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GİRİŞ 

Sürdürülebilir kalkınma ilkesi ilk olarak Brundtland Raporunda ele 
alınmasının ardından, Birleşmiş Milletler (BM) Çevre ve Kalkınma 
Konferansı ile yaygın bir şekilde dünya kamuoyunun dikkatine sunulmuştur. 
Bu konferans ile dünya kamuoyuna çevresel sorunların sosyal ve ekonomik 
sorunlarla birlikte ele alınmadığı sürece çözüm getirilemeyeceği dile 
getirilerek, sürdürülebilir kalkınma ilkesi uyarınca çevresel, ekonomik ve 
sosyal sorunların birlikte uyum içerisinde çözümlenmesinin gerekli olduğu 
anlatılmıştır.  

Brundtland Raporunda sürdürülebilir kalkınmanın aksine, ‘Çevre 
Politikasının Bütünleşmesi’ (ÇPB) kavramsal olarak zikredilmemiş ancak 
yönetim yapılarının aşırı derecede parçalanmış olmaları ve bu idari yapıların 
karar-alma mekanizmalarının birbirlerinden izole durumlarına eleştiri 
getirilerek, bütünleşmenin sürdürülebilir kalkınma amacına ulaşılmasındaki 
önemine dikkat çekilmiştir. Raporda sektörler arasındaki derin ayrılığın 
çevre ve ekonomi alanları arasındaki işbirliğine zarar verdiği vurgulanırken, 
ÇPB kavramsal olarak anılmamasına karşılık, yeni bir idari yapılanmanın 
gerekliliği sürdürülebilir kalkınmanın hayata geçirilmesi açısından izah 
edilmiştir.  

Rapor sürdürülebilir kalkınmanın başarısı açısından, sektörel 
parçalanmanın önüne geçebilmek için idari yönetim yapısında bir reformun 
gerekliliğine dikkat çekerken, bu reformun nasıl yapılacağı konusuna bir 
açıklama getirmemiştir. Buna karşılık çevre politikasının bütünleşmesinin 
çevre politikasının etkinliği bakımından önemli rolü bulunduğu, normatif 
düzlemde dünyada genel bir kabul görmüştür.  

BM’nin sürdürülebilir kalkınma ve ÇPB’ne olan yaklaşımını daha da 
içselleştiren bakış açısını Avrupa Birliği (AB) geliştirmiştir. Başlangıçta 
AB’nin kuruluş antlaşması olan Roma Antlaşmasında çevre koruma yer 
almazken, daha sonra çevre sorunlarının öneminin artması sonucu, çevre 
politikası AB’de önemli bir sektör konumuna gelmiştir. Bu durum çevre 
politikasının Avrupa Tek Senedi (ATS) ile yasal bir zemin bulmasıyla 
sonuçlanmıştır. ATS ile Topluluğun genel amaçları arasında çevresel 
amaçlarda yer almıştır. Bunun yanında ATS çevre politikasının diğer 
Topluluk politikaları ile bütünleştirilmesini de, Topluluğun çevresel 
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eylemlerini yönlendiren prensiplerinden birisi olarak yer vermiştir. 
Maastricht Antlaşması ise ATS’nde yer alan çevresel düzenlemelerde bir 
değişikliğe gitmeden, bunlara daha güçlü bir yasal statü sağlamıştır. Böylece 
Antlaşmayla çevre ile ilgili konuların diğer Topluluk politikaları ile 
bütünleştirilmesi daha sağlam bir konum elde etmiştir.  

İlginç bir şekilde AB’de sürdürülebilir kalkınma ilkesi ise ÇPB’den 
daha sonraki bir zaman diliminde, Amsterdam Antlaşması ile yasal bir zemin 
kazanabilmiştir. Sürdürülebilir kalkınma ilkesi Antlaşmada AB’nin genel 
amaçlarından birisi olarak yer edinmiştir. Bunun yanında Antlaşmada 
sürdürülebilir kalkınma göz önünde tutularak, çevre korumanın Topluluk 
Politikaları ile bütünleştirilmesinin gerekli olduğu belirtilmiştir. En son 
olarak Lizbon Antlaşmasında ise Amsterdam Antlaşmasında olduğu gibi, 
sürdürülebilir kalkınma ve ÇPB’nin AB’nin en önemli genel amaçlarından 
birisi olduğu yeniden vurgulanmıştır.  

Sürdürülebilir kalkınma ve ÇPB’nin AB Çevre Politikasında sağlam bir 
yer edinmesi, diğer taraftan da bu prensiplerin AB Doğa Koruma 
Politikasında da rol sahibi olmasına neden olmuştur. Biyoçeşitliliğin tarım, 
ulaşım gibi diğer sektörler ile bütünleşmesi konusunda özellikle Cardiff 
Süreci ile birlikte ilerleme kaydedilmiştir. Cardiff Sürecinin yanında AB 
Biyolojik Çeşitlilik Stratejisi de sektörler arasındaki bütünleşmenin 
öneminin altını çizmiştir. En son olarak Yedinci Çevre Eylem Programı’nda 
yine doğa koruma açısından çevresel bütünleşme ve politikanın uyumu 
öncelik olarak yer almıştır.  

AB’de ‘doğa korumanın bütünleşmesi’ konusunda yapılan çalışmalara 
rağmen, Avrupa’da biyolojik çeşitlilik kayıpları halen devam etmektedir. 
Buna karşılık AB yetersiz bütünleşmeyi, kayıplar konusunda yaşanan en 
önemli nedenlerden birisi olarak değerlendirmekte ve çeşitli yöntemlerle üye 
ülkelerin doğa koruma alanındaki bütünleşmesini etkinleştirmeyi 
hedeflemektedir.   

Türkiye, Birleşmiş Milletler (BM) Çevre ve Kalkınma Zirvesi’nde yer 
almış ve Rio Bildirgesi ile bu bildirgenin eylem planı olan Gündem 21’i 
imzalayarak taraf olmuştur. Ülkemiz yine aynı zirvede kabul edilen BM 
Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi’ni de onaylamıştır. Bu kapsamda 
sürdürülebilir kalkınma ilkesi en başından itibaren ülkemiz çevre 
yönetiminde kendine bir yer edinmiştir.  
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Türkiye bir taraftan da AB üyeliği için müzakere sürecini 
yürütmektedir. Bu bağlamda çevre konu başlığı altında, AB Çevre 
Müktesebatını yansıtma çalışmaları devam etmektedir. AB’nin çevre 
politikası açısından büyük önemi bulunan sürdürülebilir kalkınma prensibini 
işlevsel hale getiren ÇPB’nin ülkemiz çevre yönetiminde geçerli bir yer 
edinebilmesi, AB Çevre Politikasına uyum açısından büyük önem 
taşımaktadır.   

ÇPB’nin sadece BM ve AB süreçleri yönünden bir zorunluluk değil, 
aynı zamanda ülkemiz çevre yönetimi açısından da gerekli bir kavram 
olduğu unutulmamalıdır. Bu kavramın ülkemiz çevre yönetimi tarafından 
benimsenmesine, özellikle doğa koruma politikası açısından ihtiyaç 
görülmektedir. Doğa koruma politikasının dışında, başta iklim değişikliğiyle 
mücadele olmak üzere diğer çevresel alanlarda da ÇPB’nin işlevsel 
kılınması, çevre politikasının etkinliğine büyük fayda sağlayacaktır.  

Ülkemizdeki doğa koruma politikasında yaşanılan en büyük sorunlar 
arasında, idari yapının içindeki birimler arasında sorumlulukların 
parçalanması, bir diğer anlatımla koordinasyon (eşgüdüm) eksikliği meselesi 
olduğu tespit edilmiştir. Bu durum özellikle doğa korumanın en yaygın yolu 
olan korunan alanların yönetiminde yaşanmaktadır. Korunan alanlarda farklı 
yasalar ile çeşitli kurumlar yetki sahibi olmakta ve aynı koruma alanının bazı 
durumlarda iki veya üç koruma statüsü bulunmaktadır. Bu tür bir parçalanma 
korunan alanlarda koordinasyonun önemini artırmaktadır. Çalışmada ortaya 
konan korunan alanlardaki koordinasyon eksikliği meselesi, bize aslında adı 
konulmamış bir şekilde ÇPB’ne duyulan ihtiyacı ortaya koymaktadır.  

Jacob, Volkery ve Lenschow1 içlerinde Türkiye’nin de bulunduğu bazı 
OECD ülkelerinde, ÇPB’nin öngördüğü araçların ve stratejilerin kullanımı 
konusunda hemen hemen herhangi bir faaliyette bulunulmadığını 
belirtmektedir. Bu açıdan bakıldığında, Türkiye’de ÇPB’ni işlevsel kılmak 
için ülkemiz koşullarını göz önünde bulundurmak şartıyla, kimi üye 
ülkelerin iyi uygulamalarından faydalanarak, çeşitli reformlar yoluyla 

                                                            
1  Klaus Jacob, Axel Volkery ve Andrea Lenschow, “Instruments for Environmental Policy 

Integration in 30 OECD Countries”, Ed. Andrew Jordan ve Andrea Lenschow, Innovation 
in Environmental Policy? Integrating the Environment for Sustainability, Edward 
Elgar, Cheltenham, 2008, s.41-42. 
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ÇPB’nin içselleştirilmesi ve çevre yönetiminin yeniden yapılandırılması 
önemli görülmektedir2. 

Bu kapsamda göz önünde bulundurulması gereken husus ise, ÇPB’nin 
hayata geçirilmesinde hem BM’nin hem de AB’nin mutlak bir model ortaya 
koyamamasıdır. ÇPB, bu konuda çalışma yürütülen ülkelerin siyasal 
süreçlerinin karar-alma aşamalarında sürekli bir gelişim göstermektedir. Bu 
açıdan bakıldığında, ÇPB’nin işleyişi içerisinde henüz çeşitli aksaklıkları 
barındırmakta ve uygulamada birçok sorunla karşılaşılmaktadır. Bütün 
bunlara karşılık, ÇPB yine de başta doğa koruma olmak üzere ülkemizdeki 
mevcut çevresel sorunların çözümünün önündeki engellerin kaldırılması 
konusunda dikkate değer fırsatlar sunmaktadır.   

Mevcut literatür incelendiğinde yurt dışında bu konuda oldukça çalışma 
bulunmasına karşılık, Türkiye’de ÇPB konusunda yapılan kapsamlı fazla 
araştırma veya yayın bulunmamaktadır. Bu nedenle yapılan çalışmanın, 
literatürdeki bu konudaki eksikliği biraz olsun doldurabileceği 
düşünülmektedir. 

Çalışmada özellikle AB boyutu göz önünde bulundurularak, ÇPB 
konusunda yayınlanmış olan kitap, makale ve belgeler incelenmiştir. 
Türkiye’nin doğa koruma politikasının sorunlarının araştırılmasında, başlıca 
2003-2004 yıllarında Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen 
‘Biyolojik Çeşitliliğin Sürdürülebilir Kullanımı ve Doğa Koruma için Yasal 
Çerçevenin Akılcı Hale Getirilmesi’ projesinden, saha araştırması olarak 
faydalanılmıştır. Bunun yanında 2016 yılında önceki saha araştırmasının 
bulgularının güncellenmesi ve ÇPB boyutunun daha özel de ele alınması 
açısından, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’nda korunan alanlardan sorumlu birimlerin yetkilileriyle yüz yüze 
görüşmeler yapılarak, kendilerine açık-uçlu sorular yöneltilmiştir. Bunlara 
ek olarak Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama 
Merkezi’nde (ATAUM) AB Temel ve Uzmanlık Eğitimi alan ilgili 
bakanlıkların yetkililerinin doğa koruma ile ilgili hazırlamış oldukları 
bitirme ödevlerinden yararlanılmıştır.  

                                                            
2  Bakınız; Feza Sencer Çörtoğlu, “The Effect of Environmental Policy Integration (EPI) on 

the EU and Turkey’s Administrative System in Nature Protection Policy”, Akdeniz İİBF 
Dergisi, vol. 25, 2013, s.242-261. 



  5 

Eserin birinci bölümünde siyasal süreç bağlamında çevre politikasının 
bütünleşmesi prensibi kavramsal olarak incelenmiştir. Bunun yanında teorik 
olarak bu prensibin hayata geçirilmesi irdelenmiştir. İkinci bölümde ise 
sürdürülebilir kalkınma ve ÇPB prensiplerinin gelişiminde büyük rolü 
bulunan Birleşmiş Milletler’in (BM) himayesindeki zirvelerde kabul edilen 
sözleşmeler, bildirgeler ve eylem planları ele alınmıştır. Üçüncü bölümde 
AB’de çevre politikasının bütünleşmesinin gelişimi, dördüncü bölümde ise 
AB’de çevre politikasının bütünleşmesinin işleyişi mercek altına 
tutulmuştur. Önceki bölümlerde çevre politikasının bütünleşmesi genel 
olarak çevre politikası açısından incelenirken, beşinci bölümde AB’de doğa 
koruma politikası açısından çevre politikasının bütünleşmesi irdelenmiştir. 
Altıncı bölümde ise Türkiye’nin doğa koruma politikası bağlamında, çevre 
politikasının bütünleşmesinin önemi ortaya konulmuştur.  
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BİRİNCİ BÖLÜM 
 

ÇEVRE POLİTİKASININ BÜTÜNLEŞMESİNE 
KAVRAMSAL YAKLAŞIM 

 

1.1. Siyasal Süreçte Politikanın Bütünleşmesine Genel Bir Bakış 

‘Politikanın bütünleşmesi’ kavramı son dönemlerde büyük önem 
kazansa da, kavramın uygulanmasında henüz çeşitli sorunlar yaşanmaktadır. 
Birçok alanda çeşitli politikaların birbirleri ile bütünleştirilmesinin gerekli 
olduğu konusunda hemen herkesin hemfikir olmasına rağmen, bunun nasıl 
gerçekleştirileceği konusunda siyasal sürecin içerisinde mutlak bir ilerleme 
sağlanamamıştır. Bu açıdan Stead ve Meijers’e1 göre politikanın 
bütünleşmesi konusunda ‘söylem ile gerçeklik’ arasında büyük bir fark 
bulunmaktadır. Bu farkı anlamak açısından Persson2, politikanın 
bütünleşmesini ulaşılması zor bir ideal olarak tanımlayarak, yönetimlerin 
yapısal nedenlerden dolayı bu ideali gerçekleştirmelerinin çok zor olduğu 
saptamasında bulunmuştur.     

Politikanın bütünleşmesinin siyasal süreç açısından ne kadar önemli 
olduğunun arkasında herkes tarafından kabul edilen bir rasyonalite 
bulunmaktadır. Buna göre hükümetlerin ve toplumların karşı karşıya 
kaldıkları sorunların çözümünde, idari sistemlerin içerisinde yer alan 
yapıların ve işlevlerin ihtisaslaşmasının getirdiği avantajlar bulunmaktadır. 
Buna karşılık sıkı bir ihtisaslaşma aynı zamanda çevre gibi diğer sektörleri 
de ilgilendiren ve gerekli çözümler için çeşitli aktörlerin katılımını 
gerektiren konularda koordine edilemeyen bir parçalanmaya da yol 
açmaktadır3. Bu tür bir parçalanma ise sorunların çözümünü zorlaştırmakta, 
bu nedenle de politikanın bütünleşmesinin siyasal süreç açısından gerekli 
olduğu rasyonalitesini desteklemektedir. 

                                                            
1 Dominic Stead ve Evert Meijers, “Policy Integration in Practice: Some Experiences of 

Integrating Transport, Land-Use Planning and Environmental Policies in Local 
Government”, Berlin Conference on the Human Dimensions of Global Environmental 
Change: Greening of Policies Interlinkages and Policy Integration, 2004, s.11. 

2  Asa Persson, Environmental Policy Integration: An Introduction for Sustainability, 
Background Paper, Stockholm, Environment Institute, June 2004, s.12-13.  

3  Andrew Ross ve Stephen Dovers, “Making the Harder Yards: Environmental Policy 
Integrationin Australia”, The Australian Journal of Public Administration, vol 17, no 3, 
September 2008, s.245. 
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Politikanın bütünleşmesi kavramı çeşitli şekillerde tanımlanmaktadır. 
Bunların arasında bütünleşme ile ilgili temel bir tanımlama Persson 
tarafından yapılmıştır. Persson’a4 göre bütünleşme, “sağlanan koordinasyon 
aracılığıyla, önceden belirlenmiş kuralların eşliğinde, çeşitli yöntemler 
kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Bütünleşme sırasında içeride yer alacak 
hiçbir bileşene öncelik verilmeden, her bileşen için eşit koşullar sağlanmakta 
ve bileşenlerin bir araya gelmesi sonucunda yeni bir bütün” oluşmaktadır.  

Yine politikanın bütünleşmesini Shannon ve Schmidt5, kısa ve öz bir 
şekilde “politika sektörleri arasında siyasal aktörleri, kurumları ve ilişki 
ağlarını birbirine bağlayan bir eylemler bütünü” olarak tanımlamaktadır. 

Politikanın bütünleşmesiyle ilgili daha karmaşık ama yol gösterici 
tanımlama Underdal6   tarafından sunulmuştur. Underdal kelime anlamı 
olarak ‘bütünleşmeyi’, “bir araya gelme, tüm parçaların bir bütün haline 
gelmesi” olarak tanımladıktan sonra, bu tanımdan yola çıkarak ‘bütünleşmiş 
politikayı’ ise politikanın temel parçalarının bir araya getirilmesi sonucunda, 
bu parçaların tek bir çatı altından birleşmesi olarak açıklamaktadır. 
Underdal’a göre politikanın bütünleşmesi için üç temel kavramsal gereklilik 
bir araya getirilmelidir. Bu temel gereklilikler sırasıyla ‘kapsamlılık’, 
‘birleştiricilik’ ve ‘tutarlılık’ olarak sıralanmaktadır. Bu üç gereklilik siyasal 
sürecinin karar-alma aşamasında yer alan ve birbirini takip eden adımlar 
olarak görülmektedir. Buna göre ‘kapsamlılık’ karar-alma aşamasının 
başında karşımıza ilk adım olarak çıkmaktadır. Kapsamlılık için karar-alma 
aşamasında siyasal girdilerin tamamının dikkate alınması gerekmektedir. 
İkinci unsur olarak ise ‘birleştiricilik’ gelmekte ve karar-alma aşamasının 
ortalarında, siyasal girdilerin işlenmesi sırasında birleştirici olunması 
öngörülmektedir. Üçüncü ve son unsur olan ‘tutarlılık’ ise, karar-alma 
aşamasının sonunda siyasal çıktıların meydana getirilmesinde rol 
oynamaktadır.  

Stead ve Meijers7 ise politikanın bütünleşmesini siyasal sürecin karar-
alma aşamasında, birçok sektörü ilgilendiren kesişen meselelerin bir arada 
yönetimi olarak tanımlamaktadır. Bu tanımlamaya göre kesişen konular daha 
                                                            
4  Asa Persson, Environmental Policy Integration: An Introduction, age, s.10. 
5  M.A. Shannon ve C.H. Schmidt, “Understanding Intersectoral Policy Integration in Cross-

Sectoral Policy Impacts on Forests”, Ed. Ilpo TİKKAREN, Peter GLÜCK, Heikki 
PAJUOJA, European Forest Institute Proceedings, no 46, 2002, s.17. 

6  Arild Underdal, “Integrated Marine Policy: What? Why? How?”, Marine Policy, vol 4, no 
3, July 1980, s.159. 

7  Dominic Stead ve Evert Meijers, Policy Integration: What Does It Mean, age, s.2-3. 
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önce geleneksel olarak sınırları çizilmiş olan sektörel alanların sınırlarını 
aşmakta, buna karşılık daha önce bu geleneksel sektörel alanlarla 
sorumlulukları sınırlandırılmış olan idari birimler, bu yeni kesişen 
meselelerin yönetimi sırasında çoğunlukla uyuşamamaktadır. Böylece 
Meijers ve Stead politikanın bütünleşmesini farklı sektörlerin arasında kalan 
kesişen meseleler ile ilişkilendirirken, bir taraftan da politikanın 
bütünleşmesi açısından geleneksel sektörel yönetim tarzına bir eleştiri 
getirmektedir. Bunun dışında karar-alma aşamasının bütünleştirilmesi, 
yönetişimin içinde yer alan merkezi ve yerel otoriteler arasındaki dikey 
sektörel bütünleşmeyi, aynı zamanda da devlet yönetimindeki kurumlar 
arasındaki yatay sektörel bütünleşmeyi içermektedir. Stead ve Meijers’ın 
yukarıda ortaya konulan yaklaşımı sonucunda politikanın bütünleşmesi, 
karar-alma aşamasında geleneksel politika alanlarının sınırlarını aşan ve 
çoğunlukla kurumların kendi görev alanları dışına taşan, birbiri ile etkileşim 
içinde bulunan konuların yönetimi olarak sunulmaktadır. Bu yönetim yatay 
sektörel bütünleşme (devletin çeşitli kurumları ve birimleri arasında) ve 
dikey sektörel bütünleşme (merkezi, bölgesel veya yerel yönetim kademeleri 
arasında) olarak iki kısımdan veya bunların toplamından oluşmaktadır. 

Yatay ve dikey bütünleşmenin yanı sıra bütünleşme ile ilgili 
çalışmalarda kendine yer bulan, ‘alanlar-arası bütünleşme’ (konu ile ilişkisi 
bulunan alanlardaki kamu otoriteleri arasında bütünleşme) ile ‘sektör-içi 
bütünleşme de’ (bir sektörün içindeki çeşitli kurumların arasındaki 
bütünleşme-örneğin ulaşım sektöründe karayolları ulaşımı, toplu taşım, 
bisiklet ulaşımı arasındaki bütünleşme gibi) diğer bütünleşme çeşitleri olarak 
sıralanabilir8. ‘Sektör-içi bütünleşmede’ belli bir amacın etrafında aynı 
sektör ile ilgili kurumlar arasında bütünleşme söz konusu iken, ‘sektörler-
arası bütünleşme de’ belli bir amacın etrafında çeşitli politika sektörlerinin 
çeşitli kurumları bir araya gelmektedir9. 

Guy Peters10 politikanın bütünleşmesine, ‘politikanın koordinasyonu’ 
kavramsalı ile yaklaşmıştır. Peters çeşitli politikaların yönetimi sırasında 
gerçekleştirilen politikanın koordinasyonunu, sadece düşük seviyede elde 
edilebilen bir tutarlılık durumu olarak nitelendirmektedir. Bunun dışında 

                                                            
8  Harry Geerlings ve Dominic Stead, “The Integration of Land Use Planning, Transport and 

Environment in European Policy and Research”, Transport Policy, vol 10, 2003, s.188. 
9  Trygve Ugland ve Frode Veggeland, “Experiments in Food Safety Policy Integration in  

the European Union”, Journal of Common Market Studies, vol 44, no 3, s.610. 
10  Guy Peters, “Managing Horizontal Government: The Politics of Co-ordination”, Public 

Administration, vol 76, Summer 1998, s.296.  
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koordinasyonu bir süreç olarak görerek, önemli olanın koordinasyonun hangi 
düzeyde gerçekleştiğinin belirlenmesi ve bu seviyede gerçekleşmesinin 
nedenlerinin ortaya koyulması olduğu şeklinde bir yaklaşım getirmektedir. 

 Bütünleşme konusuna yine koordinasyon açısından yaklaşımda 
bulunan Stead ve Meijers’e11 göre koordinasyon a) bir veya daha fazla 
birimin veya kurumun yönlendirdiği etkileşim içinde olan bir dizi politikanın 
arasında tutarlılık ve uyumun oluşturulması b) bir veya daha fazla birimin 
veya kurumun yönlendirdiği politikanın tutarlı ve uyumlu çeşitli eylemlere 
dönüşümünün sağlanması ve c) toplumun talep etmekte olduğu hizmetlerin 
uyumlu ve tutarlı olarak verilmesinin gerçekleştirilmesi olarak 
tanımlanmaktadır.  

Politikanın koordinasyonu ile politikanın bütünleşmesi ikilisinin 
arasındaki fark, Stead ve Meijers12 tarafından ‘siyasal çıktı’ yönünden ortaya 
koyulmaktadır. Buna göre koordinasyon sektörel politikaların birbirleriyle 
daha uyumlu olması için yapılan düzenlemeleri içerirken, politikanın 
bütünleşmesi sektörlerin birlikte oldukları ortak bir politikayı içermektedir. 
‘Siyasal çıktı’ dışında, politikanın koordinasyonu ile politikanın 
bütünleşmesi arasında amaçlar yönünden de farklılık bulunmaktadır. 
Koordinasyonda kurumların politikalarında benzer sektörel amaçlar 
bulunmasına karşılık, bütünleşmede kurumların amaçları benzer değildir, 
bunun yerine sektörel amaçların üzerinde daha üst düzeyde kesişen bir amaç 
bulunmaktadır. Buna da en güzel örnek olarak ‘sürdürülebilir kalkınma’ 
ilkesi verilebilir.  

Politikanın bütünleşmesinin, politikanın koordinasyonundan etkileşim 
düzeyi ve sonuçları bakımından daha gelişmiş olduğu düşüncesinden yola 
çıkan Geerlings ve Stead13, bir hiyerarşik sınıflandırmaya yönelmiştir. Buna 
göre hiyerarşik sınıflandırmanın en alt basamağında ‘politikada işbirliği’ 
kendine yer bulmaktadır. Politikada işbirliği kısaca bir kurumun bir diğer 
kurum ile diyalog halinde, karşı kurumu kendi eylemleri konusunda 
bilgilendirmesi şeklindedir. Hiyerarşinin bir üst basamağında, politikada 
işbirliğinin daha gelişmiş bir şekli olan ‘politikanın koordinasyonu, tutarlılığı 
ve uyumu’ yer almaktadır. Bu basamağın özelliği ise kurumlar arasında 
işbirliği ve şeffaflığın bulunmasının yanı sıra, kurumlar arasında çatışmayı 
önleyici girişimlerin var olmasıdır. Hiyerarşinin en üst basamağında ve en 

                                                            
11  Dominic Stead ve Evert Meijers, Policy Integration: What Does It Mean, age, s.3. 
12  Dominic Stead ve Evert Meijers, Policy Integration: What Does It Mean, age, s.4-6. 
13  Harry Geerlings ve Dominic Stead, The Integration of Land Use, age, s.188. 
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gelişmiş seviyesi olan ‘politikanın bütünleşmesi’ kendine yer edinmektedir. 
Bu seviyede önceki basamaklarda yer alan kurumlar arasında diyalog ve 
bilgilendirmenin yanı sıra, şeffaflık ile siyasal çatışmayı önleme girişimleri 
burada varlık bulmaktadır. Bütün bunlara ek olarak ise kurumlar arası ortak 
çalışma, politikaların arasında ‘sinerji’ yaratılması ve politikanın 
düzenlenmesi sırasında ortak amaçlara yer verilmesi bu sınıflandırmada 
kullanılmaktadır.  

Siyasal süreç içerisinde politikanın bütünleşmesi ile ilgili tartışmalarda, 
temel kavramlar olarak ‘politikanın uyumu’ ve ‘politikanın koordinasyonu’ 
önde gelmektedir. Dupont’a14 göre bu iki kavram eşzamanlı olarak 
politikanın bütünleşmesinin ideal bir şekilde gerçekleşmesini sağlayan 
unsurlar olarak görülmektedir. Politikanın uyumu çeşitli politikaların ortak 
fikir ve amaçların paylaşımı sayesinde birlikte yürütüldüğü anlamına 
gelmektedir15. Birçok kişiye göre politikanın koordinasyonu ve politikanın 
uyumu aynı anlama gelse de, politikanın uyumunun politikanın 
koordinasyonuna göre bir adım daha önde olduğu düşünülmektedir. Buna 
göre politikanın uyumu karşılıklı olarak devlet kurumlarının ve birimlerinin 
birbirleri ile sinerji yaratarak, belirlenmiş amaca erişebilmek için siyasal 
eylemlerini gerçekleştirmeleri anlamına gelmektedir. Politikanın uyumu 
sadece çatışma halindeki amaçların belirlenmesi değil, asıl olarak tüm 
amaçların ve bu amaçların gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan araçların 
yeniden tanımlandığı bir sürecin oluşturulmasıdır. Politikanın uyumunun 
önemli bir boyutu da ‘çapraz uyumdur’ (cross compliance). Bu kavram bir 
politika alanının, diğer bir politika alanı ile olan uyumu olarak 
nitelendirilebilir. Çapraz uyum kavramı ilk olarak ‘AB’nin Ortak Tarım 
Politikası’ ile kullanılmıştır. Böylece çevresel meselelerin tarım politikası ile 
uyumlaştırılması, bir diğer deyişle tarım ile ilgili mevzuatın içerisinde doğa 
koruma, gıda güvenliği gibi konulara ait hükümlerin de yer alması 
hedeflenmiştir16.  

Karar-alma aşamasında politikanın uyumunun politikanın 
bütünleşmesinin bir alt bileşeni olduğu düşüncesine karşılık, Nilsson konuya 
                                                            
14  Claire Dupont, “Political Commitment to Climate Policy Integration at EU Level: The Case 

of Biodiversity Policy”, Edinburg Europe Paper Series, Working Paper Series of the 
Europe Institute, University of Edinburg, s.3. 

15  Peter J. May, Joshua Sapotichne, Samuel Workman, “Policy Coherence and Policy 
Domains”, Policy Studies Journal, vol 34, no 3, August 2006, s.382-383. 

16  Silke Beck, Christian Kuhlicke, Christoph Görg, “Climate Policy Integration, Coherence 
and Governance in Germany”, PEER Climate Change Initiative, Helmholtz, UFZ 
Bericht, 01/ 2009, s.9. 
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farklı bir yaklaşımdan bakmaktadır. Buna göre Nilsson17 politikanın 
uyumunu siyasal çıktılar ile özleştirerek daha çok siyasal süreçte politikanın 
uygulama aşamasına konumlandırmaktadır. Politikanın bütünleşmesinin 
büyük ölçüde siyasal süreçte politikanın düzenleme aşamasında ve onunla 
ilgili olan kurumsal düzenlemelerle örtüştüğünü, diğer yönden karar-alma 
aşaması ile bir ilişkisi olmasına karşılık politikanın uyumunun ise daha çok 
siyasal çıktılar ile ilgili olduğunu belirterek, uyumu politikanın uygulanması 
alanına konumlandırarak bir ayırıma yönelmiştir.  

1.2. Siyasal Süreçte Politikanın Bütünleşmesinin İşleyişi 

Politikanın bütünleşmesinin pratikte nasıl gerçekleşeceği önemli bir 
mesele olarak önümüzü gelmektedir. Bu açıdan da bütünleşme ile ilgili 
düzenlemeler usule ait (prosedürel), örgütsel (organizasyonel) ve normatif 
faktörler açısından incelenmektedir. Politikanın bütünleşmesindeki normatif 
faktörler arasında siyasal taahhüt, politikanın ilkeler ve hedeflerle olan 
tutarlılığı ile kamuoyu desteği yer almaktadır. Örgütsel faktörler arasında ise 
kurumlar-arası işbirliği, çok-taraflı çalışma grupları, sekretaryalar gibi 
politikanın bütünleşmesini teşvik eden kurulu yapılar, koordinasyon ve 
iletişim mekanizmaları, sorumlu tutulabilme mekanizmaları ve ilgili mali 
kaynakların paylaştırılması gibi düzenlemeler gelmektedir. Usulsel faktörler 
arasında ise politikanın geliştirilmesi, uygulanması ve izlenmesi için gerekli 
olan kurallar ve değerlendirme süreçleri bulunmaktadır18.  

Ugland19 sistemin ne ölçüde bütünleştiğini, politikanın karar-alma 
aşamasında nasıl düzenlendiğine göre üç farklı kategoriye ayırarak 
incelemektedir. Bu kategoriler sırasıyla ‘tutarlılık’, ‘dayanışma’ ve ‘yapısal 
bağlantıdır’. Birinci kategori olan ‘politikanın tutarlılığında’, ortak amaç için 
en azından kurallar belirlenirken, normatif olarak politikalar için çeşitli 
eylemlerin geliştirilebilmesi düzenlenebilmektedir. İkinci kategori olan 
‘politikadaki dayanışmada’ ise, neden-sonuç ilişkileri üzerinden gidilerek, 
resmi amaçlar ile çeşitli politika bileşenlerinin birbirleri ile nedensellik 
bağıyla ilişkilendirilmeleri mümkün hale gelebilmektedir. Üçüncü kategori 
                                                            
17  Mans Nilsson, Tony Zamparutti, Jan Erik Peterson, Björn Nykvist, Peter Rudberg ve 

Jennifer McGuinn, “Understanding Policy Coherence: Analytical Framework and 
Examples of Sector- Environment Policy Interactions in the EU, Environmental Policy 
and Governance, vol 22, 2012, s.396.  

18  Janis Brizga, “How Well Sustainable Development is Integrated into Environmental 
Policies? Case Study: Latvia”, Safety of Technogenic Environment, vol 2, 2012, s.25. 

19 Trygve Ugland ve Frode Veggeland, “Experiments in Food Safety Policy Integration in  
the European Union”, Journal of Common Market Studies, vol 44, no 3, s.610. 
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olan ‘yapısal bağlantı’ da ise, aktörler ve kurumlardan oluşan bir ağın 
içerisinde, politikanın belirlenmesi sırasında bir temel görüş 
oluşturulabilmekte ve ağın içerisinde kimlerin hangi seviyede ve şekilde 
bilgi, sorumluluk ve yetki yapılarının olacağı kararlaştırılabilmektedir.  

Politikanın bütünleşmesinin önünde Stead’a20 göre dört temel kurumsal 
bariyer görülmekte ve bu dört engel sektörel politikaların yatay olarak 
yönetimini olumsuz anlamda etkilemektedir. Kurumsal bariyerler sırasıyla;  

a. Kurumların Özerkliği: Kurumlar eğer politika ve programlarını diğer 
kurumlardan ayrı bir şekilde düzenleyebiliyorsa ve diğer kurumları da 
kapsayan genel amaç ve hedefler yoksa, bu durumda politikanın 
bütünleşme olasılığı düşük bulunmaktadır. 

b. Kurumların Birbirine Olan Bağları: İdari kurumlar birbirinden özerk bir 
şekilde hareket ediyor olsa da aralarında iletişim ağları bulunabilir. Eğer 
kurumlar arasında iletişim ağları bulunmuyorsa, bu durumda politikanın 
bütünleşmesinin gerçekleşmesi zor görünmektedir. 

c. Aktörler Arasındaki İlişkilerin Resmiyeti: Aktörler arasındaki iletişim 
ağları resmi veya resmi olmayan bir şekilde gerçekleşebilir. Resmi 
ilişkilerin kurulması politikanın bütünleşmesi açısından daha yönetilebilir 
bulunurken, resmi olmayan ilişkiler daha az faydalı olmaktadır.  

d. Araçlar: Koordinasyonun sağlanabilmesi için kullanılan araçlar önemli 
bulunmaktadır. Koordinasyonun sağlanmasında yeterli araç 
kullanılmadığında, bundan politikanın bütünleşmesi zarar görmektedir.  

 Geerlings ve Stead21 karar-alma aşamasında kurumlar/birimler 
arasında politikanın bütünleşmesi önündeki diğer engelleri ortaya 
koymaktadır buna göre; kurumların/birimlerin karar alıcılarının bütünleşme 
için gerekli olan genel amaçları yeterli şekilde özümseyememeleri, 
kurumların/birimlerin sektörler-arası çalışmalarının daha karmaşık olması ve 
bu çalışmanın şeffaflık gerektirmesi yüzünden bu konuda isteksiz olunması, 
başarılı bir sektörler-arası çalışmanın sektör içindeki çalışmaya göre daha 
farklı becerileri gerekli kılması, kurumların/birimlerin birbirleri ile çatışan 
önceliklerinin müzakere edilme mekanizmalarının zayıf kalması, 
kurumların/birimlerin kendi amaçlarının ortak (genel) amaçlardan üstün 
tutulması sayılabilir. Öte taraftan Geerlings ve Stead’a göre politikanın 
bütünleşmesini destekleyen koşullardan bazıları ise; genel amaçlar ve ortak 
öncelikler ile özel politikaların birbirleri ile tutarlı olabilmesi için stratejik 
                                                            
20  Dominic Stead, “Institutional Aspects of Integrating Transport, Environment and Health 

Policies, Transport Policy, vol 15, 2008, s.142. 
21  Harry Geerlings ve Dominic Stead, The Integration of Land Use, age, s.189.  
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politika bildirisinin hazırlanması, karar-alıcılara yönelik olarak çeşitli 
göstergeleri kullanarak politikanın uyumu ile ilgili analizlerin yapılarak 
tavsiyelerde bulunulması, politikalar arasında yatay uyumun sağlanabilmesi 
için merkezi bir genel bakış ve koordinasyon kapasitesinin oluşturulması, 
karar-alma sürecinin ilk aşamalarında siyasal çatışma konularının ortaya 
koyularak bunların çözümlenebilmeleri için gerekli mekanizmaların 
kurulması, politikanın bütünleşmesinde uygulama usullerinin ve izleme 
faaliyetlerinin politikaların süreç içinde değişen durumlara adaptasyon 
sağlamasına yönelik olarak tasarlanması, sektörler-arası işbirliğine ve 
sistemli bir iletişime olanak sağlayan idari bir kültürün varlığı bu konuda 
büyük katkı sağlamaktadır.  

1.3. Siyasal Süreçte Çevre Politikasının Bütünleşmesinin Kavramsalı 

‘Çevre Politikasının Bütünleşmesi’ ne (ÇPB) siyasal süreç açısından 
baktığımızda, burada öncelikle vurgulanması gereken durumun, ÇPB’nin 
aslında çevre sorunlarına doğrudan bir cevap olmak yerine, çevreye yönelik 
olarak gerçekleştirilecek olan eylemlerin olumlu veya olumsuz yönlerini 
önceden belirleyerek, çevresel amaçlara erişilebilmesine daha etkin bir 
şekilde katkıda bulunmak ve genel olarak ilgili politika kararlarının karar-
alma safhasında daha rasyonel olarak ele alınmasını sağlamak şeklinde 
düşünülmesinin gerekliliğidir22. Bu bakımdan çevresel amaçların 
gerçekleştirilebilmesi için, siyasal süreçte karar-alma mekanizmasının bu 
yönde daha etkin olarak çalıştırılmasına olanak sağlanması, ÇPB’nin 
önceliği olmaktadır. 

Sürdürülebilir kalkınma ve ÇPB birbirleri ile iç içe gelişen iki kavram 
olmuştur. ÇPB, çevresel korumanın bütün yönetim kararlarında etkin bir 
faktör olarak yer almasıyla, sürdürülebilir kalkınma ise ekonomik, sosyal ve 
çevresel konular arasında denge kurulmasıyla ilgilidir. Sürdürülebilir 
kalkınma stratejileri, ÇPB ile ilgili stratejik süreçlerdir çünkü her ikisi de 
karar almanın ekonomik, sosyal ve çevresel boyutlarını dengelemeyi 
amaçlamaktadır. Her ikisinin de başlıca ortak noktası, düzenlenen 
politikaların diğer sektörler ile nasıl daha etkin bir şekilde 
bütünleştirilebileceğidir23.  
                                                            
22  Mans Nilsson ve Asa Persson, “Framework for Analysing Environmental Policy  

Integration”, Journal of Environmental Policy and Planning, vol 5, no 4, December 
2003, s.334.  

23  Reinhard Steurer, “Sustainable Development Strategies”, Ed. Andrew JORDAN, Andrea  
LENSCHOW, Innovation in Environmental Policy? Integrating the Environment for 
Sustainability, Edward Elgar, Cheltenham, 2008, s. 93. 
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ÇPB ‘sürdürülebilir kalkınma’ ilkesinin önemli bir bileşenini 
oluştururken, ÇPB’nin sürdürülebilir kalkınma açısından önemi Persson24 
tarafından; a) sürdürülebilir kalkınma amacının gerçekleştirilmesi ve çevreye 
verilen zararın önlenmesi, b) çevre politikası ile diğer sektörel politikaların 
aralarındaki çelişkilerin kaldırılması, c) çevresel ve sektörel politikaların 
belirlenmesi sırasında ilgili politikaların amaçlarının birbirlerini 
desteklemelerini ve birbirlerinden karşılıklı olarak faydalanmalarını 
sağlamak olarak açıklanmaktadır. Burada Persson tarafından ortaya konulan 
unsurlar, ÇPB’nin sürdürülebilir kalkınma prensibinin hayata geçirilmesinde 
ne kadar önemli olduğunu ortaya koymaktadır. 

Çevre sektörü ile sektörel politikaların birlikte ele alınmasının 
yaratacağı fayda konusu ile ilgili olarak, Thomas’a25 göre bütünleşme fikri 
aynı zamanda bir ‘etkinlik’ sağlama düşüncesi olarak ele alınmalıdır. Burada 
sözü edilen ‘etkinlik’ ile siyasal arenada yer alan çeşitli sektörlerin her biri 
için bireysel olarak gerçekleştirilen faaliyetlerin bir araya getirilerek, bu 
faaliyetler için kullanılan kaynaklar da etkinlik sağlamak olarak 
tanımlanmaktadır. Thomas tarafından çevresel bütünleşme için bir diğer 
unsur ise ‘farkındalık’ olarak ortaya koyulmaktadır. Buna göre çevre 
politikası sektörünün dışında diğer politika sektörlerince oluşturulan 
program ve politikalarda çevresel hususların gözetilmesi, burada farkındalık 
unsuru olarak açıklanmaktadır. Bunların dışındaki unsur ise ‘kurumsal 
koordinasyon’ dur. Kurumsal koordinasyon olarak çevreyi etkileyen 
faaliyetler de bulunan diğer sektörlerin içerisinde yer alan kurumlar ile açık 
bir koordinasyon mekanizmasının bulunması, çevre politikasının 
bütünleşmesinde başarıyı sağlamak açısından şart koşulmaktadır. 
Bütünleşmenin içinde yer alan bütün bu unsurların yanında, bütünleşme için 
bir diğer önemli husus ise ‘genel uyum’ olarak açıklanmaktadır. Burada 
betimlenmek istenen ise farklı sektörel amaçların bunları genel bir şekilde 
kapsayan bir çerçevenin altında bir araya getirilerek, çeşitli sektörel amaçlar 
arasında dengeli bir uzlaşmanın sağlanmasıdır.  

ÇPB konusundaki çalışmalara önemli katkıları bulunan Lafferty ve 
Hovden26 ÇPB’yi, “çevresel amaçların diğer politika sektörlerinin karar-

                                                            
24  Asa Persson, Environmental Policy Integration: An Introduction for Sustainability, 

Background Paper, Stockholm, Environment Institute, June 2004, s.13.  
25  Emyr V. Thomas, “Sustainable Development, Market Paradigms and Policy Integration”,  

Journal of Environmental Policy and Planning, vol. 5, no 2, June 2003, s.202-203. 
26  Lafferty ve Hovden, “Environmental Policy Integration: Towards an 
  Analytical Framework”, Environmental Politics, vol 12, no 3, Autumn 2003, s.9-12.  
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alma aşamalarının her basamağı ile bileşimi” olarak tanımlamaktadır. Bunun 
yanında ÇPB’nin diğer kurumsal karar-alma aşamaları ile bütünleştirme 
gayretini ise, çevre politikası ile diğer sektörel politikalar arasındaki 
çelişkileri, çevre politikasına diğerlerine göre öncelik vermek yoluyla en aza 
indirmek olarak açıklanmaktadır. Bu düşünceye göre Brundtland 
Raporu’nda ortaya konulan ‘sürdürülebilir kalkınma’ ilkesi ile çevresel 
amaçlara, ekonomik ve sosyal amaçlar ile dengelenmesi esnasında bir 
öncelik tanınmaktadır. Buna göre bu üç amaç sadece birbirleri ile 
harmanlanmamalıdır, asıl olarak karar–alma aşamalarında çevresel amaçlara 
‘özel bir ayrıcalık’ tanınmalıdır. Lafferty ve Hovden’a göre çevre 
politikasının bütünleşmesiyle, ulusal hükümet ile hükümete bağlı ilgili 
bakanlık ve diğer kurumların çeşitli stratejiler, planlar, araçlar ve eylemler 
yoluyla sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun bir şekilde karar-alma 
aşamalarında bir değişimin gerçekleştirilebilmesi mümkün olabilecektir. 
Siyasal süreç açısından burada vurgulanan karar-alma aşamasının 
bütünleştirilmesidir, bir diğer anlatımla siyasal sürecin bir diğer evresi olan 
uygulama aşaması olan hükümet girişimlerinin sonuçlarını ve etkilerini 
incelemek burada söz konusu değildir. Lafferty ve Hovden27, ÇPB’nin 
kavramsal olarak tanımlanmasında, kesinlikle siyasal sürecin uygulama ile 
ilgili tartışmalarından ayrılması gerektiğini düşünmektedir. Bir başka 
deyişle, ÇPB’nin tanımlanması sırasında, çeşitli yöntemler yoluyla daha 
etkin bir şekilde uygulanmasına odaklanılmasından ayrı tutulmasını gerekli 
görmektedir. Lafferty ve Hovden özellikle ÇPB’nin iki yönünü bize 
vurgulamak istemektedir. Birincisi, ÇPB’nin karar-alma aşaması için bir 
‘ideal’ olduğu ve ikinci olarak ise çevre politikasının etkinliği için öngörülen 
bu gerekli değişimin aslında uzun bir süreç olduğudur.  

Buna karşılık Kivimaa ve Mickwitz28 ise, çevre politikasının 
bütünleşmesini sadece karar-alma aşamasında değişimlere yol açan bir süreç 
olarak değil, bunun yanında siyasal karar-alma aşaması sırasında öğrenme ve 
çeşitli davranış biçimleri sonucu meydana gelen değişimler sayesinde ortaya 
çıkan siyasal çıktılar veya sonuçlar şeklinde tanımlamaktadır. Buna göre 
ÇPB’nin hem karar-alıcıların karar-aşaması sırasındaki eylemlerinde, hem 
de karar-aşamasından sonra meydana gelen çıktılarda veya sonuçlarda 
değişikliği gerektirdiği belirtilmektedir. ÇPB açısından gerçek anlamda 

                                                            
27  Lafferty ve Hovden, Environmental Policy Integration: age, s.5. 
28  Paula Kivimaa ve Per Mickwitz, “The Challenge of Greening Technologies-Environmental 

Policy Integration-in Finnish Technology Policies”, Research Policy, vol 35, 2006, s.731-
732. 
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politika çıktılarında başarıya ulaşabilmek için kurumsal yapıda ve siyasal 
süreçte değişikliğe ihtiyaç bulunmasının yanında, süreç sonunda ortaya çıkan 
sonuçların da bir değerlendirmesinin yapılması gerekli görülmektedir. 
Politikanın bütünleşmesinin bu şekilde değerlendirilmesi, çevre 
meselelerinin diğer sektörel meseleler ile bütünleştirilmesi faaliyetlerinin ne 
ölçüde gerçekleştiğini aydınlatacağı gibi aynı zamanda bu konuda daha neler 
yapılabileceği konusunda da yardımcı olacaktır. Kivimaa ve Mickwitz, 
politikanın bütünleşmesinin prensip olarak siyasal sürecin her aşamasında 
gerçekleşebileceğini öngörmektedir. ÇPB’ne genel bir yaklaşım olarak 
bütünleşmenin siyasal sürecin ilk aşaması olan karar-alma aşamasında 
(politikanın düzenlenmesi alanı) gerçekleştiği, bu açıdan da politika 
stratejilerinin ve belirlenen politika araçlarının değerlendirilmesinin tek 
başına yeterli olamayacağını açıklanarak, politikanın bütünleşmesinin tek 
amacının bürokrasileri değiştirmek olmadığı, bunun yanında gerçek 
yaşamdaki değişimin de bir önceki kadar önemli olduğu savunulmaktadır. 
Bu nedenle siyasal çıktı ve sonuçların da incelenmesinin gerekli olduğu 
ortaya koyulmaktadır.  

1.4. Siyasal Süreçte Çevre Politikasının Bütünleşmesinin Hayata 
Geçirilmesi 

Sgobbi29, ÇPB’nin siyasal süreç içerisinde hayata geçirilebilmesinin 
ancak kurumlarda ve karar-alma aşamalarındaki değişim ile mümkün 
olabileceğini öne sürmektedir. ‘Yukarıdan-aşağıya’ ve ‘aşağıdan-yukarıya’ 
yaklaşımlarını da bu değişimlerin açıklanmasında kullanmaktadır. Buna göre 
yukarıdan-aşağıya yaklaşım ile kısaca üst düzeyde oluşturulan stratejik 
çerçeve ile çevresel konuların politika belgelerinde yer alarak, çeşitli 
mekanizmalar yoluyla bunların idari kurumlara iletilerek, bunların idari 
birimlerce uygulanması şeklinde tasvir edilmektedir. Diğer yönden aşağıdan-
yukarıya yaklaşımı ile de idari kurumların kendi faaliyetleri ile ilgili 
yaptıkları düzenlemeler sırasında, çevresel konuları karar-alma aşamaları ile 
bütünleştirmeleri tarif edilmektedir. Bu sırada üst yönetim ise çeşitli idari 
araçlar ile bu konuda rehberlik edebilmektedir. Bunun için başvurulan idari 
araçlar arasında genel de idari kurumlar arasında iletişim ağlarının 
kurulması, birimlerin personellerine eğitim verilmesi, kurumlar arasında iyi 
                                                            
29  Alessandra Sgobbi, “Environmental Policy Integration and the Nation State: What Can We  

Learn from Current Practices?” Ed. Allessandra GORIA, Alessandra SGOBBI, Ingmar von 
HOMEYER, Governance for the Environment: A Comparative Analysis of 
Environmental Policy Integration, The Fondazione Eni Enrico Mattei (FEEM) Series, 
Cheltenham, Edward Elgar, 2010, s. 13-14. 
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uygulama örneklerinin paylaşımı, bütünleştirici komiteler kurulması ve bu 
çalışmaların ilgili kurallarla desteklenmesi sayılmaktadır. 

Biermann’a30 göre çevre politikasının bütünleşmesi ile ilgili tartışmalar, 
daha çok iki farklı eksen üzerine odaklanmaktadır. Bu eksenler ‘kurumsal ve 
örgütsel (organizasyonel) bütünleşme’ ile ‘içsel ve dışsal bütünleşme’ olarak 
ortaya koyulmaktadır. İlk olarak yönetişimin kurumsal ve örgütsel 
boyutlarını birbirinden ayırt etmek gerekmektedir. Kurumlar sosyal 
uygulamaların üzerinde yükselen, bu uygulamalara katılan aktörlere çeşitli 
roller yükleyen ve aktörlerin aralarındaki etkileşimlerine rehberlik eden 
normlar, kurallar ve karar-alma aşamalarının bir bütünüdür. Öbür taraftan 
örgütler ise genel olarak örgütlerin içinde yer alan aktörlerinin nitelikleri, 
insan kaynakları, örgütün liderliği ve örgütün bir politikanın izlenmesinde 
organizasyonunun başarısı ile tanımlanmaktadır. ‘Kurumsal ve örgütsel 
bütünleşmenin’ ardından ikinci olarak ‘içsel ve dışsal bütünleşme’ 
gelmektedir. Çevre politikasının bütünleşmesi, çevre politikası alanı 
içerisinde meydana geldiği takdirde içsel bütünleşme, çevre politikasının 
diğer sektörel politika alanları ile bütünleşmesi ise dışsal bütünleşme olarak 
adlandırılmaktadır. Buna karşılık günümüzde çeşitli politikaların birbirleri 
arasındaki sınırları oldukça seyrekleşmiş bulunduğundan, aralarında kesin 
bir ayırıma gidilmesi oldukça zor görünmektedir.  

Esas olarak ise çevre politikasının bütünleşmesinin işleyişi, çevresel 
amaçların yatay olarak diğer politika sektörlerinin karar-alma aşamalarına ve 
dikey olarak devletin çeşitli yönetim düzeylerindeki karar-alma aşamalarına 
uyarlanması anlamına gelmektedir31. Yatay yaklaşımda merkezi bir kurum, 
bütün kurumlar için bütünleşme stratejilerini geliştirmekten ve ana politika 
meselelerinin koordinasyonundan sorumludur. Bu merkezi kurum bir kabine, 
özel olarak planlanmış bir kurumsal yapı veya çoğunlukla olduğu üzere 
çevre bakanlığı olabilir. Dikey yaklaşımda ise üst düzeyde tanımlanmış olan 
çevresel amaçlar ile her seviyedeki yönetim birimlerinin amaçlarının 
birbirleri ile uyumlu olabilmesi için ilgili stratejilerin belirlenmesi 
yükümlülüğü bulunmaktadır32. ÇPB’nin bu iki aşaması ile ulusal karar-alma 
aşamalarındaki yapılar ve süreçler üzerine odaklanılmaktadır. Buna göre 
                                                            
30 Frank Biermann, Olwen Davies, Nicolien van der Grijp, “Environmental Policy Integration 

and the Architecture of Global Environmental Governance”, International Environmental 
Agreements, vol 9, 2009, s.354-355. 

31  Paula Kivimaa ve Per Mickwitz, The Challenge of Greening Technologies, a.g.e. s.730. 
32  Klaus Jacob ve Axel Volkery, “Institutions and Instruments for Government Self-

Regulation: Environmental Policy Integration in a Cross-Country Perspective”, Journal of 
Comparative Policy Analysis, vol 6, no 3, December 2004, s.293. 
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ÇPB yerel, bölgesel ve ulusal hükümetleri kapsayan dikey bütünleşmeyi ve 
aynı yönetim düzlemindeki çeşitli politika sektörleri arasındaki yatay 
bütünleşme mekanizmalarını içermektedir33.  

Daha detaylı olarak bakılacak olunursa, dikey bütünleşme ile sektörel 
politikaların stratejilerinin düzenlenmesi sırasında, çevresel konuların bu 
stratejilerde ve uygulanacak eylemlerin içerisinde yer alması, diğer taraftan 
yatay bütünleşme ile diğer sektörlerden ilgili kurumlar arasında 
koordinasyonun gerçekleştirilebilmesi için stratejilerin ve mekanizmaların 
oluşturulması tanımlanmaktadır. Böylece örneğin çevre sektörünün dışında 
olmasına karşılık çevre sektörü ile yakın ilişkisi bulunan enerji sektöründe 
biyoyakıt kullanımının ulusal hükümet tarafından çeşitli stratejiler ile teşvik 
edilmesi dikey bütünleşme olarak irdelenirken, biyoyakıt kullanımı amacının 
tarım sektörünün amaçları ile bütünleştirilmesi ise yatay bütünleşme olarak 
açıklanabilir. Bunun yanında enerji ve tarım sektörleri arasındaki 
koordinasyonda yatay bütünleşme içine girmektedir34. İsveç’in biyoenerji 
politikası bu konuda örnek olarak gösterilebilir. İsveç’te biyoenerji 
politikası, hem çevre sektörü ile koordinasyonundan hem de diğer sektörler-
arası koordinasyondan büyük fayda sağlamıştır35. Dikey bütünleşme boyutu 
ile merkezi hükümet ile yerel hükümetler gibi alt seviyede bulunan 
hükümetler arasındaki ilişki betimlenmektedir. Üniter bir devlette genelde 
yerel hükümetlere sınırlı bir idari sorumluluk verilmektedir. Norveç’te 
örneğin ‘Yerel Gündem 21’ kapsamında ulusal hükümet ile yerel belediyeler 
arasındaki çalışmalar dikey bütünleşme olarak tarif edilmektedir36. 

Kurumsal açıdan ÇPB’nin önemli bir zorluğu ise karar-alma 
aşamalarında yatay ve dikey boyutlar açısından, koordinasyonda yüksek 
seviyede bölünmenin yaşandığı siyasal sistemlerde uygulanması 
gerektiğidir37. Dikey ve yatay çevresel politika bütünleşmesi, çevre politikası 

                                                            
33  Imran Habib Ahmad, “Climate Policy Integration: Towards Operationalization”, United 

Nations Department of Economic and Social Affairs (DESA), Working Paper No: 73, 
March 2009, s.11.  

34  Alessandra Sgobbi, Environmental Policy Integration, a.g.e. s.33. 
35  Charlotta Sörderberg, “Institutional Conditions for Multi-Sector Environmental Policy 

Integration in Swedish Bioenergy Policy”, Environmental Politics, vol 20, no 4, 2011, 
s.539.  

36  William Lafferty, Jorgen Knudsen ve Olav Mosvold Larsen,“Pursuing Sustainable 
Development in Norway: the Challenge of Living Up to Brundtland at Home”, European 
Environment, vol 17, 2007,s.182. 

37  Jordan ve Lenschow “Integrating the Environment for Sustainable Development: An 
Introduction”, Ed. Andrew JORDAN, Andrea LENSCHOW, Innovation in 
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ile ilgili çalışmalarda ilk olarak Lafferty ve Hovden tarafından ortaya 
konulmuştur. Dikey boyut ile her bir bakanlığın kendi politika alanındaki 
sektörel özel sorumluluğu kastedilirken, yatay boyut ile hükümet düzeyinde 
sürdürülebilir kalkınmadan sorumlu kılınması ve hükümetin bakanlıklar-
arası çeşitli sektörel amaç ve önceliklerinin koordinasyonunda yetkili 
olmasıdır38.  

Dikey çevre politikasının bütünleşmesiyle, sektörel politikanın 
yönetiminden sorumlu idarenin çevresel amaçları içselleştirerek, kendi 
sektörel amaçları ile uyumlaştırması tanımlanmaktadır39. Burada çevre 
politikası sektörünün dışındaki diğer politika sektörlerinde, hangi düzeyde 
çevresel amaçların bu sektörün kendi amaçları ile uyum gösterdiği ve ilgili 
sektörün bu amaçları gözetmesinden bahsedilmektedir. Burada önemli olan 
sektörel politikanın hangi düzeyde çevre politikası ile bütünleştiği, bir başka 
deyişle sektörel ve çevresel amaçların birbiri ile kaynaşarak, ilgili sektörün 
kendi karar-alma aşamasında çevreye karşı sağduyulu bir tutum almasıdır. 
Bunun içinde sektörel yönetimler açısından bazı faaliyetlerin de yerine 
getirilmesi beklenmektedir. Bu faaliyetler arasında ilgili sektör açısından 
kendi sorumluluklarına giren çevresel sorunların ne olduğunun belirlenmesi 
gerekmektedir. Sektörlerin kendi çevre eylem planlarını hazırlamaları, tüm 
sektörlerin karar-alma da hem ‘Çevresel Etki Değerlendirme’ (ÇED) hem de 
‘Stratejik Çevresel Değerlendirme’ye (SÇD) ısrarlı ve düzenli olarak 
başvurmaları, sektörel çevre eylem planlarında zaman çizelgelerine ve 
hedefe yönelik niceliksel göstergelere yer verilmesi, sektörde çevre ile ilgili 
yapılan eylemler konusunda düzenli olarak raporların yayınlanması başta 
gelmektedir 40. 

Dikey bütünleşmede kullanılan araçlara daha detaylı olarak 
baktığımızda, öncelikli olarak sektörel stratejilerin bu konuda önemli yer 
tuttuğu görülmektedir. Sektörel stratejiler ÇPB için yapılacak olan sektörel 
eylemlerin genel çerçevesini belirlemektedir. İdeal sektör stratejilerinde ÇPB 
için hazırlanmış olan niceliksel hedefler, zaman çizelgeleri ve göstergeler 
                                                                                                                                            

Environmental Policy? Integrating the Environment for Sustainability, Edward Elgar, 
Cheltenham, 2008, s. 13. 

38  William Lafferty, Olav Mosvold Larsen ve Audun Ruud, “Institutional Provisions for EPI: 
An Analysis of the ‘Environmental Profile of the State Budget’ and the ‘National 
Environmental Monitoring System’ in Norway”, Centre for Development and the 
Environment, University of Oslo Paper Presented at the 2004 Berlin Conference on the 
Human Dimensions of Global Environmental Change, s. 29-30. 

39  Alessandra Sgobbi, Environmental Policy Integration, a.g.e., s.12. 
40  Lafferty ve Hovden, Environmental Policy Integration: age, s.12-13. 
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mevcut bulunmaktadır. Bütün bunlar daha sonra politikanın etkinliğinin 
ölçülebilmesinde kullanılmaktadır. Sektörel stratejinin mutlaka sektörel ve 
çevresel amaçları bir araya getirmesi ve çevresel meselelerin stratejinin bir 
parçası olabilmesi için alınan önlemleri tarif etmesi gereklidir. Stratejiyi 
uygulayacak olan kurumların stratejiyi uygulama raporlarını hazırlaması ve 
gerektiğinde daha fazla eylem için talepte bulunması önemli bulunmaktadır. 
Bir diğer önemli araç ise ‘Stratejik Çevresel Değerlendirme’dir (SÇD). SÇD 
usule ilişkin bir araç olarak karar-alma aşamasının bütün safhalarının 
değerlendirilmesinde kullanılabilir. Buna göre karar-alma aşamasında 
politikanın belirlenmesi sırasında stratejik kuralların ve amaçların 
tanımlanması, planlama yapılarak kaynakların tahsis edilmesi ve son olarak 
projeleri içeren programların geliştirilmesini kapsar. SÇD basit kontrol 
listelerinden detaylı etki modellemelerine kadar farklı pratikleri 
içermektedir41.  

Dikey çevre bütünleşmesinde kapsamlı bir bütçe değerlendirmesinin 
yapılması, çevresel amaçlara aykırı harcamaların açığa vurulmasını 
sağlayabilir. Bunun yanında kurumlar/birimler aynı zamanda kendi harcama 
süreçlerinde çevresel etkileri dikkate almaya zorlanabilir. ‘Yeşil Bütçe’ ile 
kurumların/birimlerin kendi gündemlerini çevresel açıdan yeniden 
tanımlamaları ve böylece ÇPB ilkesinin daha fazla dikkate alınması 
beklenmektedir. Bunun yanında örneğin çevre bakanlıkları ile işbirliği 
içerisinde çalışmak üzere kurumlarda çevresel birimlerin oluşturulması veya 
standart prosedürler açısından kurumlarda çevre ile ilgili konularda iletişime 
geçilebilecek özel kişilerin belirlenmesi önemli görülmektedir. Bunlara ek 
olarak, ilgili birimlere raporlama zorunluluğunun getirilmesi bir diğer önemli 
husus olarak yer almaktadır. Raporlamanın gerçekleştirilmesi gönüllülük 
esasına dayalı ya da bir yasal düzenlemeye bağlı olabilir. Bunların dışında 
raporlama bağımsız bir değerlendirme otoritesinin kontrolünde kurumsal 
olarak düzenli bir şekilde de yapılabilmektedir42.  

ÇPB’nin bir diğer boyutu olan ‘yatay çevre politikasının 
bütünleşmesinde’ ise Lafferty ve Hovden’a43 göre merkezi hükümetin ÇPB 
açısından hangi düzeyde kapsayıcı bir sektörler-arası strateji geliştirdiği 
önemlidir. Burada sözü edilen merkezi yönetim her ülkeye göre içinde 
farklılıklar barındırsa da, genel olarak sürdürülebilir kalkınmanın 
yürütülmesinden sorumlu bakanlar konseyi, bu konuda kurulmuş özel bir 
                                                            
41  Lafferty ve Hovden, Environmental Policy Integration: age, s. 13. 
42  Klaus Jacob ve Axel Volkery, Institutions and Instruments, a.g.e. s.296-298. 
43  Lafferty ve Hovden, Environmental Policy Integration: a.g.e, s.14-15. 
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komisyon veya birim olabilir. Bu rolü yerine getiren merkezi yönetimin 
çevresel ve sektörel amaçlar arasındaki çelişkileri en aza indirebilmesi 
mühim görülmektedir.  

Önemli yatay bütünleşme araçları arasında ise sürdürülebilir kalkınma 
stratejilerinin ve ulusal çevre eylem planlarının hazırlanması, sürdürülebilir 
kalkınma konusunda Amsterdam Antlaşması’nın 6. Maddesinde olduğu gibi 
anayasal hükümlerin kabul edilmesi, ÇPB’nin işleyişi için danışma veya 
izleme gibi faaliyetlerde bulunacak bağımsız kurumların oluşturulması, 
çevre ve ilgili sektörlerin yetkililerinden oluşan ortak komitelerin kurulması 
gelmektedir44.  

Yatay çevre bütünleşmesinde, ÇPB açısından bazı eylemlerin yerine 
getirilmesi beklenmektedir. Bunların arasında bütünleşme süreci sırasında 
özellikle izleme ve koordinasyon konularından sorumlu merkezi bir yönetim 
biriminin bulunması (Çevre Bakanlığı gibi), tüm sektörlerin hedeflerini 
kapsayıcı bir şekilde sektörel sorumlulukların açıkça belirlenmesi, zaman 
tabloları ve somut hedeflerin oluşturulması, bütün politikalarda ÇED ve 
SÇD’nin aktif olarak kullanımı gelmektedir45.  

Çevre politikasının bütünleşmesinde kullanılan yöntemlere yatay veya 
dikey ayrımı dışında genel olarak bakıldığında, Runhaar’a46 göre ulusal 
çevre planlarının hazırlanması, sürdürülebilir kalkınma stratejilerinin 
yayınlanması, çevresel rapor hazırlama zorunluluğunun getirilmesi, ilgili 
idari birimlerin birleştirilmesi, kurumlarda ‘yeşil birimler’ oluşturulması, 
sektörel birimlerde çevresel ünitelerin kurulması, çevresel vergilerin 
konulması, çevresel bütçe oluşturulması, çevresel etki değerlendirme ve 
stratejik etki değerlendirmenin yapılması bulunmaktadır. Böylece ÇPB’ye 
yönelik stratejiler organizasyonelliğinden kurumsallığına, finansallığından 
düzenleyici olmasına kadar farklı şekillerde ele alınmaktadır.  

Çevre politikasının bütünleşmesi, ikili bir sınıflandırmaya gidilerek, 
ÇPB seviyesine göre ‘güçlü’ veya ‘zayıf’ olarak kategorize edilebilir. Buna 
göre zayıf ÇPB’de, siyasal sürecin karar-alma aşamasında diğer sektörel 
politika amaçlarının yanında çevresel amaçlarda karar-alma da bir girdi 
olarak yer almaktadır, buna karşılık alınan siyasal kararlarda çevresel 
amaçların gözetilmesi fazla beklenmemelidir. Öbür taraftan, güçlü olan 
                                                            
44  Klaus Jacob ve Axel Volkery, Institutions and Instruments, a.g.e. s.302-303. 
45  Lafferty ve Hovden, Environmental Policy Integration: a.g.e, s.15.  
46  Hens Runhaar, Peter Driessen ve Caroline Uittenbroek, “Towards a Systematic Framework 

for the Analysis of Environmental Policy Integration”, Environmental Policy 
Governance, vol 24, 2014, s. 235-236. 
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ÇPB’de ise karar-alma aşamasında çevresel amaçlar ‘öncelik’ sahibi 
olabilmekte ve karar-alma aşaması sonunda alınan siyasal kararların 
içeriğine çevresel amaçlar yansıyabilmektedir47. ÇPB açısından karar-alma 
aşamasına siyasal girdi olarak mevzuat, siyasal bildirgeler ve stratejiler 
girebilmektedir. Karar-alma aşamasının sonundaki siyasal çıktılarda ise 
önemli olan çevresel amaçların kararlarda hangi düzeyde yer 
bulabildikleridir48. ÇPB’nin etkisinin zayıf olduğu durumlarda diğer 
sektörlerin karar-alma aşamalarında çevresel meseleleri sadece dikkate 
aldıkları, buna karşılık çevreye öncelik tanımadıkları görülmektedir. Yeni 
düzenlemeler yapılmasına rağmen sektörel politikaların özüne 
dokunulmamaktadır. Örneğin ulaşım sektörü açısından araba ulaşımı 
sırasındaki çevresel yükün azaltılması için alternatif yakıt türlerinin 
kullanılmasının tartışılmasına karşılık, radikal olarak toplumun daha fazla 
araba ihtiyacına olan talebinin ele alınmaması buna örnek olarak verilebilir. 
Güçlü ÇPB ‘de ise Brundtland Raporunun normatif özüne uygun olarak, 
çevresel meselelerin diğer sektörel karar-alma aşamalarının merkezine 
yerleştirilmesi sağlanmaktadır49.  

Yukarıda belirtilen ikili kategorizasyon Briassoulis50 tarafından daha da 
geliştirilerek, ÇPB’nin karar-alma aşamasında hangi seviyede olduğunu 
belirlemek için genel ve özel kriterler de kullanılmaktadır. Genel kriterler 
arasında çevre politikasının bütünleşmesinin gerçekleştirileceğine dair 
siyasal bir taahhütte bulunulması ve bunun gerçekleştirilmesi içinde siyasi 
liderliğin sağlanması mühimdir. Bunun dışında ÇPB’nin nasıl bir idari yapı 
içinde gerçekleştirileceğine dair resmi kurumsal çerçevenin belirlenmesi ile 
yatay ve dikey işbirliğini kolaylaştıran idari yapının kurulması önemli 
görülmektedir. Aynı zamanda sosyal, ekonomik ve çevresel amaçlar 
arasında sinerjinin yaratılması, ÇPB’ye uygun bir yeşil bütçe çalışmasının 
başlatılması, ÇPB’nin ulaşmış olduğu aşamanın anlaşılabilmesi için somut 
zaman çizelgelerinin yayınlanması ile aşamanın düzenli izlenmesi ve 
değerlendirilmesi bulunmaktadır. ÇPB’nin özel kriterleri ise politikanın 

                                                            
47  Sebastian Oberthür, “Interplay Management: Enhancing Environmental Policy Integration 

Among International Institutions”, International Environmental Agreements, vol 9, 
2009, s.374.  

48  Asa Persson, “Environmental Policy Integration and Bilateral Development Assistance: 
Challenges and Opportunities with an Evolving Governance Framework”, International 
Environmental Agreements, vol 9, 2009, s.412. 

49 Jordan ve Lenschow, Integrating the Environment, a.g.e., s. 12. 
50 Helen Briassoulis, “Governing Desertification in Mediterranean Europe: The Challenge of 

Environmental Policy Integration in Multi-level Governance Contexts”, Land 
Degradation and Development, vol 22, 2011, s.315. 
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bileşenlerinden oluşmaktadır. Buna göre politikanın bileşenleri olan amaçlar, 
hedefler, aktörler, karar-alma yapıları ve süreçleri ile politika araçları bu 
kapsamda yer almaktadır. Genel ve özel kriterler birlikte çevre ve diğer 
sektörel politika amaçlarının ortaklığı, ortak hedefleri, iletişimleri ve 
aktörleri arasındaki işbirliği, koordinasyon usulleri ve kullanılan araçlar ile 
ilgilidir. 

Ross ve Dovers’da51 ÇPB’nin etkinliğinin incelenmesi konusuna 
katkıda bulunmuştur. Buna göre çevre politikasının bütünleşmesinin ‘güçlü’ 
bir seviyede, bir başka deyişle daha etkin olabilmesi için gerekli olan 
faktörlere göz attığımızda, birinci aşamada stratejik düzeyde çevre 
politikasının açık bir şekilde tanımlanması gerekmektedir. Bunun yanında 
çevre politikasının kurumsal mekanizmalarının nasıl işleyeceği 
belirlenmelidir. Bir diğer önemli faktör ise çevre politikasının diğer sektör 
politikaları ile bütünleşmesi için gerekli olan yasal altyapının oluşturulması 
gereğidir. Yapısal düzeydeki başarı için gerekli faktörler arasında ise 
kurumlar arasında kuvvetli bir işbirliğinin oluşturulması, çevre politikasının 
bütünleşmesinde aktörler arasında açık bir şekilde rollerin ve 
sorumlulukların belirlenmesi, ilgili paydaşlar ile geniş tabana dayanan bir 
danışma sürecinin oluşturulması, çeşitli tarafların ilgi ve çıkarlarının dikkate 
alınarak bu ilgi ve çıkarların temsilini sağlayan bir yapının varlığı, usule 
ilişkin ise hedefleri belli olan iletişim mekanizmalarının kurulması, 
niceliksel ve niteliksel karar-alma destek mekanizmaları ve uygulama 
araçlarının sağlanması, karar-alma aşamasının akademik çalışmalar ile olan 
ilişkisinin temin edilmesi, liderlik düzeyinde özellikle bakanlık gibi yüksek 
derecedeki devlet kurumlarının vereceği idari destek, bakanlar ve diğer 
yöneticiler tarafından çevre politikasının bütünleşmesinin bütün kurumların 
ana önceliği olduğuna dair beyanların verilmesi, kurumsal kapasite düzeyi 
açısından sürecin etkin bir şekilde izlenmesi ve değerlendirilmesi önemli 
bulunmaktadır. Bunların yanında politikanın bütünleşmesi ile ilgili 
kurumların yeterli kaynak ve beceriye sahip olması bir diğer önemli 
husustur.  

Müller52 tarafından da ÇPB’nin etkinliğini geliştirmek için hazırlanan 
strateji de iki yol önerilmektedir:   
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  25

a. Devlet içerisindeki kurumların işleyişinin değiştirilmesi ve 
kurumların sorumluluklarının organizasyonu, 

b. Çevre bakanlığı’nın idaresinin bakanlıklar-arası koordinasyon ve 
sorun çözme süreçleri gözetilerek uygun usuller ve kurallar ile 
güçlendirilmesi.  

Persson53 da OECD’nin yapmış olduğu bir çalışmaya54 dayanarak, 
sürdürülebilir kalkınma için politikanın bütünleştirilmesi ve uyumunun 
geliştirilmesine yönelik gerekli unsurları ortaya koymaktadır. Buna göre a) 
sürdürülebilir kalkınma konusunda ortak bir anlayışın var olması 
(sürdürülebilir kalkınma amaçlarının ve prensiplerinin açık ve herkes 
tarafından kabul edilmiş olması, kamu kurumlarında bu konuda açık bir 
anlayışın bulunması), b) sürdürülebilir kalkınma için açık taahhütte 
bulunulması ve liderlik edilmesi (en yüksek seviyede açık destek verilmesi, 
idari ve siyasal gündemler arasında ilişki kurulmasına yönelik gayretler, bu 
konuda yapılacak olan liderliğin anlatılması gibi), c) sürdürülebilir kalkınmaya 
yönelik bütünleşmenin izlenmesi için gerekli koşulların sağlanması (yönetim 
düzeyleri arasında etkin bilgilendirme mekanizmalarının bulunması, 
sürdürülebilir kalkınmanın rutin idari işlemlerin arasına girmesi, kurumların 
sürdürülebilir kalkınma konusundaki performanslarının değerlendirilmesi 
konusunda bir genel anlayışın varlığı sayılabilir), d) karar-alma aşamasına 
tarafların katılımının özendirilmesi (katılım konusunda yasal düzenlemeler ve 
kuralların oluşturulması, kararların şeffaflığını temin eden mekanizmaların 
kurulması gibi), e) sorunların çözümünde bilimsel bilginin yetkin bir şekilde 
kullanılması (karar-alıcılar ve bilim camiası arasında etkin bir bilgi akışının 
sağlanması gibi) bu konuda ortaya koyulmaktadır.  

Yukarıda ortaya koyulan gereken tüm bu faktörlere karşılık, politikanın 
bütünleşmesi stratejisinin uygulanabilmesi yine de kamuoyu tarafından gelen 
kuvvetli bir sosyal, siyasal ve ekonomik bir talep olduğu zaman mümkün 
olabilmektedir. Bunun bir örneği 1970’lerden sonra Danimarka’da 
görülmüştür. Enerji kaynaklarının var olmaması, yüksek orandaki işsizlik ve 
tarımsal sorunlar birleşince rüzgâr enerjisi tüm bu sorunlara karşı bir çözüm 
olarak ortaya çıkmıştır55. Başka bir örnek olarak 2000’li yıllarda 
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İngiltere’nin sürdürülebilir kalkınma stratejisinin amacı gelecek nesillerin 
hayat kalitesine zarar verici faaliyetlerde bulunmadan, bütün insanlığın temel 
ihtiyaçlarının karşılanması ve daha iyi hayat kalitesinin temini üzerine 
kurgulanmıştır. Bu amacın da ancak sürdürülebilir, yenilikçi ve üretken bir 
ekonomi ile gerçekleştirilebileceği öngörülmüştür. Bu nedenle İngiliz 
Hükümeti ‘ekolojik modernleşme’ gündemini ortaya koyarak ‘yeşil’ pazar 
ekonomisi vergileri, teşvikleri, teknolojik yenilikçilik, kaynak verimliliği ile 
çevreyi gözeten ekonomik büyümeyi hedeflemiştir. Burada benimsenen 
politikada ‘hayat kalitesi’ üzerinde durularak, ilk olarak geleneksel olarak 
öncelik verilen ekonomik büyüme ile olan farklılığı irdelenmiştir. Böylece 
tüketim tercihlerini ve alışkanlıklarını belirleyen sosyal ve kültürel etkilere 
dikkat çekilmiştir56.  

ÇPB’nin etkinliği açısından yönetişim meselesi bir diğer önemli faktör 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Burada yaşanan yönetişim sorunu ise sektörel 
ve çevresel amaçların çoğunlukla çatışma içinde olmalarıdır. Yönetişim 
açısından yaşanan ikinci zorluk ise çevre bakanlıklarının çoğunlukla bunu 
gerçekleştirebilecek otorite, güç ve kaynaklardan yoksun bulunmasıdır57. 
Büyük çoğunlukla sektörel bakanlıklar birbirleri ile çevresel konularda açık 
bir çatışma içine girmemektedir. Bunun nedeni de sektörel bakanlıkların 
çevresel meseleleri mücadele için yeterli öneme sahip görmemeleri olarak 
açıklanabilir. Çevre bakanlıkları ise genellikle sektörel bakanlıklara göre 
daha küçük ve zayıf konumda olmaktadır. Bu konuda öngörülen bir çözüm 
ise Portekiz, İngiltere, Hollanda ve Danimarka’da olduğu gibi çevresel ve 
sektörel konulardaki bakanlıkları bir veya daha fazla sayıda büyük bakanlık 
olarak birleştirmektir. Buna rağmen yine yapılan çalışmada gösterilmektedir 
ki birleştirilen birçok büyük bakanlık göreceli olarak kısa süreli olmuşlar ve 
daha sonra yine ayrılmışlardır58.  

ÇPB’nin başarıya ulaşabilmesi için temel faktörün ekonomi ve çevre ile 
ilgili aktörlerin, çevre korumayı içeren ortak bir anlaşma zeminine 
ulaşmalarını sağlayabilecek ‘kurumsal düzen’ olduğu anlaşılmaktadır. 
Bunun için öncelikle karar-alma aşamasında yer alan aktörlerin birbirleri ile 

                                                            
56  Gill Seyfang ve Adrian Smith, “Grassroots Innovations for Sustainable Development: 

Towards a New Research and Policy Agenda”, Environmental Politics, vol 16, no 4, 
August 2007, s.585-586. 

57  Hens Runhaar, Peter Driessen ve Caroline Uittenbroek, Towards a Systematic 
Framework, a.g.e. s. 237. 

58  Adriaan Schout, “Administrative Instruments”, Ed. Andrew JORDAN, Andrea 
LENSCHOW, Innovation in Environmental Policy? Integrating the Environment for 
Sustainability, Edward Elgar, Cheltenham, 2008, s.53.  
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olan ilişkilerinin, ÇPB konusuna engel oluşturucu bir şekilde ekonomik 
alana öncelik verip vermediklerinin incelenmesi gereklidir59. Genel ilke 
olarak aktörler arasındaki anlayış farklılıkların büyük olduğu durumlarda, 
daha fazla koordinasyon mekanizması gerekli olmaktadır. Mekanizmalar ile 
geliştirilen koordinasyon kapasitesi sonucunda, sektörler-arasındaki 
çelişkiler daha kolay ortaya çıkarılabilmekte ve böylece üstü kapalı olan 
konular açıklığa kavuşturulabilmektedir60.  

ÇPB yapılan çalışmalarda daha çok bir ‘süreç’ konusu olarak ele 
alınmış ve bu kapsamda devlet kurumları arasındaki ilişkiler, kurumlar 
arasındaki koordinasyon, iletişim süreçleri ve sektörlerin karar-alma usulleri 
gibi konular üzerine odaklanılmıştır. Buna karşılık Nilsson ve Persson’un61 
belirttiği üzere ÇPB sadece bir süreç olarak değil bunun yanında bu süreç 
sonunda meydana gelen politika çıktıları açısından da incelenmesi gereken 
bir konudur. Bunun nedeni de politika çıktılarının bazen politika düzenleme 
(karar-alma) aşamasından bağımsız olarak yapılmakta olan pazarlıklar 
sonucunda ortaya konulmasıdır. Gerçekte süreç ve çıktı arasındaki bağlantı 
oldukça zayıf kalabilmektedir. Buna ek olarak ÇPB’nin asıl amacı daha iyi 
bir çevreye katkıda bulunmak olduğundan, yapılan analizlerin mutlaka 
çıktıları da kapsaması gerekli görülmektedir. Bu nedenle siyasal süreçte 
politikanın uygulanması ile ilgili konular ÇPB’nin önemli bileşenlerinden 
sayılmalıdır.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
59  Helene Dyrhauge, “The Road to Environmental Policy Integration is Paved with Obstacles: 

Intra and Inter-Organizational Conflicts in EU Transport Decision Making”, Journal of 
Common Market Studies, vol 52, no, 5, 2014, s.987. 

60  Adriaan Schout, Administrative Instruments, a.g.e. s.66.  
61  Mans Nilsson ve Asa Persson, “Framework for Analysing Environmental Policy 

Integration”, Journal of Environmental Policy and Planning, vol 5, no 4, December 
2003, s.335-340. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



İKİNCİ BÖLÜM  
 

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER YÖNÜNDEN  
SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA ve  

ÇEVRE POLİTİKASININ BÜTÜNLEŞMESİ 
 

Birleşmiş Milletler, sürdürülebilir kalkınma ilkesine büyük katkıda 
bulunmaktadır. Brande’nin1 de vurguladığı üzere, BM sürdürülebilir 
kalkınma kavramı için gündem oluşturma, küresel sürdürülebilir kalkınma 
hedeflerinin ve politika araçlarının belirlenmesi ile iyi uygulama 
örneklerinin paylaşımı gibi konularda önemli rol oynamaktadır. Aynı 
zamanda BM’nin sürdürülebilir kalkınma ile birlikte çevre politikasının 
bütünleşmesine verdiği katkının ayrıca incelenmesi gerekmektedir.  

2.1. Brundtland Raporu’nda Sürdürülebilir Kalkınma  

Birleşmiş Milletler’in himayesindeki Brundtland Komisyonunun 
hazırladığı raporun (Ortak Geleceğimiz) 1987 yılında yayınlanması 
sonucunda, ‘sürdürülebilir kalkınma’ kavramı küresel olarak siyasal 
gündemin içinde kendine yer bulmaya başlamıştır. Happaerts’in2 belirttiği 
üzere, Brundtland Komisyonu Raporu, çevre sorunlarının ekonomik ve 
sosyal sorunlar ile iç içe olduğunu, hatta uluslararası barış ve güvenliğin 
sağlanmasının da temel unsuru olduğunu ortaya koymuştur.   

Sürdürülebilir kalkınma kavramı ilk olarak Brundtland Raporunda ele 
alındığında, Raporda3 uluslararası ve ulusal yönetim modellerine eleştiri 
getirilerek, bu yapıların önceden görevlerinin dar bir çerçeve içinde 
belirlenmiş olmaları ve sıkı bir şekilde bölümlere ayrılmış olmaları 
nedeniyle, bu yönetim yapılarının küresel ölçekteki sorunlar ile mücadele 
etmek de zayıf kaldıkları ifade edilmiştir. Yönetim yapılarının birbirinden 
bağımsız ve parçalanmış konuma geldikleri, karar-alma aşamalarının 
                                                            
1  Karoline Van den Brande, Sander Happearts, Hans Bruyninckx, Multi-Level Interactions in 

a Sustainable Development Context: Different Routes for Flanders to Decision-Making in 
the Commission on Sustainable Development”, Environmental Policy and Governance, 
vol 21, 2011, s.71. 

2  Sander Happaerts, Are You Talking to Us? How Subnational Governments Respond to 
Global Sustainable Development Governance”, Environmental Policy and Governance, 
vol 22, 2012, s.127.  

3  The World Commission on Environment and Development, Our Common Future, 
Oxford, Oxford University Press, 1987, s.9. 
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birbirlerine kapalı oldukları, bunun sonucunda da yönetim yapılarının 
birbirleri ile ancak çok sınırlı bir ‘ortak’ çalışma yürütebildikleri ortaya 
koyulmuştur. Bu şekildeki kurumsal yapılanma sonucunda ise, dünyada 
doğal kaynakların yönetimi ve çevrenin korunmasından sorumlu yönetim 
yapılarının, ekonominin yönetilmesinden sorumlu yapılardan büyük ölçüde 
ayrı konuma düştükleri dile getirilmiştir.  

Raporda4 çevresel sorunların boyutlarının anlaşılabilmesi ve 
önlenebilmesi için sadece konunun ekolojik değil, aynı zamanda ekonomik, 
ticari, tarımsal, enerji, tarım ve diğer ilgili boyutlarının da uluslararası ve 
ulusal yapılarda ele alınması istenmektedir. Bu konuda yapılacak 
çalışmaların, 1990’ların ve daha sonrasının en önemli zorluklarından birisi 
olacağı öngörülürken, istenilen bu bütünleşme için büyük bir kurumsal 
gelişim ve reform sürecinin gerekliliği vurgulanmaktadır.   

Bu öngörülen yapıda, karar-alma aşamalarında çevre ve ekonomi 
boyutlarının bir araya getirilmesinin ‘sürdürülebilir kalkınma stratejisinin’ 
ana teması olduğu savunulurken, bunun için kurumsal yapıların en 
temelinden itibaren yaklaşım ve hedeflerinde değişiklik yapılmasının 
gerektiği açıklanmaktadır. Bu yeni yaklaşıma olan güveni arttırmak amacıyla 
da, çevresel ve ekonomik yaklaşımların birbirleri ile bir tezat ilişki içinde 
olmadıkları, aslında çevresel ve ekonomik hedeflerin birbirleri ile uyumlu 
oldukları ancak bu ortak hedeflerin çoğunlukla kişisel veya grup kazançları 
uğruna vazgeçilebildiği anlatılmaktadır5.  

Çevre ve ekonomi alanlarının birlikteliğinin önündeki önemli bir 
engelin ise, ilgili sektörler arasında ayırım yapılması eğilimi olduğu ve bu 
nedenle de sektörler arasındaki bağlantıların öneminin de kaybolduğu ortaya 
koyulmaktadır. Mevcut sektörler arası bağlantılarda, nadiren ekonomik ve 
çevresel ilişkiyi göz önünde tutan yapılar oluşturulduğu, sektörel ayırıma 
göre oluşturulan kurumların/birimlerin kendi sektörel hedeflerini takip 
etmelerine karşılık, kendi sektörlerinin diğer sektörlere yönelik etkilerini 
çoğunlukla göz ardı ettikleri vurgulanmaktadır. Bu durum ise bizleri raporda 
ortaya koyulduğu üzere “çevre sorunlarının meydana gelmesindeki 
sorumluluğun sektörel olarak parçalanması” ile yüz yüze bırakmaktadır. Bu 
nedenle sürdürülebilir kalkınmanın başarısı açısından, ‘sektörel 
parçalanmanın’ üstesinden gelinmesi gerekmektedir6. Buradan yola çıkarak, 

                                                            
4  The World Commission on Environment and Development, Our Common Future, s.10. 
5  The World Commission on Environment and Development, Our Common Future, s.62. 
6  The World Commission on Environment and Development, Our Common Future, s.63. 
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Jordan ve Lenschow’un7 belirttiği üzere ‘Ortak Geleceğimiz’ Raporunda 
‘çevre politikasının bütünleşmesi’ kavramsal olarak kullanılmasa da, bütün 
dünyaya bu kavram üstü kapalı bir şekilde sunulmuştur. 

Levy ve Wissenburg’un8 değindiği üzere, ‘sürdürülebilirlik’ kavramının 
başarılı bir politik söylem olarak kullanılabilmesi ve daha az muğlâk bir 
ifadeye sahip olabilmesi için daha fazla tanımlanmaya ihtiyacı 
bulunmaktadır. Bu konuda örneğin Seghezzo9, ‘Ortak Geleceğimiz’ 
Raporunda sürdürülebilir kalkınmanın kavramsal olarak ‘ekonomik ve 
sosyal konular ile çevresel meselelerin’ dengelenmesi amacıyla, politikalara 
rehberlik etmek üzere küresel bir amaç olarak başlatılmış olmasına karşın, 
kavramın Raporda bu şekilde tanımlanmasının onun sürdürülebilirlilik için 
kapsayıcı bir çerçeve oluşturmasında ciddi teorik ve pratik kısıtlamalara 
neden olduğunu öne sürmektedir. Lightfoot ve Burchell10 ise, sürdürülebilir 
kalkınmanın belirli bir karaktere sahip olmaktan çok, normatif düzlemde 
kabul edilmesi gereken bir amaç olarak benimsendiğini söylemektedir. 

2.2. Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı (1992) 

‘Sürdürülebilir kalkınma’ kavramı ilk defa Brundtland Raporu ile 
ortaya konulmasına karşılık, bu konudaki çalışmaların gerçek anlamdaki 
başlangıcı, 1992 yılında Rio de Janeiro da gerçekleştirilen Birleşmiş 
Milletler Çevre ve Kalkınma Zirvesi ile olmuştur. Zirvede kavram 
ayrıntılarıyla anlatılarak, gezegenin çevresel sorunları ile insanların 
ekonomik ve sosyal faaliyetleri yüzleştirilmiştir. Böylece Taylor’a11 göre 
başarılı bir politika çıktısı elde edilmiştir. Bu bakımdan Birleşmiş Milletler 
Rio Zirvesi, 1993 yılından itibaren sürdürülebilir kalkınma ile ilgili olarak 
küresel tartışmaların sürmesinde belirleyici olmuş ve bu konuda kamu 

                                                            
7 Jordan ve Lenschow, “Integrating the Environment for Sustainable Development: An 

Introduction”, Ed. Andrew JORDAN, Andrea LENSCHOW, Innovation in 
Environmental Policy? Integrating the Environment for Sustainability, Edward Elgar, 
Cheltenham, 2008, s.3.  

8  Levy ve Wissenburg “Sustainable Development as a Policy Telos: A New Approach to 
Political Problem –Solving”, Political Studies, vol 52, 2004, s.797. 

9  Lucas Seghezzo, “The Five Dimensions of Sustainability”, Environmental Politics, vol 
18, no 4, July 2009, s.541. 

10  Simon Lightfoot ve Jon Burchell, “The European Union and the World Summit on 
Sustainable Development Normative Power Europe in Action?” Journal of Common 
Market Studies, vol 43, no 1, 2005, s.80. 

11  Derek Taylor, “Integrating Economic and Environmental Policy Experience in UK Local 
and Regional Government”, European Environment, vol 8, 1998, s.142. 
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bilincinin artmasına katkıda bulunmuştur12. Bunun yanında Rio Zirvesi ile 
verilen bu statü sayesinde, Biermann’a13 göre çevresel korumanın 
bütünleşmesi prensibinin uluslararası hukuk açısından da tam olarak 
tanındığı düşünülmektedir. Wijkman14 ise ise Rio Konferansını eşsiz kılan 
tarafının ekonomik ve sosyal kalkınmanın, çevresel sürdürülebilirlilik ile 
bütünleştirilmesi gayreti olduğunu beyan etmektedir.  

Küresel zirveler çok sayıda hükümet temsilcisinin ve hükümet-dışı 
kuruluşların ilgisini çekmekte ve böylece Rio gibi zirvelerde sözü edilen 
konular küresel boyutta hızla yaygınlık kazanabilmektedir. Küresel zirveler 
aynı zamanda uluslararası uyumlaştırmaya da katkıda bulunmaktadır. 
Zirvelerin genel çıktıları arasında bildirgeler (örneğin Rio Bildirgesi, 
Johannesburg Bildirgesi gibi) ve eylem planları (Gündem 21, Johannesburg 
Uygulama Planı gibi) gelmektedir. Bütün bu ‘küresel bir uzlaşma için 
prensiplerin beyan edildiği’ belgelerin yasal bağlayıcılığı olmamalarına 
rağmen, hükümetlerin kendi politikalarına yansıtmak zorunda oldukları 
ilkeler, kurallar ve standartları ortaya koymaktadır. Bu tür bildirgeleri 
onaylayan hükümetler zaman içerisinde bildirgede öngörülen faaliyetleri 
yerine getireceklerine dair siyasi irade beyanında bulunmaktadır. Rio 
Bildirgesi, sürdürülebilir kalkınma için önemli olan katılımcılık ve 
ihtiyatlılık gibi 27 politika prensibini tanımlamaktadır. Bildirgede ortaya 
koyulan bu 27 prensip ile sürdürülebilir kalkınma fikri detaylandırılmıştır15.  

Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı’nda beyan edilen 
Rio Bildirgesinin Dördüncü İlkesinde “sürdürülebilir gelişmenin sağlanması 
amacıyla, çevresel korumanın kalkınma sürecinden bağımsız değil, onun 
bütünleşik bir parçası olarak kabul edilmelidir” 16 ifadesi kullanılmaktadır. 

Onuncu İlke de, “çevresel konular her düzeyde ilgililerin katılımını 
gerektirir. Ulusal düzeyde bireyler kamu otoritelerinin elinde bulunan…. 
çevre ile ilgili bilgilere erişme ve karar-alma aşamalarına katılabilme 
fırsatlarına sahip bulunmalıdır” ve On yedinci İlke de ise “çevre üzerinde 
                                                            
12  Brande, Happearts, ve Bruyninckx, Multi-Level Interactions, a.g.e., s.72.  
13  Frank Biermann, Olwen Davies, Nicolien van der Grijp, “Environmental Policy Integration 

and the Architecture of Global Environmental Governance”, International Environmental 
Agreements, vol 9, 2009, s.353. 

14  Anders Wijkman, “Sustainable Development Requires Integrated Approaches A World in 
Transition”, Policy Sciences, vol 32, 1999,s.345. 

15  Mariola Grzebyk ve Malgor Zata Stec, “Sustainable Development in EU Countries: 
Concept and Rating of Levels of Development”, Sustainable Development, vol 23, 2015, 
s. 112.  

16  Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı Raporu, 3-14 Haziran 1992, s. 5. 
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olumsuz etkiler doğurabilecek ve ulusal bir otoritenin iznine tabi faaliyet 
önerileri için ‘Çevresel Etki Değerlendirmesi’ ulusal bir araç olarak 
kullanılmalıdır”17 ifadeleri yer almaktadır. Böylece Bildirgede hem 
bütünleşme bir amaç olarak yer almakta hem de bunu gerçekleştirmek için 
gerekli araçlar olan bilgiye erişim, katılım ve çevresel etki değerlendirme 
gibi öğeler sıralanmaktadır.  

Rio Bildirgesinin eylem planı olan Gündem 21 ise bu tür ilkelerin 
gerçekleştirilmesi ve karar-alma aşamalarının bütünleştirilebilmesi için 
‘ulusal sürdürülebilir kalkınma’ stratejilerinin hazırlanmasını ön 
görmektedir18. Lightfoot’a19 göre burada dikkat çeken durum ise, 
sürdürülebilir kalkınma stratejisinin ilerleme için gerekli olduğunun kabul 
edilmesine rağmen, stratejinin neyin yapılmasını gerektirdiği konusunun ise 
tartışmaya açık bulunmasıdır.  

Küresel zirveler ve bunların ortaya koymuş olduğu siyasal çıktılar, konu 
ile ilgili siyasal modellerin geliştirilmesi için de önemli bir itici güç özelliği 
taşımaktadır. Wijkman’ın20 belirttiği üzere, dünyada birçok çevre koruma 
programı düzenlenmiş bulunmasına rağmen, bunların büyük çoğunluğunda 
genel kalkınma süreçleri ile bütünleşmekte çok az başarı elde 
edilebilmektedir. Bunun nedenlerinden birisi olarak sosyal kalkınma 
konusunda çalışanların, çevre koruma üzerine yeterli bilgiye sahip 
bulunmaması gösterilebilir. Bunun dışında yerel konumdaki kişilerin, 
merkezi karar-alma aşamalarına yeterli katılım sağlayamamaları bir diğer 
neden olarak görülebilir. Böylece dünyadaki diğer yerel kalkınma 
programları başarıdan uzak kalabilmektedir. Yoksulluğun giderilmesi ve 
gıda güvenliğinin sağlanması gibi konularla sürdürülebilir kalkınmanın 
bütünleşmesi gerekmektedir.  

Bununla ilgili olarak Gündem 21, sürdürülebilir kalkınmanın üç sütunlu 
(ekonomik, sosyal ve çevresel) olması gerektiği görüşüne, büyük kamuoyu 
desteği sağlamıştır. Buna ek olarak Gündem 21, uygulama süreçleri için 
çeşitli konularda somut tavsiyelerde bulunmuştur. Sürdürülebilir kalkınma 
prensibinin uygulanabilmesi için mali mekanizmalar, uluslararası işbirliği, 
                                                            
17  Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı Raporu, a.g.e. s. 6-7. 

Sander Happaerts, “Are You Talking to Us? How Subnational Governments Respond to 
Global Sustainable Development Governance”, Environmental Policy and Governance, 
vol 22, 2012, s.131.  

19  Simon Lightfoot ve Jon Burchell, “The European Union and the World Summit on 
Sustainable Development Normative Power Europe in Action?” Journal of Common 
Market Studies, vol 43, no 1, 2005, s.77.  

20  Anders Wijkman, Sustainable Development a.g.e., s.349-350.  
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kapasite–geliştirme, teknoloji transferi, bilim ve eğitim gibi konularda çeşitli 
tavsiyeler Gündem 21’de yer almaktadır. Bu tavsiyelerin çoğunluğu 
Happaerts’e21 göre, bir taraftan küresel yönetişimi sürdürülebilir kalkınma 
açısından güçlendirmeyi hedeflemiş olsa da, diğer taraftan yerel yönetimler 
gibi diğer hükümet düzeylerine de hitap etmektedir. Gündem 21 
hükümetlerin ulusal sürdürülebilir kalkınma stratejisi oluşturmalarını teşvik 
eden bir çerçevedir. Başta ulusal yönetimler bu konuda teşvik edilmelerine 
rağmen, yerel hükümetlerde bu konuda rol oynamaya davet edilmektedir. 
Taylor’unda22 değindiği üzere Gündem 21’de yer alan temennilerin büyük 
bir kısmı yerel hükümetlerin de işbirliğini gerektirmektedir. Yerel 
hükümetlerin vermiş oldukları planlama, ulaşım, atık toplama, sosyal yardım 
gibi hizmetler Gündem 21 açısından önemli uygulama mekanizmalarıdır.  

Bu açıdan Happaerts23, Birleşmiş Milletler’in gerçekleştirmiş olduğu 
küresel zirvelerde başta ulusal hükümetler olmak üzere her düzeydeki idari 
yönetim yapılarına yönelik olarak sürdürülebilir kalkınma açısından çeşitli 
hedef ve amaçlar belirlenmesine karşılık, esas olarak yerel yönetimlerin 
somut uygulama ve özel çözümler üretme açılarından ulusal hükümetlere 
göre daha ileri bir konumda bulunduklarını söylemektedir. Zirvelerde alınan 
kararlarda, her düzeydeki yönetim yapılarının çeşitli rolleri bulunmasına 
rağmen, asıl olarak ulusal hükümetlerin başlıca adımları atmaları 
öngörülmektedir. Ulusal hükümetler aynı zamanda kendi ülkelerindeki yerel 
yönetimler ile zirve kararlarına yönelik nasıl bir işbirliği oluşturacaklarını da 
belirleme hakkına sahip bulunmaktadır. Bunun yanında ulusal hükümetlerin 
sürdürülebilir kalkınma politikaları ile ilgili uluslararası kararları da 
uygulama yükümlülüğü vardır. Ulusal hükümetlerin yanı sıra, kentlerde 
etkin olan yerel yönetimlerden ise kendi ‘Yerel Gündem 21’lerini 
hazırlamaları istenmiştir. Kendi sürdürülebilir kalkınma politikalarını 
hazırlamakta sessiz kalan ulusal hükümetlere karşılık, birçok yerel hükümet 
kendi sürdürülebilir kalkınma politikalarını düzenleyerek daha aktif konuma 
gelmiştir. 

2.2.1. Gündem 21 

Jordan ve Lenschow’a24 göre Gündem 21, ÇPB’yi kavramsal olarak ele 
almamış ancak çevre ve kalkınmaya dair meselelerin karar alma aşaması ile 

                                                            
21  Sander Happaerts, Are you Talking to us? a.g.e., s.131. 
22  Derek Taylor, Integrating Economic, a.g.e., s.142. 
23  Sander Happaerts, Are you Talking to us? a.g.e., s.128.  
24  Jordan ve Lenschow, Integrating the Environment, a.g.e., s.9. 
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bütünleştirilmesi gerektiğine işaret etmiştir. Bundan sonra daha da ileriye 
giderek, karar-alma aşamalarının geliştirilerek kalkınmanın ekonomik, 
çevresel ve sosyal olarak uygulanabilmesi açısından daha etkin olmasına 
ihtiyaç bulunduğu belirtilmiştir. 

Gündem 21 Bölüm 8’de25 ‘Karar-Alma Aşamasında Çevre ve 
Kalkınmanın Bütünleşmesi’ başlığı altında dört program alanı ortaya 
konulmuştur. Bu alanlar sırasıyla a. Politika, planlama ve yönetim 
düzeylerinde çevre ve kalkınmayı bütünleştirmek; b. Etkin bir yasal ve 
düzenleyici çerçeve sağlamak; c. Bütünleştirilmiş çevresel ve ekonomik 
muhasebe için sistemler tesis etmek; d. Tümleşik çevresel ve ekonomik 
muhasebe sistemleri oluşturmak şeklinde sınıflandırılmıştır.  

Birinci Program Alanında26 geleneksel karar –alma sistemlerinin 
politika, planlama ve yönetim düzeylerinde ekonomik, toplumsal ve çevresel 
unsurları birbirlerinden ayrı tutmasına eleştiri getirilerek, ülkelerin kendi 
idari sistemlerinin koşullarına uygun olarak karar-alma mekanizmalarını 
yeniden reform sürecinden geçirerek, bu üç unsuru karar-alma aşamasında 
bir araya getirmeleri talep edilmektedir. Buna göre “ekonomik, toplumsal, 
mali, enerji, tarım, ulaşım, ticarete ilişkin bir karar alınacağı zaman, çevrenin 
ve bu politikaların çevre için getirebileceği sonuçların daha sistematik bir 
biçimde göz önüne alacak bir şekilde” karar-alma yapısında değişiklik 
yapılması istenmektedir. Bu büyük amacı gerçekleştirebilmek için de çeşitli 
hedeflere Gündem 21’de yer verilmiştir. Bunların arasında bütünleşmeyi 
sağlamak üzere çeşitli politika, strateji ve planların ulusal düzeyde 
düzenlenmesi, kurumsal yapıları bütünleşmeye imkân sağlayacak ölçüde 
güçlendirmek, ilgili birey ve grupların karar-alma aşamasına katılımlarını 
kolaylaştıracak mekanizmaları oluşturmak veya geliştirmek ile bütünleşme 
için yerel prosedürlerin (usullerin) tesis edilmesi sayılmaktadır.  

Gündem 21’de27 bu hedefleri gerçekleştirmeye yönelik faaliyetler 
arasında öncelikle çevre ve kalkınmaya ilişkin karar-alma aşamalarının 
bütünleştirilmesi gelmektedir. Bunun için tüm bakanlıklarda ekonomik, 
toplumsal ve çevresel meselelerin bütünleştirilmesini sağlamak, kalkınma 
süreci ile ilgili kararlar dikkate alınarak uzun dönemli bir perspektifin 
sektörler arası bir yaklaşımla gerçekleştirilmesi, politika araçlarının 
arasındaki uyumu sağlamak ve yeni araçlar tesis etmek, çevre ve kalkınma 

                                                            
25  Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı Raporu, a.g.e., s. 64. 
26  Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı Raporu, a.g.e., s. 64. 
27  Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı Raporu, a.g.e., s. 65-67. 
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sürecini sistematik olarak izlemek ve değerlendirmek, ekonomik ve sektörel 
politikaların çevre açısından sonuçlarını görebilmek için şeffaflığın 
sağlanması, halkın bilgiye erişiminin ve karar-alma mekanizmasına etkin bir 
katılımına imkân tanınması bu konudaki ilgili faaliyetler olarak 
açıklanmıştır. Bunun yanında karar-alma aşamasında, planlama ve yönetim 
mekanizmasını daha etkin bir şekilde kullanılması için, veri sistemlerinin ve 
analiz yöntemlerinin geliştirilmesi öngörülmektedir. Bunun için de 
toplumsal, ekonomik ve çevresel verilerin sistematik kullanımını sağlayarak, 
planlama ve yönetim mekanizmasında kullanılması arzulanmaktadır. Diğer 
taraftan devletlerin sürdürülebilir kalkınma konusunda sağlamış oldukları 
gelişmeleri izlemek ve bunları değerlendirmek için çeşitli ölçülebilir 
göstergelerden oluşan bir sistem oluşturulması önerilmektedir. Aynı 
zamanda ulusal kurum/kuruluşların toplumsal, ekonomik, kalkınmaya ve 
çevreye ilişkin konuları, karar-alma ve uygulama aşamaları ile bütünleştirme 
yetenekleri ve kapasitelerini güçlendirerek, bunları içe kapalı sektörel 
yaklaşımlardan uzaklaştırarak, sektörlerarası koordinasyon ve işbirliğine 
yöneltmek istenmektedir. Bir diğer önemli unsur ise hükümetlerin Gündem 
21’e ilişkin kararları uygulayabilmeleri için, ulusal sürdürülebilir kalkınma 
stratejilerini oluşturmaları gereğidir. Bu oluşturulan stratejiler, ülkelerin 
yürürlükte bulunan diğer sektörel, ekonomik, toplumsal ve çevresel politika 
ve planları ile uyumlu olmaları beklenmektedir.  

Gündem 21’de28 yer alan bir diğer unsur ise, her ülkenin kendi özgün 
koşullarına uygun olarak yasaları, politikaları, araçları ve uygulama 
mekanizmaları ile çevre ve kalkınma politikalarının ulusal, bölgesel ve yerel 
düzeyde bütünleşmesini teşvik etmelerinin öngörülmesidir. Bunu 
gerçekleştirmek için de yapılması önerilen faaliyetler arasında, çıkarılan yasa 
ve yönetmeliklerin çevre ve kalkınma açısından daha etkin hale getirmek yer 
almaktadır.  

2.2.2.Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi (1992) 

Rio’da düzenlenen Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma 
Konferansı’nda eş zamanlı olarak Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi’de (BÇS) 
imzalanmıştır. BÇS ile biyolojik çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir 
kalkınma arasında bir bağlantı kurulmuştur. Sözleşmenin temel amaçları 
Madde 1 ‘de belirtilmiştir. Buna göre (a) Biyolojik Çeşitliliğin korunması, 
(b) Biyolojik kaynakların sürdürülebilir kullanımı, (c) Genetik kaynakların 

                                                            
28  Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı Raporu, a.g.e., s. 67. 
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kullanımından kaynaklanan faydaların adil ve hakkaniyete uygun paylaşımı 
şeklinde amaçlar sıralanmıştır.  

Bu amaçlar için öngörülen önlemlerin arasında başta biyolojik 
çeşitliliğin muhafazasının sektörel ve sektörler-arası politikalar ile 
bütünleştirilmesi (Madde 6) gelmektedir29. Madde 6 da biyolojik çeşitliliğin 
muhafazası ve sürdürülebilir kullanımı için katılımcı ülkelerin ulusal 
stratejiler, plan veya programlar geliştirmeleri istenirken, aynı zamanda 
biyolojik çeşitliliğin muhafazası ve sürdürülebilir kullanımını ilgili sektörel 
ve sektörler arası plan, program ve politikalar ile bütünleştirmeleri 
beklenmektedir. Madde 10 da ise tarafların biyolojik çeşitliliğin muhafazası 
ve sürdürülebilir kullanımını kendi ulusal karar-alma aşamaları ile 
bütünleştirmeleri istenmektedir. Madde 14 ise tarafların önerilen projelere 
çevresel etki değerlendirme prosedürlerini uygulamalarını ve böylece 
biyolojik çeşitliliğe olan zararlı etkileri engellemelerini veya en aza 
indirgemelerini düzenlemektedir. Aynı zamanda bu konuda halkın karar-
alma aşamasına katılımı da desteklenmektedir30.  

2.3. Gündem 21’in Daha İleri Düzeyde Uygulanmasına Yönelik 
Program (1997) 31 

 Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 1997 yılında, Gündem 21’in 
eylemlerini daha da güçlendirmek için bir başka karar daha alarak, ‘Gündem 
21’in Daha İleri Düzeyde Uygulanmasına Yönelik Programı’ kabul etmiştir.  

Programda ekonomik ve sosyal kalkınma ile çevre korumanın ve 
sürdürülebilir kalkınmanın birbirine bağlı bileşenleri olduğu, bu bağlamda 
sürdürülebilir kalkınma stratejilerinin sosyal, ekonomik ve çevresel 
meselelerin önceliklerini bir araya getirme konusunda önemli mekanizmalar 
olduğu belirtilmektedir. Sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleştirilebilmesi 
için en düşük derecedeki yönetim biriminden en yüksek derecedeki yönetim 
birimine kadar, bütün karar-alma aşamalarında bu üç alanda bütünleşme 
sağlanması gerektiği savunulmaktadır.  

Bunun yanında iyi yönetişim aracılığıyla hazırlanmış olan stratejilerin, 
ekonomik büyüme ve istihdamın arttırılması ile birlikte çevrenin 
korunmasında da fırsatları geliştirebileceği belirtilmektedir.  
                                                            
29  Susan Baker, “The Dynamics of European Union Biodiversity Policy: Interactive, 

Functional and Institutional Logics”, Environmental Politics, vol 12, no 3, Autumn 2003, 
s.26. 

30  Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi, 1992, s.5,s.7 ve s.9. 
31  Programme for the Further Implementation of Agenda 21. 
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Bütün katılımcı ülkelerden ilgili tarafların katkılarının ve 
sorumluluklarının ortaya konulduğu sürdürülebilir kalkınma konusundaki 
ulusal stratejilerin hazırlanmasının 2002 yılında sona erdirilmesi istenerek, 
hükümetler arasında elde edilen kazanımların ve deneyimlerin paylaşımının 
özendirilmesi ve Yerel Gündem 21’lerin hazırlanmasının etkin bir şekilde 
desteklenmesi amaçlanmıştır. 

Ekonomik, sosyal ve çevresel amaçların bütünleştirilmesinde, çevresel 
masrafların pazar fiyatlarına yansıtılması, çevresel ve sosyal etki 
analizlerinin yapılması, bilgiye erişimin yaygınlaştırılması gibi araçların 
kullanılmasının bütünleştirici yaklaşımların etkin olmaları açısından önem 
taşıdığı belirtilirken, bu kapsamda şeffaf ve katılımcı bir süreç teşvik 
edilmektedir. Karar -alma aşamasında bilgiye erişim ve geniş halk katılımı, 
sürdürülebilir kalkınma açısından temel esaslar olarak görülmektedir. Ulusal 
düzeyde, her bireyin kamu otoritelerinin elindeki çevre ile ilgili bilgiye 
erişime ve karar-alma aşamalarına katılım hakkına sahip olduğu dile 
getirilmektedir. Erişim için mutlaka bireylere ve gruplara etkin olarak adli ve 
idari kanalların temin edilmesinin önemi vurgulanmaktadır.  

Çevresel Etki Değerlendirme’nin (ÇED), sürdürülebilir kalkınma 
açısından önemli bir ulusal araç niteliği taşıdığı yine Programda 
anlatılmaktadır. Rio Bildirgesinin 17. İlkesinde belirtildiği üzere, çevresel 
etki değerlendirmeye, çevre üzerine önemli bir olumsuz etki oluşturabilecek 
faaliyetler söz konusu olduğunda başvurulmalıdır. ÇED’in öngörülen 
faaliyetin en başında yapılmasının gereğinin altı çizilmektedir32.  

2.4. Milenyum Bildirgesi (2000) 

Birleşmiş Milletlere üye ülkelerin ABD’nin New York şehrinde, 2015 
yılına kadar yerine getirmeyi kabul ettikleri, aralarında ‘çevresel 
sürdürülebilirliğin sağlanmasının’ da bulunduğu sekiz hedef 2000 yılında 
yayınlanmıştır.  

 Bildirgede33 ‘Ortak Çevrenin Korunması’ isimli Dördüncü Başlıkta, 
daha önce Gündem 21’de sürdürülebilir kalkınma ile ilgili ortaya koyulan 
ilkelere tam destek verildiği beyan edilmiştir.  

                                                            
32  Further Implementation of Agenda 21, United Nations General Assembly, Nineteenth Special 

Session, Agenda Item 8, A/RES/S-19/2, 19 September 1997. Integration of Economic, Social 
and Environmantal Objectives s.23-32, Means of  Implementation s.76-115. 

33  United Nations General Assembly, United Nations Millenium Declaration, A/RES/55/2, 18 
September 2000, s.6. 
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2.5. Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi (2002) 

Birleşmiş Milletler tarafından Güney Afrika Cumhuriyeti’nin 
Johannesburg şehrinde 2002 yılında gerçekleştirilen Zirve’de iki temel çıktı 
ortaya koyulmuştur. Bunlar Johannesburg Bildirgesi ve Johannesburg 
Uygulama Planıdır.  

2.5.1. Johannesburg Bildirgesi  

Bildirgede34 sürdürülebilir kalkınma prensibinin başarıya ulaşabilmesi 
için ekonomik kalkınma, sosyal kalkınma ve çevre korumadan oluşan üç 
sütun arasındaki ilişkiyi güçlendirme ve geliştirme konusunda yerel, ulusal, 
bölgesel ve küresel düzeyde herkesin ortak sorumluluğu bulunduğu ortaya 
koyulmuştur. Sürdürülebilir kalkınmanın uzun dönemli bir perspektife 
ihtiyacı bulunduğu ve sürdürülebilir kalkınma ile ilgili karar-alma ve 
uygulama aşamaları için her düzeyden geniş tabanlı bir katılımın gerekli 
olduğu anlatılmaktadır. Bunun yanında Gündem 21’in, Millenyum Kalkınma 
Hedefleri ve Johannesburg’un etkin bir şekilde uygulanabilmesi için yine 
hükümetlerin iyi yönetişim sistemlerinin geliştirilmesi öngörülmektedir35. 
Bildirge ile sürdürülebilir kalkınma göstergelerinin belirlenerek, imzacı 
ülkelerde sürdürülebilir kalkınma konusunda yaşanan gelişmelerin izlenmesi 
amaçlanmıştır36. 

2.5.2. Johannesburg Uygulama Planı 

Johannesburg Uygulama Planı37 ile devletin her düzeyindeki ilgili 
makamların sürdürülebilir kalkınma ile ilgili hususları, ulusal ve yerel 
kalkınma planlamalarında, altyapı yatırımlarında, kamu ihaleleri gibi 
konularda dikkate almaları özendirilmektedir. Buna örnek olarak enerji 
verimliliği gibi enerji ile ilgili hususların, sosyo-ekonomik programlar ile 
bütünleştirilmesinin yanı sıra, yine örnek olarak ulaşım alanının karar-alma 
mekanizmalarında hava kirliliğinin azaltılması, toplu taşım gibi konuların 
dikkate alınarak, bunlarla bütünleştirilmesi girişimleri gösterilmektedir.  

                                                            
34  United Nations Report of the World Summit on Sustainable Development, Johannesburg 

South Africa, 26 August-4 September 2002, A/CONF./199/20, United Nations, New York, 
2002, s.2.  

35  United Nations Report of the World Summit on Sustainable Development, a.g.e., s.4. 
36  Mariola Grzebyk ve Malgor Zata Stec, Sustainable Development in EU Countries: a.g.e., 

s.112. 
37  United Nations Report of the World Summit on Sustainable Development, a.g.e., s.15-18. 
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Plan38 aynı zamanda Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi ile ilgili olarak 
Sözleşmenin 15. Maddesine göre, biyoçeşitlilikte yaşanan kayıpların ancak 
yerel halkın biyoçeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir kullanımından fayda 
sağlaması ile geri döndürülebilir olabileceğine dikkat çekmektedir. Buna 
göre Sözleşmenin etkin bir şekilde uygulanabilmesi için, finansal ve teknik 
kaynakların sağlanmasının yanı sıra, Sözleşme açısından küresel, bölgesel, 
ulusal düzeylerde sektörler-arası plan, program ve politikalar ile 
bütünleşmenin öneminden bahsedilmektedir.  

Lightfoot39, AB’nin Johannesburg Zirvesinde doğal kaynaklar ve 
biyolojik çeşitlilik konularında yaşanan kayıplar nedeniyle, biyoçeşitliliğin 
korunmasına önem verilmesi konusunda azimli bir çalışma yürüttüğünü 
belirtmektedir.  

Uygulama Planında40 sürdürülebilir kalkınma için ulusal düzeyde 
kurumsal çerçevenin güçlendirilmesi de ele alınmaktadır. Devletlerin 
sürdürülebilir kalkınma için kurumsal yapılarında koordinasyonu içeren 
yaklaşımları teşvik etmeleri istenmektedir. Bunun için politikaların karar-
alma ve uygulama aşamaları ile kanunların yaptırımına yönelik olarak 
mevcut mekanizma ve kurumların güçlendirilmesi yoksa yenilerinin 
kurulması hedeflenmektedir. Bunun yanında devletlerin sürdürülebilir 
kalkınmayı içeren ulusal stratejiler düzenlemeleri de teşvik edilmektedir. Her 
devletin kendi sürdürülebilir kalkınmasından, ulusal politikalarından ve 
kalkınma stratejilerinden birinci derecede mesul olduğu belirtilerek, 
devletlerin gerekli altyapıyı kurarak, şeffaf ve hesap verebilir olarak, 
kurumlarını güçlendirmeleri arzulanmaktadır. Plan aynı zamanda 
hükümetlerin, halkın ilgili yasal düzenlemeler, politikalar ve programlara 
ilişkin bilgiye erişimini sağlayarak, halkın siyasal sürece katılımını 
desteklemelerini beklemektedir. Aynı zamanda Planda ulusal ve yerel 
düzeylerde, sürdürülebilir kalkınma konseyleri veya ilgili koordinasyon 
yapılarının kurulmasının teşvik edilmesi, sürdürülebilir kalkınma 
politikalarının gerçekleştirilebilmesi açısından önemli görülmektedir. 
Sürdürülebilir kalkınma ile ilgili strateji ve planların oluşturulabilmesi 
açısından da sektörler-arası yakınlaşmalar Planda özendirilmektedir. Bu 
kapsamda karar-alma aşamasına çok taraflı katılımların sağlanması 
beklenmektedir. Hükümet ve hükümet-dışı aktörler arasında programlar ve 
eylemlerin hazırlanması konusunda ortaklıkların kurulması savunulmaktadır.  
                                                            
38  United Nations Report of the World Summit on Sustainable Development, a.g.e., s.33-34. 
39  Lightfoot ve Burchell, The European Union and the World Summit on Sustainable 

Development: a.g.e., s.84. 
40  United Nations Report of the World Summit on Sustainable Development, a.g.e., s.71-72. 
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2.6. Rio +20 BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı (‘İsteğimiz 
Gelecek’) Sonuç Bildirgesi (2012) 

 Rio +20 Konferansı, sürdürülebilir kalkınma prensibi için bir mihenk 
taşı olan 1992 yılındaki ‘Dünya Zirvesi’ nin ardından, yine Brezilya’nın Rio 
de Janeiro şehrinde 20 yıl sonra yeniden düzenlenmiştir. 

Konferansta kabul edilen Bildirgenin41 IV. Bölümünde katılımcı 
ülkelerden kurumsal çerçevelerini sürdürülebilir kalkınmanın üç boyutunu 
dengeli olarak uygulamaya olanak verecek şekilde bütünleştirmeleri talep 
edilmektedir. Bunun yanında kurumsal çerçevenin şeffaf olması 
beklenmektedir. Yerel, ulusal, bölgesel ve küresel düzeylerdeki etkin 
yönetimin sürdürülebilir kalkınma açısından kritik role sahip olduğu 
açıklanırken, kurumlar arasındaki koordinasyon ile işbirliğini 
güçlendirmenin, bunların arasında uyumu pekiştirmenin, yapılan 
çalışmalarda verimliliği, etkinliği ve şeffaflığı artıracağı belirtilmektedir. 
Sivil toplumun ve diğer ilgili paydaşların sürece katılımını gerçekleştirmek 
ve desteğini almak, bu bağlamda da sürdürülebilir kalkınmayı uygulamak 
için şeffaflığın sağlanmasına bildirgede büyük önem verilmektedir. 

2.7. BM 2015 Sonrası Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi (2015) 

ABD’nin New York şehrinde 25-27 Eylül 2015 tarihlerinde bir araya 
gelen BM Genel Kurulu on yedi adet ‘Sürdürülebilir Kalkınma Hedefini’ 
(SKH) ve 169 gösterge hedefini, 2030 yılına kadar yoksulluğun sona 
erdirilmesi, adaletsizlik ve eşitsizlik ile mücadele ve iklim değişikliğinin 
önlenmesi amacıyla kabul etmiştir42. Bu hedefler arasında yer alan ‘İklim 
Değişikliği ve Etkileri İle Mücadelede Acil Eyleme Geçilmesi’ konusundaki 
13. Hedefte ÇPB ile ilgili olarak “iklim değişikliği önlemlerinin ulusal 
politikalar, stratejiler ve planlama ile bütünleştirilmesi” ve ‘Sürdürülebilir 
Orman Yönetimi, Çölleşme İle Mücadele, Toprak Kaybının Durdurulması 
ve Biyoçeşitlilik Kaybının Önlenmesi’ konusundaki 15. Hedefte ÇPB ile 
ilgili olarak 2020 yılına kadar “ekosistem ve biyoçeşitlilik değerlerinin 
ulusal ve yerel planlama aşamalarına, kalkınma süreçlerine, yoksulluğun 
azaltılması için mevcut stratejiler ve bütçeler ile bütünleştirilmesi” 
sıralanmaktadır.   

                                                            
41  Rio +20 BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı, Uluslararası Çevre Koruma 

Sözleşmeleri, Türkiye Barolar Birliği, Nisan 2014, Ankara, s.508-509.  
42  Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, A/RES/70/1, 21 Ekim 2015.  



 

 

 

 

 

 

 



ÜÇÜNCÜ BÖLÜM  

AVRUPA BİRLİĞİ’NDE ÇEVRE POLİTİKASININ 
BÜTÜNLEŞMESİNİN GELİŞİMİ  

Avrupa Birliği’nde çevre politikasında yaşanılan tüm sorunlara karşılık 
yine de AB dünyadaki en gelişmiş çevre mevzuatlarından birine sahip 
bulunmaktadır. Bu durum aslında kendi başına bir başarı öyküsü olarak 
değerlendirilebilir çünkü Avrupa Topluluğu ilk kurulduğu dönemde henüz 
çevre sorunları Topluluk gündeminde olmadığı için 1957 tarihli Roma 
Antlaşmasında çevre başlığı yer almamıştır.  Kurucu antlaşma olan Roma 
Antlaşması bu konuda hiçbir doğrudan hüküm içermemiştir1. Buna karşılık 
Cichowski’nin2 de vurguladığı üzere, 1970’li yıllarda çevre sorunlarının 
ağırlaşması sonucu, küresel anlamda ortaya çıkan çevre duyarlılığına AB’de 
kayıtsız kalamayarak, çevre konusunda girişimlerde bulunmaya başlamıştır. 
Bu yönde çeşitli yasal düzenlemeler çıkarılmaya başlanarak, çevre koruma 
Roma Antlaşmasında yer almamış olmasına karşılık, sonradan Topluluğun 
bir politika alanı haline gelmiştir.  

AB’de Çevre Politikasının gelişiminin arkasındaki bir diğer önemli 
neden ise ‘Tek Pazar’ da üye devletler arasında alınacak çevresel önlemler 
sonucunda, çatlak oluşabileceği endişesi olmuştur. Çevresel önlemlerden 
ötürü zarar görme ihtimali bulunan serbest ticaretin korunmasının gerekliliği, 
çevre mevzuatının oluşturulmasını zaruri kılmıştır. Bütün bu gelişmelerin 
ışığında, Peterson ve Bomberg’in3 belirttiği üzere ekolojik, siyasal ve 
ekonomik faktörlerin bileşimi sonucunda AB’nin Çevre Politikası gelişmeye 
başlamıştır.  

1972 yılında İsveç Stokholm de düzenlenen de Birleşmiş Milletler İnsan 
ve Çevre Konferansı’nda küresel çevre sorunları dile getirilerek, uluslararası 
çevre hukukunun geliştirilmesi ve çevre bakanlıklarının kurulmasının 
önerilmesinin ardından, 1972 Ekim ayında Paris’te toplanan AB’ye üye 
                                                            
1  John McCormick, “Environmental Policy”, Ed. Laura CROM, Desmond DINAN, Neill 

NUGENT, Developments in the European Union, New York, St. Martin’s Press, 1999, s. 
194.   

2  Rachel Cichowski, “Integrating the Environment: the European Court and the Construction 
of Supranational Policy”, Journal of European Public Policy, vol 5, no 3, September 
1998, s.389. 

3  John Peterson ve Elizabeth Bomberg, Decision-Making in the European Union, London, 
Macmillan, 1999, s. 175.  
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devletlerin hükümet başkanları, çevre alanında eyleme geçilmesine karar 
vermişlerdir. Bunun sonucunda 1973 yılında Komisyonda ‘Çevre ve 
Tüketici Koruma Bölümü’ kurulmuş ve Genel Müdürlük III’e (Endüstriyel 
Politika ile ilgili Müdürlük) bağlanmıştır4. Bunun yanında Avrupa 
Parlamentosu’nda Çevre Komitesi oluşturulmuş ve Birinci Çevre Eylem 
Programı onaylanmıştır. 

Lenshow’a5 göre 1980’li yıllarda Avrupa Topluluğu’nda sadece 
‘büyüme odaklı gelişim’ düşüncesi önemini kaybetmeye başlamış ve bunun 
yerine sürdürülebilir kalkınma öngörüsüne uygun bir dönüşüm ihtiyacı 
ortaya çıkmıştır. Aynı zamanda Brundtland Raporu ile ortaya koyulan 
sürdürülebilir kalkınma kavramını destekleyen uluslararası söylem de, 
Avrupa Birliği siyasal gündemi üzerinde etkili olmuştur. Brundtland 
Raporunun yayınlanmasından sonra sürdürülebilir kalkınma kavramının 
özellikle AB’de güncellik kazanmasının en önemli nedeni, Topluluğun 
ekonomik rekabet hedefi ile çevre koruma hedefi arasında özellikle 
mahkeme kararlarında ortaya çıkan ikilemdir. AB’nin kuruluşunun temel 
amacı olan ekonomik rekabetçiliğin, çevresel koruma hedefi ile çatışma 
içinde olduğu iddiaları arasında bir tartışma ortamı meydana gelmiştir. Bu 
nedenden dolayı da birçok mahkeme kararı hem ekonomik hem de çevresel 
amaçlara uygunluğu yönünde sorgulanmıştır. Bunun yanında çevre 
korumanın AB Müktesebatındaki artan rolü sonucunda, sürdürülebilir 
kalkınma fikrinin uygulanması ve kurumsallaşması AB açısından önemli bir 
gündem maddesi haline gelmiştir. Bu dönüşüm ihtiyacının sonunda 
Lenschow6, çevre politikasının diğer Topluluk politikaları ile 
bütünleşmesinin gerekli olduğu düşüncesini doğurduğunu belirtmektedir.  

Bölgesel konuların sektörel politikalar ile bütünleşmesi de, Schout ve 
Jordan’a7 göre ‘AB’nin Bölgesel Politikası’ açısından son dönemde yeni bir 
öncelik konusu olmuştur. Bölgesel bütünleşme, AB’nin bölgesel olarak 
ahenkli bir şekilde gelişebilmesi için AB’nin sektörel politikaları ile bölgesel 
                                                            
4 1981 yılında Komisyon’da gerçekleştirilen yeniden yapılanma sonucunda çevre ile ilgili 

konular 3. GM’ten alınarak çevre için yeniden düzenlenmiş olan 11. GM’ğe verilmiştir. 
5  Andrea Lenschow, “New Regulatory Approaches in Greening EU Policies”, Ed. Andrew 

JORDAN, Environmental Policy in the European Union: Actors, Institutions and 
Processes, London, Earthscan, 2005, s.297.  

6  Andrea Lenschow, “Variation in EC Environmental Policy Integration: Agency Push 
Within Complex Institutional Structures”, Journal of European Public Policy, vol 4, no 1, 
March 1997, s.109. 

7  Adriaan Schout ve Andrew Jordan, “From Cohesion to Territorial Policy Integration (TPI): 
Exploring the Governance Challenges in the European Union”, European Planning 
Studies, vol 15, no 6, July 2007, s.836-839. 
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boyutun bütünleştirilmesi anlamına gelmektedir. Bölgesel politikaların 
bütünleştirilmesine verilen öneme karşılık, bu konu henüz AB’de ÇPB 
boyutunda bir yasal ve siyasal statü kazanamamıştır. Bunun yanında 
Lenschow8, çevresel meselelerin, AB’nin ‘Bölgeler ve Uyum Politikaları’ ile 
olan bütünleşmesinin de farklı seviyelerde gerçekleştiğini açıklamaktadır. 
Her ikisi de benzer özelliklere sahip olmasına karşılık, çevresel meseleler 
AB Bölgesel Politikasında yasa düzenleme boyutunda daha ileri bir düzeyde 
bütünleşirken, AB Uyum Politikasında daha zayıf bir bütünleşme söz 
konusudur. 

AB’de çevreye yönelik ilk yasal düzenlemeler ‘emir-kontrol’ 
yaklaşımıyla hazırlanmıştır. Buna karşılık ‘emir-kontrol’ yaklaşımı ile 
hazırlanan AB yasal düzenlemelerinin etkin bir şekilde uygulanamaması, bu 
konuda farklı bir yaklaşım arayışına neden olmuştur. Böylece ‘emir-kontrol’ 
yaklaşımının yaşamış olduğu meşruiyet krizini, yani ekonomik aktörlere 
yeterli çevresel iyileşme sağlamadan yüksek maliyet yükleme sorunu 
karşısında, Lenschow9 AB’nin bir taraftan sürdürülebilir kalkınma 
kavramına büyük önem verirken, bir taraftan da ‘emir-kontrol’ yaklaşımını 
yeni araçlar geliştirmek yoluyla yumuşatma yolunu seçtiğini söylemektedir.  

3.1. AB’de Çevre Politikasının Bütünleşmesinin Gelişiminde 
Antlaşmaların Rolü 

1957 yılında Avrupa Ekonomik Topluluğu’nu kuran ‘Roma 
Antlaşması’, çevre koruma için herhangi bir hüküm getirmemiştir. Roma 
Antlaşması’nda çevre ile ilgili bir hükmün bulunmaması, Topluluğun ileriki 
yıllarda çevre koruma konusunda etkin bir mevzuat yayınlamasına engel 
olmamıştır. Mevzuattaki bu gelişme, genel açıdan, ‘Ortak Pazarın’ kurulması 
ve işlemesi ile ilgili olan Madde 100 ile temellendirilmiştir. Çevre 
Mevzuatı’nın gelişmesinde temel olarak kullanılan bir diğer madde ise 
Madde 235’tir. Bu madde ile Kurucu Antlaşma yetki vermediği durumlarda 
bile, Topluluğun amaçları doğrultusunda Konseyin kendisinin öngörülen 
konuda yetkili olarak hareket edebilmesi düzenlenmektedir. Topluluk, çevre 
mevzuatının gelişmesi ile benzer şekilde üye devletler de kendi çevre 
mevzuatlarını geliştirmeye başlamışlardır.  

Çevre sorunlarının AB’de önem kazanması ile eş zamanlı olarak 
Avrupa Tek Senedi’nin (ATS) 1987 yılında yürürlüğe girmesiyle birlikte, 
                                                            
8  Andrea Lenschow, Variation in EC Environmental Policy Integration, a.g.e., s.110. 
9  Andrea Lenschow, New Regulatory Approaches, a.g.e., s.296-297.  
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Topluluk Antlaşması çevre korumayı kapsayacak yasal bir zemine 
kavuşmuştur10. Antlaşma Topluluğun ve üye devletlerin çevre koruma 
konusunda çalışma yürütmelerini zorunlu hale getirmiştir. ATS ile birlikte 
aynı zamanda oylamada kullanılan ‘nitelikli oy çokluğu’ uygulaması, çevre 
konu başlığı için uygulanmaya başlanmıştır. Böylece çevre konu başlığında 
üye devletlerin tek başına veto etme yetkisi devre dışı bırakılmıştır.  

Avrupa Tek Senedi (ATS) ile düzenlenen ‘Madde 130r’ Topluluğun 
eylemlerinin çevre ile ilgili hedefler ile birlikte ele alındığı madde olmuştur. 
Madde 130r ile üç hedef tanımlanmıştır: a) çevrenin kalitesinin muhafazası, 
korunması ve geliştirilmesi, b) insan sağlığının korunması, c) doğal 
kaynakların akılcı kullanımı. Bu hedeflerin dışında, Madde 130r’de 4 
prensip ortaya konarak, Topluluğun çevresel eylemlerinin bu prensiplerin 
üzerine inşa edileceği açıklanmaktadır. Bunlar: ‘zararın önlenmesi’, ‘kirliğin 
yerinde kontrolü’, ‘kirleten öder’ ve ‘çevre politikasının diğer Topluluk 
politikaları ile bütünleştirilmesi’ prensipleridir. Madde 130r aynı zamanda 
Topluluk mevzuatının hazırlanmasında dikkate alınması gereken 4 öğeyi de 
sıralamaktadır. Bu öğeler şu şekilde sıralanmaktadır: ‘bilimsel ve teknolojik 
bilgi, çevresel koşullar, Topluluğun ekonomik ve sosyal kalkınması ve 
bölgelerin dengeli gelişimi’ öğeleridir.   

Avrupa Konseyi 1990 yılında ise bir ‘Çevresel Tebliğ’11 
(Environmental Imperative) yayınlamıştır. Bu tebliğde çevre ile ilgili 
meselelerin özellikle ulaşım, enerji ve altyapı sektörleri ile yapılan 
çalışmalar ile bütünleştirilmesinin gerekliliği belirtilmiştir. 

1993 yılında yürürlüğe giren Maastricht Antlaşması ise Avrupa Tek 
Senedi’nde yer alan çevresel düzenlemelerde temel bir değişikliğe 
gitmemiştir. Bunun yerine çevre koruma ile ilgili düzenlemelerin önemi 
Antlaşmada daha güçlü bir şekilde vurgulanmıştır. Maastricht Antlaşması 
“çevre ile ilgili konuların diğer Topluluk politikaları ile bütünleştirilerek, 
birlikte tanımlanması ve uygulanmasını” (Madde 130r) ortaya koymuştur. 
Böylece çevre politikasının bütünleşmesi konusu Maastricht Antlaşması ile 
en üst derecede yapılan bir yasal düzenleme ile AB’de kendine yer 
bulmuştur.  

Stetter12, Maastricht Antlaşmasının hazırlanma sürecinde çevre 
gruplarının çevresel koruma ve sürdürülebilir kalkınma ilkesinin Avrupa 
                                                            
10  Bakınız Başlık VII, Maddeler 130r-130t ve Madde 100a. 
11  The Environmental Imperative, Declaration by the European Council, SN 60/1/90, s.20.  
12  Sebastian Stetter, “Maastricht, Amsterdam and Nice: The Environmental Lobby and 

Greening the Treaties”, European Environmental Law Review, May 2001, s. 151. 
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Topluluğu’nun temel prensiplerinden ve amaçlarından birisi olması için nasıl 
çalışma içinde bulunmuş olduklarını ayrıntılı olarak ortaya koymaktadır. 
Çeşitli çevre grupları Roma Antlaşması’nda değişiklik yapılması önerisinde 
bulunmuşlar ve bunun sonucunda da Maastricht Antlaşması’na bu talepler 
belirgin bir şekilde yansıtılmıştır. Böylece Antlaşmanın 2. Maddesinde çevre 
konusuna referans verilmiştir: Buna göre “Topluluğun çevresel konular ile 
ilgili görevleri, yani uyumlu ve dengeli ekonomik kalkınma eylemleri, 
çevreye saygılı sürdürülebilir ve enflasyonsuz büyüme, hayat kalitesinin 
yükseltilmesi teşvik edilecektir”. Değişikliğe bu şekilde uğrayan Madde ile 
Topluluk görevlerinin ortak pazarın, ekonomik ile parasal birliğinin 
kurulması ve ortak politikaların ‘Madde 3 ve 3a’ya uygun bir şekilde 
uygulanması ile gerçekleştirileceği belirtilmiştir. Bu maddeler çevre 
politikasının da dâhil olduğu yirmi Topluluk politikasını kapsamaktaydı. 
Böylece AB’nin bu konudaki hukuksal zemini Madde 100a’ya dayalı olan 
uyumlaştırma eylemlerinden bağımsız olarak daha da güçlenmiş oluyordu. 
Çevre konusunun Topluluğun görevlerine uyarlanmasına rağmen, yine de 
mevcut değişiklikler çevre gruplarının taleplerini karşılamaktan uzaktı. 
Çevre gruplarının asıl talebi ise sürdürülebilir kalkınma prensibinin 
Antlaşma metninin içerisinde yer alması olmuştur. 

Çevre gruplarının tüm çabalarına rağmen Antlaşma metninde 
‘sürdürülebilir kalkınma’ farklı bir kavramsallıkla ‘sürdürülebilir ve 
enflasyonsuz büyüme’ şeklinde yorumlanarak, sürdürülebilir kalkınmaya 
nazaran çevresel koruma açısından daha zayıf bir ifade ile yer almıştır. 
Stetter’e13 göre Madde 2’nin bu şekilde düzenlenmesi de çevresel gruplar 
açısından büyük bir düş kırıklığı olarak nitelendirilmiştir. Çevre gruplarının 
‘sürdürülebilir kalkınma’ ilkesini Antlaşmaya eklemeye yönelik çabaları, 
daha sonra Amsterdam Antlaşması’nda meyvesini vermiştir. Çevreci 
grupların sürdürülebilir kalkınma ilkesinin Antlaşmanın temel amacı olarak 
‘Giriş’ bölümünde yer alması ve Madde 2’nin yeniden düzenlenmesi talebi 
Antlaşmada yerine getirilmiştir. Giriş bölümünde yer alan Madde B ve daha 
sonraki bölümde yer alan Madde 2’de değişikliğe gidilmiştir.  

Böylece Avrupa Birliği bağlamında ‘sürdürülebilir kalkınma’ ilkesi 
1997 yılında Amsterdam Antlaşması ile yasal bir altyapıya kavuşmuştur. 
Antlaşma ile sürdürülebilir kalkınma ilkesi AB’nin genel amaçlarından birisi 
olarak ortaya koyulmuştur. Antlaşmanın Giriş Bölümünde “dengeli ve 
sürdürülebilir kalkınmayı” gerçekleştirmek AB’nin amaçlarından birisi 
olarak, Antlaşmanın 2. Maddesi ile “Toplulukta ekonomik faaliyetlerde 
                                                            
13  Sebastian Stetter, Maastricht, Amsterdam and Nice: a.g.e., s. 152-154.  
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uyumlu, dengeli ve sürdürülebilir kalkınmanın teşvik edilmesi görevlerinden 
birisi olarak tanımlanırken, Madde 6 ile de “sürdürülebilir kalkınma göz 
önünde tutularak, çevresel koruma gereksinimlerinin Topluluk politikaları 
ile eylemlerinin tanım ve uygulamaları ile bütünleştirilmesi gerektiği” 
vurgulanmıştır.  

Çevre grupları başından beri bütünleşme prensibinin AB’de güçlü bir 
şekilde yer alması yönünde gayret göstermişlerdir. Stetter’e14 göre çevre 
grupları düzenlemiş oldukları kampanyada, çevrenin korunmasının ve 
sürdürülebilir kalkınmanın Topluluk politikasının genel amaçlarının arasında 
yer bulması için çalışma yürütmüşlerdir. Bunun yanında bu amaçların aynı 
zamanda Topluluğun diğer politika alanlarının amaçları içerisinde de yer 
almasını istemişlerdir. Böylelikle bütünleşme amacı doğrudan olmayan bir 
şekilde Amsterdam Antlaşmasına yansıtılmıştır. Bunun sonucunda Madde 6 
ile “çevre korumanın gereklerinin, Topluluk politikaları ve eylemlerinin 
tanımlanması ile uygulanmasıyla bütünleştirilmesi” düzenlenmiştir. Buna ek 
olarak bütünleşme prensibi “sürdürülebilir kalkınmanın teşvik edilmesine” 
dayandırılarak, daha ileri derecede genişletilmiştir. Bu sayede Madde 6 ile 
sürdürülebilir kalkınma ilkesi de güçlendirilmiştir. Lenschow15, çevre 
gruplarının yanı sıra çevre koruma konusunda ileri düzeyde bulunan üç ülke 
Avusturya, Finlandiya ve İsveç’in Amsterdam Antlaşması öncesinde AB’ye 
üye ülke olmasının, bütünleşme prensibinin Amsterdam Antlaşması’nda 
güçlü bir şekilde yer almasında etkili olduğunu dile getirmektedir.  

Lizbon Antlaşması’nda (2009) ise sürdürülebilir kalkınmanın ve 
dolayısıyla çevre politikasının bütünleşmesinin, Amsterdam 
Antlaşması’ndan sonra AB’nin en önemli genel amaçlarından birisi olduğu 
yeniden vurgulanmıştır. Son Antlaşmanın 11. Maddesinde “çevresel 
korumanın gereklerinin, sürdürülebilir kalkınmayı teşvik ederek AB’nin 
politikaları ve eylemlerinin tanım ve uygulamalarına bütünleştirilmesi 
gerektiği” yer almaktadır.   

3.2. AB’de Çevre Politikasının Bütünleşmesinin Gelişiminde Çevre 
Eylem Programlarının Rolü 

AB’de bütünleşme kavramının çevre politikası açısından ilk olarak 
ortaya koyulması ve çevre koruma açısından öneminden bahsedilmesi, 

                                                            
14  Sebastian Stetter, Maastricht, Amsterdam and Nice: a.g.e., s. 155. 
15  Andrea Lenschow, New Regulatory Approaches. a.g.e.,, s.303.  
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Jordan ve Schout’a16 göre 1973 yılındaki Birinci Çevre Eylem Programına 
(ÇEP) kadar uzanmaktadır. Birinci ÇEP’de üstü kapalı olarak Toplulukta 
çevre alanında bütünleşme yaklaşımına ihtiyaç olduğu ortaya koyulmuştur17. 
Buna göre Programda “etkin çevresel koruma ulusal ve Topluluk düzeyinde 
yapılan tüm teknik planlama ve karar-alma aşamalarında, çevresel sonuçların 
dikkate alınmasını gerektirmektedir” düşüncesi vurgulanmaktadır18.  

Birinci Çevre Eylem Programı (1973-1976) Topluluğun çevre 
politikasının temel prensiplerini ortaya koymuştur. Bu prensipler arasında 
yer alan ‘kirliliğin önlenmesinde’, kirliliği önleme ile ilgili yapılacak olan 
çalışmaların ancak ekonomik ve sosyal kalkınma ile uyumlu olunduğu 
takdirde mümkün olabileceği, bunun yanında doğal kaynakların bir değer 
oldukları ve bunların doğru kullanılması gerektiği dile getirilmektedir. Bu 
şekilde ortaya konulan düşünce ile Baker’a19 göre AB’de sürdürülebilir 
kalkınma kavramının karşılığı belirlenmeye başlanmıştır. Popeanga’da20 
ekonomik kalkınma ve çevresel korumanın birbirleri ile bağlantılı oldukları 
görüşünün, Birinci ÇEP ile ortaya konulduğunu belirtmekte ve 
uygulanabilmesi amacıyla çevresel korumanın Avrupa Topluluğunun önemli 
bir görevi olduğu fikrinin savunulduğunu söylemektedir.  

1977-1981 yıllarını kapsayan İkinci Çevre Eylem Programı ise temel 
olarak birinci programda ortaya koyulan eylemlerin devamı ve daha da 
genişletilmiş halidir. Üçüncü Çevre Eylem Programının (1982-1986) ana 
odağı ise çevresel meselelerin diğer politika alanları ile bütünleştirilmesidir. 
Baker’a21 göre ana odağın bu şekilde belirlenmesinin altında yatan neden, 
çoğu çevresel problemin çıkış nedeninin aslında diğer ekonomik sektörler 
olduğunun kabul edilmesidir. Bunun yanında bir diğer sebep ise, 
Komisyonun bütünleşmeyi sosyo-ekonomik kalkınma yapılarını bir arada 
tutan süreç olarak görmesinde yatmaktadır. Bir diğer anlatımla, çevresel 

                                                            
16  Andrew Jordan, Adriaan Schout ve Martin Unfried, “The European Union”, Ed. Andrew 

JORDAN, Andrea LENSCHOW, Innovation in Environmental Policy? Integrating the 
Environment for Sustainability, Edward Elgar, Cheltenham, 2008, s.162. 

17  Andrea Lenschow, New Regulatory Approaches. a.g.e., s.297.  
18  OJ, 1973, p.6 
19  Susan Baker, “The Evolution of the European Union Environmental Policy from Growth to 

Sustainable Development”, Ed. Susan BAKER, Maria KONSIS, Dick RICHARDSON, 
Stephen YOUNG, The Politics of Sustainable Development, London, Routledge, 1997, s. 94. 

20  Vasile Popeanga, “Environmental Action Programmes in the European Union Evolution 
and Specific”, Annals of the Constantin Brancusi University of Targu Jiu, Letter and 
Social Sciences Issue, 3/2013, s.24.  

21  Susan Baker, The Evolution of the European Union Environmental Policy. a.g.e. s. 94. 
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koruma ekonomik kalkınma için elverişli koşullar sağlayabilir ve böylece 
bütünleşme bu ‘ekolojik modernleşmenin’ bir anahtarı olabilirdi.  

Üçüncü ÇEP’de açık bir şekilde “Topluluk belirli ekonomik 
faaliyetlerin yürütülmesi esnasında çevreyi dikkate almalı ve ekonomik 
faaliyetler ile mümkün olduğu kadar bütünleşmesine çalışmalıdır” ibaresi 
kullanılarak, “ekonomik ve sosyal kalkınmanın bir parçası olan çevre 
politikası genel stratejisinin oluşturulması” teşvik edilmiştir22. Burada ortaya 
konulan genel çevre stratejisi Üçüncü Çevre Eylem Programı tarafından 
ortaya koyulan önemli yeniliklerden birisi olmuştur. Bir diğer yenilik ise 
çevresel zararın kontrol edilmesi yerine, önlenmesini içeren faaliyetlerin 
desteklenmesidir. Bunların yanında iç-pazar açısından çevre politikasının 
potansiyel risk ve faydalarının Programda irdelenmesi, Avrupa 
Topluluğunun diğer programları ve eylemleri bakımından öncü olmuştur23.  

‘Çevre Politikasının Bütünleşmesine’, Dördüncü Çevre Eylem 
Programında da önemli yer verilmiştir. Program ile biçimsel olarak 
Komisyonun ÇPB’nin kurumsallaşması için çeşitli iç-usuller geliştirmesi 
önerilmiştir ancak bir sonraki programa (5.ÇEP) kadar bu iç-usullerden söz 
edilmemiştir24. 1986 yılındaki Dördüncü Çevre Eylem Programı bir alt-
başlık altında ‘Diğer Topluluk Politikaları ile Bütünleşme’ (Bölüm 2.3) ile 
bu konuya yer vermiş ve “Komisyonun çevresel faktörlerin ilişki içinde 
oldukları diğer politika alanları ile bütünleşmesini sağlamak üzere iç-usuller 
ve pratikler geliştireceği” duyurulmuştur25.   

Dördüncü Çevre Eylem Programı, Topluluk çevre politikasına farklı bir 
yaklaşım getirmiştir. Önceki programlardaki örneğin çevreye verilen zararın 
sadece salınan emisyon oranları ile değerlendirilmesi gibi sorunlar göz 
önüne alınmıştır. Çevreye tek boyutlu yaklaşımın yerine ilk defa olarak 
çevre dışarıdan bir faktör olarak değil de tüm üretim sürecinin bütünleşik bir 
faaliyeti olarak algılanmıştır. Bu görüş açısının dayanağı olarak ise enerji 
tüketiminin azaltılması, materyal girdisinin düşürülmesi gibi nedenlere 
bağlanmıştır. Bu nedenle stratejik ekonomi sektörlerin, çevresel etkilerinin 
analiz edilmesine yönelik bir programın oluşturulmasına karar alınmıştır. Bu 

                                                            
22  Üçüncü Çevre Eylem Programı, Official Journal of the European Communities, 1983, 

NO C46/1, Bölüm I, s. 8. 
23  Vasile Popeanga, Environmental Action Programmes in the European Union. a.g.e., 

s.26. 
24  Jordan, Schout ve Unfried, The European Union, a.g.e. s.162. 
25  Andrea Lenschow, New Regulatory Approaches. a.g.e., s.298. 
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program aracılığı ile de vergi indirimleri, piyasa teşvikleri ve ticareti 
yapılabilen emisyon izinleri gibi özendirme araçları da ilk defa olarak burada 
ortaya konulmuştur. Baker’a26 göre Programın Topluluğun çevre politikasına 
ve bütünleşmenin gelişimine yaptığı en temel katkı, çevre politikasının 
ekonomik amaçlar ile çatışma içinde olmadığı, aksine bir araç olarak 
ekonomik performans ve rekabeti geliştirmede kullanılabileceği ve böylece 
büyüme ile kalkınma için önemli bir ön koşul olabileceği savı olmuştur. Bir 
diğer açıdan Popeanga’ya27 göre, Dördüncü Çevre Eylem Programı ile çevre 
politikası, iktisadi karar-alma aşamasının bir parçası olarak görülmeye 
başlanmış ve ‘sürdürülebilir kalkınma’ kavramı artan bir şekilde çevre 
politikası açısından bir normatif referans noktası haline gelmiştir.   

Avrupa Tek Senedi ve Maastricht Antlaşması’nın çevre politikası için 
sağladığı yasal ivmeden sonra, ‘Beşinci Çevre Eylem Programı’ 
(Sürdürülebilirliğe Doğru) çevre politikasının bütünleşmesi yaklaşımı 
üzerinde özenle durmuştur. 1993 yılında yürürlüğe giren Beşinci Çevre 
Eylem Programı (1992-2000) ortaya koyduğu iki önemli prensipten28 birisi 
olarak, çevre boyutunun diğer 5 ana sektörle bütünleşmesini belirleyici 
olarak görmüştür. Program ile sürdürülebilir kalkınmayı gerçekleştirebilmek 
ve dolayısıyla çevresel koruma amaçlarına ulaşabilmek için bütünleştirilmesi 
ve karşılıklı ilişki kurulması gereken imalat endüstrisi, tarım, turizm, ulaşım 
ve enerjiyi kapsayan 5 hedef sektör tanımlamıştır. Bu sektörlerde 
politikaların planlanması süreci sırasında çevresel zarar ve faydaların dikkate 
alınması, çevresel etkilerin izlenmesi, çevresel konularda çalışan ilgili 
yetkililer ile işbirliği, çevresel bilgiye halkın erişimi, çevresel etkinin 
değerlendirilmesi gibi konular ile ilgili siyasal araçlar ortaya koyulmuştur29. 
Lenschow30, Beşinci Çevre Eylem Programının bütünleşme sürecini 
doğrudan düzenlemek yerine, ilgili karar-alıcılar ve paydaşların bir işbirliği 
sürecinde bir araya gelecekleri ve böylece sürdürülebilir kalkınma ile 
ÇPB’nin diğer sektörlere nüfuz edecekleri beklentisi içinde olduğunu 
anlatmaktadır.  

                                                            
26  Susan Baker, The Evolution of the European Union Environmental Policy.a.g.e., s.94. 
27  Vasile Popeanga, Environmental Action Programmes in the European Union. a.g.e., 

s.27.  
28  Prensiplerden ikincisi ise emir ve kontrol yaklaşımının yerine hükümet, endüstri ve halkın 

yer aldığı ‘paylaştırılmış sorumluluktur’.  
29  The Fifth Environment Action Programme, Official Journal of the European Communities, 
  NO C138/5, 1993. 
30  Andrea Lenschow, New Regulatory Approaches. a.g.e., s.298.  



 52

Beşinci ÇEP, Rio Konferansına ve Gündem 21’e eş zamanlı olarak 
hazırlanmıştır ve bu Program ile Topluluk sürdürülebilir kalkınma modelini 
gerçekleştirmeye hazır olduğunu açıklamıştır. Programda çevre konusu 
sürdürülebilir kalkınmanın üç sütunundan birisi olarak ortaya koyulmuş ve 
özellikle kirlilik ve çevresel felaketlere karşı daha duyarlı olan yoksul 
kesimler açısından sürdürülebilir kalkınmanın daha da önemli olduğu 
belirtilmiştir. Bu nedenle ekonomik büyüme ve sosyal içerme ile birlikte 
çevresel korumanın sürdürülebilir kalkınma için ne kadar önemli olduğu 
görüşü Programda yer almıştır. Beşinci ÇEP’de bulunan başlıca öğeler 
kısaca şu şekilde sıralanabilir;  

 sürdürülebilir kalkınmanın temel amacı Brundtland Raporunda 
tanımlandığı şekli ile kabul edilmektedir, 

 ‘sektörel yaklaşım’ ile çevresel meselelerin ulaşım, enerji, tarım gibi 
en çok kirleten sektörler ile bütünleştirilmesi gerekmektedir, 

 özellikle piyasa temelli yeni araçların kullanılmasına gerek olduğuna 
dikkat çekilerek, vergi teşviklerinin, üreticilerin ve tüketicilerin 
onaylarına dayalı gönüllülük usulündeki araçların önemi ortaya 
koyulmaktadır, 

 çevresel çıkarların temsil edilmesi konusunda, devlet-dışı aktörlerin 
ve yerel/bölgesel yetkililer ile işbirliği yapılması ve bu şekilde yeni 
bir kavram olarak ortaya konulan ‘toplum bilincinin’ oluşturulması 
böylece de AB yasal düzenlemelerinin etkin bir şekilde 
uygulanmasının sağlanması ön görülmektedir, 

 kirleticilerin orta ve uzun vadede azaltılması hedeflenmekte ve bu 
hedefler için çeşitli araçlar düzenlenmektedir. 

Beşinci ÇEP ile çevre politikasında yapısal değişiklikler 
öngörülmektedir. Bu amaçla da öncelikle iki prensibe yer verilmiştir. Birinci 
olarak geleneksel ex-post (emir –kontrol) yaklaşımından, önleme ve 
ihtiyatlılık ilkelerine dayalı ex-ante yaklaşımına geçiş, ikinci olarak ise 
çevresel konuların uzun dönemli stratejik bir yaklaşım ile diğer sektörel 
politikalar ile bütünleştirilmesi, böylelikle de çevresel koruma amacı ile 
ekonomik ve sosyal amaçlar arasında karşılıklı bir ilişkinin meydana 
getirilmesi istenmiştir.  

 Programın bir diğer önemli hedefi ise çevre politikasında kullanılan 
birçok aracın arasında uyum sağlanmasının gerçekleştirilmek istenmesi 
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olmuştur. Buna göre çevre politikası içerisinde yer bulan yasal (çevresel 
standartların uygulanması, çevresel politikaların sektörel politikalar ile 
bütünleştirilmesi, bölgesel planlama), ekonomik (çevreye zarar vermeyen 
ürünlerin ve teknolojilerin kullanılmasını teşvik etmek, çevresel maliyetlerin 
üstlenilmesi), eğitim ve araştırma (çevresel konularda sahip olunan bilginin 
yaygınlaştırılması, eğitim ve araştırmanın desteklenmesi) ve finansal 
(Topluluk destek fonları, vergiler, ücretler) araçlar arasında uyum 
sağlanması hedeflenmiştir. 

 Beşinci ÇEP, piyasa ekonomisi ile ilgili olarak aşağıdaki araç 
kategorilerini ortaya koymuştur:  

a) Vergiler: Emisyondan (kirleticilerin deşarj edilmesi, gürültü gibi) ve 
üründen (çevresel faaliyetler için bütçeye katkı olarak) alınanlar olarak ikiye 
ayrılmaktadır, 

b) Vergi İndirimleri: Sürdürülebilir üretim sistemlerinin ve eko-
ürünlerin teşvik edilmesi amaçlanmaktadır, 

c) Doğrudan ve Dolaylı Kamu Teşvikleri: Burada yer alan araçların 
‘kirleten öder’ ilkesi ile uyum sağlaması ve iç-pazarın işlevinin sürdürülmesi 
amacıyla konulmuştur. Bu araçların pratik olarak uygulanması, vergi 
teşviklerinin yükseltilmesi ile kendini göstermektedir. Böylece ‘temiz’ 
yatırımın yaygınlaştırılmasına yönelik bir kamu desteği verilmektedir. 

d) Çevresel Denetim: Firmalar gibi ekonomi ile ilgili aktörlerin 
faaliyetlerini canlandırmak üzere tasarlanmıştır. Buna göre onların yönetim 
sistemlerini geliştirerek, çevre koruma ile doğal kaynak kullanımında 
performansın artırılması amaçlanmıştır. Bu sistem gönüllülük ve firmaların 
çevresel hesap verebilirliğini sağlamak üzerine kurgulanmıştır.  

 

Bu Program, AB’ nin sürdürülebilir kalkınmayı gerçekleştirmek üzere 
yapmış olduğu en açık taahhüt olmuştur. Buna karşılık Beşinci ÇEP ile 
yapılmış olan taahhüdün tek olmadığının ve bundan önceki dört çevre eylem 
programının da bunda payı olduğunun bilinmesi gereklidir. Bundan önceki 
programlar, sürdürülebilir kalkınma kavramının Beşinci ÇEP’deki 
çerçevesini belirlemişlerdir31. Sonraki çevre eylem programlarında ise 
sürdürülebilir kalkınma prensibinin en önemli uygulama aracı olarak tasvir 
                                                            
31  Susan Baker, The Evolution of the European Union Environmental Policy.a.g.e., s. 93-

94. 
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edilen çevre politikasının bütünleşmesinin yine önemle ele alındığı 
görülmektedir.  

AB Altıncı Çevre Eylem Programı diğer adıyla ‘Bizim Seçimimiz 
Bizim Geleceğimiz’, (2002-2012) ile Diran’a32 göre çevresel meselelerin 
diğer politika alanları ile bütünleştirilmesi girişimlerine yeni bir soluk 
getirilmek istenmiştir. Program ile diğer sektörlerin politika alanlarının, 
karar-alma süreçlerinin başlangıç aşamalarında çevresel amaçlar ile 
bütünleştirilmesi ve bu sektörler için alınacak olan kararların çevresel 
amaçların doğrultusunda alınması teklif edilmiştir.  

Altıncı ÇEP’de iklim değişikliği sorunu, biyolojik çeşitliliğe yönelik 
tehditler, kaynakların aşırı kullanımı gibi kalıcı çevre sorunları karşısında 
daha kapsayıcı bir yaklaşımı gerektirdiği ortaya koyulmaktadır. Temel 
olarak Altıncı ÇEP’de prensiplerin ve genel amaçların yer aldığı bir çerçeve 
çizilmektedir. Bunun yanında geri-dönüşüm, toprak, doğal kaynaklar gibi 
bazı anahtar konularda tematik stratejiler de bulunmaktadır.  

Bu Programda korumaya yönelik önlemler şu şekilde ortaya 
koyulmaktadır: 

 Avrupa Topluluğu’nda çevre hukukunun en etkin şekilde 
uygulanması, 

 Çevresel prensiplerin ve amaçların, diğer politika alanları ile tam 
olarak bütünleştirilmesi ve diğer Topluluk politikaları ile işbirliği 
yapılması, 

 Toplumun tamamı ile aktif diyaloğun temin edilmesi ve tüketicilerin 
bilgilendirilmesinde şeffaf olunması,  

 Çevresel koruma konusunda teşvik mekanizmalarının belirlenmesi,  

 Vatandaşların etkin katılımının sağlanabilmesi için bilgiye erişimin 
kolaylaştırılması. 

Altıncı ÇEP konusunda yapılan değerlendirmelerde, geçmiş programın 
çevre için faydalı olmasına ve kapsayıcı bir strateji geliştirmesine rağmen, 
dört öncelikli alanda koruma açısından yeterli derecede başarılı olunamadığı 
dile getirilmektedir. Buradan yola çıkarak, Yedinci ÇEP ile birlikte çevre 
politikası ve mevzuatının daha iyi uygulanması ve yaptırımın 

                                                            
32  Desmond Diran, Even Closer Union: An Introduction to European Integration, 4th 

Edition, Hampshire, Palgrave Macmillan, 2010, s.455. 
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güçlendirilmesi, uygulamanın daha iyi izlenmesi amaçlanmaktadır. Bunun 
için çevresel bilginin daha iyi yapılandırılması, yaygınlaştırılması ve 
erişiminin sağlanması, bilim ile politika arasındaki etkileşimin 
güçlendirilmesi istenmektedir. Bunlara ek olarak uygulamanın daha iyi 
izlenebilmesi için yeni kontrol sistemlerinin üye devletlerin işbirliğinde 
kurulması öngörülmektedir33. Aslında bu konuda vurgulanan düşünceler 
Altıncı ÇEP’in 2010 yılında değerlendirilmesinin yapıldığı sırada ortaya 
koyulmuştur34. Yine benzer şekilde AB Çevre Mevzuatının uygulanması ve 
yaptırımında yaşanılan güçlükler, geçmiş programın 2011 yılında Komisyon 
tarafından yapılan son değerlendirilmesinde de vurgulanmıştır35.   

Nugent36, Altıncı ÇEP’de ortaya konulan bütünleşme konusunun, daha 
sonra Yedinci ÇEP’de daha da derinleşerek ele alınacağı öngörüsünde 
bulunmuştur. Bu öngörünün de yeni Programda doğru çıktığı görülmektedir.  

AB Komisyonunca Temmuz 2012 tarihinde sona eren Altıncı Çevre 
Eylem Programının yerini almak üzere Kasım 2012 tarihinde sunulan 
Yedinci Çevre Eylem Programı’nın37 (Gezegenimizin Sınırları İçerisinde İyi 
Yaşamak) kabulü konusunda, Haziran 2013 tarihinde Avrupa Parlamentosu 
ile Avrupa Konseyi arasında görüş birliğine varılmıştır.  

İklim değişikliği, doğanın ve biyo-çeşitliliğin korunması, çevre sağlık 
ve hayat kalitesinin korunması, doğal kaynakların yönetimi ve atıklarla 
mücadele olmak üzere dört öncelik alanı bulunan Altıncı Çevre Eylem 
Programından farklı olarak, Avrupa Birliği Çevre Politikasının 2020 yılına 
kadar olan amaçlarını ortaya koyan yeni çevre eylem programında 9 öncelik 
alanı belirlenmiştir:  

1. Birliğin doğal servetinin korunması, muhafaza edilmesi ve 
arttırılması, 

2. Birliğin kaynak-verimli, yeşil ve rekabetçi düşük-karbon üreten bir 
ekonomi haline dönüştürülmesi, 

                                                            
33  Conclusions on setting the framework for a Seventh EU Environment Action Programme, 

3173rd Council meeting Luxembourg, 11 June 2012. 
34  The 6th Environment Action Programme: Strategic Approaches, Implementation and Sub-

EU Implications, Report from expert workshop on 14 October 2010.  
35  Final Report for the Assessment of the 6th Environment Action Programme, 21 February 

2011.  
36  Neill Nugent, The Government and Politics of the European Union, 7th Edition, 

Hampshire, Palgrave /Macmillan, 2010, s.347. 
37  Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council on a General Union 

Environment Action Programme to 2020, Brussels, 29.11.2012, COM (2012) 710 final. 
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3. Birliğin vatandaşlarının sağlığının ve refahının çevresel baskı ve 
risklerden korunması,  

4. Birliğin çevre mevzuatından en üst derecede faydalanılması,  

5. Çevre politikasında bilimsel kanıtlardan daha fazla yararlanılması, 

6. Çevre ile iklim değişikliği konularında yatırım yapılması ve bu 
yatırımların doğru maliyetlendirme usulüyle yapılmasının 
sağlanması,  

7. Çevre politikasının diğer politikalar ile bütünleşmesinin ve 
uyumunun geliştirilmesi, 

8. Birliğin kentlerinin sürdürülebilir olma özelliklerinin artırılması, 

9. Bölgesel ve küresel çevresel sorunlar ile mücadelede Birliğin 
etkinliğinin güçlendirilmesi.  

Altıncı ÇEP’de çevre alanındaki çeşitli sektörler de acil eylemde 
bulunulması yaklaşımı, yerini Yedinci ÇEP’de çeşitli çevre araçlarının 
kullanımının geliştirilmesi yaklaşımına bırakmıştır. Komisyon bu konuda 
daha önce yayınlamış olduğu 2010 tarihli ‘Çevre Politikası Araçlarının 
Geliştirilmesi’38 (Improving Environmental Policy Instruments) kararına 
atıfta bulunarak, AB’de daha sürdürülebilir üretim ve tüketim kalıplarının 
geçerli kılınması, çevrenin diğer politika alanları ile daha iyi 
bütünleşmesinin sağlanması (örneğin biyoçeşitlilik ve doğal kaynakların 
değerlerinin ekonomik açıdan da dikkate alınması), kaynak verimliliği için 
daha etkin hedeflerin belirlenebilmesi için somut gösterge ve zaman 
çizelgelerinin hazırlanması gibi araçlar bu konuda ortaya konulmaktadır.  

Yedinci Çevre Eylem Programının39 2. Maddesinde, ‘çevresel 
bütünleşmenin ve politika uyumunun geliştirilmesi’, Programın öncelikli 
amaçlarından birisi olarak sunulmuştur. Programın ön gördüğü yeşil 
ekonomiye geçişte, çevresel meselelerin enerji, ulaşım, tarım, balıkçılık, 
ticaret, ekonomi ve endüstri, araştırma ile yenilikçilik, istihdam, kalkınma, 
dış ilişkiler, güvenlik, eğitim, sosyal ve turizm politikaları ile 
bütünleştirilmesinin gereğinin altı çizilmektedir.  

                                                            
38  Improving Environmental Policy Instruments, Council Conclusions, 3061st Environment 

Council Meeting, Brussels, 20 December 2010.  
39  The Seventh Environment Action Programme, 20 Kasım 2013, Official Journal of the EU, 

Decision No: 1386/2013/EU. 



  57

Program uzun dönemli bütünleştirilmiş stratejilerle, biyoçeşitlilik 
kaybının önlenmesini, kaynak kullanımı etkinliğinin arttırılmasını ve düşük-
karbon ekonomisine geçişi hedeflemektedir. Bunun yanında enerji ve ulaşım 
gibi anahtar politika alanları ile çevresel meselelerin belli bir seviyede 
bütünleştirildiği, tarım ve bölgesel kalkınma alanında da ilerleme 
kaydedildiği belirtilerek, bu gelişimin ekosistemlerin korunması açısından da 
sürdürülmesi gerektiği belirtilmektedir.  

Yine Program da iyi bir şekilde uygulandığında, ‘Stratejik Çevresel 
Değerlendirme’ ile ‘Çevresel Etki Değerlendirme’ Yönergelerinin çevresel 
koruma gereklerinin ilgili plan, program ve projeler ile bütünleştirilmesi 
konusunda etkin araçlar oldukları ve tam olarak uygulanmalarının gerektiği 
savunulmaktadır.  

Bunların yanında 2020 yılına kadar çevresel bütünleşme ve politika 
uyumunun daha da geliştirilebilmesinde, AB ve üye devletler düzeyinde 
sektörel politikaların, çevre ile iklim değişikliği konusundaki ilgili hedefleri 
desteklemesine yönelik olarak düzenlenip uygulanması gerektiği dile 
getirilmektedir. Bunun içinde bütün düzeylerde çevre ve iklim değişikliği ile 
ilgili zorunlulukların ve teşviklerin ilgili politikaların düzenlenmeleri 
sırasında bütünleştirilmesi, bütün düzeylerdeki politikaların çevresel, sosyal 
ve ekonomik etkilerinin değerlendirmelerinin yapılarak, uyum ve 
etkinliklerinin sağlanması, çevre mevzuatının uygulanmasından elde edilen 
tecrübenin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.   

3.3. AB’de Çevre Politikasının Bütünleşmesinin Gelişiminde 
Sürdürülebilir Kalkınma Stratejilerinin Rolü  

Göteburg’da 2001 yılında toplanan Avrupa Konseyi ilk AB 
‘Sürdürülebilir Kalkınma Stratejisi’ni’ kabul etmiştir. ÇPB’nin AB’de 
uygulanmasının daha pratik hale getirilebilmesi amacıyla ‘AB Sürdürülebilir 
Kalkınma Stratejisi’ (SKS) yayınlanarak, Cardiff Süreci tamamlanmak 
istenmiştir. SKS ile Cardiff Süreci ile sunulan bütünleşme sürecinin devam 
ettirilerek, bu strateji ile birlikte sürece çevresel perspektif sağlandığı 
söylenmektedir40. AB Sürdürülebilir Kalkınma Stratejisi yasal olarak 
bağlayıcı bir özellik taşımamaktadır. Happaerts’e41 göre Strateji çoğunlukla 
                                                            
40  Communication from the Commission of 15 May 2001, A Sustainable Europe for a 

Better World: A European Union Strategy for Sustainable Development, 
COM(2001)264, s.14.  

41  Happaerts, “Are You Talking to Us? How Subnational Governments Respond to Global 
Sustainable Development Governance”, Environmental Policy and Governance, vol 22, 
2012, s.128.  
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komisyon tebliğleri, konsey kararları ile raporlama ve izleme araçlarını 
içeren ‘Açık Koordinasyon Yöntemi’ ile sınırlı kalmıştır.   

SKS42, 2006 yılında sürdürülebilir kalkınma için çeşitli eylemleri 
öngören anahtar alanları kapsayacak şekilde yenilenmiştir. Stratejinin çevre 
koruma açısından ortaya koyduğu en önemli sorunlar olarak; mevcut 
sürdürülebilir olmayan tüketim ve üretim kalıpları ve karar alma 
aşamalarındaki çevre politikasını dikkate almayan, bütüncül olmayan 
yaklaşımlar şeklinde sıralama yapılmıştır. Yenilenen AB Sürdürülebilir 
Kalkınma Stratejisi’nin genel hedefleri AB’nin şimdiki ve gelecek nesiller 
için sürekli hayat kalitesinin gelişimine yönelik gerekli eylemleri 
tanımlamak ve geliştirmek, kaynakları etkin bir şekilde yönetmek ve 
kullanmak, ekonominin ekolojik ve sosyal yenilikçilik potansiyelini harekete 
geçirmek, refahı sağlamak, çevresel koruma ve sosyal dayanışmayı 
gerçekleştirmek olarak sıralanmıştır. Stratejide aynı zamanda sürdürülebilir 
kalkınma prensibinin başarıya ulaşabilmesi için gereken koşullar arasında, 
‘politikanın bütünleşmesi’ de yer almaktadır. Bu kapsamda ekonomik, 
sosyal ve çevresel boyutların birbirleri ile bütünleşmesinin teşvik edilmesi ve 
bu sayede daha başarılı bir politika karar-alma süreci hedeflenmektedir. 
Bunun için de ilgili siyasal araçların tam olarak kullanılabilmesi gerekli 
görülmektedir.   

AB Sürdürülebilir Kalkınma Stratejisi43, karar-alma da daha başarılı 
düzenlemelerin yapılabilmesini ve sürdürülebilir kalkınma prensibinin karar-
alma aşamalarının her düzeyi ile bütünleştirilmesi yaklaşımını ortaya 
koymaktadır. Bu durumda idari mekanizmanın tüm seviyeleri ile işbirliği 
yapılmasını, üye devletlerin farklı kurumsal yapılarını, kültürlerini ve özel 
koşullarını dikkate almayı zorunlu kılmaktadır. Bu bağlamda bütün AB 
Kurumlarının aldığı önemli politika kararlarının, sürdürülebilir kalkınmanın 
sosyal, çevresel ve ekonomik boyutlarını dengeli bir şekilde ele alması 
beklenmektedir. Amaçlanan şekilde karar-alma için önerilen unsurlar 
arasında, uygulanacak olan politikanın etkilerinin ilgili tarafların katılımıyla 
değerlendirmesinin yapılması ve üye devletlerin başta etki değerlendirmeleri 
olmak üzere strateji, program ve projeleri planlarken istenilen araçları etkin 
bir şekilde kullanmaları hedeflenmektedir.  

                                                            
42  Council of the European Union, Review of the EU Sustainable Development Strategy 

(EU SDS)-Renewed Strategy, 10117/06, Brussels, 09 June 2006, s.2-5. 
43  Council of the European Union, Review of the EU Sustainable Development Strategy 

(EU SDS)a.g.e.,- s.6-7. 
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2001 yılında Göteburg Zirvesinde kabul edilen ‘Sürdürülebilir 
Kalkınma Stratejisi’ (SKS) ile sürdürülebilir kalkınma prensibinin üç 
sütununun birbiri ile bağlandığı anlamına gelse de, Lightfoot ve Burchell’e44 
göre pratikte bu üç sütunun birbirinin içine geçebilmesinin ancak 
sürdürülebilir kalkınma prensibine dışsal bir boyut eklenmesi ile mümkün 
olabileceği görüşünün ağır basması sonucunda, 2002 yılında Komisyon daha 
önce kabul etmiş olduğu SKS’den sonra ‘Sürdürülebilir Kalkınma için 
Küresel Ortaklığa Doğru’45.(Towards a Global Partnership for Sustainable 
Development) adlı tebliği yayınlanmıştır Böylece SKS’ye bu tebliğ ile güçlü 
bir uluslararası boyut eklenmek istenmiştir.  

Tebliğ46, küreselleşmenin kontrol edilmeden olduğu haliyle devam 
etmesi durumunda, çevre için tamir edilemeyecek zararlara yol açacağı, bu 
nedenle ekonomik büyümenin çevre yönetimi ile el ele gitmesi gerektiği 
uyarısında bulunmuştur. Bunun yanında Komisyon, Birliğin küresel düzeyde 
sürdürülebilir kalkınma prensibine katkıda bulunması gerektiği konusunda 
çağrıda yapmıştır. Böylece Komisyon tarafından Birliğin 2002 yılındaki 
Johannesburg Zirvesindeki konumu da belirlenmiştir. Sürdürülebilir 
kalkınma prensibinin amaçlarına erişebilmek için Birlik, çevre alanında 
küresel bir ‘iyi yönetişim’ sisteminin kurulmasını gerekli görmüştür. Bunun 
için de bütün ülke yönetimlerinin her düzeyinde yer alan idari katmanlarında 
iyi bir yönetişimin sağlanması amaçlanmıştır.   

Kontrollü olduğunda küreselleşmenin aslında sürdürülebilir küresel 
büyümenin güçlü bir destekleyicisi olacağını öne süren tebliğ, 
küreselleşmenin sağlık, eğitim ve çevre gibi uluslararası sorunlarla baş 
edebilmek konusunda çeşitli fırsatlar sağladığını savunmaktadır. Öte yandan 
kendi başına bırakıldığı takdirde pazar güçlerinin eşitsizliğe ve çevrenin 
zarar görmesine yol açacağı belirtilmektedir. Bundan dolayı da 
küreselleşmenin bu zararları engelleyecek önlemler ile birlikte hareket 
etmesi konusuna büyük önem verilmektedir. Bu anlayıştan yola çıkan 
tebliğ47, küresel sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmak amacıyla bazı 
eylem önerileri getirmektedir. Bunların arasında ‘küreselleşmenin 

                                                            
44  Simon Lightfoot ve Jon Burchell, “The European Union and the World Summit on 

Sustainable Development Normative Power Europe in Action?” Journal of Common 
Market Studies, vol 43, no 1, 2005, s. 82. 

45  Towards a Global Partnership for Sustainable Development, Commission of the European 
Communities, Brussels, 13.2.2002, COM(2002)82 final. 

46  Towards a Global Partnership for Sustainable Development, a.g.e. s.15. 
47  Towards a Global Partnership for Sustainable Development, a.g.e., s.7. 
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sürdürülebilir kalkınmaya katkısını sağlamak’ için ticaret konusunda çeşitli 
ekonomik faaliyetleri ele alarak, gelişmekte olan ülkelerin küresel ticari 
sistemden faydalanmalarına yardımcı olmak, sürdürülebilir kalkınmanın ikili 
ve bölgesel antlaşmalarda yer alması, Dünya Ticaret Örgütü ile uluslararası 
çevre örgütlerinin işbirliğinin sağlanması gibi öneriler sıralanmaktadır.   

Bunun dışında tebliğ48 ile ‘yoksullukla mücadele ve sosyal kalkınmayı 
teşvik’ için AB politikalarının mümkün olduğu kadar ‘yoksulluk’ sorununu 
engelleyici eylemlerde bulunması, AB politikalarında ön görülen cinsiyet 
eşitliği yaklaşımını küresel düzeyde yaygınlaştırmak, su arıtım ve dağıtım 
politikalarını sağlık ve eğitim politikaları ile bütünleştirmek gibi öneriler de 
ortaya koyulmuştur. ‘Doğal ve çevresel kaynakların sürdürülebilir kullanımı’ 
eylem başlığı altında ise sürdürülebilir su kaynakları yönetimi girişiminin 
başlatılması, sürdürülebilir balıkçılığın teşvik edilmesi, ulaşımın 
sürdürülebilir tekniklerine yatırım yapılması gibi öneriler üzerinde 
durulmuştur. ‘AB politikaları arasındaki uyumun geliştirilmesi’ ise tebliğ de 
bir diğer eylem başlığı olmuştur. Bu konu başlığı sürdürülebilir kalkınma 
prensibinin diğer AB politikaları ile bütünleştirilmesi amacını taşımaktadır. 
Bunun içinde Birliğin tüm önemli politika önerilerinin ekonomik, sosyal ve 
çevresel etkisinin değerlendirilebileceği bir sistemin kurulması ve 
sürdürülebilir kalkınmanın amaçlarına uygun politikaların düzenlenebileceği 
karar-alma aşamalarının öneminden bahsedilmiştir. ‘Sürdürülebilir 
kalkınmanın finansmanı’ ise son eylem önerisini oluşturmaktadır. Burada 
BM ‘Milenyum Bildirgesi’ nin49 (2000) amaçlarına atıfta bulunularak; 
yoksulluğun ve açlığın önlenmesi, herkese temel eğitimin verilmesi, cinsiyet 
eşitliğinin teşvik edilmesi, sürdürülebilir kalkınma için çalışan yüksek borcu 
bulunan fakir ülkelerin mali yükünün azaltılması gibi öneriler açıklanmıştır.  

3.4.  AB Çevre Politikasının Bütünleşmesinin Gelişiminde Prosedürler  

AB’nin yasal düzenlemelerinin, ilgili plan ve programlarının Avrupa 
Topluluğu Çevre Mevzuatı ile uyumlu olması çevre koruma açısından ilk 
aşamayı oluştururken, 1993 yılından itibaren bu aşamadan daha da ileriye 
gidilerek, çevre politikasının bütünleşmesi amacıyla prosedürlerin (usullerin) 
oluşturulması yönünde bir ilerleme sağlanmıştır50. Böylece Lenschow’a51 
                                                            
48  Towards a Global Partnership for Sustainable Development, a.g.e., s.9-17. 
49  United Nations Millenium Declaration, United Nations General Assembly, A/RES/55/2, 18 

September 2000, s.6. 
50  Commission of the European Communities, Integrating the Environment into Other 
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göre planlama aşamasından başlayarak, daha sonra sürecin diğer aşamaları 
olan uygulama ve değerlendirmeye kadar birçok yeni usul çevresel uyum 
konusunda rol oynamaya başlamıştır.   

İlk evrelere bakıldığında, Lenschow’a52 göre AB’de çevrenin korunması 
Birliğin ortak bir görevi olarak değil de, daha çok Komisyondaki Çevre 
Genel Müdürlüğü’nün ve üye devletlerin çevre bakanlıklarının bir görevi 
olarak görülmüştür. Cardiff Süreci öncesinde 1993 yılında Komisyon 
tarafından yayınlanan tebliğ53 ile AB Komisyonu Çevre Genel Müdürlüğü 
içerisinde kurulan ve doğrudan bu Genel Müdürlüğe bağlı olan bütünleşme 
biriminin kurulması, çevresel konular ile ilgili olarak Komisyonun diğer 
genel müdürlüklerinin her birinde çevre görevlilerinin belirlenmesi ve bu 
çevre genel görevlilerinin diğer sektörel genel müdürlükler ile Çevre Genel 
Müdürlüğü (ÇGM) arasında ‘danışma’ faaliyetini yerine getirmesi, çevre 
için önemi bulunan politika önerilerinin ‘yeşil yıldız’ ile Topluluk 
Programlarında yer alması ve çevresel değerlendirmeye tabi tutulması, 
Komisyondaki her genel müdürlüğün çevresel performanslarını ortaya koyan 
yıllık değerlendirmelerinin yapılması ve Komisyon tarafından kendi iç-
işleyişine yönelik olarak çevre ile ilgili prensiplerinin hazırlanması 
prosedürü meydana getirilmiştir.   

Sürdürülebilir kalkınma ilkesinin Amsterdam Antlaşması ile AB’de 
kazandığı yasal statünün, pratik olarak uygulanabilmesi amacıyla, 1998 
yılında Cardiff’te düzenlenen Avrupa Konseyi Zirvesinde diğer adıyla 
‘Cardiff Sürecinde’, Konsey resmi olarak çevresel bütünleşme sürecini 
başlatmıştır. Bunun sonucunda, Çevre Genel Müdürlüğü (ÇGM) 1998 
yılında ‘Bütünleşme için Ortaklık’54 isimli tebliği hazırlamıştır. Böylece 
AB’de ÇPB konusunda elverişli bir ortam doğmuştur. Jordan ve 
Lenschow’a55 göre Cardiff Süreci olarak da adlandırılan bu gelişme 
sonucunda, Avrupa Bakanlar Konseyinde çevre bütünleşmesi için sektörel 
raporlama, denetim, hedeflerin belirlenmesi gibi unsurları içeren ortak bir 
süreç başlatılmıştır.  
                                                                                                                                            
51  Andrea Lenschow, “Variation in EC Environmental Policy Integration: Agency Push 

Within Complex Institutional Structures”, Journal of European Public Policy, vol 4, no 1, 
March 1997, s.113. 

52  Andrea Lenschow, New Regulatory Approaches. a.g.e., s.296-301. 
53  Commission of the European Communities, Integrating the Environment into Other 

Policy Areas Within the Commission, a.g.e. 
54  Communication from the Commission to the European Council, Partnership for 

Integration: A Strategy for Integrating Environment into EU Policies, June 1998. 
55  Jordan, Schout ve Unfried, The European Union, a.g.e., s.163. 
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Avrupa Konseyi Tarım, Ulaşım ve Enerji alt-konseylerini kendi 
bütünleşme ve sürdürülebilir kalkınma stratejilerini hazırlamaya davet 
etmiştir. Cardiff Süreci ile çevre politikasının diğer politika alanları ile 
bütünleştirilmesi konusunda çeşitli araçlar sunulmuştur. Bu araçlardan birisi 
olan ‘Çevresel Etki Değerlendirmesi’ (ÇED) Konsey tarafından diğer 
sektörlerin sunacağı politika önerilerinde, çevresel etki değerlendirmesinin 
yapılabilmesi amacıyla ortaya konmuştur. Zirvede Avrupa Konseyi 
tarafından taşımacılık, enerji ve tarım gibi politika alanlarında çevresel 
bütünleşme konusunda stratejilerin oluşturulması ve bütünleşme sürecinin 
izlenmesinde kullanılmak üzere ana hatları ile bütünleşmeyi izlemede 
kullanılacak göstergelerin hazırlanması yönünde görüş bildirilmiştir56. 
Böylece tarım gibi çeşitli alt konseylere çevresel bütünleşme stratejisi 
geliştirme çağrısında bulunulmuş ve üye devletlerin hükümetlerinden ‘iyi 
uygulama’ modellerini birbirlerine sunmaları istenmiştir.  

Cardiff Süreci ile birlikte ÇPB’nin AB’de hayata geçirilebilmesi için 
Jordan ve Schout’a57 göre yeni bir yönetişim yapısı meydana getirilmiştir. 
Bu yeni yapı ile ÇPB’nin gerçekleştirilebilmesi için AB Bakanlar 
Konseyince ilgili sektörlerin her birinin ‘paylaşıma açık bir ağ’ gibi rapor 
vermesi, ÇPB için sektörlerce atılan adımların izlenmesi ve ilgili sektörel alt 
konseylerin çevresel sorunları sahiplenmesi beklenmiştir. Bu yapılanma 
esnasında Çevre Genel Müdürlüğünün rolü ise sektörlere çeşitli standartlar 
yüklemek değil, aksine sektörlerin ve kurumların kendi başlarına 
‘öğrenmeleri’ sonucunda çevre için çalışmaları yerine getirmelerine 
yardımcı olmak şeklinde olmuştur.    

Bütün bu gelişmelere rağmen, yukarıda sözü edilen alt konseylerin 
kesin zaman tabloları, göstergeler veya hedefler koymaları konusunda bir 
zorunluluk bulunmadığı için, bütünleşme sürecinin uygulanmasında belirgin 
bir sonuç alınamamıştır. Buna rağmen Stetter’e58 göre ortaya konulan bu 
süreç ileriye doğru atılmış önemli bir adım olarak görülmüştür. ÇPB için 
çeşitli prosedürel (çevresel etki değerlendirme gibi) ve maddi kurallar 
geliştirilmiştir. Cardiff Süreci ile üye devletlerin liderleri tarafından 
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bütünleşme sürecinin etkin kılınması konusuna destek verilerek, 
Lenschow’a59 göre ÇPB’nin AB‘de etkin bir şekilde uygulanması konusuna 
meşruiyet kazandırılmıştır. Buna ek olarak, Cardiff Süreciyle çevre sektörü 
ile ilgili sektörlerin karar alıcıları arasında diyalogun kurulması için büyük 
çaba harcanmıştır. Bunun içinde sektörlere ÇPB açısından rehberlik edecek 
göstergeler oluşturularak, iyi uygulama örneklerinin değişimi için çeşitli 
modeller tasarlanmıştır.   

Daha sonra Lizbon Süreci60 (2000) ile de çevre politikası açısından 
önemi bulunan ‘Açık Koordinasyon Yöntemi’ ortaya koyulmuştur. Bu 
yöntem kısaca AB siyasal sürecinde bilginin kullanımı yaygınlaştırmak için 
çeşitli araçların kullanımı yaklaşımı olarak tanımlanabilir. Bu yöntemle 
örneğin üye devletler arasında iyi uygulama örneklerini yaygınlaştırmak, üye 
devletler üzerinde kınama ve isim verme gibi yollarla sosyal baskı yaratmak 
amacı güdülmektedir. Bunların dışında Homeyer’e61 göre yöntem kısa, orta 
ve uzun vadeli politika ana hatlarını belirlemek, performans göstergeleri ve 
kriterler oluşturmak, hedefleri Avrupa düzeyinden bölgesel veya ulusal 
düzeylere yaymak ve periyodik olarak izleme ve değerlendirme yapmayı 
içermektedir.   
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

AVRUPA BİRLİĞİ’NDE ÇEVRE POLİTİKASININ 
BÜTÜNLEŞMESİNİN İŞLEYİŞİ 

‘Sürdürülebilir Kalkınma’ ve ‘Çevre Politikasının Bütünleşmesi’nde 
(ÇPB), Jordan ve Lenschow’un1 vurguladığı üzere “doğanın uzun dönemli 
olarak devamlılık kapasitesinin korunması başlıca toplumsal amaç” olarak 
yer almaktadır. Buna göre siyasal süreç içerisinde alınan tüm kararların 
çevreyi dikkate alarak belirlenmesi ve sektörel politikaların da 
ekosistemlerde sebep oldukları etkilere göre değerlendirilmeleri 
beklenmektedir. Böylece ÇPB sürdürülebilir kalkınmayı sağlayabilmek için 
ana strateji olmasının yanı sıra, çevresel konular da siyasal sürecin içerisinde 
sektörel politikaların düzenlenmesi sırasında ele alınmaktadır.  

Avrupa Birliği, Happaerts’in2 açıkladığı gibi sürdürülebilir kalkınmayı 
Birlik politikaları açısından normatif bir öğe olarak görmekte ve bu yönde 
üye ülkeleri yönlendirmektedir. Bu kapsamda Barras ve Triebswetter’in3 
işaret ettiği üzere, Avrupa Birliği’nde çevre politikasının diğer ilgili Birlik 
politikaları ile bütünleştirilmesi ve böylece çevrenin daha etkin bir şekilde 
korunması düşüncesi kendine bir yer edinmiştir.  

Mullaly’e4 göre AB açısından ÇPB, sürdürülebilirliğe geçiş için anahtar 
role sahip bulunmaktadır. Lenschow’da5, bu kapsamda Brundtland 
Raporunda ortaya koyulan sürdürülebilir kalkınma fikrinin uygulanabilmesi 
ve kurumsallaştırabilmesi açısından ÇPB’nin ne kadar önemli olduğunu 
ortaya koyarken, ÇPB’nin AB çevre müktesebatında giderek artan büyük bir 

                                                            
1  Andrew Jordan ve Andrea  Lenschow, “Environmental Policy Integration: A State of the 

Art Review”, Environmental Policy and Governance, vol 20, 2010, s.148. 
2  Sander Happaerts, “Are You Talking to Us? How Subnational Governments Respond to 

Global Sustainable Development Governance”, Environmental Policy and Governance, 
vol 22, 2012, s.132. 

3  Robert Barrass, Rolf-Ulrich Sprenger, Ursula Triebswetter, “Cohesion and the 
Environment: Policy Integration at European Level”, European Environment, vol 7, 
1997, s.105. 

4  Gerard Mullaly ve Niall Dunphy, “State of Play Review of Environmental Policy 
Integration Literature”, National Economic and Social Council Research Series Paper, 
University College Cork, No 7, July 2015, summary V. 

5  Andrea Lenschow, “Greening the European Union: An Introduction”, Ed. Andrea 
LENSCOW, Environmental Policy Integration: Greening Sectoral Policies in Europe, 
London, Earthscan, 2002, s.6. 
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role sahip olan sürdürülebilir kalkınma kavramının işlevselliği açısından ne 
kadar gerekli olduğunu söylemektedir6.   

Sürdürülebilir kalkınma ve çevre politikasının bütünleşme prensipleri 
açısından, karar-alma aşamasında alınacak önlemlerin düzenlenmesinin yanı 
sıra, alınacak önlemlerin nasıl uygulanacağı konusu da önem kazanmaktadır. 
Homeyer7 alınacak önlemlerin genelde dört faktör yüzünden etkin bir şekilde 
uygulanamadığını ortaya koymaktadır. Birincisi sürdürülebilir kalkınma için 
alınacak olan önlemlere somut hedeflerin koyulması, genellikle uygulama 
aşamasına bırakılmaktadır. İkincisi önlemlerin tam olarak uygulanabilmesi 
açısından çoğunlukla 20 yıl veya daha uzun bir süreye ihtiyaç 
duyulmaktadır. Üçüncü olarak ise üye devletlerin uygulama aşamasında 
AB’nin talepleri olmasına karşılık, yine de özel yaklaşımlar geliştirme ve 
araçların kullanımında kendilerine özgü manevra alanı bulunmaktadır. 
Dördüncü olarak ise sürdürülebilir kalkınma ile ilgili önlemler, çoğunlukla 
yasal olarak bağlayıcı yükümlülükler getirmemektedir. Buradan yola 
çıkılarak, Runhaar8 tarafından ÇPB’nin performansının değerlendiril-
mesinde, işleyişe sadece karar-alma aşamasında değil aynı zamanda 
uygulama aşamasında da bakılması önerilmektedir.  

Önceki bölümde değinildiği üzere ÇPB, AB’nin gündemine ilk olarak 
1980’li yılların başında gelmiş olmasına karşılık, 1987 yılındaki Brundtland 
Raporu ve esas olarak 1992 yılındaki Birleşmiş Milletler Rio Zirvesi 
sonucunda AB’de farkındalık kazanmıştır. Böylece Geerlings’in9 belirttiği 
gibi, AB Kuruluş Antlaşması’nda yapılan değişiklikler sonucu ve Çevre 
Eylem Programları yoluyla AB siyasal sürecinin karar-alma aşamasında 
(politikanın düzenlenmesi alanında) yer bulmaya başlamıştır.   

                                                            
6  Andrea Lenschow, “New Regulatory Approaches in Greening EU Policies”, Ed. Andrew 

JORDAN, Environmental Policy in the European Union: Actors, Institutions and 
Processes, London, Earthscan, 2005, Second Edition, s.297. 

7  Ingmar von Homeyer, “The Evolution of EU Environmental Governance”, Ed. Joanna 
SCOTT, Environmental Protection: European Law and Governance, Oxford 
University Press Scholarship Online, 2009, s.20. 

8  Hens Runhaar, Peter Driessen ve Caroline Uittenbroek, “Towards a Systematic Framework 
for the Analysis of Environmental Policy Integration”, Environmental Policy 
Governance, vol 24, 2014, s. 241. 

9  Harry Geerlings ve Dominic Stead, “The Integration of Land Use Planning, Transport and 
Environment in European Policy and Research”, Transport Policy, vol 10, 2003, s.189. 
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4.1. Ulus-Üstü Yapı Açısından AB’de Çevre Politikasının 
Bütünleşmesi 

Sürdürülebilir kalkınmanın önemli bir öğesi olan ‘Çevre Politikasının 
Bütünleşmesi’ (ÇPB), AB siyasal sürecinin karar-alma aşamasında rol 
oynamaktadır. Runhaar’ın10 da belirttiği gibi çevresel meselelerin diğer 
sektörlerin karar-alma aşamaları ile bütünleşmesi bir diğer deyişle çevrenin 
daha iyi korunmaya ihtiyacı bulunduğu ve toplumun tüm sektörlerinin bu 
korumaya ortak olmasının gerekli olduğu düşüncesi, normatif açıdan AB’de 
kabul görmüştür. Bu kabul görmenin arkasındaki temel neden ise tarım, 
şehir planlama, ulaşım gibi diğer sektörel politikaların çevre meseleleri ile 
birlikte ele alınmasının zorunlu olduğu meselesidir çünkü diğer sektörlerin 
politikaları, çevresel sorunları doğrudan ilgilendirmekte, ancak bunlar 
çevresel sorunlara sebep olmalarına karşılık, diğer sektörlerin çevresel 
etkileri yeterince dikkate alınmamaktadır. 

Dyrhauge’ye11 göre ÇPB, Avrupa Birliği açısından ‘Tek Pazar’ ile ilgili 
ekonomik çıkarlarla, çevre koruma arasındaki dengenin sağlanması 
açısından da büyük rol oynamaktadır. Bu bakımdan da AB için sadece ilgili 
politikaların koordinasyonu yeterli görünmemekte, etkin bir ÇPB’ne ihtiyaç 
duyulmaktadır. Bir diğer anlatımla farklı politika amaçlarının sadece 
koordinasyonu değil, çevre korumanın diğer politika amaçları ile 
bütünleştirilmesi hedeflenmektedir. Bütün bunların yanında, Nilsson ve 
Persson’ın12 ortaya koyduğu üzere, AB’de karar-almanın rasyonelliğini ve 
etkinliğini güçlendirdiği gerekçesiyle de ÇPB ayrıca destek görmektedir.  

Genel olarak bakıldığında, Jordan ve Schout13 ÇPB ilkesinin, Avrupa 
Konseyi ve Avrupa Parlamentosu’nun yanı sıra özellikle Komisyon 
tarafından sahiplenildiğini belirtmektedir. AB Komisyonu Çevre Genel 
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Integration”, Journal of Environmental Policy and Planning, vol 5, no 4, December 
2003, s.333. 
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Müdürlüğü (ÇGM), Komisyon içerisinde AB Çevre Politikasının 
düzenlenmesinde önemli rol oynamaktadır. ÇGM aynı zamanda çevre 
politikasının üye devletlerde uygulanmasından da sorumlu bulunmaktadır. 
ÇGB bu sorumluluklarının yanı sıra, çevre politikasının diğer Topluluk 
politikaları ile bütünleşmesi için de çaba göstermektedir. Böylelikle ÇGM, 
ÇPB’nin AB içinde yer edinmesini de sağlamıştır.  

Bu bağlamda Koch14, Çevre Genel Müdürlüğünün (eski adıyla DG XI) 
1986-1991, 1992-1996 ve 1997-2004 tarihleri arasında çevre politikasının 
Komisyonun içerisinde yer alan diğer Genel Müdürlüklerin sorumlu olduğu 
Birlik politikaları ile bütünleşmesi için farklı stratejiler takip ettiğini bize 
göstermektedir. 1986-1991 yıllarını kapsayan birinci dönemde, ÇGM 
öncelikle Komisyondaki diğer Genel Müdürlükleri Avrupa Tek Senedi 
(ATS) ve diğer Avrupa Konseyi kararlarında ortaya konulan sürdürülebilir 
kalkınma ilkesinin yasal boyutları hakkında bilgilendirmeye çalışmıştır. 
Bunun yanında ÇGM, yeni teknolojilerin ve yeniliklerin ‘Avrupa İş 
Pazarına’ yarar sağlayacağını, aynı zamanda ise çevresel bütünleşmenin de 
ekonomik bir zorunluluk olduğunu savunmuştur. ÇGM çevresel 
bütünleşmenin daha somut hale getirilebilmesi için çevresel etki 
değerlendirmelerin performanslarını da arttırmayı amaçlamıştır. 1992-1996 
yıllarını kapsayan ikinci dönemde ise Genel Müdürlük içerisinde yapısal 
değişiklikler gerçekleştirilerek, Komisyondaki diğer Müdürlükler ile 
çevresel bütünleşme faaliyetleri geliştirilmeye çalışılmıştır. Bunların 
arasında en önemlisi olarak 1994 yılında çevresel bütünleşme için özel bir 
birimin kurulması gösterilebilir. Bu birimin görevi diğer Genel Müdürlükleri 
bütünleşme prensibinin anlamı ve içeriği konusunda bilgilendirmek, onları 
çevresel bütünleşme konusunda teşvik etmek ve bütünleşme 
performanslarını geliştirme konusunda destek olmaktı. Bu kapsamda 
Komisyondaki diğer Müdürlükler, çevresel bütünleşme ile ilgili çalışmak 
üzere kendi çevresel sorumlularını belirlemek zorunda kalmıştır. ÇGM 
burada diğer Müdürlüklerin çevre sorumlularının katıldığı toplantıların 
koordinasyonundan sorumlu idi. Bu dönemde bütün bu çalışmalara rağmen, 
ÇGM ile diğer genel müdürlükler arasındaki işbirliği sınırlı kalmıştır. Diğer 
Müdürlüklerin çalışanları, ÇGM personelini kendi düşünce yapılarını 
değiştirmeye çalışmakla, ÇGM personeli ise onları çevresel gereklilikleri 
dikkate almamakla suçlamıştır. 1997-2004 yıllarını kapsayan üçüncü 
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dönemde ise, ÇGM diğer Genel Müdürlükleri çevresel politikaları, kendi 
gündemlerine almaları konusunda diğer sektörleri, Amsterdam 
Antlaşması’nın getirmiş olduğu yasal dayanağı kullanarak ikna etmek üzere 
çaba sarf etmiştir. Bunun için ÇGM, diğer Genel Müdürlüklerin 
gündemlerine saygı göstererek, onlara rasyonel görüşler sunarak ikna etmeye 
çalışmıştır. Bu dönemde ÇGM pragmatik davranarak, bu sayede 
Komisyondaki diğer Genel Müdürlüklerle daha iyi bir işbirliği ortamı 
oluşturmayı başarmıştır.   

ÇGM’nin bütün bu çalışmalarına ve çevresel bütünleşme sürecinin 
Avrupa Birliği Antlaşmaları ve Cardiff Süreci ile güçlendirilmiş olmasına 
rağmen, Koch’a15 göre bütünleşme prensibinin Komisyon Genel 
Müdürlüklerinde uygulanmasında yine de büyük zorluklar bulunmaktadır. 
Komisyonun içerisinde yer alan diğer Genel Müdürlüklerin, çevresel 
bütünleşme prensibi ile ilgili faaliyetlerin içerisinde yer almamalarından 
dolayı, prensibin uygulanması onlar için ‘dışarıdan gelen’ bir zorunluluk 
olarak ortaya çıkmaktadır.   

Adelle, Hertin ve Jordan16 ise AB siyasal düzeninin kendi içinde 
koordinasyonu zorlaştıran, kendine özgü birçok karakteristik taşıdığını 
belirtmektedir. Bunların başında AB’nin çok katmanlı yönetişim sisteminin 
getirdiği zorluklar gelmektedir. Sistem ulus-üstü, ulusal, bölgesel veya yerel 
düzeylerde yönetimleri, pek çok sektör ve çok sayıda aktörü içermektedir. 
AB’de politikaların koordinasyonu konusunda yapılacak girişimler rekabet 
politikası gibi tek sektörle sınırlı kaldığında daha kolay bir şekilde 
sonuçlandırılmasına karşılık, sürdürülebilir kalkınma da olduğu gibi pek çok 
sektör ile yapılan çalışmalar koordinasyonu zorlaştırmaktadır. Bunun 
yanında AB kurumsal ve usuller (prosedürler) açısından da oldukça 
karmaşık bir yapıdır ve kurumların rolleri ile sorumlulukları kesin bir şekilde 
tanımlanmamıştır. Keza siyasal süreç içinde yer alan kurumlar kendi 
aralarında ve içlerinde, sürekli veya geçici olan birçok komite ile alt 
komiteyi barındırmaktadır.  

Geerlings ve Stead’in17 değindiği üzere, AB’de sektörler-arası meseleler 
daha önce eşi görülmemiş bir şekilde önem kazanmıştır. Buna karşılık 
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AB’de sektörler-arası meseleler ile uğraşacak kurumsal yapılar henüz 
mevcut bulunmamaktadır. Yönetim mekanizmasında sorunun tek yönü ile 
uğraşan birçok birim olmasına karşılık, sorunu bir bütün olarak ele alan 
herhangi bir birim söz konusu değildir. Farklı sektörleri kapsayan 
bütünleştirilmiş politikaların, tanımlanmış politika alanlarını kurumsal olarak 
içine alan ve aynı zamanda diğer birimlerin görevlerini de içeren 
organizasyonel bir yapıya ihtiyacı bulunmaktadır. Geleneksel olarak 
yönetimin dikey bir şekilde bölümlere ayrılmış yapısı, kurumlar arasındaki 
bilgi akışını sınırlandırma eğiliminde olmakta ve koordinasyonlu eylemleri 
sekteye uğratmaktadır. Sektörler–arası meseleler, yönetim mekanizmasında 
birimlerin yalnızca politikalarının koordinasyonundan ziyade, politikaların 
birbirleri ile bütünleştirilmesi ihtiyacını zorunlu kılmaktadır. Bütünleştirici 
mekanizmaların oluşturulmasında; rekabet eden amaçlar arasında bir denge 
kurulması, yönetimin yatay kapasitesinin güçlendirilmesi, yönetim 
birimlerinin sorumluluklarının belirgin olmasının sağlanması, merkezin 
yönlendirici rolünün eylemlerin stratejik yönetiminde devamı gerekmektedir.  

Dyrhauge18 politikanın bütünleşmesinin ‘giriş’ seviyesi olan politikanın 
koordinasyonunda bile, AB’de ekonomi ve çevre ile ilgili aktörler arasında 
bir gerilim oluştuğunu, hatta Komisyon, Parlamento ve Konsey gibi temel 
AB aktörleri arasında bile sorunlara yol açabildiğini söylemektedir. Siyasal 
süreç içerisinde politikanın koordinasyonunda yönetişimin en üstünde 
bulunan AB’nin üst yapısı ile en altında bulunan yerel yönetimlere kadar 
tüm yönetişim düzeylerinde işbirliğine gerek vardır. Sürece yerel yönetimler 
açısından bakıldığında, Taylor’a19 göre AB’de 200’ün üzerinde çevresel 
tüzük ve yönerge, bütünleşme açısından yerel yönetimlerin uygulama 
alanına girmektedir. Buna örnek olarak da yerel yönetimlerin genellikle 
diğer sektörler ile çatışma içinde bulunduğu ulaşım politikası gösterilebilir20.   

Kurumsal yapı açısından bakıldığında, ÇPB’nin işleyişinde sektörler ve 
aynı zamanda yönetişim seviyeleri (ulus-üstü, ulusal ve yerel) arasında 
koordinasyonun sağlanması gerekmektedir. Adelle, Hertin ve Jordan21 etkin 
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bir politika koordinasyonu sağlayabilmenin, bütün siyasal sistemler için 
büyük bir meydan okuma olduğunu, hele yüksek seviyede karmaşıklık ve 
parçalanmanın olduğu AB’nin, diğer siyasal sistemlere göre koordinasyonu 
sağlayabilmek açısından daha zor durumda olduğunu söylemektedir.  

Schout ve Jordan22, sektörel bölümlere ayrılmış ve özerk kurumlara 
sahip geleneksel kurumsal yapıda koordinasyonu gerçekleştirmenin önemli 
bir güçlük yarattığını vurgulamaktadır. Bunun yanında geleneksel idari 
sistemlerde yeşil kabine, güçlü merkezi bir bakanlık veya sürdürülebilir 
kalkınma konseyi gibi ÇPB’nin koordinasyonu açısından kullanılabilecek 
çok az idari birim bulunmaktadır. AB kurumsal yapılanmasındaki idari 
görevler açısından, Komisyon bünyesinde kurulan sektörel genel 
müdürlükler ve üye ülkelerde bulunan sektörel bakanlıkların, çevresel 
konular ile ilgili politikaları, ulus-üstü veya ulusal düzeylerdeki karar-alma 
aşamalarında ele alması beklenmektedir. Buna karşılık bütün bu sektörel 
idari birimlerin, kendilerine ait özel amaçları bulunmaktadır ve kolaylıkla 
tahmin edileceği üzere kendi sektörel amaçları ile çevresel amaçlara eşit 
statü vermeleri oldukça zor görülmektedir. Bunun neticesinde örneğin 
AB’nin ulus-üstü düzeyinde, Komisyon içerisinde Çevre Genel 
Müdürlüğünün çevresel konular yönünden diğer sektörel genel 
müdürlüklerin yürütmekte olduğu çalışmaları izlemesine gerek 
bulunmaktadır. Ulusal düzeyde ise çevre ve ilgili bakanlıkların diğer sektörel 
bakanlıkların faaliyetlerini, onların çevresel konular ile olan ilişkilerini ve 
ilgili idari birimler arasındaki koordinasyonunu takip etmesi mühim 
görülmektedir. 

4.2. Üye Ülkeler Açısından AB’de Çevre Politikasının Bütünleşmesi 

Genel olarak AB siyasal sürecine göz attığımızda, birçok AB 
Politikasının uygulanması esnasında, AB üst-yapısı ile üye devletler 
arasındaki işbirliğinde sorunların ortaya çıktığı görülmektedir. 
Briassoulis’e23 göre bu sorunların arasında siyasal çıkarların ve amaçların 
farklılığı, AB Komisyonundaki Genel Müdürlükler arasındaki görüş 
ayrılıkları, Komisyonun üye devletleri yönlendirici bir görüşte 
bulunamaması, Birlik içerisinde yer alan ulusal ve yerel aktörlerin farklı 
                                                            
22  Schout ve Jordan, “The European Union’s Governance Ambitions and Its Administrative 

Capacities”, Journal of European Public Policy, vol 15, no 7, October 2008, s.964. 
23  Helen Briassoulis, “Policy Integration for Complex Policy Problems: What, Why and 

How”, Paper Presented at the Berlin Conference, Greening of the Policies: Interlinkages 
and Policy Integration, Berlin, December 3-4, 2004, s.4.  
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siyasal beklentilere sahip olmaları, üye devletlerin sektörel politikalarda idari 
açıdan aşırı derecede merkezileşmeleri, idari koordinasyonun zayıflığı ve 
yerel otoritelerle gerçekleştirilen yetersiz danışma faaliyetleri sayılabilir.  

ÇPB yönetimlerin geleneksel karar-alma usullerini değiştirerek, 
çevresel konuları diğer sektörlerin karar-alma aşamaları ile bütünleştirmeyi 
amaçlamaktadır. Bunun yanında ÇPB, Weerdt’in24 vurguladığı üzere karar-
alma aşamasının daha şeffaf ve denetime açık olmasını istemektedir. Bu da 
Lizbon Süreci ile ortaya konulan ‘Açık Koordinasyon Metodu’ nun (Open 
Method of Coordination), ÇPB açısından ne kadar önemli olduğunu 
göstermektedir. ‘Açık Koordinasyon Metodu’, üye devletlerin Komisyon ile 
gönüllü olarak işbirliği yapması ve metodun üye devletlerin kendine özgün 
koşullarına uyarlanarak, diğer üye devletlerin iyi uygulama örneklerinden 
faydalanması üzerine kurgulanmıştır. Metot gönüllü olarak üye devletlerce 
takip edilecek olan AB kılavuz çizgilerini içermekte, üye devletlerin kendi 
performanslarını raporlamalarını, ikili değerlendirme yapılarak iyi uygulama 
örneklerinin tanımlanmasını ve gerektiğinde üye devletlerin diğerlerince 
teşhir edilmesi gibi yöntemlerin kullanılmasına dayanmaktadır. Açık 
koordinasyon metodu çevrenin dışında insan sağlığı, istihdam, sosyal 
dışlanma gibi çeşitli konuları da içine almaktadır. Komisyon, açık 
koordinasyon metodu içerisinde yer alan izleme ve iyi uygulama 
örneklerinin karşılaştırılması konularında önemli bir role sahip 
bulunmaktadır.  

ÇPB’nin karar-alma aşaması ile bütünleşmesi açısından üye ülkelerde 
ne tür bir kurumsal yapılanmanın daha etkin olduğunu tanımlamak oldukça 
zor görünmektedir. Sgobbi25, ÇPB bakımından karar-alma aşamasında nasıl 
bir kurumsal yapılanmanın daha uygun olacağına dair başlıca iki görüşü 
ortaya koymaktadır. Birinci görüşe göre, “güçlü ve merkezi bürokrasiler 
sürdürülebilir kalkınma stratejilerinin başarılı bir şekilde uygulanması” için 
gerekmektedir çünkü “karmaşık problemler çeşitli kurumsal aktörler 
arasında yüksek seviyede koordinasyon ve işbirliğini” gerektirmektedir. Bu 
                                                            
24  Weerdt, Assche ve Devuyst, “The Role of Local Authorities in Achieving Sustainable 

Development”, Ed. Bhaskar NATH, Luc HENS, Dimitri DEVUYST, Sustainable 
Development, European Centre for Pollution Research, Brussels, VUB University Press, 
1996, s.305. 

25  Alessandra Sgobbi, “Environmental Policy Integration and the Nation State: What Can We 
Learn from Current Practices?” Ed. Allessandra GORIA, Alessandra SGOBBI, Ingmar von 
HOMEYER, Governance for the Environment: A Comparative Analysis of 
Environmental Policy Integration, The Fondazione Eni Enrico Mattei (FEEM) Series, 
Cheltenham, Edward Elgar, 2010, s.18-19. 
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açıdan bakıldığında güçlü merkezi bir devlet koordinasyon açısından tercih 
edilmektedir. Buna karşılık ikinci görüşe göre, ÇPB’nin katılımcılık, 
şeffaflık gibi ilkeleri içeren yeni yönetişim modellerine olan yatkınlığı göz 
önüne alınarak, merkezi olmayan kurumsal yapılanmanın daha etkin olduğu 
savunulmaktadır. Bütün bu görüşlere karşılık, Sgobbi26 ülkeler arasındaki 
büyüklük, siyasal yapı ve coğrafi faktörler gibi çeşitli değişkenlikler göz 
önüne alındığında, bütün ülkelere uygun bir model yapı ortaya 
koyulamadığını aktarmaktadır. Jordan ve Lenschow’da27 aynı görüş açısını 
paylaşmaktadır. Buna göre yönetimin kurumsal yapısı, kurumun ilgili yasal 
düzenlemeleri ve kurumsal yapının idari üslubu bize bütünleşmenin 
etkinliğinin analizi açısından yardımcı olmaktadır ancak hangi modelin 
çevre politikasının bütünleşmesi açısından daha faydalı olduğu konusu 
henüz muğlâk bir durumdadır.  

Devletin içerisindeki idari yapılanmada en büyük kurumlar olan 
Bakanlıkların yapıları kendi başlarına bütünleşme için tek belirleyici faktör 
olmamalarına karşılık, bakanlıklar-arası ilişkilerin bütünleşme açısından 
incelenmesi Sgobbi’ye28 göre yararlı bulunmaktadır. Konuya yine bu açıdan 
yaklaşan Jordan ve Lenscow’a29 göre bütün siyasal sistemlerde az veya çok 
bakanlıkların birbirleriyle ilişkileri açısından bir parçalanma yaşanmaktadır. 
Bu açıdan Almanya, bakanlıkların yüksek seviyede özerk olduğu bir 
yönetim yapısına verilecek iyi bir örneği oluşturmaktadır. Koordinasyon 
açısından Almanya, ABD, Avustralya gibi federal sistemler ve benzer 
şekilde AB bütünleşme açısından önemli sayılabilecek kurumsal engellerle 
karşılaşmaktadır.   

Brundtland Raporu başarılı bir şekilde daha önce hiç yapılmayan 
kapsamlı bir kurumsal reformun yapılmasının ne kadar gerekli olduğunu 
ortaya koymuştur. Schout ve Jordan30, Brundtland Raporunun, AB 
Komisyonunu, ÇPB’nin idari ve bürokratik reformlara ihtiyacı olduğu 
şeklindeki düşüncesinin oluşumunu etkilediğini açıklamaktadır. Buna 
karşılık Komisyon bu konuda yapılması gerekli reform için bir model ortaya 
                                                            
26  Sgobbi, Environmental Policy Integration and the Nation State, a.g.e., s. 26-29. 
27  Andrew Jordan ve Andrea Lenschow, Environmental Policy Integration, a.g.e., s. 150.  
28  Sgobbi, Environmental Policy Integration and the Nation State, a.g.e., s. 32. 
29  Andrew Jordan ve Andrea Lenschow, Environmental Policy Integration, a.g.e., s. 151-

152. 
30  Adriaan Schout ve Andrew Jordan, “Administrative Instruments”, Ed. Andrew JORDAN, 

Andrea LENSCHOW, Innovation in Environmental Policy? Integrating the 
Environment for Sustainability, Edward Elgar, Cheltenham, 2008, s.64.  
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koyamamıştır hatta ‘politikalar ve kurumlar’ bile tanımlanmamıştır. Bu 
durum üye devletlerin eklektik ve yapılandırılmamış bir süreç içerisinde 
çeşitli idari araçları denemelerine yol açmıştır.  

Bunun yanında Jacob, Volkery ve Lenschow’a31 göre çoğu ülke mevcut 
kurumlarına müdahale etmek veya değiştirmek yerine, mevcut kurumsal 
yapılanmalarına eklemelerde bulunmayı tercih etmektedir. İngiltere, Norveç 
ve Hollanda gibi ülkeler de bu yaklaşıma uygun olarak ÇPB araçlarını 
kullanmayı tercih etmektedir. Hemen tüm ülkeler sürdürülebilirlik stratejileri 
veya çevresel planlar gibi genel stratejik yaklaşımlar geliştirmektedir. Bunun 
dışında pek çok ülkede anayasal düzenlemeler, birimler arası çalışma 
grupları ile değerlendirme ve tavsiye de bulunmak üzere bağımsız yapılar 
ortaya koyulmaktadır. ÇPB’de kullanılan araçların siyasal sürece farklı 
şekillerde etkileri olmaktadır. Bazı araçlar süreç içerisindeki aktörlerin 
konumunu belirlerken, diğerleri bilginin dolaşımı, koordinasyonun 
geliştirilmesi ve sürecin izlenmesi ile değerlendirilmesi gibi konularda önem 
kazanmaktadır.  

Bu kapsamda Jordan ve Lenschow32,‘Stratejik Çevresel Değerlendirme’ 
gibi araçların, çevre politikasında uzun dönemli öğrenme fırsatı yarattığını, 
şeffaflık ve halkın siyasal sürece katılımını arttırarak, sistemin meşruiyetinin 
güçlenmesine yardımcı olması açısından birçok fayda sağladığını 
belirtmektedir. Örneğin Kurnuv’a33 göre ‘Stratejik Çevresel Değerlendirme’ 
ile karar-alma aşamasına konu ile ilgili tarafların katılımı eşit bir şekilde 
temin edilerek, en azından tüm tarafların görüşü alınabilmektedir.   

Sgobbi34, ÇPB’nin etkinliğinin bir diğer deyişle bütünleşme sürecinin 
başarısının sadece çevrenin korunması ile değil, diğer sosyo-ekonomik 
gelişme ihtiyaçlarının karşılanması ile mümkün olabildiğini söylemektedir. 
Uygulanan ekonomi politikalarının faydaları da ancak hayat kalitesinin 
gelişimine sağladıkları katkı ile eş orantılı olarak görülmelidir. İrlanda, 
Yunanistan gibi üye devletlerin diğer Almanya, Hollanda gibi üye ülkeler 
arasındaki gelişmişlik farklarını azaltmaya yönelik ‘AB Uyum 
                                                            
31  Jacob, Volkery ve Lenschow, “Instruments for Environmental Policy Integration in 30 

OECD Countries”, Ed. Andrew JORDAN, Andrea LENSCHOW, Innovation in 
Environmental Policy? Integrating the Environment for Sustainability, Edward Elgar, 
Cheltenham, 2008, s.39. 

32  Andrew Jordan ve Andrea  Lenschow, Environmental Policy Integration, a.g.e., s.155. 
33  Lone Kurnuv, “Strategic Environmental Assessment: Sustainability and Democratization”, 

European Environment, vol 7, 1997, s.179. 
34 Sgobbi, Environmental Policy Integration and the Nation State, a.g.e., s.36.  
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Politikalarına’ yön veren ekonomik büyüme ise çevresel korumayı dikkate 
almadığı sürece bu yönüyle eksik kalacaktır. Uyum politikalarında 
öngörülen AB üye devletleri arasındaki milli gelirin eşitlenmesi hedefi, 
sadece bu ülkelerdeki ekonomik büyümeyi öngörmekte, bunun yanında 
çevre açısından önemli olan enerji, ulaşım ve tarım gibi anahtar alanlarda 
çevrenin üzerinde baskılara neden olmaktadır. Barras ve Triebswetter’e35 
göre AB Çevre Mevzuatı ile çevre bu ekonomik baskılara karşı korunmaya 
çalışılmakta, buna karşılık yasal düzenlemeler çevre ve ekonomi 
politikalarının bütünleşmesini yeterli ölçüde sağlayamamaktadır.  

Üye devletlerin birbirleri ile ekonomik açıdan uyum sağlayabilmeleri 
açısından başvurulan en önemli mali araçlardan birisi, AB Bütçesinin 
kullanımından sorumlu Avrupa Yatırım Bankası’nın koordinasyonunda 
yapılan harcamalardır. Bu tür harcamalar da genel olarak çevresel 
değerlendirme yapılmasının zorunlu olduğu yatırım projelerinde 
yapılmaktadır. Buna karşılık Barras ve Triebswetter36, çevresel 
değerlendirmenin bu tür yatırım faaliyetlerinde asli olmak yerine, daha çok 
usulsel olarak ele alındığını ve stratejik düzeyde çevresel değerlendirmenin 
karar-alma aşamalarında henüz tam olarak yerini alamadığını 
savunmaktadır. Bunun dışında üye ülkeler arasında uyumu hedefleyen AB 
politikalarında çevre boyutunun sağlamlaştırılması konusunda ekonomik 
teşviklere çok az başvurulmaktadır. Örneğin sektörel ekonomi politikaları, 
çevrenin korunması konusunda yeterli teşvikler vermek yerine, tarım 
politikalarında düşük fiyatlı sulama suyunun aşırı derecede kullanılmasına 
ön ayak olmuşlardır. Buna ek olarak altyapı harcamaları, çevreyi dikkate 
alan ekonomik teşvikler almak yerine usulsel (prosedürel) kısıtlamalara tabi 
olmaktadır.  

AB, ÇPB’nin güçlü bir savunucusu olarak ortaya çıkmasına rağmen, 
üye ülkeler arasında bu konunun uygulanmasında çeşitli farklılıklar 
bulunmaktadır. Ahmad37 yönünden, AB içindeki ‘daha fazla ve daha az’ 
gelişmiş üye ülkelerin birçok çevre ve sürdürülebilir kalkınma politikaları, 
                                                            
35  Robert Barras, Rolf-Ulrich Sprenger ve Ursula Triebswetter, “Cohesion and the 

Environment: Policy Integration at European Level”, European Environment, vol 7, 
1997, s. 106. 

36  Barras, Sprenger ve Triebswetter, Cohesion and the Environment: Policy Integration, 
a.g.e., s.107. 

37  Imran Habib Ahmad, “Climate Policy Integration: Towards Operationalization”, United 
Nations Department of Economic and Social Affairs (DESA), Working Paper No: 73, 
March 2009. s.11-12.  



 76

plan veya programları bulunmasına ve AB’nin bu yöndeki bütün 
yönlendirmesine rağmen, üye ülkelerin kendi ulusal politikalarında çevrenin 
ana bileşen olduğuna dair fazla bir kanıt görülmemektedir. AB, ÇPB’nin 
gerçekleşmesi konusunda anayasal bir taahhütte bulunmasına, Çevre Eylem 
Programları yayınlamasına, Cardiff Sürecini oluşturmasına ve AB 
Sürdürülebilir Kalkınma Stratejisini hazırlamasına, çeşitli sektörel politikalar 
ile çevre sektörünü bütünleştirme gayretlerine rağmen, gelişmiş ve 
gelişmekte olan üye ülkelerin ÇPB’deki etkinlikleri büyük bir değişkenlik 
göstermektedir. 

4.3. AB’de Çevre Politikasının Bütünleşmesinde Koordinasyon  

Lenschow’un38 vurguladığı üzere, AB’nin kendi içerisinde ve üye 
ülkelerin idari sistemlerinde bölümler arasında sıkı bir ayrışma bulunmasına 
karşılık, ÇPB aracılığıyla bu bölümler arasında çeşitli organizasyonel kanallar 
ve usuller (prosedürler) oluşturulması, böylece bölümler arasında düzenli bir 
diyalog sisteminin kurulması ve görüşlerin karşılıklı alışverişini 
kolaylaştırmak hedeflenmektedir. Böylece sadece koordinasyonu ve uyumu 
sağlamak değil, bunun yanında diğer siyasal amaçların da bir araya getirildiği 
ortak bir sorun çözme mekanizmasının oluşturulması arzu edilmektedir.   

Bu hedefi yerine getirebilmek amacıyla, Adelle, Hertin ve Jordan’a 39 
göre AB’nin üç ana koordinasyon mekanizması ile süreç boyunca 
sürdürülebilir kalkınma konusunda çalışma yürütmekte olduğu 
görülmektedir. Birincisi 1998 yılında başlatılan Cardiff Süreci ile belirlenen 
sektörlerle ilgili olarak, Konsey Bakanlarının kendi bütünleşme stratejilerini 
geliştirmeleri, bu şekilde sürdürülebilir kalkınmayı ve bununla ilgili olarak 
çevresel bütünleşmeyi kendi politika alanlarında yerine getirebilmektir. 
İkinci mekanizma ise 2001 yılında kabul edilen ‘AB Sürdürülebilir 
Kalkınma Stratejisi’ olmuştur. Bu koordinasyon mekanizmalarına ek olarak 
ise, 2002 yılında üçüncü koordinasyon mekanizması olan ‘Avrupa 
Komisyonu Etki Değerlendirme Sistemi’ (European Commission Impact 
Assessment Regime) AB tarafından ortaya koyulmuştur.   

Adelle, Hertin ve Jordan’ın40 belirttiği üzere, ‘Avrupa Komisyonu Etki 
Değerlendirme Sistemi’ ile Komisyon tarafından hazırlanan yeni politika 
                                                            
38  Andrea Lenschow, New Regulatory Approaches, a.g.e., s.300. 
39  Camille Adelle, Julia Hertin ve Andrew Jordan, Sustainable Development ‘Outside’ the 

European Union, a.g.e.,s.59-61 
40  Camille Adelle, Julia Hertin ve Andrew Jordan, Sustainable Development ‘Outside’ the 

European Union, a.g.e.,s.59-69. 
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önerileri bir değerlendirme sürecine tabi tutulmaktadır. AB’de koordinasyon 
problemlerine, iletişim-ağı temelli olarak çözüm getirilmeye çalışılmaktadır. 
Buna göre çeşitli sektörlerden aktörler, kendi alanlarında yeni düzenlenen 
politikaların diğer alanlar üzerindeki etkileri hakkında bilgi paylaşımında 
bulunmaları konusunda teşvik edilmektedir. Bu bilgi paylaşımının sonunda, 
zamanla sektörler ve aktörler arasında güven ve dayanışmanın seviyesinin 
artacağı, süreç içerisinde karar-almada saydamlığın da geliştirilmesine 
katkıda bulunacağı düşünülmektedir. Yaygın olarak kullanılan çevresel etki 
değerlendirme veya stratejik etki değerlendirme gibi diğer çevresel 
değerlendirmelerden farklı olarak, kadın-erkek arasındaki cinsiyet eşitliğinin 
gözetilmesi gibi diğer unsurlarda bu etki değerlendirmede kullanılmaktadır. 
Böylece hazırlanan politika önerileri çeşitli analitik adımlar ile 
değerlendirmeye alınarak; problemin tanımı, amaçlar, politikanın 
alternatifleri, etkileri, izlenmesi, önerinin uygulama sonrası etkileri, ilgili 
taraflar ile danışma sürecinin gerçekleştirilmesi ve son olarak uygun 
politikanın seçimi gibi safhaları kapsamaktadır. Buna karşılık Adelle, Hertin 
ve Jordan, ‘Avrupa Komisyonu Etki Değerlendirme Sistemi’nde sektörlerin 
ilgili aktörleri arasındaki işbirliği etkinliğinin ‘Metcalfe Ölçeğinde’41 ikinci 
derece olan ‘bilgi değişimini’ bile tam olarak sağlayamadığını 
savunmaktadır.  

4.3.1. Politikanın Koordinasyonunun Derecelendirilmesi (Metcalfe 
Ölçeği) 

‘Başarılı bir Etki Değerlendirme Sistemi’ ilgili tüm sektörlerin 
aktörlerine danışılması ve onların olası tüm yaklaşımlarını dikkate almayı 
gerektirmektedir. Böylece koordinasyon açısından daha başarılı 
olunabilmektedir. Sektörlerde yer alan aktörlerin arasındaki koordinasyonun 
derecesi ‘Metcalfe Ölçeği’ (Koordinasyonun Derecelendirilmesi) ile 
ölçülebilmektedir42. Bu ölçek ile her bir koordinasyon derecesi bir önceki 
koordinasyon derecesi ile kıyaslanmaktadır. Metcalfe ölçeği ile basit 
görevleri yerine getirebilmek için yeterli olan düşük seviyedeki 
koordinasyon ile daha karmaşık görevleri yerine getirebilmek için gerekli 
olan yüksek seviyedeki koordinasyon seviyeleri tanımlanmaktadır.    

                                                            
41  Bakınız Les Metcalfe, International Policy Coordination and Public Management Reform, 

International Review of Administrative Sciences, vol.60, 1994, 271-290.  
42  Andrew Jordan ve Adriaan Schout, Political Ambitions and Coordination Capacities, 

a.g.e., s.41-44. 
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Derece 1-Bağımsız bir şekilde politikanın belirlenmesi 

Kurumlarca karar-alma aşamasının bağımsız olarak yürütülmesidir. 
Her bir kurum kendi politika alanında özerkliğini sürdürmektedir.  

Bu seviyede siyasal sistemde yer alan ilgili aktörlerin tanımlanması ve 
hangi aktörlerin sistem için de yer aldığı bilinmelidir. Bu seviyedeki en 
önemli aktörler sektörel bakanlıklar (ulaşım, tarım, enerji gibi), dış ilişkiler 
birimleri (özellikle Bakanlığın AB koordinasyon birimleri) ve çevre 
bakanlığıdır. Buna ek olarak, ÇPB ile ilgili olan aktörlerin birbirleriyle 
etkileşimli olarak çalışmalarına yardımcı olacak kuralların ve 
kapasitelerinin incelenmesi gerekmektedir. Onların ne zaman ve nasıl 
birbirlerine etkileşimlerinin sağlanabileceğinin bilinmesi önem taşımaktadır. 

Derece 2-İletişim (bilgi değişimi) 

Diğer kurumlarla yeterli düzeyde iletişimin sağlanmasıdır (bilgi-
değişimi). Kurumlar diğer kurumları mevcut konular hakkında 
bilgilendirmekte ve kendi alanları konusunda önerilerde bulunmaktadır. 

Bu düzeyde bağımsız olarak politikanın belirlenmesinden farklı olarak, 
aktörlerin birbirleriyle olan etkileşimlerinin yönetilmesi gerekli 
görülmektedir. Bu nedenle aktörler arasında bilginin dolaşımını, sektörler 
arası etkileri açısından ele almaktadır. Bu aşamada ÇPB sadece bir birimin 
diğer birimi bilgilendirmesi ile sınırlıdır (çevre biriminin diğer birimleri 
konunun çevresel yansımaları hakkında bilgilendirmesi gibi).  

Derece 3-Danışma 

Diğer kurumlar ile danışma sürecinin kurulmasıdır. İki yönlü olarak 
işleyen bir süreçtir. Diğer kurumlar yapılan işlemler nedeniyle 
bilgilendirilmekte ve diğer kurumlar ile kendi alanlarındaki politikaların 
belirlenmesi konusunda danışma sağlanmaktadır. 

Danışma diğer tarafın ne yaptığına ilişkin gösterilen aktif ilgi anlamına 
gelmektedir ve iki yönlü bilgi akışını da içermektedir. Buna karşılık danışma 
süreci diğer aktörlerin özerkliğini de azaltmamaktadır. ÇPB açısından 
üçüncü derece iki sektör aktörünün kendi politikaları açısından çevresel 
etkileri müzakere etmelerini içermektedir. 

Derece 4-Uyuşmazlığın önlenmesi 

Kurumlar arasında fikir ayrılıklarının önlenmesidir. Kurumların 
müzakerelerde zıt konumlarda bulunması engellenmekte ve tek bir ağızdan 
görüş bildirilmektedir. 
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Önceki dereceler de aktörlerin bireysel sorumluluklarının önemini 
vurgulamaktadır. Dördüncü derece ise ortak bir konumu tesis etmek üzere 
gerçekleştirilen ortak bir çalışmayı kapsamaktadır. Buna rağmen gerçekte 
açık bir çelişkinin önlenmesi için koordinasyonun kurulmasını 
amaçlamaktadır. Burada oluşturulmaya çalışılan, anlaşamamanın 
önlenmesine yönelik bir fikir birliğidir (önerinin çevresel sonuçlarının daha 
fazla incelenmesinin talep edilmesi gibi).  

Derece 5-Fikir birliği arayışı 

Kurumlar arasında uzlaşma aranmasıdır (konsensus). Kurumlar 
örneğin ortak komiteler veya proje grupları aracılığıyla birlikte 
çalışmaktadır. Kurumlar birbirlerinin bağımsızlığını ve karşılıklı çıkarlarını 
tanıyarak politikalarının ayrışmalarını engellemeyi çözümlemektedir. 

Beşinci derece ortak amaçların bulunmasına yönelik pozitif 
koordinasyonu içermektedir. Örneğin politika önerisinin çevresel meseleleri 
yansıtacak şekilde değiştirilmesine yönelik girişimler burada sayılabilir.  

Derece 6-Uzlaşma 

Kurumlar arasındaki farklı görüşlerin hakem kararına götürülmesidir. 
Kurumlar arasındaki görüş ayrılığının, yatay koordinasyon süreçleriyle 
(ikinciyle beşinci derece dereceler arasında) çözülememesi durumunda, 
merkezi bir hakem sürecine ihtiyaç duyulmaktadır. 

Ortak bir anlaşma zemininin bulunması nadiren gerçekleşebilmekte ve 
bu nedenle de dışarıdan yardıma ihtiyaç bulunmaktadır. Dış ilişkiler 
bölümleri bazen bu görevi üstlenmekte ve iki aktör arasında tarafsız olarak 
görevlerini yerine getirmektedir. Uzlaşma bulunmasına karşılık, resmi 
olmayan bir şekilde iki farklı görüş iddiasına devam edebilmektedir. 

Derece 7-Hakem kararına başvurma 

Kurumlar için çeşitli parametrelerin belirlenmesidir. Kurumlar 
arasında karar-alma aşamalarını belirleyen merkezi bir biriminin 
yönlendirmesi ile kurumlar için ortak parametrelerin oluşturulmasıdır. Bu 
parametreler kurumların ne yapması gerektiğinden çok, ne yapmaması 
gerektiğini ortaya koymaktadır.  

Uzlaşma burada yeterli olmayabilmektedir. Taraflar arasında görüş 
ayrılığının devam etmesi durumunda, bir yetkilinin öne çıkarak karar alması 
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gerekebilmektedir. Hakem kararına başvurmak, başbakanın eşitlerin 
arasında ön plana çıktığı İngiltere gibi idari sistemlerde daha çok 
işlemektedir. Buna karşılık Hollanda gibi ülkelerde ise uzlaşma en çok güven 
duyulması gereken yöntem olmaktadır. Bu derecede hiyerarşik yapılanma ön 
plana çıkmaktadır. 

Derece 8-Toleransın sağlanması 

Yönetimin önceliklerinin oluşturulmasıdır. Merkezi hükümetin başı olan 
kişi, konu edilen politikanın ana hatlarını ve önceliklerini ortaya 
koyulmasında liderlik etmektedir.  

Önceki derecelerin tersine, sınırların tanımlanması stratejik olarak 
görülmektedir. Politikanın gideceği yön hakkında erken bir uzlaşmayı 
içermektedir. Esnekliğin sağlanması bakımından, kesin amaçların önceden 
belirlenmesi ile başlıca aktörler ve sektörler arasında erken bir uzlaşma 
umulmaktadır. 

Derece 9-Özel bir amaca yönelik çalışma 

Genel bir yönetimsel stratejidir (bu durum en ideal durum olarak 
tanımlanmakta ancak pratikte uygulanamaz olarak görülmektedir).  

Koordinasyonun en üst derecesinde sistemde her bir kurumun 
gerçekleştirmeyi düşündüğü genel bir amacın olduğunu var saymaktadır. Bu 
durum merkezi yönetimin genel amacının ÇPB‘yi sağlamak olduğunda ve 
basitçe bütün bölümlerin bu düşünceyi uygulamaları halinde 
gerçekleştirilebilir olabilmektedir. Gerçek durum ise ÇPB’nin merkezi 
yönetimin amaçlarından sadece bir tanesi olduğudur.  

Yukarıda siyasal süreç içinde yer alan sektörel aktörlerin arasındaki 
koordinasyon etkinliğini ortaya koyan koordinasyon derecelendirmesi, 
aktörlerin hangi düzeyde koordinasyon işlevi yürüttüğünü ortaya 
koymaktadır. Bu düzeyin hangi seviyede olduğuna da aktörlerin 
koordinasyon kapasiteleri (girdileri) doğrudan belirlemektedir. Başlıca altı 
koordinasyon kapasitesi (girdisi) koordinasyon derecelendirmesine etkide 
bulunmaktadır.  
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4.3.2. Koordinasyon Kapasitesi  

4.3.2.1. Hiyerarşik Araçlar 

Schout43, klasik hiyerarşi düşüncesine göre merkezi yönetimin, 
hükümet içinde koordinasyon görevinin gerçekleştirilmesinden sorumlu 
olduğu yaklaşımından yola çıkarak, koordinasyon görevlerinin hükümetteki 
başbakan tarafından kendisine bu konuda bağlı bir birim oluşturularak yerine 
getirilebileceğini savunmaktadır. Bunun yanı sıra birçok ilgili sektörel 
politikanın özel olarak koordinasyonundan sorumlu bir bakanda sistem 
içinde bulunabilmektedir. Belçika, Fransa, Almanya, İspanya ve İsveç 
örneklerinde olduğu gibi, birçok ülke hükümet kabinesi düzeyinde çalışma 
grupları veya komiteler kurarak, hiyerarşik araçları kullanmışlardır. Buna 
karşılık oluşturulan bu komitelerin çoğu sadece ulusal sürdürülebilir 
kalkınma stratejilerinin oluşturulmasına katkıda bulunmuştur. Bir kısmı da 
daha sonra bu stratejilerin uygulanmasını takip etmek amacıyla görevlerine 
devam edebilmişlerdir. Hiyerarşik araçlar yüksek düzeyde siyasi liderlik 
edilmesinin gerekli olduğu durumlarda ve sektörler arasındaki 
anlaşmazlıkların çözümü ile ilgili faaliyetlerin izlenmesi amacıyla 
kullanılmaları tercih edilmektedir. AB örneğinde ise koordinasyon görevinin 
yerine getirilmesi, Komisyon ve Avrupa Konseyi Başkanlığı tarafından 
gerçekleştirilmektedir. 

4.3.2.2. Bürokratik Kurallar ve Uygulama Usulleri (Prosedürleri) 

Yine Schout44, bürokrasilerde kuralların ve prosedürlerin, davranışların 
standart hale getirilmesi açısından önemli olduğunu ortaya koymaktadır. 
Bunun yanında işleyiş kuralları ve prosedürler, bürokrasilerde kültürel 
değişimin sağlanmasında da büyük role sahiptir. Kurumlarda kültürel 
değişimin oluşumunda kurumlar arasında bilginin dolaşımı önemli 
görülmektedir. Bilginin dolaşımında aktif ve pasif bilgi dolaşımı şeklinde 
ikili bir ayırıma gidilebilir. Bakanlıkların kendi aralarında olan ve bir 
bakanlığın diğerinden bilgi almak zorunda kaldığı durumlar, pasif bilgi 
dolaşımı olarak adlandırılmaktadır. Bu açıdan çevre bakanlığı diğer sektörel 
bakanlıklardan, çevre ile ilgili bilgileri kendisi almak zorunda kalmaktadır. 
Buna karşılık aktif bilgi dolaşımında ise ilgili bakanlık diğer birimleri resmi 

                                                            
43  Adriaan Schout,”Administrative Instruments”, Ed. Andrew JORDAN, Andrea 

LENSCHOW, Innovation in Environmental Policy? Integrating the Environment for 
Sustainability, Edward Elgar, Cheltenham, 2008, s.55-56. 

44  Adriaan Schout, Administrative Instruments, a.g.e., s.57.  
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olarak bilgilendirmek ve onların görüşlerini koordinasyon sürecinde dikkate 
almak durumundadır. Diğer taraftan aktif bilgi dolaşımı ise koordinasyon 
sürecini güçlendirmekte ve süreç ile ilgili sorunlar karar –alma aşamasının 
erken aşamasında fark edilebilmektedir. Bu sayede aktif bilgi dolaşımı ÇPB 
ile daha uyumlu olabilmektedir. ÇPB açısından bilginin dolaşımı, bürokratik 
kural ve prosedürler ile daha da güçlendirilebilir. Böylece çevre bakanlığına 
diğer sektörel bakanlıklar tarafından çevre ile ilgili politika önerileri 
konusunda bilgi verilmesi ve böylece ilgili politika önerilerinin karar-alma 
mekanizmasında görüşülmesi sağlanabilir.  

Bürokratik usulleri ve davranışları standart hale getiren kurallar, idari 
mekanizmada işler yapılırken kimin bilgilendirileceği, yapılan işlerden 
kimin sorumlu tutulacağı ile ilgilidir. AB’den örnek vermek gerekirse eğer, 
Jordan ve Schout’a 45 göre buna sorumlu birimin diğer birimleri 
bilgilendirmek zorunda olması ve diğer birimlerin görüşlerinin koordinasyon 
sürecine dâhil edilmesi gösterilebilir. Aktif şekilde gerçekleştirilen bu 
yaklaşım ile koordinasyon ile ilgili problemler, politika düzenleme sürecinin 
erken aşamalarında ortaya çıkarılarak, birimler arasında veya sektörler 
arasındaki sorunlara göre çözüm geliştirilmeye çalışılmaktadır. Aktif 
koordinasyon ile ‘sorunun koordinasyonu’ teşvik edilmektedir. Buna karşılık 
pasif koordinasyon ile genel anlamda ‘olayın koordinasyonu’ 
yürütülmektedir. Bu nedenden dolayı koordinasyon sırasında ortaya çıkan 
anlaşmazlıklar, çözümün geliştirilmesi için belirli bir olaya kadar 
ertelenmektedir (örneğin AB’ye üye ülkelerin daimi temsilcilerinin bir araya 
geldiği ‘COREPER’ toplantılarında olduğu gibi). Olayın koordinasyonu 
herkesin hemfikir olduğu bir konumu gerekli kılmaktadır. Bu yaklaşım açısı 
ile sonuç yerine olay koordine edilmektedir.   

4.3.2.3. Personelin Eğitimi  

Verilen eğitimler ile ilgili personelin daha koordineli bir şekilde 
çalışmasının teşvik edilebildiği, Schout46 tarafından belirtilmektedir. Eğitim, 
koordinasyon konusunda belirli bir bilinç ortamı oluşturarak, koordinasyon 
konusunda personel arasında istek yaratabilmektedir. Buna karşılık birçok 
siyasal hedefin bulunduğu ve usullerin yürürlükte olduğu bir ortam da, 
eğitimin faydası da pratikte oldukça sınırlı olabilmektedir. Örneğin 

                                                            
45  Andrew Jordan ve Adriaan Schout, Political Ambitions and Coordination Capacities, 

a.g.e., s.45. 
46  Adriaan Schout, Administrative Instruments, a.g.e.,  s.57-58. 
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İngiltere’de çevresel politikanın işleyişinin değerlendirilmesi konusunda 
çeşitli eğitimler verilmek istenmiş, buna karşılık bu eğitimlere katılarak bu 
konuda çalışmak isteyen çok az kişi olmuştur. Bu yüzden tek bir sektörel 
hedefin gerçekleştirilmesine yönelik verilenlere eğitimler, karmaşık ve yatay 
görevlerin olduğu ÇPB’ye verilen eğitimlere göre daha başarılı 
bulunmaktadır.   

4.3.2.4. Sonuç ve Görevlerin Belirlenmesi 

Aynı zamanda Schout’a47 göre farklı birimlerin ÇPB gibi ortak bir 
hedefe odaklanabilmeleri için her bir birimin bu konuda yapacağı katkının 
belirlenmesi gereklidir. Bunun için genel işleyiş konusunda farklı idari 
yapıların ortaya koyacağı sonuçların veya yerine getireceği görevlerin 
standart hale getirilmesi ve bununda çeşitli hiyerarşik yöntemler ile 
uygulanması mümkün görünmektedir. Böylece idari bir yapı için çevresel 
düzenlemelerin yer aldığı hedeflerin veya sektörel bakanlıkların bütünleşme 
stratejileri hazırlamaları, enerji tasarrufuna yönelmeleri veya atıkların 
yeniden kullanımının teşviki gibi özel amaçların belirlenmesi mümkün 
olabilmektedir. Hiyerarşik düzen yukarıdan-aşağıya doğru olmak üzere üst 
yönetimin genel önceliklerinin belirlenmesi ve daha sonra bunların 
uygulanmak üzere bakanlıklara devredilmesi şeklinde olabileceği gibi, 
aşağıdan-yukarıya doğru olarak merkezi hükümetin katkılarıyla idari 
yapıların sektörel amaçlarının belirlendikten sonra bir araya getirilerek, 
aralarında ortak bir önceliğin belirlenmesi süreci ile gerçekleştirilebilir. Bu 
tür aşağıdan-yukarı doğru hiyerarşik düzen konusunda en etkin üye ülke 
İsveç olarak görülürken, AB’de Cardiff bütünleşme stratejileri 
doğrultusunda sektörlerin göreceli olarak daha çok aşağıdan-yukarıya 
yaklaşımla ortak amaçları oluşturmaları istenmektedir. Ortak hedeflerin 
belirlenerek çalışmalarının koordinasyon içinde yapıldığı izlenimi olsa da, 
çoğunlukla bu tür çalışmalar koordinasyon içinde gerçekleşememektedir. Bu 
bakımdan ÇPB ile ilgili araçlar açısından en önemlileri somut ölçülebilir 
olanlardır. Bunlarda genel olarak AB’nin çevre ile ilgili yasal 
düzenlemelerinde veya çevre vergilerinde kendine hayat bulabilmektedir.   

4.3.2.5. Yatay Koordinasyon Mekanizmaları 

 Jordan ve Schout’a48 göre idari birimler arasındaki görüşmeler ve 
günlük karar-alma aşamalarında çeşitli anlaşmazlıklar söz konusu 
                                                            
47  Adriaan Schout, Administrative Instruments, a.g.e., s.58. 
48  Andrew Jordan ve Adriaan Schout, Political Ambitions and Coordination Capacities, 

a.g.e., s.47-49. 
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olabilmektedir. Buna karşılık sistem içerisinde bu aktörlerin birbirlerine 
ihtiyaçları oldukları yaklaşımından yola çıkarak, aralarında resmi olmayan 
ilişkiler kurulmaktadır. AB gibi devasa yapılarda ise idari birimler arasında 
yeterince güven ortamı sağlanamamakta ve bunların arasında çatışan 
hedefler bulunabilmektedir. Bu durum idari birimler arasında resmi olmayan 
ilişkiler çerçevesinde bilginin özgürce dolaşımını zorlaştırmaktadır. İdari 
birimler arasındaki ilişkilerde ortaya çıkan bu tür dalgalanmalardan dolayı, 
resmi olmayan ilişkilerin prosedürel hale getirilmesi (birimler arasında 
bilgilendirmenin zorunlu tutulması gibi) veya ek mekanizmaların yaratılması 
gerekmektedir. Buradan yola çıkarak ‘irtibat görevlileri’, koordinasyon 
probleminin yaşandığı durumlarda genel bakışa sahip kişiler olarak önemli 
bir role sahiptir. Bu kişiler genel olarak diğer alanlardaki gelişmeleri 
yakından izleyerek, alanlar arasındaki ortak çıkarların önemini 
vurgulamaktadır. ÇPB açısından AB’ye bakıldığında, bu kişiler Çevre Genel 
Müdürlüğü’nde yer alan koordinasyon ünitelerinde veya sektörel genel 
müdürlüklerde bulunan çevre uzmanları olabilmektedir. Birimler arasında 
aktif rol üstlenen irtibat görevlileri bazen ‘gözlemci’ olarak 
nitelendirilmekte, bazen de ‘kapı bekçileri’ olarak tanımlanmaktadır. İrtibat 
görevlileri birimler arasında bilginin dolaşımını kolaylaştırmakta, ancak bu 
durum görüşler ve değerler arasında büyük farklılıklar olduğu takdirde veya 
güven ortamı bulunmadığında çok sınırlı kalabilmektedir. Bunun yanında 
irtibat görevi daha çok kıdemsiz görevlilere bırakılmaktadır. Bütün 
bunlardan dolayı yatay koordinasyon için bazen ek koordinasyon 
kapasitesine ihtiyaç duyulmaktadır.  

Jordan ve Schout, doğrudan görüşmelerin ve irtibat rollerinin daha çok 
iki birim arasındaki ikili ilişkileri içerdiğini, buna karşılık pek çok birimin 
içinde yer aldığı politikaların koordinasyonunun daha yatay bir yaklaşımı 
gerektirdiğini vurgulamaktadır. Bu açıdan geçici bir komite olarak 
oluşturularak, ‘çalışma grubu’ olarak koordinasyondan sorumlu 
kılınabilmektedir. Çalışma grubuna katılım gönüllülük esasına 
dayanmaktadır ve katılımcıların birimleri ile bilginin dolaşımını sağlamaları 
kritik öneme sahiptir. Aksi takdirde karar-almada gecikmeler 
yaşanabilmekte, bu da çözümsüzlüğe yol açabilmektedir.  

‘Çalışma gruplarının’ konu temelli ve belirli bir süreye göre 
oluşturulmalarına karşılık, Jordan ve Schout meydana getirilen ‘takımların’ 
süreklilik karakterine sahip olduğunu ve yönetimin her seviyesinde takımlar 
kurulabildiğini söylemektedir. Burada önemli olan takımların yönetimin 
tepesinde olabilecekleri gibi, günlük politikanın işleyişinde birimler arasında 



  85

karşılıklı etkileşimin yaratılmasına da yardımcı olabilmeleridir. Buna 
karşılık takımın etkin olabilmesi açısından doğru temsilcilerin takımın içinde 
yer alması ve bu kişilerin yönetim adına yapılması gereken faaliyetleri 
gerçekleştirebilme maharetine sahip olmaları gereklidir. Eğer katılımcılar 
kıdemden yoksun veya kurumları adına koordinasyon eylemlerini yerine 
getiremiyorlarsa, takımlar içi boş yapılar olarak kolayca çözülebilmektedir.  

Takımların etkinliğini artırmanın bir yolu da, Jordan ve Schout’a göre 
liderliğin takım içerisinde bütünleştirici bir şekilde kullanılmasıdır. 
Bütünleştirici rolünü üstlenen liderin, sonucuna hükmetmeden sürecin 
devamlılığını sağlaması gerekmektedir. Takımın içindeki kişilerin 
fonksiyonlarının dağılımı ve aralarındaki güç ilişkilerinin değişikliğe 
uğratılmamasına karşılık, takım görev veya grup odaklı liderliği sağlayan bir 
kişi tarafından tamamlanmaktadır. Bu kişi toplantıların düzenlenmesi, 
gündemin hazırlanması gibi görevleri yerine getirmektedir. Bütünleştirici 
kişinin takım içindeki asıl etkisi bilgiye erişimindeki üstünlüğüne 
dayanmaktadır. Böylece takım içerisindeki katılımcılar, bütünleştirici 
kişiden bilgi edinebilmek amacıyla işbirliğine yönelmektedir. Burada yer 
alan bütünleştirici kişiler sahip oldukları otorite durumlarına göre ikiye 
ayrılmaktadır. Eğer bütünleştirici kişi otorite sahibi değilse, bu durumda 
zayıf bütünleştirici olarak nitelendirilmekte ve bu kişinin grup içindeki etkisi 
sadece bilgiye erişimindeki üstünlüğüne bağlı kalmaktadır. Bu durumda 
katılımcılar bilgi edinebilmek amacıyla işbirliğine yönelmektedir. Buna 
karşılık bütünleştirici kişi otorite sahibi ise güçlü bütünleştirici olarak 
nitelendirilmektedir. Katılımcıların sayısı ne kadar artar ve yaklaşımları 
farklılaşırsa, bütünleştiricinin işi de o kadar zorlaşmaktadır. Katılımcılar 
arasında örneğin Metcalfe Ölçeğinin yedinci seviyesinde bir uzlaşmaya 
varılamıyorsa, eşitler arasında bütünleştirici kişiye ihtiyaç duyulmakta ve bu 
kişinin alacağı kararın herkes için bağlayıcı olması gerekmektedir. Buna 
karşılık hiyerarşisi zayıf olan idari sistemlerde veya AB gibi çok katmanlı 
yönetişim sistemlerinde böyle otorite sahibi güçlü bütünleştirici bulmak 
oldukça zor olabilmektedir. 

4.3.2.6. Görev Tanımlamaları  

 Schout49 açısından görev tanımlamaları idari sistem içerisindeki 
kültürü ve değerleri etkilemek yönünden önem taşımaktadır. Görev 

                                                            
49 Adriaan Schout, Administrative Instruments, a.g.e., s.62. 
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tanımlamaları, hiyerarşik bir düzenin üst kademesi tarafından yapıldığı 
takdirde daha faydalı olabilmektedir. İdari yapıdaki kültürel değişime, 
özellikle AB gibi büyük yönetişim sistemlerinde organizasyonel davranış 
değişimlerine yol açabilme potansiyeli bulunmaktadır. Buna karşılık görev 
tanımlamalarının çoğu karar-alıcının mevcut faaliyetlerinden farklı içerik 
taşımasından ve kurumun kendi kültürü dışındaki değerleri içermesinden 
dolayı, diğer koordinasyon mekanizmaları ile desteklenmesi gerekmektedir. 
Bunun yanında görevi yapacak sorumlunun belirlenmesi de önemlidir çünkü 
genellikle açık ve kesin hedefler yerine, birçok görevi içeren faaliyetlerden 
kimin sorumlu olduğu tanımlanmaktadır. Böylece amaçlar genel bir çerçeve 
içerisinde bulunmakta ve herkes bu çerçevenin uygulanmasından sorumlu 
olmaktadır. Bunun sonucunda ise çoğunlukla kimse uygulamadan sorumlu 
olmamaktadır. AB siyasal sürecinde ÇPB’nin uygulanması da bu kapsamda 
örnek olarak gösterilebilir. 

Jordan ve Schout50 yukarıda açıklanan altı koordinasyon kapasitesinin, 
siyasal süreçte koordinasyonun ‘girdi’ kısmını oluşturduğunu ortaya 
koymaktadır. Koordinasyonun ‘çıktısı’ ise koordinasyonda gerçekte hangi 
aşamaya kadar ulaşılabildiğidir. Bu aşama aynı zamanda geleneksel idari 
koordinasyonu da kapsamaktadır. Bu da hiyerarşinin yanı sıra kurumların 
siyasal ve kültürel oluşumlarını da içermektedir. Sonuçta koordinasyonun 
başarısı siyasal desteğin varlığına tabi olmaktadır. Buna karşılık siyasal 
desteğin başarısı da aynı zamanda koordinasyon kapasitesinin yeterli 
olmasına bağlı bulunmaktadır.  

4.4. AB Çevre Politikasının Bütünleşmesinde ‘İyi Yönetişim’ 

Komisyonun 2001 yılında ‘Yönetişim’ üzerine yayınlamış olduğu 
Beyaz Kitap51, karar-alma aşamasında politika önerilerinin 
koordinasyonunun gerçekleştirilmesi üzerine olup, Dyrhauge52 bu konuda 
Komisyonun AB aktörleri arasındaki uyumun teşvik edilmesi ve böylece 
hazırlanan politika önerilerinde taraflar arasındaki bölünme ve çatışmanın 
önlenmesinin amaçlandığını anlatmaktadır.   
                                                            
50  Andrew Jordan ve Adriaan Schout, Political Ambitions and Coordination Capacities, 

a.g.e., s.50. 
51  Communication from the Commission of 25 July 2001, European Governance, A White 

Paper, Official Journal, COM (2001) 428 final, 12.10.2001.  
52 Helene Dyrhauge, “The Road to Environmental Policy Integration is Paved with Obstacles: 

Intra and Inter-Organizational Conflicts in EU Transport Decision Making”, Journal of 
Common Market Studies, vol 52, no, 5, 2014, s.986.  
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Bar53, AB’de üye devletler arasındaki ekolojik, ekonomik, siyasal ve 
idari farklılıkların, çevresel karar-alma konusunda esnek mekanizmaların 
geliştirilmesine ve kullanılmasına yol açtığını söylemektedir. Bu nedenle 
Schout ve Jordan’a54 göre Komisyonun ‘yönetişim’ üzerine olan fikirlerinin 
dile getirildiği ‘Beyaz Kitap’ içerisinde, ‘yeni’ araçların öneminden 
bahsedilirken, bu araçlar ile AB Politikalarının uygulanmasında ulusal 
düzeyde hükümetlere daha fazla esneklik sağlanacağı belirtilmiştir. Aynı 
zamanda bu belge ile iletişim sürecinde kullanılmak üzere öğrenme, işbirliği 
gibi temalara dayalı olan bu yeni araçların oynadığı önemli rol ortaya 
konulurken, Komisyon yeni politika önerilerinin hazırlanmasında çeşitli 
aktörler arasında daha fazla danışma faaliyetinin gerçekleştirilmesini teşvik 
etmektedir. Bunun içinde karar-alıcıların ve ilgili tarafların bir araya 
gelebildiği iletişim ağlarına ihtiyaç bulunmaktadır. Yine belgede Komisyon 
tarafından yeni politika önerilerinde kullanılmak üzere ortaya konulan ‘Etki 
Değerlendirme Sisteminin de’ uygulanması esnasında bütün AB 
ülkelerinden gelecek bilgiye ihtiyaç duyulduğu da hatırlatılmaktadır.  

AB Komisyonunun yayınlamış olduğu Beyaz Kitap’ta beş prensip ‘iyi 
yönetişim’ modelinin temellerini oluşturmaktadır. Bu prensipler sırasıyla; a) 
açıklık (AB Kurumlarında karar- alma aşamalarında şeffaflığa ve iletişime 
daha fazla önem verilmesi), b) katılım (vatandaşların sistemli olarak 
politikaların düzenlenmesi ve uygulanmasında yer alması), c) hesap 
verebilirlilik (karar alma aşamasında her katılımcının rolünün açıkça 
belirlenmesi ve her katılımcının belirlenen rolü ile ilgili sorumluluğu 
üstlenmesi), d) etkinlik (kararların uygun zamanda alınması ve yerine 
getirilmesi), e) uyum (AB tarafından hazırlanan farklı politikaların uyumlu 
bir şekilde sürdürülmesi) olarak sıralanmıştır.  

Yukarıda açıklanan ilkeler ışığında, AB‘de yönetişim konusunda reform 
yapılması amacıyla AB Komisyonu 4 önemli değişiklik önermiştir. Bunların 
arasında; 1. Daha iyi bir katılımın sağlanmasıyla politikaların yukarı 
düzeyde gerçekleşen karar-alma mekanizması yerine kararların alınmasında 
tabana daha yakın olunması, 2. Daha iyi yasal düzenlemelerin yapılmasıyla 
kararların daha etkin olması ve böylece AB vatandaşlarının güveninin ve 
desteğinin kazanılması, 3. Küresel yönetişime katkıda bulunmak ve böylece 
AB’nin uluslararası alanda daha güçlü bir konuma gelmesinin sağlanması, 4. 
AB Kurumlarının siyasal stratejilerinin belirlenmesi bulunmaktadır. 
                                                            
53  Stefani Bar, Ingmar von Homeyer ve Andreas Kraemer, “Amsterdam Flexibility: Green 

Cooperation for Europe’s Environment”, RECIEL, vol 9, no 3, 2000, s.309.  
54  Adriaan Schout ve Andrew Jordan, From Cohesion to Territorial Policy Integration 

(TPI), a.g.e., s.838. 
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Yönergeye55 göre Birliğin genel stratejik politikasının açıkça 
tanımlanmasına ihtiyaç bulunduğu, ancak AB Politikalarının ardındaki 
sektörel odaklı düşünce şeklinin bunu zorlaştırdığı açıklanmaktadır. Bunun 
için örneğin AB Bakanlar Konseyinin sektörel çıkarlar arasında daha fazla 
hakemlik etmesi ve AB politikalarını bütün yönleri ile koordine etme 
kapasitesini geliştirmesi beklenmektedir.  

Yönetişim penceresinden bakıldığında, Jordan ve Lenschow56 ÇPB’nin 
içerisinde söylemsel (communicative), organizasyonel ve prosedürel (usule 
ait) araçların geliştirilmesini ve uygulanmasını barındırdığını ortaya 
koymaktadır. Söylemsel araçlar daha çok karar-alma aşamasında kendine yer 
bulan uzun dönemli fikirleri ve hedefleri içermektedir. Başlıca söylemsel 
araçlar arasında ülkelerin anayasalarında yer alan çevre ile ilgili hükümler, 
ulusal çevre planları ve/veya stratejileri, sürdürülebilir kalkınma stratejileri, 
farklı sektörlerin hazırlamakta oldukları sektörel çevre stratejileri, çevresel 
performans raporları gelmektedir. Organizasyonel araçlar ise daha çok 
siyasal kararların alındığı sistem ve kurallar bütünü ile ilgili olmaktadır. 
Daha yoğun olarak uygulama sürecinde başvurulan başlıca organizasyonel 
araçlar arasında ise çeşitli idari bölümlerin/kurumların birleştirilmesi, yeşil 
kabinelerin kurulması, farklı sektörlerde çevresel birimlerin oluşturulması 
veya iletişimde bulunulmak üzere çevresel görevlilerin saptanması, çeşitli 
bölümler arasında çalışma gruplarının oluşturulması yer almaktadır. Üçüncü 
olarak prosedürel araçlar ise kanunların düzenlenmesi, kararların denetimi ve 
bütçenin hazırlanmasını kapsamaktadır. Karar-alma da kullanılan 
prosedürler arasında ise çevre birimlerine genişletilmiş veto etme hakkının 
verilmesi veya çevre birimlerine danışma zorunluluğunun getirilmesi, yeşil 
bütçenin kullanımı, Stratejik Çevre Değerlendirmesi, yeni düzenlenen 
politikalarda çevresel boyutların değerlendirilmesi bulunmaktadır.  

Baker57, AB’nin ÇPB’ye genel olarak bir yönetişim yöntemi olarak 
yaklaştığını belirtmektedir. ‘BM Çevre ve Kalkınma Konferansı’ sonucunda 
AB’nin sürdürülebilir kalkınma konusunda vermiş olduğu taahhüde göre, 
ÇPB ile çevresel amaçlara öncelik vermesi gerekmektedir. Buna karşılık 
                                                            
55  Communication from the Commission of 25 July 2001, European Governance, A White 
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Baker AB’nin çevreye öncelik vermek yerine, daha çok her türlü politikanın 
bütünleşmesine uygulanabilir, iyi karar-alma stratejilerine (iyi yönetişime) 
öncelik verdiğini söylemektedir. 

4.5. AB Çevre Politikasının Bütünleşmesinde ‘Değerlendirme 
Çerçevesi’ 

Komisyona bağlı bir kuruluş olan Avrupa Çevre Ajansı’na58 (European 
Environment Agency) (AÇA) göre ÇPB çevresel meselelerin karar-alma 
aşamasında yer almasını sağlayan sürekli devam eden bir süreç olarak 
görülmelidir. Bu süreçte genellikle yukarıda sözü edilen söylemsel, 
organizasyonel ve usulsel (prosedürel) faaliyetler sonucunda değişimin 
gerçekleşmesi umulmaktadır. Böylece çevresel meselelerin siyasal sürecin 
ilk aşaması olan karar-almadan başlayarak, sonraki aşama olan uygulama 
aşamasında da mümkün olduğu kadar yer alması beklenmektedir. ÇPB’den 
elde edilebilecek en önemli sonuç, karar-almanın ve uygulama aşamalarının 
sürdürülebilir kalkınmanın gereklerine göre bir bütün olarak gelişim 
göstermesidir. AÇA59, sürdürülebilir kalkınmanın çevresel, ekonomik ve 
sosyal boyutlarının birbirleriyle bütünleşmesi ve aralarındaki uyumun, 
AB’nin sürdürülebilir kalkınma stratejisinin odağında bulunduğunu 
belirtmektedir. Bu durum aynı zamanda çevre sektöründen diğer sektörlere, 
aynı zamanda diğer sektörlerden çevre sektörüne iki yönlü bütünleşmeyi 
gerektirmektedir. Böylece birbirlerine karşılıklı olarak faydalı ve uyumlu 
olan politikalar, sosyal, ekonomik ve çevresel amaçlara da hizmet 
etmektedir.  

Avrupa Çevre Ajansı’nın (AÇA) 2005 yılında yapmış olduğu çalışma60, 
AB’nin çevre politikasının bütünleşmesi konusuna yönetsel açıdan olan 
yaklaşımını ortaya koymaktadır. Buna göre çalışmada AB’nin çevresel 
bütünleşmenin gerçekleştirilmesi yönünde vermiş olduğu siyasi bir taahhüdü 
bulunmasına karşılık, üye devletlerin idari mekanizmalarının bütünleşmeyi 
nasıl gerçekleştirebileceğinin yeterince irdelenmediği belirtilmektedir. Bu 
nedenle de AÇA, üye devletlerin yönetimlerine yönelik ‘idarenin kültürü ve 
                                                            
58  European Environment Agency, Environmental Policy Integration in Europe: State of 

Play and An Evaluation Framework, EEA Technical Report, Copenhagen, No: 2/2005, 
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59  European Environment Agency, Environmental Policy Integration in Europe: State of 
Play and An Evaluation Framework, a.g.e., s.13.  

60  European Environment Agency, Environmental Policy Integration in Europe: 
Administrative Culture and Practices, EEA Technical Report, Copenhagen, No: 5/2005, 
s.7.  



 90

pratikleri’ ile ilgili olarak bir ‘ÇPB Değerlendirme Çerçevesi’ geliştirmiştir. 
Böylece AB’ye üye ülkeler, üyeliğe aday ülkeler61 ve EFTA ülkelerinin 
kurumsal yapıları ve pratikleri incelenmiştir. AÇA’nın değerlendirme 
çerçevesiyle dört ana soruya yanıt aranarak, idari yönetimlerin ÇPB’yi kendi 
çalışma pratiklerine nasıl yansıttıklarına bakılmıştır.   

Çalışmada birinci ana soru ile devlet yönetimlerinin düzenli olarak 
yapmakta oldukları plan, bütçe ve mali denetim işlemlerine ÇPB’nin 
önceliklerini nasıl yansıttıkları araştırılmıştır62. Buna göre bir idarenin 
gerçekleştirmekte olduğu planlama ve bütçe oluşturma faaliyetleri, çevresel 
amaçların yerine getirilmesinde bir araç olarak kullanılabilmektedir. 
Yönetimler plan, bütçe ve mali denetim süreçlerinin ÇPB açısından önemini 
yeni kavramaya başlamış ve özellikle mali denetim sistemlerinin ÇPB’nin 
gelişimindeki rolü henüz tam olarak ortaya koyulamamıştır. Çoğunlukla 
yapılmakta olan bütçeler, sürdürülebilir kalkınma amaçlarını genel bir 
çerçevede ele almamaktadır63. 

Bu başlık ile ilgili olarak ÇPB’nin zayıf bir şekilde gerçekleştiği 
durumda, çevresel amaçlar planlama sürecinde genel ifadelerle özel olarak 
sektörlerle ilişki kurulmadan kendine yer bulmaktadır. ÇPB’nin güçlü bir 
şekilde gerçekleştiği durumda ise, çevresel amaçların planlama sürecinde 
tanımlanmasına ek olarak, sektörel katkıların özelde neler olacağı 
belirlenmekte ve çevresel amaçlara yönelik bütçe kalemleri ayrılmaktadır64. 

İkinci ana soru ise çevresel sorumlulukların idarenin iç düzenine 
yansıtılması ile ilgilidir. ÇPB’nin idari sistem tarafından içselleştirilebilmesi 
için çeşitli yollar bulunmaktadır. Buna karşılık ÇPB’nin sistemli olarak idari 
sistemler ile nasıl içselleştirileceği ise henüz muğlâkta kalmaktadır. Dahası 
ülke yönetimlerinin idari birimlerine ÇPB konusunda açık bir sorumluluk 
verdiği de görülmemektedir. Bazı ülkelerin idari yönetimlerinde yeniden 
yapılandırma olabilmekte ve sektörel bakanlıklarda çevresel birimler 
oluşturulmaktadır. Bunun yanında tüm ülkelerde çevresel sorumlulukları 
olan bakanlıklar bulunmaktadır. Birçoğunda da çevresel konularda çalışan 
birimler, çevre sektörü dışında çalışan birimler ile birleştirilerek mesele 
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odaklı yaklaşımlar olabilmektedir. Yine çeşitli programlar uygulanarak insan 
kaynakları kapasiteleri geliştirilerek, çeşitli birimler için ÇPB’nin 
gündemine uygun eleman yetiştirilebilmektedir. Diğer taraftan çeşitli 
durumlarda sektörel bütünleşme faaliyetleri için finansal kaynakların tahsis 
edilmesi görülebilmektedir65.    

Kurumsal yapılanmanın ÇPB açısından elverişli olabilmesi için her bir 
bakanlık içerisinde kurumsal yapının düzenlenmesi ile personelin 
sorumluluklarının belirlenmesi ve mali kaynakların paylaştırılması aşağıdan 
–yukarıya yönlü yöntemler olarak öne çıkmaktadır. Bu yöntemler arasında 
sektörel bölümlere çevre konusunda çalışan uzmanların yerleştirilmesi veya 
diğer kapasite geliştirici araçların kullanımı gelmektedir. Bunun yanında 
çevresel birimlerde sektörel uzmanlığın ve gerekli ilgili kapasitenin 
oluşturulması önemli bulunmaktadır. Aynı zamanda hükümetlerin de 
yeniden yapılandırılması bir seçenek olabilmektedir. Bunun için örneğin 
çevresel birimlerin oluşturulması veya mevcut bakanlıkların yeniden 
organize edilmesi (tarım yerine kırsal kalkınma gibi) düşünülebilir. Bu 
konuda ÇPB’nin zayıf olarak gerçekleşmesinde, sektörel birimlerde ÇPB 
için olan sorumluluklar belirgin hale getirilmektedir. ÇPB’nin güçlü olarak 
gerçekleşmesi durumunda ise ÇPB için tüm sorumluluk hükümetin en üst 
düzeyindeki kişiye veya birime verilmektedir. Operasyonel sorumluluk ise 
uygun düzeylerdeki diğer birimlere dağıtılmaktadır. Aynı zamanda ÇBP için 
gerekli olan insan ve mali kaynaklar ilgili birimlere paylaştırılmaktadır66.  

Üçüncü ana soru ise ÇPB’ye sektörler ile ilişkiler konusunda destek 
vermekte ya da rehberlik etmekte olan bir stratejik bölüm, birim veya 
komitenin varlığı konusundadır67. ÇPB’ye yardımcı olmak üzere üst düzey 
yönetim tarafından destek gören bir stratejik birimin varlığı önemli bir 
husustur. Bu da ancak yukarıdan-aşağıya doğru yapılan kurumsal 
düzenlemeler (tüm ilgili tarafların katıldığı bakanlıklar arası geçici veya 
sürekli komisyonlar, çalışma gruplarının kurulması gibi) ile mümkün 
olabilmektedir. Bu tür yapılar aynı zamanda siyasi aktörler arasında bir 
köprü oluşturmak için de kullanılabilmektedir. AB üye ülkelerinde ÇPB için 
kurulan birim veya kurumlar konusunda bir ilerleme kaydedilmiş olmasına 
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rağmen, bunlar da ÇPB’ye özel olarak odaklanmak yerine daha çok 
sürdürülebilir kalkınma stratejileri üzerine vurgu yapılmaktadır. İlgili siyasal 
ve idari aktörlerin bu yapılara katılmaları durumunda, yönetim katmanları 
arasında güçlü bir kanal olmalarına karşılık, genelde bu yapıların pasif rolleri 
olmakta ve ÇPB için yeterli desteği sağlayamamaktadır. Bunun gibi stratejik 
yapıların yanında bütünleşmeyi destekleyici danışma konseyleri de 
kurulmaktadır68. 

ÇPB’nin zayıf bir şekilde gerçekleşmesi, ÇPB’nin çevre bakanlığındaki 
bir birim/bölüm tarafından himaye edilmesidir. ÇPB’nin güçlü bir konumda 
gerçekleştiği durum da ise ÇPB’nin hükümet içindeki yüksek seviyedeki bir 
stratejik birim tarafından gözetilmesidir. Bunun yanında sözü edilen bu 
birimin sürekli bir personeli ve bütçesi bulunmaktadır. Aynı zamanda bu 
birim ÇPB’ye aktif olarak rehberlik etmekte ve ona destek vermektedir. 
Bütünleşmeyi desteklemek üzere kurulan ‘Danışma Konseyi’ de düzenli 
olarak bir araya gelmekte ve hükümet tarafından önerileri dikkate 
alınmaktadır69.  

Dördüncü ana soru ise yönetişim düzeyleri ve kurumlar arasında çevre 
sektörü ile diğer sektörlerin koordinasyonu ve iletişimini sağlayan 
mekanizmaların mevcudiyeti ile ilgilidir70. Bu konu ile ilgili olarak geçici 
kurulan veya mesele odaklı koordinasyon ve iletişim mekanizmalarının 
oluşturulması oldukça yaygındır. Bazı ülkelerde ÇPB konusunda iletişime 
yardımcı olmak üzere bakanlıklar arasında sürekliliği olan iletişim ağları da 
bulunmaktadır. Genel danışma mekanizmaları ÇPB için önemli 
görünmektedir ancak bunlar çoğu zaman kısıtlı bir koordinasyon ve iletişim 
olanağı sağlamaktadır. Federal sistem ile yönetilen ülkelerde farklı yönetişim 
düzeyleri arasında koordinasyon ve iletişim ilave zorluklara yol açmaktadır. 
Federal ülkelerde yukarıdan-aşağıya doğru iletişim ve koordinasyon daha 
zor gerçekleşmektedir. Yerel veya bölgesel karar-alma aşamalarının çevre 
bakanlığı ile etkileşimi iletişim açısından daha kolay olabilmektedir71. 
Yönetişimin farklı düzeylerindeki bölümleri arasındaki koordinasyon ve 
iletişim için çeşitli araçlara ihtiyaç duyulmaktadır.   
                                                            
68  European Environment Agency, Environmental Policy Integration in Europe: 

Administrative Culture and Practices, a.g.e., s.8. 
69  European Environment Agency, Environmental Policy Integration in Europe: 

Administrative Culture and Practices, a.g.e., s. 17.  
70  European Environment Agency, Environmental Policy Integration in Europe: 

Administrative Culture and Practices, a.g.e., s.8.  
71 European Environment Agency, Environmental Policy Integration in Europe: 

Administrative Culture and Practices, a.g.e., s.9. 
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Burada ÇPB’nin zayıf bir konumda gerçekleşmesi durumunda, 
bölümler arasındaki iletişim sadece bilgilendirme düzeyinde kalmaktadır. 
Gerçekleştirilen koordinasyon sadece belirgin çatışmaları önlemeyi 
kapsamaktadır. Yönetişimin diğer düzeyleri (örneğin yerel) ile geçici iletişim 
ve koordinasyon olanağı bulunmaktadır. ÇPB’nin güçlü bir konumda 
gerçekleştiği durum da ise aktif ve sürekli olarak bilginin dolaşımı 
sağlanmaktadır. Farklı birimlerin ilgili kararları bir araya getirilebilmektedir. 
Yönetişimin bütün düzeyleri ile sistemli bir koordinasyon ve iletişim 
oluşturulmaktadır72.  

Avrupa Çevre Ajansı’nın73, 2015 yılında yukarıda ortaya konulan 4 ana 
soru çerçevesinde yapmış olduğu değerlendirme sonucunda, AB üye 
ülkelerinin idari sistemlerinin, ÇPB’yi kendi günlük işleyişleri ile 
bütünleştirmeleri analiz edilmiştir. Bu inceleme sonucunda alınan yanıtlara 
göre bu alanda AB’de en başarılı olan üye ülkeler Almanya, Hollanda, 
İngiltere ve İsveç olarak belirlenmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
72  European Environment Agency, Environmental Policy Integration in Europe: 

Administrative Culture and Practices, a.g.e., s. 17.  
73  European Environment Agency, Environmental Policy Integration in Europe- The Role 

of Administrations, EEA Technical Report, Copenhagen, 2015, s.4-5.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BEŞİNCİ BÖLÜM 
 

AVRUPA BİRLİĞİ’NDE DOĞA KORUMA 
AÇISINDAN  

ÇEVRE POLİTİKASININ BÜTÜNLEŞMESİ 

Genel de AB Çevre Politikasında olduğu gibi AB Doğa Koruma 
Politikasının diğer ilgili politikalar ile bütünleştirilmesi gerekmektedir çünkü 
diğer ilgili politikaların biyoçeşitlilik üzerinde pekçok olumsuz etkileri 
bulunmaktadır. Bu kapsamda Polakova’ya1 göre Avrupa’nın biyoçeşitlilik 
ile ilgili meselelerinde ekonomik, sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik ile 
beraber iklim değişikliği gibi sorunlarında göz önünde tutulması önemlidir. 
Delbaere’ye2 göre genelde doğa koruma üzerine en fazla etkileri bulunan 
konular arasında arazi kullanımı (ulaşım altyapısı gibi), yabani türlerin 
ticareti, çevresel kirlilik (geleneksel enerji sektörü gibi), aşırı kentleşme ve 
aşırı tüketim yer almaktadır. Verboom’a3 göre ise bunların arasında doğal 
alanların tarım arazisine veya şehir alanlarına dönüştürüldüğü arazi 
kullanımı Avrupa’da biyoçeşitlilik kayıpları konusunda en önemli 
sorunlardan birisi olarak kendini göstermektedir.  

Biyolojik çeşitliliği korumanın en sık başvurulan yöntemlerinden birisi 
belirlenen doğal yaşam alanlarının ‘milli park’, ‘tabiatı koruma alanı’ gibi 
yasal statülerle koruma altına alınmasıdır4. Korunan alanlar barındırdıkları 
ekosistemler ve kültürel değerler sebebiyle korunmaları için belirlenen ve 
yasalar ile ilgili araçlar kullanılarak yönetilen coğrafi alanlardır.  

Korunan alanların ortaya çıkışı genel olarak 19. Yüzyıl başlarına 
dayanmaktadır. Bu konudaki yaklaşımın ilk örneği ise 1872 yılında ABD’de 
ilan edilen ‘Yellowstone Milli Parkı’ olmuştur5. Bundan sonra ise ‘Milli 
                                                            
1  Jana Polakova, Graham Tucker, Kaley Hart, Janet Dwyer, Matt Rayment, “Addressing 

Biodiversity and Habitat Preservation Through Measures Applied Under the Common 
Agriculture Policy”, Institute for European Environmental Policy, 2011, s.xxiv.  

2  Ben Delbaere, “European Policy Review-Assessing Policy Impacts on Biodiversity”, 
Journal for Nature Conservation, vol 14, 2006, s.129. 

3  Jana Verboom, Rob Alkemade, Jan Klijn, Marc Metzger, Rien Reijnen, “Combining 
Biodiversity Modeling with Political and Economic Development Scenarios for 25 EU 
Countries”, Ecological Economics, vol 62, 2007,  s.268.  

4  Gül Güneş, “Korunan Alanların Yönetiminde Yeni Bir Yaklaşım: Katılımcı Yönetim 
Planları”, Ekonomi Bilimleri Dergisi, Cilt 3, No 1, 2011, s.47-49. 

5  Oguz Kurdoğlu, “Dünyada Doğayı Koruma Hareketinin Tarihsel Gelişimi ve Güncel 
Boyutu”, Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, Cilt 8, No 1, 2007, s.60. 
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Park’ yaklaşımı bütün Dünya’da yaygınlaşmaya başlamıştır. Amerika’daki 
milli parkları Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda ve Meksika’da ilan edilen 
milli parklar takip etmiştir. Avustralya’nın ilk milli parkı 1879 yılında 
kurulan ‘Royal Milli Parkı’ dır. Daha sonra Kanada’da ‘Banff Milli Parkı’ 
1885 yılında, ‘Tongariro Milli Parkı’ 1897 yılında, ‘El Chico Milli Parkı’ 
1898 yılında ilan edilmişlerdir. Avrupa’da ilk milli park ise 1909 yılında 
İsveç’de, ikincisi ise 1914 yılında İsviçre’de ilan edilmiştir6.  

AB Doğa Koruma Politikasına bakıldığında, önceleri koruma 
alanlarının belirlenmesi yöntemiyle çevre korumanın amaçlandığı bir seyir 
göstermiştir. Bu yaklaşım özel koruma alanlarının tanımlanması yoluyla, 
biyoçeşitliliği korumaya dayalı çeşitli uluslararası antlaşmalara uygun 
şekilde gelişmiştir. Buna karşılık Ledoux’ın7 belirttiği üzere üye devletler 
tarafından belirlenen korunan alanlar için çevrenin diğer sektörleri ile 
bütünleşmesini getiren ‘Çevre Politikasının Bütünleşmesi’ (ÇPB) gibi bir 
yaklaşım bu alanda başlangıçta kendine yer bulamamıştır.   

5.1. AB Doğa Koruma Politikası 

AB’de biyolojik çeşitliliğin korunması ile ilgili çalışmaları, 
Rauschmayer’e8 göre üç kategoriye ayırarak değerlendirmek mümkündür. 
Birincisinde, AB’nin genelinde siyasal karar-alma ve özelinde çevre 
politikasının karar-alma aşamalarında yukarıdan-aşağı olan devlet-merkezli 
yaklaşım yerini daha esnek ve aşağıdan-yukarı bir yaklaşıma yerine 
bırakmaya başlamıştır. Böylece özellikle yerel düzeydeki çeşitli aktörlerin 
karar-alma aşamalarına katılımı mümkün olabilmiştir. İkincisi ise bilimsel 
bilginin karar-alma aşamasındaki değişen rolü ile ilgili bulunmaktadır. Buna 
göre daha önce teknokratik bir yaklaşım ile bilim mutlak doğru olarak kabul 
edilerek, bilimin sonuçlar üzerine olan etkisine eleştiri getirilmezken, daha 
sonra bilimin de içerisinde bilinmezlikler bulunduğu öngörüsüyle, daha 
etiksel ve diğer görüşleri de dikkate alan bir bilimsel anlayış gelişmiştir. 
Üçüncü olarak ise biyoçeşitliliğin muhafaza (conservation) edilmesi söylem 
ve politikasının yerine, daha faydacı bir yaklaşımın alması, böylece hem 
biyoçeşitliliğin korunması hem de ‘sürdürülebilir kullanımı’ yaklaşımının 
                                                            
6  Muzaffer Yücel ve Deniz Babuş, “Doğa Korumanın Tarihçesi ve Türkiye’deki Gelişmeler”, 

Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü, Sayı 11, 2005, s.7. 
7  Laure Ledoux, Stephen Crooks, Andrew Jordan, Kerry Turner, “Implementing EU 

Biodiversity Policy: UK Experiences”, Land Use Policy, vol 17, 2000, s.259-260. 
8  Felix Rauschmayer, Sybille van den Hove, Thomas Koetz, “Participation in EU 

Biodiversity Governance: How Far Beyond Rhetoric?”, Environment and Planning C: 
Government and Policy, vol 27, 2009, s.45. 



  97

benimsenmiş olmasıdır. Bu yaklaşım etkisini özellikle BM Biyolojik 
Çeşitlilik Sözleşmesi’nin ardından göstermiştir.  

AB’nin 1970’li yıllardan itibaren bilhassa doğa koruma politikasının 
temelini oluşturan yönergeler yoluyla, üye ülkeler üzerinde önemli bir 
yönlendirici etkisi bulunmaktadır. Fairbrass’a9 göre AB’nin biyoçeşitlilik ile 
ilgili yönergeleri umulmadık bir etkiye sahip olarak ortaya çıkmışlardır. Bu 
kapsamda Beunen’in10 belirttiği üzere özellikle Yabani Kuşlar Yönergesi 
(79/309/EEC) ve Habitat Yönergesi (92/43/EEC) pekçok üye ülkenin 
mevcut politikalarını değiştirmelerinde etkin olmuşlardır. Bu yönergeler 
sonucunda üye ülkeler korunan alanlarını belirlemek ve AB’nin 
biyoçeşitlilik koruma ile ilgili mevzuatı uyarlamak zorunda kalmışlardır. 
Bunların yanında korunan alanlar için ‘Natura 2000 Ağı’ kurulmaya 
başlanmış ve bunun için de ulusal parklar ve ekolojik koridorlar gibi çeşitli 
yapılar oluşturulmuştur.   

AB tarafından 1973’de kabul edilen Birinci Çevre Eylem Programı, 
biyoçeşitliliğin korunmasını da kapsamaktaydı. Dupont’a11 göre 1970’li yıllar 
boyunca kuş türleri üzerine yapılan çalışmalar, 1979’da Yabani Kuşlar 
Yönergesinin (79/409/EEC) kabul edilmesine yol açmıştır. Bunun yanında 
1980’lerde Habitat Yönergesi ile tartışmalar başlamış, 1988 yılında Komisyon 
bu Yönerge ile ilgili ilk taslağı ortaya koymuş ancak bu konudaki tartışmalar 
yönergenin kabulünü bir dört yıl daha ertelemiştir. 1992 yılında AB ve üye 
devletler Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi’ni imzalamış ve Habitat Yönergesi’nin 
(92/43/EEC) kabulu konusunda fikir birliğine varmışlardır. Bu dönemde Yabani 
Kuşlar ve Habitat Yönergeleri AB Doğa Koruma Politikasının özünü 
oluşturmalarına karşılık, Dupont’ın ifade ettiği üzere politika çıktıları açısından 
biyolojik çeşitliliğin bütünleştirilmesi adına bir adım atılmamıştır.   

 Biyoçeşitlilik ile ilgili konular 1993 yılındaki Beşinci Çevre Eylem 
Programı12 tarafından da ele alınmış ve Programda biyoçeşitlilik koruma ile 
ilgili şu hedefler ortaya konulmuştur:   

                                                            
9  Jenny Fairbrass, “EU and British Biodiversity Policy: Ambiguity and Errors of 

Judgement”, CSERGE Working Paper, GEC 2000-04, s.24.  
10  Raoul Beunen, Kristof Van Assche, Martijn Duineveld, “Performing Failure in 

Conservation Policy: The Implementation of European Union Directives in the 
Netherlands” Land Use Policy, vol 31, 2013, s.280. 

11  Claire Dupont, “Political Commitment to Climate Policy Integration at EU Level: The Case 
of Biodiversity Policy”, Edinburg Europe Paper Series, Working Paper Series of the 
Europe Institute, University of Edinburg, s.8-9.  

12  The Fifth Environment Action Programme, Official Journal of the European Communities, 
NO C138/5, 1993. 
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 doğal habitatların ve vahşi hayatın elverişli koruma statüsünde 
korunması ve restorasyonu, 

 sürdürülebilir arazi yönetimi pratiklerinin teşvik edilmesi, 
 korunan alanlar için Natura 2000 ağının kurulması, 
 ormanların korunması. 

Daha sonra Baker’ın13 değindiği üzere biyoçeşitliliğin tarım, bölgesel 
politika, ulaşım gibi ekonomi ile ilgili sektörlerle olan etkileşimi sırasında 
tehdit altında bulunması sonucunda, biyoçeşitlilik politikası ile sektörel 
politikaların bütünleştirilmesi ilişkilendirilmiş ve Cardiff Süreci (1998) ile 
bu konuya daha fazla dikkat çekilmiştir. Yine Baker’e14 göre Cardiff Süreci 
ile sektörel politikaların bütünleşmesi kapsamında, politikanın 
koordinasyonu ile ilgili çalışmalar yapılmıştır. Böylece Komisyon içerisinde 
bütünleşme ile ilgili sorumluluların belirlenmesi, genel müdürlüklerde özel 
çevresel birimlerin oluşturulması gibi idari düzenlemeler gerçekleştirilmiştir. 
Bu kapsamda biyolojik çeşitlilik politikasının iklim değişikliği ve tarım 
politikaları ile koordinasyonu konusunda çeşitli faaliyetler yürütülmüştür.  

Bunun yanında 1998’den itibaren biyoçeşitlilik yönetiminde stratejik 
planlar (Biyoçeşitlilik Stratejisi, Biyoçeşitlilik Eylem Planı) yer almaya 
başlamıştır. Rio Zirvesi’nde Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi’nin 
imzalanmasından sonra, AB tarafından bu sözleşme onaylanmış ve 
gereklerini yerine getirebilmek amacıyla 1998 yılında ‘AB Biyoçeşitlilik 
Stratejisi’ yayınlanmıştır. AB Biyoçeşitlilik Stratejisi Tebliği15, BM 
Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi’ni dayanak alarak, AB için sözleşmenin 
hedeflerini bir strateji olarak ortaya koymaktadır. BM Biyoçeşitlilik 
Sözleşmesi, başlıca üç amaç ortaya koymaktadır. Bunlar; a) biyoçeşitliliğin 
korunması, b) biyoçeşitliliğin sürdürülebilir kullanımı ve c) genetik 
kaynakların sağladığı faydaların adil ve eşit dağılımıdır. Sözleşme temel 
olarak, biyolojik çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir kullanımı için ulusal 
stratejiler, planlar veya programlar geliştirilmesini amaçlamaktadır16. Bunun 
dışında sözleşme yine biyoçeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir 

                                                            
13  Susan Baker, “The Dynamics of European Union Biodiversity Policy: Interactive, 

Functional and Institutional Logics”, Environmental Politics, vol 12, no 3, Autumn 2003, 
s.24. 

14  Susan Baker, The Dynamics of European Union Biodiversity Policy, a.g.e., s.34. 
15  Communication of the European Commission to the Council and to the Parliament on a 

European Community Biodiversity Strategy, COM (98) 42, 04 February 1998. 
16  European Community Biodiversity Strategy, a.g.e., s.1. 
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kullanımını ile ilgili diğer sektörel plan, program ve politikalar ile 
bütünleştirmeyi öngörmektedir17. Biyoçeşitlilik Stratejisi Tebliği, 
Biyoçeşitlilik Sözleşmesi’ne uyum sağlamak amacıyla AB açısından çeşitli 
politikalar ve araçlar geliştirmeyi hedeflemektedir. Buna göre, bütün üye 
devletlerin bu amaç doğrultusunda ulusal biyoçeşitlilik stratejileri 
geliştirmesi, ulusal biyoçeşitlilik koordinasyon yapısı oluşturması ve 
biyoçeşitlilik politikasını diğer politikalar ile bütünleştirmeleri 
beklenmektedir18.  

1998 yılında AB Biyoçeşitlilik Stratejisinin kabulu ile biyoçeşitlilik 
koruma daha stratejik bir yaklaşıma dönüşmüş ve Strateji, Kuşlar ile Habitat 
Yönergelerini büyük ölçüde dayanak olarak alsa da, yeni bir yaklaşım ile 
politika uyumuna (policy coherence) vurgu yapmıştır. Dupont’a19. göre 
Strateji ile Cardiff Süreci’nin bir parçası olarak biyoçeşitlilik ile ilgili 
meselelerin diğer sektörel politika alanları ile bütünleştirilmesi 
amaçlanmaktadır. Bunun yanında Ledoux’a20 göre AB Stratejisinde ilk 
aşamada devam eden süreç içerisinde reform yaparak, sektörel ve sektörler 
arası eylem planları hazırlayarak biyoçeşitlilik ile ilgili önceliklerin diğer 
politikaların geliştirilmesi ve uygulanması ile bütünleştirilerek, ÇPB prensibi 
için gerekli çalışmanın yapılması öngörülmüştür.  

AB Biyolojik Çeşitlilik Stratejisi’nin dört ana teması bulunmaktadır. Bu 
temalar; a) biyolojik çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir kullanımı, b) 
genetik kaynaklardan faydalanılmasında ortak paylaşım, c) araştırma, izleme 
ve bilginin değişimi konusunda çalışılması, d) eğitim, staj ve bilinç 
yaratmaktan oluşmaktadır. Burada yer alan dört ana tema için Komisyon 46 
özel hedef sıralamıştır. Bu özel hedefler yoluyla biyoçeşitlilik ile ilgili 
meselelerin diğer sektörel politikalar ile bütünleştirilmesi amaçlanmıştır. Bu 
durum aynı zamanda çeşitli sektörel ve sektörlerarası biyoçeşitlilik eylem 
planlarının hazırlanmasına da yol açmıştır.  

AB Biyolojik Çeşitlilik Stratejisi’nden sonra, Altıncı Çevre Eylem 
Programı21 (2000-2010) AB açısından 2012 yılına kadar biyoçeşitliliği 4 ana 
                                                            
17  European Community Biodiversity Strategy, a.g.e., s.2. 
18  European Community Biodiversity Strategy, a.g.e, s.2.  
19  Claire Dupont, Political Commitment to Climate Policy Integration at EU Level, a.g.e., 

s.10. 
20  Laure Ledoux, Stephen Crooks, Andrew Jordan, Kerry Turner, Laure Ledoux, Stephen 

Crooks, Andrew Jordan, Kerry Turner, Implementing EU Biodiversity Policy, a.g.e., 
s.258. 

21  The Sixth Environment Action Programme, Official Journal of the European Communities, 
Decision No: 1600/2002/EC, 22 July 2002. 
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öncelik alanından birisi olarak ortaya koymuştur. Bu öncelik alanı ile ilgili 
olarak peyzaj değerlerinin korunması ve onarılmasının turizm gibi diğer 
politika alanları ile bütünleştirilmesi teşvik edilmektedir. Bunun yanında 
biyoçeşitlilik ile ilgili meselelerin tarım politikaları ile bütünleştirilmesi 
ortaya konulmaktadır. Bunlara ek olarak ise yine çevresel meselelerin ‘Ortak 
Balıkçılık Politikası’ ile bütünleştirilmesi hedeflenmektedir. Biyoçeşitliliğin, 
ormancılık sektörü gibi diğer sektörlerle etkin bir koordinasyonunun 
oluşturulması ile biyoçeşitlilik ve iklim değişikliği arasında bütünleşmenin 
sağlanması da Programda yer almaktadır.   

2006 yılında ise Komisyon tarafından ‘Biyoçeşitlilik Eylem Planı’ 
kabul edilmiştir. Komisyonu tarafından yayınlanan ‘2010 yılında 
Biyoçeşitlilik Kaybının Önlenmesi’ Tebliği’nde22 2010 yılına kadar 
biyoçeşitlilik kayıplarının durdurulması amacı gündeme alınmıştır. 
Biyoçeşitliliğin korunmasının sürdürülebilir kalkınmanın önemli bir bileşeni 
olduğunun altı çizilirken, bu amacın gerçekleştirilebilmesi için detaylı bir 
‘AB Biyoçeşitlilik Eylem Planı’ ortaya koyulmaktadır. AB Biyoçeşitlilik 
Eylem Planı’nın takdim edilmesinin en önemli nedeni ise biyoçeşitliliğin 
diğer sektörel politikalar ile birlikte uygulanmasını engelleyen sorunlar ile 
mücadele etmektir. 2010 yılı hedefine erişebilmek için biyoçeşitlilik 
politikasının diğer politika alanları ile bütünleşmesinin, başarı için gerekli 
olan başlıca ödev olarak tanımlanmıştır. Plan da biyolojik çeşitlilik kaybının 
önlenmesi için 10 öncelikli hedef belirlenmiştir. Hedeflerden birisini de 
“iklim değişikliğine biyoçeşitliliğin adaptasyonunun desteklenmesi” 
oluşturmuştur.  

2020’ye Doğru AB Biyolojik Çeşitlilik Stratejisi (2010)23 ile 
biyoçeşitlilik kayıplarının geriye döndürülmesi ile AB’nin enerji 
verimliliğine ve yeşil ekonomiye geçişini hızlandırması amaçlanmaktadır. 
Öngörülen strateji aynı zamanda ‘Avrupa 2020 Stratejisinin’ bir bileşeni 
olarak ortaya koyulmaktadır24. Bu strateji için Komisyonun üye devletler ve 
Avrupa Çevre Ajansı ile 2012 yılına kadar stratejinin uygulanmasının 
izlenmesi, değerlendirilmesi ve raporlandırılması için bütünleştirilmiş bir 
                                                            
22  Commission of the European Communities, Halting the Loss of Biodiversity by 2010 and 

Beyond-Sustaining Ecosystem Services for Human Well-Being, COM (2006) 216 final, 
Brussels, 2006. 

23  European Commission, Our Life Insurance, Our Natural Capital: An EU Biodiversity 
Strategy to 2020, COM (2011) 244 final, Brussels, 3.5.2011. 

24  Our Life Insurance, Our Natural Capital: An EU Biodiversity Strategy to 2020, a.g.e., 
s.1. 



  101

çerçeve çalışma hazırlayacağı öngörülmüştür. AB 2010 biyoçeşitlilik 
göstergelerinin güncellenerek bu çerçeve çalışmanın temel unsurları olacağı 
belirtilirken, ‘Ortak Çevresel Bilgi Sistemi’ gibi diğer bilgi kaynaklarının da 
bu amaçla kullanılacağı açıklanmıştır. Strateji izleme ve raporlamanın 
geliştirilmesine özel bir önem vermektedir. Biyoçeşitlilik izleme ve 
raporlandırılması, Ortak Tarım Politikası ile Ortak Balıkçılık Politikasının 
yer aldığı AB Mevzuatıyla bütünleştirilmesini içermektedir.  

AB bu Strateji25 ile aynı zamanda biyoçeşitliliği diğer politikalar ile 
bütünleştirmek için de çaba göstermektedir. Bunun için AB anahtar sektörler 
olarak görülen tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörlerinde özel hedefler ve 
eylemler belirleyerek, biyoçeşitliliğin korunması amacını bu sektörlerin 
hedefleri ile bütünleştirmek istemektedir. AB’nin 2020 hedeflerinin 
tutturulmasında çeşitli tarafların geniş tabanlı katılımının zorunlu olduğu 
vurgulanarak, bu strateji açısından anahtar ortaklıkların genişletileceği ve 
teşvik edileceği belirtilmektedir. Bunun için Komisyon ‘AB İş ve 
Biyoçeşitlilik Platformu’ kurarak; tarım, madencilik, finans, gıda, ormancılık 
ve turizmden oluşan 6 farklı sektör temsilcilerini bir araya getirerek, 
tecrübelerini ve iyi uygulama örneklerini paylaştırarak aralarındaki 
işbirliğini geliştirmek istemiştir. AB açısından Stratejinin26 genel 
uygulamasına göz attığımızda, biyoçeşitlilik hedeflerinin yerel, ulusal ve AB 
düzeyinde gerçekleştirilecek eylemler ile yürütülebileceği savunulmaktadır. 
Hedeflere ulaşmadaki gelişimin izlenebilmesi ve AB ile üye devletler 
arasında tutarlılığın sağlanabilmesi için yakın bir işbirliğinin oluşturulması 
gerektiği düşünülmektedir. Bunun için Komisyonun üye devletler ile ortak 
bir şekilde çalışarak, uygulama için bir çerçeve oluşturarak, ilgili aktörlerin, 
sektörlerin ve kurumların katılımıyla, iyi uygulama örneklerinin yardımıyla 
başarının sağlanması amaçlanmıştır.  

Yedinci Çevre Eylem Programı’nda27 (2013-2020) ise 2020 yılına kadar 
biyoçeşitlilik alanındaki kayıpların durdurulması ve ekosistemlerdeki 
bozulmanın onarılması amaçlanmaktadır. ‘Birliğin Doğal Değerlerinin 
Korunması’ başlıklı birinci önceliğinde, biyoçeşitliliğin korunmasında 
toprak kullanımının daha sürdürülebilir olabilmesini sağlayabilmek için ilgili 
                                                            
25  Our Life Insurance, Our Natural Capital: An EU Biodiversity Strategy to 2020, a.g.e. 

s.5-8. 
26  Our Life Insurance, Our Natural Capital: An EU Biodiversity Strategy to 2020, a.g.e. 

s.10. 
27  The Seventh Environment Action Programme, Official Journal of the EU, Decision No: 

1386/2013/EU, 20 November 2013.  
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planlama süreçleri ile bütünleştirilmesi istenmektedir. ‘Çevresel Bütünleşme 
ve Politika Uyumunun Geliştirilmesi’ önceliğinde ise, ekosistemlerin 
onarılması çalışmalarından habitat ve türlerin faydalanabilmesinin yanı sıra, 
ekosistemlerde karbondiyoksitlerin tecrit edilmesi, tarım için suların 
damıtılması ve yeşil mesleklerin yaratılmasının önemli olduğu 
belirtilmektedir.  

AB Biyolojik Çeşitlilik Politikasının 2010 sonrası politika çerçevesinin 
belirlenmesi esnasında, Dupont’a28 göre Çevre Alt Konseyi ve Komisyon 
2020 yılına kadar AB’de biyoçeşitlilik kaybının sonlandırılması ve 
ekosistemlerin iyileştirilmesi konusunda fikir birliğine varmışlardır. Bu 
kapsamda biyoçeşitlilik politikasının diğer politika sektörleri ile 
bütünleştirilmesinin teşvik edilmesi bu hedefin önemli bir parçası olmuştur.    

5.2. AB Doğa Koruma İkincil Hukuku 

AB Doğa Koruma Politikası İkincil Hukuku, başlıca iki yönergeden 
oluşmaktadır. Bunlardan Habitat Yönergesi (92/43/EEC), Avrupa’da 
habitatların ve habitatların içinde yer alan fauna ile floranın korunması için 
temel mekanizma haline gelmiştir. Yönerge ile Avrupa çapında biyolojik 
çeşitliliğin korunması için genel çerçeve meydana getirilmiştir. Bir diğer 
önemli temel yönerge olan Kuşlar Yönergesi (79/409/EEC) ile yabani kuş 
türleri ve yabani kuş türleri topluluklarının muhafazası için gerekli olan 
alanlar koruma altında bulunmaktadır. Aynı zamanda AB içindeki bütün 
yabani kuş türleri için bir koruma projesi oluşturulmakta ve bunların 
yumurtaları, yuvaları, habitatları bu proje ile korunmaya alınmaktadır. 
Yönerge göçmen türler için önemi bulunan alanların belirlenmesini ve 
bunların etkin bir şekilde korunmasını, bu alanlarda avlanma sezonlarını ve 
pratiklerini düzenlemektedir.  

AB Doğa Koruma ve Biyolojik Çeşitlilik Mevzuatı’nın ikincil 
hukukunda yer alan temel düzenlemeler, aslında kaynaklarını AB’nin taraf 
olduğu bu konudaki çeşitli uluslararası sözleşmelerden almaktadır. Bu 
konudaki başlıca sözleşmeler; Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi (1994), 
Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip 
Sulak Alanlar Hakkında Sözleşme (Ramsar Sözleşmesi, 1975), Nesli 
Tehlikede Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine 
                                                            
28  Claire Dupont, Political Commitment to Climate Policy Integration at EU Level, a.g.e., 

s.15. 
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İlişkin Sözleşme (CITES, 1975), Avrupa’nın Yaban Hayatı ve Yaşama 
Ortamlarını Koruma Sözleşmesi (Bern Sözleşmesi, 1982) ve Yaban 
Hayvanlarının Göçmen Türlerinin Korunmasına Dair Sözleşme (Bonn 
Sözleşmesi, 1983) dir.  

Yukarıda adı geçen sözleşmelerin bir kısmı Habitat ve Yabani Kuşlar 
Yönergelerinde olduğu gibi AB İkincil Hukukuna aktarılmıştır. AB 
Yönergeleri tanımı itibarıyla üye devletler tarafından ulaşılması gereken 
sonuçlar açısından bağlayıcı olmaktadır ancak ulusal makamları bu 
sonuçlara ulaşılması konusunda yöntem ve metodlar konusunda özgür 
bırakmaktadır. Bu açıdan da korunan alanlar konusunda Kuşlar ve Habitat 
Yönergeleri alanların belirlenmesi ve yönetimini üye ülkelerin iradesine 
vermektedir. AB’nin ‘yerindenlik’29 (subsidiarity) ilkesi uyarınca, 
Rauschmayer’in30 açıkladığı üzere korunan alanların belirlenmesi ve 
yönetimlerinde ‘katılım süreçleri’ üye devletlerin kararına bırakılmıştır.  

Habitat Yönergesi, AB’nin Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi’ne en 
önemli cevabı olmuştur. Böylece Natura 2000 Ağı içerisinde yer alacak 
korunan alanların oluşturulmasına başlanmıştır. Natura 2000 Ağı içerisinde 
Habitat Yönergesinde öngörülen ‘Özel Muhafaza Alanları’ (Special Areas of 
Conservation -SACs) ve Kuşlar Yönergesinde öngörülen ‘Özel Koruma 
Alanları’ (Special Protection Areas -SPAs) yer almakta ve birlikte Natura 
2000 Ağını oluşturmaktadır.  

Özel Muhafaza Alanları ve Özel Koruma Alanları’na yönelik alan 
koruma önlemleri üye devletlerin belirli habitatları ve türleri içeren 
habitatları tanımlamalarını, belirlemelerini ve korumalarını içermektedir. 
Habitat Yönergesi’nde belirtildiği üzere (Madde 3(1)) Özel Muhafaza 
Alanları ve Özel Koruma Alanları’nın birlikte ekolojik bütünlük oluşturması 
amaçlanmaktadır. Bu şekilde Natura 2000 Ağı, Jackson’a31 göre AB 
Biyoçeşitlilik Politikası’nın temeli olmaktadır. Buna karşılık 

                                                            
29  Yerindenlik ilkesi konusunda daha fazla bilgi için bakınız: Feza Sencer Çörtoğlu, 

“Avrupalılaşma Sürecinde AB Çevre Politikası ve Yerindenlik İlkesi”, Ankara Avrupa 
Çalışmaları Dergisi, Cilt 8, Sayı 2, 2009.  

30  Felix Rauschmayer, Sybille van den Hove, Thomas Koetz, “Participation in EU 
Biodiversity Governance: How Far Beyond Rhetoric?”, Environment and Planning C: 
Government and Policy, vol 27, 2009, s.48. 

31  Andrew L.R. Jackson, “Renewable Energy vs. Biodiversity: Policy Conflicts and the Future 
of Nature Conservation”, Global Environmental Change, vol 21, 2011, s.1197.  
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Apostolopoulou’ya32 göre ağın etkin bir şekilde türlere ve habitatlara koruma 
sağlaması açısından yönetilmesi, üye devletlere göre değişkenlik 
göstermektedir.  

5.2.1. Habitat Yönergesi33: 

AB’nin Doğa Koruma ve Biyolojik Çeşitlilik Politikasının iki temel 
yönergesinden birisi Habitat Yönergesi’dir. Yönergenin temel amacı doğal 
habitatları korumak, doğal flora ve fauna türlerinin nüfuslarını muhafaza 
etmek, yeniden sayılarının artmasını sağlamak amacıyla gereken önlemleri 
almaktır. Bunun yanında, yok olma tehdidi altında bulunan doğal habitatları 
korumak yönergenin bir başka amacıdır. Doğal alanların yok olması 
nedeniyle küçük doğal alanlar ile sınırlı kalan tehlike altındaki türler, nadir 
türler, endemik ve özel dikkat gerektiren türler için korunan alanlar 
belirlenerek, ‘Avrupa Ekolojik Ağı’ (Natura 2000 Ağı) oluşturulmak 
istenmektedir.  

Yönergenin temel amacı ekonomik, sosyal, kültürel ve bölgesel 
talepleri dikkate alarak biyolojik çeşitliliğin korunmasını teşvik etmek olsa 
da, yönerge aynı zamanda sürdürülebilir kalkınmanın genel amacına da 
hizmet etmektedir34. Bu amaca yönelik olarak Madde 6 korunacak Özel 
Muhafaza Alanları (Special Areas of Conservation –SACs) için üye 
devletlerin gerekli koruma önlemlerini gerektiği hallerde, yönetim planlarını 
diğer kalkınma planları ile bütünleştirmesi gerektiğini buyurmaktadır. Bunun 
yanında korunan alanla ilgili doğrudan bir bağlantısı olmayan fakat alan 
üzerinde önemli bir etkisi olabilecek herhangi bir plan veya projenin uygun 
bir değerlendirmeye alınması öngörülmektedir. Madde 10 ise üye devletlerin 
arazi kullanımı planlaması ve kalkınma politikalarının, Natura 2000 ağının 
ekolojik uyumunun geliştirilmesine yönelik hazırlanmasını 
düzenlemektedir35. 

Kuşlar Yönergesi’nin aksine Habitat Yönergesi sürdürülebilir kalkınma 
ilkesine ve sosyo-ekonomik boyutlara açık şekilde referans vermektedir. 
                                                            
32  Evangelia Apostolopoulou ve John D. Pantis, “Conceptual Gaps in the National Strategy 

for the Implementation of the European Nature 2000 Conservation Policy in Greece”, 
Biological Conservation, vol 142, 2009, s.221-222. 

33  97/62/EC sayılı Komisyon Yönergesi ile değiştirilen doğal fauna ve flora ile doğal 
habitatların korunmasına dair 21 Mayıs 1992 tarih ve 92/43/EEC sayılı Yönerge (Habitat 
Yönergesi).  

34  21 Mayıs 1992 tarih ve 92/43/EEC sayılı Yönerge (Habitat Yönergesi), a.g.e., s.2. 
35  21 Mayıs 1992 tarih ve 92/43/EEC sayılı Yönerge (Habitat Yönergesi), a.g.e., s.8-9. 
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‘Giriş’ bölümünde yönergenin temel amacının biyoçeşitliliğin korunmasının 
ekonomik, sosyal, kültürel ve bölgesel gereklilikleri dikkate alarak teşvik 
etmek olduğu belirtilmektedir. Morris’e36 göre Yönerge, AB Biyoçeşitlilik 
Politikasının sürdürülebilir kalkınma ilkesi açısından temel sütununu 
meydana getirmektedir.  

5.2.2. Yabani Kuşlar Yönergesi37 

AB Doğa Koruma ve Biyolojik Çeşitlilik Politikası için temel oluşturan 
bir diğer yönerge ise ‘Yabani Kuşlar’ Yönergesidir. Bu yönerge38 ile Avrupa 
Birliği’nde göçmen yaban kuşlarının ve bunların yaşam alanlarının 
korunması için kapsamlı bir düzenleme getirilmektedir. Üye devletlere 
özellikle ekolojik, ekonomik, bilimsel ve kültürel önemleri gereği yabani kuş 
türlerini korumaları için sorumluluk verilmektedir. Bu sorumluluğu yerine 
getirebilmeleri için yönergede üye devletlerin kuş türlerine gerekli olan 
alanları muhafaza ederek ya da onlara yeni alanlar sağlayarak, kuş türlerini 
‘Özel Koruma Alanları’nda (Special Protection Areas-SACs) muhafaza 
etmelerini garanti altına almaları istenmektedir. Yönerge ile bazı konularda 
istisnalar getirilmesine rağmen, üye devletlerde bu kuş türlerinin amaçlı 
olarak öldürülmesi veya tutulması, bunların yuvalarına ve yumurtalarına 
zarar verilmesi, beslenmeleri sırasında rahatsız edilmeleri gibi konularda 
yasaklar düzenlenmektedir.   

5.2.3. CITES Tüzüğü39:  

AB Doğa Koruma Politikası’nın yukarıda açıklanan iki temel 
yönergesinin dışında CITES Tüzüğü de bir diğer önemli ayağını 
oluşturmaktadır. 1973 yılında kabul edilen CITES Sözleşmesi, 1982 yılında 
Konsey tarafından tüzük olarak kabul edilerek AB ikincil hukukuna dâhil 
edilmiş, daha sonra 1997 yılında yeni bir tüzük ile yenilenmiştir. Tüzük ile 
nesli tehlike altında olan flora ve fauna türlerinin ticaretine izin ve sertifika 
sistemi getirilmiştir. Belirli durumlarda ise bu türlerin ticareti tamamı ile 
yasaklanmıştır. AB CITES Tüzüğü açısından önemli olan nokta ise, tüzüğün 
                                                            
36  Roger K.A. Morris, “The Application of the Habitats Directive in the UK: Compliance or 

Gold Plating?”, Land Use Policy, 2011, s.362.  
37  2009/147/EC sayılı Yönerge ile Değiştirilen Yabani Kuşların Korunmasına Dair 97/49/EC 

ve 79/409/EEC sayılı Yönerge (Yabani Kuşlar Yönergesi)  
38  Yabani Kuşlar Yönergesi, European Community Environment Legislation, vol 4, 

Luxemburg, Office for Official Publications of the European Communities, 1992, s. Xxiv. 
39  Nesli Tehlikede Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin 

Tüzük –EEC/3626/82 sayılı tüzük yerine geçen EC/338/96 sayılı tüzük 
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uygulanmasında CITES Sözleşmesinden daha da ileri gidilerek sözleşmenin 
öngörmediği yerlerde de yasaklamalar getirmesidir40. Bu şekilde, tüzük, üye 
devletlerin koruma konusunda daha sıkı önlemler alabilmelerine izin 
vermektedir.  

Yukarıda anlatılan AB Doğa Koruma Politikası açısından doğrudan 
yasal düzenlemelerin yanında, hem doğa koruma hem de ÇPB içinde önemli 
dolaylı yasal düzenlemeler bulunmaktadır. Bunlar arasında Çevresel Etki 
Değerlendirme (1979) ve Stratejik Çevresel Değerlendirme (2001) 
Yönergeleri sayılabilir.  

5.2.4. Çevresel Etki Değerlendirme Yönergesi41: 

Çevre üzerine etkisi olan kamu ve özel projelerin çevresel etki 
değerlendirmelerini düzenlemektedir. Yönergede tanımlanan ‘proje’ ile 
çevresel alanlarda yapım çalışmaları veya bu alanlardaki planların idaresi, 
doğal çevreye ve peyzaja, mineral kaynaklarının çıkarılması örneğinde 
olduğu gibi çeşitli müdahaleler de bulunulması kastedilmektedir. Üye 
devletler tarafından belirlenen yetkili makam veya makamlar bu yönergeden 
doğan vazifeleri yerine getirmekten sorumludur. Yönerge ile üye devletler 
çevre üzerinde etkisi olabilecek her projenin değerlendirilmesi için gerekli 
önlemleri almayı tahhüt etmektedir.  

5.2.5. Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönergesi42: 

Hazırlık sürecinde olan, henüz uygulama aşamasına geçirilmemiş olan 
belirli plan veya programların çevresel sonuçlarını ortaya çıkarmak ve 
bunların değerlendirilmesinin yapılabilmesi amacını taşımaktadır. Yönerge 
ile kamu otoriteleri ve halk, plan veya programlar için kendi görüşlerini 
sunabilmektedir. Bundan sonra ise planlama sürecinde bütün bu görüşlerin 
dikkate alınarak kararların alınması gerekmektedir. Plan veya programın 
kabul edilmesinden sonra halkın karar hakkında ve kararın hangi şekilde 
alındığı konusunda bilgilendirilmesi gerekmektedir. Eğer plan veya 
programın sınır ötesi bir etkisi var ise bu durumda etkilenen üye devlet ve 
onun kamuoyu da bilgilendirilmelidir. Genel olarak baktığımızda Stratejik 
                                                            
40  Nesli Tehlikede Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin 

Tüzük, European Community Environment Legislation, vol 4, Luxemburg, Office for 
Official Publications of the European Communities, 1992, s. Xxviii.  

41  97/11/EC sayılı karar ile değiştirilen 85/337/EEC sayılı Çevresel Etki Değerlendirme 
Yönergesi 

42  2001/42/EC sayılı Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönergesi.  
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Çevresel Değerlendirme Yönergesi ilgili tarafların ve halkın katılımı ile daha 
şeffaf bir planlama sürecini amaçlamaktadır. 

5.3. AB’de Doğa Koruma Politikasının Bütünleşmesi  

Avrupa Birliği’nde doğanın korunması konusunda kapsamlı bir 
mevzuat bulunmasına rağmen, Avrupa’da habitat ve türlerde büyük kayıplar 
yaşanmaya devam etmektedir. AB’nin yayınlamış olduğu verilere43göre, 
özellikle deniz memelilerinin % 25’i, karasal memelilerin % 15’i, amfibi 
hayvanların % 22’si, sürüngenlerin % 21’i, yusufçukların % 16’sı, kuşların 
% 12’si ve kelebeklerin % 7’si Avrupa’da soyu tükenme tehlikesi altında 
bulunmaktadır. Bunlara ek olarak biyo-coğrafik değerlendirmelere göre, 
Avrupa’daki habitat ve türlerin sadece % 17’si ‘elverişli’ koşullara sahip 
bulunmaktadır. Buna karşılık habitatların % 65’i ve türlerin % 52’si 
‘elverişli olmayan’ koşullar içerisindedir. Bütün bunların dışında tarım 
yoğun alanlar, meralar ve sulak alanlar bütün Avrupa’da sürekli olarak 
azalmaktadır.  

AB Doğa Koruma Politikası’nın uğramakta olduğu başarısızlık, AB’nin 
yayınlamış olduğu birçok resmi raporda dile getirilmektedir. Avrupa Çevre 
Ajansı’nın Değerlendirmelerinde44 yoğun tarımcılığın, artan şehirleşmenin, 
kirlilik ve turizmin yaşanan biyoçeşitlik kaybının en önemli nedenleri olduğu 
belirtilmiştir.  

‘Avrupa’daki Biyolojik Çeşitliliğin Değerlendirilmesi’ Raporunda45 
Avrupa’nın Biyolojik Çeşitlilik Politikası’nın 2010 hedeflerine ulaşamadığı 
belirtilirken, bunun sebepleri arasında “politikanın uygulama ve 
bütünleşmesinde yaşanan eksiklikler, siyasal iradenin zayıflığı, yetersiz 
finansman ve iletişim, izlenecek somut göstergelerin bulunmaması ile 
biyolojik çeşitlilik konusunda yetersiz bilgi ve izleme” gösterilmiştir. Aynı 
raporda AB biyolojik çeşitliliğin korunmasında, ‘Çevre Politikasının 
Bütünleşmesinde’ (ÇPB) yaşanan sorunlara da işaret edilmektedir. Buna 
göre Raporda46 “çevre politikasının diğer ilgili sektörler ile yeterli düzeyde 
                                                            
43  European Environment Agency, Assessing Biodiversity in Europe-the 2010 Report, 

Copenhagen, No: 5/2010, s.9.  
44  European Environment Agency, Europe’s Environment: The Dobris Assessment, Ed. 

David STANNERS, Philippe BOURDEAU, 1995. 
45  European Environment Agency, Assessing Biodiversity in Europe-the 2010 Report, 

a.g.e., s.5.  
46  European Environment Agency, Assessing Biodiversity in Europe-the 2010 Report, 

a.g.e., s.7. 
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bütünleşememesinin, doğa koruma politikasının başarısız olmasının en 
büyük nedenlerinden birisi olduğu” ortaya koyulmuş ve “biyoçeşitlilik 
yönetiminde sektörler arasında bütünleşme yaklaşımının AB Doğa Koruma 
Politikası için önemli bir adım olacağı” vurgulanmıştır.  

Raporda47 sektörler ve idari yapılar arasındaki bütünleşmenin önemi 
ayrıntılı bir şekilde irdelenmiştir. Burada ekosistem yaklaşımının önemi 
vurgulanmış, bu yaklaşımın daha da yaygınlaşmasının sağlanması ve 
bütünleşmenin etkin bir şekilde uygulanabilmesi için sektörler arasındaki 
işbirliğinin önemi ortaya koyulmuştur. Orman ve tatlı su sistemleri gibi 
çeşitli habitat türlerinin yönetiminde bu yaklaşımın benimsenmeye başladığı 
söylenirken, deniz habitatları, dağ ve tarımsal alanlarda bu yaklaşımın henüz 
yeterli olmadığı açıklanmaktadır. Korunan alanları, ekolojik ağları, 
şehirleşen alanları bölgesel ölçekte çok yönlü planlama safhasının içine 
alınmasının, Avrupa açısından başarılı bir koruma stratejisi oluşturacağının 
altı çizilmektedir. Biyoçeşitlilik ve doğal kaynakların yönetiminde ilgili 
taraflar arasında diyalog ve işbirliğinin oluşturulmasının da bütünleşme 
açısından gerekliliği ayrıca ortaya koyulmaktadır.  

Avrupa Birliği Konseyi de ‘2020’ye Doğru AB Biyolojik Çeşitlilik 
Stratejisi’48 ile AB’nin doğa korumaya yönelik olan 2012 hedeflerine 
ulaşmasını engelleyen faktörlere dikkat çekmektedir. Buna göre hedeflere 
ulaşma konusunda karşı karşıya olunan engeller arasında, “özellikle tarım, 
balıkçılık, su, iklim, enerji ile ormancılık gibi diğer alanlar arasındaki 
yetersiz sektörel bütünleşme” sıralanmaktadır49.  

Buna benzer şekilde 2006 tarihli ‘AB Biyoçeşitlilik Eylem Planı’nın 
değerlendirmesi ile ilgili olarak Komisyon tarafından yayınlanan 
‘Biyoçeşitlilik Eylem Planı Ara Raporu’ nda ise, “biyoçeşitlilik ile ilgili 
meselelerin diğer sektörel politikalar ile bütünleşmesinin önemli bir sorun” 
olduğu belirtilmiştir50. Bunun yanında bir diğer Raporda51, eylem planının 
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temel amacının biyoçeşitlilik politikasının bütünleşme sorunlarına çözüm 
bulmak olmasına karşılık, eylem planının bu önceliğinin “AB ve ulusal 
düzeyde ilgili birimler arasında sorumluluklarının parçalara ayrılması 
nedeniyle aksadığı” açıklanmıştır.   

 Avrupa Birliği Konseyi52 tarafından biyoçeşitlilik politikası 
açısından çeşitli yasal araçların yeterli şekilde uygulanamaması, bilimsel 
araştırmanın yetersizliği, mali kaynakların azlığı, eğitim ve bilinç eksikliği 
gibi önemli sorunlar ortaya konulurken, sektörel politikalar ile doğa koruma 
politikasının yetersiz bütünleşmesi de sorunlar arasında öne çıkarılmaktadır. 
Bu açıdan da ekosistemler için gerçekçi, erişilebilir ve ölçülebilir alt-
hedeflerin konulmasının yanı sıra biyoçeşitlilik politikasının AB sektörel 
politikaları ile bütünleşmesini sağlayan ortamı yaratmak, iyi uygulama 
örneklerini yaygınlaştırmak ve esnek yaklaşımlara başvurmak 
önerilmektedir. Son olarak ise biyoçeşitlilik ile ilgili amaçların diğer ilgili 
sektörlerin planlama ve bütçe oluşturma aşamaları ile bütünleştirilmesinin 
gerekliliği vurgulanmış ve bu konuda ilgili sektör ve tarafların katılımının ve 
sorumluluk almasının güçlendirilmesi gereğinden bahsedilmiştir53.  

 Komisyon Raporunda54 ise ‘Biyoçeşitlilik Eylem Planı’nda (BEP) 
öngörülen biyoçeşitlilik politikasının bütünleştirilmesinde yaşanan 
başarısızlığın altında yatan bir başka neden olarak ise, bu konuda yeni 
araçlar geliştirmek yerine mevcut araçların üzerine odaklanılması olduğu 
savunulmaktadır. Buna ek olarak Raporda55 2010 sonrası BEP stratejisinin 
geliştirilmesinde kurumsal yapıların tekrar gözden geçirilerek, üye 
devletlerde ve Komisyonda yatay bütünleşmenin geliştirilmesi amacıyla 
çalışmalar yapılması tavsiye edilmektedir.  

‘2020’ye Doğru AB Biyolojik Stratejisi’nin Komisyon tarafından 2015 
yılında yapılan değerlendirmesinde56 ise, 2020 yılı için ortaya koyulan 
biyolojik çeşitlilik hedeflerinin ancak konuyla ilgili uygulama gayretlerinin 
daha iddialı bir şekilde yapılması durumunda tutturulabileceği 
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belirtilmektedir. Mevcut durumdaki uygulama gayretlerine rağmen, AB’de 
ve küresel düzeyde biyolojik çeşitlilik kaybının ve ekosistemlerin zarar 
görmesinin devam ettiği vurgulanmaktadır.   

Değerlendirmede57 2020 hedeflerine erişebilmek için ilgili politika 
sektörleri ile daha etkin bir bütünleşmeye ihtiyaç bulunduğu ayrıca 
vurgulanmaktadır. Bunun için özellikle tarım, ormancılık, denizcilik ve 
balıkçılık sektörlerinin bu konudaki önemi anlatılmaktadır. Bu bütünleşme 
sürecinde AB’nin mali araçlarının yardımcı olacağı da öngörülmektedir. Bu 
konuda örneğin Natura 2000’de yer alan korunan alanların tümünün yönetim 
planları tamamlandığında, bu korunan alanların finansal açıdan fayda elde 
edebilecekleri belirtilmektedir. ‘AB Yeşil Altyapı Stratejisi’nin’ de yeşil 
altyapıyı diğer AB politikaları ve mali araçları ile bütünleşmesini teşvik 
ettiği değerlendirmede yer almaktadır58. Biyoçeşitlilik boyutunun çeşitli 
düzeylerde AB’nin yapısal ve yatırım fonları ile özellikle ortak tarım 
politikası, uyum fonları ile Avrupa Denizcilik ve Balıkçılık Fonlarıyla 
bütünleştirildiği açıklanmaktadır. Komisyonun biyoçeşitlilik alanındaki 
bütünleşmeyi takip edebilmek için, AB Bütçesindeki biyoçeşitlilik ile ilgili 
harcamaları izleme süreci geliştirdiğinden de bahsedilmektedir59.  

Rapor60, biyoçeşitlilik ile ilgili düzenlemelerin AB’nin ticaret 
antlaşmalarında yer alması ve biyoçeşitlilik ile ilgili amaçların AB Ticaret 
Politikaları ile bütünleştirilmesi için daha fazla gayret gösterilmesini ve 
böylece sürdürülebilir ticaretin özendirilmesini öngörmektedir. Bunun 
yanında ‘Ufuk 2020’ gibi AB Araştırma Programlarının doğa koruma 
açısından bütünleştirilmiş değerlendirme olanakları sunduğu, buna karşılık 
halen bilgi ve veri açısından büyük eksiklikler olduğu ortaya konulmaktadır. 
Bu açıdan tarım, balıkçılık gibi alanlardaki biyoçeşitlilik ile ilgili veriye açık 
erişimin bütünleştirilmesine önem verilmektedir.  

Ledoux’unda61 belirttiği üzere, AB’de biyoçeşitlilik kayıplarının telafisi 
için sektörlerin kendi içlerinde ve birbirleri ile bütünleştirilmesine ihtiyaç 
                                                            
57  European Commission, The Mid-Term Review of the EU Biodiversity Strategy to 2020, 

a.g.e., s.19. 
58  European Commission, The Mid-Term Review of the EU Biodiversity Strategy to 2020, 

a.g.e., s.6-8. 
59  European Commission, The Mid-Term Review of the EU Biodiversity Strategy to 2020, 

a.g.e., s.18. 
60  European Commission, The Mid-Term Review of the EU Biodiversity Strategy to 2020, 

a.g.e., s.17-19. 
61  Laure Ledoux, Stephen Crooks, Andrew Jordan, Kerry Turner, Implementing EU 

Biodiversity Policy, a.g.e., s.267.  



  111

bulunmaktadır. ÇPB, AB’nin çok- katmanlı bir yönetişim meselesidir ve her 
düzeyindeki yönetim kademesini kapsamaktadır. Bu bağlamda 
biyoçeşitliliğin yönetişimi de çok-katmanlı bir yapıya sahip olmalıdır. Buna 
karşılık Rauschmayer’in62 vurguladığı üzere biyoçeşitliliğin korunması ile 
ilgili küresel çıkarlar ve ekosistemlerden faydalanılması yönündeki yerel 
çıkarlar arasında bir çatışma ortamı bulunmakta, bu durum aynı zamanda 
biyoçeşitlilik kaybına yol açabilmektedir. Bu nedenle çok-katmanlı çevresel 
yönetişim sisteminde bütünleşme, her düzeydeki karar-alma aşamasında 
çeşitli zorluklarla yüz yüze gelmektedir.  

 Paavola63 tarafından çevresel yönetişim konusunda her ne kadar bazı 
zorluklar bulunsa da, aynı zamanda yönetişimin ortak eylem ve işbirliğine 
kolaylık sağladığı, bunun yanında sorunların çözümüne de yardımcı olduğu 
savunulmaktadır. Bu kapsamda yönetişim konusunda yapılan kurumsal 
düzenlemelerin, çevresel anlaşmazlıkların çözümünde faydalı olduğu 
belirtilmektedir. Bu açıdan da ‘korunan alanların yönetişimi’, çevresel 
yönetişimde yeni bir kurumsal yaklaşım olarak görülmektedir.  

Börzel’e64 göre Macaristan, Polonya ve Romanya gibi ülkelerin AB 
üyeliği sürecinde Natura 2000 Ağı içinde yer alacak korunan alanlarının 
belirlenmesi ve daha sonra bu alanlardaki önlemlerin uygulanmasında 
yaşanan sorunlar, öncelikle ulusal ve bölgesel düzeylerde devlet yönetimi 
içinde yaşanan zayıf koordinasyonun yanı sıra sürece rehberlik edecek somut 
ulusal stratejilerin yokluğundan kaynaklanmıştır. Bunların dışında bu 
ülkelerdeki kamu otoritelerinde korunan alanların etkin bir şekilde 
belirlenmesi sürecinde bilgi, uzmanlık ve personel yetersizliği yaşanmıştır. 
Korunan alanların teklif edilmesi sırasında yerel düzeydeki otoriteler ile 
koordinasyon eksikliği olmuştur. Macaristan’da yönetimin çeşitli birimleri 
arasındaki çatışma ve personel yetersizliği ciddi bir şekilde korunan alanların 
belirlenmesi sürecini ertelemiştir. Polonya’da ise Çevre Bakanlığı hem 
korunan alanlar konusunda yetkin personele sahip bulunmaması, hem de 
alanların tanımlanması konusunda bilgi eksikliği önemli bir engel 
oluşturmuştur. Bunun yanında koordinasyon yetersizliğinin bulunduğu zayıf 
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idari yapı bu sorunlara eklenmiştir. Romanya’da ise Çevre Bakanlığı ile 
Tarım Bakanlığı arasındaki korunan alanların yönetimi konusundaki 
sorumlulukların sürekli yer değiştirmesi süreci iki başlı hale getirmiştir. 
Korunan kuş alanlarının listelenmesi iki bakanlık arasında çatışmaya yol 
açmıştır. AB’ye üyelik tarihinin yaklaşması üzerine 2006 yılında Romanya 
Hükümeti ‘Ulusal Korunan Alanlar Ajansı’ nı kurarak, Natura 2000 
Alanlarının yönetimini bu Ajansa bırakmıştır. 

Benzer şekilde Oravska’ya65 göre üyelik sürecinde Orta Avrupa 
Ülkelerinde de karar-alma aşamalarında aktörler arasında etkin bir iletişim 
ve etkileşim sağlayan iyi bir koordinasyon mekanizması mevcut değildi. 
İlgili aktörlerin etkileşimini sağlayan ve böylece ‘iyi yönetişime’ yol açacak 
kurumlar yoktu. Örneğin Çek Cumhuriyeti’nde Sumava Ulusal Parkı’nda 
biyoçeşitlilik koruma ile orman yönetimi birimleri arasında çevresel koruma 
ve ekonomik fayda çıkarları açısından anlaşmazlıklar meydana gelmiştir. 
Slovakya’da ise Tatras Ulusal Parkı’nın yönetimi Tarım Bakanlığı ile Çevre 
Bakanlığı arasında bölünmüştür. Bu iki Bakanlık arasında otoritenin 
bölünmesi sonucunda iki Bakanlık arasındaki gerilim olmuş ve bunun 
sonucunda 2004 yılında Natura 2000 Ağı’na giren bu alan için öngörülen 
önlemlerin uygulanmasında sıkıntılar ortaya çıkmıştır.   

Natura 2000 Ağı ile ilgili sorunları, AB’de sadece üyeliğe aday ülkeler 
yaşamamaktadır. Apostolopoulou’ya66 göre üye devletlerdeki Natura 2000 
Ağı’nın oluşturulması sürecinde uygulanan koruma politikası ile ilgili 
yapılan sistemli araştırmalar sınırlı bulunmaktadır. Bu nedenle üye 
devletlerin güçlü koruma stratejileri uygulamadığı bir ortamda, Habitat 
Yönergesi’nin gerekli gördüğü kurumsal değişikliklerin Natura 2000 alanları 
için yeterli olup olmadığının detaylı olarak incelenmesi gereklidir. Buradan 
hareketle Beunen’e67 göre, örneğin Hollanda’da doğa koruma konusunda 
planlama aşamasında yasal süreçler yüzünden, yerel bilgi ve çıkarların 
koruma hedefleri içerisinde yer alamadığı belirtilmektedir.  
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Sulak alanların korunması Natura 2000 Ağı açısından önemli bir 
konudur. Ağın içerisinde yer alması amacıyla, çeşitli sulak alanlar ulusal 
park olarak ilan edilmiştir. Turner’a68. göre çeşitli ülkeler ulusal, bölgesel 
veya yerel hükümet düzeylerindeki karar-alma aşamalarında, sulak alanları 
fiziksel planlamaya dâhil ederek buraların korunmasına dolaylı yoldan 
yardımcı olmuşlardır ancak yine de sulak alanların korunması konusunda 
ekonomi, tarım, çevre, doğa koruma gibi politikaların birbirleriyle uyum 
eksikliği yaşanmaktadır. Bunun yanında Roux’a69 göre tatlısu 
ekosistemlerinin etkin bir şekilde korunmasını sağlamak için, su 
kaynaklarının yönetiminden, biyoçeşitliliğin korunmasından ve toprak 
kullanımının yönetiminden sorumlu kurumların yakın bir koordinasyon ve 
işbirliğinin sağlanması gerekmektedir. Bunun içinde kurumlar arasında 
dikey ve yatay olarak politikanın bütünleşmesi ve uyumu önemli role 
sahiptir.  

Avrupa’da doğa koruma politikasında, politikanın düzenlenmesinden 
sonra uygulanan politikanın etkinliğinin değerlendirilmesinin 
gerçekleştirilmesine yönelik bir anlayışın geliştiği gözlemlenmektedir. 
Delbaere’ye70 göre Natura 2000 Ağı’nda yer alan korunan alanların etkinliği 
konusunda iklim değişikliği üzerindeki rolünü de kapsayıcı çeşitli tartışmalar 
yapılmaktadır. Buradan hareketle Natura 2000 Ağı içinde yer alan türlerin ve 
habitatların ne durumda oldukları konusunda çalışmalar bulunmaktadır. 
Burada incelenen konulardan birisini de Natura 2000’e diğer sektörlerin 
etkisini incelemek oluşturmaktadır. Natura 2000 alanları ile meydana 
getirilen koruma düzeninin bozulması, Jackson’a71 göre AB’nin biyolojik 
çeşitliliğin korunmasındaki konumuna zarar vermektedir. Bu açıdan örneğin 
yenilenebilir enerji kullanımı ile ilgili çalışmaların, biyolojik çeşitlilik ve 
iklim değişikliği meseleleri ile bütünleştirilmesi lüzumlu görülmektedir. Bu 
nedenle de AB’de biyoçeşitliliğin yeni sektörel politikaların geliştirilmesinde 
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veya mevcutların gözden geçirilmesi esnasında dikkate alınması konusunda 
çeşitli çalışmalar yürütülmektedir. Örneğin AB Biyolojik Çeşitlilik 
Politikası’na büyük etkisi bulunan ‘Ortak Tarım Politikası’ da biraz daha 
sürdürülebilir bir yaklaşıma kavuşturulmaktadır.   

Henle’ye72 göre 1980’lerde ‘Ortak Tarım Politikası’, habitatların artan 
bir şekilde bozulması, gıda ürünlerinin gereğinden fazla üretimi gibi 
konulardan sorumlu tutulmuştur. Avrupa’da gelişen çevre bilinci sonucunda, 
tarımsal üretim ile biyoçeşitliliğin korunması arasındaki çelişkiler gözler 
önüne serilmiş ve tarım politikasının yeniden gözden geçirilmesine yol 
açmıştır. Bunun sonucunda da Ortak Tarım Politikası’nda, çevre dostu 
tarımcılığın uygulanması gibi çeşitli önlemler ele alınmaya başlanmıştır. 
Polakova’ya73 göre Ortak Tarım Politikası ile biyoçeşitliliğin korunması 
politikası arasında bütünleştirilmiş bir yaklaşım ile denge kurularak, iki 
tarafında bu işbirliğinden kazançlı çıkması sağlanmaya çalışılmaktadır.  
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ALTINCI BÖLÜM  
 

TÜRKİYE’DE DOĞA KORUMA POLİTİKASININ 
BÜTÜNLEŞMESİNİN ÖNEMİ 

 
6.1. Türkiye’de Doğa Koruma Politikası 

Doğa koruma kavramı bir taraftan sahip olduğu ekosistem nedeniyle bir 
alanın, bir yandan da bu alanın içinde yaşayan türlerin korunması anlamına 
gelmektedir. BM Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi’nin 2. Maddesi iki değişik 
koruma yöntemini ortaya koymaktadır. Buna göre ex-situ koruma (biyolojik 
çeşitlilik elemanlarının kendi doğal yaşam ortamları dışında korunması) ve 
in-sutu koruma (eko-sistemlerin ve doğal yaşam ortamlarının korunması, 
yaşayan tür popülasyonlarının doğal çevrelerinde muhafazası ve geri 
kazanılması) olarak ikiye ayrılmaktadır. In-sutu koruma, biyolojik 
çeşitliliğin korunmasında daha çok kullanılan ve aynı zamanda daha etkin 
olan bir koruma şeklidir. Bu kapsamda milli parklar, tabiatı koruma alanları 
gibi korunan alanlar yoluyla koruma faaliyeti yapılmaktadır. Yine Biyolojik 
Çeşitlilik Sözleşmesi’nin 2. Maddesinde ‘koruma alanı’, “özgün koruma 
amaçlarını gerçekleştirmek için belirlenen, düzenlenen ve yönetilen, coğrafi 
olarak tanımlanmış alan” olarak adlandırılmaktadır1. Bir başka tanımlama ile 
korunan alan; “biyolojik çeşitliliğin, doğal ve bununla ilişkili kültürel 
kaynakların korunması ve devamlılığın sağlanması amacıyla ilgili mevzuata 
göre yönetilen koruma statüsü bulunan kara, su ya da deniz alanlarıdır”2. 
Türkiye’de alanların korunması açısından ‘milli park’ kavramı ilk olarak 
1956 yılında yürürlüğe giren 6831 sayılı Orman Kanunu ile kullanılmış ve 
bu kanunun 25. Maddesi uyarınca ‘Yozgat Çamlığı Milli Parkı’, 1958 
yılında kabul edilen ilk milli park olmuştur3.  

Ülkemizde doğanın korunmasından çeşitli kurumlar sorumlu 
bulunmaktadır. Bunların arasında en başta Orman ve Su İşleri Bakanlığı 
gelmektedir. Türkiye’de korunan alanların sayısı bakımından en fazla alanı 
                                                            
1  Dilek Önder, Korunan Alanların Türkiye’nin Taraf Olduğu Uluslararası 

Düzenlemeler Bağlamında Değerlendirilmesi, ATAUM 6. Dönem Uluslararası İlişkiler 
Uzmanlık Kursu, Ankara, 2015, s.5-6. 

2  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, Korunan 
Alanlar Rehberi, 2015, s.7. 

3  Gökhan Şen ve Seda Erkan Buğday, “Kastamonu İlinde Çeşitli Statülerde Koruma ve 
Kullanma Amaçlı Belirlenmiş Alanlar”, Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi 
Dergisi, cilt 15, no 2, 2015, s.216. 
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bu Bakanlık yönetmektedir4. Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na bağlı Doğa 
Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Milli Parklar Kanunu 
kapsamında ilan edilen korunan alanların yönetiminden, yaban hayatın 
korunmasından ve kara avcılığının düzenlenmesinden sorumlu 
bulunmaktadır. Aynı bakanlığa bağlı olan Orman Genel Müdürlüğü ise 
ormanların korunması, geliştirilmesi ve yönetiminden sorumludur. Bunların 
dışında Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ise, özellikle sulak alanlar ile olan 
ilişkisi ve sulama konularındaki rolüyle ilgili idari birimler arasında yer 
almaktadır.  

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’da doğa koruma alanında bir diğer önemli 
kurumdur. Bu Bakanlığa bağlı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel 
Müdürlüğü5 2011 yılından önce Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı’nın 
sorumluluğunda olan ‘Özel Çevre Koruma Bölgeleri’ni ve yine 2011 yılına 
kadar Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yönetimi altında bulunan doğal sit 
alanlarıyla, tabiat varlıklarını koruma çalışmalarını yönetmek üzere 
kurulmuştur. Buna göre Özel Çevre Koruma Bölgeleri, Doğal Sit Alanları6 
ve Tabiat Varlıkları (Anıt Ağaçlar ve Mağaralar) korunan alanlar olarak bu 
kapsamda yönetilmektedir. Bunun dışında Bakanlığın yürüttüğü imar 
faaliyetleri nedeniyle, korunan alanlar ile ilgili olarak bir başka açıdan da 
önemli rolü vardır. 

Türkiye’de biyolojik çeşitlilik konusunda rol sahibi olan bir diğer 
kurum ise Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’dır. Bakanlık tarım 
faaliyetleri ile ilgili olarak su ürünlerinin yönetiminden sorumludur. Aynı 
zamanda tarım alanlarının doğrudan korunan alanları etkilemesinden dolayı 
bu konuda önemli pay sahibidir.  

Önceleri doğal sit alanlarının yönetimini gerçekleştiren Kültür ve 
Turizm Bakanlığı, doğal sit alanlarının yönetiminin Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’na verilmesi nedeniyle doğa koruma alanındaki önemli bir rolünü 
kaybetmiştir ancak kültürel sit alanlarının bazı durumlarda doğal sitler ile 
kesişen koruma statüsü bulunmasından dolayı, yine de bu konuda etkinliğini 
sürdürmektedir. Bunun yanında korunan alanlarda gerçekleştirilen 
‘sürdürülebilir kullanım’ kapsamında yürütülen turizm faaliyetleri nedeniyle, 
bu konuda dikkate değer bir konumda bulunmaktadır.  
                                                            
4  Orman ve Su İşleri Bakanlığı Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Mülakat 10 Mart 2016. 
5  17.08.2011 tarihli ve 648 sayılı KHK  
6  Jeolojik devirlere ait olup, ender bulunmaları nedeniyle olağanüstü özelliklere sahip yer 

üstünde, yeraltında veya su altında bulunan korunması gerekli alanlar. 
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Doğa koruma alanında daha az etkin olmakla birlikte, rolü bulunan 
diğer kurumlar arasında ise Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, Devlet 
Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı’nın kalkınma planlarının hazırlanması ve 
dolayısıyla doğa koruma ile ilgili mali mekanizmayı oluşturma rolünü 
üstlenen Kalkınma Bakanlığı sayılabilir7.  

6.1.1.  Türkiye’de Doğa Koruma Alanındaki Başlıca Yasal 
Düzenlemeler 

6.1.1.1. Doğa Koruma ile İlgili Başlıca Uluslararası Sözleşmeler 

Türkiye’deki Doğa Koruma Mevzuatı açısından uluslararası 
sözleşmelerin kritik bir rolü bulunmaktadır. ‘Kuşların Korunmasına Dair 
Uluslararası (Paris) Sözleşme’ 8 , ‘Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının 
Korunmasına Dair Sözleşme’ 9 , ‘Avrupa’nın Yaban Hayatı ve Yaşama 
Ortamlarını Koruma (Bern) Sözleşmesi’10, ‘Akdeniz’in Kirlenmeye Karşı 
Korunmasına Ait (Barselona) Sözleşme’ (Akdeniz’de Özel Koruma Alanları 
ve Biyolojik Çeşitliliğe İlişkin Protokol)11, ‘Karadeniz’in Kirlenmeye Karşı 
Korunması (Bükreş) Sözleşmesi’ 12 , ‘Tehlikeli Atıkların Sınırlar ötesi 
Taşınımının ve Bertarafının Kontrolüne İlişkin (Basel) Sözleşme’ 13 , 
‘Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip 
Sulak Alanlar Hakkında (Ramsar) Sözleşme’ 14 , ‘Ozon Tabakasının 
Korunmasına Dair Viyana Sözleşmesi’, ‘Ozon Tabakasını İncelten 
Maddelere Dair Montreal Protokolü’ 15 , ‘Nesli Tehlikede olan Yabani 
Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin (CITES) 
Sözleşme’ 16 , ‘Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi’ 17  ve eki olan Cartegana 
Biyogüvenlik Protokolü 18 , ‘Özellikle Afrika’da Ciddi Kuraklık ve/veya 
Çölleşmeye Maruz Ülkelerde Çölleşmeyle Mücadele için Birleşmiş Milletler 

                                                            
7  Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Stratejisi ve Eylem Planı, Çevre ve Orman Bakanlığı Doğa 

Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, 2008, s. 37-38. 
8  17.12.1966 tarih ve 12480 sayılı Resmi Gazete. 
9  14.02.1983 tarih ve 17959 sayılı Resmi Gazete. 
10  20.02.1984 tarih ve 18318 sayılı Resmi Gazete. 
11  12.10. 1988 tarih ve 19968 sayılı Resmi Gazete. 
12  06.03.1994 tarih ve 21869 sayılı Resmi Gazete. 
13  15.05.1994 tarih ve 21935 sayılı Resmi Gazete. 
14  17.05.1994 tarih ve 21937 sayılı Resmi Gazete. 
15  28.12.1994 tarih ve 22155 sayılı Resmi Gazete. 
16  20.06.1996 tarih ve 22672 sayılı Resmi Gazete. 
17  27.12.1996 tarih ve 22860 sayılı Resmi Gazete. 
18  11.08.2003 tarih ve 25196 sayılı Resmi Gazete 
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Sözleşmesi’19 ve Avrupa Peyzaj Sözleşmesi20 Türkiye’nin bu konuda taraf 
olduğu önemli sözleşmelerdir.  

Doğa koruma alanında Türkiye, yukarıda görüldüğü üzere birçok 
uluslararası sözleşmeye taraf olmasına rağmen, Algan ve Dündar 21 ’ın 
belirttiği gibi bu konuda yükümlülük açısından en çok küresel açıdan 
Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi, CITES Sözleşmesi, Çölleşme ile Mücadele 
Sözleşmesi ve Ramsar Sözleşmesine, bölgesel olarak ise Bern Sözleşmesi, 
Avrupa Peyzaj Sözleşmesi, Barselona Sözleşmesi ile eki olan Akdeniz’de 
Özel Koruma Alanları ve Biyolojik Çeşitliliğe İlişkin Protokol bağlamında 
sorumludur.  

Algan’ın22 vurguladığı üzere, 1976 tarihli olan Akdeniz’in Kirlenmeye 
Karşı Korunması (Barselona) Sözleşmesi’ne ve ek Protokollerine 1995 
yılında yenilikler getirilerek sürdürülebilir kalkınma hedefi, bilgiye erişim, 
halkın katılımı, çevresel etki değerlendirmesi ve ihtiyatlılık ilkesi 
eklenmiştir. 

Bunların yanı sıra, 2003 yılında yürürlüğe giren Cartegana 
Biyogüvenlik Sözleşmesi 23  ise, Birleşmiş Milletler Biyoçeşitlilik 
Sözleşmesi’nin ek bir protokolü olarak hazırlanmış ve kabul edilmiştir. 
Kıvılcım’a24 göre Protokol genetik olarak değiştirilmiş organizmaların sınır 
ötesi hareketleriyle ilgili olarak evrensel olarak bağlayıcılığı bulunan ilk 
hukuki belgedir ve Rio Deklarasyonu’nun (1992) 15. ilkesi olan ‘ihtiyatlılık’ 
ilkesini uygulamaya koymaktadır. ‘İhtiyatlılık’ ilkesi aynı zamanda, 
sürdürülebilir kalkınma prensibinin işlevselliğe kavuşturulabilmesi açısından 
bir diğer önemli role sahiptir.  

Doğa koruma ile ilgili sözleşmelerin mevzuatımıza yansıtılması için, 
ülkemizde çeşitli yasal düzenlemeler gerçekleştirilmiştir. Uluslararası 
sözleşmelere ek olarak, Türkiye’nin AB’ye üyelik sürecinde çevre faslının 
                                                            
19  16.05.1998 tarih ve 23344 sayılı Resmi Gazete. 
20  27.07.2003 tarih ve 25181 sayılı Resmi Gazete. 
21  Nesrin Algan ve Ayşe Kaya Dündar, Türkiye’nin Çevre Konusunda Verdiği Sözler, 

Türkiye Bilimler Akademisi Yayınları, Ankara, 2005, s.39. 
22  Nesrin Algan, “Akdeniz’in Deniz Çevresinin Korunması ve Kıyı Alanlarının Sürdürülebilir 

Kalkınması İçin Eylem Planı”, Ed. Nesrin ALGAN ve Deniz İŞÇİOĞLU, Akdeniz’de 
Çevresel Güvenlik, Ankara, İmaj Yayınevi, 2016, s.6.  

23  United Nations, Cartagena Protocol on Biosafety to the Convention on Biological 
Diversity, Montreal, 2000. 

24  Zeynep Kıvılcım, Cartagena Protokolü ve Türkiye Biyogüvenlik Mevzuatı, Marmara 
Avrupa Araştırmaları Dergisi, Cilt 20, Sayı 1, 2012, 99-121, s.101. 
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21 Aralık 2009 tarihinde açılması ile başlayan mevzuat uyumu 
çalışmalarında, önceki bölümde yer verilen AB’nin Doğa Koruma 
Mevzuatının ülkemiz yasalarına yansıtılması faaliyetleri devam etmektedir.  

6.1.1.2. Doğa Koruma ile İlgili Başlıca Kanunlar 

Türkiye’de genel olarak doğa koruma mevzuatı tek bir kanun ile değil, 
birbirini tamamlayan birçok kanunla ilişkili bulunmaktadır 25 . Türkiye’de 
doğa koruma mevzuatında yer alan başlıca yasal düzenlemeler ise 1983 
tarihli 2872 sayılı ‘Çevre Kanunu’, 1983 tarihli olan 2873 sayılı ‘Milli 
Parklar’ Kanunu, 1956 tarihli ve 6831 sayılı ‘Orman Kanunu’, bir diğer 1983 
tarihli olan 2863 sayılı ‘Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’, 2003 
tarihli ve 4915 sayılı ‘Kara Avcılığı Kanunu’ olarak sıralanabilir. Bu 
kanunlar Türkiye’nin Doğa Koruma Politikasının ve dolayısı ile korunan 
alanların en önemli yasal düzenlemelerini oluşturmaktadır.  

6.1.1.2.1. Çevre Kanunu 

Türkiye’deki Doğa Koruma Politikası açısından mevcut yasal 
düzenlemeler arasında, öncelikli olarak 1983 yılında kabul edilen 2872 sayılı 
‘Çevre Kanunu’26 ele alınmalıdır.  

Çevre Kanunu ile ilgili olarak önemli görünen gelişme ise 
‘sürdürülebilir kalkınma’ ilkesinin 2006 yılında yapılan düzenlemeyle 
Kanunda yer bulmasıdır. Bu yapılan düzenleme sonucunda Madde 1’de 
önceden yeralan çevrenin korunması için alınacak olan önlemlerin 
“ekonomik ve toplumsal kalkınma erekleriyle uyumlu” olmalıdır ifadesi 
kaldırılarak, yasanın önceki yorumlanması sırasında, çevre ve ekonomi 
arasında denge kurulmasında yaşanan sıkıntıya27 bir çözüm sağlanmıştır.   

2006 yılında yapılan değişiklik ile düzenlenen Madde 1 ile Çevre 
Kanunun amacı, “çevrenin sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kalkınma 
ilkeleri aracılığı ile korunması” olarak ortaya koyulmaktadır. Madde 2’de ise 
sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kalkınma kavramları tanımlanmıştır. 
Madde 3’de arazi ve kaynak kullanımına ilişkin karar-alma aşamalarında 
sürdürülebilir kalkınma ilkesinin gözetileceği belirtilirken, Madde 5 ile 
ekonomik kararlara çevre boyutunun dâhil edilmesini sağlayan hukuki ve 
                                                            
25 Gökhan Şen ve Seda Erkan Buğday, Kastamonu İlinde Çeşitli Statülerde Koruma ve 

Kullanma Amaçlı Belirlenmiş Alanlar, a.g.e., s.216. 
26  Çevre Kanunu, Resmi Gazete Tarih:11/08/1983, Sayı: 18132 (Değişiklik 26/04/2006-5491) 
27  Ruşen Keleş ve Birol Ertan, Çevre Hukukuna Giriş, İmge Kitabevi, Ankara, 2002, s.275. 
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idari tedbirlerin ele alınması düzenlenmektedir. Madde 9 ile de çevre düzeni 
planlarının sürdürülebilir kalkınma prensibine uygun bir şekilde, koruma-
kullanma dengesi içerisinde hazırlanacağı açıklanmaktadır28. Yasanın yine 9. 
Maddesinde “doğal çevreyi oluşturan biyolojik çeşitlilik ile bu çeşitliliği 
barındıran ekosistemin korunması” koruma–kullanma esaslarına göre 
düzenlenmektedir.  

Çevre Kanununun yeni düzenlemesinde, sürdürülebilir kalkınma 
ilkesine kavramsal olarak yer verilmesine karşılık, Güneş’inde29 üzerinde 
durduğu üzere, çevre politikasının bütünleşmesi prensibi Kanunda 
düzenlenmemiştir. Kanunda çevrenin korunması ile ilgili çeşitli 
yükümlülükler olmasına rağmen, çevre korumanın gereklerinin diğer 
politikaların karar-alma aşamalarında yer verilmesine ilişkin bir hüküm 
getirilmemiştir.  

6.1.1.2.2. Milli Parklar Kanunu 

Türkiye’de biyolojik çeşitlilik açısından büyük öneme sahip 2873 sayılı 
Milli Parklar Kanunu30, Çevre Kanunu gibi 1983 yılında kabul edilmiştir. 
Kanunun amacı “yurdumuzdaki milli ve milletlerarası düzeyde değerlere 
sahip milli park, tabiat parkı, tabiat anıtı ve tabiatı koruma alanlarının seçilip 
belirlenmesine, özellik ve karakterleri bozulmadan korunmasına, 
geliştirilmesine ve yönetilmesine ilişkin esasları” düzenlemektir. Milli 
Parklar Kanununun tanımında yer alan bu koruma alanlarının, Türkiye’de 
biyolojik çeşitliliğin korunması açısından büyük ağırlığı bulunmaktadır. 

Kanunda milli park, tabiat parkı, tabiat anıtı ve tabiatı koruma 
alanlarının belirlenmesi, planlaması ve kamulaştırması ile ilgili hükümlerin 
ardından milli park, tabiat parkı, tabiat anıtı ve tabiatı koruma alanlarında 
çeşitli faaliyetlerde bulunmak üzere örneğin kamu kurum ve kuruluşlarına, 
gerçek ve tüzel kişilere verilecek izinler ve bunun yanında hiçbir şekilde izin 
verilmeyecek koşullar sıralanmaktadır.  

Ülkemizde Milli Parklar Yasası’nın yürürlüğe girdiği tarihe kadar, doğa 
korumayla ilgili olarak uygulanan Orman Kanunu çok etkin olamamıştır. Bu 
nedenle Türkiye’de doğa koruma konusunda ayrıntılı hükümlerin getirildiği 
etkin yasal düzenlemenin, 1983 yılında çıkarılan Milli Parklar Kanunu 

                                                            
28  Ahmet M. Güneş, Çevre Hukuku, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2015, s.80-81. 
29  Ahmet M. Güneş, Çevre Hukuku, a.g.e., s.97. 
30  Milli Parklar Kanunu, Resmi Gazete, Tarih: 11/08/1983, Sayı: 18132. 
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olduğu söylenebilir31. 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu, korunan alanları 
sistematik açıdan açık ve ayrıntılı bir şekilde düzenleyen ilk Kanun niteliğini 
taşımaktadır.  

Kanununun amacı 1 inci maddesinde “yurdumuzdaki milli ve 
milletlerarası düzeyde değerlere sahip milli park, tabiat parkı, tabiat anıtı ve 
tabiatı koruma alanlarının seçilip belirlenmesine, özellik ve karakterleri 
bozulmadan korunmasına, geliştirilmesine ve yönetilmesine ilişkin esasları 
düzenlemek” olarak ifade edilmiştir. 

Milli Park;“Bilimsel ve estetik bakımından, milli ve milletlerarası ender 
bulunan tabii ve kültürel kaynak değerleri ile koruma, dinlenme ve turizm 
alanlarına sahip tabiat parçaları”, 

Tabiat Parkları;“Bitki örtüsü ve yaban hayatı özelliğine sahip, manzara 
bütünlüğü içinde halkın dinlenme ve eğlenmesine uygun tabiat parçaları”, 

Tabiat Anıtı;“Tabiat ve tabiat olaylarının meydana getirdiği özelliklere 
ve bilimsel değere sahip ve milli park esasları dâhilinde korunan tabiat 
parçaları”, 

Tabiatı Koruma Alanı;“Bilim ve eğitim bakımından önem taşıyan nadir, 
tehlikeye maruz veya kaybolmaya yüz tutmuş ekosistemler, türler ve tabii 
olayların meydana getirdiği seçkin örnekleri ihtiva eden ve mutlak 
korunması gerekli olup sadece bilim ve eğitim amaçlarıyla kullanılmak üzere 
ayrılmış tabiat parçaları” dır. 

Yukarıda bahsi geçen farklı koruma alanı statülerin nasıl belirleneceği, 
Kanunun 3 üncü maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre; Orman ve Su İşleri 
Bakanlığı’nca millî park karakterine sahip olduğu tespit edilen alanlar, Milli 
Savunma Bakanlığı’nın olumlu görüşü, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 
ile Kültür ve Turizm Bakanlığı ve diğer ilgili bakanlıkların görüşü de 
alınarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu 
kararı ile millî park olarak belirlenmektedir32.  

Milli Parkların dışında tabiat parkı, tabiat anıtı ve tabiatı koruma 
alanlarında ise alanların orman veya orman rejimine tabi olup olmama 
durumuna göre iki farklı yaklaşım söz konusudur. Birinci duruma göre 
                                                            
31  Muzaffer Yücel ve Deniz Babuş, “Doğa Korumanın Tarihçesi ve Türkiye’deki Gelişmeler”, 

Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü, Sayı 11, 2005, s.23-24.  
32  Dilek Önder, AB Müktesebatına Uyum Sürecinde Türkiye’nin Korunan Alan 

Sisteminin Hukuki Alt Yapısının AB Çevre Politikası ve Mevzuatı Kapsamında 
Değerlendirilmesi, ATAUM 53. Dönem AB Temel Eğitim Kursu Çalışması, Ankara, 
2014, s.31. 
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orman ve orman rejimine tabi olan alanlarda tabiat parkı, tabiat anıtı ve 
tabiatı koruma alanları Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın onayı ile 
belirlenmektedir. İkinci durumda ise orman ve orman rejimi dışında kalan 
alanlarda tabiat parkı, tabiat anıtı ve tabiatı koruma alanı belirlenmesine veya 
Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nca belirlenmiş olan alanların işlemlerinin 
tamamlanabilmesi için, gerekli yerlerin orman rejimine alınmasına yönelik 
olarak ilgili bakanlıkların görüşü alınmakta, daha sonra Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’nın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca karar verilerek bu alanlar, 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından tescil edilmektedir. Burada 
Önder’e 33  göre söz konusu olan koruma alanlarının statülerinin ilan 
edilebilmesi açısından, kurumlar-arası ciddi derecede koordinasyonu 
gerektiren bir çalışmanın yürütülmesi gerekmektedir zira koruma alanlarının 
statüsünün tespiti, belirlenmesi, tescili ve ilanı gibi işlemler farklı 
Bakanlıklar tarafından yürütülmektedir.   

6.1.1.2.3. Orman Kanunu 

6831 sayılı Orman Kanunu 34 , kabul ediliş tarihi (1956) itibarıyla 
Türkiye’nin doğa koruma politikası açısından en eski kanuni düzenlemesi 
olma özelliğine sahiptir. Bunun yanında korunan alan statülerinden birisi 
olan ‘milli park’ kavramı, mevzuatımıza ilk defa Orman Kanunu ile 
girmiştir. Orman Kanunu’nda ‘Milli Parklar’ düzenlenmektedir35. Kanunda 
öncelikle ormanın tarifi yapılmaktadır. Buna göre “tabii olarak yetişen ve 
emekle yetiştirilen, ağaç ve ağaççık toplulukları yerleriyle birlikte orman” 
sayılmaktadır. Aynı zamanda, kanunda orman sayılan çeşitli yerlerin orman 
sınırları dışına çıkartılması da düzenlenmektedir.  

Kanunla Orman Genel Müdürlüğü’ne, ormanları “bilimsel araştırma 
açısından, tabiatı korumak gayesiyle, spor ve dinlenme ihtiyaçlarını 
karşılamak gibi amaçlar için milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, 
tabiatı koruma sahaları ve orman mesire yerleri olarak” ayırıp, işletme hakkı 
verilmektedir. 

6.1.1.2.4. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu 

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun36 amacı, 
“korunması gerekli taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile ilgili 
                                                            
33  Dilek Önder, AB Müktesebatına Uyum Sürecinde, a.g.e., s.31.  
34  Orman Kanunu, Resmi Gazete, Tarih:08/09/1956, sayı:9402 
35  Değişiklik 23/09/1983-2896. 
36  Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, Resmi Gazete, Tarih: 23/07/1983, Sayı: 18113.  
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tanımları belirlemek, yapılacak işlem ve faaliyetleri düzenlemek, bu konuda 
gerekli ilke ve uygulama kararlarını alacak teşkilatın kuruluş ve görevlerini 
tespit etmektir”. Kanun, korunması gerekli taşınır ve taşınmaz kültür ve 
tabiat varlıkları ile ilgili hususları, bunlarla ilgili gerçek ve tüzel kişilerin 
görev ve sorumluluklarını kapsamaktadır. Kanunda, korunması gerekli 
taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarına tanımlama getirilmektedir. Doğa 
Koruma Politikası ile ilgili olarak “korunması gerekli tabiat varlıkları” ve 
“özellik gösteren ağaç ve ağaç toplulukları ile benzerleri; taşınmaz tabiat 
varlığı örnekleri” bulunan alanlar koruma altına alınmaktadır.  

6.1.1.2.5. Kara Avcılığı Kanunu 

Kara Avcılığı Kanunu her ne kadar doğa koruma politikası amaçları ile 
çelişiyor görünse de, Türkiye’de bu politikanın önemli yasal 
düzenlemelerinden birini oluşturmaktadır. Buna göre 4915 sayılı Kara 
Avcılığı Kanunu’nun37 amacı: “sürdürülebilir av ve yaban hayatı yönetimi 
için av ve yaban hayvanlarının doğal yaşam ortamları ile birlikte 
korunmalarını, geliştirilmelerini, avlanmalarının kontrol altına alınmasını, 
avcılığın düzenlenmesini, av kaynaklarının millî ekonomi açısından faydalı 
olacak şekilde değerlendirilmesini ve ilgili kamu ve özel hukuk tüzel kişileri 
ile işbirliğini sağlamaktır” olarak düzenlenmektedir. 

4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu’nda esas olarak üç statü ortaya 
koyulmaktadır. Bunlar sırasıyla; Yaban Hayatı Koruma, Yaban Hayatı 
Geliştirme Sahaları ile Üretme İstasyonlarıdır.  

Yaban Hayatı Koruma Sahası “Yaban hayatı değerlerine sahip, 
korunması gerekli yaşam ortamlarının bitki ve hayvan türleri ile birlikte 
mutlak olarak korunduğu ve devamlılığının sağlandığı sahalar”, Yaban 
Hayatı Geliştirme Sahası ise “Av ve yaban hayvanlarının ve yaban hayatının 
korunduğu, geliştirildiği, av hayvanlarının yerleştirildiği, yaşama ortamını 
iyileştirici tedbirlerin alındığı ve gerektiğinde özel avlanma plânı 
çerçevesinde avlanmanın yapılabildiği sahalar”, Üretme istasyonu ise “Av 
ve yaban hayvanlarının üretildikleri tesisleri” şeklinde tanımlanmaktadır. 

Yasada, av ve yaban hayvanlarının korunması ve koruma alanları ile 
ilgili düzenlemeler ortaya konulmaktadır. Bunların arasında, örneğin “yaban 
hayatı koruma ve geliştirme sahalarında yaban hayatı tahrip edilemez, eko-
sistem bozulamaz” ve “yaban hayatı koruma ve geliştirme sahalarındaki 
                                                            
37  Kara Avcılığı Kanunu, Resmi Gazete, Tarih: 11/07/2003, Sayı: 25165. 
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ağaçların, bitki örtüsünün yanması, kesilmesi hükümleri sonucunda oluşacak 
açıklıklar, sahalar işgal edilemez, kullanılamaz” hükümleri, koruma 
alanlarını kapsamaktadır. 

6.1.1.3.  Doğa Koruma ile İlgili Başlıca Kanun Hükmünde 
Kararname ve Yönetmelikler 

6.1.1.3.1.  Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Kurulmasına 
Dair Kanun Hükmünde Kararname38 

383 sayılı Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Kurulmasına Dair 
Kanun Hükmünde Kararnamenin39 amacı: 

“2872 sayılı Çevre Kanununun 9. maddesine göre "Özel Çevre Koruma 
Bölgesi" olarak ilan edilen ve edilecek alanların sahip olduğu çevre 
değerlerini korumak ve mevcut çevre sorunlarını gidermek için tüm 
tedbirleri almak, bu alanların koruma ve kullanma esaslarını belirlemek, 
……… düzenlemektir” (Md. 1). 

 Bakanlar Kurulunca ilan edilen “Özel Çevre Koruma Bölgeleri”, bu 
KHK’nin kapsamına girmektedir. Tanımlar kısmında çevre koruma 
açısından fazla bir açıklama bulunmamaktadır. Bunlar arasında sadece 
“bölge” ve “hassas zon” tanımlarına açıklama getirilmektedir. Özel Çevre 
Koruma Bölgeleri’nde ender özellikte olan belirli eko sistemler koruma 
altına alınarak, Özel Çevre Koruma Bölgesi statüsüne girmektedir.  

6.1.1.3.2. 644 ve 645 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler 

29/06/2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 
29/06/2011 tarihli ve 645 sayılı Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Çevre ve Orman 
Bakanlığı ayrılarak, bu Bakanlığın yerine Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı adında iki ayrı bakanlık kurulmuştur. 644 
sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na 
                                                            
38  08/08/2011 tarihli ve 648 sayılı KHK’nın 15. Maddesi ile 29/06/2011 tarihli ve 644 sayılı 

KHK’nın Ek 1. Maddesinde yapılan değişiklikle bu KHK ile kurulan Özel Çevre Koruma 
Kurulu Başkanlığı kapatılmış ve bu KHK’da belirtilen işlemlerin Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından yürütüleceği 
kararlaştırılmıştır. 

39  Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Kurulmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname, 
Resmi Gazete, 13/11/1989, No: 20341. 
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bağlı olarak Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nün görevlerinin 
düzenlendiği 13/A maddesiyle “Milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, 
tabiatı koruma alanları, sulak alanlar ve benzeri koruma statüsü bulunan 
diğer alanların tescil, onay ve ilanına dair usul ve esasları belirlemek ve bu 
alanların sınırlarını tescil etmek” görevi bu Genel Müdürlüğe verilmiştir. 
Diğer yandan 645 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2. maddesi ile 
“Tabiatın korunmasına yönelik politikalar geliştirmek, korunan alanların 
tespiti, milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı koruma alanları, 
sulak alanlar ve biyolojik çeşitlilik ile av ve yaban hayatının korunması, 
yönetimi, geliştirilmesi, işletilmesi ve işlettirilmesini sağlamak” görevi 
Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na verilmiştir. Bunun yanında aynı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin 8. maddesiyle “Milli parklar, tabiat parkları, tabiat 
anıtları, tabiatı koruma alanları ve sulak alanların tespiti, bunlardan Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı’nca tescil edilenlerin korunması, geliştirilmesi, 
tanıtılması, yönetilmesi, işletilmesi ve işlettirilmesi ile ilgili işleri yürütmek 
ve denetlemek” görevi Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’ne 
verilmiştir40.   

6.1.1.3.3.  Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki 
Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşmenin 
Uygulanmasına Dair Yönetmelik41   

Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin 
Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşmenin Uygulanmasına Dair Yönetmelik 
ya da diğer bilinen adı ile CITES Yönetmeliği, “hayvan ve bitki türlerinin 
sürdürülebilir kullanımını sağlamak için, uluslararası ticaretinin kontrol 
altına alınmasına yönelik usul ve esasları ilgili kurum ve kuruluşlarla 
koordinasyon sağlayarak” düzenlemektedir. 

CITES Yönetmeliği, koruma derecelerine göre hayvan ve bitki türleri 
için çeşitli listeler yayınlamaktadır. Yönetmeliğin I numaralı listesi, nesli 
tükenme tehlikesi altında olan türleri kapsamakta ve bunların ticaretinin 
sadece çok özel koşullarda yapılmasını öngörmektedir. II numaralı liste 
nesillerinin tükenme tehlikesi bulunmamasına rağmen, yine de ticaretinin 
sıkı bir şekilde denetlenmediği durumlarda soyu tükenebilecek türleri 
kapsamaktadır. III numaralı liste ise, yabani hayvan ve bitkilerin ticaretinin 
                                                            
40  Dilek Önder, AB Müktesebatına Uyum Sürecinde, a.g.e., s.33-34. 
41  Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine 

İlişkin Sözleşmenin Uygulanmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete Tarih: 27/12/2001, 
Sayı: 24623. 
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diğer taraf ülkelerle işbirliği içinde denetlenmesini gerektiren türleri 
içermektedir. 

CITES Uygulama Yönetmeliği’ne göre CITES belgelerinde yer alan 
türler için izinlerin düzenlenmesi konusunda Orman ve Su İşleri Bakanlığı 
ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yetkili kılınmıştır. Buna göre 
Orman ve Su İşleri Bakanlığı; kuşlar, deniz memelileri hariç memeliler, 
sürüngenler, iki yaşamlılar (hem suda hem karada yaşayan), eklem 
bacaklılar, orman türleri ve mevcut mevzuatla Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı’nın görevleri dışında kalan türlerden sorumlu bulunmaktadır. Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın ise karasal omurgasızlar, yumuşakçalar, 
denizlerde ve iç sularda bulunan bitkiler de dâhil su ürünleri ile bunların 
yumurtaları, deniz memelileri, tüm canlı bitkiler sorumluluğu altındadır. 
TÜBİTAK ise bakanlıklara izinlerin düzenlenmesi konusunda tavsiyede 
bulunmaktadır42.  

6.1.1.3.4. Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği43  

Yönetmeliğin amacı, “Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak 
Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanlar Hakkında Sözleşme’nin (Ramsar 
Sözleşmesi) uygulanmasına yönelik, uluslararası öneme sahip olsun veya 
olmasın tüm sulak alanların korunması, geliştirilmesi ve bu konuda görevli 
kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonun esaslarını 
belirlemektir”. 

Burada sulak alan “alçak gelgitte derinliği altı metreyi aşmayan deniz 
suyu alanlarını da kapsamak üzere, doğal ya da yapay sürekli ya da geçici, 
durgun ya da akar, tatlı, acı ya da tuzlu bütün sular ile bataklık, sazlık, ıslak 
çayır ve turbalıklar” olarak tanımlanmaktadır. Sulak alanların korunmasında 
“sulak alanların kirletilmemesi, doğal yapılarının ve ekolojik karakterinin 
korunması, biyolojik çeşitliliğin korunması ve geliştirilmesi için gerekli 
tedbirlerin alınması, akılcı kullanımı ile uyumlu faaliyetlerin desteklenmesi, 
ekolojik karakteri bozulmuş alanların rehabilitasyonunun sağlanması, 
kurutulmuş sulak alanların arasından uygun olanlarının geri kazanımı için 
tedbirlerin alınması, sulak alanlarda kuş türlerinin sayısının arttırılması” için 
gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir.  
                                                            
42 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İnternet Sitesi, http://www.tarim.gov.tr/ 

BSGM/Belgeler/Uluslararas%C4%B1%20Kurulu%C5%9Flar/CITES.pdf Erişim tarihi: 
07.04.2016 

43  Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği, Resmi Gazete, Tarih: 17/05/2005, Sayı: 25818.  
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Yine yönetmelik kapsamındaki alanlarda, Bakanlık izni olmadan “nadir, 
endemik, nesli tehlikede veya tehlikeye düşebilecek doğal bitki türlerinin 
kesilmesi ve sökülmesi, yabani hayvanların, yumurtalarının ve yavrularının 
toplanması, yuvalarının bozulması” ve bu alanlara izin alınmadan yabancı 
türlerin bırakılması yasaklanmıştır. Bunun dışında sulak alanlara 
“arıtılmamış evsel ve endüstriyel atık suların” akıtılması yasak kapsamına 
alınmıştır.  

Uluslararası öneme sahip sulak alanlardan Ramsar listesine alınacak 
olan alanlar, ‘Sulak Alanlar Komisyonu’ tarafından belirlendikten sonra bu 
alanların yönetim planları yapılmakta veya yaptırılmaktadır. Daha sonra ise 
bu yönetim planları Bakanlığın onayı ile yürürlüğe girmektedir. 

Sulak alanların yönetimi için ulusal sulak alan komisyonunun 
oluşturulması gerekmektedir. Komisyon “ulusal sulak alan politika ve 
stratejilerini belirlemek, Ramsar Sözleşmesi’nin taraflar konferansında 
alınan kararlarını ve önerilerinin uygulanmasını sağlamak, yönetim 
planlarının uygulanmasından doğan sorunların çözümü için karar alma” gibi 
yetkilere sahiptir.  

Yönetmelik aynı zamanda yerel sulak alan Komisyonunun oluşumu ve 
görevlerini de ortaya koymaktadır. Buna göre yönetim planı olan sulak 
alanların bulunduğu illerde ‘Yerel Sulak Alan Komisyonu’ kurulmaktadır. 
Komisyonun görevleri arasında “ ‘Ulusal Sulak Alan Komisyonu’ tarafından 
alınan politika, strateji ve yönetim planlarının uygulanmasını sağlamak, 
yönetim planı hazırlama sürecine destek vermek” gibi görevler 
bulunmaktadır.  

6.1.1.3.5.  Yaban Hayatı Koruma ve Yaban Hayatı Geliştirme 
Sahalarıyla İlgili Yönetmelik44 

Bu yasal düzenleme, “4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında 
olan av ve yaban hayvanları ile birlikte, bunların yaşama ortamlarını 
korumak amacıyla yaban hayatı koruma ve yaban hayatı geliştirme 
sahalarının kuruluşu, yönetimi, denetimi ve bu alanlarda izin verilecek ve 
yasaklanacak faaliyetlerle ilgili usul ve esasları” ortaya koymaktadır. 

Yönetmelikte yaban hayatı koruma sahalarının belirlenme ölçütleri 
açıklanmaktadır. Buna göre, koruma sahaları endemik türler için ve nesilleri 
                                                            
44  Yaban Hayatı Koruma ve Yaban Hayatı Geliştirme Sahalarıyla İlgili Yönetmelik, Resmi 

Gazete, Tarih 08/11/2004, Sayı: 25637. 
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tehlike altında olan türler için gerekli olan, gen kaynağının değerinin 
muhafazası ve biyolojik çeşitlilik açısından önemli alanlar olmalıdır. Yaban 
hayatı koruma sahaları, “av ve yaban hayvanlarının barınma, beslenme ve 
uygun yaşama koşulları ile doğal peyzaja” sahip alanlardan seçilmektedir. 
Bunun dışında yaban hayatı koruma ve geliştirme sahaları “yaban 
hayvanlarının barınma, beslenme ve üreme gibi yaşamsal ihtiyaçlarını temin 
edebileceği uygun yaşama şartlarına sahip” ve “türlerin yıl içerisindeki 
mevsimsel olarak yaptıkları göç ve yayılma alanlarına, üreme alanlarını ve 
göç yollarını içeren büyüklükte” olmaktadır. Yaban hayatı koruma 
sahalarında biyolojik çeşitliliğin korunması temel amaç olarak ele 
alınmaktadır.  

6.1.1.3.6. Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği45 

 Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği, Türkiye’deki Doğa 
Koruma Politikasını Avrupa Birliği’nde olduğu gibi yatay yasal 
düzenlemeler yönünden etkilemektedir. Yönetmelik projelere, “çevresel etki 
değerlendirmesi sürecinde izlenecek idari ve teknik usul ve esasları 
düzenlemektedir”. Bunun içinde ÇED Raporu ve Proje Tanıtım Dosyasının 
hangi tür projelerden isteneceği ve içereceği başlıklar, bu projelerin işletme 
öncesi, sırası ve sonrası dönemde izlenmesi ve denetlenmesi gibi konular yer 
almaktadır.  

Çevresel etki değerlendirmesine tabi projeler 

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmeliğin; 
a) Ek-1 listesinde yer alan projelere, 

b) "ÇED Gereklidir" kararı verilen projelere, 

c) Kapsam dışı değerlendirilen projelere ilişkin kapasite artırımı 
ve/veya genişletilmesinin planlanması halinde, mevcut proje kapasitesi ve 
kapasite artışları toplamı ile birlikte projenin yeni kapasitesi ek-1 listesinde 
belirtilen eşik değer veya üzerinde olan projelere, 

ÇED Raporu hazırlanması zorunludur.  

Yönetmelik ile proje başvurusu ile ilgili kararları verme yetkisi Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı’na tanınmıştır. Yönetmelik kapsamındaki proje 
                                                            
45  Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği, Resmi Gazete, Tarih: 25/11/2014, Sayı: 

29186.  
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sahipleri, ÇED Raporunu hazırlayarak sunmakla yükümlüdür. Bu projeler ile 
ilgili karar alınmadıkça proje sahiplerine onay veya ruhsat verilmemektedir.  

Proje sahibi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na projesi konusunda 
başvuruda bulunduktan sonra, Bakanlık başvuru dosyasındaki bilgi ve 
belgeleri uygunluk bakımından incelemekte, inceleme sonucunda eğer dosya 
yönetmelikte belirtilen kurallara uygun olarak hazırlandıysa, Bakanlık 
tarafından ilgili tarafların katılımı ile bir komisyon kurulmaktadır. Komisyon 
kurulduktan sonra ‘komisyon kapsam belirleme toplantısı’ yapılmadan önce 
projenin gerçekleşeceği yerdeki yerel halk ile proje konusunda 
‘bilgilendirme toplantısı’ yapılmaktadır. Buna göre, proje sahibi ve Bakanlık 
tarafından ortak olarak belirlenen bir tarihte, proje sahibi tarafından yerel 
halkın katılımının sağlandığı bilgilendirme toplantısı düzenlenmektedir. 
Bilgilendirme toplantısı esnasında, bu kapsamda proje sahibince anket, 
seminer çalışmaları yapılabilmektedir.  

Halkın görüşlerinin alınmasından sonra, Komisyon tarafından yapılan 
değerlendirme toplantılarında ÇED Raporunun uygun ve yeterli olup 
olmadığı, yapılan incelemelerin yeterli bilgiye dayanıp dayanmadığı, 
projenin muhtemel etkilerinin yeterli derecede incelenip incelenmediği, 
gerekli önlemlerin tespit edilip edilmediği, halkın katılımının gerçekleştiği 
toplantının usulüne uygun olup olmadığı ve ortaya koyulan sorunlara çözüm 
getirilip getirilmediği ele alınmaktadır. Bütün bu sürecin sonunda, Bakanlık, 
on işgünü içerisinde proje konusunda olumlu veya olumsuz kararı 
almaktadır. Olumlu kararı verilen proje için, proje sahibi yedi yıl içerisinde 
yatırıma başlaması gerekmektedir. Olumsuz kararı verilen proje için ise, 
proje sahibi koşulların değişmesi durumunda yeniden başvuruda 
bulunabilmektedir. 

AB’de ÇED gibi önem sahibi bir başka araç olan Stratejik ÇED’in 
ülkemizde uygulanabilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bir pilot 
çalışma başlatmıştır. 

6.1.1.3.7.  Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonları Kuruluş ve 
Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik46 

Yönetmelik Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma 
Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak çalışan Tabiat Varlıklarını Koruma 
                                                            
46  Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonları Kuruluş ve Çalışma Usul ve Esaslarına Dair 

Yönetmelik, Resmi Gazete, Tarih: 18.10.2011, Sayı: 28088. 
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Merkez ve Bölge Komisyonları’nın kurulması ve bu komisyonların doğal sit 
alanları ile taşınmaz tabiat varlıklarını koruma çalışmalarıyla ilgili usul ve 
esasları ortaya koymaktadır.  

6.1.1.3.8.  Korunan Alanlarda Yapılacak Planlara Dair 
Yönetmelik47 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı milli parklar, tabiat parkları, 
tabiat anıtları, tabiatı koruma alanları, sulak alanlar, özel çevre koruma 
alanlarında yapılacak planlar ile doğal sit alanlarında yapılacak olan koruma 
amaçlı imar planlarının hazırlanmasına yönelik usul ve esaslar 
düzenlenmektedir. Daha sonra özellikle doğal sit alanları ile ilgili olarak 
başka bir yönetmelikle48 üzerinde değişiklik yapılmıştır. 

6.1.1.3.9.  Korunan Alanlarda Yapılacak Planlara Dair Yönetmelik 
Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul 
ve Esaslara Dair Yönetmelik49 

Düzenlemede Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın milli park, tabiat parkı, 
tabiat anıtı, tabiatı koruma alanı ve sulak alanların tescil, onay ve ilanı ile 
tabiat varlığı, doğal sit alanı ve özel çevre koruma bölgelerinin tespit, tescil, 
onay, değişiklik ve ilanına dair usul ve esasları yer almaktadır. 

6.1.1.3.10.  Korunan Alanlarda Yapılacak Planlara Dair Yönetmelik 
Tabiat Varlıkları ve Doğal Sit Alanları ile Özel Çevre 
Koruma Bölgelerinde Bulunan Devletin Hüküm ve 
Tasarrufu Altındaki Yerlerin İdaresi Hakkında 
Yönetmelik50 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı çatısı altında olan tabiat varlıkları ve 
doğal sit alanları ile özel çevre koruma alanlarında, devletin tasarrufu altında 
bulunan yerlerin kiralanması, kullanma izni verilmesi, işletme hakkı 
verilmesine ilişkin usul ve esaslar ele alınmaktadır. 
                                                            
47 Korunan Alanlarda Yapılacak Planlara Dair Yönetmelik, Resmi Gazete, Tarih: 23.03.2012, 

Sayı: 28242. 
48 Korunan Alanlarda Yapılacak Planlara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair 

Yönetmelik, Resmi Gazete, Tarih: 06.12.2016, Sayı: 29910. 
49 Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik, 

Resmi Gazete, Tarih: 19.07.2012, Sayı: 28358. 
50  Tabiat Varlıkları ve Doğal Sit Alanları ile Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Bulunan 

Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yerlerin İdaresi Hakkında Yönetmelik, Resmi 
Gazete, Tarih: 02.05.2013, Sayı: 28635. 
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6.1.2. Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Stratejisi ve Eylem Planı (UBSEP) 

UBSEP, BM Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi’ne istinaden 2007 yılında 
zamanın Çevre ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel 
Müdürlüğü tarafından ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla hazırlanmıştır. 
Planın51 başlıca amaçları olarak, 2018 yılına kadar BM Biyolojik Çeşitlilik 
Sözleşmesi kapsamında, Türkiye’nin yükümlülüklerini yerine getirebilmek 
ve AB’nin doğa koruma alanındaki yasal düzenlemelerini Türkiye’de hayata 
geçirebilmek, ülkemizdeki biyolojik çeşitliliği kapsamlı ve bütüncül bir 
yaklaşımla korumayı ve sürdürülebilir kullanımını sağlayabilmek olarak 
ortaya koyulmuştur.  

Planda52 biyolojik çeşitliliği koruyabilmek ve sürdürülebilir kullanımını 
sağlayabilmek için öngörülen hedeflerin başında ‘eşgüdüm’ (koordinasyon) 
gelmektedir. Bu nedenle planda tanımlanan 10. Amaç ‘işbirliği ve eşgüdüm’ 
sorunlarına yönelik bulunmaktadır. Belgede çevre politikasının bütünleşmesi 
veya biyolojik çeşitlilik politikasının bütünleşmesi kavramı yer almamasına 
karşılık, bu kavram ile ilgili olan amaç ve alt hedefler planda tanımlanmıştır. 
Bunların arasında en önemlisi olarak, “biyolojik çeşitliliğin korunması ve 
kullanımını etkileyen hukuki, idari ve kurumsal düzenleme ve uygulamalar 
arasında uyum sağlanması” (Amaç 2 Hedef 2.1.) gösterilebilir.  

Bunun yanında orman ve dağ biyolojik çeşitliliğinin korunması ve 
sürdürülebilir kullanımı için etkin bir eşgüdüm sisteminin kurulması (Hedef 
6.2. ve 7.2.), yine bu çerçeve içinde yer almaktadır. Plan 53  içerisinde 
biyolojik çeşitlilik stratejisi ve eylem planının uygulanmasına yönelik 
mekanizma oluşturulması konusunda ortaya konulan Amaç 10 da ise, 
“biyolojik çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir kullanımı konusunda 
kurumlar arasında eşgüdüm sağlanması” ve “mali yapının bütünlüğünün ve 
sürekliliğinin sağlanması” (Hedef 10.1. ve 10.2.) bulunmaktadır.  

UBSEP’de 54  Planın, Türkiye’de biyolojik çeşitliliğin korunması ve 
sürdürülebilir kullanımı konusunu çok sayıda kamu kurum ve kuruluşunu 
ilgilendiren eylemleri içerdiği vurgulanırken, kurum ve kuruluşlar arasında 
eşgüdümün sağlanmasının bu nedenle büyük önem taşıdığı açıklanmaktadır. 
Kamu kurum ve kuruluşları ‘makro düzeyde plan ve politika geliştirenler’ 
şeklinde sınıflandırılırken, çevre alanında faaliyet gösteren sivil toplum 

                                                            
51  Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Stratejisi ve Eylem Planı, a.g.e., s. 3. 
52  Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Stratejisi ve Eylem Planı, a.g.e., s. 14. 
53  Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Stratejisi ve Eylem Planı, a.g.e., s. 15-16. 
54  Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Stratejisi ve Eylem Planı, a.g.e., s. 150-151. 
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örgütleri, meslek odaları, kooperatifler vb. kuruluşlar ise ilgi grupları olarak 
bu konuda yerlerini almaktadır. Bu bağlamda ilgili kamu kurum ve 
kuruluşları arasındaki eşgüdümü sağlamak amacıyla, planda ‘Biyolojik 
Çeşitlilik Koordinasyon Komitesi’ kurulması öngörülmektedir. Komite 
aracılığı ile biyolojik çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir kullanımına 
yönelik politikaların düzenlenmesi, Strateji ve Eylem Planının 
uygulanmasının izlenmesi, kamu kurum ve kuruluşları arasında 
koordinasyon ve görev dağılımının sağlanması, uygulama planlarının 
hazırlandığı ‘Yürütme Komitesinin’ oluşturulması faaliyetlerinin 
gerçekleştirilmesi tasarlanmaktadır.   

Planda55 ilk beş yıl içerisinde (2008-2013) eşgüdüm açısından ulaşılmak 
istenen sonuçlar arasında biyolojik çeşitlilik koordinasyon komitesinin, 
teknik komitenin ve çalışma gruplarının kurulması, çeşitli faaliyet ve 
projelerden elde edilen sonuçların ve bilgilerin ‘Biyolojik Çeşitlilik Merkezi 
Bilgi Sistemine’ verilmesini sağlayan düzenlemelerin hazırlanması, 
uluslararası politikaların karar-alma aşamalarına katılımın sağlanması, 
UPSEP’in uygulama planları ile bütçesinin oluşturulması, biyolojik çeşitlilik 
ile ilgili konulara mali kaynak tahsisinde planın öncelikleri ile uyumlu 
olunması hedeflenmiştir.  

Aynı planda56 ilk beş yıl (2008-2013) içerisinde ‘sektörel bütünleşme’ 
açısından ulaşılmak istenen sonuçlar arasında ise, en başta “biyolojik 
çeşitliliğin korunması ve kullanımını etkileyen hukuki, idari ve kurumsal 
düzenleme ve uygulamaların gözden geçirilmesi” ve “ekolojik, ekonomik, 
sosyal hedeflerin birbirleriyle uyumlu hale getirilmesi” bulunmaktadır. 
Bunun yanında konu ile ilgili olarak, sosyo-ekonomik politikaların ve 
teşviklerin geliştirilmesi yer almaktadır. Tarım sektörünün biyolojik 
çeşitlilik üzerindeki olumsuz etkilerinin önlenmesi, step ve dağ 
ekosistemlerinin sürdürülebilir kullanımının teşvik edilmesi, su 
kaynaklarının sürdürülebilir olması açısından sulama yöntemlerinin 
kullanılması, balıkçılığın türler ve habitatlar üzerindeki olumsuz baskısının 
kaldırılması ve son olarak sosyal, ekonomik hedeflerle doğa koruma 
hedeflerinin bütünleştirilmesi planda sıralanmaktadır.  

6.1.3. Natura 2000 Ekolojik Alanlar Ağı 

Natura 2000 korunan alanlar ağı, biyolojik çeşitliliğin korunması 
açısından AB’nin en temel korunan alanlar sistemidir. Natura 2000 Ekolojik 
                                                            
55  Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Stratejisi ve Eylem Planı, a.g.e., s. 156. 
56  Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Stratejisi ve Eylem Planı, a.g.e., s. 160.  
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Alanlar Ağı, Yabani Kuşlar ve Habitat Yönergeleri tarafından ortaya 
konulan ‘Özel Koruma Alanlarının’ (Special Protection Areas- SPAs) ve 
‘Özel Muhafaza Alanlarının’ (Special Areas of Conservation-SACs) bir 
araya getirildiği yapıdır. Bu yapının ana amacı Turnhout’a 57  göre, AB 
tarafından en fazla tehlike altında görülen türlerin ve habitatların korunan 
alanlar da, yasal bir çerçeve içerisinde, koruma çalışmalarının sıkıca takip 
edilmesi yoluyla korunmasıdır.   

Bu ağ ile ilgili olarak tüm üye ülkeler, Habitat ve Kuşlar Yönergelerinin 
uygulanmasından ve ağın kendi sınırları içerisinde olan korunan alanlarının 
yönetiminden sorumlu bulunmaktadır. Ulusal hükümetler korunan alanların 
yönetimi konusunda kendilerine tanınan bu yetkiyi, kendi bölgesel veya 
yerel hükümetlerine devredebilmektedir58. Natura 2000 Ağı başta Türkiye 
olmak üzere çoğu ülkede uygulanmakta olan geleneksel ulusal korunan alan 
sisteminden farklı bir model ortaya koymaktadır. Bir alanın Natura 2000 
alanı olarak belirlenip, ilan edilmesinden sonra o alanın içinde bulunan 
habitat ve türlerin korunması için gerekli olan tedbirlerin alınması zorunlu 
kılınmaktadır. Bu da türlerin ve habitatların ‘elverişli koruma statüsü’ 
kazanmasını sağlayacak çeşitli koruma hedeflerinin oluşturulmasını 
gerektirmektedir59.  

Korunan alanlar ağı, Türkiye’nin AB üyeliği sürecinde Habitat ve 
Yabani Kuşlar Yönergelerinin yasal düzenleme olarak yansıtılması ve 
uygulanması sürecinde, önemli bir yükümlülük olarak önünde durmaktadır. 
Her üyeliğe aday ülkenin AB Komisyonuna, Natura 2000 Ağı için teklif 
ettiği alanları onay için sunması gerekmektedir. Bütüner’e 60 göre Bu 
kapsamda Natura 2000 Ağı için ülkemizdeki envanter yokluğu, habitat ve 
türlerin izlenmesine yarayan bir sistemin olmayışı gibi çeşitli eksikliklerin 
giderilmesi önemli görülmektedir. Bunun yanında AB tarafından korunan 
alanların içinde yer alan habitat ve türleri etkileme olasılığı bulunan proje ve 
planlar için çevresel etki değerlendirmenin yapılması şart koşulmaktadır.  
                                                            
57  Esther Turnhout, Jelle Behagel, Francesca Ferranti, Raoul Beunen, “The Construction of 

Legitimacy in European Nature Policy: Expertise and Participation in the Service of Cost-
Effectiveness”, Environmental Politics, vol 24, no 3, 2015, s.462. 

58 Maria-Angeles Diez, Iker Etxano ve Eneko Garmendia, “Evaluating Participatory Processes 
in Conservation Policy and Governance: Lessons from a Natura 2000 Pilot Case Study”, 
Environmental Policy and Governance, vol 25, 2015,  s.126-127. 

59  Zeynel Abidin Bütüner, Türkiye’deki Habitat Tiplerinin AB Habitat ve Kuş Direktiflerine 
(Natura 2000’e) Uyarlanması ve Danimarka Örneği, 52. Dönem AB Temel Eğitim Kursu 
Çalışması, Ankara, 2013, s.14-15. 

60  Zeynel Abidin Bütüner, Türkiye’deki Habitat Tiplerinin, a.g.e., s.15-16. 
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Natura 2000 koruma alanlarının ilan edilebilmesi için, Türkiye’nin bu 
konuda bazı adımlar atması gerekmektedir. Bu kapsamda öncelikli olarak Kuş 
ve Habitat Yönergeleri şimdiye kadar bazı bileşenleri yer almış olmasına 
karşılık, ulusal yasalara tam olarak yansıtılmalıdır. Natura 2000’in 
uygulanmasında yeni kurumsal yapıların oluşturulması, konu ile ilgili olarak 
personele eğitimlerin düzenlenmesi gibi kapasite geliştirici faaliyetlerin 
yürütülmesi gereklidir. AB Habitat Değerlendirme Kılavuzunun 
yorumlanarak, Ek I’de yer alan habitat türlerinden hangilerinin ülkemizde 
mevcut olduğunun belirlenerek, Natura 2000 Ulusal listesi hazırlanmalıdır. 
Daha sonra Ek II, IV ve V’te yer alan türlerden hangilerinin ülkemizde olduğu 
belirlenmeli ve Natura 2000 Türler listesi oluşturulmalıdır. Bu aşamadan sonra 
ise belirlenmiş olan habitat ve tür listeleri hakkında veri (saha haritaları, 
ülkedeki dağılımları, alanların genel özellikleri gibi) toplanmalıdır. Son olarak 
ise Natura 2000’de yer alacak alanların seçimi yapılmalıdır61.   

Habitat Yönergesinin 6. Maddesi 1. Fıkrasına göre “üye devletler, 
gerektiği takdirde özel koruma alanları için hususi olarak tasarlanmış olan 
veya başka kalkınma planları ile bütünleştirilmiş olan elverişli idari planlar 
ve alanlarda mevcut olan Ek-I’deki habitat tiplerinin ve Ek-II’deki canlı 
türlerinin ekolojik ihtiyaçlarını karşılayacak elverişli kanuni, idari veya akdi 
önlemleri içeren gerekli muhafaza tedbirlerini almak zorundadır”. 
Düzenleme üye devletlerce Natura 2000 Ağı’na dâhil olan tüm özel koruma 
alanları ve Ek-I’deki habitat tipleri ve Ek-II’deki canlı türleri için genel bir 
koruma sisteminin oluşturulmasını öngörmektedir. Buna göre Güneş’in 62 
belirttiği üzere öngörülen bu koruma sistemi ise kapsamlı bir alan 
yönetimine ihtiyaç duymaktadır.  

Alan yönetimi ile ilgili kararların alınması ‘yerindenlik’ (subsidiarity) 
ilkesi uyarınca üye devletlerin tercihine bırakılmaktadır. Bu konuda yönetim 
planlarının hazırlanması, AB ülkeleri tarafından çoğunlukla tercih 
edilmektedir ancak birçok üye ülke tarafından başka önlemlerde, bu yönetim 
planları ile birlikte Natura 2000 alanlarının yönetiminde kullanılmaktadır. 
Burada dikkate alınması gereken durum ise, diğer koruma alanı statüleri 
(Milli Park gibi) için hazırlanan mevcut yönetim planlarının, çoğunlukla 
Natura 2000 alanlarının yönetimi için yeterli bulunmamasıdır63.  

                                                            
61 Zeynel Abidin Bütüner, Türkiye’deki Habitat Tiplerinin, a.g.e., s.20-21. 
62 Ahmet M. Güneş, Çevre Hukuku, a.g.e.,, 342-343. 
63 European Commission, Establishing Conservation Measures for Natura 2000 Sites (A 

Review of the Provisions of Article 6.1 and their Practical Implemantation in Different 
Member States), Brussels, 2014, s.6-7. 
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Üye devletlerin Natura 2000 alanlarının yönetiminde yaşadıkları en 
büyük sorunlardan birisi, hazırlama ve uygulama aşamasındaki 
sorumlulukların tanımlanmasıdır. Ulusal, bölgesel veya yerel çevresel 
otoriteler büyük ölçüde Natura 2000 alanlarının korunmasına yönelik 
yönetim planlamasından sorumlu bulunmaktadır. Üye devletlerin yönetim 
planlamaları değişkenlik gösterebilmektedir. Üye devletler kendi ulusal 
merkezi kurumları aracılığı ile planlamayı yapabildikleri gibi, yetkilerini 
yerel yönetimlere veya sivil toplum örgütlerine bıraktıkları ve bunların 
planlama aşaması ile uygulamanın izlenmesinde yer aldıkları da 
görülmektedir 64 . Bu konuda örneğin Almanya devletinin yönetim şekli 
federal bir sistem olmasından dolayı, korunan alanların yönetimi farklı 
bakanlıkların sorumluluğunda olabilmektedir65. 

Natura 2000 alanlarının yönetim planlarının diğer kalkınma planları ile 
uyumlu hale getirilmesi, çevre politikasının diğer Birlik politikaları ile 
uyumlu olması anlamına gelen bütünleşme prensibinin bir gereğini 
oluşturmaktadır. Madde 3(1) de sözü edildiği üzere, Natura 2000 Ağı’nın 
bütünleşme prensibinden fayda sağlayacağı öngörülmektedir66.  

 Türkiye’nin üyelik sürecinde Natura 2000 Ağı’na uyumunu 
sağlayabilmek amacıyla, AB’nin proje desteği verdiği ‘Natura 2000’in 
Gerekliliklerinin Uygulanabilmesi İçin Ulusal Doğa Koruma Sisteminin 
Güçlendirilmesi Projesi’ 2015 yılından itibaren Orman ve Su İşleri 
Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından 
yürütülmeye başlanmıştır. Proje kapsamında İç Anadolu Bölgesinde yer alan 
20 ilde bu proje uygulanmaktadır. Projenin üç ana amacı bulunmaktadır: 

a. Potansiyel Natura 2000 alanlarının belirlenmesi, 
b. Tür referans listelerinin hazırlanması, 
c. Veri tabanlarının oluşturulması. 

Projede AB’ye üye olan ülkelerde incelenmektedir. Proje çalışmalarının 
başlangıç aşamasında, Natura 2000 alanları için personel ve kaynaklar 
açısından iyi bir kapasiteye sahip olunması gerektiğinin yanı sıra, Natura 
                                                            
64 European Commission, Establishing Conservation Measures for Natura 2000 Sites, 

a.g.e., s.12.  
65 Canan Öner Akın, Avrupa Birliğinde Korunan Alanlar, ATAUM 58. Dönem AB Temel 

Eğitim Kursu Çalışması, Ankara, 2016, s.17. 
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2000 alanlarının yönetiminde ilgili kurumlar arasında koordinasyonun 
önemli olduğu görülmüştür67.  

6.2. Türkiye’de Doğa Koruma Politikasının Bütünleşmesi  

Türkiye’de yürürlükte bulunan doğa koruma mevzuatının, uluslararası 
sözleşmelerin ve AB’nin doğa koruma ile ilgili olan özellikle yönergelerinin, 
ülkemiz yasal düzenlemelerine yansıtılması çalışmalarına rağmen, halen 
önemli eksik yönleri bulunmaktadır. Bunlar arasında Çokgezen’inde 68 
belirttiği üzere, çevre politikasının ve aynı zamanda doğa koruma 
politikasının diğer politikalarla bütünleşmesine yönelik eksiklikler dikkat 
çekmektedir. Türkiye’de doğa koruma ile ilgili yasal düzenlemelerde, doğa 
koruma politikasının diğer ilgili politika alanları ile bütünleşmesi konusunda 
doğrudan bir hüküm bulunmamaktadır.  

Ülkemizde biyoçeşitliliğin korunması çeşitli yasalarca düzenlenmekte 
ve ilgili tedbirler farklı kurumlarca alınmaktadır. Bu durum ise Topçu’ya69 
göre başta koordinasyon meselesi olmak üzere, doğa koruma alanında çeşitli 
sorunlara yol açmaktadır. Doğa koruma ile ilgili olarak “kurumsal yapı 
açısından birçok farklı kurumun doğa koruma alanının yönetiminde görev 
alması nedeniyle, eşgüdüm eksikliği sorunu” önemli bir yer tutmaktadır. Bu 
konuya önemli bir dayanak olarak Türkiye’de milli park, tabiat parkı, tabiatı 
koruma alanı statüsündeki korunan alanların yönetimi gösterilebilir. 
Kuvan’ın70açıkladığı gibi bu alanlarda ilgili kurumlar arasında bir ‘yönetim 
kargaşası’ yaşanmaktadır.   

Türkiye’nin bir taraftan Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma 
Konferansı (1992) ile başlayan sürdürülebilir kalkınma sürecine taraf olması, 
bir taraftan da AB ile gerçekleştirilen üyelik müzakereleri süreci kapsamında 
yürütülen mevzuat yansıtma çalışmalarına karşılık, henüz çevre politikasının 
bütünleşmesi prensibi ülkemizde hak ettiği ilgiyi görememektedir. 
Sürdürülebilir kalkınma kavramı, ülkemiz çevre yönetimi açısından genel bir 

                                                            
67  Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Doğa Koruma Dairesi 
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kabul görmüş olmasına karşılık, sürdürülebilir kalkınma prensibini hayata 
geçirebilmek açısından büyük önemi olan ÇPB’nin ülkemiz çevre 
yönetiminde henüz yer bulamamış olmasının, çevre politikası karar-alma 
aşaması açısından büyük bir kavramsal eksiklik olduğu düşünülmektedir.   

Sürdürülebilir kalkınma ilkesi Türkiye’de ilk defa ‘Altıncı Beş Yıllık 
Kalkınma Planı’ (1990-1994) ile kavramsal olarak adı konulmadan 
açıklanmıştır. Aynı zamanda Planda ilk olarak “bütün ekonomi 
politikalarında çevre boyutunun dikkate alınması esastır” ifadesiyle üstü 
kapalı bir şekilde ÇPB ilkesi dile getirilmiştir71.  

ÇPB’nin sadece AB’ye üyelik süreci açısından ülkemiz çevre 
mevzuatına yansıtılması gereken bir kavram olarak düşünülmemesi 
gereklidir. Ülkemizde özellikle doğa koruma alanında yaşanılan sorunlara 
baktığımızda, bu sorunların pek çoğunun ÇPB’nin ortaya koymuş olduğu 
yaklaşım doğrultusunda çözümlenebileceği veya en aza indirgenebileceği 
düşünülmektedir. Bu alanda ortaya konulan sorunların başında ise, doğa 
koruma alanında varlık gösteren devlet kurumları arasında yaşanan 
koordinasyon (eşgüdüm) eksikliği gelmektedir. Burada Türkiye’deki çevre 
yönetimi açısından dikkat çeken durum aslında, doğa koruma sektörü 
açısından korunan alanların yönetimindeki devlet kurumları arasındaki 
koordinasyonun, uzun yıllardan beri etkin bir şekilde kurulamamış 
olmasından kaynaklanmaktadır. Bu durum tam da bize çevre politikasının 
bütünleşmesi sürecinin ilk evresi olan koordinasyon sorununa işaret 
etmektedir. Kurumlar arasındaki koordinasyon sorununun sıkça dile 
getirilmesi, aslında henüz kavramsal olarak kendisine yer verilmese de, 
çevre politikasının bütünleşmesinin Türkiye’deki doğa koruma politikası 
açısından ne kadar gerekli olduğunu ortaya koymaktadır.  

Bunun yanında Dünyada ve AB’de doğanın korunmasının temel unsuru 
olarak görülen sürdürülebilir kalkınma ilkesinin, Türkiye’de doğa koruma ile 
ilgili siyasal sürecin karar-alma aşamasında etkin bir şekilde 
değerlendirilemediği anlaşılmaktadır. Bu konu ile ilgili olarak daha önce 
gerçekleştirilen saha çalışması72, daha sonra yakın zamanda gerçekleştirilen 
yüz yüze görüşmeler ve incelenen mevcut yasal düzenlemeler göz önüne 
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alındığında, sürdürülebilir kalkınma ilkesinin karar-alma aşaması açısından 
ana amaç olarak tanımlanmasında bazı sorunların olduğu görülmektedir. 
Bunların başında ise ulusal koruma ve kullanma politikaları hedeflerinde 
bütünlük ve ilke eksikliğinin yaşanması gösterilebilir. Buna göre 
sürdürülebilir kalkınma ilkesinin bir amaç olarak doğa koruma sektörü 
açısından belirlenmiş olmasına karşılık, doğa koruma sektörü ile ilgili diğer 
sektörlerin amaçları arasına sürdürülebilir kalkınma ilkesinin bir amaç olarak 
gerçek anlamda konulamadığını, bu nedenle de koruma ve kalkınma 
çalışmalarının ayrı birer parça halinde birbirinden bağımsız olarak 
yürütüldüğü anlaşılmaktadır. Koruma altına alınan alanlarda ortak koruma 
politikasının geliştirilememesi, sürdürülebilir kalkınma prensibinin diğer 
sektörlerin karar-alma aşamalarında yer alması gereken bir amaç olarak 
eksikliğine işaret etmektedir. Aynı zamanda diğer sektörlerin kuruluş amaç 
ve hedeflerinin ayrı olması da, alanların korunmasını olumsuz 
etkilemektedir.  

Koruma alanlarında yasakçı bir yaklaşım yerine, akılcı kullanım ilkeleri 
doğrultusunda koruma ve kullanma dengesinin sağlanması, sürdürülebilir 
kalkınma ilkesinin işlevselliği açısından önemli bulunmaktadır. Korunan 
alanlarda doğanın korunması öncelikli amaç olarak gözetilerek, ekonomik ve 
sosyal kalkınma amaçları ile dengesinin sağlanması gerekmektedir. Bu 
açıdan koruma-kullanım sınırlarının iyi belirlenmesi gerekirken, sadece 
korumaya yönelik yasal düzenlemelerin bulunması, ya da bunun karşıtı 
olarak alanlarda korumayı yeterince dikkate almayan kalkınma çabaları, 
sürdürülebilir kalkınmanın ön gördüğü çevresel, ekonomik ve sosyal 
unsurlardan oluşan üçlü dengenin sağlanmasına yardımcı olmamaktadır.  

Doğanın korunması ile ekonomik ve sosyal kalkınma çalışmalarının 
uyumu açısından, koruma statülerinin sadece milli parklar ile sınırlı 
olmadığı, doğal kaynak değerlerini kapsayıcı şekilde korunmasına yönelik 
yasal düzenlemeler ile bütünleştirilmesi gerekli görülmektedir.  

DSİ, Karayolları vb. gibi özellikle büyük yatırımcı kuruluşların 
mevzuatlarının koruma kavramını gözetecek şekilde düzenlenmemiş olması, 
sürdürülebilir kalkınmanın öngördüğü üçlü dengenin sağlanmasında büyük 
engeller olarak yerini almaktadır. Bu açıdan yatırımcı kurum ve kuruluşların 
bağlı bulunduğu yasal düzenlemelerin sürdürülebilir kalkınma kavramını 
içeren bir şekilde ele alınması önemlidir. Korumaya yönelik kanunlarla, 
yatırım ve işletmeye yönelik kanunlar arasında kopukluklar bulunmaktadır. 
Bu nedenle biyolojik çeşitliliğin korunması açısından Turizmi Teşvik 



  139

Kanunu gibi sektörel öncelikleri belirleme, planlama ve uygulama yetkisi 
veren yasalarda biyolojik çeşitlilik önceliklerine yer verecek düzenlemeler 
yapılmasına önem verilmesi gerekmektedir. 

Ülkemizde kurumlar arasında hedef birliğinin bulunmaması nedeniyle, 
ilgili kurumların kendi özel amaç ve hedefleri ön plana çıkmaktadır. Bu 
nedenden dolayı doğan çelişkiler arasında koruma alanları olarak ilan edilen 
alanların Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından turizm alanı olarak ilan 
edilmesi ve Turizmi Teşvik Kanunu’nun biyolojik çeşitlilik açısından zengin 
alanlarda tahribata yol açması, 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu ile 
korumaya alınan alanların komşusu olan hazine alanlarının dağıtılması 
sonucunda korunan alanların korunmasında yaşanılan sıkıntılar, ülkemizin 
taraf olduğu Ramsar Sözleşmesindeki bazı hükümler ve Sulak Alanlar 
Yönetmeliği ile DSİ’nin 6200 sayılı Kuruluş Kanunu (örneğin bataklıkların 
kurutulmasına dair hükümler) arasındaki tezatlıklar, Maden Kanununun 
arama ruhsatına doğrudan izin vermesi oysa Sulak Alanlar Yönetmeliği’nin 
arama ve işletme ruhsatını bakanlık iznine bağlamasından kaynaklanan 
maden kanununun arama, işletme ruhsatı ile ilgili hükümlerinin sulak 
alanların korunması yönetmeliği ile çelişmesi sıralanabilir. Benzer şekilde 
2872 sayılı Milli Parklar Kanunu ve 3167 sayılı Kara Avcılığı Kanunu 
tarafından koruma altına alınan sulak alanların yönetiminden sorumlu 
Orman ve Su İşleri Bakanlığı olmasına karşılık, yine aynı Bakanlığa bağlı 
bulunan DSİ ile yaşanılan mevzuat sıkıntısı nedeniyle sulama projelerinde 
ekolojik yaklaşımın yeterince yer almadığı görülmektedir.  

Bütün bunların dışında, koruma alanları ile ilgili olarak açık bir vizyon, 
hedef, amaç tanımının yapılmamış olması, sadece diğer sektörlerde korunan 
alanlar ile ilgili amaçlardaki eksikliğin yanında, doğa koruma sektöründe 
amaçların belirlenmesindeki sorunları da açığa çıkarmaktadır. Ülke 
genelinde üst düzeyde genel bir koruma stratejisinin olmaması ve biyolojik 
çeşitlilik korunmasına ilişkin olarak ulusal önceliklerin belirlenmemiş 
olması, bu konudaki diğer eksiklikleri oluşturmaktadır. Bu konu ile ilgili 
olarak, biyoçeşitliliğin korunması konusunda ilgili tüm bakanlıkların birlikte 
hazırladığı bir strateji ve politika belgesinin bulunmaması büyük bir eksiklik 
olarak göze çarpmaktadır. Bu kapsamda örneğin Orman mevzuatında orman 
işletmeciliğinin biyoçeşitlilik aleyhine hükümler taşımakta, Turizmi Teşvik 
Kanunu’na göre ormanlık alanların turizm alan ve merkezlerine kolaylıkla 
tahsis edilmesi doğal ormanların tahribine neden olmaktadır. Yine arazi 
kullanımına yönelik yasal düzenlemelerde daha çok tarım arazilerinin ve 
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sanayi alanlarının kullanımı esas alınırken, gen, tür ve habitat kaynağı olan 
toprağın bu özellikleri göz önünde bulundurulmamaktadır.  

Biyolojik çeşitliliğin korunması ile ilgili yasal düzenlemelere 
baktığımızda, çok sayıda yasal düzenleme ve görev alanlarını ilgilendirdiği 
yetkili çok sayıda kuruluş bulunduğu görülmektedir. Bu durum korumada 
koordinasyon açısından çok başlılığa yol açmaktadır. Biyoçeşitliliğin 
korunması konusunda kapsayıcı bir yasanın var olmaması nedeniyle 
kurumlar arasında iş bölümünün meydana getirilememesi ve değişik 
kanunlarla tanımlanan çeşitli statülerin birleştirilerek, tek bir statüde 
toplanmasının sağlanamaması, yine koordinasyon açısından önemli bir yasal 
düzenleme eksikliğine işaret etmektedir. Korunan alanların belirleme, 
planlama ve yönetilmesi yetkisini ilgili kanunlarda tek bir kuruma verecek 
bir yasal düzenlemenin yapılması önemli görülmektedir.  

Korunan alanlara ilişkin olarak, çeşitli kuruluşların mevzuatlarından 
kaynaklanan yetki çatışması dikkat çekmektedir. Korunan alanların 
bazılarında iki-üç koruma statüsünün bulunması, ilgili kurumlar arasında 
yetki karmaşasına neden olmaktadır. Farklı kurumlar tarafından aynı alana 
farklı koruma statüsü verilebilmektedir. Bunun sonucunda ortak korunan 
alanlarda kurumlar arasında yetki karmaşası meydana gelmektedir. Biyolojik 
çeşitlilik bakımından, korunan alanlarda birden fazla kurumun 
sorumluluğunun bulunması, bir çelişki yaratmaktadır. Bu durum korunan 
alanların yönetilmesinde tıkanıklıklara neden olmaktadır. Buradan 
anlaşılabileceği üzere, kurumların korumaya yönelik bakış açılarındaki 
farklılıklar oldukça barizdir ve bunların arasındaki farklılıkların giderilmesi 
gerekmektedir. 

2873 sayılı Milli Parklar Kanunu’na göre, koruma altına alınan 
alanlardaki biyolojik çeşitliliğin korunması ve koruma alanlarının 
yönetilmesi, Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın yetkisinde bulunmasına 
rağmen, uygulamada Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile çatışma 
yaşanmaktadır. Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı arasında korunan alanların korunması ve tescili konusunda bir 
ikilem söz konusudur. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın tescil ettiği bir 
alanda, Orman ve Su İşleri Bakanlığı bir koruma faaliyeti yerine 
getirememektedir73.  
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17 Ağustos 2011 tarihinde, 648 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
(KHK) ile Çevre ve Orman Bakanlığı’nın yerine, Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı adı altında iki yeni bakanlık 
kurulmuştur. Tek bir Bakanlıktan bölünerek ayrılan bu iki Bakanlığın görev 
ve yetkiler konusunda ‘çakışma’ ortaya çıkmıştır. Bu çakışmanın yaşandığı 
en önemli konulardan birisi ise korunan alanlardır. Korunan alanların tespiti, 
yönetimi, geliştirilmesi, işletilmesi görevleri Orman ve Su İşleri 
Bakanlığı’nda iken, bu alanların tescil edilmesi görevinin Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı’na verilmesi, bu konuda koordinasyonun önemini 
arttırmaktadır. Yine birden fazla koruma statüsü bulanan alanların diğer ilgili 
bakanlıkların görüşü alınarak, koruma ve kullanma esaslarını belirlemek ve 
bu alanların hangi kurumlarca yönetileceğine karar vermek görevi Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı’na verilmiştir. Bu durum örneğin arkeolojik sit ilan 
edilmiş bir alan ile milli parkın çatışması durumunda, arkeolojik sit alanı 
olarak korunmasına karar verilmesi sonucunda, milli park statüsünde 
korunmasına zarar verebilecektir74.  

Koruma alanlarının ilan edilmesi esnasında, ilgili kurumlar arasındaki 
iletişim kanallarının zayıf olduğu görülmektedir. Koruma alanları 
belirlenirken, kurumlar arası etkin bir koordinasyon sağlanamamakta, yeterli 
görüş alışverişi yapılamamaktadır. Bu konuda örneğin Milli Parklar Genel 
Müdürlüğü ile Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü arasında bir 
koordinasyon mekanizması bulunmamaktadır75.  

Diğer taraftan kurumların kendi içlerinde de etkin koordinasyon 
mekanizmalarına ihtiyaç bulunduğu görülmektedir. Bu konuda örneğin 
Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın taşra teşkilatı (İl Müdürlükleri) ile merkez 
teşkilatı arasında, koordinasyonun sağlanmasında sıkıntılar yaşanmaktadır76.  

Doğa korumanın koordinasyonu ile ilgili sorunlar konusunda, hem 
kurumlar-arasında hem de kurum içinde bulunan elemanlar arasında, 
deneyim paylaşımı ve geri bildirim konularına yeterince önem verilmemesi 
de yer almaktadır. Kurumlar aralarındaki korumaya yönelik çalışmalar da, 
birbirleri ile yeterli bilgi alışverişinde bulunmamaktadır. Biyolojik çeşitlilik 
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ile ilgili çalışmaları gerçekleştiren kurumun, konu ile ilgili olarak diğer ilgili 
kurumları bilgilendirmesi gerekli görülmelidir. Bunun yanında kurumlar 
arasında ortak bir veri sisteminin bulunmaması, korumaya yönelik 
çalışmalarda bir eksiklik olarak göze çarpmaktadır. Kurumların birbirleri ve 
kendi aralarındaki koordinasyonu gerçekleştirmeleri için, tamamlayıcı ve 
karşılıklı danışma temeline dayanan bir karar–alma mekanizmasına olanak 
veren bir yasal düzenleme faydalı bulunmaktadır.  

Bunların yanı sıra, doğa korumanın koordinasyonunun, bakanlıklar üstü 
bir yapı tarafından sağlanamaması önemli bir sorun olarak teşkil etmektedir. 
Bu konu ile ilgili olarak, ülke düzeyinde koordinasyonu sağlayacak bir idari 
yapının olmaması, büyük bir eksiklik olarak görülmelidir. Aynı zamanda 
doğal alanların korunmasına yönelik olarak, ilgili kurumların birbirleri ile 
koordinasyonunu sağlayacak bir üst-kurula olan ihtiyaç dile getirilmektedir.  

Doğa koruma alanlarına ilişkin olarak yapılan yönetim planlarının, 
planlama aşamasında kendine yer bulamaması dikkate alınması gereken bir 
diğer sorun olarak göze çarpmaktadır. Biyolojik çeşitlilik ve doğal 
kaynakların korunmasına yönelik yönetim planlarının hazırlanması 
aşamasında, kurumlar arasında eş güdüm sağlanamaması önemli bir sorun 
teşkil etmektedir. Aynı anda birden fazla koruma statüsüne sahip olan 
alanlarda, bütünleşik yönetim planları hazırlanamamaktadır. Bu açıdan 
bakıldığında, korunan alanlar ile ilgili planlama aşamasındaki çalışmaların, 
konu ile ilgili kurumlar arasındaki ‘rekabet’ dikkate alınılarak geliştirilmesi 
gerekmektedir.  

Karar-alma aşaması açısından, yasal mevzuat içinde kullanılabilecek 
mali araçların eksikliği de göze çarpmaktadır. Sektörel planlamada 
ekonomik kalkınmaya yönelik hedefler öncelikli görüldüğünden, biyolojik 
çeşitlilik korumasına aktarılan kaynak miktarı yetersiz kalmaktadır. İlgili 
mevzuatta biyoçeşitliliğin korunması kapsamında ekonomik araçlara yer 
verilmemesi, emir-kontrol yaklaşımı ile sınırlı kalınması dikkat çekmektedir. 
Bu konuda gerek Çevre Bakanlığı gerek Maliye Bakanlığı’nın yasal 
düzenlemelerinde, biyoçeşitlilik ve diğer benzer doğal kaynakların 
korunmasıyla ilgili vergilerin yokluğu eksiklik olarak görünmektedir. 
Vergilendirme sisteminde, çevreye duyarlılık kıstasının kullanılmaması ve 
sektörel planlamada biyolojik çeşitlilik değerlerini koruyucu sosyal ve 
ekonomik teşviklerin yetersizliği önem arz etmektedir. Yine mevzuatta 
çiftçinin biyoçeşitliliği koruyucu faaliyetlerinin vergi muafiyetine tabi 
tutulacağı şeklinde bir düzenleme bulunmamaktadır.  
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Korunan alanlarda sürdürülebilir kalkınmanın öngördüğü etkin bir 
koruma-kullanım dengesinin oluşturulamamasında, yönetim planlarının 
belirlenmesi sırasında bir diğer deyişle bu konudaki karar-alma aşamasına 
yerel halkın ve sivil toplum gruplarının katılımının etkin bir şekilde 
sağlanamaması da neden olmaktadır 77 . Bu açıdan doğal kaynakların ve 
korunan alanların yerel topluluklar veya STK’larla işbirliği içinde, yetki ve 
sorumlulukların paylaşılmasına imkân veren yasal bir altyapının 
bulunmayışı, etkin koruma konusunda bir engel teşkil etmektedir.  

Bunun yanında korunan alanlarda yürütülecek projeler için, yerel halkın 
ve ilgi gruplarının katılımlarının sistemli olarak sağlanabileceği ve AB üye 
ülkelerindeki Natura 2000 korunan alanları için büyük önem taşıyan 
‘Çevresel Etki Değerlendirmesi’nin (ÇED), Türkiye’de korunan alanlar için 
daha etkin bir şekilde kullanılması gerekmektedir. Ülkemizde ÇED sürecine 
planlama aşamasında yeterli önem verilmemektedir. Korunan alanlarda da 
ÇED süreci, genel işleyiş ile aynı bulunmaktadır. Koruma alanları için 
gerektiğinde ekstra bilgi talep edilmesinin dışında (fauna ve flora, ekosistem 
için), özel bir durum söz konusu olmamaktadır. Korunan alanlar için ÇED 
sürecinde ilgili uzman kişiler tarafından, ‘Eko-Sistem Değerlendirme’ 
Raporu hazırlanmaktadır.  

Türkiye’nin Doğa Koruma Politikasından sorumlu kurumlar arasındaki 
koordinasyonu, önceki bölümlerde sözü edilen ‘Politikanın 
Koordinasyonunu Derecelendirme’ Ölçeği (Metcalfe) ile ele aldığımızda, 
kurumlar arasındaki durumu genel olarak Ölçeğin ikinci seviyesi olan ‘Bilgi 
Değişimi’ (İletişim) olarak nitelendirebiliriz. Doğa koruma konusunda ilgili 
bakanlıklar arasında, ‘pasif’ bir bilgi dolaşımı söz konusu bulunmaktadır. Bu 
‘pasif’ bilgi akışı, özellikle bu konuda en temel sorumluluğa sahip iki 
bakanlık olan Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
arasında mevcut görünmektedir. Doğa koruma ile ilgili bilgi akışı, 
bakanlıklar arasında gerçekleştirilen resmi yazışmalar yolu ile 
gerçekleşmektedir. Bir bakanlığın diğer bakanlıktan gerektiğinde resmi 
yollardan bilgi talep etmesi gerekmekte ve diğer bakanlığında resmi yoldan 
bu talebe yanıt vermesi ile bilgi değişimi sağlanmaktadır. Buna karşılık 
Ölçekte üçüncü seviye olan ‘danışma’ faaliyetinin yerine getirilebilmesi için, 
Bakanlıkların birbirleri ile iletişim kurmalarında faydalı olabilecek kurumsal 
                                                            
77  İsmail Kervankıran ve Adile Gül Eryılmaz, “Milli Parkların Sürdürülebilir Kullanımı ve 

Yönetim Planı Önerisi: Isparta İli Örneği”, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat 
Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:34, Nisan 2015, s.178.  
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irtibat noktaları bulunmamakta, gerektiğinde bakanlıklar arasında kişisel 
ilişkilere dayanan bir irtibat olanağı olabilmektedir. Bu bakımdan doğa 
korumada koordinasyonun derecelendirilmesi açısından, Ölçekte henüz 
üçüncü seviyenin sağlanamadığı anlaşılmaktadır.  

Doğa koruma ile ilgili kurumlar arasındaki koordinasyonun 
derecelendirilmesinde, genel olarak bir bilgi değişimi söz konusu olmasına 
karşılık, yine de bu durum değişkenlik gösterebilmektedir. Ölçeğin birinci 
seviyesi olan ilgili ‘kurumların bağımsız bir şekilde politika belirlemeleri’, 
zaman zaman çeşitli koruma statülerine sahip koruma alanlarında meydana 
gelebilmektedir. Buna göre Milli Parklar veya Özel Çevre Koruma (ÖÇK) 
alanları ile ilgili çeşitli kararlar, bakanlıklarca birbirlerinden habersiz bir 
şekilde alınabilmektedir. Bakanlıkların koruma alanları ile ilgili olarak 
bağımsız bir karar-alma aşaması yürütülebilmektedir. Bu durumda da 
bakanlıklar arasında bir koordinasyon sağlanamamaktadır.   

Kurumlar arasında koordinasyon ile ilgili olarak son yıllarda olumlu 
gelişmelerde söz konusudur. Buna örnek olarak Devlet Su İşleri (DSİ) ile 
gerçekleştirilen koordinasyon düzeyinin ilerletilebilmesi gösterilebilir. 
Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na bağlı olarak görevlerini yerine getirmekte 
olan Bakanlığın ‘korumacı’ çevre koruma bölümleri ile ‘yatırımcı’ Devlet Su 
İşleri Genel Müdürlüğü arasında zaman zaman çatışma olsa da, önceki 
durumda var olmayan koordinasyonun en azından günümüzde daha iyi 
durumda bulunduğu görülmüştür. DSİ’nin korunan alanlardaki projelerin 
planlama (karar-alma) aşamasında Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nden 
görüş almaya başladığı öğrenilmiştir 78 . Bundan önce DSİ’nin koruma 
konusunda görüş almadığı ve bu durumun doğa koruma açısından çeşitli 
sorunlara yol açtığı bilinmektedir. Böylece Orman ve Su İşleri Bakanlığı 
içerisinde, korumacı ve yatırımcı birimler arasındaki koordinasyonda bilgi 
değişimi akışına yol açılabilmiştir.  

 

                                                            
78  Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Yazar tarafından 

gerçekleştirilen Mülakat, 10 Mart 2016.  
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SONUÇ 

‘Çevre Politikasının Bütünleşmesi’ kavramsalını anlayabilmek için, 
öncelikle ‘Politikanın Bütünleşmesi’ kavramsalını incelemek faydalı 
bulunmaktadır. Siyasal süreç üzerine çalışan araştırmacılar, politikanın 
bütünleşmesini siyasal sürecin etkinliği açısından gerekli bulmalarına 
karşılık, bunun nasıl başarılı bir şekilde gerçekleştirileceği meselesi henüz 
muğlâklığını korumaktadır. Bir diğer anlatımla, siyasal sürecin etkinliği 
açısından politikanın bütünleştirilmesinin gerekli olduğu kabul edilmesine 
karşılık, bütünleşmeyi hayata geçirebilmek zor bir ideal olarak 
nitelendirilmektedir.   

Siyasal süreçte yer alan idari yapıların aşırı derecede ihtisaslaşmaları 
sonucunda, bir sektörün diğer sektörler arasındaki koordinasyonu 
zayıflayarak, sektörler arasında bir parçalanmaya neden olmaktadır. Bu 
sorunun üstesinden gelebilmek için politikanın bütünleşmesinin 
gerçekleştirilmesi zor bir ideal olmasına karşılık, bu konuda önemli bir 
çözüm yolu olması açısından ilkesel olarak benimsenmektedir.  

Politikanın bütünleşmesi çeşitli şekillerde tanımlanmaktadır. 
Bütünleşme, kelime manası olarak yalın bir şekilde tüm parçaların bir araya 
getirilmesi sonucunda bir bütünün oluşturulması olarak tanımlanırken, 
siyasal süreç açısından politikanın bütünleşmesine bakıldığında ise karar-
alma aşamasında geleneksel olarak sorumlulukları ilgili oldukları alanlar ile 
sınırlandırılan sektörlerin idari birimlerinin, birbirleri ile yatay ve dikey 
yönlerde bir araya getirilmesi olarak ifade edilmektedir. Buna göre yatay 
bütünleşme ile devletin kendi birimleri arasındaki bütünleşmeden, dikey 
bütünleşme ile de merkezi, bölgesel veya yerel yönetişim kademeleri 
arasındaki bütünleşmeden söz edilmektedir.  

Politikanın bütünleşmesi kavramı tanımlanırken, aynı zamanda 
politikanın koordinasyonu da bütünleşmeyi açıklayıcı bir öğe olarak 
kullanılmaktadır. Koordinasyon ile birden fazla kurumun yönlendirmekte 
olduğu politikaların arasındaki ‘tutarlılık ve uyumun’ temel seviyede 
sağlanması resmedilirken, bu koordinasyon seviyesinin güçlendirilmesi 
sonucunda politikanın bütünleştirilmesinin sağlanacağı betimlenmektedir. 
Burada tutarlılık ve uyumun gerçekleştirilmesinde düşük seviyede de olsa bir 
koordinasyonun oluşturulması gerektiği vurgulanırken, koordinasyonun üst 
derecelere çıkarılması durumunda politikanın bütünleşmesinin mümkün 
olabileceği dile getirilmektedir.  
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Politikanın koordinasyonu ve bütünleşmesi arasında, çıktıları ve 
amaçları açısından da farklılıklar bulunmaktadır. Koordinasyon da sektörel 
politikaların birbirleriyle uyumlu olmasını içeren düzenlemeler siyasal çıktı 
olmasına karşılık, politikanın bütünleşmesinde sektörlerin birlikte ele 
alındığı ortak bir politika, siyasal çıktı olarak diğerinden ayrılmaktadır. 
Aralarındaki farklılığa amaçlar yönünden bakıldığında ise politikanın 
koordinasyonunda kurumların benzer amaçları bulunmakta iken, politikanın 
bütünleşmesinde kurumların görüş birliği içinde bulundukları üst düzey 
ortak bir amaç olmaktadır. 

Bazı tanımlamalara göre ise politikanın koordinasyonunda olduğu gibi  
‘politikanın uyumu’ da politikanın bütünleşmesinin kavramsalının 
açıklanmasında başvurulmaktadır. Bu açıdan bakıldığında politikanın 
koordinasyonu, politikanın uyumu ile bir araya gelerek, politikanın 
bütünleşmesine giden yolu açmaktadır. Politikanın uyumu ile ortak amaçları 
gerçekleştirmek üzere devlet kurumlarının birbirleri ile sinerji içerisinde, 
gerekli eylemleri birlikte yerine getirebilmeleri anlatılmaktadır. Uyum ile 
aynı zamanda kurumlarca ortak amaçların ve bu ortak amaçları 
gerçekleştirebilmek için gerekli araçların belirlenmesi de kastedilmektedir.  

Politikanın uyumu bu yaklaşım sonucunda bir taraftan politikanın 
bütünleşmesinin bir alt düzeyinde tasvir edilirken, diğer taraftan ise sebep 
olduğu siyasal çıktılar nedeniyle siyasal sürecin karar-alma aşamasından 
ziyade, politikanın uygulama aşamasına yerleştirilmektedir. Bu durum bize 
politikanın bütünleşmesinin karar-alma aşamasında konumlandırılmasından 
dolayı, politika uygulama alanı için doğan kavramsal boşluğun politikanın 
uyumu kavramsalı ile doldurulmaya çalışıldığını göstermektedir.  

Politikanın bütünleşmesinin hayata geçirilmesinde başlıca üç faktör ön 
plana çıkmaktadır. Bunlar sırasıyla usule ait (prosedürel), örgütsel ve 
normatif faktörler olarak sıralanmaktadır. Usule ait olan faktörler özellikle 
politikanın düzenlenmesi için gerekli olan kurallar bütünü olarak 
açıklanmaktadır. Örgütsel faktörler ise kurumlar arasındaki koordinasyonu 
geliştirici iletişim kanallarının kurulması ve bunun mali mekanizmalarının 
oluşturulması olarak görülmektedir. Normatif faktörler ise özellikle 
politikanın bütünleşmesi için siyasal liderlik yapılmasının yanında, siyasal 
taahhütte bulunulmasıdır. 

‘Çevre Politikasının Bütünleşmesi’ (ÇPB) ise politikanın 
bütünleşmesinde olduğu gibi siyasal sürecin karar-alma aşamasında ancak 
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bu kez çevre sektörünün diğer ilgili politika sektörleri ile bütünleşmesi 
anlamına gelmektedir.  

ÇPB prensibi mutlaka ‘sürdürülebilir kalkınma’ ilkesine dâhil edilerek 
incelenmelidir. Sürdürülebilir kalkınma ilkesi, karar-alma aşamasında 
ekonomik, sosyal ve çevresel boyutların bir arada değerlendirilmesini ortaya 
koymaktadır. Buradan hareketle ‘Çevre Politikasının Bütünleşmesi’ prensibi 
ise, sürdürülebilir kalkınma ilkesinin uygulanabilmesini sağlayacak en 
önemli araç olarak ortaya çıkmaktadır. ÇPB ile çevresel amaçlara siyasal 
sürecin karar-alma aşamasında yer verilerek, diğer sektörlerce alınacak 
kararların çevreyi dikkate alarak daha etkin ve rasyonel olarak alınması 
öngörülmektedir. 

ÇPB, kavramsal olarak siyasal süreçte karar-alma aşamasında 
gerçekleşen bütünleşme olarak tanımlanmaktadır. Böylece bütünleşme 
tanımlanırken, siyasal sürecin diğer evresi olan uygulama aşamasının 
dışarısında bırakılmaktadır. Bunun sonucunda bütünleşme, karar-alma 
aşamasında alınan kararların sonuçlarını ve etkilerini kapsamamaktadır. 
Buna göre ÇPB sadece karar-alma aşamasında, değişimlere yol açan bir 
süreç olarak ele alınmaktadır. Bu şekildeki bir yaklaşıma ise eleştiri 
getirilerek, sadece süreç boyunca meydana gelen değişimlerin değil, süreç 
sonundaki sonuçlarında değerlendirilmesi önemli bulunmaktadır. Bu açıdan 
önceden dile getirildiği gibi, ÇPB kavramsalının siyasal süreçte politika 
düzenleme alanı ile sınırlandırılmasının sakıncası bir kez daha gözler önüne 
serilmektedir.  

ÇPB’nin siyasal sürecin karar-alma aşamasında gerçekleştirilebilmesi 
için, çevresel amaçların ‘yukarıdan –aşağıya’ şeklinde tanımlanan üst 
yönetim tarafından belirlenen çeşitli karar ve stratejilerin, oluşturulan çeşitli 
mekanizmalar yoluyla idari birimler tarafından ve ‘aşağıdan-yukarı’ şeklinde 
tanımlanan yaklaşım ile de idari kurumların kendi faaliyet alanlarında 
düzenlemeler yapması yoluyla hayata geçirilmesi gerekmektedir.  

Bunun yanında, ÇPB açısından ‘içsel ve dışsal bütünleşmede’ önemli 
görülmektedir. Çevresel amaçların sadece diğer sektörler ile bütünleşmesi 
değil (dışsal bütünleşme), kendi sektöründe de bütünleşmesi (içsel 
bütünleşme) gerekli bulunmaktadır. Diğer taraftan dikey ve yatay 
bütünleşmede, çevre politikasının bütünleşmesinin işleyişi açısından anahtar 
konumdadır. Buna göre dikey bütünleşme ile devletin merkezi, bölgesel 
veya yerel yönetim düzeylerinin karar-alma aşamalarında çevresel 
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amaçlarının bütünleşmesi anlatılırken, yatay bütünleşme ile çevresel 
amaçların diğer politika sektörlerinin karar-alma aşamaları ile bütünleşmesi 
tasvir edilmektedir.  

Çevre politikasının bütünleşmesinin hangi seviyede gerçekleştiği 
konusunda ise, ‘güçlü’ veya ‘zayıf’ bütünleşme şeklinde ikili bir ayırıma 
gidilmektedir. Bu ayırıma göre güçlü bir bütünleşmede, çevresel amaçlar 
karar-alma sürecinde öncelik sahibi olabilmekte iken, zayıf bütünleşmede 
diğer sektörlerin amaçlarının yanında, çevresel amaçlarda karar-alma 
aşamasına dâhil olabilmekte ancak bu amaçlar fazla gözetilmemektedir.  

Brundtland Komisyonu Raporunda, sürdürülebilir kalkınma kavramı ilk 
olarak ele alınmış, özellikle ulusal yönetim modelleri dar bir çerçeve 
içerisinde birbirinden bağımsız ve parçalanmış yönetim yapıları nedeniyle 
eleştirilmiştir. Bu tür bir yapılanma sonucunda, karar-alma aşamalarının 
birbirlerinden habersiz bir şekilde çalışma yürüttükleri ve çok yetersiz bir 
şekilde ortak çalışma gerçekleştirebildikleri belirtilmiştir. Bunun da çevre 
koruma gibi ortak çalışma yürütülmesi gereken bir alan için büyük 
dezavantaj yarattığı dile getirilmiştir. Böylece kavramsal olarak ortaya 
koyulmasa da, Raporun ‘sektörel parçalanma’ sorununu teşhir etmesi 
sonucu, bir bakıma dünya kamuoyuna çevre politikasının bütünleşmesi 
kavramı sunulmuştur.  

Sürdürülebilir kalkınma kavramı, Brundtland Raporundan sonra esas 
olarak dünya gündemine ‘Rio Bildirgesi’ ile girmiştir. Rio Bildirgesi, aynı 
zamanda sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleştirilmesi için gerekli olan 
bilgiye erişim, katılım, çevresel etki değerlendirme gibi çeşitli ilke ve 
araçlara da yer vermiştir.  

Rio Bildirgesi, yine Brundtland Raporunda olduğu gibi ÇPB’yi 
kavramsal olarak tanımlamasa da, çevre ve kalkınmaya dair konuların karar-
alma aşamasında bütünleşmesinin gereğine dikkat çekmiştir. Rio 
Bildirgesinin eylem planı olan ‘Gündem 21’ ise, ülkelerin kendi karar-alma 
aşamalarında çevre ve kalkınmayı bütünleştirmelerini dört program alanı 
içerisinde tanımlamış ve bunun için ülkelerden örneğin ‘ulusal sürdürülebilir 
kalkınma stratejilerinin’ hazırlanmasını talep etmiştir.    

AB’de ‘Tek Pazar’ da ekonomik çıkarlar ile çevre koruma değerleri 
arasındaki dengenin korunmasında, sürdürülebilir kalkınma ilkesinden 
faydalanılması gerekli görülmüştür. Bunun yanında AB’de çevre 
politikasının bütünleşmesi ile ilgili olarak, çevresel sorunların sadece çevre 
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sektörü içerisinde çözümlenemeyeceği, diğer sektörler ile bütünleşmenin 
sonucunda ancak etkin çözümlerin geliştirilebileceğinin kabul görmesi 
sonucunda, sürdürülebilir kalkınma ve ÇPB prensipleri AB siyasal sürecinin 
karar-alma aşamasında normatif bir öğe olarak yer edinmiştir.  

ÇPB’nin AB’nin gündeminde yasal olarak yer bulması, ‘Avrupa Tek 
Senedi’ nin (ATS) yürürlüğe girmesiyle gerçekleşmiştir. Madde 130r ile 
‘çevre politikasının diğer Topluluk politikaları ile bütünleştirilmesi’ 
Topluluk prensiplerinden birisi olarak ortaya konulmuştur. 

Daha sonra yürürlüğe giren Maastricht Antlaşması ile ATS’de 
belirlenen çevre koruma ile ilgili düzenlemeler yasal olarak daha sağlam bir 
konuma oturmuştur. Böylece “çevre ile ilgili konuların diğer Topluluk 
politikaları ile bütünleştirilerek, birlikte tanımlanması ve uygulanması” 
Antlaşmada yer almıştır.  

Amsterdam Antlaşması’nda ise sürdürülebilir kalkınma ilkesine yer 
verilerek, ona yasal bir altyapı sağlanmış ve Madde 6 ile de “sürdürülebilir 
kalkınma göz önünde tutularak, çevresel koruma gereksinimlerinin Topluluk 
politikaları ile eylemlerinin tanım ve uygulamaları ile bütünleştirilmesi 
gerektiği” açıklanmıştır.  

En son Lizbon Antlaşması’nda ise, Antlaşmanın 11. Maddesinde 
“çevresel korumanın gereklerinin AB’nin politikaları ve eylemlerinin tanım 
ve uygulamalarına, sürdürülebilir kalkınmayı teşvik ederek bütünleştirilmesi 
gerektiği” düzenlenmektedir.  

Aslında AB’de ÇPB üstü kapalı bir şekilde 1987 yılında yayınlanan 
Brundtland Raporundan önce ele alınmıştır. 1973 yılındaki Birinci Çevre 
Eylem Programında (ÇEP), Toplulukta çevre alanında bütünleşme 
yaklaşımına ihtiyaç bulunduğu ima edilmiştir. Esas olarak ise, Üçüncü Çevre 
Eylem Programında (1982-1986) çevresel konuların diğer politika alanları 
ile bütünleştirilmesinin gerektiği ortaya konulmuştur. ‘Çevre Politikasının 
Bütünleşmesine’, diğer AB Çevre Eylem Programlarında da büyük önem 
verilmiştir. Son olarak ise Yedinci Çevre Eylem Programının 2. Maddesinde 
‘çevresel bütünleşmenin ve politika uyumunun geliştirilmesi’, Programın 
öncelikli amaçlarından birisi olarak ilan edilmiştir. 

AB’de Antlaşmaların ve Çevre Eylem Programlarının yanı sıra, 
‘Sürdürülebilir Kalkınma Stratejisi’ ile de ÇPB’nin işlevselliği açısından 
önemli bir basamak konulmuştur.  
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Bütün bunların yanında, AB’de ÇPB için 1993 yılından itibaren usule 
ait (prosedürel) çalışmalar da yapılmıştır. Bunların arasında en önemlisi ise, 
1998 yılında gerçekleştirilen ‘Cardiff Süreci’ ile tanımlanan bütünleşme 
gayretleri olmuştur. Buna göre Tarım, Ulaşım ve Enerji alt-konseylerinden 
kendi bütünleşme ve sürdürülebilir kalkınma stratejilerini hazırlamaları 
istenmiş ve çevre politikasının diğer politika alanları ile bütünleşmesi için 
çeşitli araçlar kullanıma sokulmuştur. Daha sonra Lizbon Süreci ile de çevre 
politikası açısından önemli bulunan ‘Açık Koordinasyon Yöntemi’, önemli 
bir prosedür olarak AB’de kullanıma açılmıştır. 

Bütün bu gelişmelerin ışığında, AB’de çevrenin etkin bir şekilde 
korunabilmesi için sürdürülebilir kalkınma ilkesinin ve çevre politikasının 
diğer Birlik politikaları ile bütünleştirilmesi düşüncesinin ağırlık kazandığı 
görülmektedir. Aynı zamanda AB açısından ÇPB’nin sürdürülebilir 
kalkınma idealini gerçekleştirebilmek için ana strateji niteliği taşıdığı 
anlaşılmaktadır.  

AB’yi çok katmanlı bir yönetişim mekanizması olarak ele aldığımızda, 
bu yapının içerisindeki üst-yapı kurumları olan Konsey, Parlamento ve 
Komisyon’dan üye devletler ve üye devletlerin içerisindeki yerel 
yönetimlere kadar tüm yönetişim düzeylerinde iyi bir işbirliğine ihtiyaç 
bulunmaktadır. Bu açıdan da ulus-üstü, ulusal ve yerel yönetişim seviyeleri 
arasında etkin bir koordinasyonun sağlanması önemlidir. Bu da AB gibi 
karmaşık ve çok parçalı bir yapıya sahip bir siyasal sistem için önemli bir 
zorluğu içinde barındırmaktadır. Bu konuda örneğin AB’nin ulus-üstü 
yapısında sektörel genel müdürlükler ile koordinasyonu sağlayacak güçlü 
merkezi bir Genel Müdürlüğün ya da sürdürülebilir kalkınma konseyi gibi 
yapıların bulunmayışı koordinasyonu olumsuz olarak etkilemektedir.  

Başta AB Çevre Politikası olmak üzere, AB Politikalarının uygulanması 
esnasında AB ulus-üstü yapısı ile üye devletler arasındaki işbirliğinde de 
çeşitli sorunların var olduğu görülmektedir. Bu sorunların başında 
gelenlerinden birisi ise aradaki koordinasyonun sağlanmasıdır. Üye ülkeler 
ile yaşanan işbirliği sorunlarının çözümüne yönelik ne tür bir kurumsal 
yapılanmanın daha etkin olacağı konusunda bir model önerilememektedir 
ancak çeşitli kurumsal yapılanmaların olumlu veya olumsuz yönleri 
tartışılmaktadır. Bunların arasında bir taraftan güçlü ve merkezi yönetim 
modelinin sürdürülebilir kalkınma stratejilerini daha etkin bir şekilde 
gerçekleştirebileceği savunulurken, diğer taraftan merkezi olmayan kurumsal 
yapılanmanın ise yeni yönetişim modellerine olan yatkınlığı nedeniyle daha 
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başarılı olabileceği dile getirilmektedir. Bütün bu tartışmalara karşılık, her 
üye ülkenin kendine özgü koşullarından dolayı herkese örnek olabilecek bir 
model ortaya konulamamaktadır. Zaten Brundtland Raporu da kurumsal 
reformun yapılmasının önemini ortaya koyarken, bunun nasıl yapılacağı 
konusunda bir ipucu vermemektedir. AB’de benzer şekilde üye ülkelere bu 
konuda bir model önerememektedir. 

Yine de farklı üye ülkelerin kurumsal yapılanmaları incelenerek, 
bütünleşme konusundaki etkinlikleri değerlendirilebilmektedir. Örneğin 
Almanya bir federal sistem olarak, ileri derecede özerk olan yapıları 
nedeniyle, bakanlıkların birbiriyle olan ilişkilerinde bütünleşme açısından 
çeşitli engeller görülebilmektedir.  

Üye ülkelerin idari ve bürokratik reformlara ihtiyacı bulunması, üye 
devletlerin kendi başlarına çeşitli idari araçları denemelerine sebep olmuştur. 
Bunun yanında üye ülkeler çoğunlukla mevcut kurumsal yapılanmalarında 
değişiklik yapmak yerine, mevcut yapıya eklemeler yapmaktadır.  

Aynı zamanda üye devletler sürdürülebilir kalkınma stratejileri ve/veya 
çevresel planlar hazırlamak gibi çalışmalarda bulunmaktadır. Üye devletler 
bu kapsamda çeşitli anayasal düzenlemelerin yapılması, birimler-arası 
çalışma gruplarının kurulması gibi faaliyetler yerine getirmektedir. Bu 
kapsamda ‘Stratejik Çevresel Değerlendirme’ gibi araçlara üye devletler 
tarafından başvurulmaktadır.  

AB’nin, ÇPB için bu çok katmanlı yapı içerisinde ihtiyacı olduğu yeşil 
kabine, merkezi güçlü bir bakanlık, sürdürülebilir kalkınma konseyi gibi 
örnekleri verilebilen bir kurumsal yapılanması bulunmamaktadır. Yönetişim 
açısından Komisyon içerisinde Çevre Genel Müdürlüğü’nün diğer sektörel 
genel müdürlüklerin çalışmalarını takip etmesi, ulusal düzeyde ise çevre ile 
ilgili bakanlıkların diğer bakanlık ve kuruluşların faaliyetlerini izlemesi 
gerekmektedir.  

AB tarafından çevresel bütünleşme için işbirliğini geliştirmeye yönelik 
çeşitli yöntemler denenmektedir. Bunlar arasında üç koordinasyon 
mekanizması öne çıkmaktadır. Bunlardan birincisi 1998 yılında Cardiff 
Süreci ile ortaya konulan ve Konseydeki belirli sektörler için hazırlanması 
istenen bütünleşme stratejileridir. Diğer koordinasyon mekanizmaları ise 
2001 yılında kabul edilen ‘AB Sürdürülebilir Kalkınma Stratejisi’ ve 2002 
yılında benimsenen ‘Avrupa Komisyonu Etki Değerlendirme Sistemi’ 
olmuştur. Bunların yanında karar –alma aşamasının daha şeffaf ve denetime 
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açık olması için ‘Açık Koordinasyon Metodu’ ortaya koyularak, üye 
devletler ile Komisyonun işbirliği önerilmiştir. Böylece üye devletlerin iyi 
uygulama örneklerinden faydalanmaları amaçlanmıştır.   

AB’nin tüm yönlendirmelerine ve üye ülkelerin sürdürülebilir 
kalkınmaya yönelik çeşitli faaliyetlerinin bulunmasına rağmen, yine de üye 
ülkelerin kendi ulusal politikalarında çevrenin ana bileşen olduğunu 
savunmak oldukça zordur. Bu kapsamda üye ülkelerdeki çevre politikasının 
bütünleşmesi çalışmaları da değişkenlik göstermektedir. Bütünleşme 
konusunda üye devletler arasındaki değişkenliğin nedenleri arasında ise, 
AB’nin içerisindeki ‘gelişmiş ve gelişmekte olan üye ülke’ ayırımı başta 
gelmektedir.  

AB’deki işleyişine bakıldığında, ÇPB’nin özellikle Komisyon içerisinde 
Çevre Genel Müdürlüğü (ÇGM) tarafından sahiplenildiği görülmektedir. Bu 
kapsam da ÇGM’de, bütünleşmeye AB içerisinde işlevsellik kazandırılması 
yönünden, çeşitli dönemlerde farklı çalışmalar yürütülmüştür. Bütün bunlara 
karşılık, Komisyon da ÇPB’nin işlevsellik kazandırılmasına, diğer Genel 
Müdürlükler pek istekli davranmamışlardır.  

AB’nin özellikle Avrupa Tek Senedi’nden itibaren geçirmekte olduğu 
evrim ve bunun sonucunda çok-katmanlı yönetişim sistemine doğru 
ilerleyişi, bir bakıma koordinasyonu daha da zorlaştıran bir yapının 
oluşumuna neden olmuştur. Ulus-üstü, ulusal ve yerel yönetim 
düzeylerinden oluşan çok katmanlı yönetişim sistemi, diğer siyasal 
sistemlere göre koordinasyon açısından daha fazla zorluk yaratmaktadır Bu 
durum özellikle çevre sektörünün ilgili olduğu pek çok sektörün ve aktörün 
içinde olduğu bu sistemde daha da bariz olmaktadır. 

Çok katmanlı yönetişim yapısının sebep olduğu karmaşıklığa ve üye 
devletler arasındaki gelişmişlik farklarına karşılık, AB bir tür diyalog sistemi 
oluşturarak, koordinasyonu ve uyumu sağlamanın yanı sıra, ortak bir sorun 
çözme mekanizması kurmayı hedeflemektedir. Bu amaçla yukarıda 
değinildiği üzere, 2002 yılında ‘Avrupa Komisyonu Etki Değerlendirme 
Sistemi’ kurulmuştur. Bu sistemin başarısı, ilgili sektör paydaşlarına 
danışılmasını ve bunların yaklaşımlarının dikkate alınmasını 
gerektirmektedir. Böylece sektörler arasındaki koordinasyon daha başarılı 
bir şekilde gerçekleşebilmektedir. Farklı sektörlerde yer alan aktörler 
arasındaki koordinasyonun derecesi ‘Metcalfe Ölçeği’ ile ölçülebilmektedir. 
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‘Metcalfe Ölçeği’ ile gerçekleştirilen koordinasyon derecesinin 
belirlenmesinde, ilgili aktörlerin koordinasyon kapasiteleri doğrudan etki 
etmektedir.   

AB’nin koordinasyonun geliştirilmesi için üzerinde durduğu konulardan 
bir diğerini ise ‘İyi Yönetişim’ oluşturmaktadır. Komisyon bu sayede AB 
aktörleri arasındaki uyumu teşvik ederek, hazırlanan politika önerilerinde 
aktörlerin arasındaki çatışmayı engellemek istemektedir. ‘İyi Yönetişim’ 
modeli beş prensibe sahiptir. Bu prensipler sırasıyla açıklık, katılım, hesap 
verebilirlilik, etkinlik ve uyumdur.  

Yönetişim içerisinde aynı zamanda ÇPB’ne yönelik olarak söylemsel, 
organizasyonel ve prosedürel araçları da barındırmaktadır. Söylemsel araçlar 
arasında anayasalarda yer alan çevresel hükümler, ulusal çevre planları, 
sürdürülebilir kalkınma stratejileri vs. gelmektedir. Organizasyonel araçlar 
arasında ise idari yapıların kurulması, farklı sektörlerde çevresel birimlerin 
oluşturulması, iletişim konusunda yardımcı olmaları amacıyla çevresel 
görevlilerin saptanması gibi unsurları içermektedir. Prosedürel araçlar 
arasında ise çevresel birimlere veto hakkının verilmesi, yeşil bütçenin 
kullanımı, Stratejik Çevre Değerlendirmesi gibi öğeler bulunmaktadır.  

AB’nin ÇPB’ne daha çok iyi yönetişim açısından yaklaştığına dair 
yaygın bir kanı bulunmaktadır. Buna göre AB’nin sürdürülebilir kalkınma ve 
ÇPB konusunda vermiş olduğu taahhüde rağmen, karar-alma aşamasında 
çevresel amaçlara öncelik vermek yerine, diğer tüm politikaların 
bütünleşmesine ve bu politikaların etkin karar-alma stratejilerine sahip 
olmasına ağırlık verdiği düşünülmektedir.  

Avrupa Çevre Ajansı, üye devletlerin idari mekanizmalarının ÇPB’ne 
hangi ölçüde uyum sağladığını incelemek üzere ‘ÇPB Değerlendirme 
Çerçevesini’ geliştirmiştir. Buna göre dört temel soruya yanıt aranarak, üye 
devletlerin idari yönetimlerinin ÇPB’yi kendi çalışma düzenleri ile nasıl 
içselleştirdikleri incelenmektedir. Buna göre birinci soruyla ulusal idarenin 
düzenli olarak gerçekleştirmekte olduğu plan, bütçe ve mali denetim 
işlemlerinin ÇPB’nin önceliklerini ne ölçüde yansıttığı, ikinci soruyla 
çevresel sorumlulukların idarenin iç düzenine nasıl aktarıldığı, üçüncü 
soruyla ÇPB konusunda sektörler ile ilişkilerde destek vermekte ya da 
rehberlik etmekte olan bir bölüm, birim veya komitenin varlığı, dördüncü 
soruyla ise çevre sektörü ile diğer sektörlerin koordinasyonu ve iletişimini 
sağlayan mekanizmaların mevcudiyeti araştırılmaktadır.  
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2015 yılında bu dört temel değerlendirme sorusu çerçevesinde yapılmış 
olunan inceleme sonucunda, AB’de ÇPB’nin idari mekanizmalara 
yansıtılması konusunda en başarılı olan üye ülkeler Almanya, Hollanda, 
İngiltere ve İsveç olarak belirlenmiştir.  

Genelde ‘Çevre Politikasının Bütünleşmesi’nin yanı sıra, özel de doğa 
koruma politikasının bütünleşmesi de AB’de önem kazanmıştır çünkü çevre 
politikasında olduğu gibi arazi kullanımı, yabani türlerin ticareti, kentleşme 
gibi konularda diğer sektör politikaları ile doğa koruma politikası iç içe 
bulunmaktadır. Avrupa’da son yıllarda yaşanan büyük biyoçeşitlilik 
kayıpları, doğa korumanın öneminin görünürlüğünü artırmıştır.  

Doğa korumada başvurulan en etkin yöntem, doğal yaşam alanlarının 
‘milli park’, ‘tabiatı koruma alanı’ gibi yasal statüler verilerek korunmasıdır. 
Özellikle BM Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi’nin doğrultusunda, korunan 
alanlarda hem biyoçeşitliliğin korunması hem de ‘sürdürülebilir kullanımı’ 
yaklaşımı benimsenmiştir.  

AB’de biyoçeşitliliğin korunması konusunda özellikle iki temel 
yönergeye sıklıkla başvurulmaktadır. Yabani Kuşlar ile Habitat Yönergeleri 
kapsamında, üye ülkeler korunan alanlarını belirleyerek, ilgili idari 
düzenlemeleri hayata geçirmektedir. Böylece AB’de korunan alanlar için 
‘Natura 2000 Ağı’ kurulmuştur.  

AB’de doğa koruma konusunda kapsamlı bir mevzuat bulunmasına 
karşılık, yine de AB Doğa Koruma Politikasının başarılı olduğunu söylemek 
oldukça zor bulunmaktadır. AB’nin doğa koruma konusunda ortaya koymuş 
olduğu hedeflere henüz ulaşılamamıştır. AB bu konuda yaşanılan sıkıntının 
en önemli nedenlerinden birisi olarak, bütünleşmede yaşanan sorunları 
ortaya koymaktadır. Buna göre çevre politikasının diğer ilgili sektörlerle 
etkin bir şekilde bütünleşememesinin, biyolojik çeşitlilik kaybının devamına 
yol açtığına işaret edilmektedir. Bu konuda özellikle tarım, balıkçılık, su, 
iklim, enerji ile ormancılık sektörleri ile doğa koruma sektörü arasındaki 
yetersiz bütünleşme gözler önüne serilmektedir. 

AB’de doğa koruma politikasının bütünleşmesini güçleştiren 
nedenlerden birisi, AB’nin üst yapısındaki ve ulusal düzeydeki idari 
yapılanmalarda, ilgili birimler arasındaki sorumlulukların parçalanmasıdır. 
Bir diğer neden olarak ise bütünleşme için yeni araçlar geliştirmek yerine, 
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mevcut araçların üzerine daha fazla odaklanılması gösterilmektedir. Bunların 
dışında Komisyon ve üye ülkelerdeki kurumsal yapının tekrar ele alınarak, 
yatay bütünleşme için gerekli çalışmaların yapılması gerekli görülmektedir. 

Bu kapsamda kurumsal düzenlemeler ile çevresel bütünleşme 
konusunda yaşanılan sorunlara çözümler geliştirilmeye çalışılmakta, buradan 
yola çıkılarak ‘korunan alanların yönetişimi’ bu konuda kurumsal bir 
yaklaşım olarak öne çıkmaktadır.  

Macaristan, Polonya ve Romanya gibi ülkelerin AB üyeliği adaylık 
sürecinde, Natura 2000 Ağı içerisinde yer alacak korunan alanların 
belirlenmesi ve daha sonra bu alanlarda gerekli çalışmaların yürütülmesinde 
yaşadıkları sorunlar arasında, ulusal veya bölgesel düzeyde idari yönetimin 
içinde bulunduğu zayıf koordinasyon başta gelmiştir. Macaristan’da korunan 
alanlardan sorumlu idari birimler arasında alanların belirlenmesi sırasında 
çatışma yaşanmıştır. Romanya’da korunan alanların yönetiminin Çevre 
Bakanlığı ile Tarım Bakanlığı arasında sürekli yer değiştirmesi, alanların 
belirlenmesi sürecini zor duruma sokmuştur. Bu durumun benzeri üyelik 
sürecinde Orta Avrupa Ülkelerinde de yaşanmıştır. Bu ülkelerde etkin bir 
koordinasyon mekanizması mevcut olmadığından, ‘iyi yönetişim’ sağlayan 
kurumlar da mevcut değildi.  

Sadece aday ülkelerin değil, üye ülkelerin de Natura 2000 alanları için 
gerekli olan kurumsal değişiklikleri ne ölçüde yerine getirebildiği tam olarak 
bilinmemektedir. Doğa koruma alanında sadece karar-alma aşamasının değil, 
siyasal sürecin bir sonraki aşaması olan politika uygulama alanında, 
uygulanan politikanın etkinliğinin değerlendirilmesi gerekli görülmektedir.  

Türkiye’de doğa koruma ile ilgili olarak 1983 tarihli 2872 sayılı ‘Çevre 
Kanunu’, 1983 tarihli olan 2873 sayılı ‘Milli Parklar’ Kanunu, 1956 tarihli 
ve 6831 sayılı ‘Orman Kanunu’, yine 1983 tarihli olan 2863 sayılı ‘Kültür ve 
Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’, 2003 tarihli ve 4915 sayılı ‘Kara 
Avcılığı Kanunu’ başlıca yasalardır. Bunların yanında çeşitli kanun 
hükmünde kararname ve yönetmelikler yer almaktadır. 

Ülkemizdeki yasal düzenlemelerde sürdürülebilir kalkınma prensibine 
referansta bulunulmasına karşılık, çevre politikasının bütünleşmesi 
kavramsal olarak mevcut değildir. Bu açıdan Çevre Kanunu’nda ve/veya 
taslak çalışması yapılmakta olan yeni ‘Doğa Kanunu’nda, ÇPB prensibinin 
yer alması büyük önem taşımaktadır.  
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Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Stratejisi ve Eylem Planı (UBSEP), BM 
Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi’ne yönelik Türkiye’nin yükümlüklerini 
yerine getirmenin yanı sıra, AB’nin doğa koruma mevzuatını hayata 
geçirmeyi öngörmektedir. Plan da bütünleşme kavramı yer almasa da, 
özellikle ‘işbirliği ve eşgüdüm’ sorunlarından bahsedilerek, bir bakıma çevre 
politikasının bütünleşmesinin önemine üstü kapalı olarak dikkat 
çekilmektedir.  

Türkiye’nin doğa koruma açısından, üyelik sürecinde en önemli 
yükümlüklerinden birisi, biyolojik çeşitliliğin korunması için Yabani Kuşlar 
ve Habitat Yönergeleri uyarınca korunan alanlardan oluşturulan ‘Natura 
2000 Ekolojik Alanlar Ağı’ üzerine olacaktır.  

Natura 2000 Ağı içerisinde yer alan korunan alanların, Türkiye’deki 
geleneksel koruma sisteminden farklı bir yönetim şekli ile yönetilmesi 
gerekmektedir. Bunun için korunan alanlara yönelik yeni kurumsal yapıların 
oluşturulması gibi, kapasite geliştirici faaliyetlerde bulunulması önem arz 
etmektedir.  

Bu koruma sistemi için kapsamlı bir alan yönetiminin meydana 
getirilmesi lüzumlu bulunmaktadır. Alan yönetimi ile ilgili kararlar ise, 
‘yerindenlik’ (subsidiarity) ilkesine göre üye devletlerin takdirine 
bırakılmaktadır. Korunan alanların yönetiminde yaşanılan en büyük 
sorunlardan birisini, alanların yönetiminin planlanmasındaki sorumlulukların 
belirlenmesi oluşturmaktadır. Yönetim planlamasını ulusal merkezi 
kurumların kendileri yaptıkları gibi, bu konudaki yetkilerini yerel 
yönetimlere veya sivil toplum örgütlerine devrettikleri de görülmektedir. 
Bunun yanında Natura 2000 alanlarının yönetiminde, ilgili kurumlar 
arasındaki koordinasyon önemli bulunmaktadır. Aynı zamanda bütünleşme 
prensibinin gereği olarak, Natura 2000 alanlarının yönetim planlarının, diğer 
kalkınma planları ile uyumlu olması gerekmektedir.  

Ülkemizde doğa koruma alanından sorumlu farklı kurumlar ve bunların 
faaliyetlerini düzenleyen farklı yasaların bulunması, başta koordinasyon 
(eşgüdüm) eksikliği olmak üzere çeşitli sorunlara neden olmaktadır. Bu 
durum bize aslında çevre politikasının bütünleşmesi kavramının, Türkiye’de 
doğa koruma politikasının karar-alma aşaması açısından, neden bu kadar 
gerekli olduğuna da işaret etmektedir. Kurumlar arasındaki koordinasyon 
eksikliğine devamlı vurgu yapılması, bize çevre politikasının bütünleşmesi 
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prensibinin Türkiye’de doğa korumanın etkin hale getirilmesinde büyük 
katkı sağlayacağını göstermektedir.   

Türkiye’deki çevre yönetimi, bütünleşme sayesinde sürdürülebilir 
kalkınma prensibini çok daha işlevsel bir konuma getirebilecektir. 
Sürdürülebilir kalkınma ilkesi, Türkiye’de doğa koruma politikası açısından 
bir amaç olarak tanımlanmasına karşılık, doğa koruma ile ilgili diğer politika 
alanlarında bu ilkenin gerçek anlamda bir amaç olarak belirlenmemiş olması 
nedeniyle, ‘koruma-kullanma’ dengesinin sağlanmasında güçlükler 
yaşanmaktadır. Diğer sektör politikalarının karar-alma aşamalarında, 
sürdürülebilir kalkınma ilkesi amaç olarak kendine yeterli bir yer 
bulamamaktadır.  

Buradan yola çıkarak, milli parklardan tüm doğal kaynak değerlerinin 
korunmasına kadar, ilgili yasal düzenlemelerde bütünleşmenin sağlanması 
gerekmektedir. Özellikle Türkiye’deki yatırımcı kuruluşların, sürdürülebilir 
kalkınma kavramını içeren bir mevzuata sahip olmaları önemli 
görülmektedir.  

Doğa koruma alanında ilgili kurumların kendi özel hedeflerinin 
bulunması, kurumların kendi aralarında bir çelişki yumağına sebep 
olmaktadır. Bunun yanında, doğa koruma sektörü için belirgin amaç ve 
hedef tanımlarının yapılmamış olması, korumaya yönelik ulusal önceliklerin 
belirlenmemiş olması, bakanlıkların birlikte hazırlamakta olduğu bir strateji 
ve politika belgesinin eksikliği göze çarpmaktadır.  

Diğer taraftan doğa koruma ile ilgili yasal düzenlemeler, bu konuda çok 
sayıda kurumu görevlendirmektedir. Bu durum da koordinasyon açısından 
sıkıntılara yol açmaktadır. Bu açıdan şemsiye bir yasayla, doğa koruma ile 
ilgili tüm kurumlar arasında bir iş bölümünün sağlanması ve özellikle 
değişik koruma statülerine sahip korunan alanlarda bunun 
gerçekleştirilebilmesi önemlidir.  

Korunan alanlar ile ilgili yasal düzenlemeler nedeniyle, bazı durumlarda 
korunan alanlar iki-üç koruma statüsüne sahip olabilmektedir. Bu durum 
ortak korunan alanlarda yetki karmaşası meydana getirmektedir. Bu da 
birden fazla koruma statüsüne sahip koruma alanlarının yönetilmesini 
zorlaştırmaktadır.  
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Yine koruma alanlarının ilan edilmesi sırasında, ilgili kurumlar arasında 
bir koordinasyon sağlanamadığı ve korunan alanlar ile ilgili olarak yeterli 
görüş alışverişinde bulunulmadığı dikkat çekmektedir.  

Doğa koruma alanında koordinasyon açısından, hem kurumlar-arasında 
hem de kurum içindeki elemanlar arasında deneyim paylaşımı ve geri 
bildirimde bulunulmaması, başarısız sonuçlar vermektedir. Aynı zamanda 
ortak bir veri sisteminin bulunmaması da, koordinasyonu olumsuz 
etkilemektedir.  

Doğa koruma açısından yaşanan eşgüdüm eksikliğinin diğer bir nedeni 
olarak ise, ülke düzeyinde bakanlıklar üstü bir yapının bulunmamasının 
olduğu anlaşılmaktadır. Bundan dolayı, ilgili kurumların birbirleri ile 
koordinasyonu gerçekleştirmelerini kolaylaştıracak bir üst kurulun varlığına 
ihtiyaç bulunmaktadır.  

Diğer taraftan korunan alanlar için hazırlanan yönetim planlarının 
hazırlanmasında, kurumlar arasında eşgüdüm sağlanamaması, bir diğer 
sorunu teşkil etmektedir. Birden fazla koruma statüsü bulunan alanların, 
bütünleşik yönetim planları yapılamamaktadır.  

Doğa koruma alanında, mali araç olarak kullanılan finansman 
kaynaklarının da yetersiz olduğu görülmektedir. Doğal değerlerin 
korunmasına yönelik vergilerin yokluğu, önemli bir eksikliktir. 
Vergilendirme sisteminde, çevreye duyarlılık gösterilmesi durumunda, 
verilebilecek teşvikler henüz söz konusu değildir.  

Korunan alanların yönetim planlarının hazırlanması esnasında, karar-
alma aşamasına yerel halkın ve sivil toplum gruplarının katılımı pek 
mümkün olamamaktadır. Bu konuda yapılacak yasal düzenlemeler ile karar-
alma aşamasına katılımın teşvik edilmesi lüzumlu bulunmaktadır. Korunan 
alanlar da sistemli katılımı sağlayacak bir araç olan ‘Çevresel Etki 
Değerlendirmesi’nin (ÇED) halkın katılımı açısından etkinliği önem 
taşımaktadır.  

ÇPB’nin Türkiye’de hayata geçirilebilmesi için ilk aşama olarak 
sürdürülebilir kalkınma ilkesinin amaçları konusunda, başta kamu kurumları 
olmak üzere herkesçe ortak bir anlayışın belirlenmesi gerekmektedir. 
Çevreye ve ekonomiye ait önceliklerin ortak bir anlayış ile dengelenmesinin 
ardından, çevre ile ilgili aktörler arasında kurumsal bir düzen 
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oluşturulmalıdır. Bu düzeni gerçekleştirmek için karar-alma safhalarında yer 
alan aktörler arasında farklılıkların büyük olduğu durumlarda, çeşitli 
mekanizmalar aracılığıyla koordinasyon kapasitesi geliştirilmelidir. Bunun 
içinde ülkemiz çevre yönetiminde kendine fazla yer bulamayan söylemsel, 
organizasyonel ve prosedürel araçların kullanımı değer kazanmaktadır.  

Türkiye’de doğa koruma alanında genel olarak kurumlar arasındaki var 
olan koordinasyon, ‘Politikanın Koordinasyonunu Derecelendirmeye’ 
(Metcalfe Ölçeğine) göre incelendiğinde, mevcut koordinasyon Ölçeğin 
ikinci seviyesi olan ‘Bilgi Değişimi’ (İletişim) ile tanımlanabilir. Buna göre 
doğa koruma ile ilgili kurumlar arasında pasif bir bilgi dolaşımı mümkün 
olabilmektedir. Bu durum bize Türkiye’de doğa koruma ile ilgili aktörler 
arasındaki koordinasyon kapasitesinin söylemsel, organizasyonel ve 
prosedürel araçların kullanımı ile güçlendirilmesi gerektiğini göstermektedir.  

Sonuç olarak ÇPB’nin, Türkiye’nin genelde çevre politikasına, özelde 
ise doğa koruma politikasının etkinliği konusunda önemli kazanımlar 
sağlayacağı düşünülmektedir.  
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