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3. Bölgesel Bir Örgütlenme	 BÖLGESLE

B İ R
Akdeniz'in Kirlenmeye Kar şı Korunmas ına İ lişkin	 ÖRGÜtLENME
Barselona Sözle şmesi

1976 y ı lın ın 16 Şubat günü, İsparıya'nın Barselona
kentinde, "Akdeniz'in Kirlenmeye Kar şı Korunmas ı na İlişkin

Sözleş me" ile iki protokol ve ekleri, Akdeniz'de kıy ıs ı olan
ülkelerin imzalar ına açıld ı . Akdeniz, ilk çağdan beri, çev-
resinde gelişip serpilen Doğu ve Batı uygarl ıkların ın en
önemli geçim kayna ğı olmu ş tur. Ancak, Cebelitar ık Boğazı
ve Süveyş Kanal ı d ışında okyanuslarla bağlantısı bulun-
mayan bu kapal ı denizin, özellikle son yüzy ılın biriktirdiği
endüstri artıklar ı, gemilerden ve uçaklardan dökülen za-
rarlı maddeler nedeniyle, h ızl ı bir kirlenme sürecine girdi-
ği gözlenmi ştir.

Barselona Sözleşmesi, Akdeniz çevresinin, ". . ekono-

mik, toplumsal, sağ l ık ve ekinsel değerlerini ben iınseyerek, bu

ortak kal ı tin, günümüzdeki ve gelecekteki ku şakları n yararlan-

n ı as ı için korunmas ı n ı .." amaçl ıyordu. Ulaşım yollar ı, ka-
rasuların ın aç ıkl ığı, k ıta sahanl ığı gibi bölgesel uyuşmaz-
l ı kların, Akdeniz'i kurtarmaya yönelen bu giri şimi daha
başlang ıçta çıkmaza sokmamas ı için, sözleşmenin 3. mad-
desinde, siyasal çekişmelerin çözümü, Birle şmiş Milletler
Deniz Hukuku Konferans ı 'na b ırakı l ıyor, anlaşmaya ka-
tılan ülkelere, " ş imdiki ve gelecekteki istemlerini, hukuksal

görü şlerini... sakl ı tutma güvencesi veriliyordu. Böylece
insanc ı l ve bilimsel bir işbirliği düzeyinde tutulan Barse-
lona Sözleşmesi'ni aralar ında Türkiye'nin de bulundu ğu
18 Akdeniz ülkesi beni ınseyerek ek protokolleri ile birlikte
imzalad ılar. 13 Ekim 1980 günlü 2328 say ıl ı yasa ile onay-
lanan sözle şme, Türk iç hukuku yönünden de bağlay ıc ı bir
belge niteli ğe ulaşt ı .

Sözleşmenin 3. maddesinde, ". . yaşayan varl ıklara zarar

verici, insan sağlığın ı tehlikeye koyucu, bal ıkç ı l ık ve denizcilik

çal ışnıaları n ı kıs ı tlayan, deniz suyunun niteliğini düşürücü ve
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Güney D İ NÇ

BÖLGESEL yararlanma olanakları n ı azalt ı c ı ... madde ve enerjinin deniz
B İR ortam ı na katı lması, "kirlen ıne" olarak tan ımlanıyor. Genel

ORGÜ İLFNME yükümlülükleri aç ıklayan 4. maddede ise, üye ülkelerin,
Akdeniz Bölgesi'nde deniz çevresinin korunmas ı n ı, daha iyi

duruma getirilmesini sağlamak üzere, kirlilikten korunma, kir-
liliği azaltma ve kirlilikle sava şını için gerekli tüm önlemleri..."
almakla ödevli olduklar ı belirtiliyor. Bu arada, karalardar ı
gelen kirlenme nedenleri de unutulmam ış. Sekizinci mad-
dede, ". . .kendi s ı n ı rlan içindeki ı nnaklar aracı lığıyla dökülen,
kıyı larda bulunan kurulu şlar veya karadaki herhangi bir kay-
naktan dışarıya akan kirliliği önlemek ve azaltmak... için, söz-
leşmeye kat ılan ülkelerin çaba göstermeleri isteniyordu.
Akdeniz'in Kirlenmeye Karşı Korunmas ına İlişkin Sözleş-
me, kahlan ülkelerin bilimsel ve teknik i şbirliği içinde ol-
malarını özendiriyor, kirlenmenin izlenmesini, kirletenle-
rin neden olduklar ı zararları gidermelerini öngörüyor, bu
doğrultuda baz ı yöntemler geliştiriyordu.8

Sözleşme'nin öngördüğü karşıl ıkl ı denetim yöntemine
göre, imzac ı devletlerden birinin ülkesinden kaynaklanan
boşaltım, daha başka Akdeniz devletlerinin çıkarlarını doğ-
rudan etkileyen olumsuz sorunlara yol açarsa, protokolü
onaylayan devletlerden birisinin yada birkaç ın ın istemiy-
le, uygun bir çözüme ulaşmak için görüşmelere başlana-
caktır. Görüşmeler, uyu şmazlığa yol açan sorunun teme-
linde yatan kara kökenli bo şaltı mlar ın s ın ır aşan etkileri-
nin azaltılmas ı için al ınabilecek önlemlere, olu şan zararları
gidermek için yap ılabilecek kar şı l ı kl ı yard ı m biçimlerine
ışık tutacaktır. Eğer görü şmeler yoluyla uygun bir çözüm
bulunamazsa, ilgili yanlardan birinin istemi üzerine uyuş-
mazl ı k konusu, iki y ılda bir tüm yanlar ın katıl ımları ile
yap ılan olağan toplantıya götürülecektir. Buraya kadarki
süreç, ülkeler aras ında ortak çal ışma yöntemlerinin sap-
tanması n ı öngörmesi açıs ında önemlidir. Ancak toplan-

8 Dinç, Güney, Barselona Sözle şmesi ve Gükova, Cumhuriyet Gazetesi,
15 Aral ı k 1984.
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t ı da, uyu şmazlığın yanlar ına uygun bir çözüme ulaşabil-
meleri için yaln ızca öneriler getirilmektedir. Toplantının,
uyuşmazlığın çözümü aç ıs ı ndan bağlay ıc ı kararlar alma
yetkisi bulunmamaktad ır. Eğer ilgili yanlar bu görü şme-
ler sonucunda uygun bir çözüme ulaşamazlarsa, Barselona
Sözleşmesi'nde yer alan uyu şmazl ı klar ın çözülmesi konu-
sundaki bar ışç ı yöntemlere baş vurabileceklerdir

Sözleşme'nin 22. maddesinin 2. bendine göre yanlar,
uyuşmazl ığı , "...ortak kabul yön teini ile... Protokol'ün A
ekindeki hakem kurulunun çözümüne götürebilecekler-
dir. Aynı maddenin 3. bendine göre de devletler, belli bir
olaya ve zamana bağ l ı olmaks ız ın verecekleri genel nitelik-
teki bildirimlerle "zorunlu hakemlik" yöntemini benimse-
yebilirler. Ek A bölümünde oldukça güvenli bir hakemlik
yöntemi yer almaktad ır. Ancak bu yola gidilebilmesi, her
koşulda ilgili ülkelerin istemlerine bağl ıd ır. Genel veya
özel bir bildirimde bulunmayan devlet, istemi d ışında ha-
kem kurulunda yargılanamaz.

Barselona Sözle şmesi'nde olduğu gibi isteğe bağl ı
çözüm yöntemleri içeren çok s ı nırlı say ıdaki özel düzen-
lemeler d ışında, çevre sözle şmelerinin hemen tümü, etkili
ve sonuç verici doğrudan başvuru yöntemlerini benimse-
memiştir.

4. Kapitalist Ekonominin Çevreye Bak ışı

Doğal etkenler bir yana b ırak ıhrsa, çevresel kirlili ğin
baş lıca sorumlular ı insanlard ır. Ancak bu konuda üretim
ve tüketim süreçlerinden kaynaklanan baz ı ayrımlar yap-
mak gerekiyor. Bireysel kirletmenin en yayg ın biçimi, ki şi-
sel ve evsel at ı kların hiçbir i şlemden geçirilmeden do ğaya
b ırakılmas ıdır. Genellikle organik maddelerden olu şan bu
tür atıkların, zaman içinde etkilerinin kendili ğinden azala-

Say, 146.
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