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TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ ÇEVRE VE KENT HUKUKU KOMİSYONU
YÖNERGESİ
Madde 1 ) Kuruluş
Anayasanın 56. Maddesinde düzenlendiği üzere herkesin sağlıklı ve dengeli bir
çevrede yaşama hakkına sahip olduğu; çevreyi geliştirmenin, çevre sağlığını
korumanın ve çevre kirlenmesini önlemenin Devletin ve vatandaşların ödevi
olduğu,
1136 sayılı Avukatlık Kanununun 110. Maddesinin 17. Bendinde yer alan
Türkiye Barolar Birliği’nin görevleri arasında ‘‘Hukukun üstünlüğünü ve insan
haklarını savunmak ve korumak, bu kavramlara işlerlik kazandırmak’’
2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 3. Maddesinde düzenlendiği üzere başta idare,
meslek odaları, birlikler ve sivil toplum kuruluşları olmak üzere herkes,
çevrenin korunması ve kirliliğin önlenmesi ile görevli olduğu,
Hükümlerini de dikkate alarak;
Sağlıklı bir çevrede yaşama hakkını savunmak ve korumak, bu kavrama
işlerlik kazandırmak ve geliştirmek amacıyla,
Türkiye Barolar Birliği Başkanlığına bağlı olarak ve bu yönergede düzenlenen
esaslar çerçevesinde faaliyet göstermek üzere, "Türkiye Barolar Birliği Çevre
ve Kent Hukuku Komisyonu" kurulmuştur.
Bu yönerge; Türkiye Barolar Birliği Çevre ve Kent Hukuku Komisyonun görev
ve çalışma alanları ile çalışma esaslarını düzenler.
Madde 2 ) Amaç
Komisyonun amacı, sağlıklı bir çevrede yaşama hakkının güvence altına
alınması, Çevre ve Kent Hukuku alanında ulusal ve ulusal üstü hukuk
ekseninde çevre haklarının tanınması, korunması, uygulanması ve
geliştirilmesi açılarından mesleki, kuramsal ve uygulamaya yönelik araştırma
ve çalışmalar yapmaktır.
Madde 3 ) Görev ve Etkinlikler
Komisyon, ikinci maddede belirtilen amaçlarına ulaşmak için, Türkiye Barolar
Birliği Başkanlığı’na sunulup, onayı alınmak suretiyle komisyonca yapılması
kararlaştırılacak çalışma ve etkinlikleri yürütür:
a) Çevre ve Kent Hukukuna ilişkin ulusal ve uluslar arası alanda seminer,
konferans, toplantı, kurultay, çalıştay, kamuoyu oluşturmak, ödül
vermek, araştırma-geliştirme çalışması yapmak ve benzeri etkinlikleri

Sayfa 1/4

düzenlemek.
b) Ulusal üstü planda Çevre ve Kent Hukuku alanındaki faaliyetleri
izleyerek raporlar hazırlamak.
c) Çevre ve Kent Hukuku ile ilgili konularda kuramsal veya uygulamaya
yönelik süreli ve süresiz her türlü yayını yapmak.
d) Çevre ve Kent Hukuku ile ilgili konularda ulusal ve uluslararası alanda
tüm kişi, kurum ve kuruluşlarla ilişkiler kurmak, geliştirmek ve işbirliği
yapmak.
e) Çevre ve Kent Hukuku ile ilgili arşiv, kütüphane ve benzeri diğer tesisleri
kurmak.
f) Çevre ve Kent Hukuku alanında çevre haklarını savunmak ve korumak
için avukatların yetişmesini sağlamak amacıyla eğitim etkinlikleri
düzenlemek, yürütmek ve bu alanda çalışmak isteyen avukatlara
danışmanlık hizmeti vermek.
g) Toplumun çevre hakları alanında bilgisini ve duyarlığını geliştirmeye
yönelik eğitim projeleri üretmek uygulamak.
h) Uluslararası ve ulusal çevre hakları düzenlemelerinde benimsendiği
şekilde, çevre haklarına ve kente karşı gerçekleşecek ya da gerçekleşen
her türlü ihlal karşısında ulusal ve uluslararası yargı mercilerine
başvurmak ve hak aramak.
i) Türkiye gündemindeki çevre hakkı ihlalleri ile kente karşı işlenen suçlara
dair davaları gözlemci sıfatıyla izlemek.
j) Amacı ile ilgili gördüğü kuramsal veya uygulamaya yönelik diğer her
türlü etkinlik ve çalışmalarda bulunmak.
k) Ulusal ve uluslararası düzeyde meydana gelen çevre hakları ihlalleri
konusunda Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kuruluna rapor sunmak.
I) Çevre ve Kent Hukuku alanında ülkemizdeki yasama, yargı, yürütme
organlarının, meslek odalarının, sivil toplum örgütlerinin faaliyetlerinden
komisyonca karar verilenleri takip etmek, incelenmek ve varılacak
sonuçları Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı'na sunmak.
m)Amacı ile ilgili ihtiyaç duyulan alanda uzmanlardan profesyonel hizmet
almak.
n) Baroların Çevre ve Kent Hukuku komisyonları ile iletişim, dayanışma ve
ortaklaşa faaliyetlerin sağlamak.
o) Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu'na Komisyonun çalışmalarına dair
sistematik ve tematik raporlar sunmak.
Madde 4 ) Komisyonun Yapılanması
Komisyon Başkanlığı görevi, TBB Yönetim Kurulunun kendi üyeleri
içinden atadığı komisyon sorumlusu tarafından yürütülür.
Komisyon başkan yardımcısı ile sekreter komisyon üyeleri içinden,
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komisyon üyeleri tarafından oy çokluğu ile bir yıl için seçilir.
Görev süreleri, komisyon kurulmasına karar veren Yönetim Kurulunun
çalışma süresi ile sınırlıdır,
a) Komisyon Başkanın görevleri: komisyonu temsil etmek, Türkiye
Barolar Birliği Yönetim Kurulu ile eşgüdümlü olarak ilgili ulusal ve
uluslararası resmi kurumlar veya sivil toplum kuruluşları önünde
komisyonu temsil etmek, komisyon toplantılarına başkanlık etmek;
Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı adına; komisyon amacının gerekli
kıldığı etkinlik projelerinin ve çalışma programlarının hazırlanmasını,
yürütülmesini, uygulanmasını ve gerçekleştirilmesini sağlamak; yıl
sonunda komisyonun geçmiş yıla ilişkin etkinlik raporunu hazırlayarak
Türkiye Barolar Birliği Başkanlığına sunmak, gerekli gördüğünde Türkiye
Barolar Birliği Çevre ve Kent Hukuk Komisyonunu olağanüstü toplantıya
çağırmak.
b) Başkan Yardımcısının görevleri: Komisyon başkanın verdiği görevler
ile onun olmadığı dönemlerde başkanın görevlerini yerine getirir.
c) Sekreterin görevleri: Komisyon üyelerinin görüşülmesini istediği
gündem maddelerine ek olarak Komisyon Başkanının görüşülmesini
istediği gündem maddelerini birleştirerek toplantı gündemini hazırlar,
tüm komisyona gündemi tebliğ eder, komisyonun yazı işlerini yönetir
ve komisyonun kararlarının uygulanmasını izleyerek sonuçları rapor
haline getirir.
Madde 5 ) Çalışma Esasları
a) Komisyon toplantıları yılda en az dört kere yapılır. Başkanın çağrısıyla
ya da üyelerin ½’ sinin çağrısıyla olağanüstü toplantı yapılır. Her
toplantının sonunda bir sonra ki toplantının yeri, tarihi ve saati
belirlenir.
b) Komisyon mevcut üye sayısının en az üçte biri ile toplanır, toplantıya
katılanların oy çokluğu ile karar alır.
c) Komisyon üyelerinin komisyon toplantısından bir hafta önce
bildireceği gündem önerileri toplantı gündemine alınır.
d) Komisyon üyelerinin mazeretsiz olarak bir yıl içinde en az üç toplantıya
katılmamaları halinde üyelikleri düşer.
e) İhtiyaç duyulması halinde amaçlarla ilgili her konuda, komisyonca alt
çalışma grupları, kurullar oluşturulabilir.
f) Komisyon tüm çalışma faaliyetleri hakkında en az yılda bir kere olmak
üzere TBB yönetim kuruluna bilgi verir.
g) Komisyon, basın açıklaması ve temsiliyet gerektiren konularda
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yapacağı faaliyetleri
gerçekleştirir.

TBB

Yönetim

Kurulu

ile

eşgüdümlü

olarak

Madde 6) Komisyona Yardımcı Birimler
a) Komisyon görevlisi: TBB tarafından istihdam edildiğinde komisyon
görevlisi, komisyon çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesine
yardımcı olmak, kayıt ve tutanakları düzenli olarak tutmak, arşiv
düzenlenmesi ve yazışmaları yürütmek, komisyonun amacına uygun
çalışmaların yapılması ile görevli olacaktır.
b) Avukat: TBB tarafından istihdam edildiğinde Uzman Avukat, Komisyon
çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesine yardımcı olmak; yargı
organları, resmi, özel ya da tüzel kişi, kurul, kurumlar nezdinde
komisyonun hukuki girişimlerini, başvurularını takip etmek, çevre
mevzuatının, kuramsal ve yargısal içtihatların arşiv çalışmalarını
yapmak, tüm bu iş ve işlemlere ilişkin kayıt ve tutanakları düzenli
olarak tutmak, arşiv düzenlenmesi ve yazışmaları yürütmek,
komisyonun amacına uygun çalışmaların yapılması ile görevli olacaktır.
c) Danışman: Komisyon amaçlarını gerçekleştirmek üzere çalıştığı
etkinlikte ihtiyaç duyulması halinde konusunda uzman kişilerden
profesyonel hizmet alabilir.
Madde 7) Giderler
Komisyonun amacını ve bu yönergede belirlenen etkinliklerini yerine
getirmeye yönelik her türlü giderleri Türkiye Barolar Birliği bütçesinden
karşılanır. Bu yönetmeliğin üçüncü maddesine göre düzenlenecek
faaliyetlerin, etkinliklerin ve yayınların giderleri Türkiye Barolar Birliği
Başkanlığınca yapılır.
Madde 8 ) Yürürlük
Bu yönerge Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunun kabul kararı ile aynı
tarihte yürürlüğe girer.
Madde 9 ) Yürütme
Bu yönerge hükümleri Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı tarafından yürütülür.
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