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Çevrenin korunmas›n›n tüm canl›lar ve insano¤lu için
yaflam kaynaklar›na özen  gösterilmesinin, do¤a ve kül-
tür miras›n›n yaflat›lmas› ve gelifltirilmesinin, insano¤lu-
nun refah› ve toplumlar›n gelece¤i için temel bir insan
hakk› oldu¤u gerçe¤i y›llar önce uluslararas› platform-
larda kabul edilmifltir. Bu noktada, örne¤in çevre hakk›
yada kentli haklar› gibi kavramlar UNESCO’nun insanlar
aras› dayan›flma gere¤i, garanti alt›na al›nmas›n› öngör-
dü¤ü ve “üçüncü kuflak dayan›flma haklar›”olarak adlan-
d›r›ld›¤› yeni insan haklar›ndan biri olmufltur.

Ancak, sa¤l›kl› dengeli bir çevrede yaflama hakk› ola-
rak aç›klayabilece¤imiz çevre hakk› kavram›n›n temel in-
san haklar›ndan biri oldu¤unun kabulüne ra¤men, çevre-
sel de¤erleri ve yaflam› hedef alan uygulamalar, yat›r›m-
lar, politikalar devam etmektedir. Bu kapsamda, çevre
sorunlar›na toplumsal olarak duyarl›l›k göstermek, bi-
linçli bireyler ve toplum yaratabilmek için öncelikle ko-
nunun önemini kavramak gerekmektedir.

Çevrenin en önemli konusu insand›r. Çevreyi koruyu-
cu, çevre kirlili¤ini önleyici, çevreyi gelifltirici tüm çaba-
lar›n amac›, insanlar›n ve gelecek kuflaklar›n›n rahat,
huzur içinde sa¤l›kl› bir çevrede yaflamalar›n›n sa¤lan-
mas›d›r. Durum böyle olunca, çevre konusunda baflar›l›
sonuçlar al›nmas›, büyük ölçüde halk›n kat›l›m›na ba¤l›
olacakt›r1. Kat›l›m demokrasinin vazgeçilmez bir gere¤i-
dir ve bir yaflam biçimidir2. “Tart›flma götürmez bir ger-
çek vard›r. Bu da, çevreci bireylerin, gruplar›n ve örgüt-
lerin çevrenin korunmas›ndaki önemli rolüdür”3. Top-
lumsal bir çevre duyarl›l›¤› ve bir çok alanda olmas› ge-
rekti¤i gibi, çevre alan›nda da oluflmas› gereken halk ka-

t›l›m›, sorunlar›n çözümünde her fley olmamakla birlikte
önemli ve ciddi bir bafllang›ç noktas›d›r. Ne var ki “yurt-
tafll›k bilinci yüksek bireylerin bile karar süreçlerine ka-
t›labilmeleri, kat›lma yollar›n›n kendilerine aç›k bulun-
durulmas›na ba¤l›d›r”4.

Genel Olarak Halk›n Kat›l›m›

Vatandafllar›n ya da örgütlü gruplar›n çevre hakk›n›
kullanmas›, ancak çevreye iliflkin bilgiye ulaflmas› ve
çevreye iliflkin karar alma sürecine etkin olarak kat›lma-
s› ile olanakl›d›r. Kat›l›m çevreyi kirletmeme gibi bir ta-
k›m yasaklara uyma fleklinde pasif olarak de¤il, siyasi
kat›l›m›n en ileri kademesi olan eylemle ve aktif tutum
sergileyerek mümkün olacakt›r5. “Genifl anlam›yla kat›-
l›m, bireylerin çevresel yönetim sürecinde rol oynamala-
r› etkide bulunmalar› ve böylelikle kendi yaflamlar›n› fle-
killendirecek bu süreci yönlendirmeleri demektir”6. Görü-
lece¤i gibi bu tan›m hem kat›l›nacak faaliyetler hem ka-
t›l›m flekilleri bak›m›ndan oldukça kapsaml›d›r. Çünkü
öncelikle, yönetim süreci kavram›, hem plan ve politika-
lar› oluflturulup hukuki düzenlemelerin yap›lmas› hemde
kararlar›n al›nmas›n› ve bunlar›n uygulanmas›n› içine al-
maktad›r. Hatta çevre sorunsal›n›n evrenselli¤i dikkate
al›n›rsa yönetim süreci kavram›n›n ulusal düzeylerle s›-
n›rl› kalmad›¤› uluslararas› çevresel politikalar›n olufltu-
rulmas› ve uygulanmas›n›n da buna dahil oldu¤u söyle-
nebilir. Kat›l›m› uluslararas› alana geniflletme çabalar›
da bu yüzden varoldu¤u gibi, hükümet d›fl› kurulufllara,
uluslararas› çevresel etkinlikler bak›m›ndan, baz› kat›l›m
olanaklar› tan›nmaya bafllanmas› da ayn› nedenden kay-
naklan›r7.
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Çevreyi koruma tedbirleri sadece birey ve gruplar
için de¤il herkesin ç›karlar› için al›nmaktad›r ve bu ted-
birlerin yerine getirilmesi herkese bunlar› kabul edip uy-
gulama sorumlulu¤unu yüklüyor, o halde halk›n bu sü-
reçte sesini duyurma imkan›na kavuflturulmas› gerekir.
Sesini duyurma hem devletin çat›flan ç›karlar aras›nda
denge sa¤lamaya yönelik politikay› belirlemesi aflama-
s›nda hem de bunun uygulan›fl›nda geçerli olmal›d›r. Bu
tür bir kat›l›m›n, çevre sorunlar›n›n karmafl›k ve çok yön-
lü karakterinin daha iyi ve objektif flekilde ortaya konu-
labilmesine ve buna ba¤l› olarak belirlenecek tedbirlerin
daha tutarl› ve etkili olmas›na yapaca¤› önemli katk› ne-
deniyle önemi büyüktür. Kald› ki, kat›l›m çevre sorunlar›
ile birlikte yeni ç›km›fl bir yöntem olmay›p, klasik demok-
rasi kavram›n›n teorik olarak özünde mevcut bulunan ve
ideal plandan prati¤e aktar›lmas›n›n yolunu açan bir
araçt›r. Doktrinde ‘’kat›lma demokrasi’’olarak isimlendi-
rilen bu yöntem yani, hukuki düzenlemeler yoluyla de¤i-
flik kat›l›m yollar›n› halk›n hizmetine açma düflüncesi,
milletleraras› platformda da muhtelif kongrelerde dile
getirilmifl, bu alanda örnekler ve raporlar sunulmufltur8. 

Haber Alma Hakk›, Kat›lma Hakk› ve Baflvuru
Hakk›

Çevre ve Geliflme Üzerine Rio Bildirgesi, ilke 10’da
flöyle denilmektedir: ‘’Çevre sorunlar›n›n en iyi çözüm
tarz›, ilgili bütün yurttafllar›n, uygun düzeyde kat›l›m›n›
sa¤lamakt›r. Ulusal düzeyde her birey, kamu makamla-
r›n›n sahip oldu¤u çevreye iliflkin -topluluk içerisinde
tehlikeli madde ve faaliyetler dahil- haberlere, (informa-
tions) uygun yollarla ulaflabilmeli; karar alma süreçleri-
ne kat›labilmelidir. Devletler, enformasyonlar› kamunun
tasarrufuna sunarak onun duyarl›¤›n› ve kat›l›m›n› ko-
laylaflt›rmal› ve cesaretlendirmelidir. Yapt›r›m ve ona-
r›mlar› kapsam›na alan adli ve idari davalara etkili bir
girifl sa¤lanmal›d›r’’. 

Bu ilke, üç hakk› öngörmektedir: haber alma hakk›,
kat›lma hakk› ve baflvuru hakk›. Bunlar çevre hakk›n›9

gerçeklefltirme araçlar›d›r. Usule iliflkin haklar olarak
ad› geçen enstrümanlar, çevre hakk›n›n kullan›lmas› ve
uygulamaya konmas›nda ön koflullard›r. 

Dünya ölçe¤inde do¤rulanm›fl olan usuli (prosedürel)
haklar›n ifllevi, çevrenin özellikle önleyici önlemlerle, ifl
iflten geçmeden önce korunmas›d›r. Öncelikle çevre üze-
rinde etkiye yol açmaya elveriflli tasar›, program ve
planlardan halk haberdar edilmelidir (I). Sonra, halk ve
ilgililer, düflünce ve kanaatlerini aç›klayabilmeli; hatta
bu konuda al›nacak kararlara kat›labilmelidir (II). Bafl-
vuru hakk› ise, sadece çevre üzerinde olumsuz etkisi olan
ifllem ve eylemlere karfl› de¤il, haber alma ve kat›lma
hakk› ihlallerinin giderilmesini kapsam›na al›r (III).

Haber alma hakk›, uluslararas› bildirgelerden ulusal
yasalara uzanan çevreye iliflkin bir dizi belgede giderek

somut ve ayr›nt›l› flekilde düzenlenmektedir. Ancak, va-
tandafllarda çevre bilinci oluflmam›fl ise, hukuk kuralla-
r›n›n etkisi s›n›rl› kal›r. Bunu aflmak için çevre e¤itiminin
önemi vurgulanmal›d›r.

Haber alma hakk› veya gerçekleri ö¤renme özgürlü-
¤ü, çevre sorunlar› bak›m›ndan çok önemli bir ifllev üst-
lenmekte, bir önkoflul özelli¤ini kazanmaktad›r. Çevre
alan›nda, kamu makamlar› yan›nda, özel kurulufllar›n
gerçeklefltirecekleri giriflim ve yat›r›m tasar›lar› da bilgi-
lenme hakk› kapsam›na girmektedir. Çevreyi tehlikeye
sokma riski bulunan veya bozacak nitelikte olan prog-
ram ve projelerin kamuoyuna duyurulmas›n›, bunlar›n
olumlu ve olumsuz yönleriyle tart›fl›lmas›n›, alternatif
görüfllerin ortaya konmas›n›, gerekirse önleyici önlemle-
rin al›nmas›n› sa¤lar. Haberdar etme, kifli ve gruplara
çok geç kal›nmadan müdahale olana¤›n› tan›r. Aksi hal-
de, ifl iflten geçtikten sonra onar›ma gidilmesi veya eski
duruma getirme çabas›n›n sonuç vermesi çok güç veya
olanaks›zd›r. Gerçekte çevre ancak önlemlerle korunabi-
lir.

Enformasyon hakk›, özgürlükler hukukunda iki biçi-
mi kapsam›na al›r. Biri, herkese, kendini ilgilendiren bil-
gileri tan›ma olana¤› veren bireysel özgürlük; öteki, ge-
nel bilgi ve belgelere girifl sa¤layan toplu özgürlük. Çev-
re konusunda enformasyon hakk› ikinci varsay›m için ge-
çerlidir. Bilme hakk› veya çevre politikalar›n›n saydaml›-
¤› (ekolojik glasnost), modern çevre hukukunun temel il-
kelerinden biridir10.

Kuflkusuz ideal olan durum ‘’Kararlar›n Al›nmas›’’ ve
‘’Uygulanmas›’’ aflamalar›n›n birbirini tamamlamas›d›r.
“Konuya hem çevre hukukunun amac› ve önleyicilik ilke-
sinin gerçeklefltirilmesi bak›m›ndan hem teknik anlam›y-
la yaklaflt›¤›m›zda bunlardan as›l önemli olan›n ilk afla-
ma yani çevresel karar al›m sürecine kat›l›m oldu¤unu
görürüz. Ancak uygulama aflamas›n›n, ilk bak›flta san›l-
d›¤› gibi, yaln›zca al›nan kararlar do¤rultusunda hizme-
tin yerine getirilmesinden ibaret olmad›¤›, baflvuru yo-
luyla idarenin ve yarg›n›n faaliyet süreçlerini yönlendir-
menin de bu çerçevede yer ald›¤› düflünülürse aflamalar›
ve konular› birbirinden tamamen ay›rman›n o denli ko-
lay olmad›¤› görülür. Kald› ki esasen ilk aflamada kat›l›m
sa¤lanm›fl ve plan, politika ve kararlar kat›lanlar›n gö-
rüflleri çerçevesinde oluflturulmuflsa, uygulamadaki kat›-
l›m, yap›lacak hizmette rol alma fleklinde gözükecek ve
genelde bir sorun ç›kmayacakt›r. Ancak, ilk aflamada ka-
t›l›m çeflitli nedenlerle sa¤lanmam›fl ya da sa¤lanmakla
beraber görüfller kararlara gerekti¤i gibi yans›t›lmam›fl-
sa, bu kez, bireylerin bu kararlar›n uygulamaya geçiril-
mesi faaliyetlerine yönelik olarak idari ve yarg›sal bafl-
vuru yoluyla ya da afla¤›da belirtilecek tepki yollar›yla
etkide bulunmak istemeleri kaç›n›lmaz sonuç olacakt›r.
Bu nedenle çevre hukukunda kat›l›m ilkesinin, düzenle-
melere de yans›t›lan, as›l anlam› bireyleri kararlar›n
al›nmas›na dahil etmek olmakla birlikte, bu noktan›n he-

8 Kuzu, a.g.e., s.341-342.
9 Ayr›nt›l› bilgi için bkz., Metin Topçuo¤lu, Çevre Hakk› ve Yarg›, Ankara, T.Ç.V. Yay›nlar›, 1998, s.43.
10 ‹brahim Ö. Kabo¤lu, Çevre Hakk›, 3.bs., Ankara, ‹mge Kitabevi,1996, s.94-95.
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men arkas›ndan ve bunu anlaml› ve etkili k›labilmek için
onlara idari ve yarg›sal baflvuru olanaklar› tan›ma konu-
sunun da ele al›nd›¤› görülür.

Baflvuru fleklindeki kat›l›m olanaklar›n›n sa¤layaca¤›
yarar aç›kt›r; genelde kendi kamusal gücünün ayr›cal›k-
lar›n› korumak arzusundaki bir idare yurttafllar›n kat›l›-
m›n› engelleyici giriflimlerde bulunabilir. Oysa faaliyetle-
rinin yarg› önüne getirilerek hukuki aç›dan denetlenece-
¤inin bilincindeki idare yurttafllar›n kat›l›m aflamalar›n-
daki görüfllerini dikkate almamazl›k edemez. Böylece
yarg› yolu dava edilme korkusunun bürokratlar› kat›l›m
yollar›n› çal›flt›rmaya itmesi nedeniyle, di¤er kat›l›m yol-
lar›n›n garantisini oluflturmaktad›r. Ancak, yarg› yoluyla
etkide bulunman›n da, tek bafl›na ele al›nd›¤›nda, çevre-
sel menfaatlerin gerekti¤i gibi korunmas› için yeterli ol-
mad›¤›, çünkü uyuflmazl›k mahkemeye götürüldü¤ünde
art›k alternatifler önermenin söz konusu olamayaca¤›
görülür. Böylece kat›l›m›n genifl anlam›na dahil olan
aflamalar›n birbirini tamamlamas› as›l olmakla birlikte,
çeflitli ülkelerin uygulamalar›nda, bunlardan birinin etki-
siz olmas›na ba¤l› olarak di¤erine a¤›rl›k verilmesi du-
rumlar›yla karfl›lafl›lmaktad›r”11.

Çevresel konularda halk›n kat›l›m›na iliflkin de¤inil-
mesi gereken di¤er  önemli bir uluslararas› belge de
“Çevre Konular›nda Bilgiye Eriflim, Karar Vermeye Hal-
k›n Kat›l›m› ve Yarg›ya Baflvuru Sözleflmesi”dir. Sözlefl-
me, Birleflmifl Milletler, Avrupa Ekonomik Komisyonu
(AEK) çerçevesinde haz›rlanm›fl ve 25 Haziran 1998 ta-
rihinde Danimarka’n›n Aarhus kentinde imzaya aç›lm›fl-
t›r. Bu nedenle Sözleflme, k›saca “Aaarhus Sözleflmesi”
olarak an›lmaktad›r. Halk›n karar alma sürecine kat›l›m›
ve yarg› hakk›n› düzenleyen oldukça güncel ve demokra-
tik aç›l›mlar sunan bu uluslararas› sözleflmenin  amac›
ve içeri¤ini özetlemeye çal›flal›m:

Aarhus Sözleflmesi, 40’a yak›n ülke taraf›ndan imza-
lanm›fl durumdad›r. Bu ülkeler aras›nda; Makedonya,
Ermenistan, Azerbaycan gibi ülkelerin yan› s›ra Avrupa
Birli¤i ülkeleri, ABD ve Kanada gibi ülkeler de mevcut-
tur. Sözleflmeyi imzalamayan belli bafll› ülkeler aras›nda
Türkiye, ‹srail ve Yugoslavya bulunuyor. 

Sözleflmenin amac›, herkesin çevreyle ilgili bilgilere
ulaflma, çevre ile ilgili konularda karar alma sürecine ka-
t›lma ve yarg› yoluna baflvurma hakk›n›n güvence alt›na
al›nmas›d›r. Bu amaca ulaflmak için taraf devletler, çev-
re ile ilgili verileri derleme ve bu verileri dileyen herkese
sunmakla yükümlüdür.

Sözleflme gere¤ince, bilgiye eriflim, karar almaya hal-
k›n kat›l›m› ve yarg›ya baflvurma hakk›n› herkes kullana-
bilecektir. Bu haklar› kullanan›n herhangi bir menfaati-
nin bulunmas› gerekli de¤ildir. Hakk› kullanmak isteyen-
ler, gerçek kifliler olabilece¤i gibi, tüzel kifliler, örgütlü
gruplar ya da gönüllü yurttafllar olabilir. Hakk› kullan-

mak isteyen gerçek kifli ya da örgütler, vatandafll›¤›, ika-
metgah›, oturdu¤u yer neresi olursa olsun bilgiye eriflim,
karar almaya kat›l›m ve yarg›ya baflvurma hakk›n› kul-
lanabilecektir. 

Sözleflme ile herkes yaln›zca idarenin de¤il, idare
benzeri kurulufllar›n elindeki bilgiye eriflim hakk›na da
sahiptir. Merkezi ve yerel idarenin yan› s›ra çevre ile il-
gili ifllev gören ya da idari görevleri yerine getiren gerçek
ve tüzel kifliler ile Sözleflmeye taraf olacak bölgesel ör-
gütlerin elindeki bilgiden söz edilmektedir.

Hava, su, toprak, do¤al alanlar gibi çevre ö¤eleri ile
bu ö¤eleri etkileyen enerji, ses, radyasyon vb. gibi etken-
ler, çevreyle ilgili politikalar, yasama ifllemleri, idari ka-
rarlar, plan ve programlar k›sacas›, çevreyle ilgili her
türlü bilgi, bu hakk›n konusunu oluflturmaktad›r.

Sözleflmede, uluslararas› iliflkilerin gizlili¤i, ulusal
savunma, kamu güvenli¤i, özel yaflam›n korunmas› ve
gizlili¤i, ticari ve s›nai s›rlar, yarg›lamas› devam eden
ceza soruflturmalar› gibi nedenlerle bilgiye eriflim hakk›-
na istisnalar getirilmifltir.

Sözleflmeye taraf devletler, çevreyle ilgili bilgiye eri-
flim hakk›n›n kullan›lmas›n›n kolaylaflt›r›lmas› için; ka-
mu görevlilerinin çal›flma saatlerinin düzenlenmesi, bilgi
ve belgelerin incelenmesi için makul yerlerin haz›rlan-
mas›, bilginin hangi makam›n elinde olabilece¤i konu-
sunda halk›n bilgilendirilmesinin sa¤lanmas›, kamu gö-
revlilerinin hakk›n kullan›m› konusunda yard›mc› olacak
flekilde organizasyonu vb. yükümlülükleri yerine getire-
ceklerdir. Sözleflmeye taraf devletlerin ödevi, pasif bilgi-
yi yani istenen bilgiyi sunmaktan ibaret de¤ildir. Devlet-
ler, aktif bilgiyi, yani herhangi bir istem olmaks›z›n çev-
reyle ilgili bilgiyi kamuya açmakla yükümlüdür. Sözlefl-
meye taraf devletler, aktif bilgi sunum yükümlülü¤ü kap-
sam›nda;

a) Çevreyle ilgili bilgileri derleyecek ve güncel halde
bulunduracakt›r,

b) Çevreyi önemli ölçüde etkileyen mevcut ya da ta-
sar› halindeki etkinliklerle ilgili zorunlu bilgilendirme sis-
temi kuracakt›r,

c) ‹nsan sa¤l›¤› ve çevreyi etkileme olas›l›¤› bulunan
insan ürünü ya da do¤al nedenlere iliflkin idarenin elin-
deki bilgiyi derhal kamuya duyuracakt›r,

d) Kendi ülkesinde çevre üzerinde etkisi olacak üre-
tim yapan iflletmeler ve bunlar›n ürünlerine iliflkin bilgi-
yi kamuya duyuracakt›r.

Aktif bilginin sunumu için Sözleflmeye taraf devlet-
ler, çevreyle ilgili bilgi ve verileri elektronik ortama ak-
tarmakla yükümlüdürler. Elektronik ortamda; % çevre
kalitesi ve çevre üzerindeki bask›lara iliflkin haz›rlana-
cak ve Sözleflme sekreteryas›na  iletilecek düzenli rapor-
lar, ‰ çevreyle ilgili ulusal her türlü düzenleme ve idari

11 Turgut, Çevre Hukuku..., s.281-282.
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kararlar, ‰ ülke ölçe¤inde düzenlenmifl bir kirlenme en-
vanteri ile çevreyle ilgili veri bankas› yer alacakt›r.

Sözleflme ekinde yer alan etkinlikler bak›m›ndan
halk›n karar alma sürecine mutlak ve etken bir biçimde
kat›l›m› düzenlenmifltir. Bu düzenlemeyle, halk›n çevre-
sel etki de¤erlendirme (ÇED) sürecine mutlak ve etkili
olarak kat›l›m› amaçlanmaktad›r. Sözleflmeye taraf dev-
letler, çevreyle ilgili plan, program ve siyasalar›n› belir-
lerken ya da hukuksal düzenlemeleri yaparken, halk›n
görüfllerini belirtmesine olanak tan›makla yükümlüdür.

Bilgiye eriflim ve karar alma sürecine kat›l›m hakk›-
n›n kullan›m›n› engelleyen ya da s›n›rlayan idarenin ka-
rarlar›na karfl› bir üst inceleme merciine ya da yarg›ya
baflvuru hakk› Sözleflme ile düzenlenmifltir12. 

Sonuç

Global vatandafll›k gibi kavramlar›n tart›fl›ld›¤› günü-
müzde, çevresel konular halktan ve uluslararas› müda-
halelerden ayr› tutulamaz. Çevre sorunlar›n›n önemi ve
çevrenin korunup gelifltirilmesindeki ortak yarardan ha-
reket etti¤imizde, kaç›n›lmaz olarak halk›n yönetim süre-
cine kat›l›m› ve bu ba¤lamda demokrasi, vatandafll›k ve
temsil kavramlar›n›n üzerinde durulmas› gere¤i karfl›m›-
za ç›kmaktad›r. AB Çevre Genel Müdürlü¤ü Yönetimi Bi-
rimi Baflkan› Ludwig Krämer’ in de belirtti¤i gibi, bilgiye
eriflim etkili bir politikan›n köfle tafl›d›r ve halk›n deste¤i
olmadan çevremizi korumada baflar›l› olamay›z13.

Çevre sorunlar›n›n çözümü ve çevrenin korunup ge-
lifltirilmesindeki ortak yarar nedeniyle halk›n kat›l›m› ko-
nusu özel önem tafl›maktad›r. Bu kat›l›m yaln›zca birey-
lerin çevreyi kirletmeme gibi bir tak›m yasaklara uyma
fleklindeki tutumla de¤il, ayn› zamanda kat›l›m›n en ileri
ve en etkili yolu olan aktif tav›r tak›nmalar›yla da ger-
çekleflebilir. Kat›l›m›n gerçekten ifllevsel olabilmesi, bir-
çok sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasal koflulun bir
arada bulunabilmesine ba¤l›d›r.

Çevre sorunlar›nda önleyici nitelikteki idarî faaliyet-
ler aç›s›ndan kat›l›m›n önemi, bu sorunlar›n karmafl›k ve
çok yönlü niteli¤inin daha iyi ve objektif biçimde ortaya
konulabilmesini ve buna iliflkin saptanacak önlemlerin
daha tutarl› ve etkin olmas›n› sa¤layacak olmas›ndan
kaynaklanmaktad›r. Sa¤l›kl› bir çevrede yaflama hakk›
için herkesin demokratik kat›l›m›n› güvence alt›na alan
idarenin çevreye iliflkin karar ve faaliyetleri üzerinde et-
kin bir denetim mekanizmas›n›n kurulmas›n› sa¤layacak
olan gerekli düzenlemelerin yap›lmas› bir zorunluluktur.

Buraya kadar aç›klanan bilgiler ›fl›¤›nda halk›n kat›-
l›m›n›n hedeflerini flu flekilde özetleyebiliriz: Karar ver-
mede, bilgi sunarak fleffafl›¤› art›rmak; potansiyel çevre-
sel etkiler ve bunlar›n düzeltilme önlemleri hakk›nda fay-
dal› bilgi elde etmek; son yap›lacak teklife deste¤i art›r-
mak (örne¤in, planlama sürecine d›flar›dan ilgili grupla-
r› katarak); çeliflkileri önlemek, karar verme sürecinin
ileriki aflamalar›nda halk›n itirazlar›ndan dolay› olufla-
cak gecikmeleri önlemek14; çevresel olarak kabul edile-
mez konumdaki projelerin hayata geçmesine engel ol-
mak15.
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