru <;ekilmesidir. Bu
da uye devletlerin iilke i~i ara<;lan btrakmast anlamma gelir22 • Avrupa
Birliginde ~evre politikalanm olu~turma sureci, <;evreci/ye~il iilkelerin i<;
politikalan tarafmdan etkilenir23 • Avrupa Birligi iilkeleri arasmda <;evre
politikalan ile ilgili kararlann almmasmda Almanya, Hollanda ve
Danimarka olduk<;a etkin gozukmektedirler24 . Bu devletleri Fransa, italya,
ispanya, Bel<;ika, Luksemburg ve irlanda takip eder. En arkada ise <;evre
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politikalanm frenleyici tilkeler alan ingiltere, Yunanistan ve Portekiz
gelmektedir.
Topluluk ~evre politikalannm olu~umunda Sivil Toplum Kurulu~lan ve
menfaat gruplan (ozelliklede sanayiciler) da etkin roller iistlenmektedirler.
Menfaat gruplanmn bir tarafmda sanayi-ekonomi ~izgisinin temsilcileri,
diger tarafta ise Avrupa <;evre Biirosu etrafmda kiimelenmi~ ~evreci gruplar
vard1r. Menfaat gruplanndan sanayi-ekonomi ~izgisini temsil edenlerin
faaliyetleri genelde lobicilik esasma dayamr. Avrupa Birligi diizeyinde
lobicilik faaliyetleri 7 farkh grup tarafmdan yiiriitiilmektedir. Bunlar
i~erisinde en onemlilerinden alan ve i~ gruplanna gore yeterli mali kaynaga
sahip olmayan Greenpeace ve A vrupa <;evre Biirosu, A vrupa Birligi
politikalannm belirlenmesinde etkin olabilmektedir. Ulusal diizeydeki
say1s1z iiyeyi temsil eden bu Sivil Toplum Kurulu~lan giiciinii Avrupa' da
sivil toplumlann yasal olmasmdan almaktad1r25 •
Bunlardan biri alan ve 1974'de kurulan, sm1r a~an ~evre hareketi
degerlendirilen A vrupa <;evre Biirosu, Avrupa Birligine iiye
tilkelerden yakla~1k 140 Sivil Toplum Kurulu~unun birle~mesinden
olu~maktadu. Bu biiro, A vrupa Birligi diizeyinde Bah A vrupa <;evre
Hareketinin bir dah olarak lobicilik faaliyetlerini yiiriitmektedir ve Avrupa
Komisyonuna direkt olarak ula~abilmektedir 6 --\
i~erisinde

Ote yandan giiniimiizde Briiksel' de 10.000' den fazla lobi grubunun
oldugunu soylemek, bize lobiciligin boyutlan hakkmda bilgiler verebilir.
Genel olarak baklld1gmda ~evreci gruplann baz1 yap1sal sorunlanndan
dolay1 ba~anh olamadiklan, oysa sanayi-ekonomi ~iigisini temsil edenlerin
ise ~evre politikalanmn belirlenmesinde daha etkili oldugu soylenebilir.
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Tablo 1 : A vrupa Birliginde <;evre Politikalanmn Olu~turulmasmda
Aktorler
i~ Gruplanndan
Gelen Baskllar

Karnuoyu/Parti Politikalan

Katt Milli Politikalar

Avrupa Birligi
~----~~ <;evre Politikast

Kaynak : Alberta Sbragia, (1996) "Environmental Policy : The "Push-Pull" Of
Policy Making", Policy-Making in the European Union, Edied : Helen WallaceWilliam Wallace, III.Edition, Oxford Universty Press, Oxford, New York, USA

4. A vrupa Birligi <;evre Politikasmm Temel ilkeleri

Avrupa Birligi'nin ekonomi politikasmm yalmzca btiytime ile stmrh
kalmamast, aym zamanda ya~am kalitesini iyile~tirecek giri~imlerle yeni bir
anlam kazanmas1 geregi ilk kez 1971 Subatt'nda AB Konseyi'nde dile
getirilmi~tir. Bu dti~tince ktsa bir stire sonra, Temmuz 1971'de Komisyon
tarafmdan bir bildiri bi<;imine sokulmu~ ve <;evre ve ya~am kalitesinin
artmlmast i<;in o gtintin ko~ullannda ytirtittilecek etkinlikler ti<; ayn ba~hk
altmda belirlenmi~tir27 :
1) Teknik ilerlemenin ve ekonomik, toplumsal faaliyetlerin <;evre
tizerindeki zararh etkilerini olabildigince kaynagmda giderilmelidir,
2) Ttikenmeye
korumahdtr,

ba~lam1~

yada ttikenme olasthgt ytiksek dogal kaynaklan

3) Ntifusun kentlerde ytgllmast ile ortaya <;tkan olumsuz sonu<;lan
giderecek fiziki dtizenlemeleri yaptlmahdtr.
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Bu gi.in bakttgimizda Avrupa Birligi'nin 70'li yillardan bu yana <;ok ama
temkinli bir ~ekilde mesafe kaydettigini gori.iri.iz. Once 1987 yilmda Tek
Senet degi~ikligi ile daha sonralan ise 1992' de Maastricht Antla~mas1, 1997
Amsterdam Antla~mas1 nihayet 2000 Nice Anla~mas1 ile <;evrenin
korunmasmda onemli ad1mlar atilrm~tir. Bu gi.in pek <;ok kez degi~tirilen
Roma Anla~masmm ba~langi<; hi.iki.imlerine gore (m.2 ve 311) si.irdi.iri.ilebilir
kalkmma ile yi.iksek di.izeyde <;evresel koruma, A vrupa Birliginin ana
hedeflerinden biridir. Daha sonra bu yakla~Im 11-12 Arahk 1998'de
Viyana'da toplanan Avrupa Konseyi tarafmdan <;evrenin Avrupa Toplulugu
politikalanna entegrasyonu ad1 altmda Birlik politikas1 olarak da bir kez
daha teyit edilmi~tir. Bu gi.in Birlik kurumlan her ti.irli.i politik kararlannda
<;evrenin etkilenme riskini hesaba katmak zorundad1r. Bu bir yakla~Im
degi~ikligidir.

Avrupa Birligi Antla~masmm 19. ba~hg1 (<;evre) 174-176'mci maddeler
arasmda Toplulugun <;evre politikalanmn genel hatlanm di.izenlemektedir.
Bu gi.in i~in Avrupa Birliginin ~evre politikalannm 174 ila 176'mci
maddeleri ile eylem programlannda dile getirilen temel ilkeleri a~ag1da
k1saca ozetlenmi~tir 8 • Bunlar sirasiyla;
1. <;evre politikasmm uygulanmasmda izlenecek en iyi yol <;evredeki
olumsuz etkileri gidermeye <;al1~mak yerine, kaynagma inerek <;ozi.im
aranmas1d1r.
2. Uygulamaya aktanlan btiti.in teknik planlama ve karar alma yontemleri
olabildigince erken a~amada ~evre korunmas1 faktori.i ve ~evre
i.izerindeki etkileri goz ontinde tutulmahd1r.

i~in,

3. <;evre politikas1 ekonomik ve sosyal kalkmma ile bi.iti.inli.ik
olmahd1r.

i~erisinde

4. Topluluk, bilimsel standartlar ve bilgi alanlannda ~ah~malanm
soz konusu ara~urma faaliyetlerinde kirlilik ve gi.iri.ilti.i
faaliyetlerine ili~kin veriler degerlendirilmelidir.
yogunla~ttrmah,

5. <;evre politikasma temel mali kaynak olarak kirleten Oder ilkesi esas
almmalidir. Ancak, Topluluk genelinde tammland•g• ve kabul gordiigii
taktirde uluslararasi ticareti ve yatmm faaliyetlerini zedeleyebilecek
istisnai
olarak
ozel
diizenlemelerde
bazi
durumlar i~in
bulunulabilmelidir.
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6. Topluluk ve tiye tilkeler haz1rladiklan c;evre politikalannda
kalkmmakta olan tilkelerin c;1karlanm da goz ontinde tutmahd1r.
7. Topluluk ve tiye tilkeler uluslararas1 platformlarda c;evre
korumac1hgma yonelik faaliyet gosteren orgtitlerin (BM gibi) c;ah~malanna
kahlmah, bu c;ah~malara katklda bulunmahd1rlar.
8. Farkh dtizeylerdeki her ttirlti c;evre kirlenmesi dikkate almarak c;e~itli
dtizeylerde yapllacak c;ah~malarda faaliyet, kirlenme ttirtine gore
belirlenmeli ve korunmas1 soz konusu cografi bolge en erken a~amada
belirlenmelidir.
9. Birlik dahilinde c;evre politikalan birbiriyle uyumlu hale getirilmeli ve
tiye devletlerin c;evre politikalan diger tiye devletler ve Birlik politikas1 ile
uzun vadeli bir plan dahilinde koordine edilmelidir.
10. Her kirlik kategorisi ic;in ayn bir kriter ve faaliyet program1
gerc;ekle~tirilmelidir.

11. Gevrenin korunmas1 ile ilgili genel politika, tek tek tiye tilkeler ic;in
ana ilkelerin konmas1 ve soz konusu ilkeler dahilinde planlamamn yapllmas1
olmahd1r.
12. Gevre sorunlanmn c;oztimti ic;in kullamlan arac;lann c;e~itlendirilmesi
gerekliliginden hareketle yasama yolu ile ilgili mevzuat geli~tirirken, insan
davram~lan, deger yarg1lan ve ttiketim kahplanm da degi~tirecek arac;lann
geli~tirilmesi yontinde c;ah~malar ytirtittilmelidir.
13. Ttim ozel ve kamu kurumlar1 ile birlikte yerel yonetimlerin, sivil
toplum kurulu~lannm ve vatanda~lann ahnacak kararlara ortak sorumluluk
ilkesi geregince katl11m1 saglanmahd1r.
B u gtin ic;in A vrupa Birligi' nde c;evrenin korunmas1 kanaatimizce bir
ortak politika alam olmaktan c;ok daha ate bir noktaya ta~mm1~, Birligin
diger politika alanlanm sarmalayan ve kendine uyduran bir a~amaya
ula~m1~hr. Ancak buna ragmen burada ~oy le bir soru akla gelebilir ve
sorulmahd1r:
Gevreye zarar veren yada dikkate almayan bir ortak tanm, sanayi, enerji,
ula~urma politikas1, mevcut bu htiktimlere ragmen Birlik politikalan
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i~erisinde
a~ag1da

daha ne kadar var olmaya devam edebilecektir? Bu sorunun yamtl
verilmeye ~ah~Ilacaktlr.

5. Antla~malar

<;er~evesinde

Avrupa Birligi <;evre Politikas1

Bu boliimde, Tek Senet, Maastricht Antla~mas1, Amsterdam Antla~mas1 ve
Nice Antla~mas1 ve Nice sonras1 geli~meler ~er~evesinde Avrupa Birligi
~evre politikas1 kisaca incelenecektir.

5.1. Tek Senet <;er~evesinde Avrupa Toplulugu <;evre Politikas1
A vrupa' da entegrasyonun daha da derinle~tirilmesine ve i~ pazann
dayanan bir strateji olarak 1985 y1bnda kabul edilen ve 1
Temmuz 1987' de yiirtirliige giren Tek Senet ile Roma Antla~mas1 iizerinde
degi~iklik yapilrru~. ~evrenin korunmasma yonelik temel hiikiimler
Antla~maya eklenmi~tir. A vrupa Toplulugu hukukunun en list yaz1b
metnine eklenen bu ii~ madde (130R, 130S, 130T) 29ortak ~evre
politikasmm hukuki ~er~evesm1 ~izmekte, Toplulugun ~evrenin
korunmasma yonelik olarak benimsedigi politikalar ve uygulamalann hedef
ve kapsamm1 belirlemekte, bu alanda yetki dagilirrum a~Iklamakta ve o
zamana kadar Topluluk miiktesebatmm bir par~as1 olup, olmadigi tarti~Ilan
~evre
politikasma
resmen
bir
Topluluk
politikas1
kimligi
kazandirmaktadir30 •
olu~turulmasma

Boylece Topluluk, ~evre konusunda a~ag1daki ama~lan takip edecektir.
Buna gore; <;evre kalitesi korunacak ve geli~tirilecektir; insan sagbgmm
korunmasma katkida bulunulacakttr; Dogal kaynaklann akilci ve gelecegi
dii~iiniilerek kullamlmas1 saglanacaktlr.

5.2. Maastricht Antla~masi
Politikas1

<;er~evesinde

Avrupa Birligi <;evre

Maastricht Antla~mas1 imzalanmadan once Tek Senet' e dayah ~evre
politikalanmn i~eriginin gem~letilmesi ve ozellikle yetki dagi11mma ili~kin
konulara a~Ikhk kazandmlmas1 yoniinde geni~ bir uzla~ma ortami
olu~mu~tur. Buna bagh olarak imzalanan Antla~mada, ~evre ile ilgili
hiikiimler kapsammda baz1 yenilikler getirilmi~tir.
1 Kas1m 1993 tarihinde yiiriirliige giren Maastricht Antla~mas1'nm
bOliimiinde yer alan ama~lar arasma "~evrenin biitiinliigii ve
korunmasmm gii~lendirilmesi" ~eklinde hiikiim/ama~ eklenrni~ aynca

ba~lang1~
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Toplulugun ortak politikalanmn sualandtgt 3. maddeye de "c;evre
politikast" ba~hgt eklenmi~tir. Bu diizenleme ile 1973'ten beri degi~ik
~ekillerde uygulama imkam bulan ortak c;evre politikast, diger politikalar
gibi resmen Topluluk politikalanndan biri olmu~tur.
Maastricht Antla~mast ile Avrupa biitiinle~mesi giindemine giren ve
c;evre politikast ac;lSlndan onemli etkiler doguran bir ilkeden daha soz etmek
gerekir. Bu ilke subsidiarity ilkesidir. ilkenin Tiirkc;e'mize yerellik,
ikincillik yada ikame etme ilkesi olarak c;evrildigi gortilmektedir. Sozii
edilen ilke, Antla~ma degi~ikligi ile Topluluk hukukunun genel bir ilkesi
o1arak Kurucu Antla~maya gec;irilmi~tir.
<;evre ac;lSlndan ozel bir onem arz eden bu ilke yeni bin ytlda A vrupa
Birligi c;evre politikalannm yiiz yiize kaldtgt tic; ana sorun baglammda, yani
c;evre uygulamalanm daha geli~tirme, c;evre politikalannm diger politika
alanlanna entegrasyonunu te~vik etme ve c;evre politikalannm daha
geni~lemesi ic;in hazuhk gibi konularda Avrupa Birligi'nde ciddi ~ekilde
tartt~Ilmaktadtr.

31

5.3. Amsterdam Antla~mas1
Politikast

<;er~evesinde

Avrupa Birligi <;evre

1997 tarihinde imzalanan ve 1 Mayts 1999 yllmda yiiriirliige giren
Amsterdam Antla~mastyla ortak c;evre politikasmm hukuki c;erc;evesinde
onemli bazt degi~iklikler ongoriilmektedir.
ilk degi~iklik siirdiiriilebilir kalkmma kavrammm Antla~manm gm~
bo1iimiiniin yam ma Toplulugun kurulu~ amac;lan ve ana hedefleri
kapsamma dahil edilmesidir. Boylece Amsterdam Antla~mast ile Kurucu
Antla~malara
eklenen c;evre .boyutu siirdiiriilebilir kalkmma ile
geni~letilmektedir ve bu antla~ma ile siirdiiriilebilir kalkmma ve bu
kavramla birlikte zikredilen c;evre A vrupa Birliginin hedeflerine de
eklemlenmi~tir.

Bu antla~ma ile c;evre kirliligi ile mticadele ve stirdiiriilebilir kalkmma
konulannda uluslararast i~birligi yapma da Birligin oncelikli amac;1an
arasmda yer almt~tlr. Bu baglamda siirdiiriilebilir kalkmma kavramt
ekolojik stmrlandtrmalar ve gelecek nesillere korunmu~ bir c;evre btrakma
gereksiniminin bilinciyle, ekonomik biiytime ve sosyal adalet endi~esinin
demokrasi, katlhm ve sivil toplum tisttinltigtintin vurgulandtgt bir c;en;eve
ic;inde kavramla~tmlmt~ttr 32
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ikinci degi~iklik, Kurucu Antla~malara eklenen yeni bir madde
<;en;evesinde <;evrenin korunmas1 ve siirdiiriilebilir kalkmmamn saglanmas1
i<;in almmas1 gereken onlemlerin 3. madde kapsammda yer alan btitiin
Topluluk politikalannm tamm ve uygulamalanna entegre edilmesidir . Bir
ba~ka ifade ile Avrupa Birligi <;evre ile ilgili kaygllan tiim politik karar
verme dtizeneklerine dahil etmeyi kararla~tmm~t1r33 • Yukanda sordugumuz
soruya Aruoba ~oyle bir cevap vermektedir: serbest ticaret politikalan <;evre
politikalan ile uyumlu degilse, <;evre a<;ISlndan stirdtiriilebilir degildir ve
dtinya ticaretinin yonetimi ve yonlendirilmesi i<;in yeni yollar, sistemler
aranmasi gerekmektedir34
Aynca bu antla~manm onemli maddelerinden biri olan 6. madde, <;e~itli
sektOrler i<;erisinde, enerji, ula~urma ve sanayi politikas1 ile <;evrenin
entegrasyonunu ongormektedir. Avrupa'mn <;evreyi gerektigi gibi
koruyabilmesi, sektOrel entegrasyona ula~abilmesi ve istikrarh kalkmma
hedeflerini tutturabilmesi i<;in uygulanan politikalan <;evre a<;ISlndan bir kez
daha gozden ge<;irmesi gerek:ir35 •• Roma Antla~mas1, <;evre korumanm
btitiin Topluluk faaliyet, politika uygulama ve tammlamalan i<;ine rahathkla
entegre olabilecegini soylemektedir. Tabiidir k:i burada bu niyette olmak
gerekir.
U<;tincti bir degi~iklik, tiye tilkelerin Avrupa Birligi mevzuat uyumu
<;er<;evesinde ongoriilen onlemlerin haricinde, <;evrenin korunmasi ve insan
saghgmi hedefleyen farkh ulusal onlemler almak istemeleri durumunda,
Komisyonun bilgilendirilmesi ve bu onlemlere onay verilmesi stirecine
a<;Ikhk getirilmesidir. Boylece baz1 tiye tilkelerin <;evrenin korunmas1
amac1yla alacag1 ve uygulayacag1 onlemlerin serbest ticaret ve tek pazar
i~leyi~ini olumsuz etk:ileme egilimi bu degi~ikle engellenebilecektir36 .
Burada vurgulanmas1 gereken nokta Avrupa Birligi tiye devletlerinin
<;evreyi koruma konusunda kendi daha s1ki standartlar getiren milli
mevzuatlanm uygulama ve hatta yeni bir tak1m diizenlemelere gidebilme
imkanlannm olmas1d1r. Ancak bu imkan kendilerine <;ok da serbest<;e ve
sorumsuzca davranma alam tammaz. Amsterdam Antla~mas1 degi~ikligi ile
tiye devletlere, Birligin alm1~ oldugu onlemlerden daha s1ki tedbirler alma
ve uygulama olanag1 tamnmi~hr ama bu ttir istisnai uygulamalardan
Komisyon onceden haberdar edilmeli ve bu ttir onlemler sadece <;evrenin
korunmasma hizmet etmelidir. Uye devletlerin kendi milli onlernleri
Birligin kesintisiz i~leyi~ine zarar verebilecek yada rekabeti tistti orttilti
~ekilde zedeleyecek bir takim uygulamalara kap1 a<;acaksa Komisyon bu tiir
onlernlerin ahnmasma ve uygulanmasma kar~I <;Ikacakur.
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Bu degi~iklikte bile ~evre koruma kaygllanyla rekabeti ve ticareti
koruma kaygllan maalesef kar~t kar~tya getirilmekte ve tercih rekabeti ve
ticareti kesintisiz ~ekilde i~letmekten yana olu~maktadtr.
Son olarak Amsterdam Antla~mast'mn 174 (2). maddesi, Tek Senet ile
kurulan ~er~eveye yeni ilkeler ilave etmi~tir. ~oyle ki, A vrupa Birligi ~evre
politikasmm dayanacagt, iiye iilkelerin somut yiikiimliiliiklerine entegre
edilmesi gereken ve gelecekte olu~acak mevzuatm yorumlanmasmda yol
gosterici bir ara~ olarak hizmet edebilecek il~eler, ihtiyat ilkesi, onleme
ilkesi, kaynakta onleme ilkesi ve kirleten-Oder ilkesidir. Maastricht ve
Amsterdam Antla~malan ile bu ilkelere biitiinleyicilik ve yiiksek diizeyli
koruma ilkesi ilave edilmi~tir.
5.4. Nice Antla~mast

<;er~evesinde

A vrupa Birligi <;evre Politikas1

7-9 Arahk 2000'de yaptlan Zirve sonunda 26 ~ubat 2001 tarihinde
imzalanan Nice Antla~mast ile ~evre ile ilgili normlar daha iist diizeye
~tkanlmt~ ve daha belirgin bir konuma getirilmi~tir. Antla~manm 174'iincii
maddesi 2.ftkrast b) bendinde ~evrenin korunmast ile ilgili olarak ~u
degi~iklik yaptlmt~tlr:

ilgili hiikme "dogrudan ve dolayh bi~imde su kaynaklanmn kullammmt
etkileyen ve su kaynaklannm yonetimine ili~kin niceliksel onlemler" ibaresi
eklenmi~, bOylelikle su kaynaklannm yonetimine ili~kin alman kararda "su
kaynaklannm varhk diizeylerini dogrudan ya da dolayh olarak etkileyecek
konularda Birligin karar alma yonteminin oybirligi olacagt bir kez daha
vurgulanmt~hr.

Aynca Nice Antla~mast metnine eklenen deklarasyonla, Antla~maya
imza koyan Avrupa Birligi iilkeleri, Birlik ~er~evesinde ~evre korumamn
geli~tirilmesinde ve kiiresel diizeyde aym hedefe yonelik uluslararast
~abalarda, Avrupa Birliginin oncii bir rol oynamasmda kararhdtr, ifadesine
yer vermi~lerdir (Nice'de kabul edilen Nihai Senet'te Benimsenen
Bildiriler, madde 9 "ATKA'nm 175'inci maddesine ili~kin Bildiri) 37 •
5.5. Taslak Avrupa Birligi Anayasas1'nda <;evre Koruma

Nice antla~mast sonrasmda yaptlan 4 zirve A vrupa Birligi
entegrasyonuna ve dolayh olarak da ~evre politikasma yeni bir boyut
kazandtrmaktadtr38 •

AVRUPA ARA$TIRMALARI DERGiSi

193

Avrupa Birligi'ne iiye ve aday iilkelerin hiikiimet ve parlamento
temsilcileri ile A vrupa Parlamentosu ve Komisyonu temsilcilerinden olu~an
Konvansiyon haztrladtgt Anayasa- Taslagmt 20 - 21 Haziran 2003
tarihlerinde gerc;ekle~tirilen Selanik A vrupa Konseyi Zirvesi 'nde A vrupa
Birligi devlet ve hiikiimet ba~kanlanna sunmu~tur39 • Taslak Anayasa,
400'iin iizerinde madde, bir Onsoz'iin yam stra, dart Boliim ve be~
Protokol' den olu~maktadtr.
<;evrenin Korunmast ac;tsmdan A vrupa irin Bir Anayasa Olu~turan
Taslajt neler ongormektedir?

Antla~ma

Taslak Anayasa 3. maddesinde Birligin amac;lanm stralarken c;evrenin
korunmast konusuna da yer vermektedir. Bu maddeye gore "Birlik, c;evrenin
yiiksek diizeyde korunmast ve kalitesinin yiikseltilmesi amactm"
giitmektedir". Bu amac;la da "bilimsel ve teknolojik ilerlemeleri" te~vik
edecektir.Ote yandan "Birlik, diinyanm siirdiiriilebilir ~ekilde kalkmmast da
dahil olmak iizere uluslararast hukuka harfiyen uyulmasma ve
geli~tirilmesine" katktda bulunacakttr.
Taslak Anla~manm 13. maddesi, Birligin ortak yetki alanlan konusunu
diizenlenmektedir. Birlik ve iiye devletler arasmda payla~tlan ortak yetki
alanma c;evre konusu da girmektedir. Bu ~u anlama gelebilir: <;evrenin
korunmasmda Birlik ve Oye Devletler e~anh olarak onlemler
geli~tirebileceklerdir. Tek yetkili ne Birlik ne de iiye devletlerdir. Burada
yetki c;att~malan ortaya c;tkttgmda sorun subsidiarite (yetki ikamesi) ilkesi
kapsammda c;oziime kavu~turulacakttr. Daha once de oyle olmu~tur. <;evre
koruma onlemlerini en etkili ~ekilde ahp uygulayabilecek olan diizeyde
c;ozmek ba~langtc;ta rasyonel bir c;oziim gibi goriilmektedir. Ancak iiye
devletlerin miinferit ekonomik c;tkarlan dii~iiniildiigiinde c;evresel
onlemlerin yalmzca Birlik diizeyinde almmast daha anlamh gibi
goriilmektedir. Bu sorunun ayn bir ara~ttrma konusu oldugu da ortadadtr.
Yine Taslak Anayasa'mn II.bOliimiinde yer alan Birligin Temel Haklar
4. ba~hgmt olu~turan Dayant~ma boliimiiniin 37 .maddesi
c;evrenin korunmastm diizenlemektedir. Bu hiikiimde "yiiksek diizeyli c;evre
koruma ve c;evre kalitesinin artmlmast konulan, Birlik politikalanna dahil
edilmeli ve siirdiiriilebilir geli~me ilkesine gore saglanmahdtr",
denilmektedir.
Ko~ulunun

Birligin Politikalan ve i~leyi~ini Diizenleyen III.BOliimiin 4.maddesinde
"c;evre korumanm gereklilikleri, Birlik politikalanmn tammlanmast ve
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uygulanmasmda, ozellikle siirdiirtilebilir kalkmmanm
fikriyle birlikte degerlendirilmelidir" denilmektedir.

te~vik

edilmesi

Taslak Anayasanm III.Ktsnunda ~evrenin korunmas1 en aynntlh ~ekilde
ele ahnmaktad1r ve 129 ila 131'inci maddeler arasmda hiikme baglanm1~hr.
Bu hiikiimler Nice Antla~mas1 ile kurulan yaptdan ~ok farkh degildir ama
bundan ~ok daha onemli olarak ~evre koruma gerekleri "Anayasa1" bir
boyut kazanmaktad1r.
ilgili maddelerin diizenlemeleri ~oyledir:
Madde III.129
1. Birlik ~evre politikas1
bulunacakttr:
a)

~evre

a~ag1daki

hedeflerin

ger~ekle~tirilmesine

kalitesinin muhafaza edilmesi, korunmas1 ve

katklda

geli~tirilmesi;

b) insan saghgmm korunmast;
c) dogal kaynaklardan akla uygun ve makul bi~imde yararlamlmas1;
d) bolgesel veya diinya ~apmda ~evre sorunlannm iistesinden gelebilmek
i~in uluslar aras1 diizeyde onlemlerin te~vik edilmesi.
2.Birligin ~evre politikas1, Birligin ~e~itli bOlgelerindeki durumlann
farkhhgm1 dikkate alarak, yiiksek diizeyli bir korumay1 hedefler. Bu
politika, ihtiyat ilkesi ile onleme ilkesine ve de ~evresel zararlann oncelikle
kaynagmda onlenmesi ve kirleten oder ilkelerine dayamr. Bu baglamda,
~evre koruma gerekliliklerine yamt veren uyumlula~tlrma onlemleri, uygun
olan durumlarda, iiye devletlerin ekonomik olmayan ~evreyle ilgili
nedenlerle, Birlik tarafmdan bir denetim prosediiriine tabi olan ge~ici
onlemler almalanna izin veren bir koruma hiikmiinii i~erir.
3. Birlik,
bulundurur:

~evre

politikasm1 haztrlarken,

a) mevcut bilimsel ve teknik veriler;
b) Birligin ~e~itli bolgelerindeki ~evre ko~ullan;

a~ag1dakileri

goz oniinde
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c) faaliyetin veya faaliyetsizligin potansiyel faydalan ve maliyetleri;
d) Birligin bir btittin olarak ekonomik ve sosyal
dengeli geli~imi.

geli~imi

ve bolgelerinin

4.Kendi yetki alanlannda, Birlik ve Dye Devletler, ti~lincli lilkelerle ve
yetkili uluslar aras1 kurulu~larla i~birligi yaparlar.
Madde III-130' ve Madde III-131 de ise ~evre ile ilgili daha onceki
40
antla~malarda mevcut htiktimlere yer verilmektedir • Burada tekrar
edilmeyecektir.

Tablo 2 : Avrupa Birligi <;evre Politikas1 Kronolojisi
1957
1957-1972

1972

1973-1976

A VRUPA TOPLULUGU ANTLASMASI (ROMA)
<;evrenin korunmasma ozel bir onem atfedilmemi~tir. Alman
onlemler bozulan rekabetin yeniden tesis edilmesine ve i~ pazann
kesintisiz i~leyi~ini saglamaya yoneliktir. Topluluga yetki veren
Anla~ma maddeleri 2, 36, 100 ve 235'tir.
PARiS ZiRVESi ve DEKLARASYONU
Zirve bi1dirgesine gore ekonomik biiyiime Top1uluk i~in tek ba~ma
bir ama~ degildir. Topluluk tarafmdan olu~turulan ve siirdiiriilen
ekonomik geli~me vatanda~lann ya~am standartlanndaki
geli~meden, ya~am kalitesinden ve ~evrenin ve dogal kaynaklann
korunmasmdan ayn miitalaa edilemez. <;evre koruma ve ekonomik
biiyiime miti ilk kez aym kulvarda yan~a sokulmu~tur. Burada
~evrenin korunmas1, insanlann ya~am ~evresi ve kalitesi ile
ili~kilendirilmi~tir. Yani antroposentrik ~evre koruma anlayi~Im
yansitmaktadu.
Deklarasyon
milli
politikalarm
uyumlula~tmlmasma, ~evre koruma ilkelerinin geli~tirilmesine ve
~evre eylem programlannm (<;EP)hazirlanmasma kaynak te~kil
etmi~tir. ilk <;evre Eylem Program1m alti Program daha takip
etmi~tir. Bu giin altmc1 program yiiriirliiktedir.
1. <;EP
<;evre politikasmm ilke ve hedeflerini aynntih
olarak tammlamakta, eyleme ge~mek i~in
gerekli Ol~me ve analiz metotlan ile dogal
kaynak
yonetimi
konulannda
yol
gostermektedir. Eylemin diizeyini ~evresel
yiiklerin tipine en uygun yani yoresel, bolgesel,
ulusal, Topluluk diizeyinde ve uluslararas1
olmak iizere tasnif etmektedir.
2. <;EP
Birinci programm devam1 ve geni~letilmi~
~eklidir. Programda Topluluk onlemek tedavi
etmekten daha i)'idir (2rotection better than
~

1977-1981
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1982-1986

1987

1987-1992

1993

1993-2000
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cure) ilkesine, ilkinden daha fazla onem
verdigini beyan etmektedir. Toplulugun
uluslararas1 dtizeydeki faaliyetlerine daha fazla
vurgu yapilm1~t1r. <;ok onemli bir degi~iklik
getirmemektedir.
3. <;EP
Daha onceki program1ardan k1sad1r. Gene1
politika dogrultusunun ne olacagma deginir.
Diger programlardan fark1 Topluluk ~evre
politikasmm diger ortak politika alanlanmn
btittinleyicisi oldugunu vurgulamasidir.
TEK AVRUPA SENEDi
Tek Senet ile yapilan bir degi~iklik, ~evre korumamn Roma
Antla~mas1 i~erisinde (m.l30R,l30S ve l30T) resmi bir politika
alam olarak yer almasm1 saglailll~tlr. ilgili maddeler ~evrenin
korunmasma ilk kez uluslar iistti bir statii kazandirmaktadir
4. <;EP
Program, Tek Senet ile belirtilmi~ temel
hedefleri ger~ekle~tirme amacma yonelir.Tek
Senet ile getirilen resmi ~er~eve ~evre
korumamn daha geni~ bir bak1~ a~ISJ ile ele
ahnmasm1 saglar. Bundan bOyle ~evre
korumay1 sosyal ve ekonomik kalkmmanm
temel unsuru'olarak gormek gerekir. Bundan
yola ~Ikilarak ~evre vergileri, ~evresel
stibvansiyon yontemleri gibi mali ara~lar
tiretilme yoluna gidilmi~tir.
AVRUPA BiRLiGi ANTLASMASI (MAASTRICHT)
Roma Antla~mas1 Ba~lang1~ hiikiimleri arasma (m.2) siirdiiriilebilir
ve ~evreyi hesaba katan kalkmma kavramm1 yerle~tirir. Bu s1mrsiz
ve ftitursuz btiytime anlayi~llli ve buna hizmet eden iktisat
politikalanm terk etmeye ~agnd1r. Aynca ~evre korumanm
gereklerinin Toplulugun diger politikalanmn ve onlemlerinin
saptanmas1 ve uygulamaya konulmas1 a~amasmda ozellikle
stirdiiriilebilir kalkmmanm desteklenmesi adma goz oniinde
bulundurulmas1 geregine ~aret edilmektedir.
5. <;EP
Maastricht
Antla~mas1
degi~ikliklerinin
izlerini ta~1r. Diger dort eylem programmdan
farkh bir soylem geli~tirir. Siirdiiriilebilir ve
~evreyi hesaba katan kalkmma anlay1~1,
programm temel felsefesini olu~turmaktad1r.
<;evre sorunlan alamnda ortak sorumluluk
ilkesinin onemine deginir. Bu yeni bir
yakla~Imd1r. Programm yeni stratejisi ~evre
korumada
toplumun
kendi
kendisini
denetlemesini
satHamakt1r.
Ek
olarak
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Topluluk, program kapsammda emirler ve
yasaklar ~er~evesinde geli~en hukuki ara~lar
yanmda pazara yonelik mali ara~lar ile
bireylerin ~evre bilin~lerinin art1~ma ve idari
kararlarlann almmasma katilmalanna yard1mci
olacak destek araclari da devreye sokmu~tur.

AMSTERDAM ANTLA~MASI
Toplulugun tiim politika alanlan i~in ~evre korumanm ~imdiye
kadar ~oktan saptanm1~ olan yonlerini sikila~tirmi~tlr. Ba~lang1~
hiikiimlerini degi~tirmi~ ve 2. maddeye yiiksek diizeyli ~evre
koruma ve ~evre kalitesini yiikseltme ilkesini, 3. maddeye ~evre
korumamn bir gereklilik oldugunu, bu alanda ortak bir politika
olu~turulmas1 geregini eklemi~tir.
(2000)
NICE ANTLA~MASI
Biiyiik degi~iklikler getirmemi~tir. Sadece Antla~ma hiikiimlerine
su kaynaklanmn niceliksel yonetimini etkileyen ve dogrudan yada
dolayh olarak bu kaynaklann arz1 ile ilgili olan 6nlemlerin Konsey
tarafmdan 251.inci maddeden saparak oybirligi ile karara
baglanmasm1 istemektedir. Bu, su kaynaklan yonetiminin gelecekte
Avrupa Birligi iiye devletlerini ~ok yakmdan ilgilendirdigi, bu
konuda Avrupa Parlamentosu'nu dogrudan karar alma siirecine
katmak istemedikleri anlamma gelmekte, su kaynaklanm diger
dogal kaynaklar arasmda ilk s1ralara ta~1makta ve iiye devletlere
pazarhk yapmak baklmmdan hareket imkam saglamaktad1r.
2001-2010
6. <:;EP
Avrupa Birligi'nin geleceginin bu giinden
yapilacak olan tercihlerde yattlgi ba~hgm1
ta~1yan program, ag1rhkh olarak bireysel
tercihlere ve ~evre bilincinin 6nemine atiflarda
bulunmaktad1r.
Yukartdaki tabla makalenin yazarlart tarafmdan daha onceki r;all~malarma dayalz
olarak hazzrlanmz~tzr.
1999

6. Tiirk <;evre Politikasi ve Avrupa Birligi'ne Uyum Yakla~Imi
Tiirkiye, "~evre sorunlan", "~evre kirlenmesi" ve "~evre politikas1" gibi
kavramlarla 70'li ylllarda, yani diinya ve AB iilkelerinin bu sorunla kar~I
kar~tya kaldtgi ytllarda tam~m1~tlr. Aym donemde Roma Kuliibii tarafmdan
haztrlattmlan raporlar ile Birle~mi~ Milletler gtidiimiinde toplanan
Stockholm <;evre Konferans1 ve bunlann olu~turdugu Dlinya ve A vrupa
kamuoyunun basklSlyla olu~an korumac1 politikalara paralel ~ekilde,
Tlirkiye'de de ~evre politikalan olu~turmak yoniinde egilimler belirmeye
ba~lamt~tlr41 • Bu egilimler ger~ekle~me ~ansm1 ancak 80'li ylllarda
yakaladtgmda bu kez ~evre politikamtz kalkmma ~abalannm sarmaladtgt
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k.Istth bir alanda belirginle~mi~tir. Bu gtin bu alamo ktska~lanndan
kurtuldugu soylenemez. Bu gtin ~evre politikarrnz bu kez de AB ~evre
politikalanmn rasyonalitesi ve vesayeti altmda ~ekillendirilmeye
~ah~tlmaktadtr.

Ttirkiye'de ~evre politikasmm Avrupa Birligi politikalan ekseninde
geli~me gostermesine yardtmct olan ti~ resmi ~ah~ma vardtr. Birincisi ve en
eskisi Be~ Ytlhk Kalkmma Planlandtr. Bunu 1998 tarihli Ttirkiye Ulusal
<;evre Stratejisi ve Eylem Plam (U<;EP) izlemi~tir. Son olarak da A vrupa
Birligi Mtiktesebatmm Ostlenilmesine Dair Ulusal Plan ve 2003
degi~iklikleri Ttirk ~evre politikasmm nihai ~er~evesini ~izmektedir. Bu ti~
resmi belge Ttirkiye tarafmdan haztrlanrrn~tlr. Bu ti~ belgeye Avrupa Birligi
Komisyonunun haztrladtgt bir ba~ka resmi belgeyi yani "ilerleme
raporlanm" da eklemek gerekir. A~agtda bu konuya deginilecektir.

6.1 <;evre Politikas1 Kalkmma Planlan ve AB Etkisi
Be~ yllhk kalkmma planlanna baktlgtmtzda ~evre politikasmm ilk
izlerine III.Be~ Ytlhk Kalk.Inma Plamnda rastlamaktaytz. 1973-1977
donemini kapsayan Bu Plan i~erisinde ~evre politikast ~oyle
~ekillenecektir:"..;evrenin korunmasma ili~kin onlemler, ekonomik
kalkmmay1 engellemeksizin mevzuata dahil edileceklerdir" Burada plam
yapan DPT'nin kalkmmadan yana bir tercih ortaya koydugu, ancak ve
ancak kalkmmayt engellemeyen bir ~evre politikasma (bu nasll olacaksa !)
ye~il 1~1k yakacagt ortadadu. Takip eden planlarda ~evreye aynca onem
verilmeye ba~land1gm1 gormekle beraber42 , esas tutum degi~ikligine
rastlamamaktaytz. Omegin IV.BYKP'nda, ~evre ogesinin, sanayile~me,
tanmda modemle~me ve kentle~me stirecinde onemli bir oge olarak hesaba
katllmast gereginden soz edilmektedir. Yine keza, "~evre sorunlannm
ortaya ~1kmadan once onlenmelerine oncelik verilmelidir" denilerek,
onleyici ~evre politikast modeline atlflar yapllmaktad1r43 • Ote yandan
VI.BYKP'nda, politikalann ekonomik, sosyal ve "ekolojik denge"lerin
saglanmasma yonelik oldugu vurgulanmaktadtr44 ; ama 2001-2005 ylllarmt
kapsayan VIII.BYKP'na gelinceye kadar planlar, hep ulusal kalkmma
~abalarmm ~evresel politikalarla zedelenebilecegi ihtimaline dayah olarak
kaleme almmt~lardtr. Buna kar~thk bu plan doneminde, ~evre sorunlannm
~oztimti i~in uygulanan politikalar ve alman kararlann, Avrupa Birligi
normlan ve uluslararast standartlara uyumlu hale getirilmesi ~ah~malanna
devam edilmektedir ifadesi, Ttirkiye'nin ~evre politikasmm hem Avrupa
Birligi hem de uluslararast standartlara ancak bu plan donemi i~erisinde
getirilmeye ~ah~Ilacagmt vurgulamaktad1r. Bu kapsamda Avrupa Birligi ile
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Ttirkiye'nin ~evre mevzuatl arasmdaki uyumsuzlugun temelde
standartlardaki farkhlardan kaynaklandtgi ve A vrupa Birligine uyum
saglama ~ah~malan ~er~evesinde mevcut milli mevzuata Avrupa Birligi
mevzuatmda benimsenen standartlann aktanlmasmm gerekli oldugu stk s1k
dile getirilmektedir45 •
Oysa bize gore standartlar arasmdaki farkhhg1 gidermek en kolay
yoldur. Sorun sadece standartlar ve smtr degerler arasmdaki farkhhklardan
degil yakla~nn/tercih farkhhgmdan kaynaklanmaktadtr. Ulkemizde ~evrenin
korunmas1 yontinde almacak her ttirlti onlemin ekonomik kalkmmayt
onemli Ol~tide engelleyecegi gorti~ti hala daha hakim vaziyettedir.
Oysa, A vrupa Birligi antla~malannm ve ~evre mevzuatmm hacmi ve
i~erigi incelendiginde bu yakla~tmm 1990'h ylllarda terk edildigi,
stirdtirtilebilir ve ~evreyi hesaba katan bir ekonomik geli~me hedefinin
vurguland1g1 gortilmektedir. Ttirkiye'nin oncelikle Avrupa Birligindeki bu
dtizenlemeleri kabul etmesi ve uygulamaya aktarmas1 gerekir. Bu ise
ekonomik ve siyasal bir tercihtir. Ancak burada ilave etmek gerekir ki
kalkmma planlanmn son ylllarda siyasi karar ahcllar ve ozel sektor
tizerindeki baglaytct etkisi, milli planlama kavrarmmn gittik~e onemini
yitirmesi ve ozelle~tirme uygulamalan nedeniyle hemen hi~ kalmamt~tlr.
Buradaki ifadeler ise -~ok tiztictidtir ki- hirer sozctikten ote anlam
ta~Imamaktadtr.

6.2 U<;EP: Ulusal <;evre Stratejisi ve Eylem Plam

Ttirkiye'nin ~evre politikasmm ~ekillenmesinde en az kalkmma planlan
kadar onem arz eden ~ah~ma, ti~ yll stiren kapsamh bir stire~ sonucunda
haztrlanan Ulusal <;evre Stratejisi ve Eylem Programi (U<;EP)' dtr.
Ttirkiye'de belirli bir konu tizerine odaklanan ilk "eylem plant" olma ozelligi
ta~tyan plamn, gerek oncelikli sorun alanlan ile geli~tirilmesi dti~tintilen
eylemler, gerek kullamlan terminoloji a~1smdan A vrupa Birliginin 5. <;evre
Eylem Prograrm ile benzerlikler ta~tdtgmt soylemek mtimktindtir. Bu
~er~evede U<;EP'in be~ ana hedefi vardu; Kirliligin onlenmesi ve
azaltllmast; Ttim yurtta~lann ~evre altyap1 ve hizmetlerine eri~iminin
kolayla~tmlmast; yenilenebilir kaynaklann stirdtirtilebilir kullammmm
te~vik edilmesi; ~evre ile ekonomiyi birlikte stirdtirtilebilir kllacak politika,
proje, program ve onerilerin geli~tirilmesi ve gerek insanlarm gerek ~evrenin
dogal ve insanlann neden oldugu risklere maruz kalma oramnm mtimktin
oldugu Ol~tide azaltdmas1 46 •
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ilgili Planm haz1rlam~ amac1 8. Be~ Y1lhk Kalkmma Plamna katklda
bulunmak, Ulusal Gi.indem 21 'in temel ta~lanndan birini olu~turmak, <;evre
Suralanna tarh~ma zemini olu~turmak ve 1998 yllmda yapllacak olan ve
biittin A vrupa tilkelerinin ilgili bakanlan di.izeyinde temsil edilecekleri
dordtincti "Avrupa ifin (:evre Konjerans1"na girdi saglamaktlr. 47
48

Bu ifadeye ragmen U<;EP'in temel ve stratejik hedefleri arasmda AB'nin
c;evre mi.iktesebah ile uyum saglama gibi ac;1k bir hedef saptad1gm1
gormemekteyiz. Bu hedefi ac;1kc;a ortaya koyacak olan resmi belge Ulusal
Program' d1r.

6.3. Avrupa Birligi Miiktesebatmm Ustlenilmesine ili~kin Ulusal
Program (2001) ve 2003 Revizyonu
A vrupa Birligi ile ili~kileri kurumsalla~maya ba~layan ve Birlige i.iyeligi
soz konusu olan aday tilkelerin, tam i.iye olmak ic;in yerine getirmeleri
gereken kriterler, 1993 Kopenhag Zirvesinde "Kopenhag Kriterleri" olarak
tammlanm1~hr. Kopenhag Kriterleri; siyasi kriterler, ekonomik kriterler ve
aday tilkenin A vrupa Birligi mtiktesebahm i.istlenilebilmesi yetenegi olmak
i.izere tic; ba~hk altmda toplanffil~tlr.
Kopenhag Kriterleri ic;inde yer alan "tiyelikten kaynaklanan
ytiktimliiltikleri i.istlenilebilme yetenegi" ba~hgmm anlam1; aday tilkenin
A vrupa Birligi mtiktesebatm1 tistlenebilme ve uygulayabilme kapasitesine
sahip olup olmad1gmm Birlik organlannca degerlendirilmesinden ibarettir.
31 ba~hk altmda toplanan Avrupa Birligi Mi.iktesebah'nm 22 no' lu ba~hg1
"<;evre" adm1 ta~1maktad1r.,
Avrupa Birligi-Ttirkiye ili~kilerinin ilk a~amasm1 1959 y1lmdaki ortakl1k
ardmdan 1963 y1lmda imzalanan Ankara Antla~mas1
olu~turur ve nihayet 1999 Helsinki Zirvesi'nde Ti.irkiye'ye aday stattisi.i
veren A vrupa Bakanlar Konseyi Karar1 ile bugtinkti seviyesine ula~1r. Bu
a~amadan sonra Ti.irk hukuk sisteminin A vrupa Birligi hukuk sistemine
yakmla~tmlmas1 c;ah~malan h1zlandmhr. 2000 y1hnda yap1lan Nice
Zirvesinde A vrupa Birligi Ttirkiye' den beklediklerini Kahhm Ortakhg1
Belgesi ile ac;1klar. Bunun ardmdan Ttirkiye, Birlige 2001 yllmda
yay1mlad1gl Ulusal Program 49 ile Avrupa Birligi mtiktesebatmm
tistlenilmesine dair klsa ve orta vadeli bir tak1m taahhtitlerde bulunur. Bu
kapsamda ytirtitiilen uyum c;ah~malannda, gerek stirdtirtilebilir kalklnma
kavrammm onemi gerekse uyumla~hrmapm getirecegi maddi ytik nedeniyle
en fazla dikkat gerektiren konulann ba~mda "c;evre" gelmektedir50 .
ba~vurusunun
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Ttirkiye Ulusal Programi'nda, "<;evre" ba~hg1 altmda 9 alt ba~hk halinde
mevcut yasal ve kurumsal dtizenleme onerileri sayilmi~; A vrupa Birligi
<;evre mevzuatma uyum i<;in kisa ve orta vadede yapllacak <;ah~malar ve
gerekli mali kaynaklar aynca belirtilmi~ ve A vrupa Birligi <;evre mevzuatma
atiflarda bulunulmu~tur51 •
2003 yilmda tekrar gozden ge<;irilen Avrupa Birligi Mtiktesebatmm
Ostlenilmesine ili~kin Ulusal Program'm52 22. boltimtinde Avrupa Birligi'nde
yer alan <;evre ile ilgili dtizenlemelerin hangi vadelerde tilkerniz i<; hukukuna
aktanlacag1 bir kez daha ve olduk<;a aynntih bir ~ekilde belirtilrni~tir. Yine
"<;evre" ba~hg1 altmda, yatay dtizenlemeler (bunlar <;ED, bilgiye serbest<;e
eri~im ve ekolojik etiket vb dir.); hava kalitesi; atik yonetimi; su kalitesi;
doganm korunmas1; sanayiden kaynaklanan kirliligin kontrolti; kimyasallar
ve genetik olarak degi~tirilrni~ organizmalar; ara<;lardan ve makinelerden
kaynaklanan gtirtiltti ve ntikleer gtivenlik ve radyasyondan korunma alt
ba~hklan yer almaktad1r . Son olarak A vrupa Birligi tarafmdan imzalamp,
Ttirkiye tarafmdan imzalanmayan uluslararas1 anla~malara ili~kin uzunca bir
tablo ile taahhtitlerimiz sona ermektedir. Bu Programda dikkati <;eken , belli
bir formata gore hazirlanmi~ olmas1 ve ilgili AB <;evre mevzuatmm, Tiirk
<;evre mevzuatiyla hire bir ~ekilde kar~Ila~tmlmi~ olmasidir. Burada
U<;EP'te s1k dile getirilen tilke ger<;ekleri ve tilke ihtiya<;lan gibi bir tak1m
ifadeler yoktur, aksine AB <;evre mevzuatmm tistlenilmesi yada AB <;evre
mevzuatma uyum saglama gibi ifadelerle kar~Ila~Ilmaktadir. Bu da bize
Ttirk <;evre mevzuatmm ve <;evre yonetim kapasitesinin bundan boyle
A vrupa Birligi'nin <;izdigi <;er<;evede geli~tirilecegini gostermektedir.
6.4 A vrupa Birligi ilerleme Raporlan ve Tiirkiye

A vrupa Birligi Komisyonu, aday tilkelerin Avrupa Birligi miiktesebatma
uyum <;ah~malanm her yll degerlendirmekte ve her aday tilke i<;in "ilerleme
Raporu" hazirlamaktadir. Tiirkiye bakimmdan bu kapsamda 1998 yllmdan
bu yana dtizenli raporlar yayimlanmaktadir Bunlardan sonuncusu
Tiirkiye'nin Katihm Yoniinde ilerlemesi Hakkinda 2004 Y1h Dtizenli
Raporudur53 • Biz bu makalede son degerlendirmeyi inceleyecegiz.
ilgili Raporun 22. ba~hg1 <;evreye aynlmi~tir. Raporda Ttirkiye'nin son
bir yilda <;evre konusunda vard1g1 nokta "geli~menin oldugu, sm1rh
geli~melerin saglandigi ve hi<;bir degi~ikligin olmadigi" ~eklinde ii<; ayn
kategoride degerlendirilmektedir.
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Geli~melerin oldugu konulann ba~mda ~evresel etki degerlendirmesi ile
ilgili yeni bir yonetmelik ile bilgiye eri~im hakklm diizenleyen bir yasa ile
yonetmeligin kabulii gosterilmektedir. ilave olarak Tiirkiye, Birle~mi~
Milletler iklim Degi~ikligi <;er~eve Sozle~mesini onaylayarak petrol ve
dizel yaktt kaliteleri ile ilgili birden fazla idari i~lem kabul ederek ve yeni
binek otomobillerin karbondioksit emisyonlan ve yaktt ekonomisi hakklnda
tiiketicinin bilgilendirilmesi konusunda mevzuat olu~turarak ~evrenin
korunmast yoniinde ilerleme kaydetmi~tir. Attk yonetimi alamnda da
Komisyon' a gore bazt geli~meler kaydedilmi~tir. Akdeniz 'de zararh
attklann smu otesi hareketlerinden ve sulara bo~alttlmasmdan olu~an
kirlenmenin azalttlmasma ili~kin bir yasanm kabulii; ambalaj atlgt, hafriyat
topragt, in~aat ve ytklnti atiklanmn kontrolii, atlk yaglar ile liman ve
barmak atik toplama tesislerinin yonetimi ve pil ve akiimiilatorler ile ilgili
bir ~ok yonetmelik ~tkanlmt~, su kaynaklanmn nitrattan korunmast ile ilgili
bir dtizenleme kabul edilmi~, yabani ttirlerin Sllllf otesi ticaretine ili~kin
CITES Sozle~mesinin uygulanmasma dair yonetmelikte degi~iklik
yaptlmi~tlr. Bilimsel ve diger ama~larla deney hayvanlannm iiretimi ve
bilimsel deneylerin gen;ekle~tirilmesi ile ilgili planlanan laboratuarlann
denetimi, yonetilmesi ve kurulmast ile radyoaktif maddelerin kullammmdan
olu~an attklara ili~kin bir yonetmelik kabul edilmi~tir.

Ote yandan Raporda hava kalitesi, su kalitesi ve doganm korunmast
alanmda s1mrb baz1 geli~meler bahsedilmektedir. Kimyasallara yonelik
olarak, pestisid ve benzer iiriinlerin pazarlanmasmm ve kullammmm
yasaklanmast ile ilgili bir kararname kabul edilmi~ olmasma ragmen,
Komisyon bu geli~meyi Simrh bir geli~me olarak degerlendirmektedir.
Niikleer giivenlik ve radyasyondan korunma alamnda yaptlanlar da s1mrb
geli~me olarak gosterilmektedir.
Ashnda dogru degerlendirildiginde Tiirkiye'nin ~evrenin korunmast
alamnda Avrupa Birligi standartlanna uyum gostermek i<;in ozellikle 2000
ytlmdan itibaren ciddi <;ah~malar ba~lattigt goriilmektedir. Ancak aym
ytllarda tasarruf tedbirleri kapsammda getirilen biit~e klsmttlan ve nitelikli
personel istihdam etme konusunda ozellikle merkezi yonetimin i<;inde
bulundugu gii<; ko~ullar, istenilen sonu<;lann almmasmt zorla~tlrmi~tlr.
Tiirkiye Hiikiimeti hem bu sorunu gidermek ve hem de kamu kaynaklannda
tasarruf saglamak i~in 2003 ythnda, <;evre Bakanhgt ile Orman Bakanhgmt
birle~tirme yoluna gitmi~, ancak bununla yonetim kapasitesinde ktsmi bir
iyile~tirme saglamakla beraber eski bakanhk ile yeni bakanhk personeli ve
biirokratlan arasmda yetkilerin payla~tmi ve ozliik haklan konusunda
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uyumsuzluk ba~ gostermekte gecikmemi~ti~ 4 • Nitekim ilgili Raporda
Komisyon bu konuya i~aret etmi~, kamu kurumlan arasmda <;evrenin
korunmast konusundaki uygulama ve yetki ortii~mesi bulundugunu, bunun
a~tlmasmda ise <;ok simrb geli~me kaydedildigini ifade etmi~tir.
Son olarak ilgili raporunda Komisyon, 2003 tarihli ilerleme Raporundan
bu yana <;evresel konulann, sanayile~me, kalkmma, ula~ttrma, enerji, turizm
gibi <;evreyi etkileyen politika alanlanna entegrasyonuna dair herhangi bir
geli~me
kaydedilmedigini belirtmektedir. Yazarlar Komisyonun
gorii~lerine tamamen kattlmaktadtrlar. Yine rapora gore, endiistriyel kirlilik
ve risk yonetimi alanmda bir geli~me kaydedilmemi~tir. Burada yazarlar
raporun "<;evre Denetimi Hakkmdaki Yonetmeligi" iyi analiz edemedigi
kanaatindedirler. Yoksa sozii edilen yonetmeligin <;ok riskli ve kirletici
iktisadi faaliyetlerde bulunanlarla, kamu yonetimlerinin dogru ili~ki
geli~tirmeleri halinde bu alanda ciddi bir iyile~tirme ba~latacak gii<;te oldugu
dii~iiniilmektedir. Yine, genetik olarak degi~tirilmi~ organizmalar (GDO'lar)
alanmda onemli bir geli~me kaydedilmemi~tir. Bu da dogrudur. Keza benzer
~ekilde giiriiltii ile ilgili bir geli~me de kaydedilmemi~tir.
Komisyon Raporu ile ilgili genel bir degerlendirme yapmak gerekirse,
yatay mevzuata ili~kin olarak, yeni <;evresel Etki Degerlendirmesi
Yonetmeligi A vrupa Birligi miiktesebatt ile daha uyumlu goriinmektedir.
Bununla birlikte, smtr otesi <;evresel etki degerlendirmesi ve bu siire<;te
"halkm gorii~lerini almak" i<;in aynlan siire baktmmdan yonetmelik zaytf
goriinmektedir.
Yine yatay mevzuatm uygulanabilmesi i<;in hala fazla <;aba
gerekmektedir. Rapora gore, Tiirkiye Kyoto Sozle~mesini heniiz
onaylamarm~ttr.
Hava kalitesi alanmda, hava kalitesini izlemenin
geli~tirilmesi de dahil olmak iizere uygulamanm ba~lamast i<;in ciddi
adtmlann attlmast ve ilave diizenlemelerin kabul edilmesi gerekmektedir.
Attk yonetimi alanmda mevzuat bir derece geli~rni~ olmakla birlikte, bir
ulusal strateji ve auk yonetimi planmm haztrlanmast gerekmektedir. Su
kalitesine ili~kin olarak, A vrupa Birligi Su <;er<;eve Direktifi incelenmeli ve
i<;me suyu kaynaklannm yonetimine yonelik yeni bir <;er<;eve yasa
<;tkanlarak bu alandaki yetki <;atl~malan ortadan kaldmlmahdtr. Bu
anlamda, kom~u iilkelerle smtr-otesi i~birliginin gii<;lendirilmesi
gerekmektedir. Doga korumada bir <;ok yonetmeligin kabuliine ragmen,
yasal uyumla~ttrma <;ok dii~iik diizeyde kalmt~tlr. Doga koruma ile ilgili bir
<;er<;eve yasa ile ku~lar ve habitatlarla ilgili aynntth hiikiimler ta~tyan
mevzuatm kabul edilmesi gerekmektedir. Habitatlann siirekli yok olu~lan
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buyuk bir sorundur. Bu alandaki mevzuat eksikliklerinin saptamp
giderilmesi ve daha da onemlisi yurutiilmesinin geli~tirilmesi
gerekmektedir. Doga koruma ile baglantlst olan diger politika alanlanndaki
mevzuat duzenlemeleri i~in ozel dikkat gerekmektedir. Endustriyel kirlilik
ve risk yonetimine yonelik olarak, c;evre Denetimi Yonetmeligi sanayicimiz
i~in uygulanmast mutlaka zorunlu bir duzenleme haline getirilmelidir.
Kimyasallar ve genetik olarak degi~tirilmi~ organizmalara yonelik yeni
duzenlemelere ihtiya~ vardtr. ilave olarak ~evresel degerler ile kirlilikler
baknmndan veri bankalan olu~turmak gerekmektedir. Guriiltuye ili~kin
olarak, yasal uyumla~ttrma ve uygulama i~in daha fazla ~aba gerekmektedir.
Niikleer giivenlik ve radyasyondan korunma alanmda, mevzuat uyumu
konusunda daha fazla ~alt~mak gerekmektedir.
Raporun vurguladtgt ve bizim de tamamen kattldtgtrmz ifade "~evre
mevzuatmm uygulanmast baktrmndan onemli adtmlar atllmast" gerektigidir.
Bunun yamnda Tiirkiye'nin, ~evre koruma gerekliliklerini diger biitiin
politikalann tamm ve uygulamalanna entegre etmek ve surdurulebilir
kalkmmayt te~vik etmek i~in aynca bir tavtr degi~ikligi sergilenmelidir.
Ancak burada ilgili tiim taraflann katthmmt saglaytct bir ~evre yoneti~im
mekanizmast tesisi gerekir. Aksi takdirde tek elden ve merkezden ahnacak
tedbirlerin, bu tedbirler iizerinde bir oyda~ma olmadtgt ve ilgili tiim
taraflan tatmin etmedigi i~in, icra kabiliyeti zaytflayacakttr. Nitekim
Avrupa Birligi'nde yeni ~evre diizenlemelerinin kabul edilmesi ve
uygulamaya konulmasmda bu yontem degi~ikligi kendisini bariz bir ~ekilde
gostermeye ba~lamt~tlr.
c;evre yonetim kapasitesi baktmmdan baktldtgmda Komisyon raporunda
c;evre ve Orman Bakanhgmm birle~tirilmesi yonetsel kapasitenin
geli~tirilmesinde
olumlu bir adtm olarak degerlendirilmektedir.
Kanaatimizce, bu birle~me sonucu ortaya ~tkan ve kurum i~i uzla~mazhk
yaratan bir taktm meselelerin55 giin ge~irmesizin halledilmeleri ~artttr.
c;evre ve Orman Bakanhgt ile ~e~itli bakanhklar ve kurulu~lar arasmda
yetki ortii~mesinin derhal giderilmesi ic;in somut adtmlar attlmah, strf bu
nedenle . ~evrenin korunmasmda ozel ve genel yetkili tiim te~kilatm
ivedilikle bir uzla~ma noktasmda bulu~turulmalan gerekmektedir.
Avrupa Birligi'nde iiye devletlerin yetkili otoriteleri arasmda meydana
gelen bOylesi meseleler, Komisyon nezaretinde ~oziime kavu~turulmakta,
bu saglanamaz ise Avrupa Adalet Divam bu alandaki i~tihatlanyla yol
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Yine Raporda sonu~ olarak, baz1 geli~melere ragmen, "Avrupa Birligi
~evre mtiktesebatmm Turk i~ hukukuna aktanlmas1 dti~tik dtizeyde
56
kalm1~Ur" denilmektedir. Aynca, uygulamadaki zaylfllk hala en btiytik
endi~e kaynag1d1r. A vrupa Birligi mtiktesebatma yonelik ilerleme saglamak
i~in, ba~ta yatay mevzuat olmak tizere, hava kalitesi, atlk yonetimi, su
kalitesi, doga koruma, endtistriyel kirlilik ve risk yonetimi alanlannda, daha
fazla ilerleme kaydedilmesine ihtiya~ vardtr.
<;evre politikasmm uygulanmasmda, merkezi ve yerel yonetimler
arasmda koordinasyon saglanmas1 ve iki yonetim birimi a~lSlndan da
kapasitelerinin gti~lendirilmesi ozel dikkat gerektirmektedir. Yukanda da
degindigimiz gibi, yonetsel klsmi bir ilerleme kaydedilmi~ ve yonetsel
kapasite artlnlmt~tlr. Ancak, ~evre mtiktesebatma uyum konusu, hem genel
hem de yerel otoritelerde bir zafiyet olduguna i~aret etmektedir. Yonetsel
kapasitenin daha fazla gti~lendirilmesi, ilgili bakanhklar arasmdaki
koordinasyonun artmlmas1 ve ~ayet AB ile bu alanda tam uyum
samimiyetle yakalanmak isteniyorsa, ilgili ttim taraflann alman tedbirlere
i~tiraklerinin saglanmas1 gerekmektedir. Rapora gore tizerinde en fazla
~ah~llmas1 gereken konular, yatay mevzuat, hava ve su temizligi, auk
yonetimi, dogamn korunmas1, sanayi kirliligi ve risk yonetimidir.

7. Tam Uyeligin Avrupa Birligi <;evre Menfaatleri Bak1mmdan
Degerlendirilmesi
Ttirkiye'nin ~evre alanmdaki ugra~mda mevzuattan ~ok; yonetsel
kapasite, 9evre mevzuatmm izlenmesi ve uygulanmas1 gibi uygulamaya
yonelik konular ~ok daha onemlidir. Diger aday tilkeler i~in daha once
haztrlanan maliyet tahminleri temel ahndtgmda, Ttirkiye'nin ~evre
mtiktesebatma tam uyumuna yonelik toplam kamu ve ozel sektor
yatmmlannm onlarca milyar Euro tutannda olacag1 tahmin edilmektedir.
Kamu sektOrti i~in harcamalar esa:s olarak su temini, atlk su toplanmas1 ile
auk toplanmas1, antllmas1 ve uygun yontemlerle uzakla~tmlmas1 alanlannda
olacaktu. Ttirkiye'nin hem kamudan hem ozel sektorden gerekli fonlan
saglayacak dtizenlemeleri yapmas1 gerekecektir.
Ttim alanlarda A vrupa Birligi gereksinimlerini kar~llamak i~in gerekli
temel yatmm ve harcamalann ise Tiirk sanayicisi tarafmdan tistlenilmesi
gerekecektir. Ozellikle entegre kirlilik onleme ve kontrol kurallan olduk~a
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pahah bir ugra~ olacaktlr. Avrupa Birligi tiye tilkelerinde oldugu gibi uygun
maliyetler ile iyile~tirilmesi mtimktin olmayan tesislerden vazge~ilmesi
gerekebilecektir. Atlk antnm ve hava kalitesi konulannda da ozel ~aba
gosterilmesi gerekecektir.
Benzer olarak, doga koruma alamndaki ~ah~malarda, ~atl~an iktisadi ve
menfaatler nedeni ile Ttirkiye'nin gerekli onlemleri almas1 zor
gortinmektedir.

~evresel

<;evre konulan ile ilgili yonetsel kapasitenin -yerel, bOlgesel,ulusal ve
uluslararas1 dtizeyde- diger aday tilkelerin katlhm oncesi stire~teki
durumlanndan daha kotti durumda oldugu ve etkili yonetim yaplSlmn
tesisinin en azmdan on yll alabilecegi ifade edilmektedir7 • Ttirkiye'ye
mtiktesebatm gerekliliklerine uyum saglamas1 baklmmdan yard1m
edilebilmesi i~in gti~lti bir yonetim kapasitenin yam ma, ~evre alamnda net
onceliklerin belirlenmesine ve finansman stratejisinin tamamlanmasma
ihtiya~ oldugu vurgulanmaktad1r. Katlhm oncesi stire~te, Avrupa Birligi
mali destekleri, hedeflerinin 1y1 belirlenmesi ve ~evresel etki
degerlendirmesine ve doga korumaya ili~kin onlemlerin ko~ul olarak
belirlenmesi gerekmektedir.
Ttirkiye'nin muhtemel katlhmmm olumlu etkileri arasmda, sm1r a~an
hava kirliliginin azaltilmasma ek olarak, Karadeniz'in su kalitesinin
(Bulgaristan ve Romanya'mn kat1hm1 ile Avrupa Birligi klylSl olacak) daha
da iyile~mesinin, flora ve fauna ttirlerinin Avrupa Birligi do gal hayatmm
zenginligini arttlrmasmm beklenebilecegi ifade edilmektedir58 • Avrupa
Birligi tarafmda ise, doga koruma altmda ku~ ve habitat ttiztigti eklerinin
Ttirkiye'nin zenginligini dikkate almak tizere revize edilmesi gerekecektir.
Ttirkiye'nin Kyoto Protokoltinti imzalamas1 ve Protokole taraf olmas1,
Avrupa iklim Degi~ikligi Politikalanna onemli katk1 yapacaktlr.
Su kaynaklannm yonetimi ve ilgili alt-yapmm
katihrm <;er<;evesinde artan oneme sahip olacakbr.

geli~tirilmesi

Ttirkiye'nin

Ttirkiye'den ge~en petrol boru hatlan, Akdeniz'de ve istanbul
Bogazmdaki gemi ta~Imacihgi kaynakh ~evresel riskleri de azaltmaya
yard1mc1 olacaktlr.
<;evre, btiytiyen
hedefi

geli~tirilmesi

i~
i~in

pazarda stirdtirtilebilir tiretim ve ttiketimin
~ok onemlidir. Tiirkiye'nin Avrupa Birligi
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iiyeliginin potansiyel pozitif etkileri olacaktlr. Bunlar, gittik~e azalan smtr
otesi kirlenmeler, Karadeniz' de artan su kalitesi, Kyoto Protokolii'niin
Tiirkiye tarafmdan onaylanmast yolu ile Avrupa Birligi iklim degi~ikligi
politikasmm daha anlamh ktlmmast ve Avrupa'mn artan dogal
zenginliklerine ili~kindir. <;evre miiktesebatmm uygulanmast uzun donemli
agtr yatmm maliyetleri getirecek yonetsel kapasitenin gii~lendirilmesi
yamnda, finansman stratejisinin onceden aynntlh haztrlanmasmt da
gerektirecektir.
Tiirkiye'nin miiktesebata tam uyumu uzun ve kiilfetli bir siire~ olacaktlr.
Bir ~ok alanda, ozellikle altyapt alamnda, biiyiik finans ve yatmm
gereksinimleri olacagt ortadadtr. Bu durum, Birligin mali katktst ile
desteklenen saglam bir katlhm-oncesi strateji dahil olmak iizere, Tiirk
makamlan tarafmdan somut onceliklerin tantmlanmasmt gerektirecektir. Bu
agtr yatmm gereksinirnlerinin ~ogu Tiirk ekonornisi i~in hayati onem
ta~tmaktadtr ve Tiirkiye Devleti, giimriik kontrolii ve yonetimi, veterinerlik
konulan ve gtda giivenligi, saghk ve i~yeri giivenligi, ula~tlrma sektoriinde
giivenlik, enerji kaynaklannm giivenligi gibi konularla ba~a ~tkmak
zorunda kalacaktlr.
Bu a~tdan Tiirkiye'nin fiziki ko~ullan ile insan kaynaklanm geli~tinnek
yamnda Avrupa Birligi'nin teknik kural ve standartlanm yakalamaya ve
~evre sektoriinii yeniden yaptlandtnnaya yonelik ~ok ~e~itli finansman
ihtiya~lan dogacaktl..S 9 • Bu noktada Avrupa Birligi'nin ~evresel ve yaptsal
fonlardan Tiirkiye'yi yararlandtnnast, hem kendi ~evresinin korunmasma
hizmet edecek ve hem de ~evre politikalan baktmmdan bu giin iistlendigi
diinya onciiliigii roliinii peki~tinnesine de yarayacaktlr.

SONU<;
Tiirkiye, ozellikle 1987'den bu yana Avrupa Toplulugunun ~evreyle ilgili
mevzuatlm detayh bir ~ekilde incelemekte ve uyum gostenneye
~ah~maktadtr. Buradan yola ~tkarak Tiirkiye'nin ~evrenin korunmast,
geli~tirilmesi ve kirlenmenin onlenmesi ile ilgili mevzuaum, Kornisyonun
2004 tarihli ilerleme raporunu da goz oniinde bulundurarak, onernli bir oranda
Avrupa Birligi ile uyurnl~tlrdtgtm soylemek miimkiindiir.
Ancak bu ~ah~mayt yapan yazarlann, Avrupa Birligi ~evre mevzuatl
golgesinde geli~en Tiirk ~evre mevzuahmn, Tiirkiye'nin ~evre meselelerine
uygun ~oziirnler ihtiva edip etmedikleri konusunda ciddi tereddiitleri vardrr.
Burada en onernli mesele Avrupa Birligine uyum saglamak i~in ~aba gosteren
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Tiirk yetkili makamlanrun Avrupa Birligi c;evre politikastrun temellerini
olu~turan "uzla~mact yontemlerle c;oziim iiretme gelenegini" gormezden
gelmekte olduklandtr. Avrupa Birligi organlanrun Birligin c;evre politikalanru
ve nihayetinde hukukunu olu~tururken, Oye Devletlerin hakh bulduklan
itirazlanru dikkate aldtklanru, gec;i~ a~amalan tantdtklanru ve fonlar yoluyla
te~vikler verdiklerini goriiriiz. Bu uzla~mact bir c;oziimdiir. Tiirk c;evre
politikastrun da saptantrken ve bunun hukuku yaratthrken Tiirk yetkili
makarnlanrun ilgili taraflann (ki bunlar kirletici faaliyetlerde bulunanlar ile
kirlenme tehlikesi ile ~~ kar~nya olanlardtr) haklt itirazlanru degerlendirmeye
almalan gerekmektedir.
Bunun yarunda yazarlann bu makaleyi kaleme alrrken saptadtklan
&Q_runlann ba~mda 2872 sayth <;evre Kanunu'nun manttgmm60 hem Avrupa
Birligi'ne uyum saglamaya, hem de giiniimiiz c;evre sorunlanmn c;oziimiine
elveri~li olmaktan uzakla~mt~ olmastdtr. Yeni bir c;evre kanunun
c;tkanlmasma ve yukanda i~aret edilen meselelere c;oziim getirecek ~ekilde
kaleme ahnmasma ~iddetle ihtiyac; vardtr.
Bu iki temel mesele halledildikten sonra stra daha az onem arz eden
ornegin, c;evre standartlannda farkhhgm giderilmesi, uygun standartlann
uygulamaya aktanlmast, Ar-Ge c;ah~malanna onem verilmesi, c;evrenin
korunmasma daha fazla finansman aynlmast ve c;evre politikalannm diger
politikalar iizerinde etkin hale getirilmesi ic;in ilave tedbirler ahnmasma
gelecektir.

Summary

The environmental policy of the European, Union has been gradually
changing since 1970's. The first important amendment to the Founding
Treaties in the second half of the 1980's recognised the environmental policy
as one of the common policy areas of the Union. In this Article its historical
perspective and political contextwill be discussed. Considering the relations
between Turkey and the European Union , the adaptation of the Union's
environmental policy is bringing the new challenge for the Turkish
Government. Turkey needs to harmonise its environmental policy and

AVRUPA ARA~TIRMALARI DERGISI

209

standart with the EU's. In addition, Turkish environmental policy is to be
improve in a limited perspective set up by the EU policy makers.
This Article aims to contribute to a critical analysis of the turkish
environmental policy settings and Contributors try to show that Union's
environmental policy may serve a general framework for Turkey.. Saving
natural and cultural heritage of this country needs also additional national
policies.
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meclis giindemine arttk getirilmesi ve kabul edilmesi gerekmektedir.
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