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Elaıador Anayasası' n ı Oku m ak

Doğanın,
cinslerin
Halkların
Anayasad

Eme ne ,

ozgur uklerini ve
Çeşitliliğini
a Harmanla yalım

Ekoloji Kolektifi

Ekvador Çiftçi Ve Yerli Halk orgütleri Ulusal Konfederasyonu
"FENoclN" başkanl Luis Alberto, "neoliberal modele, serbest
ticarete, hükümetlerin ikili anlaşmalarlna karşl sürekli bir mü-
cadele yürütüyoruz. 1990'dan beri bütün bu güçlerin bir araya
geImesiyle beraber toplumu, devleti Ve bütün Anayasa çerçe-
vesini dönüştürmenin gerekliliğini ortaya koymaya başladlk.
Yeni anayasa bizim için Sadece anayasanln değiştarilmesi değil
aynl zamanda bütün güç dengelerinin bağlamsal dönüşümü-
nü sağlamanln bir yolu anlamlna geliyordu. Asll önemli olanln
bu olduğunu açlkça anlamak gerekir. Bu bir amaç değildir. Bu,
daha adil Ve eşit bir toplum oluşturmak açin bir araçtlr." Diyor-
du. Ekvador Anayasl sürecinde etkin rol alan çiftçi, köylü, işçi,
kadln, ekoloji örgütleri aynl zamanda yeni Anayasa sürecini po-
litik mücadele süreci olarak ördüler. Ekvador Anayasasl kadar
önemsememiz gereken, bu Anayasayl yaratan politik tartlşma
zeminleridir. Türkiye seçim sonrasl Anayasa sürecine doğru
hazlrlanırken pek çok platform kuruluyor. Temel tartlşmamlz
bağlamlnda bir mücadele zemini olarak Anayasa'yı nasll tartl-
şacağımız önem kazanlyor. Liberal anayasa geleneği içinde bir
temel hak Ve özgürlükler pratiği dlşlna geçmemiz mümkün ola-
cak ml? Temel sorumuz bu...Bunun içın de Uzman hukukçulara
hazlrlatllacak bir anayasadan çok mücadele pratiklerine yasla-
nan ve mücadele alanIarlnl harmanlayan bir politik dile ihtiyacl-
mlz Var. Bu sürece katkl koyacak bir hattı benimseyerek emek,
doğa Ve kadlnlarln özgürlerini koruyacak ve bunlar arastnda
altlık üstlük hiyerarşisi kurmayacak bir anayasal çerçeveyi fikrı
ve politik bir düzeye taşlmak bugün temel önceliğimiz olarak
duruyor.

Türlerin, cinslerin, halklann çeşitliliğini doğanln haklan ile sa-
vunan bir anayasa için hUkUk alglmlzda bir dönüşüme ihtiyaç

Var. Verili liberal anayasal gelenek içinde kalarak iyileştirilmiş
bir haklar sistemi kurmanln ötesinde, temel olarak canlIlarln ve
halklann özgürlüklerini garanti altlna alacak biçimde bu hak-
larln kolektif Ve temel hak oIarak benimsenmesinin yolunU aç-
mak zorundaylz.

Bu aynı zamanda hukuk yapma pratiğimiz açısından da köklü
bir dönüşümü zorunlu kıllyor. Yoksa maddelere slklştürllmlş Ve
birbirinden koparttlmış haklar manzumesine fikri düzeyde dahi
ihtiyaclmlz yok. Emek Ve doğayl birlikte savunacak bir anayasal
çerçeveye ihtiyacımız Var. Bu ihtiyaca cevap Verebiİecek nitelik-
te Ekvador Anayasasl'nln ilgiIi gördüğümüz bölümlerini bu tar-
tlşmayl zenginleştirmek için bu sayıda çevirmeyi uygun bulduk.
Ekvador Anayasasl belki de ekolojik bır anayasa pratiğine en

çok yaklaşmlş metin. Bu metinde doğa haklarl, emek haklarl
ile birlikte harmanlanarak düzenlenmiş. Yerla halkların Ve köy-
lülerin haklarl, doğanln hakları ile birlikte tanlnmış. Ekvador
Anayasasl, doğayl bir hak öznesi haline getirerek, bugüne ka-
dar hak öznesini "İnsan" olarak gören liberal hukuk sisteminde
bir kırllmayl da temsil ediyor. Liberal hukukun sadece "insan
haklarl"na slklştırdlğl hak Ve özgürlükler zeminini genişletiyor...
Doğanın haklannı koruyacak kurumlar, kişiler devlet Ve köylü
örgütleri olarak ön plana çtklyor.

Önümüzdeki sayıda ise Bolivya Ve Venezüella Anayasalarlnl bu
bağlamda değerlendireceğiz. Özellikle canlılığın Varllk - yokluk
sorunu ile karşl karşıya kaldığı çağımızda, ha|klann çeşitliliği ve
biyolojik çeşitlilik araslnda bir öncelik sonrallk ilişkisi kurmayan
Ve ekolojik bir yaşam için canlllığİn Ve halklann çeşitliliğini esas
alan Anayasa için duyulan acil bir tartlşma Ve politika yapma
sürecine de çağrlmlzla bu sürece katkl koymaya çallşlyoruz.

_ .koıora ko.İttt adına gniba w $o,nl! yazl işleli müdüni: €nE Batüray Afunok
de.gi edtÖ.Ü: Elnemcan Tura., F€v.i ollÜeİ gİatk tasşnr. ve uy8ulans: Harman sr.er, samet zeydaı
iokişp sokak 2614 k ılaylankara l ww,ekolojist]ero€ | elrolojlkoleİtiİ@rah@.@n ] lelefon: (0312) 425 77 64 fakg \o3!2l 425 77 64
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Ekvador Anayasası
ll. BAşL|K

HAxı-AR

iklncl Bölüm

iyl yaşama haklarl

Blrlncl klslm

su Ye glda

Madde 12: Su temel ve Vazgeçalemez bir insan hakkıdlr. su;
toplumsal kullanlma tabi, devredilemez, ihlal edilemez, strate_
jik ulusal bir mirastır, hayatn temelidir.

lvladde 13: Kişi Ve toplulUklann sağllklü, yeterli Ve besleyici gl_

daya erişme hakkı mevcuttur. Bu gldalarln yerelden temin edil-
mesi ve çeşitli kültürel gelenek Ve kimliklere uygun bir biçimde
üretjlmesi tercih unsurudur.

Ekvator deVleti glda egemenliğini te§Vik edecektir

lkıncl kıslm

sağhkh çevre

Madde 14: Halkln sağlıkll Ve doğal (ekolojik) dengelere uygun
bar ortamda sürdürülebilir Ve iyi bir yaşam sürme hakkl tanlnlr.

Çevrenin ve ekosistemin korunmasl, biyoçeşitlilik, ülkenin ge-

netik bütünİüğü, çevreseı zararlann engellenmesi ve tahrip
edilmiş doğal alanlarln geri kazandırllmasl kamu yararl olarak
tanlmlanlr.

Madde 15: DeVlet, çeVresel açıdan temiz teknolojileri Ve kirliIi-

ğe yol açmayan, çevresel etkisi düşük alternatif enerji kaynak-
lannl teşvik eder.

Glda egemenliği Ve suya ulaşma hakkl ihlal edilerek enerjj ala-
nlnda yeterlilik/bağlms|zllklegemenlik sağlanamaz.

Kimyasal, biyolojik ve nükleer silahlarln, kirliliğe yol açan orga-
nik Ve toksik maddelerin, dünyada yasaklanmlş kimyasaltarlm
ilaçlarünln, zararıl teknolojilerin Ve deneysel amaçh biyolojik
ajanlarln, insan sağlığına ya da gda egemenliğine Ve ekosis-
teme zarar Verecek genetiği değiştirilmiş organizmalarln geliş-
tirilmesi, üretimi, mülkiyeti, pazarlanmasl, ithalatl, taşınması,
stoklanmasü ile nükleer Ve toksik atıklann ülke slnlrlarlna gir,

mesi yasaktlr.

yedinci Bölüm

Madde 7t Hayat doğa ya da Doğa Ana sayesinde gelişir Ve ye-

niden üretilir. Doğanln haklan; hayati döngüsünün, yaplslnln,
gelişme sürecinin Ve işlevinin muhafaza edilmesine Ve bütün-
cül bir Şekilde Vaalğlnln korunmasına dayanır.

Tüm kiŞiler, toplUluklar, halklar Ve milletler idari makamlardan
doğa haklannln yerıne getirilmesjni talep edebilir. Bu haklann
uygulaması Ve yorumuna yönelik esaslar Anayasa'nln gerekli
maddelerinde belirtilmiştir.

Devlet, gerçek, tüzel kişileri Ve topluluklarl doğay korumalarl
için teşVik eder, ekosistemi oluşturan tüm bileşenlerin korun-
maslna öncülük edecektir.

Madde 72: Doğanln yenilenme (restorasyon) hakkl mevcuttur.
Bu yenilenme tahrip edilmiŞ doğal alanlarda yaşayan kişi Ve

toplulukların zararlnl karşllamakla yükümlü olan devletten, ger-

çek Ve tüzel kişilerden bağlmslzdlr.

Çevresel etkilerin ciddi Ve daimi olduğu durumlarda (yenilene-
meyen doğal kaynaklarln sömürüSünün söz konusu olduğu Va

kalar dahil), yenilenmenin en Verimli şekilde yapllabilmesi için
devlet gerekli mekanizmalarl devreye sokar, olumsuz çevresel
etkileri ortadan kaldlrmak ve gidermek için gerekli önlemleri
a lır.

Madde 73: Devlet, canll türlerinin yok olmaslna, ekosistemin
tahrip olmaslna Ve doğal döngünün zarar görmesine yol aça-
cak faaliyetlere karşi önlem almak Veya slnlrlama getifmekle
yükümlüdür.

Ulusal genetik mirasa geri dönüşü olmayan bir biçimde zarar
verecek organak ve organik oimayan madde Ve canlllann ülkeye
girişi yasaktr.

Madde 74: lyi bir yaşam sürdürebilmek için kişilerin, topluluk-
larln, halklarln Ve milletlerin çevre Ve doğal kaynaklardan fay-
dalanma hakkl mevcuttur.

Doğal kaynaklann ele geçirilmesi söz konusu değildir. Bu kay-
naklarln üretimi, kiralanmasl ve kullanlml devletin denetimine
tabid ir.

Doğa haklan



vl. BAştlK

KALı(lNMA REJiMi

Üçüncü Bölüm

Gtda Egemenliği

Madde 281: Glda egemenliği, stratejik bir amacl Ve devletin insanlarln,
topluluklann, halklarln ve milletlerin sağllkll Ve kültürel olarak uygun olan
gldada sürekli bir şekilde kendine yeterliliğe erişmelerini garanti etmesi so-
rumluluğunu kapsar.

Bunun için aşağlda slralanan maddeler devletin sorumluluğundadlr

Uretimi küçük Ve orta ölçekli birimler tarafından yapllan, komüniter Ve sos-
yal ve dayanlşmacl bir ekonomiye dayall tarlmsal glda üretimini Ve ballkçlll-
ğl teşVik etmek.

Tanm Ve ballkçlllkta organik ve ekolojik tekniklerin geliştirilmesina Ve çeşit
lendirilmesini desteklemek.

Çiftçilerin toprağa, suya Ve üretim için gerekli olan diğer kaynaklara erişi-
mina sağlayacak yeniden dağltlm (redistribüsyon) mekanizmalannı teşVik
etmek.

Tanmsal biyoçeşitliliğin Ve ona bağh olarak tohum kullanlml, saklanmasl
ve değiş tokuşU gibi geleneksel bilgilerin korunmaslnl ve geri kazanılmaslnl
teşVik etmek.

lnsanlarln tüketimi için yetiştirilen hayvanlarln sağllkh bir ortamda yetiştiril
miş olmalarl ve sağllkll olmalarınln önlem almak.

Glda egemenliğini garanti edecek şekilde uygun olan bilimsel araştlrmanln
Ve teknolojik bulu§larln gelişmesini garanti etmek.

Biyoteknolojinin kullanlml Ve geliştirilmesini (denenmesi, kullanlml Ve tica
reti gibi) bjyoçeşitlilik kurallarl altlnda denetlemek.

orneğin kırsal Ve kentsel eşitliği destekleyecek şekilde glda ticareti Ve dağl-
tlml yapacak üretici Ve tüketici organizasyonlarlnln Ve ağlarlnln geliştirilme-
sini desteklemek.

Glda dağltlm Ve ticaretinin adil Ve dayanlşmacl olacağl sistemler oluştur-
mak. Glda ürünleri ile monopol kuran Veya herhangi bir şekilde spekülas-
yon yapan pratikleri engellemek.

Gldaya erişimi riske Sokan doğal ya da insan faaliyetlerine bağll afetlerden
zaar gören halklara glda yardımünda bulunmak. Allnan uluslararasl glda

Lı.

Güda ithalatüna bağlmllllktan korunmasl için uİusal tanmsal gİda Ve ballkçl-
lık sektörlerini koruyan finans, Vergi Ve gümrük politikalarlnl benimsemek.

Uretim araçlannü edinmelerini kolaylaştracak şekilde küçük ve orta ölçek-
li kadln ve erkek üreticilerin finansmanını için tercih edilen mekanizmalarl
oluşturmak.

ı
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yardlmlarl hiçbir şekilde yerel glda üretiminin ne sağhğlnl ne de geleceğini etkile-
meyecektir.

Halkı, kontamine olmuş (kirlenmiş, bozulmuş) olan, ya da sağllğlnl risk altlnda
blrakan ya da bilimin etkileri hakklnda kararslz olduğu güdalarln tüketiminden ko-
rumak ve bUnlarl engellemek.

ozellikle kadln Ve erkek küçük üreticilerin ağlannl öncelik alacak şekilde, sosyal
içerikIi Ve beslenme ile jlgili programlar için glda Ve gerekli temel malzemeleri
edinmek.

Devlet, glda üretimi için kullanllan sulama suyunun kullanlmlnl Ve yönetiİmesini
eŞitlik, Verimlilik Ve sürdürülebilir çevre prensipleri çerçevesinde kontrol edecek-
tir.

2. Çevre yönetimi politikalarl kapsamlı olarak uygulanlr Ve bunlara devletin her
kademesinde Ve ülke topraklarlnda yaşayan gerçek ya da tüzel tüm kişiler tarafln-
dan uyuImasl zorunlUdur.

3. Devlet, devresel etki yaratan her türlü aktivitenin planlama, yürütme Ve deneti-
minde, bunlardan etkilenen kişi, topluluk, halk Ve milletlerin aktif Ve sürekli kath-
mlnl garanti altlna allr.

4. Çevre konusundaki yasal mevzuatlarln kapsaml konusunda Şüphe durumun-
da, bunlar, doğanln korunmaslna en uygun şekilde uygulanlr.

Madde 396: Hasar konusunda kesinlik bulunduğunda, Devlet, olumsuz çevresel
etkileri önleyemeye yönelik ilke ve tedbirleri benimser.

Herhangı bir fiil Veya ihmalin çevresel etkileri konusunda şüphe durumunda, ha-

ı

!

Madde 282: Devlet, sosyal Ve doğal işlevlerini gerçekleştirmesi gereken toprağln
kullanımünı Ve toprağa erişimi düzenlemelidir. Yasa taraflndan kUrulacak ulusal
bir toprak fonu kadln Ve erkek çiftçilerin toprağa eşit erişimini düzenleyecektir

Büyük toprak sahipliği (toprak ağallğl) Ve toprağln az elde top|anmasl, sularln Ve
su kaynaklarlnln istillenmesi Ve özelleŞtirilmesi yasaktlr.

vll. BAşL|K

İYi YAşAM REJiMi

iklnc| Bölüm

Biyoçeşltlilik ve doğal kaynakla]

Blr|ncİ ksım

Doğa ve Çevıe

Madde 395: Anayasa, aŞağldaki Qevresel ilkeleri benimser:

1. Devlet, sürdürülebilir, çevre için dengeli Ve kültürel çeşitliliğa gözeten, biyoçe-
şitliliği Ve ekosistemlerin doğal yenilenme kapasitelerini koruyan Ve mevcut Ve
gelecek kuşaklann ihtiyaçlarlnın karşllanmasınl öngÖren bir kalklnma modelini
garanti eder.

l §
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sara iliŞkın bilimsel kanlt oImasa dahi, Dev|et, gerekli koruyucu
tedbirleri allr.

Çevreye verilen zarar, kusursuz sorumluluktur. Çevrede neden
olunan tüm hasar, ilgili yaptrlmlara ilaveten, ekosastemlerin
tümüyle yenilenmesi ve etkilenmiş kişi Ve topluluklarln tazmin
edilmesini gerektirir.

Üretim, dağıtlm, pazarlama Ve mal ve hizmetlerin kUllanlml
süreçlerinin aktörlerinden her biri, her türlü çevrese| etkinan
önlenmesi, neden olunan zanrla n hafifletilmesi ve telafi edil-
mesi, Ve sürekli bir çevresel kontrol sistemi kurulmasl sorumlu-
luklarlnl direk olarak üstlenir.

Çevresel zararlarln takibi Ve cezalandlrllmasl için açllan hukuk
davaları zaman aşlmlna uğrayamaz.

Madde 397: Çevresel tahribat durumunda, Devlet ekosistem-
lerin sağllk Ve restorasyonunu sağlamak amaclyla harekete
geçer. iıgııl cezaya ek olarak, Devlet, zaran yol açan faaliyeti
gerçekleştiren aktörlerden, yasayla belirlenmiş koşullar ve
prosedürler çerçevesince, tazminat yükümlülüklerinin yerıne
getirilmesini talep eder. Yükümlülük, çevre denetamini yerine
getirmekten sorumlu kişi Ve kuruluşlarl da kapsar. sağllkll Ve
ekolojik olarak dengeli bir çevrede yaŞama bireysel Ve toplum-
sal hakklnl güVence altlna aImak için, DeVlet aşağldakilerle yü-

kümlüdür:

lnsan Ve çevre için tehlakeli Ve toksik maddelerin üretimi, ıtha-
latl, dağltlml, kullanlml Ve imhasınl düzenlemek.

lvedilik, Verimlilik, güvenlik, sorumluluk Ve dayanlşma ilkelerine
dayall bir ulusal güVenlik, risk yönetami Ve doğal afet yönetimi
sistemi kurmak.

daşlarln katüllml, zamanlama, danışan özne Ve değerlendirme
Ve reddetme kriterlerı yasa tarafından belirlenecektir.

Devlet, halk taraflndan verilen kararl yasa taraflndan oluşturu-
lan kriterler ve uluslararasl insan haklarl belgeleri doğrultusun-
da değerlendirecektir.

Danlşma süreci sonucunda halkln büyük çoğunluğu muhalefet
ederse, projenin gerçekleştirilip gerçekleştirilmeme kaft , ya-
saya uygun yüksek idari bir mercitarafündan alInacaktlr.

Madde 399; Devletin çevre üzerındeki Vesayetinin bütüncül
Uygulamasl Ve halkln doğay! korumaktaki sorumluluğu, sorum-
luluğu çevreyi Ve doğayl korumak olan, merkezi olmayan ulusal
bir çevre yönetimi sistemi araclllğlyla sağlanacaktlr.

Biyoçeşltlılik

Madde 4oo: Devlet, uygulanmasl Ve yönetimi kuşaklararasl bir
sorumluluk olarak algllanan biyoçeşitlilik konusunda egemenli-

ğini deklare eder- zirai ve yabani hayattaki biyoçeşitlilik ile ülke-
nin genetik mirasln korunmasl da dahil olmak üzere devlet tüm
bileşenleriyle biyoçeşitliliğin korunmaslnl kamu yararl atfeder.

Madde 4o1: Ekvator'da genetiği değiştirilmiş ürünler Ve to-
humlar bulunamaz. Bahsi geçen ürünler Ve tohumlar, yalnlzca
ulusal çlkarlar söz konusu olduğunda Ve bu, devlet başkanllğl
taraflndan deklare edilip parlamento taraflndan onaylandlğın-
da kullanllabilir Devlet, modern biyoteknolojininin Ve ürünleri-
nin kullanımlnl Ve geliŞtirilmesini, deneylerini Ve ticarileştirilme-
si katl biyoçeşitlilik normlarıy|a denetler. Biyoteknolojinin riskli
Ve deneysel uygulamalarlnl yasaklar.

Madde 402: Ulusal biyoçeşitlilikten de kaynağlnl alan kolektif
bilgi ile eIde edilmiş, sentezlenmiş ürünler ile ilgili olarak fikri
mülkiyet haklan da dahil olmak üzere, haklarln devredilmesi
yasaktlr.

Madde 4o3: Devlet; biyoçeşitliliğin, insan sağllğlnln, kolektif
haklarln Ve doğanln korunmaslna Ve sürdürülebilirliğine zarar
verebilecek maddeler içeren anlaşmalan imzalamaz.

Uçüncü Klslm

Doğal Miras ve Ekosistemıe,

Madde 4o4: Ekvator'un eşsiz Ve paha biçilmez doğaI mirasl
doğal, bilimsel, kültürel ve görsel açldan değer!i ]İziksğ| biyo-
lojik Ve jeolojik oluşumlarl içerir Ve bunlarln korunmaslnl, mu-
hafazaslnl, yenilenmesini ve iyileştirilmesini gerektirir. Bunun
uygulanmasü Anayasa'da belirlenmiş ilkelere Ve güVencelere
tabi olup kanun uyarlnca yapllan arazi planlamasl Ve ekolojik
bölgeleme ile uyumlu biçimde gerçekleştırilecektir.

Tüm gerçek Veya tüzel kişilerin, topluluklann Ve insan gruplarl-
nln, çevre konusunda etkili bir koruma elde etmek iQin - Çev-
reye Verilen zaran ya da tehditleri durdurmaya izin veren ön-
leyici yollara başvurma imkanl da dahil olacak şekilde- yasal
eylemıerde bulunmalarına Ve direk çlkarlarlna zarar Vermeden
hukuki Ve idari organlara ulaşmalarlna/başVurmalarlna izin
Vermek.

Çevre kirliliğinin önlenmesi Ve kontrolü, bozulmuş/kirlenmiş
doğal alanlann geri kazandlrllmasl Ve doğal kaynaklann sürdü-
rülebilir yönetami için etkin mekanizmalar kurmak.

Koruma altündaki doğal alanlarln dokunulmazllğlnl, biyoçeşitli-
liğin Ve ekosistemlerin ekolojik işlevlerjnin devamllllğlnl koruya-
cak şekilde, garanti etmek. Koruma altlndaki doğal alanlarln
(sit alanlan) idaresi Ve iŞletimi deVletin sorumluluğundadlr.

Madde 398: Devlet taraflndan allnan çevreyi etkileyeba|ecek
her türlü karar Ve yetka mutlaka geniş Ve uygun bir şekilde bil-
gilendirilecek olan halka danlşllacaktlr. Danlşan özne Devlet
olacaKlr. Danlşllacak aktivite hakklnda öncel danlşma, Vatan-

iklncl klslm
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Madde ııo5: ulusal sit alanlarl sistemi biyoçeşitliliğin korun-
maslnl Ve ekosistemin sürdürülmesini garanti altlna allr Bu
sistem, resmi, özerk, merkezi olmayan, komüniter Ve özel alt
sistemlere entegre oIur Ve yönetimi ve düzenlenmesi devlet
taraflndan gerçekleştirilecektir. Devlet, sistemin fi nansal sür-
dürülebilirliğina sağlayacak mali kaynaklan bulmakla ve geç-
mişten bu yana bu bölgelerde yaşamlş olan toplumlarl, halklarl
Ve uluslarl bu bölgelerin yönetimine dahil etmekle sorumludur.
Yasa uyarlnca, Vatandaş olmayan gerçek Ve tüzel kişilerin her
hangi bir toprak üzerinde mülkiyet hakkl, ulusal güVenlik böl-
gelerinde ya da korumaya allnmlş alanlarda imtiyaz hakkl elde
etmeleri mümkün değildir.

Madde 4o7: Korumaya allnmlŞ alanlarda Ve dokunulmaz ilan
edilen alanlarda orman kaynakları da dahil olmak üzere yena-

lenebilir olmayan kaynaklarln kullanllmasl yasaktlr. Ancak,
Devlet Başkanllğl taraflndan geçerli bir görüş bildiriIdiğinde Ve
Parlamento tarafından ulusal çlkar deklare edildiğinde bu ku-
ral asklya alünabilir. Parlamento konuyu halkoyuna sunabilir.

Madde 41o: Devlet, topraklarln korunmasl ve baklml içan, Ve

de aynl zamanda onlarl koruyan Ve glda egemenliğini destek-
leyen tanmsal aktavateler için çiftçilere Ve köylü halka destek
verecektir.

su

Madde 41t Devlet, su kaynaklarlnln, hadrografi havzalarlnln
Ve hidrolik döngü ile ilgili olan ekolojik su debisinin bütünsel
olarak korunmasl, iyileştirilmesi Ve yönetimini garanti edecek-
tir. Suyun kalitesi ve miktannl Ve ekosistemlerin, özellikle de
su kaynaklarl Ve sularln beslendiği bölgelerin, dengesini etki-
leyebjlecek bütün aktiviteler regüle edilecelcir. Ekosistemlerin
sürdürülebilirliği Ve insanllğln tüketimi, sulann kullanlml ve sU-
lardan yararlanmada öncelikli olacaktlr.

Madde 4L2,: sularln idaresi ile yükümlü olan otorite aynl za-
manda planlama, regülasyon Ve kontrolden de sorumlu olacak-
tlr. Bu otorite, ekosastem merkezli bir su idaresini garanti etmek
için çevreden sorumlu otorite ile işbiniği yapacak Ve koordinas-
yonlu çallşacaktlr.

yedinci klslm

Dördüncü ı(lslm

Doğal Kaynaklaı

Madde 408: Yenilenebilir olmayan kaynaklar, genel olarak yer
altl kaynaklarl, mineral rezervleri Ve hidrokarbonlar dev|etin
devredilemez, feshedilemez ve daimi varllklarldlr. Klta sahanlığl
ve karasularl alanlarlnda su altlnda bulunanlar da dahil olmak
üzere topraktan farkll özelliğe sahip maddeler ile biyoçeşitlilik,
genetik miras Ve radyoelektrik spektrum da bu statüdedir. Bu
Varllklar sadece Anayasa'da düzenlenen katı bir şekilde düzen-
lenen çevre ilkelerinin çerçevesinde kullanılabilir. Devlet bu
kaynaklann kullanlmlndan en az işletme yetkisine sahip şirket
kadar istifade edecektir. Devlet, doğal kaynaklarln Ve enerjinin
üretim, tüketim ve kullanlm süreçlerinin doğal döngüleri koru-
maslnl Ve yaşamln değerli bir şeki|de devam etmesini Sağlaya-
cak önlemler allr.

Beşincl xlslm

Toprak

Madde 4o9: Toprağln korunması, özellikle de Verimli klsmlnln
korunmasü. kamu yararl içindir Ve ulusal bir önceliktir. Özellikle
kirlenme, çölleşme Ve erozyon sebebiyle bozulmaslnl önleyecek
şekilde sürdürülebilir bir kullanlm ve korumaslnln sağlanmasl
için normatif bir çerçeve olUşturulacaktlr. DeVlet, mono kültürü
önleyecek Ve tercihen yerli Ve bölgeye uyumlu türleri kullanarak
ormanlaştlrma, yeniden orman!aŞtlrma Ve yeniden bitkilendir-
me için projeler geliştirecek ve teşvik edecektir

Yerküre, kent ekolojlsl Ye alternataf eneıİiler

Madde 413: Devlet, enerji verimliliğini, çeşitlendirilmiş, etkisi
az ve ne glda egemenliğini, ne ekosistemin ekolojik dengesini
ne de su hakkünl tehlikeye atan yenilenebilir enerji gibi Çevresel
olarak temiz Ve sağllkll pratjklerin Ve teknolojilerin kullanllmasl-
nl Ve geliŞtirilmesini teşVik edecektir.

Madde 414: Devlet, iklim değişikliğini azaltmak için, sera gazl
etkisi yapan gazlarln emisyonlarlnl, ormanslziaşmay Ve atmos-
ferin kirlenmesani klsltlamak yoluyla gerekli önİemıeri alacaktlr;
ormanlarl Ve bitki örtüsünü korumak için önlemler alacaktır Ve

risk alt|nda olan popülasyonlarl koruyacaktlt

Madde 415: Merkezi devlet Ve merkezi olmayan özerk hükü-
metleı kentsel bölgenin düzenlenmesi Ve arazinin kullanlml
hakklnda planll bir kentsel büyümeyi Ve kent faunaslnln yöneti-
mini sağlayan ve yeşil alanlar oluşturulmasınl destekleyen bü-
tüncül Ve katllımcl politikalar benimseyecektar

N4erkezi o!mayan özerk hükümetler suyun orantlll kullanlml Ve

atıklarl azaltllmasl Ve katl Ve slVl atlklann uygun şekilde tasfye-
si için programlar geıaştirecektir. l\4otorlu olmayan kara taşltlarl
ile ulaşlm, özellikle bisiklet yollarl yapıml yoluyla, desteklene-
cek Ve kolaylaştlrllacaktlr.

Çevlrenler:

Aslı Öcal, slnem Kavak, Müge Yıldlılm, Ekin Kurtiç

Madde 406: Devlet, batakllklar, sUlak alanlar, bulut ormanlarl,
kuru Ve nemli tropikal ormanlar, mangrovlar, deniz Ve kıyü eko
sistemleri gibi hassas ekosistemlerin korunmasl, sürdürülebilir
bir şekilde kullanllmasl, iyileştirilmesi ve denetim eksiklikleri-
nin giderilmesi yönünde tedbirler alacaktır.

Altlncl xtslm
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