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GİRİŞ  

 

                                          1-ÇALIŞMANIN KONUSU VE AMACI 

  

Avrupa Birliği kendine özgü hukuk sistemi ve kurumsal yapısıyla önemli ulus 

üstü bir birleşmedir. 1 

 

Avrupa’da bir birlik kurmaya yönelik hareketlerin kökeni çok eski dönemlere 

dayanmaktadır. 14. Yüzyıldan itibaren tarihçiler, filozoflar, hukukçular, siyaset 

adamları tarafından değişik zamanlarda Batı Avrupa devletleri arasında birlik kurma 

düşüncesini dile getirilmiştir.2 Ancak Avrupa’da birlik meydana getirme düşüncesi, 

ciddi olarak II. Dünya Savaşı içinde ortaya çıkmıştır. Avrupa’daki ulusal devletler 

arasındaki çıkar çatışmaları Avrupa’da bir savaşın çıkmasına yol açmıştır. 1944 

yılında Belçika, Hollanda ve Lüksemburg kendi aralarında bir ekonomik birlik 

kurulması gereğini benimsemişlerdir. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra, savaşın 

yıkıntılarının onarılması için Avrupa’da yeni bir politik ve ekonomik model arayışı 

içine girilerek, bir birlik oluşturulması bilinci uyanmıştır. Bir kısım Batı Avrupa 

ülkesi ise Marshall yardımı adı altında Avrupa’ya akan ABD sermayesinin 

kendilerini giderek ABD’ye bağımlı kılacağı kaygısıyla ekonomik güçlerini 

birleştirerek, güçlü bir Avrupa ortak pazarı oluşturarak, bütünleşmelerinin Pazar 

                                                           
1 Ayşegül Kaplan,Küresel Çevre Sorunları ve Politikaları, Ankara, Mülkiyeliler Birliği Vakfı 
Yayınları,1999, s.150. 
2 Enver Bozkurt, Mehmet Özcan, Arif Köktaş, Avrupa Birliği Hukuku, İstanbul, Genel Dağıtım 
Yayınları, 2006, s.3. 
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genişlemesine yol açmasını planlamışlardır. 3 

 

 Avrupa Topluluğu iktisadi savaş ortamında doğmuş olup, Avrupa ülkeleri 

kendi aralarında birleşerek, içte serbest rekabete dayanan bir sistem kurmak, dünya 

ekonomisi içinde ise bölgesel bütünleşmeye giderek kendi pazarlarını rakiplerine 

daha az açıp, buna karşın dünya pazarlarına daha çok girmek amacıyla 

bütünleşmişlerdir.4 

 

Avrupa’da birlik kurma düşüncesinin hakimiyet kazanması sonucu Schuman 

Deklarasyonu ile Avrupa devletleri (Fransa, İtalya,Almanya, Hollanda, Belçika, 

Lüksemburg) bir araya gelerek birleşmenin temelini atmışlardır. Fransa, Almanya, 

Belçika, Hollanda, Lüksemburg, İtalya çeliğin silahın hammaddesi olması ve Alsas 

Loren Bölgesi’ndeki kömür çelik yüzünden anlaşmazlıklar çıkması nedenleriyle 

bütünleşmeyi ilk aşamada kömür çelik sektöründe oluşturmuşlar ve  18 Nisan 1951 

tarihinde Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu Antlaşması’nı imzalamışlardır.   

   

Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu’nu kuran antlaşmanın amacı üye ülke 

ekonomilerinin gelişmesine katkıda bulunmak, tam istihdamı gerçekleştirmek, 

işsizliği önlemek ve yaşam seviyesinin yükseltilmesini sağlamaktır. Bu Topluluğun 

resmen faaliyete başlaması, Avrupa’da birlik kurma düşüncesinin daha da 

güçlenmesine yol açmıştır.  

 

                                                           
3 Rıdvan Karluk, Avrupa Birliği ve Türkiye, İstanbul, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Yayınları 
,1996,  s.38-40. 
 
4 Sevim Budak,Avrupa Birliği ve Türk Çevre Politikası, İstanbul, Büke Yayınları,2000, s.14. 
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 Fransa, Almanya, İtalya, Belçika, Hollanda, Lüksemburg 1957 yılında bir 

araya gelerek Roma Antlaşması’nı imzalamışlardır. Roma Antlaşması ile Avrupa 

Ekonomik Topluluğu ve Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu kurulmuştur. AAET, 

tükenmeyen enerji kaynağı olan ayrıca savunma ve saldırı aracı olan nükleer 

enerjinin barışçıl amaçlarla üretilmesini ve kullanılmasının sağlanmasını, ayrıca 

1950’li yıllarda gündemde olan ve Avrupa’yı sarsan krizlerin atom enerjisi ile 

giderilmesini amaçlamaktadır. Roma Antlaşması gümrük birliğinin, ekonomik 

bütünleşmenin, para birliğinin sağlanmasını ve siyasi işbirliğini içermektedir. Avrupa 

ülkeleri Roma Antlaşması ile bütünleşmeyi ekonominin tüm sektörlerine yayma 

girişiminde bulunmuşlardır.  

 

Avrupa bütünleşmesi hareketinde iki unsur temel alınmıştır: Ekonomik 

bütünleşme ve hukuk sisteminde bütünleşmedir. Ekonomik bütünleşme ülkeler için 

karşılıklı bağımlılık yaratılmasında önemli bir araçtır. Ülkeler ortak ekonomik 

faydalarını en üst düzeye getirmek için çaba harcayacaklardır. Ortak hukuk düzeni 

yaratılarak, devletler birbirlerine bağlanacaklardır.  

  

Topluluğun kuruluş aşamasında amacı ekonomik birlik, mal, hizmet, sermaye 

iş gücünün ve kişilerin serbestçe dolaşması, rekabetin güvence altına alınması iken, 

bu ekonomik süreç içinde çevre sorunları kendisini göstermeye başlamıştır. AKÇT 

Antlaşması, AAET Antlaşması, AET Antlaşması göz önüne alındığında, söz konusu 

antlaşmalar özünde ortak bir Pazar oluşturulmasını ve üye devletlerin ekonomi 

politikalarının birbirine yakınlaştırılmasının amaçlamaktadır. Malların, sermayenin, 

işgücünün serbestçe dolaşması, uyumlu, dengeli, sürekli gelişmek, üçüncü ülkelere 
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karşı ortak hareket etmek, ortak gümrük tarifeleri uygulamak, üye devletlerin 

ekonomi kurallarını yeniden düzenlemesi ve bunun sonucu olarak bazı egemenlik 

haklarını ulus-üstü yapıya (örgüte) devretmesi anlamına gelmektedir.  

 

 Ekonomik bütünleşme ve serbest dolaşım, büyümeye ve gelişmeye üye 

devletlerin ekonomilerinde, üretimlerinde, piyasalarında refah artışına, seri üretime, 

hızlı ulaşıma, aşırı tüketime neden olmuştur.  Bunun sonucu olarak da Avrupa 

Topluluğu’nda çevre, hava, su, flora, fauna zarar görmüş; sınır tanımayan kirlilik 

oluşmuştur. Çevre kirliliği; kaynakların ve türlerin yok olması,  az gelişmiş ülkelerde  

açlık ve gelişmiş ülkelerde yaşam koşullarının zorlaşmasını ifade etmektedir. Refah 

içinde yaşamaya  alışan üye ülke halklarında çevre bilinci oluşmuş ve insanlar temiz 

sanayileşme arayışına girmişlerdir. Her ülkenin farklı çevre politikası oluşturması ve 

sınır tanımayan çevre sorunları ekonomik bütünleşmeyi ve serbest rekabeti 

engellemeye başlamıştır. Topluluk çevre sorunlarıyla 1970’li yıllarda ilgilenmeye 

başlamıştır. Topluluğun ekonomik bütünleşme süreci geliştikçe ve Avrupa 

Parlamentosu’nun yetkilerinin artmasıyla birlikte çevre örgütlerinin de siyasi katılım 

kanallarını zorlamasıyla ortak çevre politikası değişim göstermiştir.  

  

 Kurucu Antlaşmalar olan AKÇT Antlaşması, AAET Antlaşması, AET 

Antlaşması’nda çevre ve Topluluğun çevre politikasıyla ilgili doğrudan bir hüküm 

bulunmamakla birlikte, çevrenin korunması ile ilgili dolaylı hükümler yer 

almaktadır.  

 

1987 yılındaki tek bir Avrupa yaratmak amacıyla oluşturulan ve Avrupa 
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Topluluğu'nun kurumsal yapısında değişiklik yapan Avrupa Tek Senedi Birliğin 

çevre hukukunda dönüm noktasıdır. Senet ile çevre ile resmi metinler içinde  yer 

almış ve ilk kez bağımsız bir politika alanı olarak, ortak amaçlardan biri haline 

gelmiştir. Senet, çevre koruma, çevre politikası, çevre koşulları ve çevre 

zararlarından bahsetmekte ve çevre ve çevrenin korunmasını Avrupa Topluluğu’nun 

yetki alanı içine açıkça dahil etmektedir. 

 

1992 tarihli ekonomik ve siyasi bütünleşmenin sağlanması için kurallar 

oluşturan ve Avrupa Topluluğu adını “Avrupa Birliği’ne” dönüştüren bütünleşmeyi 

ekonomik bütünleşmeden politika bütünleştirmesine doğru kaydıran5 Maastricht 

Birlik Antlaşması bu tarihe kadarki çevre eylemlerine ciddi anlamda bir politika 

statüsü kazandırmıştır. Antlaşma’da Birliğin çevre politikası güçlendirilen bir 

politika olup, çevrenin korunması ilkesi açık bir biçimde Avrupa Birliği’nin hedefleri 

arasına alınmış ve “susidiarite ilkesi” açıkça Topluluk hukukuna dahil edilmiştir.  

 

Birliğe yeni hedefler kazandıran Amsterdam Antlaşması ile sürdürülebilir 

kalkınma ilkesi Birliğin amaçlarından biri haline gelmiştir. Antlaşma ile Topluluğun 

çevre politikasının diğer politika alanlarıyla eş değerde olduğu fikri pekişmiştir. 

 

Nice Antlaşması ile Avrupa Birliği’nin yetkileri  genişlemiş, Topluluğun 

kurumsal yapısında değişiklikler yapılmış olup, çevre hukukuna ilişkin bir değişiklik 

getirmemiştir. 

 

                                                           
5 Joachim Scherer, Regulating The European Environment, Ed. Thomas Handler, Frankfurt, John 
Wiley  & Sons Publications, 1997, s.3. 
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Kendine özgü bir hukuk kaynağı olan çevre eylem programları ile Avrupa 

Topluluğu, çevre politikasının çerçevesini oluşturmakta ve ana amaçlara ulaşmada 

izlenecek yolun detayları üye ülkelerce düzenlenmektedir.   Birliğin günümüze kadar 

çıkardığı altı çevre eylem programı Topluluğun çevre hukukunda yol gösterici 

misyon üstlenmiştir. 

 

İkincil hukuk kaynakları Topluluk organlarının yarattıkları yasama araçları 

olup, bağlayıcı nitelikteki tasarruflar ve bağlayıcı nitelikte olmayan tasarruflar olarak 

ikiye ayrılır. Tüzük, direktif ve kararlar bağlayıcı nitelikte, görüş ve tavsiyeler 

bağlayıcı nitelikte değildir. Avrupa Birliği çevre koruma ve iyileştirme ile ilgili 

düzenlemelerini çoğunlukla direktifler aracılığıyla yapmaktadır. Direktifler, 

sonuçları ve amaçları açısından muhatapları olan üye devletleri bağlar; ancak biçim 

ve yöntem seçimini ulusal makamlara bırakır. Birliğin çevre hukuku yönünden 

sorunlar çıkması nedeniyle, günümüzde Birlik çevrenin korunması ile ilgili 

yönergelerde belirli bir süre içinde gerçekleştirilmesi gereken hedefi üye ülkelere 

fiilen çok az hareket alanı bırakacak şekilde ayrıntılı olarak tanımlamaktadır.6 

 

 Adalet Divanı, Avrupa Birliği mevzuatının her üye devlette aynı biçimde 

yorumlanmasını ve uygulanmasını sağlamaktadır. Divan Avrupa Birliği üye 

devletleri, kurumları, şirketler ve bireyler arasındaki yasal sorunları çözüme 

kavuşturur. Adalet Divanı, kendisine gelen davalarda hukuki karar verir. Adalet 

Divanı’nın münhasır yetkisine giren sekiz  tür dava vardır: Ön karar prosedürü, ihlal 

davası, iptal davası, hareketsizlik davası, tazminat davası, para cezalarına itiraz 

                                                           
6 TÇV.Avrupa Birliği’nde ve Türkiye’de Çevre Mevzuatı, Ankara, Türkiye Çevre Vakfı Yayını, 
2001, s.79 
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davası, Topluluk çalışanlarının açtıkları  davalar, Avrupa Yatırım Bankası’nın 

statusü ve Avrupa Merkez Bankası ile ilgili uyuşmazlıklardır. Divan kararları, 

Birliğin çevre mevzuatının yorumlanmasında önemli bir rol oynamıştır. Divan üye 

devletlerin ve Birliğin çevre mevzuatının uygulanması için önemli bir denetim 

mekanizmasıdır. Divan yarattığı içtihatlar ile çevre hukukunda birlik sağlamıştır.  

 

 Ulus üstü bir birlik olan Avrupa Birliği sınır tanımayan çevre sorunlarıyla 

mücadelede etkin ve gelişmiş ortak kurallar ve standartlar oluşturarak kendine özgü, 

gelişmiş ve çağdaş çevre hukukunu gerek birincil gerek ikincil hukuk kaynaklarıyla 

oluşturmakta; yargı mekanizmasıyla uygulanmasını denetlemekte ve tek elden 

yorumunu yapmakta böylece üye devletlerin çevre alanında gelişmiş yasalar 

çıkarmasını sağlamakta ve  çevre hukukunda birlik meydana getirmektedir. 

Uluslararası çevre sorunlarının çözümünde Birliğin yaratmış olduğu hukukun büyük 

katkısı vardır.  

 

Ülkemizin Avrupa Birliği’ne üyelik sürecinde olması sebebiyle Birliğin 

gelişmiş  hukuk kaynakları ile hukuk kurallarının uygulanmasının güvencesi olan 

Adalet Divanı’nın yapısı, işleyişi ve emsal kararlarının bilinmesi önemlidir.  

Çalışmamızda Avrupa Birliği’nin çevre mevzuatı madde madde ele alınarak detaylı 

olarak incelenmiştir. Ülkemizde çevre hukuku bakımından kurumsallaşmada, 

mevzuatın uyumlaştırılmasında ve uygulamadaki farklılıklar nedeniyle sorunlar 

yaşanmaktadır. Bu nedenle Birliğin gelişmiş çevre hukukunun bilinmesi şarttır. 
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KAPSAM VE TEMEL VARSAYIMLAR 

 

a) Kapsam 

 

Günümüzde önemli bir uluslararası birlik olan Avrupa Birliği’nin gelişmiş 

çevre hukukunun incelenmesi amaçlanmıştır. Birliğin çevre hukukunun kaynakları 

kronolojik ve sistematik olarak incelenerek, gelişmiş ve ulus üstü bir çevre 

hukukunun oluşturulmasındaki süreçler anlatılacaktır. Avrupa Birliği’nin çevre 

hukukunda yargısal mekanizmanın işleyişi anlatılarak, çevre hukukunun etkili 

uygulanmasındaki rolü ve örnek davalar ele alınarak ileri, ulus üstü çevre hukukunun 

oluşturulmasında yargının yeri incelenecektir. 

 

 Çalışma, giriş ve sonuç ve İngilizce özet dışında iki ana bölüm içerir.  

  

 Çalışmanın giriş kısmında; Avrupa Birliği’nin tarihsel gelişimi, çevre 

sorunlarıyla ilgilenme nedenleri, Avrupa Birliği’nin birincil ve ikincil kaynakları ve 

kendine özgü hukuk kaynakları, Divan’ın Birliğin çevre hukukundaki rolü, 

çalışmanın konusu ve amacı,  temel varsayımlar ve yöntem anlatılmaktadır. 

 

 Çevre hukuku ve Avrupa Birliği başlıklı birinci bölüm üç ana kısma 

ayrılmıştır. Birinci kısımda; Avrupa Bütünleşmesi’nde çevre hukukunun oluşumunu 

hazırlayan koşullar, ikinci kısımda Topluluk çevre hukukunun hedef ve ilkeleri, 

üçüncü kısımda Avrupa Birliği’nin kaynakları  incelenmiştir. Avrupa Birliği’nde 
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çevre hukukunun kaynakları, birincil hukuk kaynakları, ikincil hukuk kaynakları 

(Topluluk organları tarafından yaratılan hukuk) ve  kendine özgü hukuk kaynakları 

olarak üç ana başlıkta incelenmiş, akabinde Avrupa Birliği’nde çevre hukuku 

kaynaklarının etkili biçimde uygulanması konusu anlatılmıştır. Avrupa Birliği’nin 

birincil hukuk kaynakları kısmında; kronolojik olarak anlaşmalar incelenmiş ve söz 

konusu anlaşmaların  çevre hukukundaki rolü irdelenmiştir. Topluluk hukukunun 

ikincil hukuk kaynakları başlığında tüzükler, direktifler, kararlar, tavsiye ve görüşler, 

uluslararası antlaşmalar genel olarak incelenmiş; çevre hukuku bakımından en 

önemli kaynak olan direktifler üzerinde durulmuştur.  Avrupa Birliği’nin çevre 

hukukunun kendine özgü kaynakları olan çevre eylem programları kronolojik olarak 

incelenmiştir. Birinci bölümün en sonunda Avrupa Birliği’nde çevre hukuku 

kaynaklarının etkili biçimde uygulanması, mevcut durum ve değerlendirmelerim yer 

almıştır. 

 

 Avrupa Birliği’nde çevre alanında yargısal mekanizma başlıklı ikinci bölüm 

altı ana kısma ayrılmıştır. Birinci kısımda Adalet Divanı ve İlk Derece Mahkemesi 

genel olarak incelenmiş; akabinde Divan’da ve İlk Derece Mahkemesi’nde 

uygulanan usul anlatılmıştır. Üçüncü bölümde, Avrupa Birliği’nin yargısal 

mekanizmasının çevre hukukundaki rolü irdelenmiş ve dördüncü bölümde Avrupa 

Ekonomik Topluluğu Antlaşması’na göre bireylerin, üye devletlerin ve organların 

açabilecekleri davalar kısaca anlatılmıştır. Akabinde Adalet Divanı’nın münhasır 

yetkisine giren dava türleri olan ön karar prosedürü, ihlal davası, iptal davası, 

hareketsizlik davası, tazminat davası, para cezalarına itiraz davası, Topluluk 

çalışanlarının açtıkları davalar ve Avrupa Yatırım Bankası’nın statusü ve Avrupa 
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Merkez Bankası ile ilgili uyuşmazlıklar tek tek incelenerek, davaların çevre 

hukukundaki rolü ve önemi anlatılmıştır. Konunun bütünlüğünü bozmamak 

açısından tüm dava türlerine yer verilmiştir. Son kısımda, Adalet Divanı’nın kararları 

kronolojik olarak incelenerek, dönemlere göre sınıflandırma yapılmıştır. Kararlar üç 

dönem olarak incelenmiştir: Adalet Divanı’nın ilk dönem kararları, Tek Senet sonrası 

kararları ve  Maastricht Antlaşması sonrası kararlarıdır. Söz konusu dönemlere göre 

kararlar incelenerek, Divan’ın Birliğin çevre hukukundaki stratejisi üzerinde 

durulmuştur. 

  

 Sonuç kısmında; konunun genel bir değerlendirmesi yapılarak, giriş 

bölğümündeki varsayımların doğrulanıp doğrulanmadığı tespit edilmiştir.  

 

b)Varsayımlar 

 

Çalışmamıza temel oluşturacak varsayımlar şunlardır: 

 

-Avrupa Birliği’nin temel amacı olan ekonomik bütünleşme, zamanla 

çevrenin kirlenmesinin ve Birliğin çevre hukukunu oluşturmasının temel nedeni 

olmuştur. 

 

-Çevre eylem programları Birliğin ortak çevre hukukunun oluşumuna yol 

gösterici olarak katkıda bulunmuştur. 

 

-Divan verdiği kararlarla bir taraftan Birliğin hukukuna etkinlik sağlayarak, 
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diğer taraftan Birliğin hukukundan kaynaklanan bireysel haklara etkili koruma 

sağlayarak Birliğin çevre hukukunun gelişiminde önemli bir yere sahiptir. 

  

 C)Yöntem 

 

Avrupa Birliği’nin çevre hukukunun gelişimini kronolojik ve sistematik bir 

biçimde anlatmak zordur. Çünkü Avrupa Birliği’nin oldukça karışık mevzuatı vardır. 

Bunun yanı sıra; çevre hukuku konusunu içeren bir çalışma yapmanın da zorlukları 

mevcuttur. Avrupa Birliği’nin çevre hukukunun çok boyutlu olması ve çözüme ancak 

disiplinler arası bir yaklaşımla varılması konuyu daha karmaşık hale getirmektedir. 

 

Çalışmamamda, disiplinlerarası yaklaşım kullanılmaya gayret edilmiştir. Bu 

kapsamda ilk aşama olarak; birinci bölümde, Avrupa Topluluğu’nun çevre hukuku 

yaratmasının nedenleri incelenmiş; akabinde Topluluğun çevre hukukunun hedefleri 

ve ilkeleri anlatılmış ve ardından kronolojik olarak kaynaklar incelenmiştir. İkinci 

bölümde; Divan ana çizgileriyle anlatılarak, Divan’ın çevre hukukundaki rolü ve 

çevre hukukuyla ilgili kararları dönemler halinde genel olarak ve zaman zaman örnek 

kararlardan da yararlanılarak anlatılmıştır. İkinci aşamada;  topladığım veriler ve 

saptamalarımın doğrultusunda belirlediğim varsayımları denetleyebilmek için olaylar 

arasında ilişki kurulmuştur.  Tezin son aşamasında genellemelere varılmaya 

çalışılmıştır. 

 
 
Birincil    hukuk     kaynaklarından    Tek     Senet    ve    kendine özgü  hukuk 

  
kaynaklarından    Beşinci   Eylem   Programı   Topluluk  çevre hukuku açısından çok 
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önemli olduğundan daha detaylı incelenmiştir.   
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     I. BÖLÜM 

 

   ÇEVRE HUKUKU VE AVRUPA BİRLİĞİ   

 

   I)AVRUPA BÜTÜNLEŞMESİNDE ÇEVRE HUKUKUNUN OLUŞUMUNU 

HAZIRLAYAN KOŞULLAR 

 

 Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu, Avrupa Kömür Çelik Topluluğu, Avrupa 

Ekonomik Topluluğu Antlaşmaları’nın imzalandığı dönemde çevre kirliliği sorunu 

önemli boyutta bir sorun olmadığından, çevre sorunlarını çözmek genellikle üye 

devletlere bırakılmıştır.  

  

 1950’li yıllarda başlayıp, hız kazanan ekonomik gelişme 1970’li yıllara 

gelindiğinde, çevrenin bozulmaya başlaması üzerine çevre koruma hareketini 

gündeme getirmiştir.7 Topluluğa üye devletlerde çevre sorunları 1950’li yılların 

başından itibaren yavaş yavaş kendini göstermeye başlamıştır. (Örneğin 1952 ve 

1953 yılı kış mevsiminde Londra’da yoğun hava kirliliği sonucu ölümler meydana 

gelmiştir. Daha sonraki yıllarda Topluluğa  üye diğer ülkelerde de çevre felaketleri 

görülmüştür.) 1970’li yıllara gelindiğinde Topluluk’ta çevre politikasının 

oluşturulması için talepler gelmiştir. Örneğin Roma Kulübü’nün desteklediği 

çalışmalar bu talepleri besleyen kaynaklardan biridir.8 

 

                                                           
7Kaplan, op. cit.,  s. 1. 
8 Budak, op. cit., s.113-114. 
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 Ekonomik büyümenin, sanayileşmenin getirdiği en önemli sorunlardan birinin 

çevre kirlenmesi olması, uygulamada çevre konusunda ortak bir yaklaşımın 

gerçekleştirilmesi gereğini ortaya çıkarmıştır.  

 

 Çevre kavramı Kurucu Antlaşmalar’dan, Avrupa Birliği’ne geçiş sürecinde 

önemli değişimler geçirmiştir. Son yıllarda da Avrupa Birliği’ne üye devletlerde 

çevreye verilen zararlar giderek artmakta olup, her yıl iki milyon ton civarında atık 

meydana gelmekte; emisyonlar, her tür kirlenme, gürültü, vandalizm, özellikle 

kentlerde yaşayanların hayat standartlarını olumsuz yönde etkilemektedir.9 Son yirmi 

beş yıldır Avrupa Birliği’nin çevre politikası sürekli kendini yenilemekte ve daha 

işlevsel hale gelmektedir.  Gündeme sürekli yeni konular eklenmekte ve günümüzde 

Birlik, bütün çevre sorunları tipleriyle ilgilenir durumdadır.10  

  

 Avrupa Bütünleşmesinin çevre sorunlarıyla ilgilenmesinin ve ortak bir çevre 

politikası oluşturmasının sebepleri şunlardır:   

 

       Avrupa Toplulukları, üye ülkeler arasında ekonomi alanında gümrük duvarları 

olmamasını, her üye ülke için serbest rekabete dayalı bir piyasa oluşturmayı ve 

serbest dolaşımın sağlanmasını amaçlamıştır. Her üye devletin farklı çevre politikası 

uygulaması, farklı düzenlemeler yapması maliyet ve kalite standartları farklılıklarına 

neden olmakta; bu husus, Birliğin ekonomik entegrasyon hedefiyle bağdaşmamakta 

ve serbest rekabetin ve serbest dolaşımın sağlanabilmesini engellemektedir.  

                                                           
9 TÇV., op. cit. ,s. 23. 
 
10 Duncan Liefferink, Mikael Skou Andersen, The Innovation Of EU Environmental Policy, 
Denmark, Scandinavian University  Press, 1997, s. 9. 
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 Avrupa Bütünleşmesi’nin Topluluk devletlerinin halklarının daha iyi şartlarda, 

daha kaliteli, daha düzenli, huzurlu, refah içinde ve sağlıklı yaşamasına yönelik 

planlar yapması sebebiyle, Avrupa Topluluğu söz konusu planlar için temel oluşturan 

doğal kaynakların ve çevrenin korunmasına eğilmiştir. 

 

 Çevre unsuru siyasi bakımdan yaşam koşullarını belirleyen faktörlerden biri 

olduğu için, aynı ekonomik düzenin üyesi olan ülkelerin çevre politikalarındaki 

farklılıklar insanların hayat standartlarının farklı düzeylerde olmasına neden 

olmaktadır.  Bu sonuç ise üye devletler tarafından istenmemektedir. Birlik ortak bir 

çevre hukuku yaratarak, çevre konusundaki bölgesel ve yerel düzenleme 

farklılıklarını gidermeyi amaçlamıştır. Üye devletlerin bir kısmı çevre konusunda 

ileri düzenlemelere sahipken, bir kısmının düzenlemeleri çok çağdaş değildir. Bu 

nedenle Topluluk tarafından ortak çevre politikası oluşturularak çevre sorunlarıyla 

ilgilenilmelidir. 

 

 Ekonomik birliğe ulaşma hedefini gerçekleştirmek için Topluluk organlarının 

yetkileri arttırılmıştır. Bu kapsamda; Topluluğun ekonomik amaçları gereği, 

Topluluk çevre alanında düzenlemeler yapmak zorunda kalmıştır.  

 

 Çevre koşullarının olumsuz etkilenmeye başlaması  sonucu üye devletler 

tarafından temiz teknolojilerin oluşturulması ve yaygınlaştırılması için de 

Topluluğun çevre sorunlarıyla ilgilenmesi gerekmiştir. Ekonomik gelişme doğal 

ortamlar, biyolojik çeşitlilik, hava, su kaynakları ve  toprak için büyük tehdit 
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oluşturmaktadır. Kent yaşamının yarattığı alt yapı sorunları, kirlilik ve sınai 

faaliyetler çevre üzerinde gün geçtikçe daha fazla olumsuz etki yarattığından, 

bunların olumsuz etkileri denetim altında tutulmalıdır. 

 

   Avrupa bütünleşmesinin çevre sorunlarıyla ilgilenmesinin diğer bir nedeni 

Topluluğun çok geniş alanlara yayılması sonucu Avrupa Topluluğu’na üye olan 

ülkelerin coğrafya, iklim, kültür, toprak, biyolojik çeşitlilik bakımından farklı 

özellikler göstermesidir. Sanayileşmenin az olduğu üye ülkelerde daha az çevre 

sorunu yaşanırken, sanayileşmenin geliştiği ülkelerde çevreye verilen zararlar 

gittikçe artmaktadır. Kentsel büyüme ve sanayileşme tarımsal sahaların da 

azalmasına neden olmaktadır. Ayrıca kentlerde hava kirliliği sorunu da önemli 

boyutlara ulaşmaya başlamıştır. Avrupa Topluluğu’na üye ülkelerdeki toplam 

işgücünün çok büyük kısmının sanayi sektöründe çalışması nedeniyle de çevrenin 

korunması tehlikededir. 

 

 Çevre kirlenmesinin siyasi sınırları aşması Topluluğun çevre sorunlarıyla 

ilgilenmesini sağlayan diğer bir sebeptir. Ülkelerin birbirine yakınlığı, bağımlılığı ve 

bir ülkeden diğerine kirliliğin yayılması Avrupa Topluluğu’na üye ülkeleri 

kirlenmeyi önlemede, kirlilikle mücadelede paylaşım, işbirliği ve dayanışma içinde 

hareket etmeye, ortak harcamalar yapmaya sevk etmiştir.  

 

  1972 yılında Stockholm’de yapılan Birleşmiş Milletler İnsan Çevresi 

Konferansı, Avrupa Toplulukları’nın ciddi olarak çevre sorunlarıyla ilgilenmesine 
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sebep olmuş ve bu alanda Topluluğun harekete geçmesine zemin hazırlamıştır.11 

Stockholm Konferansı, Avrupa Birliği’nin çevre politikasının gelişiminde önemli bir 

dönüm noktası olarak nitelendirilebilir.12 Stockholm Konferansı’nda çevre sorunları 

ve  alınması gereken tedbirler konusu işlenmiştir. Farklı kalkınmışlık düzeyine, farklı 

siyasal rejime sahip olsalar da tüm ülkelerin evrensel nitelik kazanan çevre sorunları 

karşısında ortak sorumlulukları olduğu prensibini paylaşmaları konferansın en 

önemli beklentisini oluşturmuştur. Stockholm Konferansı uluslararası arenada çevre 

sorunlarının ele alındığı ilk büyük toplantıdır.13 

 

  Toplulukta çevre konusu ilk kez 1971 yılında ele alınmıştır.14 1971 yılında 

Avrupa Topluluğu Komisyonu, Avrupa Ekonomik Topluluğu Antlaşması’nın 2., 

100. ve 235. maddelerini yasal dayanak olarak göstererek, Topluluğun çevre koruma 

konusunda ilk bildirisini hazırlamıştır. Bildiride Komisyon, Konsey’e kapsamlı bir 

çevre koruma faaliyet programı hazırlamasını önermiştir. Bu belge, halk sağlığının 

korunmasını, çevre kirliliğinin denetlenmesi için bir denetim şubesinin 

oluşturulmasını, tükenmeye başlayan ya da tükenebilecek doğal kaynakları 

korumayı, üye devletlerin ulusal çevre hukuklarının birbirine uygun hale getirilmesi, 

araştırma programlarında işbirliğini, nüfusun kentlerde yığılması nedeniyle 

çıkabilecek anomiyi giderecek düzenlemeler yapmayı içermektedir. 

 

                                                           
11 TÇV.,op. cit., s. 33. 
 
12Stanley Johnson, Guy Corcelle, The Environmental Policy Of The European 
Communities,London, Dordrecht, Boston, Graham Trotman Yayınları, 1990, s. 35. 
13 Hilal Zilelioğlu, Avrupa Topluluklarında Çevre Politikası ve Hukuku, Ankara, Ankara 
Üniversitesi Yayınları, 1992, s. 1. 
14 Budak, op. cit., s. 114. 
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 1972 yılında Komisyon, ikinci bildirisini yayınlayarak,15 Konsey’e tavsiyede 

bulunmuştur. İkinci bildiri aşağıdaki hususları içermektedir: 

 

 -Komisyon ve Konsey su, hava ve gürültü kirliliği ölçütlerinin tespiti, doğal 

çevrenin korunması ve üye devletlerin mevzuatlarının birbirine uygun hale 

getirilmesi konularında faaliyete geçmelidir. 

 

 -Komisyon, anlaşma hükümlerini belirleyerek, üye devletlere Konsey’deki 

temsilcileri vasıtasıyla bir anlaşmaya varmalarını önermektedir. 

 

 -Konsey, Ren Nehri’nin korunmasıyla ilgili Uluslararası Komisyon’a üye olan 

devletlere bir tavsiyede bulunmalıdır. 

 

 Birçok yazar, Avrupa Topluluğu çevre politikasının kökeninin Avrupa Zirvesi 

olduğunu belirtmektedirler. 19-20 Ekim 1972 tarihinde Paris’te devlet ve hükümet 

başkanlarının toplandığı Avrupa (Paris) Zirvesi’nde, resmi olarak ilk kez Avrupa 

Topluluğu çevre politikası ifadesini bulmuştur.16 Zirve, Komisyon’un bildirilerinden 

ve Stockholm Konferansı’ndan etkilenmiştir. Zirve’de devlet ve hükümet 

başkanlarının beyan ettikleri gibi: “Kendi başına bir amaç olmayan ekonomik 

büyüme, öncelikle yaşam koşulları arasındaki farklılıkların azaltılmasına imkan 

vermelidir. Bu büyüme bütün sosyal tarafların katılması yoluyla sürdürülmelidir. 

Avrupalı olmanın bir gereği olarak ve kalkınmayı insanların hizmetine sunmak 

                                                           
15Budak,op. cit., s. 114. 
16Environmental Policy In The European Community, Luxemburg, Official Publications Of The 
European Communities, 1990, s. 7. 
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amacıyla madde dışındaki değerler ile çevrenin korunmasına özel bir dikkat 

gösterilmelidir.”17 Topluluk çevre politikası, yaşanan çevrenin ve hayat koşullarının 

kalitesinin yükseltilmesini amaçlamaktadır. Zirve’de Roma Antlaşması’ndan yola 

çıkılarak Avrupa Topluluğu çevre politikasının aşağıda gösterdiğimiz temel ilke 

kararları belirlenmiştir:18 

 

 -Kirlenmeyi kaynağına inerek önlemek çevre politikaları içinde en iyisidir. 

 

 -Topluluk bilimsel standartlar ve teknolojik bilgi alanlarında çalışmalarını 

yoğunlaştırarak, kirlilik ve gürültü faktörlerine ilişkin verileri değerlendirerek, bu 

alandaki araştırmaları teşvik etmelidir. 

 

 -Bir üye devletteki faaliyetler başka bir devletin çevresine zarar vermemelidir. 

 

 -Çevre politikası ekonomik ve sosyal gelişmeyle uyum içinde olmalıdır.  

 

 -Çevre politikasında “kirleten öder” ilkesi temel mali kaynak olarak 

görülmelidir. 

 

 -Uygulamaya aktarılan bütün teknik planlama ve karar alma prosedürleri için 

çevresel etkiler olabildiğince erken aşamada hesaba katılmalıdır. 

                                                                                                                                                                     
 
17 Avrupa’da Çevre Sorunları, Ankara, Avrupa Topluluğu Komisyonu Temsilciliği Yayınları, 2. 
Baskı, 1989, s. 14-15. 
18 The European Community and the Environment, Luxemburg, Office for Official Publication  
 of the European Communities, 1987, s. 11-12. 
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 -Topluluk veya Topluluğa üye devletler çevre politikalarında gelişmekte olan  

ülkelerin menfaatini gözetmelidirler. 

 

 -Ekolojik dengenin veya doğal kaynakların zarar görmesine neden olabilecek 

her türlü eylemden sakınılmalıdır.  

 

 -Farklı düzeylerdeki ve tipteki çevre kirlenmelerinde, kirlilik tipine uygun olan 

faaliyet seviyesi belirlenmelidir. 

 

 -Çevrenin korunması konusu tüm Topluluk yurttaşları için önemli olup, 

konunun önemi konusunda herkes bilinçlendirilmeli ve bu konudaki çalışmalara 

katkıda bulunulmalıdır. 

 

 -Topluluk ve üye ülkeler çevre ile ilgili uluslararası platformda faaliyet 

gösteren organizasyon ve örgütlere katılmalı ve katkıda bulunmalıdır. 

 

 -Her üye ülke çevre politikasının ilkelerini en kısa zamanda belirlemeli ve tek 

başına yürürlüğe koymalıdır. 

 

 -Topluluğun çevre koruma politikası, tek tek üye ülkeler için ana ilkelerin 

korunması ve bu ilkeler kapsamında planlamanın yapılmasıdır. Topluluk çevre 

politikası ulusal politikaların mümkün olduğunca uyumlu gelişmesini amaç edinir. 

Bu gelişme ortak pazarın işleyişini tehlikeye düşürmemelidir 
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 II)TOPLULUK ÇEVRE HUKUKUNUN HEDEF VE İLKELERİ 

 

 A)Topluluk Çevre Hukukunun Hedefleri 

 

 Topluluğun çevre hukukunun hedefleri kısaca şunlardır:  

 

 -Çevreyi korumak, çevre kalitesini yükseltmek, çevre kirliliğiyle ve rahatsızlık 

vericilerle mücadele etmek, bunları yok etmek, azaltmak ve önlemek, 

 

 -İnsan sağlığını korumak ve sağlığın korunmasına katkıda bulunmak, 

 

 -Doğanın ve doğal kaynakların, ekolojik dengeye önemli ölçüde zarar verecek 

şekilde işletilmelerini engellemek ve bunların akılcı olarak  ve geleceği düşünerek 

yönetilmelerini sağlamak, 19 

 

 -Kalkınmaya, özellikle de çalışma şartları ve yaşam çevresinin geliştirilmesiyle 

ayrıca kalite ihtiyacıyla uyumlu olarak yön vermek,  

 

 -Kent planlaması ve toprak kullanımında, çevresel etkilerin daha fazla göz  

önüne alınmasını  temin etmek, 

 

 -Topluluğun dışındaki devletlerle ve özellikle uluslararası örgütlerle işbirliği  

                                                           
19 Türk Sanayiciler ve İş Adamları Derneği, Avrupa Birliği Çevre Mevzuatına Uyum Süreci,  
İstanbul, Lebib Yalkın Yayınları, 2002, s. 26-27. 
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yaparak, çevresel sorunlara ortak çözüm yolları aramak.20 

 

 -Çevreye saygılı sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak21 

şeklinde sıralanabilir. 

  

 B)Topluluk Çevre Hukukunun İlkeleri 

  

 Topluluk Çevre Hukukunun ilkeleri şunlardır:22 

 -Bütünleyicilik ilkesi 

 -Önleme ilkesi 

 -Yüksek seviyede koruma ilkesi 

 -İhtiyat ilkesi 

 -Kaynakta önleme ilkesi 

 -Kirleten öder ilkesi 

 

 1.Bütünleyicilik İlkesi (Baştanbaşalık İlkesi) 

 

 Bütünleyicilik ilkesi, çevre korumanın diğer Topluluk politikalarına uygun hale 

getirilmesi anlamına gelmektedir. Malların serbest dolaşımı ve rekabet politikası, 

                                                           
20 Avrupa Birliği Antlaşması’nın 130 r maddesi ile Beşinci Çevre Eylem Programının İlgili 
Hükümleri. 
21 Maastricht Antlaşması’nın ilgili Hükümleri. 
22 Budak, op. cit., s. 39. 
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Avrupa bütünleşmesinin başlangıcından itibaren bu ilkeden en çok etkilenen iki 

politika alanı olmuştur.23 

 

 İlke, Tek Senet ile mevzuata girmiş ve 130 r maddesinin  2. fıkrasında 

düzenlenmiştir. Maddeye göre, çevrenin korunmasındaki gereklilikler, diğer 

Topluluk politikalarının bütünleyicisidir. 

 

 Bütünleyicilik ilkesi özellikle Beşinci Çevre Eylem Programı’nda önemle 

benimsenmiştir. 

  

 Bütünleyicilik ilkesi kapsamında, Avrupa Birliği Antlaşması’yla yapılan 

düzenlemeye göre, çevre korumanın gereklilikleri diğer Topluluk politikalarıyla 

bütünleştirilmeli ve çevre korumanın gerekleri, diğer Topluluk politikaları 

saptanırken ve uygulanırken dikkate alınmalıdır. 

  

 Amsterdam Antlaşması’yla söz konusu ilke 130 r maddesinden çıkarılmış, 

Anlaşma’nın 3. maddesinde yer almıştır. 3. Maddenin c bendine göre; çevre 

korumanın gerekleri, üçüncü maddede anılan Topluluk politika ve tedbirlerinin, 

özellikle sürdürülebilir kalkınma ile ilgili olanlarının, tespit edilmesinde ve 

uygulanmasında göz önüne alınır. Sürdürülebilir kalkınma Topluluğun politika ve 

tedbirleri arasında sayılmış ve böylece bütünleyicilik ilkesi daha önemli hale 

gelmiştir. 

  

                                                           
23 Armağan Candan, Avrupa Birliği’nin Çevre Politikası, İstanbul, İktisadi Kalkınma Vakfı 
Yayınları, 2003, s. 7. 
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 Kısaca; bu ilke ile, diğer politikalar belirlenirken ve uygulanırken çevre 

korumanın gereklerinin göz önüne alınması söz konusudur. 

  

 2.Önleme ilkesi 

 

 Çevreyi koruma ve zararı önleme fikrine dayanan söz konusu ilke; çevre 

hukuku yardımıyla, somut çevre tehlikeleri ortaya çıkmadan, çevreye zarar 

verilmeden önce önlemler alınmasını ve çevresel yüklerin topyekün bertaraf 

edilmesini, çevresel zararları topyekün önlemeyi ifade eder. Etkili çevre politikaları 

içinde önemlidir. İlke, potansiyel çevre zararlarının tümünün ortadan kaldırılmasını, 

önlenmesini öngörür. 

  

 Önleme ilkesine Birinci Çevre Eylem Programı’nda yer verilmiştir.  

  

 Avrupa Topluluğu Antlaşmaları’yla getirilen önleme ilkesinde iki önemli sorun 

söz konusudur.  Birincisi ilgili madde 130  r (2)’de riskin hangi ölçüde kabul 

edilebilir olduğu ve faaliyet serbestliğinin hangi ölçüde korunması gerektiği noktası 

belirtilmeden her türlü önlem bakımından uygulanabilir olduğu ifade edilmektedir. 

İkinci olarak bu ilkenin hukuki sorunu sadece içeriğinden kaynaklanmayıp; daha 

ziyade diğer ilkelerle olan ilişkilerindeki ağırlığından kaynaklanmaktadır. İnsanların 

imkanlarının geleceğe dönük olarak sınırlanması, onların anayasalarla korunmuş olan 

temel hak ve özgürlükleriyle çatışabilir. Örneğin; ticari sırlarının açıklanması 

hakkıyla çatışabilir.24 

                                                           
24 Budak, op. cit., s. 42. 
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 3.İhtiyat İlkesi 

 

 İhtiyat ilkesi, çevre açısından zararlı sonuçların gerçekleşeceği hakkında ciddi  

şüphe olması halinde, bilimsel kanıtın ortaya çıkmadan, diğer bir değişle; çevre 

kirlilikleri oluşmadan önce önlem alınması anlamına gelir. İhtiyat ilkesinde 

potansiyel çevre zararlarının orantısallık  ilkesine dayandırılmış    asgari    önlemlerle  

giderilmesi dahi söz konusu olabilir. Önleme ve ihtiyat ilkesi arasındaki farklılıklar 

şu şekilde belirlenebilir.  Önleme  ilkesi  açık  (mevcut, somut) bir tehlike varsa söz 

konusu iken; ihtiyat ilkesi gerçek olmayan, bilimsel belirsizliğe dayanan tehlikelerde, 

hatta  gerekçelere dayandırılmış risk bulguları olmadan dahi uygulama bulur. Çevre 

politikası  kaynakların kullanımı açısından ihtiyat ilkesine dayanıyorsa, doğal 

kaynakların korunması ve gelecek kuşakların menfaatlerinin mümkün olduğu kadar 

dikkate alınmasını ifade eder.25 

  

 Söz konusu ilke, Maastrich Antlaşması ile mevzuata girmiştir 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                     
25Eberhard Grabitz, Martin Nettesheim, Kommentor Zur Europaschen Union, in Eberhard. 
Grabitz/Meinhard Hilf (Hrsg),Art BOR, CH. Beckische verlagbuchandlung, München,1994,Rdnr.37; 
İbid.,  s. 41,42. 
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 4.Yüksek Seviyede Koruma İlkesi  

 

 Topluluğun tüm kurumlarını, yasama yetkileri kapsamında başta Komisyon, 

Parlamento ve Konsey’i bağlayan bu ilke, tüm kurumların Topluluğun farklı 

yerlerindeki çevre şartlarını göz önüne alarak yüksek seviyede korumayı amaç 

edinmelerini ifade eder.26 

 

 5.Kaynakta Önleme İlkesi 

 

 Kaynakta önleme ilkesi, çevresel zararlarla kaynağında öncelikle mücadele 

edilmesini, çevre kirliliğinin mümkün olan en dar alanda tutulmasını, yayılmasının 

önlenmesini  ifade etmektedir. 

  

 İlk olarak Üçüncü Çevre Eylem Programında yer almıştır. Söz konusu ilke, 

Tek Senet ile Anlaşma kapsamına girmiş ve Avrupa Birliği Antlaşması’nda olduğu 

gibi korunmuştur. Avrupa Topluluğu Antlaşması’nın Avrupa Birliği Antlaşması ile 

değişik 130 r maddesinin 2. fıkrasının 1. bendinde “çevre zararları ile mümkün 

olduğunca kaynağında mücadele edilmesi” biçiminde düzenlenmiştir. 

  

 Kaynağında önleme ilkesi, örneğin; atığın üretim yerine yakın bir yerde yok 

edilmesini öngörür. Söz konusu ilke, çevre zararlarını en erken dönemde azalttığı, 

yayılmasını engellediği ve sınır ötesi çevre zararlarına önemli çözümlerden biri 

olduğu için önemlidir. 

 
                                                           
26Candan, op. cit., s. 7. 
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 6.Kirleten Öder İlkesi  

 

 Kirleten öder ilkesi, çevre zararları ve çevre kirliliği oluştuktan sonra mücadele 

etmeyi öngören bir ilkedir.    

  

 Bu ilke, Birinci Çevre Eylem Programında belirtildiği gibi, Topluluk çevre 

politikasının temelidir. Söz konusu ilke, kirletenlere, sebep oldukları kirlilik ile 

mücadelenin bedelinin ödettirilmesine, onları kirliliği azaltmaya ve daha az kirleten 

ürün ve teknolojiler bulmaya yöneltmektedir. Bu ilke, kirleticilerin uyması gereken 

çevre standartları belirlenerek de uygulama alanı bulabilmektedir. Topluluğun  

ikincil kaynaklarında da bu ilkeye yer verilmiş ve çeşitli atıflar yapılmıştır. Örneğin; 

Atık Çerçeve Direktifinde, kirleten öder ilkesine doğrudan atıf yapılmakta, atığın yok 

edilmesi masraflarının atık sahibine ait olduğu ifade edilmektedir.27 

 

 III)AVRUPA BİRLİĞİ’NDE ÇEVRE HUKUKUNUN KAYNAKLARI 

 

 A)Avrupa Birliği’nde Çevre Hukukunun Birincil Hukuk Kaynakları 

 

 Birincil hukuk kaynakları Topluluğun kurumsal çerçevesini çizer. Topluluk 

kurumları idari, işlemler ve yasama işlemleriyle bu çerçeveyi Topluluk çıkarlarına ve 

                                                           
27Ibid., s. 7. 
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yararlarına uygun olarak doldurur. Bunlar üye devletlerin dolaysız biçimde 

düzenlediği hukuki belgelerdir.28 

 

 1.Avrupa Birliği’nde Çevre Hukukunun İlk Antlaşmalar’a Göre 

İncelenmesi  

 

  i)Genel Olarak 

 

 Gerek Avrupa Kömür Çelik Topluluğu’nu kuran 1951 tarihinde yapılan Paris 

Antlaşması’nda, gerekse Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu’nu ve Avrupa Ekonomik 

Topluluğu’nu kuran 1957 tarihli Roma Antlaşması’nda çevre ve çevrenin korunması 

alanında,   üye    devletlerden   Topluluklar’a   yetki   devrini   veya   ortak    politika  

yürütülmesini ya da hukuki düzenleme yapılmasını öngören doğrudan bir hüküm 

bulunmamakla birlikte çerçeve hüküm niteliğinde dolaylı düzenlemeler vardır.29 

Bunun nedeni çevre kirliliğinin ciddi boyutta bir sorun olmaması, global bir sorun 

olarak kamuoyunun bilincine yerleşmemesi, çevrenin korunması sorununun güncel 

olmaması ve çevrenin korunmasının ve iyileştirilmesinin klasik politika alanına dahil 

olmamasıdır. Kurucu Antlaşmalar’da çevre sorunları ile ilgili Topluluğa düzenleme 

yapma yetkisinin verilmesinin doğrudan yer almaması, bu alanda herhangi bir 

girişimde bulunulmadığı sonucuna varılmasını gerektirmemelidir. Topluluklar yetki 

alanlarındaki konularda düzenleme yaparken önem kazanan çevre problemlerine de 

eğilmişlerdir.          

                                                           
28 Klaus-Dieter Borchardt, Topluluk Hukukunun ABC’si, Ankara, Türkiye Temsilciliği Yayını, 
1995, s. 34. 
29 TÇSV, Avrupa Topluluklarında ve Türkiye’de Çevre Mevzuatı, Ankara, TÇSV Yayınları, 1989, 
s. 17. 
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 Kurucu Antlaşmalardaki çerçeve hüküm niteliğindeki dolaylı hükümler, 

Avrupa Tek Senedi’ne kadar Topluluğun çevre politikasında hukuki dayanak 

olmuştur. 

   

 Paris Antlaşması’nda birleşmenin kömür çelik sektöründe olması ve tedrici bir 

gelişme göstermesi planlanmıştır. Roma Antlaşması ile bütünleşmenin kömür çelik 

sektöründen ekonominin bütün sektörlerine yayılması hedeflenmiştir. Bu antlaşma 

ile üye devletler arasında piyasadaki gümrük engelleri bertaraf edilerek, sermayenin, 

malların, iş gücünün, hizmetlerin serbestçe dolaştığı ortak ve üye ülkelerin serbest 

rekabetine açık bir piyasa yaratma amacı taşınmıştır. Bu amaç çerçevesinde üye 

ülkelerin ekonomik politikalarının yakınlaştırılmasının gerekliliği de öngörülmüştür. 

Görüldüğü üzere; Avrupa Toplulukları başta ekonomik bütünleşmeyi 

hedeflemişlerdir. 

  

 ii)Avrupa Kömür Çelik Topluluğu Antlaşması’nda Çevre Konusu 

 

 Avrupa Kömür Çelik Antlaşması’nda çevre ile ilgili doğrudan bir hüküm 

olmamakla beraber çevre ile ilgili dolaylı iki hüküm bulunmaktadır. Antlaşma’nın 3. 

maddesinde, doğal kaynakların aşırı kullanılmasının önlenmesi suretiyle akılcı 

kullanımının ve işçilerin hayat standartlarının ve çalışma koşullarının 

iyileştirilmesinin Topluluğun görevi olduğu belirtilmiştir. 
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 Çevre ile ilgili diğer bir dolaylı hüküm Antlaşma’nın 55. maddesidir. Bu 

maddede Komisyon, madencilik sektöründe iş ve işçi güvenliğinin iyileştirilmesi 

hususunda teknik ve ekonomik araştırmaları  teşvik etmesi ve üye ülkelerin araştırma 

merkezleri arasında işbirliğini koordine etmesi için de görevlendirilmiştir. 

   

 iii)Avrupa  Atom Enerjisi Topluluğu Antlaşması’nda Çevre Konusu 

 

 Üç Kurucu Antlaşmalar’ın hiçbirisinde doğrudan çevrenin korunmasına ilişkin 

hüküm bulunmamaktadır. Ancak AAET Antlaşması nükleer enerjiden 

yararlanılmasına yönelik düzenlemeler içermiş ve  insan sağlığının korunması için 

gereken önlemler öngörülmüştür. 1986 yılında Çernobil Nükleer Santrali’ndeki kaza 

sonrasında ve enerji alanında Ortak Pazar’ın hedeflerine ulaşmak için yapılan yoğun 

çalışmalar sonrasında, Avrupa Topluluğu çevrenin korunması konusunu atom 

enerjisi sektörüne yönelik çalışmalarında arttırmıştır.30 

 
  

 Antlaşma’nın II/3. bölümünde sanayi güvenliğini amaçlayan insan sağlığının 

korunmasına ve II/7. bölümünde de güvenlik kontrolüne ilişkin hükümler 

bulunmaktadır.     

  

 AAET Antlaşması’nın 3. maddesinde sağlığın korunmasını düzenleyen ana 

hüküm yer almıştır 

  

                                                           
30 Budak, op. cit., s. 259. 
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 Antlaşma’da, Topluluk’ta iyonizant radyasyonunun neden olduğu tehlikelere 

karşı,  çalışanların ve halkın  sağlığını korumaya ilişkin olarak temel normlar 

getirilmiştir. 31 Temel normlar; radyoaktif ışınların azami dozunu, zararlı etkiler 

karşısında meydana gelecek tehlikeler için azami kabul edilebilirlik sınırlarını, 

çalışanların sağlık kontrolleri için temel ilkeleri belirlemiştir. 

  

 Antlaşma’nın 77. ile 85. maddeleri arası güvenlik denetimine ilişkindir. 

Nükleer reaktörlerde enerji üretiminde kullanılacak maddelerin amaçları dışında elde 

edilmesine ve kullanılmasına ilişkin hükümler ile, özel antlaşmalarda belirtilen 

kontrol yükümlülüklerine saygı gösterilmesi, kullanılacak maddelerin kişilere zarar 

verebilecek şekillerde kullanılmasını önlemek konuları bulunmaktadır. 

  

 Antlaşma’nın 33. Maddesinin 3. fıkrasına göre üye devletler, radyoaktif 

ışınlardan korunmaya ilişkin düzenlemelerin yapılması konusunda Komisyon’a 

tasarılar  götürmelidir.  Aynı maddenin 4. fıkrasına göre;  Komisyon’un,  kendisine 

gelen tasarılar hakkında tavsiyeler çıkarma yetkisi bulunmaktadır. Üye devletlerin 

Komisyon’a radyoaktif maddelerin planlı uzaklaştırılması hakkında ve toprağın, 

havanın, suyun radyoaktivitesinin ölçüm neticelerine ilişkin bilgi vermek 

yükümlülükleri bulunmaktadır.  

  

 Antlaşma’nın 38. maddesine göre, Komisyon havanın, toprağın ve suyun 

radyoaktif içeriği hakkında tavsiyelerini belirtir. Acil durumlarda üye devletlerin, 

                                                           
31TÇSV ,op. cit., s. 18. 
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Komisyon’un belirlediği üst sınıra uymamasından üye devleti sorumlu tutan 

yönergeler hazırlar. 

 

  

 iv)Avrupa Ekonomik  Topluluğu Antlaşması’nda Çevre Konusu 

 

 Bu Antlaşma’da da doğrudan çevreyle ilgili ortak politikanın yürütülmesini 

öngören  bir madde bulunmamakla birlikte, Topluluğa çevre ile ilgili düzenleme 

yapabilmesi için dolaylı olarak yetki verilmiştir.  

  

 Antlaşma’nın 2. maddesi, Topluluğun genel görevlerini düzenlemiştir. 

Maddeye göre; Topluluğun görevi, bir ortak pazarın kurulması ve üye devletlerin 

ekonomik politikalarının giderek birbirine yakınlaştırılması ile, Topluluğun 

tamamında ekonomik gayretlerin  uyumlu olarak gelişmesini,  üye devletler 

arasındaki sıkı ilişkilerin ve hayat seviyelerinin  dengeli ve sürekli biçimde 

genişlemesinin ve sağlamlığının arttırılmasını sağlamaktır.      

  

 Bu maddede bahsedilen “...hayat seviyelerinin dengeli ve sürekli biçimde  

genişlemesini ve sağlamlığının arttırılmasını sağlamak” ifadesinin dolaylı da olsa 

çevrenin korunmasıyla ilişkisi vardır. Bunun sonucu olarak, çevrenin korunmasının 

Topluluğun yetki alanına dolaylı da olsa girdiği söylenebilir. Söz konusu ifade; 

Topluluğun çevre ve sorunları ile ilgili ortak girişimlere başlamasına olanak sağlayan 

bir ifadedir. Topluluğun çevre konusunda yapacağı girişim ve düzenlemelere, çevre 
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politikasına hukuki  temel  ve  gerekçe  oluşturur.32  Diğer  bir  değişle, madde  çevre 

korumasına ilişkin tamamlayıcı önlemler almanın dayanağı olarak  görülmektedir. 33 

  

 Antlaşmanın 3. maddesinde ise belirlenen amaçlara ulaşmak için Topluluğun 

girişimleri belirtilmiştir. Topluluğun girişimleri; ortak pazarda rekabetin 

bozulmamasını sağlayan bir rejimin yürürlüğe konmasını, ortak pazarın işleyişinin 

gerektirdiği ölçüde her üye devlet  ulusal mevzuatların birbirine yakınlaştırılmasını, 

çalışanların çalışma imkanlarını geliştirmek ve onların yaşam şartlarının 

iyileştirilmesine yardımcı olmak amacıyla bir Avrupa Sosyal Fonu’nun kurulmasını 

içermektedir.“...her ulusal mevzuatın yaklaştırılması...” ifadesi çevre mevzuatının 

yakınlaştırılmasını da kapsamaktadır.34 

  

 Yaşam düzeyinin yükseltilmesini sağlamanın yollarından bir kısmı  iyi çevre 

politikası oluşturmakla da ilgilidir. İşçilerin yaşam ve çalışma koşullarını yükseltmek 

amacıyla ortak bir fon oluşturulacaktır. 

  

 Diğer bir dolaylı düzenleme ise Antlaşmanın 36. Maddesi (yeni 30. 

maddesidir.) I. başlığın 2. bölümü malların serbest dolaşımı ile ilgili düzenlemedir. 

Bu bölümde yer  alan 30.-34. maddeler (yeni 28.-30. maddeler) üye devletler 

arasında ithalat ve ihracatta miktar kısıtlamalarının ve eş etkili tedbirlerin ortadan 

kaldırılmasını öngörmüştür. Bu maddelere istisna olan 36. maddeye göre “30.-34. 

maddelerin hükümleri; kamu ahlakı, kamu düzeni, kamu güvenliği, kişi ve 

                                                           
32 Ibid., s. 32. 
33 Tekinalp, Tekinalp, Avrupa Birliği Hukuku, İstanbul, Beta Yayınları, 1997,  s. 482. 
34 Egeli, op. cit., s. 27. 
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hayvanların sağlıklarının ve yaşamlarının korunması veya bitkilerle sanat, tarih ve 

arkeolojik değerleri olan ulusal zenginliklerin ya da ticari ve sınai mülkiyetin 

korunması nedenlerinin haklı kıldığı ithalat ihracat veya transit yasaklamalarına ya 

da kısıtlamalarına engel olamaz. Bununla birlikte, bu yasaklamalar ya da 

kısıtlamalar, üye devletler arasındaki ticarette keyfi bir ayrımcılık ya da örtülü bir 

kısıtlama getirmemelidir.” Söz konusu madde ticaret serbestliğine yöneltilmiş ortak 

pazarın temel ilkelerine bir istisnadır.35 

  

 235. madde Roma Antlaşması’nda önceden yer almamakla birlikte; ortak 

pazarın amaçlarından birini sağlamak için Topluluğa faaliyete geçme, diğer bir 

değişle, yeni politikalar belirleme yetkisi veren ve bu sebeple de çevre politikasının 

oluşumuna aracı olan bir maddedir.36 Görüldüğü gibi;  235. madde (yeni madde 308) 

ile Topluluğun çevre sorunları konusunda düzenleme yapmasına imkan sağlayan 

hukuki temel ve yetki normudur.  

  

 Ortak pazarın işleyişinde, Topluluğun amaçlarından birini gerçekleştirmek için 

Topluluk tarafından bir eylemde bulunulması gerektiğinde, söz konusu eylem 

Antlaşma’da belirtilmemişse; Konsey Komisyon’un önerisi üzerine ve 

Parlamento’nun da görüşünü alarak gereken düzenlemeleri oybirliğiyle yapar. 

   

 Buna göre ortak pazarın işleyişinde Konsey, Komisyon’un önerisiyle 

Parlamento’nun da görüşünü alarak oybirliğiyle çevre sorunları konusunda 

düzenlemede bulunabilir. Antlaşma’da öngörülmeyen hususlarda üye devletler 

                                                           
35 TÇV, op. cit. ,s. 30-31. 
36 Budak,op .cit., s. 268. 
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oybirliğiyle karar vererek, Topluluğa yetki devredebilirler. Bu husus ise, AET 

Antlaşması’nda Topluluğun yetkilerinin ve yetki alanının kesin ve katı şekilde 

belirlenmediğini gösterir. 

  

 100. maddeye göre; Konsey, Komisyon’un önerisi üzerine ortak pazarın 

kurulması ya da işleyişi konusunda doğrudan etkisi olan alanlarda üye devletlerin 

kanun, tüzük ve idari düzenlemelerinin yakınlaştırılması için oybirliği ile direktifler 

(yönergeler) çıkartır. Yerine getirilmesi bir ya da birçok üye devlette kanuni 

düzenlemelerde değişiklik gerektiren direktifler için Parlamento’ya (Genel Kurul’a) 

ve Ekonomik Sosyal Komite’ye danışılır. 37 Diğer bir değişle; 100. madde Topluluğa 

ticaret ve serbest rekabet önündeki engelleri kaldırmak amacıyla, direktifler 

yayınlama, tüzük yapma ve idari kararlar alma yetkisini, 235. madde Topluluğa 

amaçlarını gerçekleştirmek için önlemler alma yetkisini vermiştir. Böylece, 2. madde 

Topluluğun çevre konusundaki hukuki düzenlemelerin temeli olmuştur. Buna 

dayanarak Topluluğun    örneğin   1967    yılında   tehlikeli       maddelerin 

sınıflandırılması, ambalajlanması ve etiketlenmesi konusunda bir yönerge 

yayınlamıştır.38 

  

 Roma Antlaşması’nın 100. maddesi, ortak pazarın işleyişi üzerinde doğrudan 

etkili olan üye devlet hukukunun uyumlaştırılması ile ilgili temel hükümler olup, 

Topluluğun çevre politikası ile ekonomi politikası arasında bir bağ kurulmasına da 

doğal olarak neden olmaktadır.39 

                                                           
37 TÇV, op. cit.,  s. 31. 
38 TÜSİAD, op. cit., s. 26. 
39 Stanley P.Johnson, Guy Corcelle, The Environmental Policy Of The European Communities, 
London, International Environmental Law And Policy Series, Graham And Trotman,1989, s. 3. 
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 Avrupa Tek Senedi’nden önce çevre hukukuna ilişkin yönergelerin 

çoğunluğunun hukuki dayanağı Avrupa Ekonomik Topluluğu Antlaşması’nın 100. ve 

235. maddeleridir. Söz konusu maddeler Kurucu Antlaşmalar döneminde çevre 

hukukunun hukuki temelidir. 100. madde Tek Sened’in yürürlüğe girmesine kadar 

Topluluğun çevre politikasının oluşturulması ve yürütülmesinde geçerli olan 

faaliyetlerin belirlenmesinde, söz konusu faaliyetleri uygulamaya geçirebilmek için 

235. maddenin tamamlayıcı özellik taşıyan hükümlerinden faydalanılmıştır.40 

   

 2.Avrupa Tek Senedi 

 

  Avrupa Tek Senedi’nin taslağı 1985’de hazırlanmış olup, üye devletlerin dış 

işleri  bakanları  tarafından  17  ve  28  Şubat 1986’da   Lüksemburg’da   imzalanmış,  

1 Temmuz 1987’de yürürlüğe girmiştir. Avrupa Tek Senedi ile Kurucu 

Antlaşmalar’da ilk ve köklü değişiklikler meydana gelmiştir. 

 

 Avrupa Tek Senedi ortak pazarın önündeki mali, fiziki ve teknik engellerin 

kaldırılarak, tek pazar oluşturulmasını amaçlamaktadır. Bu bağlamda; Avrupa 

Toplulukları’nın hem kuramsal yapısında değişiklik, hem de Toplulukların yetki 

alanlarında genişleme olmuştur.  

 

 Antlaşma ile, özellikle çevre politikası daha fazla geliştirilmiştir. Topluluk 

Konseyi’ne çevrenin korunmasında önlem alma ve üst düzeyde korumayı esas alma 

                                                                                                                                                                     
 
40 Egeli, op. cit., s. 29. 
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yetkisi verilmiştir.41 Topluluk Kurucu Antlaşmaları, çevre konusunda yetkileri 

genelde üye devletlere bırakmıştır. Topluluğun yetkilerinin hukuki dayanağını, uzun 

süre AET Antlaşması’nın 100 ve 125. maddeleri sağlamıştır. Ancak Avrupa Tek 

Senedi, Kurucu Antlaşmalar’ın tamamlayıcısı niteliğinde olup, Topluluğun çevre 

konusuna ilişkin yetkisinin hukuki dayanağı olmuştur. 

 

 Avrupa Topluluğu, Tek Avrupa Senedi ile yeni bir boyut kazanmış, Avrupa 

Topluluğu çevre mevzuatı  “aquis communaitaire” adıyla bilinen Avrupa Topluluğu 

müktesebatına dahil edilmiştir.42  Tek Senet’e çevre ile ilgili özel hükümler konarak, 

ilk kez çevre ve çevrenin korunması Topluluğun yetkisine açıkça girmiş,43 çevre 

alanındaki Topluluk faaliyetlerinin esasları tanımlanmıştır. Tek Senet ile Topluluğun 

çevre politikasına resmi bir tanımlama yapılmış ve ilk kez Topluluk çevre hukukuna 

açık bir hukuki temel sağlanmıştır.44 Böylece çevre ve çevrenin korunması ile ilgili 

düzenlemelerin bağlayıcılığı kesinleşmiştir. 

 

 Tek Senet’in 25. maddesine göre; Roma Antlaşması’na VII. başlık olarak çevre 

başlığının eklenmesi öngörülmüştür. Çevre başlığında, Topluluğun çevre 

politikasının hedef ve prensiplerini tanımlayan 130 r, oybirliği genel kuralının yerine 

nitelikli çoğunlukla karar alma imkanı veren 130 s, üye devletleri Avrupa Topluluğu 

standartlarından saparak daha sıkı ulusal çevre önlemleri almak hususunda 

                                                           
41 TÜSİAD, op. cit.,s. 26. 
42 Pascal Fontaine, Europe In Ten Lessons, Luxembourg, Publications Of  The European 
Communities, 1995, s. 7. 
43 European Communities-Commission, Treaties Establishing The European Communities 
(ECSC,EEC,EAEC)-single European Act Other Basic Insturuments, Luxemburg, Abridged 
Edition, 1987, s. 558. 
44 David Freestone, “European Community Environmental Policy And Law”, Law, Policy And The 
Environment, ED. Robin Churchill, Lynda Woren, John Gibson,Oxford,Basil Blackwell 
Publications, 1991,s. 137. 
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yetkilendiren 130 t maddeleri yer almaktadır. Ayrıca Tek Sened’in 18. maddesiyle 

Kurucu Antlaşma’ya 100 a olarak eklenen madde, AET Antlaşması’nın 3. 

bölümünün, 1. başlığının 3. kısmına eklenmiştir. 100 a maddesi 1992 yılına kadar iç 

pazarın kurulmasını hedeflemiş, Konsey’e ulusal mevzuatın denkleştirilmesi için 

oybirliği yerine nitelikli çoğunlukla önlemler alma imkanı vermiştir. 100 a 

maddesinin 3. ve 4. fıkralarında çevre koruması ifadesi açıkça yer almıştır.  

 

 Avrupa Tek Senedi’ne göre; Topluluğun çevre politikasının amaçları: çevrenin 

kalitesini korumak, sürdürmek, iyileştirmek, kişi sağlığının korunmasına katkıda 

bulunmak için çalışmalar yapmak, doğal kaynakların özenli, düzenli, temkinli ve 

rasyonel kullanımını sağlamaktır. Bu amaçlar 130 r maddesinde  belirtilmiş olup,  bu 

madde çevre konusunda temel maddedir.  

 

 Belirtilen amaçlara ulaşmak için Tek Avrupa Senedi’ndeki ilkeler 130 r 

maddesinin 2. bölümünde yer almıştır. Tek Senet’te yer alan ilkeler: önleme ilkesi 

(önleyici eylem ilkesi), kaynağında önleme ilkesi (kaynağından düzeltme ilkesi), 

“kirleten öder” ilkesi ve diğer politikalarla bütünleşme ilkesidir. 

 

 Önleme ilkesi, gürültü ve kirlilik meydana gelmeden önce gerekli tedbirlerin 

alınmasını ifade eder. 

 

 Kaynağından düzetme ve kesme ilkesi, kirlilik ve gürültünün kaynağı olan 

faktörlerin hukuki düzenlemelerle düzeltilmesini amaçlar. 
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 Kirleten öder ilkesi, kirleten kişi ve kuruluşlarca kirlilik ve gürültü sonucu olan 

masrafların karşılanmasını öngörür. Bu ilke Tek Avrupa Senedi’nde istisnasız kabul 

edilmiştir. 

 

 Bütün diğer ortak politikalarla bütünleşme ilkesine göre, Topluluğun bütün 

diğer politikalarının uygulanmasında çevre politikası dikkate alınmalıdır. Tarım, 

ulaşım, rekabet veya bölgesel politikalar gibi çevre korunması alanında önemli 

olabilecek sektörel politikaların global bir çevre politikası çerçevesine sokulmasının 

gerçekleştirilmesi, temiz teknolojilerin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Burada yatay 

uygulanırlık söz konusudur.  

 

 130 r maddesinin 3. bölümünde yer alan Komisyon’un uygulamayı 

gerçekleştirirken (faaliyet aşamasında) göz önünde bulunduracağı ilkeler yer almıştır. 

Bu ilkeler; elde bulunan kullanılabilir teknik ve bilimsel verileri, Topluluğun çeşitli 

bölgelerdeki çevre şartlarını, faaliyete geçme ya da eylem yokluğunun yaratacağı 

yarar ve zararları, Topluluğun ekonomik ve sosyal gelişmesini ve bölgesel dengeli 

kalkınmayı dikkate alma ilkeleridir. 

 

 Komisyon, teklif hazırlarken elde bulunan ve kullanılabilir, bilimsel ve teknik 

verileri nazara alma ilkesiyle hareket edecektir.  

 

 Topluluğun çeşitli bölgelerdeki çevre şartlarını dikkate alma ilkesi; çevre 

koşulları içinde bölgesel farklılıklar olmasından dolayı çevrenin korunması için olan 

standartların bölgenin çevre şartlarına uygun olarak yapılmasını öngörmektedir.  
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 Faaliyete geçme ya da eylem yokluğunun yaratacağı yarar ve yükleri dikkate 

alma ilkesi uyarınca; Komisyon orantılı olarak avantaj ve zarar analizi yaparak 

teklifini oluşturacaktır. Komisyon ilk gözlemini de Adalet Divanı’nın içtihadını 

nazara alarak yapacaktır. Eğer analiz orantı ilkesine uygun düşmezse, Komisyon 

eylemsizliği tercih edebilir. Bu durumda kirlilikten zarar gördüğünü iddia edenler 

Divan’a gidebilirler.  

 

 Topluluğun ekonomik ve sosyal gelişmesini ve bölgesel dengeli kalkınmayı 

göz önünde tutma ilkesi, ekonomik ve sosyal gelişmenin Topluluğun bölgesel 

kalkınması ile genel kalkınması arasında uyumlu olmasını öngörür. Çevre 

standartlarına aykırı davranmamasını zorlayıcı niteliktedir.  

 

 Sened’in 130 r maddesinin 4. paragrafı, yetki paylaşımının sınırlarını 

belirlemektedir. Madde 130 r/4’ye göre; Topluluk çevre konusunda 130 r’nin 1. 

paragrafında hedeflenen amaçlara Topluluk düzeyinde ulaşılmasının üye devletlerin 

her birinin kendi düzeyinde ulaşabileceğinden daha kolay olacağı durumlarda 

müdahale eder. Üye devletler Topluluk’ça alınan bazı tedbirlere halel getirmeksizin, 

diğer bazı tedbirlerin finansmanını ve uygulanmasını sağlarlar. 

 

 Çevre politikası konusunda asıl yetki üye devletlerdedir. Topluluğun yetkileri  

tamamlayıcı niteliktedir. Diğer bir değişle; Topluluğun çevre politikasındaki faaliyeti 

üye devletlerin ulusal politikalarına oranla ikincil niteliktedir. Topluluk,  birlikte 

veya toplu girişimin daha iyi sonuç vereceği kanaatine varırsa devreye girecektir. 
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Topluluğun hangi düzeyde müdahale edeceği konusunda açıklık yoktur. Finansman 

ve uygulama yetkisi, Toplulukça alınan tedbirlere zarar vermeden, üye devletlerindir.  

 

 Madde 130 r 4. paragraf ile ortak çevre politikası kapsamında, Avrupa 

Birliği’nin kurumsal yapısı içinde çok önemli rol oynayacak olan ikame etme ilkesi 

ilk kez Topluluk terminolojisine ve Kurucu Antlaşmalar’a zımnen de olsa  

girmektedir. Bu ilkenin Topluluk terminolojisinde önemli bir rolü olacaktır.45 

 

 Avrupa Tek Senedi ile; Topluluğun çevre politikasının uygulaması ile ilgili 

mevcut araçlar açısından sadece marjinal denebilecek bir iyileşme sağlanmıştır.46 

 

 Topluluğun ve üye devletlerin üçüncü devletlerle ve uluslararası örgütlerle 

ilişkilerinde yetki konusu madde 130 r 5. paragrafında  açıklanmıştır. Söz konusu 

maddeye göre; karşılıklı yetkileri çerçevesinde, Topluluk ve üye devletler, üçüncü 

ülkelerle ve yetkili uluslararası kuruluşlarla işbirliğinde bulunurlar. Topluluğun 

yapacağı işbirliğinin usulleri 228.maddeye uygun olarak üçüncü taraflarla kendi 

arasında müzakere edilecek ve sonuçlandırılacak antlaşmanın konusunu teşkil 

edebilir. Bu husus, üye devletlerin uluslararası düzeyde müzakere ve antlaşma yapma 

yetkisine halel getirmez.  

 

 Maddeye göre, kendilerine tanınan yetkiler dahilinde hem üye devletler hem de 

Topluluk diğer devletlerle ve uluslararası örgütlerle çevre konusunda işbirliğinde 

bulunabilir. Topluluğun işbirliği, Roma Antlaşması’nda Topluluğun antlaşma 

                                                           
45 TÇV., op. cit., s. 36. 
46 Budak, op. cit.,. s. 274. 
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yapmasını düzenleyen 228.maddesine (yeni 300. maddeye) uygun olmak şartıyla, 

ayrı bir antlaşma konusu da olabilir. Ayrıca üye devletler de uluslararası kurumlar 

bünyesinde antlaşma görüşmeleri ve antlaşmalar yapabilirler. Madde 130 r (5) Üye 

ülkelere de anlaşma akdetme yetkisi vermektedir. Söz konusu husus,  yetki 

sınırlarının ne olduğu konusunda açık bir sonuca varılmasını imkansız hale 

getirmektedir.  Bu fıkra her ne kadar Topluluğun ve üye devletlerin üçüncü ülkeler 

ve uluslararası örgütlerle karşılıklı yetki alanlarına ilişkin düzenlemeler getirse de; bu 

fıkra da bir önceki gibi yeterince açık değildir. 47  Tek Avrupa Senedi’ne eklenen bir 

bildiriye göre, bu hususta üye ülkelerin yetkisi, Avrupa Toplulukları Adalet 

Divanı’nın koyduğu ilkelere aykırı olamayacaktır.  

 

  Avrupa Topluluğu’nun, kurumlar arası yetki dağılımı (yetki kullandırılması) 

ve uluslararası temsil sorunu diğer bir değişle; çevre konusunda Topluluğun 

organlarının olağan karar alma prosedürü madde 130 s’de belirtilmiştir. Bu konu, 

esas itibariyle çevre konusunda Konsey kararlarının oybirliğiyle alınacağına yönelik 

olan eski düzenleme bu maddeyle ortadan kaldırılmıştır. Maddeye göre; Konsey, 

Komisyon’un önerisi üzerine ve Avrupa Parlamentosu ile Ekonomik Sosyal 

Komite’ye danıştıktan sonra Topluluk tarafından girişilecek faaliyete oybirliği ile 

karar verir.  Konsey 1. cümlede belirtilen koşullarda, nitelikli çoğunlukla alınacak 

kararlara ilişkin konuları tespit eder. 

 

 130 t maddesine göre; 130 s maddesi gereğince çevre konusunda topluca 

alınacak koruma tedbirleri, Kurucu Antlaşmalar’a aykırı olmamak şartıyla, üye 

devletlerce alınabilir. 130 t maddesi ile,  Antlaşma’nın hükümlerine  aykırı  olmamak 

                                                           
47İbid. ,s. 286. 
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şartıyla   üye   devletlere   Avrupa   Topluluğu’nun  almış  olduğu  müşterek   koruma 

tedbirlerinden daha ağır ve daha sıkı çevre koruma tedbirleri almak veya önceden 

aldıkları önlemlere devam etmek konusunda imkan verilmiştir. 

 

 Madde 130 s’ye göre nitelikli çoğunlukla karar alınabilecek konular Konsey’in 

oybirliğiyle alacağı bir karara bağlıdır. Madde 100 a, bu kuralın bir istisnası olup, söz 

konusu maddedeki nitelikli çoğunlukla karar alma Antlaşma metninden çıkmaktadır. 

Bu nedenle eski 100. maddeye dayanarak çıkarılan çevre ile ilgili yönergelerin 

benzerleri artık 100 a maddesi uyarınca nitelikli çoğunlukla çıkarılma imkanına 

kavuşmuştur.48 

 

 Madde 130 s’nin 2. fıkrası kararın hangi hallerde nitelikli çoğunlukla 

alınabileceğini tek tek belirtmemiştir. Çevreye yönelik önlemlere ilişkin kararların ne 

zaman nitelikli çoğunlukla, ne zaman oybirliğiyle alınacağına ilişkin açık bir hükmün 

olmaması nedeniyle yine siyasi ve yasama politikasına ilişkin tercihler gündeme 

gelecektir.49 

 

 Madde 100 a uyarınca “...Konsey, Komisyon’un önerisi üzerine, Avrupa 

Parlamentosu ile işbirliği yaparak ve Ekonomik Sosyal Komite’nin görüşünü 

aldıktan sonra üye devletlerde yasa, yönetmelik ya da idari işleme konu olan ve iç 

                                                           
48I da Johanne Koppen,: The European Community’s Environmental Policity, İtaly, Official 
Publication EC 88/238, European University Working Paper,  1988,s. 58. 
49Ludwig Kramer, The Single European Act And Environmental Protection Reflections On 
Several New Provisions In Community Law,  Common Market Law Review, Vol. 24, 1987, s. 673-
674. 
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pazarın kuruluşunu ve işleyişini konu alan hükümlerin  uyumlu hale getirilmesine 

ilişkin tedbirleri, nitelikli çoğunlukla oylama ile karara bağlar.” 

 

 Madde 100 a/3’e göre Komisyon 1. paragrafta öngörülen önerilerini sağlık, 

güvenlik, çevre korunması, tüketicinin korunması konularında yaptığı takdirde temel  

olarak yüksek bir koruma düzeyini dikkate  alır. 

 

 Madde 100 a/4’e göre Konsey’in nitelikli oy çoğunluğuyla bir uyumlaştırma 

kararı almasından sonra, bir üye devletin 36. maddede öngörülen önemli 

zorunluluklar sonucu veya çalışma ortamının ve çevrenin korunmasıyla ilgili ciddi 

nedenlerden dolayı ulusal hükümlerin uygulanmasını gerekli bulursa, bunları 

Komisyon’a sunar.  

  

 100 a maddesi iç pazarın gerçekleştirilmesine ilişkin önlemlerin alınış şeklini 

düzenlemiştir. Antlaşma’da 100 a maddesinin 3. ve 4. fıkraları ile çevre alanını da 

kapsayan ayrı bir usul mekanizması öngörülmektedir.50 

 

 Tek Senet’in 18. maddesi ile AET Kurucu Antlaşması’na 100 a (yeni 95. 

madde) olarak eklenen söz konusu maddenin 3. ve 4. fıkralarında “çevre korunması” 

ibaresi açıkça bulunmaktadır. 100 a maddesi “mevzuatların yakınlaştırılması” 

başlığında bulunan AET Antlaşması’nın 3. bölümünde yer almıştır. 100 a maddesi, 

Tek Senet’in 13. maddesi kapsamında; AET Antlaşması’na 8 a maddesi olarak ithal 

edilen ve Topluluğa üye devletlerin 31 Aralık 1992’ye kadar tek Pazar oluşturmasını  

                                                           
 50 Budak, op. cit.,s. 293. 
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düzenleyen maddesine açıklık getirmekte ve bu amaç kapsamında madde 100 a’nın 

1. fıkrasında Konsey’in Komisyon’un önerisi üzerine alacağı kararların usulünü 

belirlerken, 3. fıkrasında çevre korunmasına ilişkin Komisyon’un önerisinin “ yüksek 

bir    koruma    düzeyini     esas   alması”   gerektiği    öngörülmekte  ve  maddenin 4.  

fıkrasında, daha önce belirtilen ve Avrupa Ekonomik Topluluğu’na üye ülkeler 

arasında gümrük birliğine ilişkin olarak miktar kısıtlamalarına gitmelerinin gerekçe 

ve koşullarını düzenleyen hükümlere istisna getiren 36. madde ( yeni 30. madde) 

yanında, çevre koruması konusunu da açıkça bu tür bir istisnaya dayanak haline 

getirmektedir.51   

 

 Avrupa Tek Senedi’nin yürürlüğe girmesi ile Avrupa Birliği su kalitesinin 

korunması, hava kalitesinin korunması, atıkların kontrolü ve yönetimi, kimyasalların 

kontrolü, flora, fauna ve peyzajın korunması ve gürültünün sınırlandırılması 

konularında üç program hazırlayarak, kapsamlı ve gelişmiş normları kabul etmiştir. 

Tek Senet’ten sonra Topluluk aynı zamanda birçok sayıda uluslararası çevre 

sözleşmesi de imzalamıştır. 52 

 

  3.Maastricht Antlaşması 

 

 Aralık 1991’de Hollanda’nın Maastricht kentinde, Avrupa Topluluğu devlet ve 

hükümet başkanları toplanarak, 7 Şubat 1992 tarihinde Maastricht Antlaşması’nı 

imzalamışlardır. Antlaşma 1993 yılında yürürlüğe girmiştir. Maastricht Antlaşması 

ile; üye devletler arasında ekonomik ve parasal birliğe geçilmesi öngörülmüş ayrıca  

                                                           
51 TÇSV,op. cit.,s. 29. 
52 TÜSİAD, op. cit., s. 26. 
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güvenlik, savunma, dış politika, adalet, iç işleri konularında ortak politika 

oluşturulmuştur. Antlaşma ile  kurumsal yapıda değişikliğe gidilerek, Topluluğun 

hukuk sisteminde reform yapılmıştır. Topluluk hukuku sistematize edilerek, o 

zamana kadar olan birliğin devamı güvence altına alınmış ve  Avrupa Birliği siyasi 

Birliğinin temelleri atılmıştır. Maastricht Antlaşması ile, AET Antlaşması’nın adı 

değiştirilerek, Avrupa Topluluğu Kurucu Antlaşması haline dönüştürülmüştür. 

Antlaşma üç sütundan oluşmaktadır. Antlaşma’nın birinci sütunu AKÇT 

Antlaşması’nın, AAET Antlaşması’nın, AET Antlaşması’nın uluslar üstü organ ve 

kurumları, ikinci sütunu ortak dış ve güvenlik politikası, üçüncü sütunu adalet ve iç 

işleri alanında işbirliği konularından oluşmuştur. 

 

 Antlaşma’da bütünleşmenin yeni hedeflerinin belirlenmesi öngörülmüş; 

mevcut bazı politikaların etkinleştirilmesi arzusu dile getirilmiştir. Çevre politikası 

da güçlendirilen politikalar arasında yer almıştır. Maastrict Antlaşması’nın Avrupa 

Birliği’nin çevre politikası açısında en büyük önemi çevrenin korunması ilkesinin ilk 

kez açıkça Avrupa Birliği’nin hedefleri içine alınmasıdır.53 Çevre politikası tam ve 

etkili olarak Birlik bünyesine alınmıştır.  Antlaşma’da, Birliğin çevre politikası 

bağlamında 2, 3/k, 130 r, 130 s ve 130 t maddeleri düzenlenmiştir.  Maastricht  Birlik 

Antlaşması’nda madde numaraları değişmemekle birlikte Topluluğun çevre politikası 

XVI. başlık altında bulunmaktadır. 

 

 Maastricht Antlaşması’nda ekonomik gelişmenin çevreyle uyum içinde olması  

_____________________________ 

53 TÇV,op. cit., s.38. 
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gereği vurgulanmıştır. Bu kapsamda bir çevre politikasını iyileştirme görevi Birliğe  

 verilmiştir. Antlaşma ile Topluluğun çevre politikası alanında yetkileri arttırılmıştır.  

 

 Avrupa Topluluğu, bu Antlaşma’da çevre kalitesinin ve kıt kaynakların 

korunmasına özel bir konu olarak yer vermiştir.  

 

 Antlaşma ile önleme ilkesine “tedbir” boyutu eklenmiştir. Çevrenin kirlenme 

ihtimalinin daha az olduğu ve fiil ile olası sonuç arasında nedensellik bağının daha 

gevşek olduğu durumlarda da önlem alınması öngörülmüştür.  

 

 Antlaşma’nın 2. maddesinde Avrupa Topluluğu’nun amaçları belirtilmiştir. 

Maddede Topluluğun amacının“... Topluluğun içinde ekonomik hayatın uyumlu ve 

dengeli gelişimini, antienflasyonist, istikrar içinde ve çevresel bakımdan tatmin edici 

bir ekonomik büyüme ile sağlamak ...”olduğu belirtilerek sürdürülebilir, enflasyonist 

olmayan ve çevreye saygılı büyümenin diğer bir ifadeyle sürdürülebilir kalkınmanın 

hedeflendiği açıkça terim olarak yer almasa da, ifade edilmiştir. 

 

 Antlaşma’nın 3. maddesinde bu amaçları yerine getirmek için ortak politikalar  

belirtilmiştir. Aynı maddenin k bendine göre; çevre alanında bir politika üretmek 

Topluluğun görevlerinden biridir. 
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 Bu antlaşmaya göre; çevre kavramı insanın içinde bulunduğu doğal çevre ve 

sosyo-ekonomik ortamı kapsamakta ve bu ortam Avrupa Birliği’nin sınırlarını 

aşmaktadır.  

 

 Avrupa Tek Senedi hükümlerine önemli eklemeler yapılmasa da bu Antlaşma 

ile Avrupa Topluluğu’nun amaçları ve diğer politikaları ile çevre koruması arasında 

aktif bir bağlantı kurulmuştur. 

 

  Çevre politikasıyla ilgili olarak 130 r, 130 s ve 130 t maddeleri söz konusu 

Antlaşma’da yeniden düzenlenmiştir.  

 

 130 r maddesinin 1. fıkrasında; Topluluğun çevre politikasının hedefleri 

sayılmıştır. Bu hedefler bağlayıcıdır. Maddeye göre, çevre kalitesinin korunması, 

iyileştirilmesi ve aynen muhafazası, (var olan doğal zenginliklerin yok olmasının 

engellenmesi), insan sağlığının korunması, doğal kaynakların dikkatli ve rasyonel 

kullanımı, bölgesel ya da global çevre sorunlarının üstesinden gelinebilmesi için 

uluslar arası alanda alınacak önlemlerin teşviki  hedeflenmiştir. 

 

 2. fıkraya göre; Topluluğun ortak çevre politikası, Topluluğun değişik 

bölgelerindeki çevre koşullarındaki farklılıkları, çeşitlilikleri dikkate alarak yüksek 

koruma düzeyini hedefler. Topluluk bu hedefleri gerçekleştirirken ihtiyatlılık 

ilkesini, koruyucu eylem ilkesini, çevreye verilen zararları öncelikle kaynağında 

düzeltme ilkesini, kirleten öder ilkesini kullanır. Bütün Topluluk politikaları 
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belirlenirken ve yürürlüğe konarken çevre koruması konusundaki zorunluluklar 

dikkate alınmalıdır. 

 

 Bu tür gerekliliklere cevap veren uyumlaştırma tedbirleri, gerekirse üye 

devletlere Topluluk denetim usullerine tabi olan ve ekonomik şartlar gerektirmeyen 

çevre politikası temeline dayalı geçici tedbirler alma yetkisini veren bir istisna 

(koruma) hükmü içerebilirler.  

 

 3. fıkrada Topluluğun çevre politikasını oluştururken kullanılabilir, mevcut 

teknik ve bilimsel verileri, Topluluğun çeşitli bölgelerinin çevre şartlarını, eyleme 

geçmenin ya da eylemsizliğin meydana getirebileceği avantajlar ve yükleri, 

Topluluğun tümünde ekonomik ve sosyal kalkınma ve bölgelerin dengeli kalkınması 

unsurlarını göz önüne alacağı belirtilmektedir. 

 

 4. fıkraya göre; Topluluk ve üye devletler, karşılıklı yetkileri çerçevesinde 

uluslararası uzmanlık örgütleri ve diğer ülkelerle işbirliği yaparlar. Topluluğun 

işbirliği yöntemleri, Topluluk ile diğer devletler  veya uluslararası örgütler arasında, 

Avrupa Toplulukları Kurucu  Antlaşması’nın 228. maddesi gereği müzakere edilir.  

 

 1. paragraf; üye devletlerin uluslar arası toplantılara katılma ve uluslararası 

antlaşma imzalama yetkilerini ortadan kaldırmaz. 

 

 Topluluğun hedeflerine, Avrupa Tek Senedi’ndekinden farklı olarak, 130 r 

maddesi uyarınca, bölgesel ya da evrensel seviyede ortaya çıkan çevre sorunlarıyla 
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mücadeleyi öngören tedbirlerin uluslar arası düzeyde gerçekleştirilmesi eklenmiştir. 

Ayrıca üye devletlere serbesti tanınan hallerde de Avrupa Topluluğu’nun denetimi 

getirilmiştir. 

 

 130 r maddesinin 2. fıkrası, Birlik Antlaşması’na getirilen en önemli 

değişikliktir. Epiney/ Furrer’e göre; söz konusu hüküm ile Topluluk yasa 

koyucusuna, bölgesel çevre sorunlarını çözmek için önemli bir araç sunulmaktadır. 

Bir üye devlet, Topluluk ikincil hukuk mevzuatı içerisinde mevcut böyle bir istisna 

hükmüne dayanarak, örneğin yoğun hava kirliliğinde çok daha hızlı ve etkili önlem 

alabilir, su kıtlığında sulara zararlı maddelerin boşaltılmasını durdurabilir, yük 

taşıyan vasıtaların transit geçişini engelleyebilir. 54  

 

 Madde 130 r II/1’e bir tümce eklenmesiyle, Topluluğun çevre politikasının tek 

tek bölgelerdeki farklılıkları dikkate alarak yüksek koruma seviyesini hedeflediği 

belirtilmiş ve bu nedenle  AET Antlaşması madde 100/3’ün ne ölçüde, madde 130 r 

ve devamı maddelerinin de uygulanabilirliğe sahip olduğu hususu konusuz 

kalmıştır.55 

 

  Antlaşma’nın 130 s maddesinde, Topluluğun karar alma usulünde değişiklik 

yapılmıştır. Çevre politikalarıyla ilgili karar alma yöntemi üç istisna haricinde 

nitelikli çoğunluk esasına bağlanmıştır. 

 

                                                           
54 Astrid Epiney, Andreas Furrer, “Umweltschutz Nact Maastricht-Eine Europa der 
drei,Geschwindigkeiten?” EUR, Helf:4,1992, s.392; Budak, op. cit.,s. 311. 
55 Tekinalp, Tekinalp, op. cit., s. 490. 
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 130 s maddesinin 1. fıkrasına göre; Konsey 189 c maddesindeki belirlenen usul 

uyarınca ve Ekonomik Sosyal Komite’ye danıştıktan sonra, 130 r maddesindeki 

hedeflere ulaşmak için Topluluğun üstleneceği faaliyetleri kararlaştırır.  

 

 Konsey’in 1. paragraftaki karar alma usulünün istisnası olarak ve madde 100 

a’ya aykırı olmadan, Konsey,  Komisyon’un önerisi üzerine ve Avrupa Parlamentosu 

ile Ekonomik ve Sosyal Komite’ye danıştıktan sonra oybirliğiyle, esas itibariyle mali 

nitelikteki düzenlemeleri, arazilerin düzeltilmesi, atıkların işletilmesi, ve genel 

nitelikli olan önlemler hariç toprak tahsisi, su kaynaklarının işletilmesi ile ilgili 

önlemleri, bir ülkenin değişik enerji kaynakları arasındaki tercihini, enerji arzının ve 

ihtiyaçlarının genel yapısını hassas bir şekilde etkileyen önlemleri belirler.  

 

 Maddenin 2. fıkrasına göre; Konsey, birinci bentte belirtilen koşullara göre 

oylama yaparak bu paragrafta ele alınan sorunların hangilerinde kararların nitelikli 

(ağırlaştırılmış) çoğunluğa göre alınması gerektiğini belirleyebilir.  

 

 Maddenin 3. fıkrasına göre; Konsey tarafından 189 b maddesinde ele alınan 

usul uyarınca, Ekonomik ve Sosyal Komite’ye danıştıktan sonra diğer alanlarda, 

erişilecek öncelikli hedefleri belirleyen genel nitelikli faaliyet planları belirlenir. 

 

 Konsey, duruma göre 1. ya da 2. paragraflarda belirtilen şartlarda karar alarak, 

bu planların yürürlüğe konulması için gerekli tedbirleri belirler. 

 

 Maddenin 4. bendine göre; üye devletler, çevre politikalarının finansmanını ve  
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uygulanmasını, Topluluğun nitelikli önlemlerine zarar vermeden sağlarlar.  

 

 Birlik tarafından kabul edilen tedbirlerin finansmanı ve uygulaması kural 

olarak üye devletlere aittir. Ancak Topluluğa özgü birtakım önlemler için bu kural 

geçerli değildir. Topluluğun bir hukuki tasarrufu, üye devletlerden birinin kamu 

merciileri için büyük yük getirirse, bu fondan o devlete yardımda bulunulabilir.  

 

 Aynı  maddenin 5. bendine göre; 1. bende göre alınan önlemin, bir üye 

devletin resmi makamlarına aşırı yüksek maliyetler getirmesi durumunda, kirleten 

öder ilkesi saklı kalmak kaydıyla, Konsey bu tedbirin kabulünü düzenleyen tasarruf 

kapsamında geçici istisnalar ve/veya madde 130 d’ye göre, en geç 31 Aralık 1993’te 

kurulacak Uyumlaştırma Fonu’ndan bir mali destek sağlanması  biçiminde uygun 

düzenlemeleri öngörür.  

 

 130 s maddesi ile Topluluğun çevre hukukuna önemli değişiklikler 

getirilmiştir. Tek Senet’e göre oybirliğiyle karar almak esas iken, söz konusu 

Antlaşma ile işbirliği ile karar almanın kapsamı genişletilmiş; oy çoğunluğuyla karar 

alma sistemi getirilmiştir. İkinci değişiklik ise Avrupa Parlamentosu’nun çevre ile 

ilgili konularda kararlara katılım düzeyini yükselterek, Parlamento’ya yasa koyma 

sürecine etkide bulunma imkanı verilmiş ve Parlamento’ya tek veto hakkı 

tanınmıştır.56  Üçüncü değişiklik; Konsey’in madde 130 r/1’de belirtilen hedeflere 

ulaşabilmek için aldığı tedbirlerin,  bir  üye  devlete  aşırı  yüksek maliyetler getirdiği  

 

                                                           
56 Budak, op. cit., s. 316. 
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takdirde, o üye devlet için ilgili düzenlemenin istisna hükümler getirebilmesi ve/veya 

Uyumlaştırma Fonu’ndan mali destek sağlanmasıdır. Budak’a göre bu husus, 

Topluluk tedbirinin etkinliğini ve Topluluk çapında eşit uygulanmasını 

zedelemektedir.57 

 

 Madde 130 r; Topluluk faaliyetlerinin madde 130 r’de sayılan hedeflere 

ulaşmak için gerçekleştirmesini öngörmüştür. Çevre hukuku alanında 130 s asli yetki 

normu olarak kabul edilmelidir.58 

 

 Maastrict Antlaşması’nın 130 t maddesine göre; “madde 130 s’ye göre kabul  

edilen koruma tedbirleri, her bir üye ülkenin pekiştirilmiş koruma tedbirlerinin 

devamına ve oluşturulmasına engel teşkil etmez. Bu tedbirlerin, söz konusu 

Antlaşma ile bağdaşması gerekir. Bu önlemler Komisyon’a tebliğ edilir.” 

 

 Avrupa Tek Senedi ile zımnen Kurucu Antlaşmalar’a dahil edilen 

“subsidiarite” ilkesi bu Antlaşma ile açıkça Avrupa bütünleşmesinin gündemine 

girmiştir. Bu ilke, çevre politikası açısından önemli etkiler doğurmuştur. İlkeye göre, 

bir konu hangi düzeyde en etkili biçimde ele alınabilecekse (gerek Topluluk veya 

üye devletler gerek yerel yönetimler düzeyinde), gerekli eylemlerin o düzeyde 

yapılması gerekir. Üye devlet tarafından herhangi bir konunun tek başına 

çözümlenememesi veya toplu olarak hareket etmenin daha etkili olması durumunda, 

Topluluk tarafından harekete geçilecektir. Buna karşın, bir konuda ülke veya bölge 

düzeylerinde daha etkili sonuçlar alınması durumunda, girişimler bu düzeyde 

                                                           
57 Ibid., s. 317. 
58 Tekinalp, Tekinalp, op. cit.,s. 492. 
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gerçekleştirilecektir. Her halde vatandaşa en yakın düzeyde girişimde bulunulmasına 

özen gösterilecektir.59 

 

 Bu antlaşma “çevreyi hesaba katan bir büyüme” ifadesiyle de Topluluğun diğer 

politikalarıyla çevre politikasını eş değerli olarak belirlemiştir. 60 

 

 4.Amsterdam Antlaşması 

 

 16-17 Haziran 1997’de  Amsterdam Zirvesi gerçekleştirilerek, düzenlenmiş 

bulunan hükümetler arası konferans sonucunda hazırlanan Kurucu Antlaşma 

değişiklikleri onaylanmıştır. Antlaşma 2 Ekim 1997 tarihinde imzalanmış ve 1999 

yılında yürürlüğe girmiştir. Antlaşma ile kurumsal yapıda bazı ufak değişikliklerin 

yanı sıra, Avrupa Birliği’nin yetkisindeki ortak politikalarda genişleme yapılmıştır.61 

Ortak politikalardan özellikle temel hak ve özgürlükler, istihdam, çevre, Topluluk ve 

üye devletler arasında yetki paylaşımı, yabancılara ilişkin politikalarda önemli 

gelişmeler olmuştur.  

 

 Amsterdam Antlaşması üç bölümden oluşmuştur. Birinci bölüm Kurucu 

Antlaşmalar’da ve AB’yi kuran Antlaşma’da önemli değişiklikleri; ikinci bölüm 

Kurucu Antlaşmalar’da konusuz kalan maddelerin yürürlükten kaldırılmasını ve 

bazılarının güncelleştirilmesini; üçüncü bölüm nihai hükümleri ve Kurucu 

                                                           
59 TÇV, op. cit., s.  41-42. 
 
 
60 Budak, op. cit., s. 319. 
61 TÇV, op. cit., s. 47. 
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Antlaşmalar’daki ve AB Antlaşması’ndaki çeşitli zamanlarda değiştirilen hükümlerin 

yeniden maddelendirilmesini içermektedir. 

 

 Söz konusu Antlaşma ile Avrupa Birliği’nin çevre politikasına birtakım 

yenilikler getirilmiştir.  Antlaşma’nın başlangıç hükmüne fıkra eklenerek; Topluluk 

iç pazarın istenen ölçekte tezahürü çerçevesinde, dayanışmanın ve çevrenin 

korunmasının devam etmesi, sürdürülebilir kalkınma temel ilkesi dikkate alınarak, 

Topluluk vatandaşlarının ekonomik ve sosyal gelişmelerinin teşviki, ekonomik 

bütünleşme konusunda ilerlemenin, diğer alanlardaki ilerlemeler ile paralel 

gitmesinin garanti altına alınmasının gereği ifade edilmiştir.62 Avrupa Birliği 

Antlaşması’nın giriş bölümünün 7. paragrafına sürdürülebilir kalkınma ilkesi ilave 

edilerek, bu ilke Topluluğun kuruluş amaçları ve ana hedefleri kapsamına dahil 

edilmiştir.  

 

 Avrupa Topluluğu Antlaşması’nın 2. maddesinde; Topluluğun ana hedefleri 

sayılmıştır. Hedeflerin arasında, çevrenin yüksek düzeyde korunması ve  çevre 

kalitesinin yükseltilmesi de yer almıştır.  

 

 Antlaşması’nın 3. maddesinde hedeflere ulaşmak için gereken faaliyetler 

sayılmış; maddenin 1. bendinde “çevre alanında bir politika oluşturulması” ifadesi  

yer almıştır.  

 

 Avrupa  Topluluğu  Antlaşması’nın  6.  maddesine  göre;   çevreyi     koruma  

                                                           
62 Budak, op. cit., s. 323. 
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amaçları, özellikle sürdürülebilir bir kalkınmayı sağlamak amacıyla, 3. maddede 

belirtilen bütün Topluluk politika ve faaliyetlerinin tamamıyla ve uygulamasıyla 

entegre edilmelidir. Çevrenin korunmasının ve sürdürülebilir kalkınmanın 

sağlanması için alınacak tedbirlerin tüm Avrupa Birliği politikalarının ve 

faaliyetlerinin tanım ve uygulamaları ile bütünleştirilmesi ilkesi bu madde ile kabul 

edilmiştir.63  

 

 Eski 130 r maddesinin 2. fıkrasına göre; Avrupa Topluluğu’nun çevre 

politikası Topluluğun bölgelerindeki değişik koşulları göz önünde bulundurarak, 

yüksek bir koruma seviyesini amaçlamaktadır. Avrupa Topluluğu’nun çevre 

politikası önleme, ihtiyatlı olma ilkeleri ve çevresel zararlar öncelikle “kaynağında 

önleme” ve “kirleten öder” ilkelerini esas alır.  Bu manada; çevrenin korunmasının 

gereklerini yanıtlayacak harmonizasyon önlemleri bir istisna hükmü getirebilir. Üye 

devletler gerektiğinde bu hükme dayanarak, ekonomik temellere dayanmayan ve 

Topluluğun denetim yollarına uygun çevre koruma önlemleri alabilirler Bu Antlaşma 

ile bütünleyicilik ilkesi ilgili madde hükmünden çıkarılmıştır. Budak’a göre;  

Antlaşma’nın girişinde, 2. ve 3. maddelerinde yapılan değişiklikten sonra 3 c 

maddesinin konmasıyla gerek kalmamaktadır.64  

 

 Madde 174/2 (eski madde 130 r/2) “çevrenin korunması konusundaki 

gereklilikler, bütün Topluluk politikalarının belirlenmesine ve yürürlüğe 

konulmasına dahil edilmelidir” ifadesi bu madde hükmünden çıkartılmıştır. 6. madde 

değişikliğiyle daha etkili şekilde düzenlenmiştir.  

                                                           
63 TÇV, op. cit., s. 47. 
64Budak,  op.  cit. , s. 326. 
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 Madde 175/1’e göre; Konsey, madde 251’deki (eski madde 189 b) usullere 

uygun olarak ve Ekonomik Sosyal Komite ve Bölgeler Komitesi’nin görüşünü  

aldıktan   sonra  Antlaşma madde 174’de  (eski 130 r’de) açıklanan hedeflere 

ulaşmak için Topluluğun yapacağı faaliyetlere karar verir. Söz konusu madde ile 

(eski madde 130 s/1) yer alan çevre  konusundaki   karar   verme   usulünün   

Antlaşma’nın   252. maddesindeki işbirliği usulü olması hükümden çıkartılarak, 251. 

maddedeki ortak karar usulü olması hükme bağlanmıştır. 175. maddenin 1. 

paragrafında ayrıca Bölgeler Komitesi’nin çevrenin korunması ile ilgili karar verme 

sürecine görüş bildirmek suretiyle katılması yer almıştır.  

 

 Madde 175/2’ye göre (eski madde 130 s/2) , bu maddenin 1. fıkrasındaki karar 

alma usulünden farklı olarak ve 100 a maddesi saklı kalarak, Konsey,  Komisyon’un 

önerisi üzerine,  Avrupa Parlamentosu, Ekonomik ve Sosyal Komite ve Bölgeler 

Komitesi’nin görüşünü aldıktan sonra oybirliği ile karar verir.  

 

 Madde 175/3’e göre (eski 130 s/3); Konsey, madde 251’deki (eski madde 189 

b) usullere göre ve Ekonomik Sosyal Komite ve Bölgeler Komitesi’nin görüşünü 

aldıktan sonra, diğer alanlarda öncelikli hedefleri belirlenmiş çevre eylem 

programlarını kararlaştırır. 

 

 Madde 95 (eski madde 100 a), üye devletlerin ulusal mevzuatlarının 

yakınlaştırılmasını düzenlemektedir.  Bu maddenin 3., 4., 5. paragrafları uyarınca 

çevre politikaları bakımından önemli değişiklikler yapılmıştır.  
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 Madde 95/3’de; Komisyon’un sağlık, güvenlik, çevrenin ve tüketicinin 

korunmasına ilişkin önerilerinde yüksek düzeyde korumadan hareket edecektir. 

Bununla birlikte; Komisyon’un özellikle bilimsel gerçeklere dayanan yeni 

gelişmeleri amaçlaması gerektiği belirtilmiştir. Kendi yetkileri dahilinde Avrupa 

Parlamentosu ve Konsey’den de bu amacı gerçekleştirmesinin beklendiği hükme 

bağlanmıştır.   

 

 Bu uyumlaştırma önlemini Komisyon ya da Konsey kabul ettikten sonra, eğer 

bir üye devlet, 30. maddedeki “temel gereklere veya çevrenin ya da çalışma 

ortamının korunmasına yönelik ulusal hükümlerini saklı tutmanın gerekli olduğunu 

addediyorsa, bu  ulusal hükümleri ve bunların saklı tutulma nedenlerini Komisyon’a 

bildirecektir” hükmü aynı maddenin 4. paragrafında yer almaktadır.  

 

 Aynı maddenin 5. paragrafına göre; 4. paragraf hükmü saklı kalarak, bir 

uyumlaştırma önlemini Konsey ya da  Komisyon kabul ettikten sonra bir üye devlet, 

uyumlaştırma tedbirinin kabulünden sonra meydana gelen o üye ülkeye özgü olan bir 

sorunu ileri sürerek çevrenin veya çalışma ortamının korunmasına ilişkin yeni 

bilimsel verilere dayalı ulusal hükümlerini yürürlüğe koymayı gerekli görüyorsa, 

öngördüğü bu hükümleri, bunların uygulanma nedenleri ile birlikte Komisyon’a 

bildirir. 

 

 Üye devletler çevre koruma gerekçesini ancak mevcut ulusal hükümlerini 

muhafaza etmek için kullanabilirken 95. madde ile gelen düzenlemeyle, üye devletler 
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çevre korumak gerekçesiyle, yeni bilimsel verilere dayanmak şartıyla yeni ortaya 

çıkan ve o ülkeye özgü sorunları ileri sürerek, Topluluğun uyumlaştırma tedbirlerine 

aykırı yeni ulusal mevzuat hükümleri koyabilirler. Ancak Komisyon’un, üye 

devletlerin uyumlaştırma tedbirlerinden ayrılan tedbirler alma tekliflerini reddetme 

olanağı vardır.  

 

 Amsterdam Antlaşması ile; üye devletlerin çevre konusunda aldıkları 

özellikleri maddelerde belirtilen ulusal nitelikli düzenlemeleri Komisyon’a 

bildirmeleri ilkesi benimsenmiş ve Komisyon’un bu önlemlere onay verme sürecine 

açıklık getirilmiştir.  

 

 Amsterdam Antlaşması, Maastrict Antlaşması ile çevrenin korunmasıyla ilgili 

yapılan düzenlemelere içerik açısından çok az değişiklik getirse de, Topluluk, 

çevrenin korunması konusunu bu Antlaşma’da daha fazla ciddiye aldığını ve diğer 

politika alanlarıyla eşdeğer tuttuğunu pekiştirmiştir. 

 

 5.Nice Antlaşması 

 

 7-8 Aralık 2000’de yapılan Avrupa Birliği hükümet ve devlet başkanları 

zirvesinde kabul edilen Nice Antlaşması, Amsterdam Antlaşması’nın 

imzalanmasından itibaren süren hükümetler arası konferansın sonuçlanmasıdır. Nice 

Antlaşması ile Avrupa Birliği’nin kuramsal yapısında önemli değişiklikler 

yapılmıştır.  
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 Nice Antlaşması, Kurucu Antlaşmalar’ın çevre politikasına ilişkin hükümlerine 

önemli bir değişiklik getirmemiştir. Yapılan değişiklikler, çevrenin korunmasıyla 

ilgili olarak IX. başlıkta bulunan 175. maddenin 2. paragrafının b fıkrasında 

“...doğrudan ve dolaylı olarak su kaynaklarının yönetimine ilişkin nicel önlemlerin 

Konsey tarafından karara bağlanmasının” belirtilmesi ve yine 2. paragrafın c 

fıkrasında yer alan “... atıkların yönetimi haricinde arazi kullanımı” ifadesinin 

metinden çıkarılmasıdır.  

 

 Hükümetler arası konferansın, Nihai Sonuç Belgesi’ne 175. madde ile ilgili 

olarak eklenmesi öngörülen Deklarasyona göre; “Yüksek Akit Taraflar, Avrupa 

Birliği çerçevesinde çevrenin korumasının geliştirilmesinde ve küresel düzeyde aynı 

hedefe ilişkin uluslararası çabalarda Avrupa Birliği’nin öncü bir rol oynamasında 

kararlıdırlar. Bu hedefe ilişkin olarak, pazara dönük ve sürdürülebilir kalkınmayı 

geliştirmeye yönelik amaçlar da dahil olmak üzere Antlaşma ile öngörülen bütün 

olanaklardan tam olarak yararlanılmalıdır. 

 

 Nice Antlaşması Avrupa Birliği’nin kurumsal yapısını özellikle genişleme 

sonrası etkili ve verimli bir işleyişe kavuşturmak amacıyla yapılan değişiklikleri 

içermektedir. ”65 

 

 

 

 

                                                           
65 TÇV, op. cit., s.  49. 
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 B)Avrupa Birliği’nde Çevre Hukukunun İkincil Kaynakları    

 (Topluluk Tarafından Yaratılan Hukuk) 

 

1. Genel Olarak 

 

 İkincil mevzuat türleri Topluluk organlarının yarattığı, organların kendilerine 

antlaşmalar ile devredilmiş yetkileri kullanırken oluşturdukları hukuktur. Diğer bir 

değişle, bunlar Avrupa Birliği Bakanlar Konseyi, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa 

Birliği Komisyonu’nun yaptıkları düzenlemeler olup, Topluluğun kuruluş 

aşamasında ihtiyaç nedeniyle oluşturulan çeşitli yasama araçlarını içerir.66 Bu 

yetkilerin dayanağı AT Antlaşması m. 249’da yer almıştır. 

 

 İkincil mevzuat türleri bağlayıcı nitelikte tasarruflar ve bağlayıcı nitelikte 

olmayanlar olarak ikiye ayrılır. Tüzük, direktif ve kararlar bağlayıcı nitelikte, görüş 

ve tavsiyeler bağlayıcı nitelikte değildir. 

 

 2.Tüzükler (Yönetmelikler) 

 

 AT Antlaşması madde 211/3 ve 4’e ya Bakanlar Konseyi  tek başına ya da 

Parlamento  ile  birlikte,  ortak  karar   ve   işbirliği  usulü  uyarınca,  tüzükleri karara  

bağlayabileceği gibi, Komisyon da belli durumlarda (genellikle Bakanlar 

Konseyi’nin tüzüklerinin uygulanmasının ve açıklanmasının sağlanması için) tüzük  

çıkarabilir. Tüzükler ATRG’de yayınlanır. 

 
                                                           
66 Klaus-Dieter Borchardt, op. cit., s. 34. 
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 Yönetmelikler, Birliğin tamamında geçerli bir düzen kurarlar. Tüzükler genel 

kapsamlı (nitelikli) olup, bütün unsurlarıyla bağlayıcıdır. Hiçbir üye devlet tüzüğü 

eksik uygulayamayacağı gibi, Topluluk tüzüğünün uygulanmasına aykırı iç hukuk 

hükmü de kabul edemez. Tüzükler öncelikle ve bütün üye ülkelerde doğrudan 

doğruya uygulanır. Ayrıca doğrudan etki niteliğine sahiptir.  

 

 Tüzüğün öncelikle uygulanma özelliği gereği, tüzüğe aykırı olan üye ülkenin iç 

hukuk düzenlemesi uygulanmaz; tüzük hükümleri uygulanır. Bu husus, tüzüklerin 

düzenlendiği alanlarda egemenliğin Toplulukta olduğunu gösterir. 

 

 Tüzüğün doğrudan uygulanma özelliği, üye devletlerin bir işlemi olmadan, üye 

devletlerin araya girmesine gerek kalmaksızın, doğrudan iç hukuklarına geçmesini, iç 

hukuklarında etkisini göstermesini ifade eder. Tüzüğün doğrudan etki özelliği gereği; 

kesin, açık ve talep edilmesi şarta bağlı olmayan tüzük hükümleri, üye ülkelerdeki 

bireylere ulusal mahkemelerde ileri sürülebilen haklar yaratır.  

  

 3.Direktifler (Yönergeler) 

 

 AT Antlaşması madde 249’a göre, direktifler sonuçları, amaçları  bakımından 

muhatapları olan üye devletleri bağlar; ancak, biçim ve yöntem seçimini ulusal 

makamlara bırakır. Konsey tarafından tek başına ya da Konsey ile Avrupa 

Parlamentosu ortaklaşa veya Komisyon tarafından direktif çıkarılabilir. 
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 Muhatapları bir veya birden fazla üye ülke olan direktifler muhataplarına 

bildirim ile; muhatabı bütün üye ülkeler olan direktifler Resmi Gazete’de 

yayımlanmakla yürürlük kazanırlar.  

  

 Direktifler, tüzüklerden farklı olarak mevzuatın tekleştirilmesini değil, bütün 

üye ülkelerde uyumlaştırılmasını amaçlamaktadır.67 Direktiflerde hedefler ortaya 

konur. Direktiflerle Birliğin tamamında geçerli bir düzen oluşturulur. Direktifler 

ancak üye devletlerin yapacakları iç hukuk düzenlemesiyle ulusal hukukta geçerlilik 

kazanırlar. Direktifler muhatap aldığı üye ülke için tespit edilen amaç , ilke ve süreler 

açısından bağlayıcıdır. Direktifin muhatabı olan üye devlet direktifte belirlenen süre 

içinde kendi hukuk düzenine uygun ulusal düzenleme aracını ve yöntemini tercih ve 

tespit ederek, direktifteki amaç ve ilkeleri kendi iç hukukuna geçirir. Diğer bir 

değişle; direktifler, üye devletlerin aracı bir işlemiyle uygulanırlar. Kural olarak, 

yönergenin muhatabı olan devlet, belirli bir sürede yönergedeki hususları 

gerçekleştirmek için yeni kanun çıkartmak ya da mevcut kanunu değiştirmek ya da 

kaldırmak veya idari değişiklikler yapmaktadır. Üye ülkeler Birliğe karşı olan 

yükümlülüklerinin iç hukuklarına geçirilmesinin şekil ve yöntemlerini tespit etmekte 

kural olarak serbesttirler. Bu sayede üye devletler Topluluk kurallarını uygularken 

kendi ülkelerine özgü şartları da göz önünde bulundurabilmektedirler. Ancak üye 

devletlerin  bu  yükümlülüklerini  iç  hukuklarına  geçirirken  Birlik hukukuna uygun  

_____________________________ 

67Ibid., s. 35. 
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olarak ve  gereğince yapıp yapmadıkları Topluluk ölçütlerine göre değerlendirilir.  

 

 Muhattabı bir veya birkaç üye ülke olan yönergeler kural olarak Topluluk 

vatandaşları için dolaysız hak ve yükümlülükler doğurmamakla birlikte, 

vatandaşların hak ve yükümlülükleri üye ülkelerin yönergeyi uygulamaya 

koyabilmek için kabul ettikleri iç hukuk düzenlemesine dayanır. Üye devlet 

Topluluğun  vatandaşlarının lehine olan bir yönergedeki hedeflere ulaşmayı 

sağlayacak uygulama önlemlerini hiç veya gereği gibi almaması halinde vatandaşlar 

kayba uğrarsa, Adalet Divanı, vatandaşların ulusal mahkemelerde açtıkları davada 

söz konusu yönergede verilen hakları kazanmak için yönergelere doğrudan atıfta 

bulunabileceklerine karar vermiştir.68 

 

 Direktifler kural olarak doğrudan etki doğurmaz. Ancak yeterince açık, kesin 

ve şarta bağlı olmayan direktif hükümleri, direktifin iç hukuka aktarılması için 

öngörülen sürenin tamamlanmasının ardından doğrudan etki doğurabilirler ; diğer bir 

değişle, bireyler için ulusal mahkemelerde ileri sürülebilecek haklar yaratabilirler.69 

 

 Avrupa Birliği, çevre koruma ve iyileştirme ile ilgili düzenlemelerini 

çoğunlukla direktiflerle yapmaktadır. Direktiflerin uygulanması ve denetlenmesi üye 

devletlerin iç hukuk sistemine ve ulusal makamlarına bağlıdır. Avrupa Birliği’ne üye 

ülkelerin tamamının aynı nitelikte kurumlara ve hukuk sistemine sahip 

olmamasından dolayı diğer bir değişle; üye ülkelerin uygulama kaynaklarının düzeyi, 

                                                                                                                                                                     
 
68 TÇV., op. cit., s. 38. 
69Recep Akdur, Avrupa Birliği ve Türkiye’de Çevre Koruma Politikaları, Ankara, Ankara 
Üniversitesi Yayınları Araştırma Dizisi No:23, 2005, s. 99. 
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teknik ve yönetsel kapasiteleri, deneyimleri farklılık gösterdiğinden ve  bazı üye 

ülkeler ekonomik konulara çevresel konulardan daha fazla önem verilmesi 

gerektiğini savunduğundan dolayı Topluluğun çevre hukuku açısından sorunlar 

yaşanmaktaydı.70 

 

 Ancak günümüzde Topluluk organları çevrenin korunmasıyla ilgili 

yönergelerde belli bir süre içinde gerçekleştirilmesi gereken hedefi üye ülkelere 

fiilen çok az hareket alanı bırakacak şekilde ayrıntılı olarak tanımlamışlardır.  

Ayrıca;  Komisyon etkin izleme mekanizmasıyla ve ATAD çevre alanında yaratmış 

olduğu içtihatlarıyla, yönergelere doğrudan etkili olma kıstasını bir ölçüde de olsa 

sağlamaya çalışmaktadırlar. Böylece; çevre alanındaki yönergelerdeki tek tip kural 

oluşturamama dezavantajı giderilmeye çalışılmaktadır.  

 

 Yatay mevzuat kapsamındaki direktifler, çevrenin korunmasındaki bilginin 

toplanması ve değerlendirilmesi, katılımcıların bilgiye ulaşma ve karar alma 

prosedürüne katılma hakkı, sorumlulukların Komisyon’a rapor edilmesi ve çevre 

üzerinde olumsuz etkisi olabilecek projelerin bulunması halinde, önerilen projelerin 

çevresel etki değerlendirmelerinin hazırlanması sorumluluğuyla ilgilidir. Örneğin;  

ÇED direktifi. Bu direktif, çevreye ciddi etkileri olma ihtimali olan özel veya 

kamuya ait projelerin onay almasından önce potansiyel etkileri konusunda 

değerlendirilebilmeleri için temel gereksinimleri ortaya koymaktadır.71 

 

                                                           
70Clifford Reahtschaffen, “Shining the Spotlight on European Uniın Environmental Compliance”, 
Pace University Law Review, Vol 161,2007, s. 126. 
71Armağan Candan, Avrupa Birliği’nin Çevre Politikası, İstanbul, İktisadi Kalkınma Vakfı 
Yayınları, 2003, s.  20. 
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 4. Kararlar  

 

 Topluluk kurumlarının kararları ikiye ayrılır: Birel (özel) kararlar ve genel 

kararlar. 

 

 Birel kararların bireysel düzeyde, yalnızca açıkça belirtilen muhataplar için 

etkisi vardır. Sadece bir Topluluk hukuku kuralının somut olaya uygulanmasını 

içerir. Mevzuat kapsamında yer almamaktadır. Özel kararları Topluluk kurumları 

özel durumlarda herhangi bir tasarrufta bulunurken kullanabilirler. Diğer bir değişle, 

Topluluğun bir üye ülke ya da vatandaş için haklar ve ödevler verirken, onları bir 

eylemde bulunmaya ya da bulunmamaya zorlarken kullandıkları bir yoldur.  

 

 Genel kararlar üye devletlerin takdir hakları olmaksızın, üye devlet için bütün 

unsurlarıyla bağlayıcı olup mevzuattan sayılır. Genel nitelikli etkileri olmayıp, 

Antlaşma hükümlerinin özel durumlara uygulanmasını sağlamak için çıkartılır. 

Konsey’in tek başına aldığı veya Konsey’in Avrupa Parlamentosu ile ortaklaşa aldığı 

veya Komisyon’un bir konuda uygulamanın uyacağı genel şartları veya genel usulü 

belirlemek ya da bir hukuki durumu tespit etmek amacıyla aldığı kararlardır.  

 

 Kararların yeterince kesin , açık ve şarta bağlı olmayan hükümleri doğrudan 

etki doğurur. Kararlar madde 249’da yer almakta olup, maddeye göre kararlar bütün  

muhatapları için bağlayıcıdır. 
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 5. Tavsiye ve Görüşler 

 

 AT Antlaşması madde 249’ da yer almıştır. Tavsiye ve görüşler , bağlayıcı 

olmayıp, devletlere yönelik bazı durumlarda tek tek yurttaşlara yönelik, yol gösterici 

niteliktedir. Muhataplarını herhangi bir yükümlülük altına sokmaz. Örneğin karar 

verme sürecinde karar vermeye yetkili olmayan kurumların açıkladığı görüşler bu 

kapsamdadır. 

 

 6. Uluslararası Antlaşmalar 

 

 Uluslararası  antlaşmalar Topluluğun akdettiği antlaşmalar; Avrupa Birliği’ne 

üye devletlerin tamamının katıldığı çok taraflı uluslararası antlaşmalar, Topluluk ile 

üye devletlerin birlikte akdettiği karma antlaşmalar olarak üçe ayrılır.72  

 

 Çevre alanında uluslararası işbirliğinin geliştirilmesi, Maastrich Antlaşması ile 

Avrupa Birliği’nin ortak çevre politikasının temel hedefleri arasına resmi olarak 

dahil edilmiştir. Uluslararası işbirliği açısından Avrupa Birliği örneğin;1992 yılında 

yapılan Rio Zirvesi’nde kabul edilen İklim Değişikliği ve Biyolojik Çeşitliliğin 

Korunması Sözleşmeleri, ayrıca çölleşmeyi engellemek amacıyla  hazırlanan 

Sözleşme, Baltık Denizi’nde çevrenin korunmasına ilişkin Helsinki Sözleşmesi, ozon 

tabakasına zarar veren gazların azaltılmasına yönelik Viyana Sözleşmesi ve Montreal 

Protokol’üne taraf olmuştur. 73           

                                                           
72TÇV.,op. cit., s. 77. 
73 Candan, op. cit., s. 21. 
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 Birlik, Nisan 1998’de Kyoto Protokol’ünü imzalamıştır. Avrupa Topluluğu 

Antlaşması madde 174’e göre; Topluluk çevre politikasının araçlarından biri, 

bölgesel ve küresel çevre sorunlarıyla uğraşmak üzere uluslararası düzeyde önlemler 

almaktır. 

 

  

 C)Kendine Özgü Hukuk Kaynakları 

 

1. Eylem Programları 

 

 i)Genel Olarak 

 

 Avrupa Birliği çevre konusunu ilk kez Bakanlar Konseyi’nin 1971’de yaptığı 

toplantıda görüşmüş, ardından yine aynı yıl Komisyon bir bildiri yayınlamıştır. 19-20 

Ekim 1972 tarihinde Paris’te Avrupa Topluluğu’na üye ülkelerin devlet ve hükümet 

başkanları toplantı yapmışlardır. Toplantıda amacın tek başına ekonomik büyüme 

olmayacağını, bu bütünleşmenin insanlığın hizmetinde olabilmesi için çevrenin 

korunması ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi hedefleriyle birlikte ele alınması 

gereğine işaret ederek, çevre konusunda bir eylem planının hazırlanması çağrısında 

bulunmuşlardır. Avrupa Topluluğu kurumsal yapısı gereği çevre eylem programları, 

Topluluk tasarılarının geliştirilmesinde etkin rol oynamış ve çevre eylem 

programlarında çevre korumasına ilişkin önlemler almıştır.  
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 Topluluk organlarının belirli amaçlarını ortaya koyan çevre eylem programları; 

Komisyon’un önerisi üzerine, Konsey tarafından onanan ve yönerge biçiminde 

yayınlanan, Avrupa Topluluğu sistemine özgü, Birlik’in çevre politikasının 

uygulamaya aktarılmasını temsil eden faaliyetlerdir. Eylem programlarında genel 

beklentiler, direktifler verilir,74 ana amaçlara ulaşmada izlenecek yolun detayları üye  

devletlerce düzenlenir. Eylem programları çevre politikasının yönlendirici 

çerçevesini teşkil eder. Aynı zamanda hukuki temel inşa eder. Avrupa Birliği’nin 

çevre eylem programları, yalnız başına çevre kirliliklerinin denetlenmesi ile 

yetinmemekte, Topluluk seviyesinde bütünleşmiş çevre politikasının öncülüğünü 

yapmaktadır. Konsey veya Komisyon tarafından doğrudan doğruya 

çıkarılamadığından dolayı, Avrupa Adalet Divanı’nın yargısal denetimine tabi 

değildir.75  

 

 Çevre eylem programları içerik açısından üye devletlere yeterli faaliyet alanı 

bırakmakta ve hukuki açıdan bağlayıcı olmamaktadır. Çevre eylem programlarında 

Avrupa Topluluğu’nun çevre hukukunun amaçları ve ağırlıklı konuları yer 

almaktadır.76 

 

 Çevre eylem programları, hukuki bakımdan  sonuçlar doğurmayan siyasi görüş 

açıklamaları olarak değerlendirilmektedir. Kurucu Antlaşmalar ile Topluluk’un 

yetkisi dahiline alınmamış bütün alanlarda, üye devletlerin yetkilerini koruduklarını 

                                                           
74 Egeli, op. cit., s. 30. 
75Candan, op. cit., s. 9. 
76 Laurens Jan Brinkhorst, “European Environmental Law” Environmental Law In Europe, London, 
Luwer Law International Publications, s. 3. 
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ifade eden “sınırlandırılmış yetki prensibi” nedeniyle çevre eylem programları 

Topluluğun çevre politikası tedbirleri açısından yol göstericidir.77  

 

 1973 yılından 2006 yılına kadar altı eylem programı yürürlüğe konmuştur. 

 

 1. Eylem Programı 23 Kasım 1973’te onanmış, 1973-1976 yıllarını kapsar.  

 

2. Eylem Programı 17 Mayıs 1977’de onanmış, 1977-1981 yıllarını kapsar. 

 

 3. Eylem Programı 17 Şubat 1983’te yürürlüğe girmiş, 1982-1986 yıllarını 

kapsar. 

 

 4. Eylem Programı 19 Ekim 1987’de onanmış, 1987-1992 yıllarını kapsar. 

  

 5. Eylem Programı 1 Ocak 1993’te yürürlüğe girmiş, 1993-2000 yıllarını  

 kapsar. 

  

 6. Eylem Programı Avrupa Birliği Komisyonu tarafından açıklanmıştır. Çevre 

2000 Geleceğimiz Seçimimiz adını taşır. 2001-2010 arası yılları kapsar. 

 

  

 

                                                           
 
77George Ress, “Europaeische Gemeinschaften” maddesi, Handwörterbuch des Umweitrechtes, 
Ed.Otto Kimminich, Heinrich Freiherr Von Lersner,Peter Cristoph Strom, 2. Genişletilmiş Baskı, 1.. 
Cilt , Berlin, Erich Schmidt Verlag,1994, s.583 ; Budak, op.  cit., s. 216. 
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 ii)I. Çevre Eylem Programı 

 

 I. Çevre Eylem Programında Topluluğun çevre politikasının şekli, amaçları, 

kuralları, ilkeleri, öncelikleri belirlenmiştir. Program ile Topluluğun çevre politikası 

gürültü ve kirliliğini önlemeye, azaltmaya, yaşam koşullarını iyileştirmeye yönelik 

eylemleri yaptırmak ve uluslararası örgütlerle işbirliği konuları üzerinde 

şekillenmiştir.  

 

 1972 tarihli Paris Zirve Konferansı’nda çevre eylem programı hazırlanmasının 

ifade edilmesinden sonra Komisyon tarafından hazırlanan 1. Çevre Eylem Programı, 

Konsey’in ve üye devletlerin hükümetlerinin Konsey’de toplanan temsilcilerinin 

bildirgesi olarak çıkarılmıştır. Diğer eylem programları Konsey’in ve üye devletlerin 

hükümetlerinin Konsey’de toplanan temsilcilerinin kararlaştırmaları biçiminde 

çıkarılmıştır.781. Eylem Programını AT Konseyi ve üye devletlerin hükümet 

temsilcileri Konsey bünyesinde kabul etmiş, programın yürütülmesi bazı durumlarda 

Topluluğa, bazı durumlarda üye devletlere verilmiştir. Bu programın amaçlanan süre 

içinde ve usulüne uygun gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini denetleme yetkisi 

Komisyon’undur.  

 

 Çevre Eylem Programı iki bölümden ve her bölümün altında da başlıklar ve alt 

başlıklardan oluşmuş olup, 1. bölümde Topluluğun çevre politikasının hedeflerine, 

ilkelerine ve gelecek iki yıl içinde Topluluk düzeyinde yürütülecek eylemlerin genel 

                                                           
78Ibid.,  s. 216. 
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tanımına, önceliklerine ve zaman cetveline yer verilmektedir. 2. bölümde çevrenin 

korunması ve geliştirilmesi için alınacak somut çevre tedbirlerinin detaylı açıklaması 

bulunmaktadır. Bu bölüm üç başlıktan oluşmaktadır: 

 

 Çevre zararlarının önlenmesine yönelik faaliyetler, çevrenin iyileştirilmesine 

ilişkin faaliyetler, uluslararası  alanda üye devletlerin ortak faaliyetleri ve Topluluk 

faaliyetleridir. 

 

 Topluluk çevre politikası, Topluluk halklarının yaşam koşullarını iyileştirmek 

amacındadır. Bu kapsamda, insanlara en kaliteli hayat şartlarını sunan bir çevre 

sağlanarak, daha iyi hizmet verilmesi kolaylaştırılmalı ve  gittikçe daha zorunlu olan 

doğal çevrenin korunması ihtiyacı ile örtüştürülmelidir. 79 Bu amaçlara ulaşmak için 

Avrupa Topluluğu’nun çevre politikasının ilkeleri  şunlardır: 

 

 -Kirlilik ve gürültü kaynağında engellenmeli,  önlenmeli, mümkün olduğunca 

yok edilmeli, azaltılmalıdır. (Kirliliğin kaynağında önlenmesi) Sosyal,  ekonomik ve 

teknik ilerlemeyle uyum içinde olacak bir çevre politikası geliştirilmelidir.  

 

 -Çevrenin ve  kirliliğin özelliklerine uygun eylem düzeni belirlenmelidir.  

 

 -Doğa veya herhangi bir doğal kaynak, ekolojik dengeye zarar verecek şekilde  

kullanılmamalıdır. 

 

                                                                                                                                                                     
 
79  Stanley Johnson, Guy Corcella, The Environmental Policy of  the European Communities, London, 
a Member of Kluwer Academic Publishers Group, 1990, s. 13. 
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 -Tüm konularda teknik planlama yaparken ve karar verirken, konunun çevre 

üzerindeki etkileri mümkün olan en erken aşamada düşünülmelidir. 

 

 -Gürültü yapıcı unsurların bertaraf edilmesi ve önlenmesi için gereken 

maliyetlere kural olarak üye devletler  katlanır. İstisnaları Topluluk belirler. 

 

 -Çevre koruması Topluluk düzeyinde ve önemli bir sorundur. Topluluğa 

girmek için çevre koruma bilincinde olunmalı ve çevre konusunda gelecek nesillere 

yönelik sorumluluk alınmalıdır.  

 

 -Üye devletlerin ulusal çevre politikalarının olabildiğince uyumlaştırılması ve 

koordine edilmesi amaçlanarak, bunlar ayrı ayrı planlanmalı ve uygulanmalıdır. 

 

 -Topluluk ve ülkeler bazında çevre politikalarının belirlenmesinde, gelişmekte 

olan ülkelerin çıkarları dikkate alınmalıdır.  

 

 -Uzun dönemde araştırma ve geliştirme desteklenmelidir.  

 

 -Topluluk ve üye devletler tarafından çevre ile ilgili uluslararası örgütlerle 

işbirliği yapılmalıdır. 

 

 -Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı Bildirgesi’ne uygun olarak bir üye 

devlet diğer devletin çevresini tahrip eden davranışlardan kaçınmalıdır. 
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 Bu ilkeler doğrultusunda, Topluluğun çevre eylem programı üç eylem 

planından oluşur. Eylem planları; kirlilik ve gürültü yapıcıları önlemek ve azaltmak, 

yaşam koşullarını ve çevreyi iyileştirmek, çevre ile ilgili örgütlerle işbirliği 

yapmaktır. 

 

 Fiziksel çevrenin korunmasıyla ilgili olarak, kirlilikle ve gürültü yapıcı 

etmenlerle mücadele amacıyla topluluk düzeyinde kirleticilerin ölçülmesi, analizi, 

örneklenmesi için gerekli tekniklerin, yöntemlerin, sistemlerin uyumlaştırılması ya 

da standartizasyonu için Topluluk düzeyinde eylemler düzenlenmelidir. Bunları 

desteklemek için “ Avrupa Dökümantasyon Sistemi’nin” kurulması öngörülmüştür.  

 

 Gelecek iki yıl içindeki eylemler özellikle kirlilik ve gürültü konusunda 

standartların oluşturulmasına yöneliktir. Uluslararası su yolları özellikle sanayiler, 

enerji üretimi, radyoaktif atıklar, deniz kirliliği alanlarında Komisyon’un almayı 

hedeflediği tedbirler tanımlanmaktadır. Belirli maddelerin neden olduğu kirliliğin 

önlenmesi de Birinci Eylem Programı’nda yer almıştır. Bu bağlamda, çevre kirliliği 

için özel eylemler yapılması öngörülmüştür. Deniz kirliliği için deniz kirliliği yaratıcı 

faktörlerle mücadele öncelikle ele alınmıştır. Ren Nehri vadisinin ve sınır 

bölgelerindeki çevrenin korunması konusu da düzenlenmiştir.  

 

 Endüstriyel ve tüketici çöpleri yanında nükleer atıkların depolanması ve 

kullanılması konuları yer almıştır.  
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 Kirliliğe ve gürültüye yol açan kaynaklar için azami kirlilik standartları 

belirlenmiştir. Asgari sağlık standartları için kriterler de getirilmiştir. Kirliliğe yol 

açan sanayi dallarının ve enerji kaynaklarının etkileri de değerlendirilmiştir. 

 

 1. Çevre Eylem Programı yaşam koşullarının iyileştirilmesi konusunu da ele 

almıştır. Bu bağlamda doğal ve yapay çevrenin korunması, ile ilgili eğitim 

çalışmaları, araştırma projeleri ve bilginin paylaşılması yoluyla çevre bilincinin 

arttırılması öngörülmektedir. Programda ayrıca artan tüketim sonucu temiz suyun 

azalmaması için tedbirlerin alınmasının ve diğer doğal su kaynaklarının 

işletilmesinin sağlanması yer almaktadır. I. Çevre Eylem Programı’nda yaşam ve 

çalışma koşullarını iyileştirmek, geliştirmek ve incelemek amacıyla bir Avrupa 

Vakfı’nın kurulması ve böylece uzun vadeli incelemelere başlanılması 

düzenlenmiştir.  

 

 Uluslararası örgütlerle uygulanabilen ölçüde işbirliği, Topluluk üyelerinin 

uluslararası örgütlere katılması zorunluluğunu doğurmuştur.80 Topluluğun OECD, 

Avrupa Konseyi, Birleşmiş Milletler örgütleri ile çevre konusunda aktif işbirliği 

sürdürmesi öngörülmüştür. Özellikle Birleşmiş Milletler nezdinde Topluluğun taraf 

olduğu uluslararası protokol ve antlaşmalar yapılmıştır. 1963’te Bern Antlaşması, 

1974 Paris Sözleşmesi, 1976’da Bonn Sözleşmesi, 1976 yılında Barselona 

Sözleşmesi Topluluk tarafından imzalanmıştır. 

 

                                                           
80Hilal, Zilelioğlu, Avrupa Topluluklarında Çevre Politikası ve Hukuku, Ankara, Ankara 

Üniversitesi Yayınları, 1992,  s. 10. 
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 Birinci Çevre Eylem Programı, çevreyi geliştirme eylemine de yer vermiş olup,  

bu kapsamda; doğal çevrenin korunması, belirli doğal kaynakların tüketiminin neden  

olduğu çevre sorunları ve kentlerin gelişmesi, çalışma ve hayat koşullarının 

iyileştirilmesi amacıyla bir Avrupa Fon’unun kurulması ve çevre sorunları ve çevre 

alanında eğitim ve  bilgi sahibi olma yolunun açılması konuları ele alınmaktadır.81 

 

 Bu Eylem Programı’nda önleme ilkesi yer almıştır. Bu ilkeye göre, çevre 

kirlenmesinin hiç doğmaması için alınabilecek önlemlere öncelik verilmiştir.   

 

 Birinci Eylem Programı, Avrupa Topluluğu’nun ilk girişimidir. Topluluğun söz 

konusu eylem programını hazırlaması çevrenin korunması ve çevre sorunlarına karşı 

duyarlı olduğunun göstergesi olup, Avrupa Birliği’nin çevre politikasına klavuzluk 

yapmıştır. 

 

 Birinci Çevre Eylem Programı, Topluluğun çevre politikası ile ekonomik, 

sosyal gelişme, teknik ilerleme, uluslar arası ticari ilişkiler, dünya ekonomisinin 

karşılıklı bağımlılıkları ve ortak pazarın engelsiz işleyişi ile uyumlu olması 

gerektiğini belirtmesi nedeniyle eleştirilmektedir.82 

 

  

 

 

                                                                                                                                                                     
 
81 TÇSV, op. cit., s. 22. 
82 Budak, op. cit., s. 225. 
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 iii)II. Çevre Eylem Programı  

 

 II. Çevre Eylem Programı, 17 Mayıs 1977 tarihinde Konsey tarafından 

uygulamaya konmuştur. Program 1977-1981 yılları arasını kapsamaktadır. 

Programın kapsadığı süre zarfında Komisyon’un çevre mevzuatını hazırlamaya 

devam etmesi öngörülmüştür.  

 

 Program, tek bölümden meydana gelmiştir. Başlıca beş alanı kapsamaktadır. 

Bu alanlar; çevre politikasının amaçları ve ilkeleri, kirlilik ve gürültünün azaltılması, 

çevre ve doğal kaynakların zararsız ve akılcı kullanımı, çevrenin korunması için 

genel eylem, uluslar arası düzeyde topluluk eylemidir.83 

 

 Topluluğun çevre politikasının amaçları ve kuralları bölümünde; oluşturulan 

ortak çevre politikasının eksik yönlerinin tamamlanması hedeflenmiştir. Çevre 

politikasının amaçları, kuralları konusunda Birinci Eylem Programı’na atıfta 

bulunulmaktadır. 

 

 Kirlilik ve gürültünün azaltılması alanında; kirlilik ve gürültünün insan 

sağlığına etkileri konusunda 1.Eylem Programı’ndaki çalışmaların devamı 

belirtilmiştir. Su ve hava kirliliğinin önlenmesi ile ilgili tedbirlerin alınmasına 

öncelik verilmiştir. Bu kapsamda ekolojik denge ve sosyo-ekonomik ihtiyaçlar için 

tatlı suyun, deniz suyunun temiz tutulması ve suların korunması amaçlanmıştır. 

Gürültüyle mücadele için de bir komitenin kurulması öngörülmüştür. 

                                                           
83 TÇSV, op. cit., s. 22. 
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 Atmosfer kirliliğinin  önlenmesi  için I. Eylem Program’ında  alınan  kararların  

uygulanmasına ek olarak enerji ve çevre üzerine Konsey kararına, direktiflere ve 

kararlara yer verilmiştir. 

 

 Standartların belirlenmesi konusunda daha özgün detaylar ele alınmış ve bu 

konuda iki çalışma alanı tespit edilmiştir. Birinci alan; uçaklar, diğer motorlu taşıtlar, 

iş makinaları gibi gürültü çıkaran araçlar ile yandıkları zaman hava kirliliği yaratan 

yakıtların kirlilik ve gürültü standartlarıdır. İkincisi ise, yaşam düzeyinin gelişmesini 

sağlayan ürünlerin atık standartlarıdır. 

 

 Söz konusu Eylem Programı, çevre ve doğal kaynakların zararsız ve rasyonel 

kullanımı alanında; atıkları önleme ve azaltmada doğal kaynakların korunması, 

yönetimi ve kullanımı, kayıpları önleme, değerlendirme, yeniden kullanma ve tasfiye 

etme politikasına dayalı çöp yönetimi, tarım alanlarının korunması ve rasyonel 

kullanımı, kırsal yöreler ve orman bölgeleri için gerekli tedbirler, kentsel ve kırsal 

alanların, kıyı ve dağ bölgelerinin, flora, faunanın korunması, ekolojik sınıflandırma 

yönteminin geliştirilmesi, çevre ve belirli doğal kaynakların kıtlığı nedeniyle ortaya 

çıkan çevresel sorunlar, doğal kaynakların zararsız ve rasyonel kullanımı konuları 

yer almaktadır. 

 

 Eylem Programı’ndaki çevrenin korunması için genel eylem alanı; çevrenin 

korunması için genel eylem planı, çevresel etki değerlendirmesi, ortak çevre 

politikasının finansal boyutu, çevreyi korumaya ilişkin araştırma projeleri, bilgi 
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yayma ve çevre sorunları konusunda eğitim, çevre koruma hükümlerine uyulması 

için faaliyetler, yaşam ve çalışma şartlarının iyileştirilmesine ilişkin bir Avrupa 

Fon’unun kurulması konularını kapsamaktadır.  

 

 Çevresel etki değerlendirmesine ilk kez 2. Eylem Programında yer verilmiş; 

ekonomik ve sosyal alandaki gelişmeler ve sanayileşme ile meydana gelebilecek 

çevre sorunlarının, çalışmalarla önceden tespit edilerek önlenmesi amaçlanmıştır. 

Ancak Komisyon üye devletlerin ÇED konusundaki uygulamalarını inceleyerek, 

Topluluk düzeyinde düzenlemelerini Üçüncü Eylem Programı’nda 1985 tarihli 

Konsey kararında düzenlemiştir.  

 

 “Kirleten öder” ilkesinin uygulanması amaçlanmıştır. Topluluk çevre 

politikasının hukuki çerçevesi başlığı altında Topluluğun çevrenin korunması için 

uygulayacağı vergi ilke ve istisnaları yer almıştır.  

  

 Bu program ile çevre ve istihdam bağlantısı kurulmuştur. Topluluğun bazı 

kesimleri ortak çevre politikası uygulamalarının istihdamı olumsuz yönde 

etkilediğini savunurken, Komisyon ortak çevre politikasının etkin biçimde 

uygulanmasıyla istihdam olanaklarının daha iyi olacağı kanaatindedir.84 

 

  Programın uluslararası düzeyde Topluluk eylemi başlığında; Topluluğun ve 

üye devletleri uluslararası örgütlere ve toplantılara iştiraki, üçüncü devletlerle 

işbirliği  ve  gelişmekte    olan     ülkelerle     çevre    koruma   konusunda işbirliğinin  

                                                           
84 Egeli, op. cit.,s. 37,38. 



80 
 

geliştirilmesi konuları yer almaktadır. Topluluk kendi sınırları dışındaki ortak çevre 

sorunları için uluslararası kuruluşlara katılmıştır. Bu kapsamda, UNEP, BM, OECD, 

WHO, UNESCO ve FAO ile teknik işbirliği yapılacaktır. 

   

 Topluluğun ortak çevre politikasının amaçları çerçevesinde; genel çevre 

kirliliğinin, su kirliliğinin, hava kirliliğinin, gürültünün azaltılması ve kimyasal 

atıkların kontrolü, flora ve faunanın korunması, nükleer güvenliğin sağlanması, doğal 

kaynakların korunması ve alternatif enerji kaynaklarının geliştirilmesi konularında 

uluslar arası kuruluşların çalışmalarına katılım belirtilmiştir.85 

 

 İkinci Çevre Eylem Programı, Avrupa’nın dış kaynaklara bağımlılığı nedeniyle 

oluşan enerji krizi dikkate alınarak hazırlanmış olup,  koruyucu ve birleştirici bir 

özelliktedir. Programın ileriye yönelik büyük bir adım atılmasını sağladığı 

söylenemese de, Topluluğu nicelikten ziyade niteliğe dayalı bir büyüme modeli 

uygulamaya yöneltecek etkili bir çevre programı saptanmasında faydalı olmuştur.86 

 

 iv)III. Çevre Eylem Programı 

 

 1982-1986  tarihleri  arasını  kapsayan  Üçüncü Eylem  Programı’nı  Konsey         

7 Şubat 1983 tarihinde onaylamıştır.  

 

 Üçüncü Eylem Programı, ilk iki eylem programına göre, kısa olup, daha somut 

unsurlara yer vermiştir. Örneğin; Topluluğun çevre politikasının genel olarak 

                                                           
85 Ibid.,  s. 38. 
86Avrupa’da Çevre Sorunları,  Ankara, AT Komisyonu Temsilciği Yayınları, 1979,  s. 17. 
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Topluluğun genel sosyo-ekonomik düzeyinin yapısal bir öğesi olduğu belirtilmiştir. 

Programda Komisyon’un tedavi edici değil; önleyici politikalar seçtiği yer almıştır. 

Konsey de Topluluğun çevre politikasının önemli noktalarını açıklamıştır. En önemli 

nokta çevre boyutunun diğer politikaların bütünleyici parçası haline getirilmesidir.87 

 

 Topluluğun çevre politikasının hedef ve ilkeleri konusunda önceki iki eylem 

programına atıf yapılmıştır.  

 

 Programda; nükleer enerji ve kömürden sağlanan enerjiye olan bağımlılığın 

azaltılması ve enerji tasarrufu, gürültü ve kirliliğin kaynağına inilerek, denetimi 

yoluyla kirliliğin bir yerden diğer bir yere bulaşmasının giderilmesi, deniz, çevre, 

hava, su, toprak kirliliğinin önlenmesi ve doğal kaynakların ve çevrenin korunması, 

akılcı yönetimi için genel stratejilerin oluşturulması, Akdeniz Havzası’nın 

korunmasına öncelik verilmesi üzerinde durulmuştur. 

 

 Üçüncü Eylem Programı döneminde, Akdeniz Kıyılarının 3/4’ünün üye 

devletlere ait olması ve bu  ülkelerin gelişmiş düzeyde sanayilerinin olması nedeniyle 

Komisyon konuyla ilgili bir program hazırlamıştır. Bu program Dördüncü Eylem 

Programı döneminde de devam etmiştir. Akdeniz ülkelerinin - Topluluk üyesi olsun 

olmasın - aralarında yoğun bir işbirliği yapılması belirtilmiştir. Bu kapsamda; 

özellikle ulaşım kaynaklı gürültüyle, sınırları aşan kirlilikle mücadele, temiz 

teknolojinin geliştirilmesinin teşviki için ve tehlikeli kimyasal maddelere ilişkin 

tedbirlerin alınması konuları işlenmiştir.  

                                                                                                                                                                     
 
87 Budak, op. cit, s. 230, 231. 
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 Çevre kirlenmesiyle kaynağında mücadele ilkesi bu eylem programında da 

belirtilmiştir. Bu ilke ile kirliliğin oluştuğu yerde, kirliliğin hemen ortadan 

kaldırılabilmesi için alınabilecek önlemler belirtilmiştir. Örneğin binalarda bacaların 

yüksek yapılması ve kirliliğin geniş alanlara yayılmasına neden olan tasarruflar bu 

ilkeye uygun düşmez.  Ayrıca Program’da önleme konusu da vurgulanmıştır. 

 

 Program’da doğal kaynakları en ekonomik ve etkili şekilde kullanmak için 

çevresel etki değerlendirmesi prosedürü hazırlanmıştır. Komisyon tarafından Haziran 

1980’de Konsey’e sunulan rapor, 27 Haziran 1985’te “bazı konu ve özel sektör 

projelerinde ÇED” başlığında karar olarak çıkmıştır. Program’ın “Topluluk çevre 

politikasının hukuki çerçevesi” başlıklı bölümünde ÇED’in ayrıntılarına yer 

verilmiştir. Ancak Komisyon, bu değerlendirmeyi hazırlarken üç temel aşama 

öngörmüştür. Kamu ve özel sektör projelerinin ilk aşamasında yapılacak olan ÇED, 

nihai hedef doğrultusunda en gerçekçi bilgilere ulaştırır. Yapılan ÇED sonucu  proje 

sahipleri, kamu idarecileri ve kamuoyu arasında işbirliği temeline dayalı bir çalışma 

yapılır. Bu sayede; söz konusu projenin çevreye olan etkileri araştırılır, çözüm yolları 

aranır, olumsuz etkileri ortadan kaldırmak için gerekli önlemler alınır.88 Bioteknoloji 

alanında görülen ilerlemeler ve yeni teknolojilerin geliştirilmesi ÇED açısından son 

derece önemlidir. 

 

                                                           
88 Ibid., s. 39.  
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 Söz konusu program, çevre boyutunu diğer politikaların bütünleyici bir parçası 

haline getirmeyi hedeflemiştir. Bu kapsamda, çevre politikasının Topluluğun diğer 

politikalarıyla uygun hale getirilmesi amaçlanmış; özellikle ortak tarım politikası 

başta olmak üzere, ortak enerji, ortak sanayi, ortak ulaştırma politikalarının 

planlanması esnasında çevresel menfaatlerin göz önüne alınması öngörülmüştür. 

 

 Çevre politikasının diğer politikalar üzerinde olumlu bir etkisinin de 

olabileceği bu programla Topluluğun çevre politikasında yer almaya başlamıştır. 

Programda çevre faaliyetlerinin iş yaratmak ve sanayide yenileşmeleri hızlandırmada 

nasıl etkili olabileceği belirtilmiştir. 

 

 Programın son bölümünde; uluslar arası faaliyetler ve üçüncü ülkelerle işbirliği  

konusu yer almaktadır. Program üye devletlerin paralel yetkilerine hiçbir atıfta 

bulunmamış olup, Topluluğun çevre ile ilgili yetkilerinin sınırlı olduğuna ilişkin bir 

çekinceye de yer vermemiştir.  

 

 Üçüncü Eylem Programı, ortaklaşa girişilecek araştırma programlarının 

desteklenmesinde ve ulusal araştırmaların koordine edilmesinde, Topluluğun 

geleceğe ilişkin politikalarında etkili bir rol oynamıştır.89 Program, Avrupa 

Toplulukları’nın çevre politikasının evrimi niteliğindedir.90 

 

 

                                                           
 
89Budak, op. cit., s. 231. 
 
90 Egeli, op. cit., s. 38. 
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 v)Dördüncü Çevre Eylem Programı 

  

 15 Ekim 1986’da onanan söz konusu program, 1987-1992 yılları arası 

yürürlükte kalmıştır. Programı,  Konsey ve üye devletlerin hükümet temsilcileri 

hazırlamıştır. Program, çevre konusunda bireyleri eğiterek ve etkin tedbirler alarak 

çevrenin korunmasını sağlamayı hedeflemektedir. Topluluk ilk iki eylem 

programında kirliliği giderici önlemlere ilişkin mevzuat hazırlamayı amaçlamıştır.  

Üçüncü Eylem Programı’nda, Topluluk çevre sorunları meydana gelmeden önlemeyi 

amaçlamıştır. Dördüncü Eylem Programı ile çevre sorunları daha bütüncül olarak 

incelenerek, daha aktif bir çevre koruma amaçlanarak öncelikli politikalara öncelik 

verilmiştir.  

  

 Dördüncü Eylem Programı’nın Üçüncü Eylem Programı’ndan, Tek Senet’e ve 

Tek Senet’in amaç ve ilkelerine yollama yapmış olması, 21 Mart 1987’de başlayan 

Avrupa Çevre Yılının” yeni değişiklikler yapmak ve programda yer alan 

değişiklikleri başlatmak için bir fırsat olarak gösterilmesi, Topluluğun faaliyeti ile 

ilgili öncelikli alanları içeren listenin daha kapsamlı ve uzun hükümlere sahip olması 

yönlerinden farklılıklar içermektedir.91 

 

 Program ile; Topluluk bilgilendirme sistemi, temiz teknolojinin kullanılması, 

çevre koruması için araştırma projeleri, kirlenmenin ve çevre zararlarının başlangıç 

noktasında önlenmesi, maliyet açısından en etkili  kontrol önlemlerinin tanımlanması  

 
                                                           
91 Budak, op. cit. s. 235. 
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için yeni analizler geliştirilmesi gibi ortak mekanizmalar oluşturulmuştur. 

  

 Söz konusu programda; Üçüncü Eylem Programı’ndaki ilkeler genişletilerek ve 

özgünleştirilerek detaylı düzenlemeler yer almıştır. Programda çevre koruma sosyal 

ve ekonomik kalkınmanın temel unsuru olarak yer almıştır. Özellikle kirliliğe karşı 

birlikte mücadele ve Topluluğun diğer politikalarıyla bilhassa ortak tarım 

politikasıyla çevre politikasının bağdaştırılması çok detaylı düzenlenmiştir. 

 

 Program, ayrıca, havaya bırakılan bazı maddelerin havanın asit miktarında 

yaptığı etkilere özellikle dikkat çekmiştir. Nükleer güvenlik konusu da Program’da 

ilk kez ele alınmıştır. Komisyon, nükleer güvenlik alanındaki bazı konuların 

Çernobil kazasından sonra Topluluk   çevre    politikasının   bütünleyici  bir  parçası   

olarak görülmesi gereğini belirtmiştir.92 

 

 Programın genel politika hedefleri; Roma Antlaşması’ndaki değişiklikler, 

Topluluk yönergelerinin uygulanması, diğer Topluluk politikalarıyla ilişkiler, çevre 

stratejilerinin ve faaliyetlerinin ekonomi ve çalışma politikası açısından yerleri, 

ekonomik araçlar, bilgilendirme ve eğitim olarak belirtilmiştir.  

 

  4. Eylem Programı’nda esas olarak dört konu ele alınmıştır. Bu konular 

kirliliğin önlenmesi ve kontrolü, kaynakların işletilmesinin düzeltilmesi, uluslar arası 

faaliyetler, destek sağlayabilecek araçların geliştirilmesidir.93 

                                                           
92 Koppen, op. cit., s. 26-29. 
93 Egeli, op. cit., s. 51. 
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 Kirliliğin Önlenmesi konusunda kirliliğin türüne bağlı bir yaklaşım 

benimsenmiştir. Kirlenme; kirletici, kirlenme kaynağı, kirliliğin taşınması ve çevre 

ya da hedef organizma olarak dört faktöre bağlanmıştır. 

 

 Kirleticiye yönelik önlemler için Komisyon kirlenmenin kaynağına inerek, 

kirleticilere ilişkin standartlar koymuştur. Ayrıca Komisyon diğer politikalarla uyum 

içinde ve Topluluk düzeyinde tedbirler alınmasını öngörmüştür. 

 

 Kirliliğin ve gürültünün kaynağında mücadelesi kapsamında endüstri ve yanıcı 

araçlarla motorların yarattığı hava kirliliğiyle, agro-kimyasal ürünlerin ve toksik 

atıkların yarattığı toprak kirliliğiyle, toksik ve tehlikeli atıklarla, kirliliğin çevrenin 

bir yerinden diğer yerine taşınması ve sınır ötesi kirlilikle,  su ve deniz kirliliğiyle 

mücadele edilmesi öngörülmektedir. Programda kimyasal maddelerin ve 

hazırlanışlarının çevreye ve insan sağlığına etkilerinin değerlendirilerek, kontrolü ve 

çevreye, tüketici sağlığına tehlike yaratan maddelerle etkili  ve ekonomik mücadele 

edilmesi vurgulanmıştır. Sanayi kazalarıyla mücadele kapsamında, söz konusu 

kazaların önlenmesi ve asgariye indirilmesi, kaza riskleriyle ilgili Konsey direktifinin 

uygulamaya geçirilmesi ve gerekirse uygulama alanının genişletilmesi 

öngörülmüştür. Gürültü ile kaynağında mücadele edilmesine ilişkin düzenleme 

yapılmıştır. Çevre alanında biyoteknolojinin en yararlı şekilde kullanılması konusuna 

da değinilmiştir. Halkın sağlığı ve çevrenin radyasyondan ve kazalardan korunması 

öngörülmüştür. 
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 Kaynakların işletilmesinin düzenlenmesi konusunda; yaban bitki örtüsünün 

korunması için hazırlanmış tüzük ve direktiflere işlerlik kazandırılması, çevre için 

duyarlılık gösteren ve Topluluk için önemli olan bölgelerin korunması, ormanların 

korunması için çıkarılan tüzüklere işlerlik kazandırılması, riskler değerlendirilerek, 

risklere karşı koyabilmek için tedbirler alınması, çevre için yararlı tarımsal 

faaliyetlerin teşvik edilmesi, su kirliliğinin azaltılması için su kaynaklarının ve 

bunların işletilmesinin düzenlenmesi, Akdeniz Havzası için eylem programı 

uygulanırken bölgenin karakteristik özelliklerine önem verilmesi, toprağın 

korunması ve erozyonun ağaçlandırma çalışmalarıyla önlenmesi, atık miktarının 

azaltılması ve atık işletmelerinin geliştirilmesi öngörülmüştür. 

 

 Uluslararası faaliyetler ve uluslararası işbirliği konusunda; çevre korunmasına 

ilişkin uluslararası kuruluşların faaliyetlerine katılma,  uluslararası  sözleşme ve 

protokollerin uygulanması için çalışılması, kalkınmakta olan  ülkelerle çevre ve 

doğal kaynakların korunması yönünde iş birliği yapılması, üçüncü dünya ülkeleriyle 

irtibatın geliştirilmesi gerektiği belirtilmektedir. 

 

 Destek sağlayabilecek araçların geliştirilmesi konusunda; Topluluğun çevre 

politikasının bilimsel olarak araştırılması, geliştirilmesi ve Topluluğun diğer 

politikalarıyla uyumlu olmasının sağlanması, çevrenin korunması için sair ekonomik 

tedbirlerin alınması  ve “kirleten öder” ilkesine işlerlik kazandırılması, sürdürülebilir 

kalkınmanın ve temiz teknolojinin yaygınlaştırılması, bireylerin çevre konusunda 

eğitilmesi ve bilinçlendirilmesinin sağlanması gerekliliği öngörülmüştür. 
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 Dördüncü Eylem Programı’nın öncelikli alanları; atmosfer kirliliği, içme suyu 

ve deniz suyu, kimyasal maddeler, biyoteknoloji, gürültü, nükleer güvenliktir. 

 

 Programın atmosfer kirliliği öncelikli alanında; duman gibi atmosfer 

kirliliğinin geleneksel kaynaklarını azaltmada başarı sağlansa da trafik, asit yağmuru 

gibi yeni sorunlar meydana gelmiştir. Komisyon uluslararası işbirliğinin gereğini 

belirterek, hava kirliliğini azaltacak uzun vadeli genel bir strateji geliştirme yolunda 

çalışmalarına başlamıştır. 

 

 Programın içme suyu ve deniz suyu öncekli alanında; Komisyon ilk üç eylem 

programı zamanındaki karar ve yönergelerin geçerli olduğunu belirtmiştir. Uzun 

vadede Komisyon erişilecek asgari standartları önermeli ve özellikle endüstri ve 

tarım sularının kullanımı için kalite standartlarını yeniden incelemelidir. 

 

 Programın kimyasal maddeler öncelikli alanında; öncelikle yeni kimyasal 

maddeler duyurulmalı, halihazır kimyasal maddeler sınıflandırılmalı, paketlenmeli ve 

etiketlenmelidir. Tehlikeli kimyasal maddelere karşı çok dikkatli olunmalı ve zararlı 

olan kloroflokarbon gazının kullanımı sınırlandırılmalıdır. 

 

 Programın biyoteknoloji öncelikli alanında; Komisyon biyoteknoloji 

düzenleme komitesi kurmuştur. Topluluğun kendisi ve diğer ülkeler için uygun bir 

model geliştirme fırsatı doğmuştur. 
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 Programın gürültü öncelikli alanında; Komisyon, her olay için yalnızca üretime 

yönelik ayrı ayrı gürültü standartları belirlemiştir.   

 

 Programın nükleer güvenlik öncelikli alanında; nükleer güvenliği sağlamak 

amacıyla bazı çevresel yönler de dikkate alınmalı böylece kazaların önlenmesi, 

azaltılması, atıkların idaresi  gibi konularda tedbirlerin alınması öngörülmektedir. 

 

 4. Eylem Programı’na göre çevresel kaynakların yönetimi dört ana başlıkta 

incelenmiştir. Söz konusu başlıklar; doğanın ve doğal kaynakların korunması, 

toprağın korunması, atıkların yönetimi, kent alanları, kıyı ve dağlık bölgelerdir. 

 

 Doğanın ve doğal kaynakların korunması hususunda; Topluluk, 4. Eylem 

Programı’nda bu konuya öncelik verecektir. Topluluk içindeki yaban hayatı ve 

canlıları korumaya yönelik önlem alacaktır. Doğanın korunması yalnızca çevre 

kuruluşlarını değil, endüstriyel, ticari ve tarımsal çıkarları da ilgilendirmektedir. 

 

 Toprağın korunması konusunda; Komisyon, toprağın kullanım amacı değişse 

de, toprağın ve yer altı sularının kimyasal maddeler yüzünden bozulmasını, toprağın 

erozyona uğramasını, kimyasal atıkların toprağa boşaltılmasını önlemek için global 

tedbirler alınmasını öngörmüştür. 

 

 Atıkların yönetimi konusunda; Komisyon, yeni temiz teknoloji oluşturmak, 

atıkları tekrar üretime katmak ve atıkları yeniden kullanmak tedbirleri üzerinde 

durmaktadır.  
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 Kent alanları, kıyı ve dağlık bölgeler konusunda; Komisyon’un tedbirler 

almasının gerekli olduğu belirtilmiştir. 

 

 Eylem Programı’nın son bölümünü uluslararası faaliyetler oluşturmaktadır. Bu 

program üye devletlerin uluslararası faaliyete Topluluk ile yan yana katılacaklarını 

belirtmiş; ancak üye devletlerle birlikte Topluluğun karşılıklı yetkilerinin sınırlarını 

çizmemiştir.94 

 

 vi)Beşinci Çevre Eylem Programı 

 (Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma) 

 

 Komisyon tarafından hazırlanan bu program 18 Mart 1992’de kabul edilerek,  

1 Ocak 1993’te yürürlüğe girmiştir. Yeni stratejilerin geliştirildiği 5. Eylem Programı  

1993-2000 yıllarını kapsar.  

 

 Beşinci Eylem Programı, çevre sorunlarına yaklaşımı ve sorunlara çözüm 

yolları açısından  diğer  dört eylem  programından  farklı  olup,  Program  1992  Rio  

Dünya Çevre ve Kalkınma Konferansı’ndan ve özellikle Gündem 21 Eylem 

Programı’ndan etkilenmiştir.95 Diğer dört eylem programından farklı olarak bu 

program, Maastricht Antlaşması ile getirilen usule göre Konsey ve Avrupa 

Parlamentosu ortak karar olarak onaylamıştır. Programda tabelalara ve şekillere de 

                                                           
94 Koppen,  op. cit, s. 25.  
95 TÜSİAD, op. cit., s. 28. 
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yer verilerek, diğer eylem programlarına göre daha kapsamlı ve farklı bir yol 

izlenmiştir.  

 

 Program üç ana başlığa ayrılmış ve  ana  başlıklar da alt başlıklara ayrılmıştır. 

Giriş kısmında, Avrupa Birliği’nin uluslararası platformdaki rolüne, çevre ve gelişme 

hakkında yeni stratejilere, öncelikli eylem alanlarına, alınacak önlemlerin 

genişletilmesi gereğine, sınırlı yetki prensibine (subsidiaritaet), programların 

gerçekleşme ihtimaline ve bunun sınanmasına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. 

Programın giriş kısmının akabinde; hazırlık bölümü yer almaktadır. Hazırlık 

bölümünde; 90’lı yılların gereksinimleri, Topluluğun ve dünyanın gelişimi, 

sürdürülebilir ve çevreyi hesaba katan gelişme, kuramsal gelişmeler ve programın 

getirdiği yenilikler düzenlenmektedir. Birinci bölümde; Topluluk içinde 

sürdürülebilir ve çevreyi hesaba katan bir gelişme için bir çevre politikası 

stratejisinin oluşturulmasının gereği belirtilmektedir. İkinci bölümde; Topluluğun 

uluslararası platformdaki rolüne yer verilmiştir. Üçüncü bölümde; öncelikler, 

maliyetler ve denetim işlenmiştir. Üçüncü bölümden sonra sonuç bölümü yer 

almaktadır.  

 

 Bu program sürdürülebilir kalkınma ve sorumluluğun paylaşılması temeline 

dayanır. Ana konuları ise, “çevreyi kirlenmeden önce koruma ilkesi” ve “ortak 

sorumluluk ilkesi”dir. Programda Topluluğa, üye devletlere, bölge ve komün 

idareleri, sanayi kuruluşlarına, ticari kuruluşlara, özel kuruluşlara ve vatandaşlara 



92 
 

sorumluluk yüklenmektedir.96 Programda ayrıca toplumun kendi kendisini 

denetlemesi suretiyle çevrenin korunmasının sağlanması öngörülmüştür. 

 

  Ekonomik ve sosyal gelişme ile çevrenin korunması ve doğal kaynakların 

sınırlı olması arasında doğru ve işlevsel dengenin kurulması bu çerçevede 

kalkınmanın çevreye zarar vermeden sağlanabilmesi bu programın temel hedefi 

olmuştur. Çevre kalitesinin iyileştirilmesi, insan sağlığının korunması, 

yenilenemeyen doğal kaynakların dikkatli ve akılcı kullanımı ve çevre sorunlarıyla 

uluslararası düzeyde mücadele amaçlanmıştır. Çevrenin korunmasının tüm 

sektörlerin paylaşması gereken bir sorumluluk olduğu belirtilmiştir. 5. Çevre Eylem 

Programı ile yeni bir strateji geliştirilmiştir. Bu stratejiyle çevrenin korunmasında 

toplumun kendi kendisini denetlemesi sağlanmaktadır.  

 

  5. Eylem Programı’nda Rio’da yapılan Çevre ve Kalkınma Konferansı’nın 

konuları olan hava kirliliği, asit yağmurları, iklim değişikliği, biyolojik çeşitliliğin ve 

doğal kaynakların korunması, su kaynaklarının ve atıkların yönetimi, kıyılar ve 

kentsel alanlardaki çevre sorunları üzerinde durulmuştur. 

 

 5. Çevre Eylem Programı’nın altı öncelikli eylem alanı bulunmaktadır:  

  

 -Doğal kaynakların sürdürülebilir kalkınmayı sağlayabilecek biçimde 

kullanılması,  

  

 - Kirlilik kontrolü ve atık yönetiminin  paralel yürütülmesi,  

                                                           
96 Budak, op. cit., s. 243. 
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-Yenilenemeyen enerji kaynaklarından mümkün olduğunca az yararlanılması,    

 

-Kentsel alanlarda çevre kalitesinin yükseltilmesi, 

  

 -Bu amaçla ulaşım ve yerleşime ilişkin tedbirlerin alınması ve yeni modellerin 

benimsenmesi,  

  

 -Kamu sağlığı ve güvenliğinin iyileştirilmesi; ayrıca, endüstri, enerji, ulaştırma, 

tarım ve turizm olmak üzere beş sektöre gerek çevre ve gerekse ekonomik bakımdan 

taşıdıkları önem nedeniyle söz konusu programda yer verilmiştir. 

 

 5. Çevre Eylem Programı’nda ortak eylem, subsidiarity ve ortak sorumluluk 

ilkelerinin birleşimi olarak düşünülerek, her bir politik çevresel hedefe ulaşmak için 

farklı düzeylerde değişik birimlerin katkıları sağlanmıştır.97 Çevre sorunları alanında 

ortak sorumluluk ilkesine göre; Topluluk, üye devletlerin hükümetleri, federe 

devletler, bölge ve komün idareleri, sanayi, ticaret ve özel kuruluşlar ve yurttaşlar 

sorumluluk üstlenmelidirler.98 

 

 5. Eylem Programı’nda toplumun davranışları ve tüketici alışkanlıkları 

değiştirilerek, çevre kirliliğiyle mücadele edilebileceği hususu yer almış; bu 

kapsamda Topluluğun gayretlerinin yanı sıra toplumun tüm birimlerinin de kirlilikle 

mücadeleye aktif olarak katılımının gereği vurgulanmıştır. Bu bağlamda; Maastrict 

                                                           
97 Egeli, op. cit., s. 59,60. 
98 Budak, op. cit.,s. 245. 
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Antlaşması ile gündeme gelen subsidiarite ilkesine bu Program’da gönderme 

yapılmıştır. 

 

 Subsidiarity ilkesi hizmetin görülmesinin halka en yakın ve üretim şartları 

bakımından en elverişli yerde olmasını öngören bir ilkedir. Çevresel işlevlerin 

Avrupa Birliği düzeyinde yapılabileceği gibi üye devletlerin ulusal ve bölgesel veya 

yerel yönetimleri tarafından da hatta bireyler, kamuoyu ve tüketiciler tarafından da 

yerine getirilebileceği anlamına gelmektedir. Subsidiarity ilkesi ile bu eylem 

programı çevresel işlevleri ele alarak, hangi çevresel işlevin hangi düzeyde 

yapılmasının en elverişli olduğuna karar verilmesini amaçlamıştır.  

  

 Bu eylem programında özel şirketlerin de çevrenin korunması için 

özendirilmesi kapsamında “öz çıkar (self interest) ilkesi” yer almıştır. Öz çıkar ilkesi 

ile; temiz teknolojiler olarak nitelendirilen çevreye dost teknolojilere ve ürünlere 

olan ihtiyaç giderek arttığı için bunu gerçekleştirebilen firmaların önemli düzeyde 

pazar imkanları olabileceği böylece rekabet dezavantajına maruz kalmayacağı, bunun 

yanında da bu ilke ile; üretim sürecinde de kaynak ve enerji tasarrufu yapılmış 

olacağına işaret edilmiştir.99 

 

 Programda çevreye zarar vermeden kalkınmayı öngören “sürdürülebilir 

kalkınma ilkesi” de yer almıştır. Avrupa Birliği’nin sürdürülebilir kalkınma ilkesinde 

sanayi, enerji, ulaştırma, tarım ve turizm sektörlerinde gerçekleştirilmesi planlanan 

çevresel uyum politikaları ele alınmıştır. Programda özellikle endüstrinin çevre 

                                                           
99 TÇV, op. cit., s. 43. 
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kirliliğinin en mühim sebeplerinden biri olduğu vurgulanarak, çevre sorunlarının 

çözümüne endüstri sektörünün aktif katılması öngörülmüştür.  

 
 

 Bu programda çevre boyutu Topluluğun tüm politika alanlarına katılmıştır. 

İmalat, sanayi, ulaştırma, enerji, tarım ve turizm sektörlerine çevre boyutu 

eklenmiştir. Böylece 5. Çevre Eylem Programı, Maastricht Birlik Antlaşması’nda 

belirtilen çevre korumasının gereklerinin Topluluğun diğer politikalarının 

oluşturulmasına ve uygulanmasına entegre edilmesi kararını esas almıştır.100 

 

 Enerji sektöründe kirliliğin azaltılması, yenilebilir kaynakların geliştirilmesi ve 

enerji tüketiminin azaltılması, ekonomik büyüme, enerji temini ve çevre üzerinde 

etkilerin birbiriyle uzlaşması; sanayi sektöründe entegre kirlilik kontrolü için 

atıkların azaltılması, yönetimi ve ekolojik açıdan uygun ürünler; tarım sektöründe 

ortak tarım politikası, ekolojik açıdan sürdürülebilir çiftçilik, ormanların 

geliştirilmesi ve kırsal kalkınma, turizm sektöründe sürdürülebilir turizm, arazi 

kullanımı ve alt yapı, kıyı alanları ile doğal ve beşeri değerlerin korunması, 

tüketicilerin tercihlerini genişletmek, ulaştırma sektöründe şehir içi toplu taşıma 

araçlarının desteklenmesi, motorların ve bileşenlerinin sıkı kurallara bağlanması,  

temiz araç ve yakıtlar için, alt yapının rasyonel hale getirilmesi, sürücülerin 

tutumlarının iyileştirilmesi için yapılması gerekenlere; hava kalitesiyle ilgili 

bölümde, kükürtdioksit ve azotoksitlerin kritik noktayı aşmaması için çaba sarf 

                                                           
100 Budak, op. cit. s. 249. 
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edilmesi; çöp sorunuyla ilgili olarak çöplerin mümkün olduğunca yeniden 

değerlendirilmesi ve bu hususun bir yönerge ile saptanması gereğine değinilmiştir. 

 

           5. Eylem Programı’nda, endüstri ve çevre politikasının birbiriyle çeliştiği 

noktalarda; endüstri ile çevre ilişkisinin güçlendirilmesi, materyal ve stratejik 

planlamanın genişletilmesi, üretim sürecinin kontrolünün geliştirilmesi ve çevreye 

duyarlı teknolojinin üretim sürecine aktarılmasının sağlanması, daha güçlü ve daha 

güvenilir ürün standartları oluşturulması, gönüllü katılımın teşvik edilmesi, üretim 

sürecinden başlayarak atıkların etkin bir biçimde kullanımı ve değerlendirilmesi ve 

geri dönüşüm (recycling) teknolojisine yatırım yapılması önlemlerinin devreye 

girmesi öngörülmüştür 101 

 

   5. Çevre Eylem Programı’nın ikinci bölümünde; Topluluğun uluslararası 

platformdaki rolü işlenmiştir. Programda ayrıca küresel tehlikeler üzerinde 

durulmuştur. Bu çerçevede Topluluğun uluslararası arenadaki rolü irdelenmektedir. 

Programda, çevre konusunda uluslararası işbirliğinin geliştirilmesi öngörülmüştür. 

Bu bağlamda; ozon tabakasıyla ilgili Viyana ve Montreal Sözleşmeleri, tehlikeli 

atıklarla ilgili Basel Sözleşmesi, Baltık Denizi ile ilgili Helsinki Sözleşmesi Phare, 

Lome ve Medspa vb. konularında işbirliği söz konusudur.  

 

 Beşinci Çevre Eylem Programı’nın üçüncü bölümünde; maliyetler ve denetim 

konuları işlenmiştir. Programa göre, çevre yönetim araçları geliştirilmiştir. Çevre 

                                                           
101 Egeli, op. cit., s. 62. 
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yönetim araçları ekonomik mali araçları, yatay destek mekanizmaları olan eğitim, 

bilgilendirme ve araştırma geliştirme çalışmalarını ve mali destek mekanizmalarını 

kapsamaktadır. Diğer bir değişle; Topluluk emirler ve yasaklara ilave olarak, pazara 

yönelik araçları, mesleki açıdan ilerlemeye yardımcı olan eğitim programları, yatay 

bir biçimde eşlik eden araçları ve finansman önlemleri geliştirmiştir. 

 

 vii)Altıncı Çevre Eylem Programı 

 

 Komisyon, 24 Ocak 2001’de Çevre 2000: “Geleceğimiz, Seçimimiz” adı 

verilen Avrupa Birliği’nin çevre alanındaki 10.01.2001-31.12.2010 tarihleri 

arasındaki   politikasını  belirten  6.  Eylem  Programı’nı   açıklamıştır.  Program    

10 Eylül 2002 tarihinde yürürlüğe girmiştir.  Beşinci Eylem Programı’nın devamı 

niteliğinde bir programdır. 102 

 

 6. Eylem Programı’nda Topluluğun Beşinci Çevre Eylem Programı’nın birçok 

hedefini  sürdürmesi gerektiği, uzun vadede refah ve yaşam kalitesinin sağlanması, 

sağlıklı bir çevreye ihtiyaç olduğu; ayrıca sürdürülebilir kalkınma stratejisinin 

uygulanması için gereken önlemleri ve hedeflerin  daha stratejik yaklaşımla 

incelenmesi gerektiği öngörülmektedir. Bu programda kalkınma kaynaklı çevresel 

etkilerin azaltılması için ekolojik bakımdan daha etkili bir üretim yöntemi 

oluşturularak, daha az kaynak ve atıkla aynı veya daha çok ürünün üretiminin 

sağlanmasının, tüketim alışkanlıklarının daha sürdürülebilir olmasının amaçlandığı 

belirtilmektedir. Program, mevzuat çıkartma yönteminin yanı sıra, mevcut 

                                                                                                                                                                     
 
102 Akdur, op. cit., s. 125. 
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mevzuatların daha etkili uygulanmasını ve karar verme ile politika tespiti sürecinde 

daha katılımcı olunmasını ve sağlıklı bilgi esasını öngörmektedir. Programda 

özellikle geniş katılımın üzerinde durulmuştur. Ayrıca söz konusu programda,  

Topluluğun çevre politikasının her aşamasında sağlıklı, bilimsel, güncel bilgilerin ve 

ekonomik değerlendirmelerin çevre politikasındaki önemi vurgulanmıştır.  

 

 Program çevrenin uluslararası örgütler ile ele alınmasını; iklim değişikliği, 

biyolojik çeşitlilik, kimyasallar, çölleşme ile ilgili uluslar arası antlaşmaların 

desteklenmesini ve uygulanmasını içermektedir. Altıncı Eylem Programı, çevre 

sorunlarına yenilikçi, işlerliği olan ve sürdürülebilir çözümler üretilmesini 

amaçlamaktadır. 

 

 Programda beş öncelikli strateji yer almaktadır: Bunlar; mevcut mevzuatların 

iyileştirilmesi, çevre gereklerinin diğer politikalarla bütünleştirilmesi, piyasaya yakın 

çalışma, iş dünyasında ortaklıklar kurulması, kişilerin alışkanlıklarının 

değiştirilmesine yardım edilmesi, kişilerin çevre ile ilgili bilgi kalitelerinin 

iyileştirilmesi, arazi kullanımının planlanması ve idare kararlarının çevre konusunda 

dikkate alınmasıdır. 

 

 Program dört öncelikli alanı içermektedir: 

  -İklim değişikliği,  

 -Doğa ve biyolojik çeşitlilik,  

 -Çevre ve sağlık,  



99 
 

 -Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı ve atık yönetimidir.103 

 

  İklim Değişikliği öncelikli alanında; Komisyon, iklim konusundaki 

hükümetler arası panele atıfta bulunarak hem Konsey tarafından belirlenen 2008-

2012 seneleri arasında sera gazı emisyonlarının %8 azaltılmasını hedeflemiş, hem de 

sera gazlarının küresel emisyonlarının 2020 yılına kadar %20-%40 oranında 

azaltılmasını hedeflemiştir. Böylece sera gazlarının atmosferdeki  

konsantrasyonlarının iklim üzerinde etki yapmayacak düzeye çekilerek dengede 

olması amaçlanmıştır. 104 Diğer amaçlar ise Avrupa Birliği düzeyinde enerjinin etkin 

kullanımı gayretlerinin arttırılması, ulaşım sektöründe yapısal değişiklikler 

yapılması, teknoloji araştırmalarının yoğunlaştırılması, emisyon haklarının alım ve 

satımı konusunda Topluluk sistemi kurulması, bu konularla ilgili kamuoyunun 

bilinçlenmesi ve duyarlılığının arttırılmasıdır.  

 

 Doğa ve Biyolojik Çeşitlilik öncelikli alanında; doğayı korumak, onarmak ve  

Avrupa Birliği’nde ve dünyada biyolojik çeşitliliği korumak, toprağı erozyondan, 

toprağı ve denizleri kirlilikten korumak hedeflenmiştir. 6. Eylem Programı’nın bu 

kısmında farklı canlı çeşitlerinin yaşamlarının devam  ettirmelerini  sağlamak  için  

Natura 2000  ağının  tamamlanması  için,  deniz çevresinin korunması, endüstri ve 

madencilik kazalarının engellenmesi, Topluluk politikasının içine yeni alınan 

arazilerin korunması ve bazı sektörlerde birçok eylem programının uygulamaya 

koymak için tedbirler yer almaktadır.  

                                                           
103 Jon Burchell, Simon Lightfoor, The Greening of The European Union,London, New York, 
Sheffield Academic Press, 2001, s. 105. 
 
104TÇV.,op. cit., s. 49,50. 
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 Çevre ve sağlık öncelikli alanında çeşitli radyasyon türleri de dahil olmak 

üzere insan nedenli kirlenmenin insan sağlığına ve çevreye zarar verecek düzeye 

ulaşmasının önlenmesi hedeflenmiştir.  

 

 Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı ve atık yönetimi öncelikli alanında, 

Altıncı Eylem Programı atık yönetimi ile ekonomik kalkınma arasında ayrım 

yapmıştır. Doğal kaynakların gereksiz yere kullanılmasını, atık türlerinin ve atıkların 

miktarının artmasını engellemeyi, ekonomik gelişme için kullanılan kaynakların 

verimliliğinin arttırılmasını amaçlamaktadır. Bu amaçlara ulaşmak için geri 

kazanımın ve yeniden kazanımın teşviki, çözünebilir atıklar için yeni bir ürün 

politikasının belirlenmesi ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımına ilişkin bir 

strateji oluşturulması ifade edilmiştir. Yenilenebilir ve yenilemez kaynakların 

tüketiminin çevrenin taşıma kapasitesini aşmamasının sağlanmasının gereği 

belirtilmiştir. Program’da atıkların geri dönüşümü ve yeniden kazanılmasının 

sağlanması için daha fazla önlem gerektiği öngörülmüştür. Ayrıca; kaynakların daha 

fazla sürdürülebilir kullanımını sağlamak için vergi ve teşvik gibi düzenlemelerin 

yapılması gereği belirtilmiştir. 

  

 Programda, küresel bir yaklaşım geliştirerek, insan sağlığına zarar veren çevre 

unsurlarını değerlendirmeyi hava kirlenmeleriyle mücadele için mevcut standartların 

izlenmesi için strateji oluşturmayı, ayrıca; geleceğe yönelik önceliklerinin 

belirlenmesini, kimyasal maddelerin neden olduğu tehlikelerin yönetimi için 

Topluluk sisteminin yeniden gözden geçirilmesini, su alanlarındaki çerçeve direktifin 
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ve çevre kirliliği konusundaki direktifin kabul edilerek yürürlüğe konmasını, böcek 

ilaçlarının yarattığı zararların azaltılmasına ilişkin yöntem tespitini içermektedir. 

  

 Programın en önemli özelliği çevre politikalarının oluşturulmasında 

katılımcılık ve sağlıklı bilgi esasına dayanmasıdır. Bu bağlamda geniş katılımın söz 

konusu programın başarılı bir şekilde uygulanmasının merkezi olacağı; politik 

işlemlerin her aşamasında sağlam temeli olan bilimsel bilgi ve ekonomik 

değerlendirmeler, güncel çevresel veri ve bilgiler ile göstergelerin kullanımının, 

çevre politikasının değerlendirilmesi ve uygulanmasını destekleyerek 

biçimlendireceği öngörülmektedir. 105 

 

Ç)Avrupa Birliği’nde Çevre Hukuku Kaynaklarının Etkili Biçimde 

Uygulanması  

 

  Avrupa Birliği çevre alanındaki yasal düzenlemelerini daha çok direktifler 

yoluyla yapmaktadır. Direktiflerin hükümlerini iç hukuka aktaracak araçların ve 

hukukun biçiminin üye devletlere bırakılması, yönergelerin üye devletleri sadece 

ulaşılacak hedef açısından bağlaması, çevre alanındaki düzenlemeler açısından 

dezavantaj oluşturmaktadır. Bu nedenle çevre hukuku alanındaki ihlal davalarında 

Adalet Divanı etkili, caydırıcı ve uygulanır yaptırımlar öngörmektedir.                 

 
 Avrupa Birliği’nde çevre hukukunda ilerlemenin sağlanabilmesi için birtakım 

önlemler alınmalıdır. Avrupa Birliği çevre mevzuatının bütünselliğinin, tutarlılığının, 

kapsamının, idaresinin ve yaptırımının geliştirilmesi esas olup, Topluluk 

                                                           
105 Akdur, op. cit, s. 128. 
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tasarruflarının hazırlanmasında endüstri ve kamuoyunun daha fazla katılımının 

sağlanması, uygulamaların daha verimli  izlenmesi; birbirleriyle irtibatsız, dar 

kapsamlı direktiflerin yerine her sektörde ortak olan çevre direktifinin çıkarılması, 

üye devletlerin Avrupa Birliği müktesebatının uygulanmasını sağlayan ulusal 

kanunların ihlaline karşı ceza uygulaması, çevre ile ilgili davalarda Adalet Divanı 

kararlarına uymayan üye devletler için ceza uygulaması gibi birçok önlem 

gerekmektedir. 106 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
106  TÇV, op. cit., s. 79, 80.  
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B)AVRUPA BİRLİĞİ’NDE ÇEVRE ALANINDA YARGISAL MEKANİZMA 

 

 I)ADALET DİVANI VE İLK DERECE MAHKEMESİ 

 

 A)Genel Olarak 

  

 Avrupa Birliği, üye ülkeler arasında birliği gerçekleştirmek için kuruluşundan 

itibaren yalnızca hukuku kullanmış; diğer bir değişle Avrupa Birliği hukuki 

belgelerle oluşturulmuş ve ulusal hukuktan ayrı ve üstün olan Topluluk hukukunu 

yaratmıştır. Topluluk hukuk sisteminin en önemli koruyucusu Adalet Divanı’dır.107 

 

 ATAD, Lüksembug’da 7 Ekim 1958’de faaliyete başlamıştır. Divan AKÇT 

Antlaşması ile kurulmuş olup, AKÇT Antlaşması döneminde işletmelerin 

başvurularıyla ilgilenmiştir. Roma Antlaşması ile tek bir Adalet Divanı 

kurulmuştur.108  

 

 Adalet Divanı, davalara daha süratli bakabilmek amacıyla iç tüzük değişikliği 

yaparak, Konsey’dan yeni bir yargı organı kurulmasını talep etmiştir. İlk Derece 

Mahkemesi’nin hukuksal alt yapısı Tek Senet’le Kurucu Antlaşmalar’a eklenen 

maddeyle (AT Antlaşması madde 225, eski numaralandırma madde 168A; AAET 

Antlaşması madde 140; AKÇT Antlaşması madde32 quinto) oluşturulmuş; AET 

Antlaşması 168 A maddesi Divan içinde bir İlk Derece   Mahkemesi   kurulmasını   

öngörmüş;   bazı   dava   çeşitlerini  görmek  için Konsey’in 24.10.1989 tarihli kararı 

                                                           
107 AB Kurumları, Ankara, Avrupa Birliği Avrupa Komisyonu Temsilciliği Yayınları, 2005, s. 10. 
108Dış Ticaret Müsteşarlığı ve TOBB,Avrupa Birliği ve Türkiye,  Ankara, Doğuşum Yayınları,s. 26. 
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ile ilk derece mahkemesi oluşturulmuştur. İlk Derece Mahkemesi Avrupa 

kurumlarındaki idari uyuşmazlıklar ile Topluluk rekabet hukukundan doğan 

uyuşmazlıklarla ilgilenir. 

  

 Roma Antlaşması’nın 177. Maddesi uyarınca; Divan Antlaşma’nın yorumu, 

Topluluk kuruluşlarınca yapılan tasarrufların geçerliliği ve yorumu, Konsey’in 

tasarrufu ile kurulan kurumların statülerinin yorumuyla ilgili ön karar yöntemiyle 

karar vermek üzere yetkilidir. ATAD, temyiz edilemeyen ve bağlayıcı olan bir adli 

merci sıfatıyla, Topluluk hukuk düzeninde oluşan hukuki  uyuşmazlıkları hukuk 

kurallarına ve adalete uygun olarak çözüme kavuşturmakla da görevlidir. 

 

 Yetki devri ilkesi gereği; ATAD ancak Kurucu Antlaşmalar ile kendisine 

bırakılan iş ve davalara bakabilir.109 Divan’ın yargılama yetkisi kural olarak 

Topluluk organları ve üye devletler için  zorunludur. Divan, Kurucu Antlaşmalar’da 

yetkisine girdiği açıkça belirlenmiş konularda açılan davalara davalının rızasına bağlı 

kalmaksızın bakması ve hükme bağlaması zorunlu olup, AT  Divan’ın yetkisinin 

zorunlu olmasının iki istisnası bulunmaktadır. AT Antlaşması madde 239’a göre üye 

devletler arasında, Kurucu Antlaşma’nın konusu ile ilgili bulunan tüm 

uyuşmazlıklarda, uyuşmazlık tarafların aralarında yapılan özel bir antlaşma ile 

Divan’a sunulduğunda ATAD yetkilidir. AT Antlaşması madde  238’e göre Divan, 

Avrupa Topluluğu tarafından veya Avrupa Topluluğu adına akdedilen bir kamu 

hukuku veya özel hukuk akdinde yer alan bir özel antlaşma uyarınca, bu akitten 

doğan uyuşmazlıkları hükme bağlamaya yetkilidir. Divan Kurucu Antlaşmalar’da 

                                                           
109 Ercüment Tezcan, Avrupa Birliği Kurumlar Hukuku, İstanbul, Beta Yayınları, 2001, s. 104. 
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zorunlu yetkisi dahilinde bulunan davalara konu olan itilaflar için başka bir hukuki 

çözüme müracaat edemez. 

 

 Adalet Divanı’na götürülen davaların ayrıca karara bağlanmamış bir dava ile 

ilgili olmaları şarttır. Divan yorumunda ulusal mahkemelerce soyut olarak formüle 

edilen bu tür sorunlara eğilmekte, Topluluk hukukunu esas alarak görüş 

belirtmektedir. Böylece Divan için o sırada uygulanabilir olan Topluluk hukukunu 

yorumlama kriterini de ortaya koyarak ulusal mahkemelerce getirilen sorunları 

Avrupa hukuku bakımından yorumlama olanağı ortaya  çıkmaktadır. Bunun 

yapılması halinde, ulusal anlaşmazlık hakkında karar vermek ilgili devletin 

mahkemesine bırakılmaktadır.110  

 

  Divan’a müracaat edebilmek için, iç hukuk yollarının tüketilmesi şartı söz 

konusu olmadığı gibi  Divan kararlarının icrası için ayrıca bir tenfiz kararı da 

gerekmez. 

 

 1994 yılında davaları hızlandırmak bakımından Divan, Konsey’e iki öneride 

bulunmuştur. (8.7.1993 ve 7.3.1994 tarihli kararlar uyarınca Adalet Divanı değişime 

uğramıştır.)111 

 

 Adalet Divanı bazı uyuşmazlıkların çözümünde tek dereceli yargı yeri, bazı 

uyuşmazlıkların çözümünde üst derece yargı yeridir.  

                                                           
110 Mustafa Acar,  Avrupa Birliği ve Türkiye Bir Ekonomik ve Siyasi Analiz, Ankara, Orion 
Yayınları, s.  63 
 
111 Budak, op. cit., s. 136. 
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 Adalet Divanı’na götürülen davaların ayrıca karara bağlanmamış bir dava ile 

ilgili olmaları şarttır. Divan yorumunda ulusal mahkemelerce soyut olarak formüle 

edilen bu tür sorunlara eğilmekte, Topluluk hukukunu esas alarak görüş 

belirtmektedir. Böylece Divan için o sırada uygulanabilir olan Topluluk hukukunu 

yorumlama kriterini de ortaya koyarak ulusal mahkemelerce getirilen sorunları 

Avrupa hukuku bakımından yorumlama olanağı ortaya  çıkmaktadır. Bunun 

yapılması halinde, ulusal anlaşmazlık hakkında karar vermek ilgili devletin 

mahkemesine bırakılmaktadır.112  

 

 AT Antlaşması’nın 225’e göre kural olarak her üye ülke kontenjanından Adalet 

Divanı’na bir yargıç gönderir. Ancak Antlaşma’da yargıçların üye devletin vatandaşı 

olması gerektiği ve her üye devletten bir yargıç bulunacağına dair açık bir hüküm yer 

almamaktadır.113 Yargıçların vatandaşı oldukları ülkenin çıkarlarını savunmaları 

öngörülmüştür. AT Antlaşması madde 223/I’e göre yargıçların atanması, üye devlet 

hükümetlerinin ortak mutabakatıyla gerçekleşir. Ancak uygulamada yargıçların 

atanması Avrupa Birliği Bakanlar Konseyi’nin oybirliğiyle karar vermesi şeklinde de  

gerçekleşmektedir. Hakimler altı yıllığına atanır ve ikinci defa atanmaları 

mümkündür.  

 

 Divan’da ayrıca dokuz hukuk sözcüsü bulunmaktadır. Hukuk sözcüleri açık 

celsede davalar hakkında gerekçeli görüşlerini sunmakla görevlidirler. Hukuk 

sözcüleri de altı yıllığına atanır ve ikinci defa atanmaları mümkündür. Adalet 

                                                           
112 Acar, op. cit., s. 63 
113 Tezcan, op. cit., s. 97. 
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Divanı’nın talebi, Konsey’in oybirliğiyle  kararı ile Divan’daki yargıç ve hukuk 

sözcüsü sayısı artırılabilir. (AT Antlaşması madde 222) 

 

 AT Antlaşması madde 223/III’e göre Adalet Divanı, başkanını üyeleri 

arasından üç yıllığına seçer; başkanın yeniden seçilmesi mümkündür. Divan 

başkatibinin de tayin ve statüsünü belirler.  

 

 Avrupa Topluluklar İlk Derece Mahkemesi’nin bakacağı davalar Kurucu 

Antlaşma, protokol ve Usul Kuralları’nın ilgili hükümleri gereği belirtilmektedir. İlk 

Derece Mahkemesi AT Antlaşması madde  224-225 ve Statüde açıklanmıştır.  

 

 ATİDM her üye devlet kontenjanından gelen bir hakimden oluşur. Hakimler 

üye devlet hükümetlerinin ortak mutabakatıyla altı yıllığına atanırlar. Yeniden 

atanmaları mümkündür. ATİDM, başkanını üç yıllığına seçer. Başkanın yeniden 

atanması mümkündür. Mahkeme, başkatibinin tayin ve statüsünü belirler. (AT 

Antlaşması madde  224/III, IV) 

 

 AT Antlaşması madde 224/I’e göre ATİDM’ye hukuk sözcülerinin nasıl katkı 

sağlayacağını “Statü” düzenler. Şimdilik ATİDM’de hukuk sözcülüğü kurumu 

mevcut değildir. Ancak gerektiği hallerde, belli davalarda başkanın dışındaki 

hakimler hukuk sözcülüğü için  görevlendirilebilirler. Hukuk sözcüsü olarak 

görevlendirilen hukuk sözcüsü o davada müzakere ve karara katılamaz.  
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 B)Adalet Divanı ve İlk Derece Mahkemesi’nde Usul  

  

 ATAD’ın statüsüne ve Divan’daki usule ilişkin hükümler, Nice 

Antlaşması’nda yeniden düzenlenmiş olup, Kurucu Antlaşmalar’a ve Avrupa Birliği 

Antlaşması’na ek olan Adalet Divanı’nın Statüsüne İlişkin Protokol ve Usul 

Kuralları’nda yer almaktadır.  

 

 Adalet Divanı ve İlk Derece Mahkemesi’ndeki usul, Usul Tüzükleri’nde 

belirlenmiştir. AT Antlaşması madde 223/VI’e göre;  Adalet Divanı kendi Usul 

Tüzüğünü kendisi hazırlar. AT Atlaşması madde 224/V’e göre; ATİDM usul 

kurallarını ATAD ile işbirliği halinde hazırlar. Her iki usul tüzüğü de, Bakanlar 

Konseyi’nin nitelikli çoğunlukla onamasından sonra ATRG’nde yayınlanarak 

yürürlüğe girer.  

 

 Adalet Divanı ve İlk Derece Mahkemesi önündeki usul yazılı ve sözlü 

aşamaları içerir.  

 

 AT Antlaşması madde 242’ye göre ATAD’nda davanın açılması ile yürütme 

durmaz. Divan şartların gerektiği kanısına vardığı zaman yürütmenin durmasına 

karar verebilir.  

 

 Yazılı prosedürde yazılı olarak dava açılır. Dava, davalıya bildirilir ve Avrupa 

Topluluğu Resmi Gazetesinde yayınlanır. Davalı savunmasını verir. Daha sonra 
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gerekirse davacı ve davalı mahkeme önünde yazılı olarak iddialarını ileri sürerler ve 

savunmalarını yaparlar.  

 

 Yazılı prosedür ön karar yoluyla karar verilmesinde biraz farklıdır. Ulusal 

yargı mercii ön karar istemiyle, dava dosyasını Divan’a gönderir. Ön karar istemi 

Topluluk’ta kabul edilen diğer resmi dillere çevrilerek taraflara, üye devletlere ve 

Topluluk organlarına bildirilir. Daha sonra ön karar istemi ATRG’de yayımlanır. 

Taraflar, üye devletler ve topluluk organları yazılı görüşlerini Divan’a göndeririler. 

 

 Sözlü aşamada tetkik hakiminin raporu okunur. Ardından taraflar dinlenir. 

Daha sonra hukuk sözcüsü dava ile ilgili gerekçeli görüşünü açıklar. 16.05.2000’de 

Divan Usul Tüzüğü’nde değişiklik yapılarak, gerekirse sözlü prosedürün 

yapılmayabileceği açıkça belirtilmiştir. 

 

 Dava Divan’ın kararını açıklamasıyla sona erer. Yukarıda belirtilen usul tüm 

davalarda aynıdır. 

 

 Adalet Divanı’nda ATİDM’nin vermiş olduğu karara karşı hukuki noktalarda 

itiraz edilebilir. Ancak Adalet Divanı’nın vermiş olduğu kararlar temyiz edilemez.114 

Divan, temyiz itirazını haklı görürse, İlk Derece Mahkemesi’nin kararını bozarak, 

dosyayı Mahkeme’ye iade edebilir ya da kararı kendisi verebilir.  

 

 AT   Antlaşması  madde  221’e  göre  Adalet  Divanı  kural  olarak  genel kurul 

                                                           
114 Avrupa Birliği Bana Ne Sağlıyor?, Brüksel, Lüksemburg, Avrupa Komisyonu Yayınları, 1996, 
s.12. 
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 olarak toplanır.  Günümüzde Divan’ın genel kurul halinde toplanması; Topluluk 

kurumlarının üyelerinin görevden alınması ve Divan’ın özel önem atfettiği davalarda 

olmaktadır. Davanın tarafı bir üye devlet veya bir Topluluk kurumu olması ve bu 

yönde bir talep gelmesi üzerine ayrıca grift yapılı veya Topluluk hukukunun gelişim 

ve etkisi açısından önemli davalar büyük dairelerde görülür. Bunun yanında bazı 

hazırlık soruşturmalarını yapmak ya da belirli türde birtakım davalara bakmak için üç 

ya da beş yargıçtan oluşan daireler kurulabilir. 115 

 

  Ancak son yıllarda davaların çoğu dairelere havale edilmektedir. Bu durumda 

divan başkanının yetkilerini, daire başkanı devralmaktadır. Daireler uygulamada 

genel kurulda varılan içtihatlara uyumlu kararlar vermektedirler.116 

 

 ATİDM kural olarak 3 ya da 5 yargıçtan oluşan daire olarak çalışmalarını 

yürütür. ATİDM usul kuralları, İlk Derece Mahkemesi’nin hangi durumlarda genel 

kurul veya büyük daire olarak, hangi durumlarda tek hakimle karar vereceğini 

belirlemektedir. 

 

 Davada, davalının Topluluk kurumu olması haricinde davalının dili kullanılır. 

Hukuk sözcülerinin gerekçeli görüşleri  ve Divan Kararları bütün resmi dillerde 

yayımlanır.             

  

 

                                                           
115 Tezcan, op. cit., s. 101. 
116Avrupa Birliği Bana Ne Sağlıyor?,  op. cit, s. 102.  
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  C)Avrupa Birliği’nin Yargısal Mekanizmasının Çevre Hukukundaki 

Rolü   

    

 Avrupa Birliği hukuku, Topluluğun kurumları, üye devletler, üye devlet 

vatandaşları için bağlayıcı hükümler içermektedir. Adalet Divanı’nın Topluluk çevre  

hukukunun gelişmesinde önemli etkisi vardır. 

 

 AT Antlaşması madde 220’ye göre; Avrupa Toplulukları yargı yerleri Kurucu 

Antlaşmalar ve ikincil mevzuatın yorumu ve uygulanmasında hukuka uymanın 

sağlanması yönünden önemlidir. ATAD ve ATİDM  Topluluk hukukunun kapsamına 

giren uyuşmazlıkların çözüm yeri olup, Avrupa Birliği’nin hukuki denetim 

mekanizmasıdır.   

 

 Adalet Divanı , Avrupa Birliği hukukunun birliği ve genelliği ilkelerinin ihlal 

edilmemesi için üye devletlerin söz konusu hukuku düzenlendiği şekliyle, eşit olarak 

ve zamanında uygulayıp uygulamadıklarını denetlemektedir. Bunun yanında Adalet 

Divanı Topluluğun diğer organlarının faaliyetlerinin Topluluk hukukuna uygun olup 

olmadığını denetlemektedir.117 Özellikle dış ilişkilerde Divan dava hukukunda, 

Birliğin organlarının faaliyetlerini kesin olarak karar bağlar.118 

 

 ATAD   verdiği  kararlarla,  Topluluk  hukukuna  etkinlik  kazandırmaktadır. 

                                                           
117 AET Antlaşması madde:164 göre Divan AET Antlaşmasının yorumlanması ve uygulanması 
sırasında hakların savunulmasını, hukuka uygunluğunu güvenceye almakla mükelleftir. AKÇT 
Antlaşması madde 31 ve AAET Antlaşması madde 136’da benzer hükümler yer almıştır. Budak, op. 
cit., s. 136 
118 P.D. Low Liefferink, A.P.J. Mol, European Integration and Environmental Policy,Chichester, 
New York, Brisbone, Toronto, Singapore, John Wileyand Sons Press, 1995, s. 126. 
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  Bunun yanında; Topluluk hukukundan kaynaklanan bireysel haklara etkili koruma 

sağlamakta önemli doktrinler geliştirmektedir. Bu çerçevede Divan örneğin Topluluk 

hukuku hükümlerine belirli şartları taşımaları halinde ulusal hukuka göre öncelikle 

uygulanma ve doğrudan etkili olabilme imkanı tanımıştır. 119 

 

 Öncelikle uygulanma ilkesi Topluluk hukukunun ulusal hukukun 

düzenlemelerine göre öncelikle uygulanmasını; doğrudan etkili olabilme ilkesi 

Topluluk hukukunun açık, kesin ve şartsız hükümleri iç hukuka gerektiği gibi 

geçirilmemiş olsa bile, özel kişilerin bu hukuktan kaynaklanan haklarını ulusal 

mahkemelerde ileri sürebilmelerini ifade eder.  

 

 Adalet Divanı kararları ulusal devletlerin idari organları aracılığıyla 

uygulanmaktadır. Avrupa Ekonomik Antlaşması madde 52’ye göre ulusal devletler 

Topluluk organlarının görevlerini yerine getirmesini kolaylaştırmak için  genel ve 

özel tüm uygun önlemleri almakla mükelleftirler.  

 

 Adalet Divanı başlıca beş alanda sorumluluk üstlenmiştir: 

 -Üye ülkeler arasındaki anlaşmazlıklar 

 -Avrupa Birliği ile üye ülkeler arasındaki anlaşmazlıklar 

 -Kurumlar arasındaki anlaşmazlıklar 

 -Birlik ile şahıslar arasındaki anlaşmazlıklar 

 -Uluslararası anlaşmazlıklar hakkında görüşler120 

  

                                                           
119 TÇV,  op. cit., s. 84. 
120 Acar, op. cit., s. 61 
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  Topluluk, çevre alanındaki düzenlemelerini çoğunlukla direktiflerle 

yapmaktadır. Direktifler, sonuçları açısından, muhatapları olan üye devletleri 

bağlamakla birlikte, şekil ve yöntem seçimini ulusal makamlara bırakmaları ve 

çevrenin korunmasının ve iyileştirilmesinin ekonomik yükünün ağır olmasından 

dolayı, üye ülkelerin yönergeleri iç hukuklarına aktarmalarında ve uygulamasının 

sağlanmasında güçlük yaşanmaktadır. Komisyon, çevre konularında faaliyet gösteren 

toplum örgütlerine ve bireylere Topluluk çevre hukukunun uygulanmasının 

sağlanması ve yaptırımı amacıyla, çevre direktifleri için yargıya başvuru hakkının 

tanınma ilkelerini içeren geniş bir düzenleme yapmıştır. Adalet Divanı, yarattığı 

içtihatlarla üye devletlerin Topluluk çevre hukuku düzenlemelerine uyup 

uymadıklarını denetler.  Bu sayede, yönergelere bir ölçüde doğrudan etkili olma 

kıstasını ATAD yarattığı içtihatlarla sağlamaktadır. Topluluk çevre hukukunun etkili 

şekilde uygulanmasında Adalet Divanı en önemli rolü üstlenmiştir.  

 

 Adalet Divanı vermiş olduğu kararlarla, Antlaşma hükümlerindeki belirsizliği 

gidererek yol göstermektedir. Adalet Divanı hem hukuk bulmak hem de hukuk 

oluşturmakla görevlidir. Adalet Divanı üye devletlerle Topluluk arasındaki ve 

Topluluk kurumlarının kendi aralarındaki uyuşmazlıklarda hakemlik yapar ve 

Topluluk hukukunun tek elden yorumlanmasını ve uygulanmasını sağlar.121 

 

 Divan, üye ülkelerin antlaşmalarda öngörülen Birliğin çevre hukukuyla ilgili 

yükümlülükleri yerine getirmediklerine karar verebilir ve bu durumda ceza 

uygulayabilir. 

                                                           
121 AB Kurumları, op. cit., s. 10. 
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 Adalet Divanı kararlarının, örneğin; Strazburg’daki Avrupa İnsan Hakları 

Mahkemesi’nden farklı olarak yaptırım gücü vardır. Başka bir değişle, Divan’ın 

verdiği hükme her yurttaşın ve her üye devletin uyması zorunludur. İlgili devlet yargı 

kararlarının gereğini yerine getirmekten - bunlar ilgili üye devlet için hoş olmayan 

sonuçlar doğursa da- kaçınılmaması gerekmektedir.122 

 

 Kramer’e göre Divan nezdindeki davaların uzun sürmesi ve üye devletlerin 

onların uygulanmasına karşı bir türlü gösteremedikleri titizlik dolayısıyla Adalet 

Divanı’nın kararları üye devletler üzerinde caydırıcı etki yaratmamaktadır.123 Fakat 

Adalet Divanı’nın çevre politikası bakımından etkisini küçümsememek gerekir.  

 

  Ç)Avrupa Ekonomik Topluluğu Antlaşması’na Göre Açılabilecek  

 Davalar 

 

 Avrupa Ekonomik Topluluğu Antlaşması’na göre Avrupa Adalet Divanı’nın 

görevine giren dava ve dava türleri şunlardır. 

 

 Bireylerin açabilecekleri davalar: 

 

 -İptal Davası (madde:173/4) 

 

 

                                                           
122 Türkiye ve Avrupa  Birliği İlişkinin Unutulan Yönleri, Dünü, Bugünü , İstanbul, Beta 
Yayınları, 2002, s. 76.  
123 Budak, op. cit., s. 146. 
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 -İdarenin hareketsiz kalmasına karşı şikayette bulunulması (madde:175/3) 

 

 -Ön karar yoluyla ileri sürme (madde:177) 

 

 -Tam yargı davası (Madde:178 ve 215/2) 

 

 Üye devletlerin ve Topluluk organlarının açabileceği davalar: 

 

 -Anlaşmalar hükümlerinin ihlal edilmesi davası 

 

 -İptal davası 

 

 -Divan kararlarına riayetsizlik nedeniyle açılan tam yargı davaları  

 

 -Parlamento’nun, Konsey’in ve Komisyon’un karar almaktan kaçınması 

karşısında açılan tespit davaları124 

 

  i)Avrupa Ekonomik Topluluğu Antlaşması’nda Bireylerin Açabilecekleri 

Davalar 

 

 Avrupa Birliği’nin çevre hukukunun hava, toprak, su, gürültü kirliliği, atık 

yönetimi, temiz teknoloji, nükleer güvenlik ve radyoaktif atıklar, doğal yaşamın 

biyolojik çeşitliliğin korunması ile ilgili konular içermesi ve bu konuların ekonomik 

                                                           
124Ibid.,  s. 137. 



116 
 

çıkar olarak görülmemesi sebebiyle bireyler ya da gruplar Divan’a başvuru haklarını 

pek kullanmamaktadırlar.  

  

 Bireylerin Divan önünde doğrudan açabileceği davalardan olan iptal davası,  

idarenin hareketsiz kalmasına karşı şikayette bulunulması ve tam yargı davası çevre 

alanında uygulamada pek önemli rol oynamamıştır. Avrupa Birliği’nin çevre 

hukukunun büyük çoğunlukla direktiflerle düzenlenmesi ve direktiflerin de bireyleri 

doğrudan bağlayıcı olmaması nedeniyle de iptal davası açılması, idarenin hareketsiz 

kalmasına karşı açılan dava ve tam yargı davasının çevre alanında önemli bir işlevi 

yoktur. 

 

 AET Antlaşması’na göre bireylerin  bir  üye   devletin  AET  Antlaşmasından  

doğan yükümlerini ihlal etmesi durumunda doğrudan Adalet Divanı’na dava 

açmaları veya Komisyon’u dava açmaya zorlamaları mümkün değildir. Komisyon bu 

hukuki boşluğu gidermek için gerçek ve tüzel kişilere Topluluk mevzuatının hiç veya 

gereği gibi uygulanmadığı iddiasıyla Komisyon’a şikayette bulunabilme imkanı 

tanımıştır. Bu  mekanizma çevre alanında önemli bir yere sahiptir. Şikayet 

mekanizmasının etkili olması, yetkili merciin kapasitesinin sınırlarına dayalı 

olmasına rağmen şikayet mekanizmasının en önemli yanı, Topluluk vatandaşlarına 

ülkelerindeki çevre koşullarının iyileştirilmesinde etkili olma yolunu açması ve bu 

sayede Topluluk çapında “çevre bilincinin” oluşumuna önemli katkısı olmaktadır.125 

 

                                                           
125 Ibid., s. 141, 142.  
 
 



117 
 

 AT Antlaşması madde 173’e ve 175’e (eski madde 230 ve 232’ye) göre 

bireylerin Avrupa Topluluğu yönergelerine karşı Adalet Divanı’nda dava açma hakkı 

öngörülmemekle birlikte ulusal mahkemelerde dava açma hakları vardır. AET 

Antlaşması madde 5 ve 189/3’e göre üye ülkelerin, yönergeleri iç hukuka aktarmakla 

görevli olmaları nedeniyle bu hükümleri iç hukuka aktardıklarında bireyler bunlara 

karşı dava açabilirler. 

 

 Bireylerin dava açma imkanlarından çevre hukukunda önkarar yoluna müracaat 

edilmesi önemlidir. Ancak, uygulamada Adalet Divanı kararlarına bakıldığında bu 

sayı azdır.126 

 

 ii)Avrupa Ekonomik Topluluğu Antlaşması’nda Üye Devletlerin Dava 

Açma Olanakları 

 

 AET Antlaşması madde 170’e göre; üye devletlerden birisi diğer üye devletin 

Antlaşma’dan doğan yükümlülüklerini yerine getirmediğini düşünürse, söz konusu 

üye devlete karşı Divan’da  anlaşmanın ihlali davası açabilir. Ancak ilk olarak 

sorunu Komisyon’a sunması gerekmektedir Bu sayede, Komisyon’a gerekçeli görüş 

bildirme olanağı tanınmıştır.127 

 

                                                           
126 Ibid., s. 139-140. 
 
127 TC. Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, 
Avrupa Birliği ve Türkiye,Ankara, Doğuşum Yayınları, 2002,  s. 17. 
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 AET Antlaşması madde 173/2’ye göre üye devletler Topluluk organlarının 

faaliyet ve işlemlerinin anlaşma hükümlerini ihlal ettiğini ileri sürerek, Divan’da 

dava açabilirler. 

 

 Üye ülkeler AET Antlaşması madde 175/1 uyarınca Konsey’e karşı 

hareketsizlik davası da açabilirler.  

 

 iii)Avrupa Ekonomik Topluluğu Antlaşması’nda Organların Dava Açma 

Yetkileri 

 

 AET Antlaşması madde 169,171,173 ve 175’de Komisyon ve Konsey’in 

Kurucu Anlaşmalar’ın ve ikincil mevzuat türlerinin ihlal edilmesi halinde dava açma 

yetkileri mevcuttur.   

 

 169. maddeye göre, Komisyon üye devletin AET Antlaşması’ndan doğan 

yükümlülüklerini ifa etmediği kanaatine ulaşırsa, o devleti savunmasını yapmak için 

çağırır. Ardından Komisyon gerekçeli görüşünü bildirir. Söz konusu üye devlet 

belirli sürede Komisyon’un görüşüne uymazsa, Komisyon Divan’a başvurur.  

 

 AET Antlaşması madde 173/3’de Parlamento’nun dava açma yetkisi 

düzenlenmiştir.  

 

 Adalet Divanı’na göre Parlamento’nun dava açma ehliyeti, yetkilerinin 

korunması dahilindedir. Parlamento; Konsey ve Komisyon’un işleminin iptali için 
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dava açabilir. Parlamento’nun iptal davası açma yetkisi Konsey ve Komisyon’un 

yetkisinden daha zayıftır. Maastricht Antlaşması’na göre de Parlamento’nun dava 

açma yetkisi, yetkilerinin korunması amacını içermelidir. Bu nedenle çevrenin 

korunması ile ilgili konularda Parlamento’nun iptal davası açma yolu zor 

görünmektedir.128 

 

 D)Adalet Divanı’nın Münhasır Yetkisine Giren Dava Türleri 

 

 Adalet Divanı’nın yetkisinin sınırlılığı ilkesi gereği ATAD ancak Kurucu 

Antlaşmalar’da açıkça kendi yetkisine bırakılan iş ve davaları görebilir.  

 

 1.Ön karar Prosedürü 

 

 AT Antlaşması madde 240’a göre, ulusal mahkemelerin Adalet Divanı’nın 

münhasır yetkisine giren davalar dışındaki, özellikle bireylerin topluluk hukukundan 

kaynaklanan haklarının korunması amacıyla üye devletlere açtıkları davalar ile 

bireyler arasında  Topluluk  hukukundan  kaynaklanan  uyuşmazlıkları çözme imkanı  

tanınmıştır. Hem  üye  devlet vatandaşları hem  de  üye  devletlerde  yerleşik  üçüncü 

 ülke vatandaşları hem de Topluluk hukukuyla ilgili bir itilafta taraf olan yabancı 

özel hukuk kişileri Adalet Divanı önüne önkarar yoluyla itilaflarını götürebilirler.  

 

 Önkarar prosedürü ile ulusal mercii ve mahkemeler yoluyla iç uygulamada 

Topluluk hukukunun homojenliğini sağlamak hedeflenmektedir. Diğer bir değişle; 

üye devletlerin çeşitli hukuk geleneklerinin ve kurallarının farklı uygulama ve 

                                                           
128 Budak, op.  cit., s. 145. 
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yorumlamayla birbirinden iyice uzaklaşmaları ve ortak bir hukuk düzeni yaratma 

düşüncesinin zedelenmesi ancak önkarar prosedürü ile önlenebilmektedir.129 

 

 AT Antlaşması madde 234’e göre Adalet Divanı bu antlaşmanın yorumunda, 

Topluluk kurumlarının ve Avrupa Merkez Bankası’nın işlemlerinin geçerliliği ve 

yorumu konusunda, Konsey tasarruflarıyla oluşturulan kuruluşların statülerinde 

öngörülmesi şartıyla bu statülerin yorumu konusunda karar vermeye yetkilidir. 

Kısaca, münhasır yetkiye sahiptir.  

 

 AT Antlaşması madde 240’a göre önkarar prosedürünü işletebilmek için ulusal 

mahkemede dava açılmış olmalıdır. Ulusal mahkemelerde görülen bir davada 

Topluluk hukukuyla ilgili bir sorunun ortaya atılması halinde, ulusal mahkeme 

Topluluk hukukuna (Topluluk tasarruflarının yorumuna ve geçerliliğine) ilişkin bir 

sorunun çözümlenmesinin asıl itilafın çözümlenmesi için gerektiği kanısına varırsa, 

bu hususu bekletici sorun yaparak ATAD’na gönderecektir. Ulusal mahkeme bu 

konuda tam bir takdir yetkisine sahiptir. Topluluk hukukuna ilişkin bir sorun üye 

devlet mahkemesi önüne geldiğinde, mahkeme kendi kararını vermek için konuya 

ilişkin bir önkarara gerek duyarsa Adalet Divanı’ndan bu konuda karar vermesini 

isteyebilir. Ancak,  bu tür bir sorun, iç hukuka göre kararına karşı kanun yolu kapalı 

olan ulusal bir mahkemede görülmekte olan bir davada ileri sürülürse, bu mahkeme 

Adalet Divanı’na başvurmakla yükümlüdür. Diğer bir değişle; ulusal mahkemelerden 

herhangi biri tartışmalı bir hukuki işlem hakkında ATAD’den önkarar isteyebilir. 

Ancak bunun için ilgili üye ülkede daha yüksek bir temyiz mercinin bulunmaması 

gerekir. Bu durumda ATAD’nin kararları bağlayıcıdır. 

                                                           
129 Harun Gümrükçü, Türkiye ve Avrupa Birliği, İstanbul, Beta Yayını, 2002, s. 80-81. 
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 Divan, Topluluk hukukunun yorumu ve geçerlilik denetimini yaparak kararını 

ulusal mahkemeye iletir.  Ulusal mahkeme bunun ulusal hukuk çerçevesinde ne 

şekilde uygulanacağı ve somut sorunun ne şekilde karara bağlanacağına bakmakla 

görevlidir. Üye ülke mahkemesi önkarar başvurusunun içeriğini tespit eder ve 

önkarar başvurusu çerçevesine ulusal hukukun değerlendirmesini yapar. Diğer bir 

değişle, Topluluk hukukunu somut olaya uygular, somut sorunu karara bağlar.  

 

 Adalet Divanı’nın önkarar başvurusu çerçevesinde verdiği karar ilgili ulusal 

mahkemeyi o davada bağlar. Topluluk tasarruflarının geçerliliği konusundaki Divan 

kararları diğer mahkemeler için de bağlayıcıdır.  

 

 Önkarar prosedürü, Avrupa Topluluğu hukukunun özelliklerini ve temel 

ilkelerini ortaya koyan, Divan içtihatlarının oluşumunu ve gelişimini sağlamıştır. 

Diğer bir değişle, çeşitli hukuk normlarının farklı uygulanma ve yorumlanma ile 

birbirlerinden uzaklaşmalarını engeller. Bu sayede ortak bir hukuk düzeni yaratmada 

önemlidir. 

 

 2.İhlal Davası 

 

 İhlal davası üye devletlerin anlaşma hükümlerinden doğan mükellefiyetlerini 

ihlal edip etmediklerini tespit eder. Söz konusu dava AT Antlaşmasının 226,227,228. 

maddelerinde düzenlenmiştir. 
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 İhlal davası, Komisyon tarafından veya üye devletlerden birinin, bu 

antlaşmadan (üyelikten) doğan mükellefiyetlerini ihlal ettiği kanaatine varan üye 

devlet tarafından, üye devletin önce Komisyon’a başvurması şartıyla açılabilir. Dava, 

antlaşmadan doğan yükümlülüklerini ihlal eden üye ülke aleyhine Adalet Divanı’nda 

açılır. (AT Antlaşması madde 226) 

 

 Davayı kural olarak Komisyon açar. Komisyon tarafından açılan ihlal 

davasında Komisyon önce bir ön soruşturma (idari soruşturma) yapar. Ön soruşturma 

sonrası üye devletlerin Kurucu Antlaşma’dan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine 

getirmediği, ihlal ettiği hakkında ciddi kanaati olursa, üye devleti açıklama yapmaya 

davet eder. Komisyon üye ülkenin ihlal iddiasıyla ilgili açıklamasından tatmin 

olmazsa, ihlalle ilgili saptamalarını, düşüncelerini, ihlalin ortadan kaldırılması için 

makul süreyi belirten gerekçeli görüş hazırlayarak, ilgili üye devlete bildirir. Verilen 

süre içinde söz konusu devlet ihlali ortadan kaldırmaya ilişkin girişimde bulunmazsa 

Komisyon ihlal davası açabilir. Komisyon’un ihlal davası açıp açmaması konusunda 

takdir yetkisi bulunmaktadır.  

 

 Adalet Divanı ihlalin olduğuna karar verirse, verdiği karar ihlalin tespitine 

ilişkin bir hükümdür. Bu durumda, üye devlet Divan kararının uygulanması için 

gereken tedbirleri almakla yükümlüdür. Komisyon, üye ülkenin gereken önlemleri 

almadığı kanaatindeyse, bu devlete görüşlerini belirtmesini bildirir. Ardından 

Komisyon Divan kararına hangi hususlarda uyulmadığını içeren bir gerekçeli görüş 

bildirebilir. Bu görüşte belirtilen sürede de Divan’ın kararı yerine getirilmezse, 

Komisyon, yeni bir ihlal davası açabilir. ATAD kararlarına uymak önemli bir üyelik 
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mükellefiyetidir. Divan da, devletin karara uymadığı kanısına varırsa bu üye devleti 

maktu bir miktar para cezası ödemeye mahkum edebilecektir. Günümüze kadar, 

ikinci ATAD kararına uymayan üye devlet bulunmamaktadır.   

 

 Üye devlet veya üye devletler Kurucu Antlaşma’dan doğan yükümlülüklerini 

ihlal ettiğini düşündüğü diğer bir üye devlet aleyhine önce Komisyon’a başvurarak 

Divan nezdinde ihlal davası açabilecektir. Komisyon üye devletin başvurusu üzerine 

ilgili devletlerden iddia ve savunmalarını yazılı ve sözlü olarak vermelerini ister. 

Ardından Komisyon gerekçeli görüşünü belirtir; gerekli görürse ihlal davasını 

kendisi açabilir. Komisyon, üye devletin başvuru tarihinden itibaren üç ay içinde 

gerekçeli görüşünü bildirmez ya da ihlalin gerçekleşmediği şeklinde görüş bildirirse, 

Antlaşmanın ihlal edildiği iddiasında olan devlet, diğer devlet aleyhinde Adalet 

Divanı’nda dava açabilir. 

 

 Üye devletlerden birinin Topluluk hukukundan doğan yükümlülüğünü ihlal 

ettiğine ilişkin Divan kararı bir tespit hükmü olup, bildirici nitelik taşır. Karar ihlali 

tespit etmek açısından kesindir. Ayrıca Topluluk hukuk düzenine tabi olan bütün 

birimler için bağlayıcıdır.130 

 

 3.İptal Davası 

 

 İptal davası Avrupa Topluluğu Antlaşması’nın 230 ve 231. maddelerinde 

düzenlenmiştir. 

                                                           
130 Tuğrul Arat, Avrupa Toplulukları Adalet Divanı, Ankara, Ankara Üniversitesi Yayını, 1989, s. 
136. 
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 Bu dava üye devletler, Bakanlar Konseyi ya da Komisyon veya kendi 

yetkilerini korumak amacıyla Avrupa Parlamentosu, Avrupa Sayıştayı ve Avrupa 

Merkez Bankası tarafından açılabilir. Bu kurumlar için tasarrufun iptalinde ilgi ya da 

menfaatinin ispatı şartı aranmamaktadır.  

 

 Bireylerin iptal davası açma imkanları Topluluk hukukunda çok sınırlı 

düzenlenmekle birlikte çevre alanı bakımından önemli rol oynamamıştır. Bunun 

nedeni Avrupa Birliği’nin çevre alanındaki düzenlemelerini çoğunlukla direktiflerle 

yapmasıdır. Gerçek ve tüzel kişilerin menfaatlerinin doğrudan doğruya ve bireysel 

olarak etkilenmesi şartıyla iptal davası açabilirler.  

 

 İptal davasında dava Avrupa Birliği organlarının hukuksal etki doğuran 

eylemlerine, doğrudan doğruya etkili hukuki işlemlerine yani tüzük ve kararlarına 

karşı açılır. Doğrudan ve bireysel olarak etkilenmeleri şartıyla özel ve tüzel kişiler bu 

davayı açabilmektedirler.  

 

 Konsey, Komisyon ve Avrupa Parlamentosu ile Konsey’in ortak yaptığı 

bağlayıcı tasarrufları ile Parlamento’nun üçüncü kişiler nezdinde hukuki tasarrufları 

iptal davasının konusunu oluşturmaktadır. İptal davası ile ilgililerin hukuki durumu 

üzerinde bağlayıcı etki gösteren tüm tasarrufların hukuka uygunluk denetimi 

gerçekleştirilmelidir.  
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 İptal davası açmak iki aylık hak düşürücü süreye tabidir. Bu süre söz konusu 

tasarrufun, yayınlanarak yürürlüğe giren işlemlerde Topluluklar Resmi Gazetesi’nde 

yayımlanmasıyla, tebliğ yoluyla yürürlüğe giren işlemlerde tebligat tarihinde başlar. 

İptal sebepleri şunlardır: 

 

 -Yetkisizlik  

 

 -Esaslı şekil sakatlığı 

 

 -Antlaşmanın ya da onun uygulanmasına yönelik bir hukuk kuralının ihlali 

(Topluluk hukukuna aykırılık) 

 

 -Yetki saptırması ya da yetkinin kötüye kullanılması 

 

 Bu sebepler dışında Adalet Divanı iptal kararı veremez.  

 

 İptal hükmü geriye yürür ve herkes için bağlayıcıdır. Adalet Divanı madde 231 

uyarınca iptal kararının etkilerini sınırlayabilir.  

 

 Tasarrufu Adalet Divanı tarafından iptal edilen Topluluk kurumu iptal 

kararının uygulanması için gereken önlemleri almakla mükelleftir. 
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 4.Hareketsizlik Davası 

 

 Hareketsizlik davası Avrupa Topluluğu Antlaşması’nın 232. ve 233. 

maddesinde düzenlenmiştir. Dava, Kurucu Antlaşma’nın ihlaline neden olacak 

biçimde, diğer bir değişle, Kurucu Antlaşma gereği bir tasarrufta bulunması 

gerekirken bu yükümlülüğünü ihlal eden Avrupa Parlamentosu’nun, Konsey’in ya da 

Komisyon’un karar vermemesi durumunda açılabilir.  

 

 Hareketsizlik davasının açılabilmesi için Topluluk kurumunun ilgili tasarrufu 

yapmamasının hukuka aykırı olması ve/veya yetkisini kötüye kullanma durumunda 

olması gerekmektedir.  

 

 Bu davanın davacısı üye devletler, Topluluk kurumları ve Topluluk kurumunun 

kendilerinin muhatabı olmaları gereken bir tasarrufu yapmaktan kaçınması halinde 

özel ve tüzel kişiler olabilir.  

  

 Davalı  Topluluk  hukukunu  ihlal  edecek  şekilde  tasarrufta  bulunmayan  

Topluluk kurumudur.  

 

 Hareketsizlik davasını açabilmenin ön şartı , davaya konu kurumun tutumunu 

belirlemeye, harekete geçmeye (işlemi yapmaya) davet edilmesidir. Başvuruyu 

izleyen iki ay içinde ilgili kurum hiçbir tutum belirlemezse hareketsizlik davası, 

başvuruyu izleyen iki aylık sürenin akabinde iki ay içinde açılabilir. İlgili kurum 
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tasarrufta bulunmama tutumuna girerse, iptal davası açılabilir. Çünkü bu halde tutum 

belirlemesinde bulunmuş olmaktadır. 

 

 Divan’ın kararı ilgili kurumun hareketsizliğini ve  Kurucu Antlaşmalar’a aykırı 

hareket ettiğinin tespiti hükmüdür.  

 

 İlgili kurum Adalet Divanı’nın kararının icrasının gerektirdiği her türlü önlemi 

almakla mükelleftir. 

 

 5. Tazminat Davası 

 

 Kurucu Antlaşma’nın 235. ve 288. maddelerinde düzenlenmiştir. 

 

 Akit dışı sorumluluk konusunda, Topluluk kurumlarının hizmet kusuru 

sebebiyle kişilere zarar vermeleri ya da Topluluk görevlilerinin görevlerini yerine 

getirirken kişilere zarar vermeleri halinde, sebep oldukları zararların tazmin edilmesi 

talebiyle açılan davadır. Üye ülkeler hukuk sistemlerindeki konu ile ilgili ortak genel 

hukuk ilkelerine uygun tazmin etmekle mükelleftir. Topluluğun tazmin 

yükümlülüğünün kusursuz sorumluluk durumunda da doğacağı genel kabul 

görmektedir. 

 

 Tazminat davasında hak düşürücü süre zararın ortaya çıkmasından itibaren beş 

yıldır.   
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 Divan, hukuka aykırı fiili, kusuru ve fiille zarar arasındaki nedensellik bağını, 

tazminat miktarını, haksız fiilin unsurlarını inceleyecektir. Divan, zarar ve tazminatın 

miktarı gibi hususları belirlerken, üye devletlerin hukuk sistemlerinin karşılaştırmalı 

bir incelemesini yapar. Buradan çıkaracağı ortak hukuk ilkeleri çerçevesinde Divan, 

Topluluğun akit dışı sorumluluğuna uygulayacağı maddi hukuku içtihatları 

aracılığıyla geliştirecektir.131  

 

 Tazminat davasının bağımsız niteliği uyarınca bir Topluluk tasarrufundan veya 

hareketsizlikten kaynaklanan bireysel zararların tazmini için ilk olarak tasarrufun 

Divan tarafından iptali ya da hareketsizliğin Topluluk hukukunun ihlalini 

oluşturduğunun tespiti gerekmemektedir. Ancak bu yöndeki tespitlerin akabinde 

tazminat talebinde bulunulmasına aykırı bir düzenleme de mevcut değildir. 

 

 6. Para Cezalarına İtiraz Davaları 

 

 Kurucu Antlaşma’nın 229. maddesinde belirtilmiştir. Kurucu Antlaşma 

hükümleri uyarınca Konsey’in tek başına ve Avrupa Parlamentosu ile Konsey’in 

ortak çıkarttığı tüzüklerde  belirtilen yaptırımlarla ilgili Adalet Divanı’na tam yargı 

yetkisi verilebilir. 

  

 7. Topluluk Çalışanlarının Açtığı Davalar 

 

 AT Antlaşması 236. maddede belirtilmiştir. Adalet Divanı, Topluluk kurumları 

ile çalışanları arasında hizmet ilişkisinden doğan her türlü uyuşmazlık hakkına karar 

                                                           
131 TÇV, op. cit., s. 89.                  
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vermeye yetkilidir.   Topluluk çalışanlarının açtıkları davalar kural olarak tam yargı 

davası niteliğindedir.132 

 

 8. Avrupa Yatırım Bankası’nın Statüsü ve Avrupa Merkez Bankası İle 

İlgili Uyuşmazlıklar 

 

 AT Antlaşması 237. madde uyarınca; Divan, üye devletlerin AYB’nın 

statüsünden doğan yükümlülüklerini yerine getirmesiyle ilgili olan, AYB 

Guvernörler Meclisinin kararlarına ilişkin bulunan, AYB İdare Meclisinin kararlarını 

konu alan uyuşmazlıklar açısından belli kayıt ve koşullarda yetkilidir.  

 

 AT Antlaşması 237 d maddesi uyarınca Divan AT Kurucu Antlaşması ve 

Avrupa Merkez Bankalar’ı sistemi ve AMB statüsüne göre, ulusal merkez 

bankalarının sorumluluklarını yerine getirmesiyle ilgili uyuşmazlıklarda Antlaşmada 

gösterilen koşullarda yetkilidir.  

 

  

 E)Adalet Divanı’nın Kararlarının Dönemlere Göre İncelenmesi 

 

 Adalet Divanı’nın vermiş olduğu kararlar ilk dönem kararları, Tek Senet 

sonrası kararları ve çevre konusunda ilave değişiklikler sunan Maastricht Birlik 

Antlaşması (Şubat 1992) sonrası kararları olarak üç safhaya ayrılabilir. 133 

 

                                                           
132 Arat, op. cit. ,s. 97. 
133Koppen, op. cit., s. 12. 
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1. Adalet Divanı’nın İlk Dönem Kararları 

 

 Avrupa Adalet Divanı’nın ilk dönem kararları Topluluğun çevreyi koruma 

alanında almış olduğu önlemlere meşruluk getirmeye yöneliktir. Bu dönemde açılan 

davalar genellikle anlaşmanın ihlali davası olup, Komisyon tarafından açılmıştır.134 

 

 Divan bu dönem kararlarında çevrenin korunması ve iyileştirilmesinin 

Topluluğun gayelerine ulaşmak için  gerekli olduğunu belirlemiştir. Divan, çevre 

korumaya ilişkin tedbirler için 235. madde dışında 100. maddeyi de yasal dayanak 

olarak kabul etmiştir. Ayrıca üye devlet mevzuatları arasındaki farklılıkların 

kalkmasının gerekliliğini vurgulamıştır.  

 

 Divan’ın bu dönemde verdiği kararlarda örneğin; 240/83 sayılı kararında çevre 

korumanın Topluluğun hedeflerinden biri olduğunu belirtmiştir. Divan, tek meşru 

hedefin ticaretin serbestleştirilmesi olmadığını ve çevrenin korunması gerekçesiyle 

malların serbest dolaşımına kısıtlamalar getirilmesinin Topluluk hukukuna aykırı 

olmadığını belirmiştir.135 Divan ayrıca çevre koruma için olan kısıtlamaların keyfi ve 

ayrımcı olmadıkça çevre koruma konusunda çıkarılan mevzuatın haklı olduğunu 

açıklamıştır. 

 

 

 

                                                                                                                                                                     
 
134 Budak, op. cit., s. 149. 
 
135 TÇV.,op. cit., s. 32. 
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2. Adalet Divanı’nın Tek Senet Sonrası Kararları 

 

 Adalet Divanı Tek Senet hükümlerine göre “çevre alanında yetki” konusuyla 

ilgili önemli içtihatlar yaratmıştır.  

 

  Adalet Divanı C 300/89 sayılı 11 Haziran 1991 tarihli kararına konu olayda 

çevre koruma bakımından Topluluk tedbirlerinin yasal temelini teşkil eden maddenin 

130 s mi yoksa 100 a mı olduğu konusunu ele almıştır. Olayda çevre koruma 

menfaatlerine ve benzer şekilde rekabet şartlarının oluşturulmasına ilişkin şartların 

oluşturulmasına ilişkin tedbirler söz konusu bulunmaktadır. Adalet Divanı bu 

durumda madde 100 a ve 130 s’nin hukuki temel olarak birlikte değerlendirilmesine, 

ortak pazarın hedeflerinin gerçekleştirilmesi için 100 a maddesinin 130 s’ye oranla 

özel hüküm olarak kabul edilmesine karar vermiştir. Divan madde 130 r’de belirtilen 

çevre koruma hedefleri, AET Antlaşması madde 100 a’ya göre belirtilen 

harmonizasyon önlemleri ile daha etkili biçimde izlenebileceği düşüncesindedir. Bu 

nedenle Divan, çevre tedbirlerinin 100 a maddesine dayandırılarak çıkartılmasına 

ilişkin içtihatlar oluşturmuştur.             

 

 Adalet Divanı, bu dönemde verdiği ve AET Antlaşması’nın 130 r ve 130 s  

maddeleri arasındaki ilişkiyi açıklayan kararında, bu maddelerin Topluluğa çevre 

alanında özel yetkiler verdiğini belirtmiştir. Divan, çevre korumanın gereklerinin 
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Topluluğun diğer politikalarının ayrılmaz parçası olduğunu ve bunun dayanağının 

130 r’nin 2. fıkrasının 2. cümlesi olduğunu tespit etmiştir. 136 

 

 Adalet Divanı, bir hukuki düzenlemenin yasal dayanağını diğer bir değişle; 

anlaşmanın hangi yetki hükmüne dayanacağını, sadece ilgili organ 

belirleyemeyeceğini, tarafsız ve adli bakımdan denetlenebilir olmasını bu dönem 

kararlarında örneğin C.300/89 sayılı kararında belirtmiştir.137  

 

 Adalet Divanı sağlık konusunda yükümlülükler getiren hükümlerin 

uygulandıkları işletmeler açısından bir yük oluşturabileceğinden ötürü, bu 

konulardaki ulusal mevzuatlar arasında uyum olmaması durumunda rekabetin 

bozulacağını   gerekçe    göstererek,   çevre   ile   ilgili   direktiflerin   100.   Maddeye 

dayandırılabileceğini; örneğin 91/79 sayılı Avrupa Komisyonu ile İtalya arasındaki 

dava gibi birçok davada belirtmiştir.  

 

3. Adalet Divanı’nı Maastricht Anlaşması Sonrası Kararları 

 

 1993-1995 yılları arası çevrenin korunmasına ilişkin davalarda artış 

görülmektedir.138 

 

 Adalet Divanı’nın Maastricht Antlaşması sonrası kararları genel olarak 

incelendiğinde, Divan’ın daha önceki dönemlere göre üye ülkelerin çevreye zarar 

                                                           
136 Budak, op. cit., s. 152. 
137Ibid.,  s. 153. 
138Ibid., s. 156. 
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vermesini önlemeye yönelik kararlar verdiği, Divan’ın çevreyi koruyan bir politika 

izlediği görülmektedir. Ancak Budak’a göre, Divan’ın çevreyi koruyan yaklaşımı 

istikrar kazanmamıştır. Birkaç kararında ortak pazar politikası çevre korumanın bir 

adım önüne geçmiştir.139 

 

 Avrupa Birliği Antlaşması Divan’ın kararlarını uygulamayan üye ülkeye 

günlük para cezası verme imkanını vermektedir. Divan 4 Temmuz 2000 tarihli 

kararında Yunanistan’a çevre yönetiminde AB kurallarını uygulamadığından para 

cezası vermiş ve Yunanistan günlük para cezası alan ilk üye ülke olmuştur.  

  

 

    

    

 

 

 

 

 

 

     

 

   

 

                                                           
139Ibid.,  s. 159. 
 



134 
 

 SONUÇ 

 

  Avrupa Birliği, ekonomik birliği ve ortak pazar oluşturmak amacıyla 

kurulmuş ve başlangıçta Topluluğun ekonomik amaçları çevre korumanın önüne 

geçmiştir.  Topluluğun ekonomik gelişme ve büyüme yaklaşımı nedeniyle, üye 

ülkelerde  doğal kaynaklar tükenmeye başlamış, çevre koşulları kötüleşmiş ve sınır 

tanımayan çevre sorunları oluşmuştur. Avrupa Birliği, üye ülkelerdeki çevre 

koşullarının kötüleşmesine engel olmaya çalışması ve“birlik oluşturma” amacı gereği 

ortak çevre hukukunu oluşturmuştur. 

 

 Topluluğun çevre hukukunun birincil hukuk kaynakları olan AKÇT 

Antlaşması, AAET Antlaşması, AET Antlaşması,  Avrupa Tek Senedi, Maastricht 

Antlaşması, Amsterdam Antlaşması, Nice Antlaşması arasından Topluluğun çevre 

hukukunun dönüm noktası olan antlaşma Avrupa Tek Senedi’dir. 

 

 Kurucu Antlaşmalar’da çevrenin korunmasına ilişkin özel bir hüküm 

bulunmaması, Topluluğun kuruluş aşamasında, çevrenin korunmasına ihtiyaç 

duyulmadığını göstermektedir. 

 

  Avrupa Tek Senedi ile çevre ile ilgili özel hükümler konarak, ilk kez çevre ve 

çevrenin korunması Topluluk yetkisine açıkça girmiştir. Ancak Tek Senet’e göre 

çevre politikasında asıl yetki üye devletlerde olup,  Topluluğun yetkileri tamamlayıcı 

niteliktedir.  
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 Maastricht Antlaşması ile Topluluk çevre hukukunda değişiklikler yapılmış ve 

çevrenin korunması ilkesi açıkça Topluluk hedefleri arasına alınmıştır. Çevreyi 

hesaba katan bir büyüme ifadesi kullanılarak, çevrenin Topluluğun diğer 

politikalarıyla eş değerli olması amaçlanmıştır. Söz konusu Antlaşma ile; subsidiarite 

ilkesi açıkça mevzuata girmiş ve bu ilke Topluluk çevre hukuku bakımından önemli 

sonuçlar doğurmuştur.  

 

 Amsterdam Antlaşması ile, Komisyon ve Konsey’in çevre konusundaki 

yetkileri genişletilerek, Topluluk çevre politikasının diğer politika alanlarıyla eş 

değerde olduğu düşüncesi pekiştirilmiştir.  

 

 Nice Antlaşması, Topluluğun çevre hukukuna ilişkin pek bir değişiklik 

getirmemiştir. 

 

 Avrupa Birliği’nin ikincil hukuk kaynakları olan tüzükler, direktifler, kararlar, 

tavsiye ve görüşler ve uluslararası antlaşmalar içinde çevre hukuku açısından  en 

önemlisi direktiflerdir. Topluluğun çevre hukuku alanındaki düzenlemelerini 

direktifler aracılığıyla yapması, direktiflerin ise üye devletlerin yapacakları iç hukuk 

düzenlemesiyle ulusal hukukta geçerlilik kazanması nedeniyle başlangıçta Topluluk 

çevre hukuku alanında etkin kurallar koyulamamıştır. Ancak günümüzde; Topluluk 

organları çevrenin korunması ile ilgili direktiflerde, belirli bir süre içinde 

gerçekleştirilmesi gereken hedefi üye ülkelere fiilen çok az hareket alanı bırakacak 

şekilde ayrıntılı olarak tanımlamışlardır. Bunun yanında, komisyon, etkin izleme 

mekanizmasıyla ve ATAD, çevre alanında yaratmış olduğu içtihatlarla, direktiflere 
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doğrudan etkili olma kıstasını bir ölçüde de olsa sağlamaya çalışmaktadır. Böylece 

çevre alanındaki direktiflerdeki tek tip kural oluşturamama dezavantajı giderilmeye 

çalışılmaktadır.  

 

 Topluluğun kendine özgü hukuk kaynakları olan çevre eylem programları, 

Avrupa Topluluğu çevre hukukunda yapılanları belgelemek ve çevre politikasının 

tedbirlerinin geliştirilmesi açısından önemlidir.  Birinci Eylem Programı Avrupa 

Topluluğu’nun ilk girişimi olup, çevre politikasına klavuzluk yapmaktadır. Ayrıca 

Topluluğun çevrenin korunmasına ve çevre sorunlarına duyarlılığının başladığının 

göstergesidir. İkinci Çevre Eylem Programı ile,  oluşturulan çevre hukukunun eksik 

yönlerinin tamamlanmasını hedeflemiştir. Programın en önemli özelliği, Program’da 

çevresel etki değerlendirmesine ilk kez yer verilmesidir. Üçüncü Çevre Eylem 

Programı, somut unsurlara yer vermiş olup, önleyici politikalara öncelik vermiştir. 

(örneğin; çevre kirlenmesiyle mücadele ilkesi ilk kez bu eylem programında yer 

almıştır.) Söz konusu program çevre politikasının diğer politikalarla 

uyumlaştırılmasını amaçlamıştır. Dördüncü Çevre Eylem Programı ile çevre 

sorunları daha bütüncül olarak incelenmiş ve daha aktif bir çevre koruma 

sağlanmıştır. Çevre eylem programları bağlamında; Topluluğun çevre hukuku 

açısından en önemli değişiklik Beşinci Çevre Eylem Programı’yla yapılmıştır. 

Program’ın çevre sorunlarına yaklaşımı ve sorunlara getirdiği çözüm yolları diğer 

dört eylem programından farklıdır.  Söz konusu programdaki sürdürülebilir ve 

çevreyi hesaba katan kalkınma,   programın sorumluluğun paylaşılması temeline 

dayanması Topluluğun, çevrenin korunmasında sınırsız bir büyüme anlayışını terk 

ettiğini göstermektedir. Programda çevre boyutu Topluluğun tüm politika alanlarına 
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katılmıştır. Altıncı Çevre Eylem Programı Beşinci Çevre Eylem Programı’nın 

devamı  niteliğinde bir programdır. Program küresel bir yaklaşım izleyerek, çevre 

sorunlarına yenilikçi, işlerliği olan ve sürdürülebilir çözümler sunmaktadır.   

 

 Uygulamada; Konsey’in Topluluk çevre mevzuatının birbirine uygun hale 

getirilmesinde, en düşük standartlar üzerinde uzlaşmaya varabilmesi; ulusal 

yasalaştırmayı ve çevre bilincinin oluşmasını, gelişmesini olumsuz etkilemektedir. 

Bunun yanında, çevre örgütlerinin çevre alanında görüşlerini belirtme ve Divan’da 

dava açma haklarının olmaması da Topluluğun çevre hukuku açısından dezavantaj 

oluşturmaktadır. 

 

 Adalet Divanı Topluluğun çevre hukukunun gelişmesinde çevrenin 

korunmasına dair önemli kararlar alınması ve içtihatlar yaratılması bakımından 

önemlidir. Adalet Divanı bir taraftan çevre hukukunun güvencesi olmuş; bir taraftan 

da birleştirici rol oynamıştır. Fakat uygulamada Adalet Divanı’nın çevre ile ilgili 

davaları uzun sürede karara bağlaması ve Adalet Divanı kararlarının Üye Devletler 

tarafından uygulanmasında yaşanan sorunlar  nedeniyle  Adalet Divanı kararları üye 

devletler üzerinde caydırıcı etkisi çok fazla olmamaktaydı.140   Ancak 1992 tarihinde 

imzalanan Avrupa Birliği Antlaşması ile Divan’ın kararlarını yerine getirmeyen üye 

ülkeye günlük para cezası verme olanağı getirilmiştir.  

 

 

                                                           
140 Ludwing Kramer, Die Rechtsprechung Des Gerichthofts Der Europaischen Gemeinschafen Zum 
Umweltrecht 1992-1994, Eu GRZ, 22 Jahrgang,  Helf 3-4, 1995,  s. 47; Budak, op. cit., s. 146. 
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 Çok boyutlu bir hukuk sistemine sahip olan ve başlangıçta ekonomik 

bütünleşmeyi hedefleyen Avrupa Birliği’nde çevre korumanın gerekliliği bütün 

politik ve siyasal alanları etkilemektedir. 141Özellikle  son  yirmi  beş  yıldır Birliğin  

çevre  hukuku  sürekli  gelişmiş ve günümüzde Birlik tüm çevre sorunu tipleri ile 

ilgilenir duruma  gelmiştir. Avrupa Birliği’nin çevre politikasına göre; çevrenin 

korunması günümüz ve gelecek nesillerin yaşam kalitesi için temel şarttır. Ancak zor 

olan bunu ekonomik büyüme ile paralel olarak uzun dönemde sürdürebilmektir. 

Avrupa Birliğinin çevre politikası  günümüzde yenilik ve iş fırsatlarını teşvik eden 

yüksek çevre standartları inancı üzerine oturtulmuştur.142 

 

 Avrupa Birliği gelişmiş, ulus üstü hukuk sistemiyle ve çevrenin  korunması  

temeline  dayanan yasalar çıkarmasıyla, üye devletlerin çevre mevzuatlarını olumlu 

olarak yönlendirmektedir. Birlik, üye ülkelerin tek başlarına yapamayacakları ileri 

düzeyde çevre mevzuatları oluşturmalarına yardımcı olmakta; bunun yanı sıra üye  

ülkelerin çevre hukuklarında birliği sağlamaktadır.  

 

Ayrıca Avrupa Birliği imzaladığı antlaşmalarla  uluslararası alanda başarılı 

çalışmalar yapmaktadır. Birlik çevrenin korunması ve iyileştirilmesinde devletler 

arasındaki işbirliğini geliştiren etkinlikler yürütmüştür.   Çevrenin   korunması   ve  

geliştirilmesini  kendisine  görev edinmiş, işleyişini bu perspektifte 

uzmanlaştırmıştır.143 Uluslararası kaynakların birçoğu Avrupa Birliği’nin katkılarıyla 

oluşmuştur.  Avrupa Birliği ileri düzeyde yasa yapma tekniğiyle çağdaş, gelişmiş 

                                                           
141Yoichiro Usui, “The Principles of Environmental Integration in The European Union=From a 
Discusive Constructivism”, Bulletin of Nigata University of International  and Information 
Studies Departmant of Information Culture, Vol. 8, (2005), s. 89. 
142 www.abgs.gov.tr/indextr.html (23.04.2007) 
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hukuk kuralları geliştirmiş;  pratik, etkin ve adil uygulama teknikleriyle,  çevre 

hukukunun gelişimine önemli katkılarda bulunmuştur. Birlik çevrenin önemini 

uluslararası arenada ortaya koymuştur.   

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                     
143 Ruşen Keleş, Can Hamamacı, Çevrebilim, Ankara, İmge Yayınları, 2002, s. 190. 
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SUMMARY IN ENGLISH 

 

 Because of Communities economic development approach, environmental 

values have damaged and environmental circumstances have deteriorated in Union’s 

member countries. European Union creates environmental law due to the reason that 

stated above. 

  

 In Founder Treaties, there isn’t a special rule concerning the protection of the 

environment. It shows that there was no in need of protecting the environment. 

Special rules set connected with environment to the European Single Act. As a result 

environment and environmental protection issue clearly was a field that the 

Community had an autority.  But according to Act, member countries have the 

essential autority at environmental policy, the autority of the Community have 

complementary characteristic. 

 

 Changes were made at environmental law of the Community with Maastricht 

Treaty and protection the environment principle clearly being one of Comminities 

aim. By using development statement that implies the environment to provide an                        

equivalence between the environment policy of the Community and another policies 

of the Community aimed by Community.  
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 Commission and Council’s authorities concerning environmental issues  were 

widen with Amsterdam Treaty, as a result equivalence between environmental policy 

and another policies were hardened by Community. 

 

 Nice Treaty didn’t make important variations concerning Community’s 

environmental law. 

 

 Environmental Action Programmes are important programmes to document 

actions about environmental law and to develop environmental policy precautions. 

The most important chenges was made in 5.th Environmental Action Programme. 

Substainable development accepted in this programme. 

 

 EU initially established with an aim to create economic unity and common 

market and  Community’s economic targets always have had precedence relative to 

environmental protection. Because of this, Community has’nt found fundamental 

solutions to the environmental problems. Community’s bodies haven’t created an 

active environmntal law, because Council’s and Commission’s authorities don’t get 

their possitions with an election and Communities have a limited legal authority. 

 

 Regulations of the Community concerning environmental law field have been 

made by directives. But directives earns validity at national laws with interior law 

regulations that are made by member states, so Community doesn’t set active rules 

related environmental law field.  
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 In practice, while the Council adopting the EU  environmental law, the Council 

make minimum standart accord. This makes negative influence at national legislation 

and environmental conscious. Besides this; environmental organizations don’t notify 

their own opinions in environmental field and not bring an action. This situation is a 

disadvantage for EU environmental law. 

  

 The Court of Justice has developed the environmental law by giving important 

decisions in protecting environment. The Court of Justice has guaranteed the 

Community’s environmental law and unite the law. But, in practice because of the 

Court of Justice’s justice procedure has been too long144 and the member counries 

have had problems to put into practice the Court of Justice’s decisions. 

 

 Insipite of these circumstances, by EU’s developed and super-international law 

system, making law based on protected environment, EU  has provided the unity and 

to be succesful in international area.  

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

144 Ludwing Kramer, Die Rechtsprechung des Gerichtshofa der Europaischen Gemeinschaften 

ZUM umweltrecht 1992-1994, Eu GRZ, 22 Jahrgang , Helt 3-4,1995, s.47; Budak, op. cit, s. 146. 
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