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Çevre hukukunun gelişimi ve çevresel değerlere hukuksal güvenceler kazandırılması 
yolundaki örneklerin yaygınlaşmasıyla birlikte çevre, insan hakları felsefesi alanında 
tartışılmaya başlamış ve üçüncü kuşak insan haklari ya da dayanışma haklar 
çerçevesinde değerlendirilen çevre hakkı gündeme gelmiştir. UNESCO’nun da insan 
hakkı olarak kabul ettiği çevre hakkı, üçüncü kuşak insan hakları listesine eklenmiştir 
1968 Tahran Bildirgesi’nde belirtildiği gibi “İnsan hakları ve temel özgürlükler 
bölünmez olduğundan, ekonomik, sosyal ve kültürel haklar tanınmaksızın, kişi hakları 
ve siyasal hakların tam olarak gerçekleşmesi mümkün değildir.” Bu nedenle insan 
haklarının sınıflandırıp sıralanması birbirleri ile ilişkilerinin olmadığı anlamına gelmez. 
“Çevre” tüm hakların kullanılabileceği yaşam ortamını ifade ettiğinden çevre hakkı da 
bütün bu ayrımlara karşın tüm hak ve hürriyetlerin varlık ve geçerlik şartıdır. Haklar 
ancak yaşanabilecek bir ortamda kullanılabilir. 1970’li yıllardan başlayarak çevre 
sorunları ile tanışan ülkemizde anayasal düzenleme boyutundaki ilk ve en önemli adım 
1982 yılında Anayasa’mıza, “Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler” bölümünde 56. 
madde ile çevre hakkı konularak atılmış ve çevre hakkı hukukumuza girmiş, anayasal 
kurum olarak da “çevre koruma” kavramı gelişmeye başlamıştır. Anayasa’nın 56. 
Maddesi: “Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi 
geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve 
vatandaşların ödevidir.” hükmünü içermektedir. Böylelikle 1982 Anayasası, hem 
koruma ödevi yükleyen ve hem de insan hakkı olarak düzenleme yapan anayasalar 
arasında yerini almıştır. Çevre hakkı bu bütün içinde en temel insan hakkı olan yaşam 
hakkının, insan olmanın bir uzantısıdır. Bu niteliği ile de çevre hakkı sağlıklı ve dengeli 
bir biçimde yaşama hakkını ya da insancıl yaşam koşullarını tehdit eden her türlü çevre 
sorunlarının yaratılmasına karşı direnme hakkını ve talep hakkını içerir.  Çevre hakkı ile 
sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahip olan birey, aynı zamanda böyle bir 
çevreden yararlanabilmek için onu korumak, geliştirmek ve yönetmekle ödevlidir. Tüm 
bireylerin çevre hakkı vardır. Fakat aynı bireyler çevreyi de bozmama yükümlülüğü 
altındadır. (İnsan Hakları, Çevre, Anayasa i.Güneş GÜRSELER,TBB Dergisi, Sayı 75)
Anayasa'nın 169. Maddesi ''Devlet, ormanların korunması ve sahalarının 
genişletilmesi için gerekli kanunları koyar ve tedbirleri alır. Yanan ormanların 
yerinde yeni orman yetiştirilir, bu yerlerde başka çeşit tarım ve hayvancılık yapılamaz. 
Bütün ormanların gözetimi Devlete aittir. Devlet ormanlarının mülkiyeti 
devrolunamaz. Devlet ormanları kanuna göre, Devletçe yönetilir ve işletilir. Bu 
ormanlar zamanaşımı ile mülk edinilemez ve kamu yararı dışında irtifak hakkına 
konu olamaz. Ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade 
edilemez. Ormanların tahrip edilmesine yol açan siyasi propaganda yapılamaz; 
münhasıran orman suçları için genel ve özel af çıkarılamaz. Ormanları yakmak, 



ormanı yok etmek veya daraltmak amacıyla işlenen suçlar genel ve özel af kapsamına 
alınamaz. Orman olarak muhafazasında bilim ve fen bakımından hiçbir yarar 
görülmeyen, aksine tarım alanlarına dönüştürülmesinde kesin yarar olduğu tespit 
edilen yerler ile 31/12/1981 tarihinden önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini 
tam olarak kaybetmiş olan tarla, bağ, meyvelik, zeytinlik gibi çeşitli tarım alanlarında 
veya hayvancılıkta kullanılmasında yarar olduğu tespit edilen araziler, şehir, kasaba 
ve köy yapılarının toplu olarak bulunduğu yerler dışında, orman sınırlarında 
daraltma  yapılamaz.'' hükmünde belirtildiği üzere ormanları korumak devletin görevi 
olarak belirtilmiştir. Anayasa'nın yukarıda belirtildiği hükümleri dışında ayrıca ilgili 
kanunlarla da ormanları korumanın devletin yükümlülüğü altında olduğu açıklanmıştır. 
Düzenlenen bu hükümler emredici hüküm olarak düzenlenmiş olup, bu hükümlerle 
devletin ilgili kurumlarına görev ve sorumluluk yüklenmiştir.
Şırnak İlimizde hukuka aykırı bir şekilde 2 yıldan beri devam eden ağaç kesimleri 
halihazırda devam etmektedir. ŞanlıUrfa Bölge Orman Müdürlüğü'nün resmi verilerine 
göre sadece 7 ayda ilimizdeki orman varlığı yüzde 8 azalmıştır. Bununla birlikte hergün 
binlerce ağaç kesilmekte ve karayolu ile diğer illere nakledilmektedir. Sözkonusu 
kesimlerin güvenlik gerekçesi ile yapıldığına dair iddialar olmasına rağmen kesilen 
ağaçların yoğunluğu ve Şırnak Orman İşletme Şefliği'nin belli bir ton için 4.000-6.000 
TL arasında fiş düzenlediği hususları göz önünde bulundurulduğunda ağaç kesimlerinin 
açıkça bir rant alanına dönüştüğü görülmektedir. Yapılan kesimler bölgemizdeki çevreyi 
ve canlı yaşamını tehdit eder hale gelmiştir. Ağaç kesimlerinin yapıldığı bölgelerde 
yapılacak araştırma ve incelemelerle iddialarımın haklılığı ortaya çıkacaktır. Yukarıda 
açıkladığım hususlarla birlikte Anayasamızın yüklediği sorumluluk ve görevleri yerine 
getirmek üzere tarafınıza başvurma gereği hasıl olmuştur.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle birlikte Anayasa'nın 169. 
Maddesi ile birlikte tarafınıza yüklenen sorumluluk ve görevleri yerine getirerek ağaç 
kesimlerinin derhal durdurulmasını, hukuka aykırı şekilde ağaç kesimi gerçekleştirenler 
hakkında gerekli cezai işlemlerin yapılarak suçlular hakkında suç duyurusunda bulunulmasını 
ve ağaç kesimlerinin yapıldığı alanlarda rehabilitasyon çalışmaları ile birlikte ilgili çevrenin 
korunması için derhal ağaçlandırma işlemi yapılmasını
         Saygılarımla arz ve talep ederim.
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