
I. Aşağıdaki Anayasa ve yasa
Maddelerini okuyun.

(1 )Herkes, sağlıklı ve dengeli bir
çevrede yaşama hakkına sahiptir.

(2) Gerçek veya tüzel kişiler, hiçbir
amaçla, insan sağlığını bozacak veya
deniz varlıklarını tehlikeye düşürecek
nitelikteki sıvı, gaz ve katı maddeleri
denizlere, barajlara, göllere veya
derelere akıtamaz veya dökemez.

(3) Çevreyi geliştirmek, çevre
sağlığını korumak ve çevre
kirlenmesini önlemek Devletin,
gerçek ve tüzel kişilerin ödevidir...

Bu Yasanın amacı, bütün insanlığın
ortak varlığı olan çevrenin korunması,
iyileştirilmesi, ... için yapılacak
düzenlemeleri ve alınacak
Önlemleri, ... düzenlemektir.

Gerçek veya tüzel kişilerin, çevre
kirlenmesine karşı dava açma hakları
saklıdır.

Anayasa madde 40

Çevr

Çevrenin Korunması

e Yasası madde 3

Çevre Yasası madde 32
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Aşağıdaki tablo, çevrenin korunmasını ve iyileştirilmesini
isteme hakkına sahip olanları ve bu konuda sorumluluğu bulunanları
göstermektedir. Şimdi, okuduğunuz Anayasa ve yasa maddelerinden
edindiğiniz bilgiler ışığında aşağıdaki tabloyu doldurun.

II.

Hak sahibi olanlar Sorumlu olanlar
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Ayla'nın kiracı olarak oturmakta olduğu ev, beş
yıldızlı “Tertemiz Oteli”yle aynı sokaktadır.

ları görünmektedir. Ayla,
yıllardır kahvaltıdan sonra bahçeye çıkarak
denizin karşısında spor yapmaktadır.

eskisi kadar zevkli olmamaya
başlamıştır. Otel'in bulunduğu yönden gelen kötü bir
koku Ayla'yı rahatsız etmekte, bahçede durmayı bile
olanaksı Ayla'nın öğrendiğine

“Tertemiz Oteli”nin atık sularını denize
boşaltmaya başlamış olmasından kaynaklanmaktadır.

III.
Evin arka

bahçesinden Akdenizin mavi su
her sabah,

Ancak, son
günlerde sabah sporu

z hale getirmektedir. göre,
bu koku,
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Dilekçe Hakkı

Çevre Yasası madde

Anayasa madde 76

31

(1) Herkes, kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikayetleri
hakkınde tek başına veya topluca, yetkili makamlara yazı ile
başvurma ve bunların süratle incelenmesi ve karara bağlanması
hakkına sahiptir.

Gerekçeye dayanacak olan bu karar, en geç otuz gün içinde,
dilek ve şikayet sahibine yazılı olarak bildirilir. Böyle bir karardan
zarar gören herkes veya otuz gün içerisinde kendisine bir karar
bildirilmeyen her ilgili, dilek ve şikayet konusu hakkında yetkili
mahkemeye başvurabilir.

Çevreyi kirleten bir eylem veya işlemden zarar gören veya bu
işleme tanık olan kişi ve/veya kişiler kirleteni uyarma yetkisine
sahiptirler. Yaratılan çevre kirliliğinin kirleten tarafından ortadan
kaldırılmaması veya uyarıya karşın eyleme devam edilmesi
durumunda kişi ve/veya kişiler Polis Örgütünü, Çevre Koruma
Dairesini, ilgili belediyeyi veya muhtarlığı arayıp olaydan haberdar
etmekle sorumludurlar.

27



KKTC Çevre Koruma Dairesi’ne,

Ayla Hakarar

IV.
habersizdir.

Ayla, Anayasa'nın 40. ve 76. maddelerinden ve Çevre Yasası'nın
31. maddesinden Bu maddelerden yararlanarak ona
aşağıdaki dilekçeyi yazmak konusunda yardımcı olur musunuz?
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KKTC Çevre Koruma Dairesi, Ayla'ya, başvurusundan 20 gün
sonra yanıt vermiştir. Yanıt şöyledir:

Beş yıldızlı “Tertemiz Oteli” KKTC turizmi için son derece
önemlidir. Otel’in katı atıkları denizde bir miktar kirlilik yaratmaktadır.
Ancak, bu kirlilik, turizmden elde edilen gelirle temizlenebilir. O
nedenle, Dairemiz, içinde bulunduğumuz bu turizm sezonunda, bu
konuda herhangi bir girişim yapmayı uygun bulmamaktadır.

V.
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Oyun-Dava

Sınıfınızı bir mahkeme salonu haline getirin. Sınıfınızdan üç
kişiyi davacının avukatları, üç kişiyi davalı idarenin avukatları ve üç
kişiyi de yargıç olarak belirleyin. Daha sonra, yukarıdaki Anayasa ve
yasa hükümlerini, aşağıdaki iddiaları ve bunların yanında sizin,
geliştireceğiniz yeni görüşleri kullanarak davayı bir sonuca bağlayın.
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Davacı (Davayı A

Davalı (Kendisine Karşı Dava Açılan) İdare

çan)

, bir KKTC yurttaşı olarak, t ve sağlıklı bir çevrede
yaşama kkına sahibim. Çevrenin temizlenmesi ve iyileştirilmesi
konusunda görevli olan Çevre Koruma Dairesi'ne başvurdum.
Ancak bu Daire, çevreyi kirleten oteli uyarmak konusunda hiçbir
girişimde bulunmadı. Çevre Koruma Dairesi'nin bu olumsuz
işleminin iptal edilmesi için dava açma hakkına sahibim.

Denizin kirlenmesinin hemen önlenmemesi durumunda,
ortaya çıkacak zararın ileride giderilmesi mümkün olmayabilir.

rimiz olduğu için değil,
temiz ve sağlıklı havamız ve denizimiz için

Davacı oturmakta olduğu evin kiracısıdır. Evin bulunduğu
bölgedeki koşulları beğenmiyorsa başka bir yerden ev
kiralayabilir. O nedenle dava açmak hakkı yoktur.

Deniz, otelden boşaltılan katı atıklardan kirlense de, bu kirlilik
daha sonra temizlenebilir. Dolayısıyla, turizm sezonu bitmeden
önce Dairemizin herhangi bir girişimde bulunması doğru değildir.

önemli gelir kaynağıdır. KKTC'nin
kalkınabilmesi için, gerektiğinde çevreden biraz ödün verilebilir.

Ben emiz
ha

Turistler, ülkemizi, büyük ve güzel otelle
tercih etmektedirler.

Turizm KKTC'nin en
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Yargıçlar İçin Bilgiler
Bu olayda siz, Yüksek İdare Mahkemesi'nin

yargıçlarısınız.Yüksek İdare Mahkemesi'nde uygulanan yönteme
göre, öncelikle davacının dava açma hakkına sahip olup
olmadığına karar vermeniz gerekecektir.

Eğer davacının dava açma hakkına sahip olmadığı sonucuna
varırsanız, davayı reddedeceksiniz. Bu durumda, dava açma hakkı
dışındaki konuları tartışmaya gerek yoktur.

Eğer davacının dava açma hakkına sahip olduğu sonucuna
varırsanız, davaya devam edeceksiniz. Bu durumda, dava açma
hakkı dışındaki konuları görüşecek ve Çevre Koruma Dairesi'nin,
Otel'in denize atık boşaltmasını önlemek için girişimde
bulunmamakta haklı olup olmadığına kara

Eğer sonuçta, davacının iddialarını haklı bulursanız, Çevre
Koruma Dairesi'nin olumsuz işlemini iptal edeceksiniz. Bu durumda
Çevre Koruma Dairesi Otel'e müdahale edip denize atık
boşaltılmasını durdurmak zorunda kalacaktır

Eğer sonuçta davalı idarenin iddialarını haklı bulursanız,
davacının istemini reddedeceksiniz. Bu durumda Otel, atıklarını
denize boşaltmaya devam edecek

r vereceksiniz.

.

tir.

32


