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5
Haziran Dünya Çevre Günü’nün 39. Y›ldö-
nümünde, geçen bunca süre içerisinde yafla-
d›klar›m›z ve  tan›¤› oldu¤umuz ekolojik fe-

laketler, dünyam›z›n ve ülkemizin gelece¤i için
iyimser olmam›z› engelliyor. 

Do¤an›n ya¤malanmas›na karfl› ç›kan hukukçula-
r›n elindeki tek güç olan hukuki mevzuat; do¤a-
n›n, kültürel varl›klar›n, çevre ve insan sa¤l›¤›n›n
korunmas› konusunda idarenin yarg›sal denetimi
ile desteklenen güçlü hukuksal yap›, geçen bu sü-
re içinde , do¤an›n ticari bir nesne haline gelme-
sinin yolunu açan politikalar ve bu politikalar›n
yasama ve yürütme organ›ndaki destekçileri saye-
sinde ciddi tahribata u¤rad›. Çevre talan›na hu-
kuki zemin oluflturma saiki ile çevre mevzuat›
de¤ifltirildi. Hukuk ve adalet sistemi, çevrenin
ve do¤an›n ya¤malanmas› yolunda bir araç
haline getirildi.

Çevre,do¤a,ekoloji, do¤al ve kültürel de¤erlerin
hukuk yolu ile nas›l tahrip edildi¤ini anlatan; ‹z-
mir  Barosu Kent ve Çevre Komisyonu üyesi
Av.Ömer ERLAT taraf›ndan haz›rlanan “Çevre,
‹nsan Sa¤l›¤› Do¤al ve Kültürel De¤erlerin Tahri-
bi Yolunda Hukukun Araç Olarak Kullan›lmas›”
bafll›kl› çal›flmay› tüm meslektafllar›m›z ve ka-
muoyu ile paylafl›yoruz.

Yaflam›, do¤ay› ve eme¤i savunmak için sesleri-
mizi ve mücadelemizi birlefltirmek dile¤iyle.

Av.Sema PEKDAfi
‹zmir Barosu Baflkan›

SUNUfi
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Ç
evre mücadelesi içindeki avukatlar,
hukukçular ve aktivistler olarak biliyoruz
ki, geride b›rakt›¤›m›z 10-15 y›ll›k süreç

içinde, do¤an›n ticari bir nesne haline gelmesinin
yolunu açan politikalar sayesinde do¤al hayat cid-
di tahribata u¤rad›. Bu tahribata yasal k›l›f yarat-
mak isteyenlerin ilk el att›¤› alan, çevre hukuku
oldu. Çevre mevzuat›nda yap›lan  de¤ifliklikler
sonucunda, hukuk ve adalet sistemi, çevrenin ve
do¤an›n tahribi ve ya¤malanmas› yolunda bir
araç haline getirildi.

‹flte bu çal›flman›n amac›, son 10-15 y›ll›k süreç
içinde çevre koruma mevzuat›nda yap›lan
de¤iflikliklerle, çevresel, do¤al ve kültürel
de¤erlerin tahrip ve ya¤ma edilmesinin yolunun
nas›l aç›ld›¤›n› gösterebilmek, çevre tahribat›na
ve ya¤maya iliflkin ait büyük foto¤rafa mütevaz›
bir ›fl›k tutabilmektedir.

ÖNSÖZ



5

1
982 Anayasas› ile bir yandan sa¤l›kl› ve den-
geli bir çevrede yaflama hakk› öngörülmüfl, di-
¤er yanda da; mülkiyet hakk›n›n toplum yara-

r›na ayk›r› kullan›lamayaca¤›, k›y›lardan yararlan-
mada öncelikle kamu yarar›n›n gözetilece¤i, Devle-
tin topra¤›n, kültür ve tabiat varl›klar›n›n, ormanla-
r›n, tar›m arazileri ve meralar›n korunmas› ile yü-
kümlü oldu¤u düzenlenmifltir. Anayasan›n kabulün-
den sonra Çevre Kanunu , Kültür ve Tabiat Varl›k-
lar›n› Koruma Kanunu, Milli Parklar Kanunu, K›y›
Kanunu, Bo¤aziçi Kanunu, Mera Kanunu gibi ka-
nunlar ve baflta ÇED Yönetmeli¤i olmak üzere ge-
cikmeli de olsa ç›kar›lan yönetmeliklerle ülkemizde
çevrenin korunmas› ve tahribinin önlenmesi konu-
sunda ciddi hukuki düzenlemeler yap›lm›flt›r. ‹ç hu-
kuktaki bu düzenlemeleri onaylanmas› uygun bulu-
nan bir dizi uluslararas› sözleflmeler izlemifltir. 

2000’li y›llara gelindi¤inde; do¤an›n, kültürel
varl›klar›n, çevre ve insan sa¤l›¤›n›n korunmas› ko-
nusunda idarenin yarg›sal denetimi ile desteklenen
güçlü bir hukuksal yap›n›n mevcut oldu¤undan söz
edilebilir. 

2000’li y›llardan itibaren günümüze kadar olan
süreçte de vahfli neo-liberal politikalar› destekleyen
mevzuat de¤ifliklileri ve uygulamalar ile baflta
sanayi, madencilik, turizm  sektörleri lehine olmak
üzere çevrenin kontrolsüzce tahribini ve ya¤malan-
mas›n›  öngören hukuksal yap› oluflturuldu¤u
görülmektedir. Bu süreç halen de devam etmekte-
dir. Yap›lan  mevzuat de¤ifliklikleri ile hukukun ve
adalet sisteminin çevrenin ve do¤an›n ya¤malan-
mas› yönünde bir araç olarak kullan›lmas› sürecini
her koruma sujesi için ayr› bafll›klar halinde
afla¤›da ortaya koymaya çal›flt›m.

G‹R‹fi
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1) KIYILARLA ‹LG‹L‹ MEVZUATTA YAPILAN
DE⁄‹fi‹KL‹KLER

Anayasan›n 43. Maddesinde;  K›y›lar›n, Devletin
hüküm ve tasarrufu alt›nda oldu¤u belirlenerek ka-
mu yarar›na göre kiflilerin k›y›lardan yararlanma
koflullar›n›n kanunla düzenlenece¤i öngörülmüfltür. 

4.4.1990 gün ve 3621 say›l› K›y› Kanunu’nun 6.
Maddesi ile k›y›larda kaz› yap›lamayaca¤›, iskele,
liman, r›ht›m, fener, tersane gibi k›y›n›n kamu yara-
r›na kullan›m› ve korunmas› amac›na yönelik yap›-
lar d›fl›nda yap› yap›lamayaca¤› öngörülmüfltür.

Ancak;

- 3.7.2005 gün ve 5398 Say›l› Kanunla K›y› Ka-
nunu de¤ifltirilerek turizm amaçl› tesis ve ifllet-
melerin ve bunlara iliflkin destek birimleri ile
sosyal alt yap› ve konaklama birimlerinin k›y›lar-
da yap›labilmesi imkan› getirilmifltir. 
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- 31.07.2008 gün ve 5801 say›l› Kanunla K›y›
Kanunu de¤ifltirilerek k›y›lara spor tesisleri ile
bunlar›n konaklama tesislerinin kurulabilece¤i
düzenlenmifltir.

- 10.06.2010 gün ve 5995 Say›l›  Kanun de¤iflik-
li¤i ile K›y› Kanununa göre korunmas› gerekli
alanlar maden arama ve iflletme faaliyetlerine
aç›lm›flt›r. 

- 07.05.2008 gün ve 5761 say›l› Kanunla Turiz-
mi Teflvik Kanunda yap›lan de¤ifliklik ve ilgili yö-
netmelikle (Kamu Tafl›nmazlar›n›n Turizm yat›-
r›mlar›na Tahsisi Hakk›nda Yönetmelik) Turizm
Bölgesi ilan edilen k›y›lar›n özel kiflilere 75 y›la
varan sürelerle tahsisi ile buralarda turizm
amaçl› yap›lar›n yap›labilece¤i düzenlenmifltir.

- 26.08.2010 tarihinde Sulak Alanlar›n Korun-
mas› Yönetmeli¤inde yap›lan de¤ifliklikle deniz
k›y›s› bölümlerinde kalan sulak alanlar için koru-
ma bölgeleri belirlenmeyece¤i düzenlenmifltir.
(26.08.2010 gün ve RG.27684)

- 31.12.2004 gün ve 25687 say›l› Resmi Gaze-
tede yay›nlanan Su Kirlili¤inin Kontrolü Yönet-
meli¤i ile deniz k›y›lar›nda su ürünleri yetifltirici-
li¤i için Bakanl›k izni kald›r›lm›flt›r 

2) SU HAVZALARI - SULAK ALANLARLA
‹LG‹L‹ MEVZUATTA YAPILAN
DE⁄‹fi‹KL‹KLER

Çevre Kanunun 8. ve 9. Maddeleri ile su havzalar›-
n›n kirletilmesine iliflkin yasak ve önlemler öngörül-
müfl, Uluslararas›  Ramsar Sözleflmesi ile de sulak
alanlar›n korunmas› yükümlenilmifltir. Buna karfl›n;

- 31.12.2004  tarihli “Su Kirlili¤inin Kontrolü Yö-
netmeli¤i” ile önceki yönetmelikte yer alan su
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havzalar›n›n mutlak koruma alanlar› 300 metre-
den  100 metreye indirilmifl, su rezervuarlar› ya-
k›nlar›nda, orta ve uzun mesafeli havza koruma
alanlar›nda madencilik faaliyetine izin verilmifl,
uzun mesafeli koruma alanlar›nda su havzalar›-
na denetimsiz at›k su deflarjlar›na imkan veren
düzenlemeler yap›lm›fl, su havzalar›ndaki yap›-
laflmalara örtülü imar aff› getirilmifl, k›sa mesa-
feli koruma havzalar›na turizm tesisleri yap›la-
bilmesine imkan sa¤lanm›fl, su havzalar›nda
önceki yönetmelikle yasaklanm›fl yap›laflmala-
r›n önü aç›lm›flt›r.(31.12.2004 gün ve 25687 sa-
y›l› RG.)

- Dan›fltay 8. Dairesinin 26.12.2007 günlü karar›
ile 31.12.2004 günlü “Su Kirlili¤inin Kontrolü
Yönetmeli¤i” nin baz› hükümleri iptal edilmifl ise
de daha sonra haz›rlanan 13.02.2008 günlü
Yönetmelik ile Mutlak Koruma alanlar›n›n



geniflli¤i tekrar 300 metreye ç›kar›lm›fl ancak bu
kez k›sa mesafeli koruma alanlar› geniflli¤i 900
metreden 700 metreye indirilmifl, su
havzalar›nda mevcut yap›lara getirilen af
hükümleri korunmufl, uzun mesafeli koruma
alanlar›na çöp depolama ve bertaraf tesisi
yap›labilece¤i düzenlenmifl, at›k su deflarjlar›na
bir y›ll›k ek sürelerle izin verilerek  bir bak›ma
Yönetmelikle kirletme meflru hale getirilmifltir.
(13.02.2008 gün ve 26786 say›l› RG.)

- 17.05.2005 tarihinde yenilenen ve 26.08.2010
tarihinde de¤ifliklik yap›lan “Sulak Alanlar›n Ko-
runmas› Yönetmeli¤i” ile mevsimsel ve daimi
akarsu kavramlar› tan›mlanarak bu nitelikteki
sulak alanlar›n sulak alan koruma bölgesi olarak
tesciline engel olunmufl, yapay sulak alanlar ko-
ruma bölgesi statüsü d›fl›na al›nm›flt›r. Önceki
Yönetmelikte sulak alanlara at›k su deflarj› ke-
sin olarak yasaklanm›flken 26.08.2010 tarihli
Yönetmelik de¤iflikli¤i ile su ürünleri ve su kirlili-
¤i kontrolü yönetmeli¤ine at›f yap›larak bu yö-
netmeliklerin imkan verdi¤i at›k su deflarjlar›n›n
sulak alanlara da yap›lmas›n›n yolu aç›lm›flt›r.
Önceki Yönetmelikte Tampon Bölge olarak ta-
n›mlanan koruma alanlar›nda endüstri bölgeleri
ve tesisleri ile çöp depolama alanlar› kurulama-
yaca¤› belirlendi¤i halde 26.08.2010  günlü Yö-
netmelik de¤iflikli¤i ile tampon bölge olarak ta-
n›mlanan bölgelerde Yönetmelik Ek-2 listesi ile
s›ralanan ham petrol ve madencilik, enerji, me-
tal, inflaat ve kimya endüstri tesislerinin kurula-
bilece¤i, çöp ve at›k depolama ve bertaraf tesis-
lerinin yap›labilece¤i düzenlenmifltir.
(17.05.2005 gün ve 25818 say›l› RG.)

- 10.06.2010 gün ve 5995/3 Say›l› Kanun’la Ma-
den Kanunu’na eklenen f›kra ile içme ve kullan-
ma suyu rezervuarlar›nda da maden arama ve
iflletme faaliyetine izin verilmifltir.

9
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3) KÜLTÜR VE TAB‹AT VARLIKLARI - M‹LL‹
PARKLAR - ÖZEL ÇEVRE KORUMA
BÖLGELER‹ - YABAN HAYATI KORUMA
BÖLGELER‹YLE ‹LG‹L‹ MEVZUATTA
YAPILAN DE⁄‹fi‹KL‹KLER

Anayasan›n 63. Maddesi ile Devlet, tarih, kültür ve
tabiat varl›klar›n›n korunmas›n› sa¤lamakla yüküm-
lüdür.  2863 Say›l› Kanunla Bakanl›k her kimin mül-
kiyetinde olursa olsun tafl›nmaz kültür ve tabiat var-
l›klar›n› koruma ve denetimini sa¤lamakla yükümlü
k›l›nm›flt›r. 11.08.1983 tarihli Milli Parklar Kanunu
ile de koruma alanlar›n›n özellik ve karakterlerinin
bozulmadan korunmas› ve gelifltirilmesi yönünde
düzenlemeler yap›lm›flt›r.

Ancak;

- 14.07.2004 tarih ve 5226 say›l› Kanunla Kültür
ve Tabiat varl›klar›n› Koruma Kanunu de¤ifltiri-
lerek Koruma Kurulu Kararlar›na karfl› ilgili ka-
mu kurulufllar›n›n Koruma Yüksek Kurulu’na iti-
raz hakk› getirilmifltir. 

- 26.05.2004 tarih ve 5177 say›l› Kanunun ile
Maden ‹flleri Genel Müdürü veya Yard›mc›s›
Koruma Yüksek Kurulu üyesi yap›lm›flt›r. 

- 10.06.2010 tarih ve 5995 say›l› kanunla sit
alanlar›nda, Özel çevre koruma bölgelerinde,
milli parklarda, yaban hayat› koruma ve gelifltir-
me sahalar›nda maden arama ve iflletme faali-
yetine izin verilmifltir. 

-  29/12/2010 tarih ve 6094 say›l› kanunla  Milli
park, tabiat park›, tabiat an›t› ile tabiat› koruma
alanlar›, yaban hayat› gelifltirme sahalar›nda,
özel çevre koruma bölgelerinde, do¤al sit alan-
lar›nda Hidro Elektrik Enerji Santralar› ile tüm
yenilenebilir enerji kaynaklar›na dayal› elektrik
üretim tesislerinin kurulmas›na izin verilmifltir.



- 24/7/2003  tarih ve 4957 say›l› kanununla Tu-
rizmi Teflvik Kanununa eklenen hükümlerle kül-
tür ve turizm koruma ve geliflim bölgeleri ve tu-
rizm merkezleri d›fl›nda da Millî Parklar›n ve
Özel Çevre Koruma Bölgelerinin turizm yat›r›m›
için özel kifli ve kurumlara tahsisi düzenlenmifl-
tir.

- 17.07.2008 gün ve 26939 say›l› RG. yay›nla-
nan Çevresel Etki De¤erlendirme Yönetmeli¤i
ile 7/2/1993 tarihi öncesine ait projelere ÇED
yönetmeli¤inin uygulanmayaca¤› belirlenerek
Ek-V Listede “Duyarl› Yöreler” olarak s›ralanan
Milli parklar, tabiat parklar›, koruma alanlar›,
özel çevre koruma alanlar›, yaban hayat› koru-
ma alanlar› v.b. ÇED süreci d›fl›nda b›rak›lm›fl-
t›r. 

- 06.11.2010 gün ve 27751 Say›l› Resmi Gaze-
tede yay›nlanan Madencilik Faaliyetleri Uygula-
ma Yönetmeli¤i ile sit alanlar›, milli parklar, tabi-
at parklar›, tabiat an›tlar›, tabiat› koruma alanla-
r›, orman alanlar›, mera alanlar›, sulak alanlarda
madencilik arama ve iflletme faaliyetlerinin usul-
leri düzenlenmifltir.  

11
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- 03.09.2009 gün ve 27338 Say›l› Resmi Gaze-
tede yay›nlanan Kamu Tafl›nmazlar›n›n Yat›r›m-
lara Tahsisine ‹liflkin Usul ve Esaslar Hakk›nda-
ki Yönetmelik ile Kültür ve Tabiat Varl›klar›n›
Koruma Kanunu kapsam›nda olan alanlar›n Ba-
kanl›kça uygun görülmesi halinde yat›r›mlara
tahsis edilebilece¤i düzenlenmifltir.

- 12.04.2006 günlü “2863 Say›l› Kültür ve Tabi-
at Varl›klar›n› Koruma Kanununun 13. ve 14.
Maddeleri gere¤ince yürütülen ifllemlere iliflkin
Yönerge ile Koruma alt›ndaki kültür ve tabiat
varl›klar›n›n kullan›lmak üzere intifa haklar›n›n
b›rak›lmas› için izin verme yükümlülü¤ü Kültür
ve Turizm Bakanl›¤›ndan al›narak Maliye ba-
kanl›¤›na devredilmifltir. Bu yönergenin Dan›fl-
tay 6. Dairesinin 23.08.2006 gün ve  2006/4570
E.. say›l› karar› ile iptali sa¤lanm›flt›r.

- ‹ptal karar› üzerine haz›rlanan 18.09.2006
günlü Yönerge’de; do¤al sit alanlar›n›n kullan›l-
mas›na iliflkin baflvurular›n de¤erlendirilmesi
kriterleri olarak belirtilen; Koruma Yüksek Kuru-
lu ‹lke kararlar›na, koruma bölge kurullar›nca
belirlenecek geçifl dönemi yap›lanma koflullar›-
na ve koruma amaçl› imar planlar› ile belirlene-
cek kullanma koflullar›na uygunluk kriterleri



28.07.2010 günlü yeni bir Yönerge ile kald›r›l-
m›flt›r. Böylece do¤al sit alanlar›n›n kullan›lmas›
için Bakanl›kça verilecek izinlerde koruma ve
kullanma koflullar›n› belirleyen planlama ve
kararlar kriter olmaktan ç›kar›lm›flt›r. 

4) MERALARLA ‹LG‹L‹ MEVZUATTA YAPILAN
DE⁄‹fi‹KL‹KLER

Anayasa’n›n 45. Maddesi ile Devlet, meralar›n
amaç d›fl› kullan›lmas› ve tahribini önlemekle yü-
kümlü k›l›nm›flt›r. 28.02.1998 tarihinde yürürlü¤e
giren Mera Kanunu ile;  meralar›n kullanma hakk›-
n›n  köy ve belediyeye ait oldu¤u, bu yerlerin Dev-
letin hüküm ve tasarrufunda bulundu¤u ve amac›
d›fl›nda kullan›lamayaca¤› belirlenmifltir.

Mera, yaylak ve k›fllak olarak tahsis edilmifl olan
alanlar›n tahsis amaçlar›n›n de¤ifltirilmesi verimli¤i
kesin olarak saptanm›fl olmas› ve iflletme faaliyeti
zaruri olmas› koflulu ile maden ve petrol arama ve
iflletme faaliyetine izin verilmifl iken; 

- 27.05.2004 tarihinde Mera Kanunda yap›lan
de¤ifliklik ile meralar›n tahsis amac› de¤iflikli¤in-
de maden ve petrol sahalar›n›n “verimlili¤i kesin
olarak saptanma koflulu” kald›r›larak rezerv be-
lirlenmesi halinde meralar›n maden ve petrol
aramalar› için tahsis amac›n›n de¤ifltirilebilece¤i
düzenlenmifltir. 

- 03.07.2005 tarihinde Mera Kanununda yap›lan
bir baflka de¤ifliklikle “su ürünleri üretimi ama-
c›yla” meralar›n tahsis amac›n›n de¤ifltirilebile-
ce¤i düzenlenmifltir.

- 16.06.2010 gün ve 5977 say›l› Kanunla Orga-

13
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nize Sanayi Bölgeleri Kanununa Geçici 7. Mad-

de eklenerek Organize Sanayi Bölgesi olarak

ayr›lan alanlar›n mera vasf›n› kaybetmifl olacak-

lar› düzenlenmifltir. Böylece Organize Sanayi

Bölgeleri için de meralar›n tahsis amaçlar›n›n

de¤ifltirilebilece¤i öngörülmüfltür.

- 27.05.2004 gün ve 5178 say›l› Kanunla Turizm

Teflvik Kanun’da de¤ifliklik yap›larak turizm böl-

gelerinde kalan mera yaylak ve k›fllaklar›n tah-

sis amac›n›n de¤ifltirilece¤i düzenlenmifltir.

- 09.07.2008 gün ve 5784 say›l› Kanunla Yeni-

lenebilir Enerji Kaynaklar› Kanunda de¤ifliklik

yap›larak mera, yaylak, k›fllaklar›n tahsis ama-

c›n›n HES ler ve yenilenebilir enerji kaynaklar›

tesisleri ile bunlar›n ulafl›m yollar› ve nakil hatla-

r› için de¤ifltirilece¤i ve bu alanlar üzerinde irti-

fak hakk› tesis edilebilece¤i düzenlenmifltir.

- 08.12.2007 gün ve 26724 say›l› Kum Çak›l ve

Benzerlerinin Al›nmas› Hakk›ndaki Yönetmelik

ile pafta ve planlama s›n›rlar› d›fl›nda mera yay-

lak ve k›fllaklardan malzeme al›nmas›na izin ve-

rilmifltir. 

- 06.11.2010 gün ve 27751 say›l› Madencilik

Yönetmeli¤i ile mera tahsis de¤iflikli¤i yap›lma-

dan faaliyette bulunuldu¤unun tespit edilmesi

halinde müktesep haklar›n korunaca¤› öngörü-

lerek örtülü olarak mera tahsis de¤iflikli¤i yap›l-

madan da meralar›n madencilik faaliyetine aç›-

labilece¤i düzenlenmifltir.  Yine ayn› Yönetme-

likle  henüz tapu kay›tlar›nda mera olarak tesci-

li yap›lmam›fl mera alanlar›nda tahsis amac› de-

¤iflikli¤i koflulu aranmam›flt›r.



5) TARIM ALANLARI - ZEYT‹NL‹KLERLE
‹LG‹L‹ MEVZUATTA YAPILAN
DE⁄‹fi‹KL‹KLER

Anayasan›n 44. ve 45. Maddeleri gere¤ince  Dev-

let, topra¤›n verimli olarak iflletilmesini korumak ve

tar›m arazilerinin amaç d›fl› kullan›lmas›n› ve tahri-

bini önlemekle yükümlüdür.  

Ancak;

- 03.07.2005 gün ve 5043 say›l› Kanunla “Tar›m

arazilerinin amaç d›fl› kullan›m›” aç›kça öngörü-

lerek düzenlenmifltir. Bu düzenlemede mutlak

tar›m arazisi, özel ürün arazisi, sulu tar›m arazi-

si gibi nitelikli tar›m alanlar›n›n dahi;  Petrol, do-

¤al gaz- maden aramalar›, alt yap› faaliyetleri,

yenilenebilir enerji kaynaklar› yat›r›mlar› ve Ba-

kanl›klarca uygun görülecek kamu yarar› karar›

al›nm›fl tüm yat›r›mlarda amaç d›fl› kullan›ma

izin verilmifltir. 

15



16

- Hazineye Ait Tar›m Arazilerinin Sat›fl› Hakk›n-
daki Kanunda 03.07.2003 gün ve 4916/16. Sa-
y›l› Kanunla yap›lan de¤ifliklikle; sat›fl› yap›lan
Hazineye ait tar›m alanlar›n›n sat›fltan belli bir
süre  sonra tar›m d›fl› amaçlarla kullan›labilece-
¤i düzenlenmifltir.

- Zeytincili¤in Islah› ve Yabanilerin Afl›latt›r›lma-
s› Hakk›nda Kanun’da 23.01.2008 gün ve
5728/99. Say›l› Kanunla yap›lan de¤ifliklik ile
“Zeytincilik Sahalar›n›n daralt›lamayaca¤›na”
iliflkin mutlak hükümler de¤ifltirilerek imar hu-
dutlar› kapsam›na al›nmas› halinde zeytinliklerin
sökülebilece¤i ve alanlar›n›n daralt›labilece¤i
düzenlenmifltir.

- 03.09.2009 gün ve 27338 Say›l› Resmi Gaze-
tede yay›nlanan Kamu Tafl›nmazlar›n›n Yat›r›m-
lara Tahsisine ‹liflkin Usul ve Esaslar Hakk›nda-
ki Yönetmelik ile Toprak Koruma ve Arazi Kulla-
n›m› Kanunu kapsam›nda kalan tar›m alanlar›-
n›n Bakanl›kça uygun görülmesi halinde yat›-
r›mlara tahsis edilebilece¤i düzenlenmifltir.

- 08.12.2007 gün ve 26724 Say›l› Resmi Gaze-
tede yay›nlanan Kum Çak›l ve Benzeri Madde-
lerin Al›nmas›, ‹flletilmesi ve Kontrolü Yönetme-
li¤i ile tar›m arazilerinden kum çak›l al›nmas› ve
tar›m arazilerinin bu amaca tahsis edilerek iflle-
tilmesi düzenlenmifltir.

- 06.11.2010 gün ve 27751 Say›l› Resmi Gaze-
tede yay›nlanan Madencilik Faaliyetleri Uygula-
ma Yönetmeli¤i ile sit alanlar›, milli parklar, tabi-
at parklar›, tabiat an›tlar›, tabiat› koruma alanla-
r›, orman alanlar›, mera alanlar›, sulak alanlar›n
yan› s›ra tar›m topraklar›nda madencilik arama
ve iflletme faaliyetlerinin usulleri düzenlenmifltir.



6) ORMANLAR - A⁄AÇLANDIRMA
ALANLARIYLA ‹LG‹L‹ MEVZUATTA
YAPILAN DE⁄‹fi‹KL‹KLER

Anayasan›n 169. Maddesine göre; Devlet, orman-
lar›n korunmas› ve sahalar›n›n geniflletilmesi ile il-
gili tedbirleri almakla yükümlüdür. Devlet ormanla-
r›n›n mülkiyeti devrolunamaz, kamu yarar› d›fl›nda
irtifak hakk›na konu olamaz. Ormanlara zarar vere-
bilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edile-
mez.

Ancak;

- 05.11.2003 gün ve 4999/1. say›l› Kanunla Or-
man Kanunda de¤ifliklik yap›larak Orman s›n›r-
lar› içinde yetiflmifl veya yetifltirilecek olan f›st›k
çaml›klar› ve palamut meflelikleri dahil olmak
üzere her nevi meyveli a¤açlar›n bulundu¤u
alanlar orman kapsam›ndan ç›kar›lm›flt›r.

- 10.06.2010 gün ve 5995/19. Say›l› Kanunla
Orman Kanunda de¤ifliklik yap›larak Devlet or-
manlar›nda maden arama ve iflletilmesi için ge-
rekli her türlü tesis ve alt yap› tesislerine fon be-
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deli de al›nmadan Bakanl›kça izin verilece¤i dü-
zenlenmifltir.

- Ayn› Kanunla kamu idarelerinin Devlet Orman-
lar›ndan baraj, gölet, liman ve yol gibi yap›larda
dolgu amaçl› malzeme al›mlar› için madencilik
faaliyeti yapabilece¤i tesis kurabilece¤i her han-
gi bir bedel de al›nmayaca¤› düzenlenmifltir.

- 17.06.2004 gün ve 5192/1. Say›l› Kanunla Or-
man Kanunda  de¤ifliklik yap›larak; sa¤l›k, e¤i-
tim ve spor tesisleri ile bunlarla ilgili her türlü bi-
nan›n Devlet ormanlar›nda yap›lmas›na, gerçek
ve tüzel kiflilerin bu amaçlarla iflgal edece¤i
Devlet ormanlar› üzerinde bu kiflilere 49 y›la ka-
dar irtifak hakk› sa¤lanaca¤›na, bu sürenin so-
nunda Devlet ormanlar›ndaki yap›laflmalar›n ko-
runarak kiraya verilebilece¤ine iliflkin düzenle-
meler yap›lm›flt›r.

- Ayn› kanun ile  Devlet Ormanlar› üzerinde alt
yap›, kat› at›k bertaraf ve depolama tesisleri,
at›k su, petrol, do¤al gaz tesisleri, hayvan bak›-
mevi gibi tesisler kurulabilece¤ine iliflkin düzen-
lemeler yap›lm›flt›r.
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- 10.06.2010 gün ve 5995/3 Say›l› Kanunla Ma-
den Kanunda de¤ifliklik yap›larak muhafaza or-
manlar› dahil tüm devlet ormanlar›nda maden
arama ve iflletme faaliyetine ve bu faaliyetler
için gerekli yap›laflmalara izin veren düzenle-
meler yap›lm›flt›r.        

- Ayn› yasa de¤iflikli¤i ile Orman alanlar›, milli
parklar, çevre koruma bölgeleri gibi bölgelerde
yap›lacak yer alt› madencilik faaliyetinin yüzeye
isabet eden k›sm› için hiç bir kurumdan izin al›n-
mas› gerekmedi¤i belirlenmifltir.- 09.07.2008
gün ve 5784/23 Say›l› Kanunla Yenilebilir Ener-
ji Kaynaklar› Kanunda de¤ifliklik yap›larak or-
man vas›fl› devletin hüküm ve tasarrufunda bu-
lunan tafl›nmazlarda elektrik enerjisi üretim te-
sisleri ile bunlar›n ulafl›m yollar›n›n yap›labilece-
¤ine ve bunun için Devlet ormanlar›nda kulla-
n›m hakk› tesis edilece¤ine iliflkin düzenleme
yap›lm›flt›r.- 29.12.2010 gün ve 6094/5 Say›l›
Kanunla Yenilenebilir Enerji Kaynaklar› Kanun-
da de¤ifliklik yap›larak muhafaza ormanlar›nda
da yenilebilir enerji kaynaklar› üretim tesislerinin
kurulmas›na izin verilece¤i düzenlenmifltir.

- Ayn› Kanunla Devlet ormanlar›nda kurulacak
yenilenebilir enerji üretim tesislerinden kira ve
irtifak hakk› bedellerinde yüzde seksen oran›n-
da indirim yap›laca¤›, orman köylüleri kalk›nd›r-
ma geliri ve a¤açland›rma erozyon gelirinin al›n-
mayaca¤› düzenlenmifltir.- 07.05.2008 gün ve
5761/2 Say›l› Kanunla Turizmi Teflvik Kanunda
de¤ifliklik yap›larak Turizm Bölgelerinde bulu-
nan Orman Kanuna göre orman say›lan yerlerin
turizm yat›r›m› amac›yla yerli ve yabanc›  ger-
çek ve tüzel kiflilere tahsis edilece¤i düzenlen-
mifl, bu Kanuna göre ç›kar›lan Yönetmelik ile or-
man alanlar›n›n turizm yat›r›mlar› için yerli ve
yabanc› gerçek ve tüzel kiflilere yetmiflbefl y›la
kadar süre ile tahsis edilebilece¤i düzenlenmifl-
tir.
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- Ayn› Kanunla; Kamu Kurulufllar›na, gerçek ve
tüzel kiflilere ve vak›flara ait orman alanlar›n›n
kamulaflt›r›larak turizm yat›r›m› amac›yla yerli
ve yabanc› gerçek ve tüzel kiflilere tahsis edile-
ce¤i düzenlenmifltir

- 24.07.2003 gün ve 4957/6 Say›l› Kanunla Tu-
rizmi Teflvik Kanuna bir madde eklenerek; Tu-
rizm Bölgesi olarak belirlenen alanlar d›fl›nda
kalan orman alanlar›n›n da turizm yat›r›m› için
tahsis edilebilece¤i düzenlenmifltir.

- 26.05.2004 gün ve 5177/30 Say›l› Kanun ile
Milli A¤açland›rma ve Erozyon Kontrolü Sefer-
berlik Kanuna bir f›kra eklenerek a¤açland›rma
ve erozyon kontrolü alanlar›nda petrol ve ma-
den arama ve iflletme faaliyetlerine izin verilece-
¤i düzenlenmifltir.

- Ayn› Kanunla a¤açland›rma ve erozyon kon-
trolü alanlar›nda izinsiz olarak yürütülen petrol
ve maden arama ve iflletme faaliyetlerine bir tür
af getirilerek a¤açland›rma ve erozyon kontrolü
alanlar›nda ruhsat süresi sonuna kadar orman-
s›z alan statüsü uygulanaca¤› düzenlenmifltir.

- 15.01.2009 tarih ve 5831 say›l› “Torba yasa”
ile Orman Kanunu, Tapu Kanunu, Kadastro Ka-
nunu ve Harçlar Kanununda de¤ifliklik yap›lm›fl-
t›r. Torba Yasan›n Ek-4 Maddesi ile Orman Ka-
nunun 2/B Maddesine göre Hazine ad›na orman
s›n›rlar› d›fl›na ç›kar›lan yerlerin fiili kullan›m du-
rumlar›n›n ve kimler taraf›ndan kullan›ld›¤›n›n
belirlenmesi öngörülmüfl, böylece orman s›n›r-
lar› d›fl›na ç›kar›lan orman alanlar›n›n sat›fl› ve
ormanlar›n özel mülke dönüflmesinin ilk ad›m›
at›lm›flt›r.                 
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7) ÇEVRE VE ‹NSAN SA⁄LI⁄IYLA ‹LG‹L‹

MEVZUATTA YAPILAN DE⁄‹fi‹KL‹KLER

Çevre Kanunu’nun 10. Maddesi ile çevre sorunlar›-
na yol açabilecek kurumlar›n çevre kirlenmesine
sebep olabilecek at›k ve art›klar› ne flekilde zarar-
s›z hale getirecekleri ve önlemlerini içeren Çevre
Etki De¤erlendirme Raporu haz›rlamas› öngörül-
müfltür. Sanayileflmenin çevre ve insan sa¤l›¤›
üzerinde yarataca¤› etkileri bir ölçüde önleme ko-
nusunda en önemli araçlardan birisi olan ÇED sü-
reci, 1993-2008 y›llar› aras›nda haz›rlanan ve her
defas›nda yeniden revize edilen 5 ayr› yönetmelik-
le tekrar tekrar düzenlenmifltir. 07.02.1993 ve
23.06.1997 tarihli Resmi Gazeteler de yay›nlana-
rak yürürlü¤e giren yönetmeliklerden sonra  haz›r-
lanan üç ayr› yönetmelikte (06.06.2002 gün ve
24777say›l› RG. 16.12.2003 gün ve 25318 say›l›
RG. ve nihayet  17.07.2008 gün ve 26939 say›l›
RG.) ÇED sürecinden muaf olan faaliyetlerin alan
ve kapsam›n›n geniflletildi¤i, ÇED Yönetmeli¤i hü-
kümlerine uymadan faaliyete geçen iflletmeler için
ÇED muafiyetleri öngören bir nevi af niteli¤inde
olan hükümler getirildi¤i, halk›n kat›l›m› ve saydam-
l›k ilkelerinin göz ard› edildi¤i, sürecin çok k›sa za-
man aral›klar› içinde yerine getirilmesi zorunlu bü-
rokratik ifllem haline getirildi¤i görülmektedir. Çevre
ve insan sa¤l›¤› aç›s›ndan çok önemli bir süreç
olan ÇED’in bu günkü düzenlenmelerle Çevre Ka-
nunun 10. Maddesinde öngörülen amaç ve hedef-
leri sa¤lamaktan çok uzakta oldu¤u söylenebilir.  

- 16.12.2003 günlü Yönetmelikte yer alan Geçi-
ci 6. Madde ile Yönetmeli¤in yürürlü¤ünden ön-
ce ÇED’e tabi oldu¤u halde gerekli ifllemleri
yapmadan faaliyete geçen tesisler ÇED süre-
cinden muaf tutularak içeri¤i belirsiz çevresel
durum de¤erlendirme raporu alarak faaliyetleri-
ne devam etme imkan› getirilmifltir. Bu düzenle-
me bir tür “ÇED aff›” niteli¤indedir. 
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- 17.07.2008 günlü Yönetmelikte yer alan Geçi-
ci 3. Maddede “Kapsam D›fl› Projeler” bafll›¤› ile
07.02.1993 tarihinden önce onaylanm›fl projele-
rin ÇED süreci kapsam› d›fl›nda b›rak›ld›¤› dü-
zenlenmifltir. Bu düzenleme ile “ÇED Muafiyeti”
getirilmifltir.

- 17.08.2008 günlü Yönetmeli¤in “ÇED Muafiye-
ti” getiren Geçici 3. Maddesi Dan›fltay ‹dari Da-
va Daireleri Kurulu’nun 07.10.2010 gün ve
2010/868 say›l› karar› ile  hukuka ayk›r› buluna-
rak  yürütmesi durdurulmufltur. 

- Ancak 14.04.2011 günlü Yönetmelik de¤iflikli¤i
ile 17.07.2008 günlü Yönetmeli¤in Geçici 3.
Maddesi de¤ifltirilerek ÇED muafiyeti 2013 ve
2015 y›l›na kadar uzat›lm›flt›r. Böylece Dan›fltay
‹dari Dava Daireleri Kurulu karar› ile hukuka
ayk›r› bulunmas›na ra¤men ÇED muafiyeti
daha da pekifltirilerek devam ettirilmifltir.Bu
durum çevresel tahrip ve ya¤man›n yarg› karar-
lar›n› da hiçe sayarak yürütüldü¤ünün çok
somut bir örne¤idir.

- 16.12.2003 günlü Yönetmelikle; Bakanl›¤›n ya
da Valiliklerin verece¤i “Çevresel Etki De¤erlen-
dirmesi Gerekli De¤ildir.” Karar› ile baz› projele-
rin ÇED süreci d›fl›na al›naca¤› düzenlenmifltir.
Böylece, Seçme Eleme Kriterleri Uygulanacak
Projeler Listesinde yer alan; Kimya-Petrokimya,
ilaç ve at›k tesisleri, Sanayi Tesisleri, Madenci-
lik, Enerji tesisleri ÇED süreci d›fl›na ç›kar›lm›fl-
t›r. 

- Önceki Yönetmeliklerde ÇED sürecinin ilk afla-
mas› olarak “Yer Tetkiki” süreci yer almaktayd›.
Bu aflamada Valilikler planlanan faaliyetin belir-
tilen yerde gerçeklefltirilmesinin mevzuat aç›s›n-
dan uygun olup olmad›¤›n› denetlerdi. Ancak
06.06.2002 günlü Yönetmelik ile yer tetkiki süre-
ci kald›r›lm›fl, sonraki Yönetmeliklerin hiç birisin-
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de “Yer tetkiki” sürecine yer verilmemifltir. Böy-
lece valiliklerin kurumlardan görüfl alma ve ince-
leme imkan› kald›r›larak ÇED’in gerekli olup ol-
mad›¤›na iliflkin Valilik kararlar› subjektif tasar-
ruflara b›rak›lm›flt›r.

- 23.06.1997 tarihli yönetmelikte inceleme de-
¤erlendirme komisyonlar›n›n “Yer ve Teknoloji
alternatiflerinin dikkate al›n›p al›nmad›¤›na” ilifl-
kin inceleme ve de¤erlendirme yetkisi sonraki
yönetmeliklerle kald›r›lm›flt›r. Böylece ÇED sü-
reci tamamen proje sahibinin yer seçimi ve tek-
noloji tercihlerine b›rak›lm›flt›r.

- Önceki Yönetmeliklerde yer alan “Ön ÇED” sü-
reci 16.12.2003 tarihli Yönetmelikle kald›r›larak
ÇED sürecinin kapsam› daralt›lm›flt›r.

- 16.12.2003 günlü Yönetmelik ve takip eden
yönetmeliklerde, proje tan›t›m dosyalar›n›n ha-
z›rlanmas› safhas›nda halk›n sürece kat›l›m› ön-
görülmemifltir. Bu durum seçme eleme kriterleri
listesinde yer alan projelerde yöre halk›n›n hiç-
bir görüflü al›nmadan karar verilmesi sonucunu
do¤urmaktad›r. 

- 23.06.1997 tarihli yönetmelikten sonra haz›rla-
nan tüm yönetmeliklerde süreç sa¤l›kl› incele-
me ve araflt›rmaya imkan vermeyecek kadar k›-
sa zamanlara s›k›flt›r›lm›fl, süreç adeta incele-
me ve araflt›rma yap›lmadan karar verilen bü-
rokratik bir iflleme indirgenmifltir. Bu duruma
bariz bir örnek vermek gerekirse; 1997 tarihli
yönetmelikte inceleme de¤erlendirme komisyo-
nunun inceleme ve de¤erlendirme süresi 60
gün öngörülmüfl iken 2008 tarihli yönetmelik ile
bu sürenin 10 güne indirildi¤i görülmektedir.  




