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ÖÇ 5: ÇEVRE HUKUKU- İLKELERİ VE ULUSLARARASI ÇEVRE HUKUKU 

 

Öğrenim Çıktısı (ÖÇ) 5: Çevre hukuku - ilkeleri ve uluslararası çevre hukuku, çevre hukuku ve 

politikasının yapısıyla ilgili detaylı bilgi sunar. Uluslararası çevre hukukunun yapısı, geçmişi ve 

gelişmeleri hakkında bilgi verilir. Siyasi-hukuki önlemlerin ilkelerine (ihtiyat ilkesi, kirleten öder ilkesi, 

işbirliği ilkesi ve sürdürülebilirlik ilkesi) özel önem verilir. Avrupa Birliği'nin uluslarüstü çevre mevzuatı 

da çevre planlamasının rolü üzerinde ve çevre politikasını uygulama ve çevresel davranışları 

düzenleme araçları üzerinde durularak sunulur. Farklı çevresel ortamların korunmasının yanı sıra 

uluslararası teamül hukuku da ele alınır. Böylece, öğrenme malzemeleri, öğrencilere çevre hukukunu 

ulusal/uluslararası bağlamda anlama, ilgili paydaşları tanımlama ve bu paydaşların rolleri üzerine 

düşünme ve çalışmalarına farklı hukuki konuları ve planlama ve politika konularını dâhil etme imkanı 

sunar. 

ÖÇ 6: ULUSAL ÇEVRE HUKUKU - VAKA ÇALIŞMASI 

Öğrenim Çıktısı (ÖÇ) 6: Ulusal çevre hukuku - vaka çalışması, bir ülkenin çevre hukukunun yapısı, 

işleyişi ve mevcut gelişim durumu hakkında öğrencilere örnek olay incelemesi sunar, buna örnek 

olarak Almanya verilebilir. Alman çevre hukukunun ve Alman hukuk sisteminin gelişiminin yasal 

adımlarıyla ilgili bilgi verir. Çevre korumanın temel araçları tanımlanır. Çevre politikası ve 

yönetmeliği, ayrıntılı olarak açıklanır. Modern bir iklim ve enerji politikasına yönelik önemli eğilimler 

ve yollardan bahsedilir: doğa ve toprak koruma ve gürültü kirliliği. Kirliliği önleme yöntemleri ve 

araçları bakımından çevre kirliliği izleme ve kontrolü oluşturulması için temel yaklaşımlar; çevre 

kirliliği kontrol uygulamalarının hukuki yönleri ve uluslararası anlaşmalar özetlenir. Son olarak, Alman 

hükümetinin atık yönetimi kanununa dair olan politikası temel dayanağı ile sunulur.kısa bir 

açıklaması sunulur. 
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Hedef gruplar: Öğretmenler/yetişkin eğitiminde eğiticiler; Kariyer görevlileri, danışmanlar, 

müfettişler; Baş öğretmen/müdürler; Eğitim müdürleri; Yetişkin eğitim 

kurumlarındaki diğer yönetim personeli; Idari personel 

 

AYÇ seviyesi: 

AYÇ seviyesi 5 AYÇ seviyesi 6 AYÇ seviyesi 7 

   

 

Kursun amacı: Çevre hukuku ve politikasının yapısı ve siyasi-yasal tedbirlerin esasları hakkında 

ayrıntılı bilgi vermek. Aynı zamanda, kursiyerlere Almanya örneği verilerek bir ülke çevre yasasının 

yapısı, işleyişi ve mevcut gelişimi hakkında bir vaka incelemesi sunar. 

Arkaplandaki Bilgi: Temel Bilgi Uluslararası hukuk ve ekoloji 

 

Kurs içeriği: 

 

ÖÇ 5: Çevre hukuku - ilkeleri ve uluslararası çevre hukuku 

 

1. Siyasi ve Yasal Düzenleme İhtiyacı 

1.1 Siyasi-yasal Düzenlemeye Neden İhtiyaç Duyarız? 

1.2 Siyasal ve Yasal Tedbirler İçin İlkeler 

1.3 Çevre Davranışı Yönetmeliği 

2. Uluslararası Çevre Hukuku 

2.1 Uluslararası Çevre Hukukunun Temel İlkeleri 

2.2 Uluslararası Teamül Hukuku 

2.3 Farklı Çevresel Ortamların Korunması 

2.4 Avrupa Hukuku ve Ulusal Hukukta Uluslararası Çevre Hukukunun Etkileri 

3. Kaynaklar 

 

ÖÇ 6: Ulusal çevre hukuku - vaka çalışması 

 

1. Ulusal Çevre Kanunu: Bir Vaka Çalışması 

1.1 Alman Çevre Kanunu'nun Gelişimindeki Yasal Adımlar 

1.2 Alman Hukuk Sistemi 

1.3 Çevre Koruma Araçları 

1.4 Çevre Politikası ve Yönetmeliği 

1.5. Modern İklim Yolları ve Enerji Politikası 

1.6 Çevre Kirliliği İzleme ve Kontrolü 

1.7 Alman Hükümeti’nin Politikası 

1.8 Enerji 

2. Kaynaklar 


