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BİRİNCİ ÇEVRE EYLEM PROGRAMI (1973-1976) 
 

Çevre politikalarının amaç ve ilkelerini belirleyen birinci eylem programında yapılacak eylemler 
anlatılmıştır. Programın temel amacı “Ulusal çevre politikalarının, olabildiğince  

birbirine uyumlu hale getirilmesi ve koordine edilmesidir” (Dura ve Atik, 2014: 437). Program altı 
ana amaç etrafında şekillenmiştir. Bunlar:  

• Çevreyi kirletmenin ve zarar vermenin önlenmesi veya en aza indirilmesi, 

• Tatminkar bir ekolojik denge ve biyosfer korumasını kalıcı hale getirmek 

• Ekolojik dengeye zarar verecek derecede kaynakların veya doğanın kullanımına 
maniolunması,  

• Yaşamın ve özellikle çalışma hayatının iyileştirilmesi için gerekli kalite vedüzenlemelerin 
oluşturulması,  

• Yerleşmenin planlanması ve toprağın kullanımında düzenleme yapılması, 

• Özellikle uluslararası kuruluşlarla ve topluluğun dışındaki ülkelerle, çevre 
sorunlarınınçözümü için işbirliği yapılması şeklindedir (TUSİAD, 1998: 56). Bu hedeflerden çoğu 
daha sonra Avrupa Tek Senedi ve Maastricht Antlaşması’nda yer almıştır.   

Birinci Çevre Eylem Programı’nın genel prensipleri on bir başlık halinde verilmiştir. Bu 
başlıklar kısaca:  

• Kirliliğin kaynağında önlenmesi, 

• Bütün teknik planlama ve karar alma süreçlerinde çevre boyutunun en erken 
aşamadadikkate alınması,  

• Ekolojik dengeye büyük zarar veren doğal kaynakların ya da doğanın 
sömürülmesindenkaçınılmalıdır,  

• Bilimsel ve teknolojik araştırmaların çevreyi korumak ve geliştirmek ve 
kirliliklemücadele etmek kapsamında desteklenmesi,  

• Ortaya çıkmış olan sorun maliyetinin kirleten tarafından karşılanması, 

• Birlik içindeki bir ülkede yapılan aktivitenin, başka bir ülkede çevresel bir yıkıma 
yolaçmaması,  

• Birlik içinde gelişen çevre politikalarının gelişmekte olan ülkelerin durumlarının 
dadikkate alınarak şekillendirilmesi,  

• Küresel çevre araştırma ve politikalarını teşvik etmeyi amaçlayan girişimlerin 
uzundönemli Avrupa Çevre Politikasının tanımlandığı şekilde arttırılması,  

• Çevrenin korunması bütün birlik için önemlidir ve çevre politikasının başarısı için 
bütünseviyelerdeki herkes destek olmalı, konuyla ilgili olarak devamlı ve detaylı eğitimler 
verilmelidir.  

• Her kategorideki kirlilik için farklı seviyeler tespit edilerek öncelikler belirlenmelidir, 

• Çevre politikasının ana bakış açısı bazı ülkelerle sınırlı kalmamalıdır. Uzun vadeli ortaklık 
anlayışı çerçevesinde, bu alandaki ulusal programlar koordine edilmeli ve ulusal politikalar birlik 
içinde harmanlanmalıdır şeklinde özetlenebilir  (FEAP, 1973: 6-7).   


