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5-16 Haziran 1972'de Stockholm'da toplanan Birleşmiş Milletler İnsan 
Çevresi Konferansı, insan çevresinin korunması ve güçlendi- rilmesi için 
insanlara ışık tutacak ve yönlendirecek ortak görüş ve ilkelerin gerekliliğini 
düşünerek aşağıdaki hususları ilan eder: 

1- İnsan hem çevresi tarafından oluşturulur hem de çevresini 
biçimlendirir. Bu çevre, insanoğlunun fiziksel gereksinme- lerini 
karşıladığı gibi, entellektüel, ahlaki, sosyal ve manevi gelişmesi için 
de insana olanak sağlar. Bilim ve teknolojinin hızlı gelişmesi de 
eklenince, insanın gezegenimizdeki uzun ve dağdağalı evrimi öyle 
bir noktaya gelmiştir ki artık in- san çevresini, sayısız biçimlerde ve 
tarihte rastlanmamış bir boyutta değiştirme gücüne erişmiştir. İnsan 
çevresinin iki boyutu da - yani hem doğal olan hem insan eliyle 
yapılmış olan - başta yaşam hakkı olmak üzere temel insan hakların- 
dan yararlanmak için mutlaka gereklidir. 

2- İnsan çevresinin korunması ve geliştirilmesi dünyamızın her 
yerinde insanların refahını ve kalkınmasını etkileyen önemli bir 
konu, bütün insanların özlemi ve bütün hüku- metlerin görevidir. 

3- İnsan devamlı olarak deneyimlerini biriktirir. Her zaman keşfetmek, 
icat etmek, yaratmak, ilerlemek peşindedir. Gü- nümüzde insanın 
çevresini değiştirebilme kapasitesi, eğer akıllıca kullanılırsa, bütün 
insanlara kalkınmanın meyvelerini sunabilir ve onların yaşam 
kalitelerini yükseltebilir. Yanlış ve fütursuzca kullanılırsa hem 
insanlara, hem insa- nın çevresine ölçüsüz zararlar verebilir. 
Dünyanın birçok bölgesinde insanın çevresine verdiği zararın 
gittikçe artan kanıtlarını görüyoruz: canlılar, hava, toprak ve suda 
yüksek boyutlarda kirlilik; biyosferin ekolojik dengesinde arzulan- 
mayan rahatsızlıklar; yenilenemiyen kaynakların azaltılma- sı ve yok 
edilmesi; yaşam ve çalışma alanlarında insanların fizik, ruhsal ve 
sosyal sağlığına zararlı büyük eksiklikler. 

4- Gelişmekte olan ülkelerde çevre sorunlarının çoğu geri kal- mışlığın 
sonuçlarıdır. Milyonlarca insan doğru dürüst bir yaşam için gerekli 
asgari seviyeninin altında yaşamaktadır. Yeterli yiyecek, giyecek, ve 
barınakdan, eğitim, sağlık ve te- mizlik imkanlarından yoksundurlar. 
Bunun için, gelişmekte olan ülkeler çabalarını kalkınmaya 
yönlendirmeli, ama bunu yaparken önceliklerini iyi belirlemeli ve 
çevrelerini koruma- lı ve iyiliştirmelidirler. Kalkınmış ülkeler de 
gelişmekte olan ülkelerle aralarındaki farkı kapatmak için 
çabalamalıdırlar. Kalkınmış ülkelerdeki çevre sorunları genelde 
sanayiden ve teknolojik ilerlemelerden kaynaklanmaktadır. 



5- Nüfusun doğal artışı çevrenin korunmasında devamlı ola- rak sorun 
yaratmaktadır. Bu sorunlarla başetmek için gerekli politikalar 
oluşturulmalı ve önlemler alınmalıdır. Dünyada- ki en değerli varlık 
insandır. Sosyal ilerlemeyi iten, bilim ve teknolojiyi geliştiren ve 
emeğiyle çevreyi değiştiren insandır. Bilimsel, teknolojik ve sosyal 
ilerlemeler ve üretimdeki artış- larla insanın çevresini iyileştirme 
kapasitesi de her geçen gün artmaktadır. 

6- Artık öyle bir noktaya geldik ki, Dünyanın her yerinde çevre- ye 
yapacakları etkileri düşünerek eylemlerimizi daha büyük bir dikkatle 
planlamalıyız. Cehalet ve aldırmazlık sonucu bü- tün yaşamımızın ve 
refahımızın bağlı olduğu yerküremizin çevresine geriye dönülemez 
bir biçimde ve devasa boyutlar- da zarar verebiliriz. Bunun aksini de 
yapabilir ve bilgiyi akıl- lıca kullanarak, kendimize ve gelecek 
kuşaklara insan umut ve ihtiyaçlarına daha uygun bir çevrede daha 
iyi yaşam koşulları sağlayabiliriz. Günümüzde yaşayanlar ve 
gelecek kuşaklar için çevreyi savunmak ve iyileştirmek kaçınılamaz 
ve dünya genelinde ekonomik kalkınma vebarışın tesisiyle paralel 
olarak varmaya çalışacağımız bir hedeftir. 

7- Bu hedefe varılması için her seviyede vatandaşlar, toplu- luklar ve 
kuruluşlar sorumluluk almalı ve ortak amaç uğ- runa eşitlik bir 
biçimde gayret göstermelidirler. Kişiler ve kuruluşlar hem bağlı 
oldukları değerler hem de eylemleri- nin tümü ile geleceğin çevresini 
biçimlendirecekler. Yerel ve merkezi hukumetlere, kendi alanlarında 
geniş olarak çevre politikalarını oluşma ve eyleme koyma yönünden 
en büyük sorumluluk düşecektir. Kalkınmakta olan ülkelerin çevre 
sorumluluklarını yerine getirmeleri için gerekli kaynakla- rın 
yaratılmasında uluslararası işbirliği gerekecektir. Birçok çevre 
sorunu küresel ve bölgesel boyutlarda olduğu için, ül- keler arasında 
yaygın bir işbirliği ve uluslararası kuruluşlar tarafından ortak 
çıkarlar için eyleme geçmeyi gerektirecek- tir. Konferans bütün 
ülkeleri ve insanları, insanların yararı ve refahı için insan çevresinin 
korunması ve iyileştirilmesi için ortak çaba göstermeye davet eder. 

Stockholm Bildirgesi İlkeleri 

İlke 1 - Özgürlük, eşitlik, ve kaliteli bir çevrede onurlu ve yeterli 
yaşam şartları sağlanmış olarak yaşamak insanların te- mel bir 
haklarıdır. İnsan, aynı zamanda, bugünkü ve gelecek kuşaklar için 
çevreyi koruma ve iyiliştirmenin ciddi sorumlu- luğunu da taşır. 

İlke 2 - Dünyanın hava, su, toprak, bitki ve diğer canlılar gibi 
doğal kaynakları ve özellikle doğal ekosistemlerin özgün örnekleri, 



bugünkü ve gelecek kuşaklar için gerektiği şekilde yönetilerek 
korunmalıdır. 

İlke 3 - Yerküremizin hayati kaynakları yenileyebilme ka- 
pasitesi korunmalı ve gerektiği biçimde iyileştirilmeli ve restore 
edilmelidir. 

İlke 4 - Şu anda birtakım olumsuz faktörlerin etkisiyle tehli- keye 
düşmüş olan doğal hayatı ve habitatını korumak ve akıl- lıca 
yönetmek insanın özel bir sorumluluğudur. 

İlke 5 - Dünyanın yenilenemeyen kaynakları birgün tüken- 
melerini önleyecek biçimde kullanılmalı ve bunların yararları- nı 
bütün insanlığın paylaşması sağlanmalıdır. 

İlke 6 - Zararlı etkilerini yok edelemiyeceği oranda ısının ve zehirli 
maddelerin çevreye yayılması, ekosistemlerin onarıla- maz bir 
biçimde tahrip olmasına yol açmadan durdurulmalı- dır. Bütün 
ülkelerin insanlarının çevre kirliliğine karşı yürüt- tükleri haklı 
savaş desteklenmelidir. 

İlke 7 - Devletler, insan sağlığına, canlı kaynaklara ve deniz 
yaratıklarına zarar veren deniz kirliliğini önlemek için her tür- lü 
önlemi alacaklardır. 

İlke 8- Ekonomik ve sosyal kalkınma insana iyi bir yaşam ve 
çalışma ortamı sağlama ve dünyamızda yaşam kalitesini 
yükseltecek şartları hazırlama yönünden kesinlikle gereklidir. 

İlke 9 - Geri kalmışlıktan kaynaklanan eksiklikler ve doğal afetler 
ciddi sorunlar yaratmaktadır ve bu durum ancak önem- li miktarda 
mali ve teknik yardımla gelişmekte olan ülkelerin kalkınma 
çabalarını destekleyerek giderilebilir. 

İlke 10 - Gelişmekte olan ülkelerin çevre idaresi için fiyat 
istikrarına ve ihraç malları olan ana madde ve hammadelerden yeterli 
gelir sağlamaya ihtiyaçları vardır. Onun için, fiyat poli- tikalarında 
ekonomik faktörler kadar ekolojik süreçler de göz önünde 
bulundurulmalıdır. 

İlke 11 - Bütün devletlerin çevre politikaları gelişmekte olan 
ülkelerin bugünkü ve gelecekteki kalkınma potaansiyelini güç- 
lendirmeli ve herkes için daha kaliteli yaşam koşulları sağlan- 
masına engel olmamalıdır. Devletler ve uluslararası kuruluşlar 
çevresel önlemlerin uygulanmasından doğabilecek uluslarara- sı 
veya ulusal sonuçları karşılamak için anlaşma zemini oluş- 
turmalıdırlar. 



 
 

İlke 12 - Çevreyi korumak ve iyileştirmek için alınacak ön- lemlere 
kaynak ayırırken, gelişmekte olan ülkelerin özel du- rumları, 
gereksinimleri ve kalkınma planlarına alacakları çevre koruma 
önlemlerinin maliyetleri göz önünde tutulmalı ve ta- lepleri halinde mali 
ve teknik destek sağlanmalıdır. 

İlke 13 - Kaynakların daha rasyonel kullanımı ve böylece çevrenin 
iyileştirilmesi için, devletler kalkınma planlarında en- tegre ve 
eşgüdümlü bir sistem uygulamalıdırlar. 

İlke 14 - Rasyonal planlama kalkınma planlarıyla çevre ko- ruma 
planları arasında çıkabilecek uyumsuzlukları yoketmek için mutlak 
gereklidir. 

İlke 15 - İnsan yerleşimleri ve kentleşmenin çevre üzerine olumsuz 
etkilerini kaldıracak ve herkes için azami sosyal, eko- nomik ve çevresel 
yarar sağlayacak biçimde planlama yapıl- malıdır. Bu bağlamda, 
müstemlekeci ve ırkçı bir yaklaşımla hazırlanmış projeler terk 
edilmelidirler. 

İlke 16 - Hızlı nüfus artışının veya yüksek nüfus birikiminin veya 
düşük nüfusun çevreye 

ve kalkınmaya olumsuz etkisi olacağı yerlerde, temel insan haklarına 
saygılı ve devletlerin uygun bulduğu demografik politikalar 
uygulanmalıdır. 

İlke 17- Çevre kalitesini artırmak için planlama, idare ve de- netleme 
görevlerini üstlenecek uygun ulusal kurumların oluş- turulması gerekir. 

İlke 18 - Bilim ve teknoloji, ekonomik ve sosyal kalkınmaya katkıları 
çerçevesinde, çevre için riskli olan durumların belir- lenmesi, bunlardan 
kaçınılması ve denetlenmeleri için ve in- sanlığın ortak yararı yönünde 
kullanılmalıdır. 

İlke 19 - Çevrenin korunması ve iyileştirilmesi için kişile- rin, 
kurumların ve toplulukların aydınlatılması ve davranışla- rının bu amaca 
uygun hale getirilmesi gerekir. Bunun için hem yetişkinler hem de 
çocuklar için ve kötü şartlarda yaşıyanlara 



 
 
öncelik verilerek çevre eğitimi yapılması şarttır. Medya da çev- renin 
bozulmasına değil korunmasına ve iyileştirilmesine hiz- met edecek 
biçimde eğitim ve haber yayını yapmalıdır. 

İlke 20 - Çevre sorunları konusunda hem ulusal hem çok uluslu 
bilimsel araştırma ve geliştirme bütün ülkelerde, özel- likle de 
gelişmekte olan ülkelerde, teşvik edilmelidir. Bu bağ- lamda, güncel 
bilimsel enformasyonun serbest dolaşımı ve de- neyim transferi 
desteklenmeli; çevre koruyucu teknolojilerin ekonomilerine bir yük 
getirmeyecek biçimde ve yaygın olarak kalkınmakta olan ülkelere 
sunulması sağlanmalıdır. 

İlke 21 - Birleşmiş Milletler Kuruluş Senedi ve uluslararası hukuk 
kurallarına göre, ülkeler hakimiyet haklarını kullanarak kendi 
kaynaklarını kullanır ve çevre politikalarını tesbit eder- lerç Ancak, 
devletler bu eylemleri sırasında kendi hakimiyet sınırları dışındaki 
bölgelerin ve ülkelerin çevresine zarar ver- meme sorumluluğunu 
da taşırlar. 

İlke 22 - Devletler kendi hakimiyet sınırları dışındaki dev- let ve 
bölgelere verdikleri çevre zararı ve yaydıkları kirlilikden dolayı 
sorumlu tutulmaları ve tazminat ödemeleri için ulus- lararası 
hukukun gerektiği şekilde genişletilmesi için işbirliği yapacaklardır. 

İlke 23 - Ulusal veya uluslararası alanda kabül gören stan- 
dardlara ters düşmemek kaydı ile, her ülkede geçerli olan de- ğerler 
sistemi ve standartların gelişmiş ülkelere uygun olmak- la birlikte 
gelişmekte olan ülkelere uygun olmaması veya çok yüksek sosyal 
bedel getiriyor olması göz önünde tutulacaktır. 

İlke 24 - Çevrenin korunması ve geliştirilmesi için gereken 
uluslararası konular, büyük/küçük ülke veya başka bir ayırım 
yapılmadan eşitlik içinde ve bütün ülkeler tarafından bir işbir- liği 
ruhu içinde ele alınmalıdır. Devletlerin egemenlik hakları ve 
çıkarları göz önünde bulundurularak, her alanda yapılan eylemlerin 
çevreye zararlarını denetlemek, azaltmak ve orta- dan kaldırmak 
için hem çok uluslu hem ikili düzenlemelerleiş- birliği yapılması 
mutlaka gereklidir. 



 
 

İlke 25- Uluslararası örgütlerin çevrenin korunması ve iyi- 
leştirilmesinde etkili, eşgüdümlü ve dinamik bir rol oynayabil- meleri 
için devletler gereken önlemleri alacaklardır. 

İlke 26- İnsan ve çevresi nükleer silahların ve diğer toplu imha 
araçlarının etkisinden korunmalıdır. Devletler ilgili ulus- lararası 
organlarda bu tip silahların tamamen yokedilmesi için süratle gerekli 
antlaşmaları yapmalıdırlar. 

 

KAYNAK: 
https://www.cmo.org.tr/resimler/ekler/0a964846d55e228_ek.pdf 


