“TABİATI VE BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİ KORUMA KANUNU
TASARISI” ÜZERİNE ELEŞTİREL NOTLAR
Yücel ÇAĞLAR
SUNUŞ
“Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu Tasarısı”*, yapılan onca özverili katkılara,
içtenlik uyarılara karşın, siyasal iktidarın her türlü kamusal varlığı metalaştırma, deyim
yerindeyse “parasal yarar” dönüştürme yaklaşımının tüm göstergelerini taşımaktadır. Bu
yönüyle değerlendirildiğinde Tasarı, bir bakıma siyasal iktidarın, ülkemizdeki doğal
varsıllığın da ayırtına vardığını ortaya koymaktadır.
Genel olarak değerlendirildiğinde, AB üyelik sürecinin ve uluslararası bağıtlanmaların gereği
olarak “göstermelik” bir düzenleme olarak hazırlanmış Tasarının hazırlanması sırasında;
ülkemizde “doğa koruma” alanındaki son derece varsıl bilgi ve deyim birikimi
gerektiğince dikkate alınmamış;
yürürlükteki “doğa korumacı” yapılanmanın ve etkinliklerin “zayıf” ve “güçlü” yanları
ile nedenlerinin gerçekçi ve dinamik bir çözümlemesi yapılmamış;
başta 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu olmak üzere ülkemizdeki doğa korumacı
yapılanmanın doğal varlık ve süreçlerin “gerektiğince” ticarileştirilmesini kısıtlayan
kurallarının tümüyle etkisizleştirilmesi amaçlanmış;
“doğa koruma” amaçlı düzenleme ve etkinlikleri yaşama alanlarını dışsallaştıran, bir
anlamda “marjinalleştiren” geleneksel yaklaşımın değiştirilmesi yerine pekiştirilmesi,
yeğlenerek bu alandaki toplumsal duyarlılığın siyasal iktidarı engelleyici tutum ve
davranışlarının önlenebilmesi ve/veya en aza indirilmesi amaçlanmış;
kesinlikle demokratik düzeneklerin işletilerek planlanması, projelendirilmesi ve yine
kesinlikle demokratik düzenekler işletilerek uygulanması, izlenmesi ve
değerlendirilmesi gereken “doğa koruma” etkinliklerin devlet, dolayısıyla siyasal
iktidar odaklı bir yapıyla yürütülmesi hedeflenmiş;
sözünün sıkça edilmesine karşın nasıl bir “katılım” düzeneğinin öngörüldüğüne hiçbir
açıklama getirilmemiş;
“Korunan alanlarda turizm yatırımları başta olmak üzere birçok ekonomik faaliyet
halen devam etmekle birlikte, geçmişte koruna alan planlarının yerel, bölgesel ve
ulusal planlarla entegrasyonu sağlanamadığı için korunan alanlarda arzu edilen
başarı sağlanamamış…” gibi tümüyle yanlış bir saptama temel alınmış;
başta 644, 645, 648 ve 657 sayılı KHK’lerle yapılan olmak üzere “doğa koruma”
alanındaki yerleşik kurumsal ve hukuksal düzenlemeler hemen hemen hiçbir
boyutuyla göz önün alınmamış;
“doğa korumacılığı” alanında yaşamsal önemde kavram ve terimler akıl almaz bir
savrukluk ve özensizlikle kullanılarak anlaşım birliği büyük ölçüde
olanaksızlaştırılmış; daha da önemlisi, uygulamacı birimler arasında çatışmalara yol
açabilecek tanım ve açıklamalar yapılmıştır.
Bu nedenlerle, Tasarı bu biçimiyle bir yanıyla kamusal yapılanmayı “doğa korumacı”
alanında da tasfiye etmeyi bir yandan devlet/siyasal odaklı yapılanmayı öne çıkarmayı
hedefleyen bir düzenleme olarak tasarlanmıştır. Öngörüldüğü gibi yasalaşması durumunda
ülkemizde “doğal” varlık ve süreçlere zarar veren uygulamaların kurumsallaşmasına ve
yaygınlaşmasına yol açması kaçınılmaz olacaktır.
*

Bundan sonra yalnızca Tasarı” olarak anılacaktır.
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A) “GENEL GEREKÇE” ÜZERİNE
1) Yasa tasarısının “Genel Gerekçesi”ndeki;

saptaması doğru değildir: Koruma nesnesinin (varlık, ortam, süreç) özellikleri, bu nesne
üzerindeki tehditler ve nedenleri, dolayısıyla, koruma stratejilerinin ve ilgili kurumsal
düzenleme ve etkinliklerin farklı olmasını gerektirebilmektedir. Bu nedenle koruma statülerin
de gerektiğince farklılaştırılması zorunlu olabilir. Kaldı ki, ülkemizde koruma statüleri
çalışmaları engelleyecek denli çok sayıda değildir; sorun sayıdan çok bu statülerin yönetilme
biçiminden kaynaklanmaktadır.
2) Genel Gerekçe’de sözü edilen;

biçiminde ifade edilen sorun yönetsel bir sorundur; herhngi bir yasal düzenleme olmadan da
çözümlenebilir.
3) Genel Gerekçe’deki;

***

saptamaları genel olarak doğru olmakla birlikte tasarı bu sorunu çözümleyebilecek
düzenlemelere yer verilmemiştir.
4) Tasarının temel amacı, Genel Gerekçe’deki;

söyleminde açıklıkla ortaya konmuştur. Bu amaç, ayrıca;

biçiminde de dile getirilmiştir. Bu yaklaşım, siyasal iktidarlara “mutlak koruma gerektiren
alanlarında” bile, gelirin hangi amaçlarla kullanılırsa kullanılsın, ekonomik gerekçelerle keyfi
uygulamalar yapabilmesine olanak sağlamaktadır. Yalnızca bu yaklaşım bile yasa taslağına
tümden karşı çıkılmasını gerektirmektedir.
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B) MADDELER ÜZERİNE…
Madde 1:
Maddenin 1. fıkrasında geçen, “sürdürülebilir kullanım” ifadesi, her yönüyle i) keyfiliklere
yol açabilecektir, ii) sektörel düzeylerde ayrı strateji, dolayısıyla farklı kurumlaşmalara
gerektirebilecektir. Son derece sakıncalıdır; maddede çıkarılması gerekmektedir.
Maddenin 2. fıkrasında yasanın kapsamında yer verilen; “…geliştirilmesi” ve “…her türlü
izin…” işlevleri, koruma alanları yönetimiyle bağdaştırılabilecek etkinlikler değildir.
Madde 2:
Maddede, son derece anlamsız, en hafif deyimiyle “gülünç” tanımlar yapılmıştır: Örneğin;
Arboretum≠botanik bahçesi
Biyolojik çeşitlilik: “…bunların değişkenliği”
Ekolojik etki değerlendirmesi: “…olumsuz yöndeki etkilerin … en aza indirilmesi”
Ekolojik etkilenme bölgesi: ???
Ekosistem: “…birimleri”
Endemik: Yalnızca alan düzleminde açıklanmış olması, örneğin sığla ağacı gibi
“paleoendemik” durum (tarihsellik düzlemi) göz ardı edilmiştir.
Fauna ve Flora: İki terimde de geçen “bölge” ifadesinin ne anlama geldiği belirsizdir.
Habitat elverişli koruma statüsü: ???
Koruma alanı: “…dar sınırlar içinde…”; “dar” olmasının hangi ölçütle belirleneceği
“belirsizdir”
Kuş koruma alanı: Neden “ayı” koruma alanı yok?
Mutlak koruma bölgesi: “…sıkı koruma gerektiren” ifadesinde “sıkı” durumunun ölçütü
belirsiz; kime neye göre ne denli “sıkı”?
Sayıları daha da artırılabilecek bu türden örnekler anlamlı bir içeriğe kavuşturulmadıkça
uygulamada yoğun kargaşalar gündeme gelebilecektir.
Madde 3:
1. fıkrada yer verilen “sürdürülebilir kullanım” ifadesi, koruma amaçlı bir yasada
kesinlikle yer almamalıdır.
1. fıkranın “a” bendindeki “… ve kullanma dengesinin gözetilmesi” bu bağlamda
düzenlenebilecek bir durum değildir.
1. fıkranın “b” bendindeki “…bölgesel ve yerel karakteristiklerin” ne anlama geldiği
belirsizdir.
1. fıkranın “c” bendindeki “...ciddi…olmayan hasar”ın ölçütü belirsizdir.
1. fıkranın “ç” ve “d” bendleri bolca yinelemelidir.
1. fıkranın “f” bendindeki “…bölgelemeye dayalı uzun devreli gelişme planı”nın ne
anlama geldiği, “Tanımlar” kapsamında da açıklanmamıştır.
1. fıkranın “g” bendindeki “…aktif toplumsal katılım”ın ne anlama geldiği, “Tanımlar”
kapsamında da açıklanmamış; ileri maddelerde de düzenlenmemiştir.
3. fıkradaki “bakanlıkça belirlenen esaslar”ın ne nitelikte bir düzenlemeyle (tebliğ,
yönetmelik, vb) olacağı belirsizdir

Madde 4:
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Maddede sıkça geçen “tabiat parçaları” ifadesini neleri (ekosistem, ortam, varlık vb)
kapsadığı anlaşılmamaktadır. Ayrıca;
Maddenin 1. fıkrasında sayılan “korunan alanlar” için, yalnızca özellikleri konusunda
açıklamalar getirilmiş; yönetim amaçlarına açıklık getirilmemiştir.
Sayıları dörde indirilmiş “korunan alanlar”; ülkemizdeki biyolojik çeşitlilik düzeyi ve
yönetim amaçlarındaki farklılık göz önünde bulundurulduğunda son derece azdır;
gereksinmeyi karşılamaz.
Maddeni 2. fıkrasındaki;

biçimindeki açıklama, farklı anlamaları en aza indirebilecek biçimde yeniden ayrıntılı olarak
düzenlenmelidir.
Madde 5:
Ek’te de açıklandığı gibi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (ÇEŞ) ile Orman ve Su İşleri
Bakanlığı’nın (ORSU) görevlerini düzenleyen 648 sayılı KHK’yla değişik 644 ve 645 sayılı
KHK’larla çeşitli yönlerden son derece olumsuz bir yönetsel yapı ve görev dağılımı
oluşturulmuştur. Bu yapılanmada Maddenin 2. fıkrasında öngörülen;

biçimindeki bir düzen; bu olumsuzluğu pekiştirmektedir.
Öte yandan maddenin 3. fıkrasında “Koruma İlan Edilirken; ” başlığı altında üç durum
sayılmıştır; bu yetersizdir; en azından “koruma amacı” da belirtilmeli ve maddedeki;

ifadesindeki “Gerek görülürse…” koşulu kaldırılmalıdır.
Madde 6:
“Yeniden Değerlendirme” işlemleri ancak söz konusu statünün oluşmasına neden olan
özelliğin herhangi bir nedenle yitirilmesi ve/veya yitirtilmesi durumunda söz konusu olabilir.
“Doğal” varlık, ortam ve süreçlerde bu olağandışı bir durumdur. Bunun dışımdaki gerekçeler,
“en üstün kamu yararı” bile olsa kabul edilemez; özellikle de maddenin 1. fıkrasında yazıldığı
gibi;
bir durum söz konusu bile edilemez.
Öte yandan; “2.” Maddede de tanımlanması gereken “Yeniden Değerlendirme” işlemlerinin
nasıl bir süreçle gerçekleştirileceği ayrıntılı olarak düzenlenmelidir.
Madde 7:
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Sayılan;

Planları arasında herhangi bir sıra düzen (hiyerarşi) öngörülmemiştir. Bu planlama sürecinin
yönetiminde sorunlar çıkarabilir. Ayrıca Maddenin 5. fıkrasındaki;

ifadesi maddeden çıkarılmalıdır. Bu düzenlemenin aksine imar mevzuatının koruma
mevzuatına uydurulması gerekir.
Madde in 6. fıkrasındaki;

ifadesi, “bölge kurullarının” bağımlı birimler olması ve anti demokratik karar süreçleri
nedeniyle danışıklı dövüşle kararların alınmasına olanak sağlar
Maddenin 9. fıkrasındaki;

ifadesinde geçen “ilgili taraflar”, uygulamada bakanlığın “uygun bulduğu” (!) kişi ve
kuruluşların katılımına yol açacaktır. “İlgili tarafların” yönetmelik vb düzenlemelerle
kurumsal olarak açıklanması gerekir. Bu düzenlemelerde kararların nasıl alınacağına da
açıklık getirilmemesi durumunda “katılım” kolaylıkla bakanlığın istemlerinin onanmasına
dönüşebilecektir. Bu fıkra, 11. fıkra ile birlikte ele alınıp gerektiğine açıklayıcı biçimde
yeniden düzenlenmelidir.
Madde 8:
Tasarının can alıcı düzenlemelerinden birisi bu maddenin 1.fıkrasında yer verilen

kuralıyla yapılmıştır. Bu düzenlemede;
“ekolojik etki değerlendirilmesinin” olmazsa olmaz ilkelerine, hangi birim tarafından nasıl
yapılacağına hiçbir açıklık getirilmemiştir; 6. fıkrada yapılan düzenleme bu eksikliği
gidermemekte; söz konusu “belirleme” nasıl bir düzenlemeyle (yönetmelik vb) genel
geçerlik kazanabileceği açıklanmamaktadır.
“en üstün kamu yararının” ölçütleri düzenlenmemiştir; maddenin 5. fıkrasındaki

ifadesi bu yoksunluğu gidermemektedir.
korunan alanlarda ve herhangi bir koruma alanın herhangi bir yerinde amaç dışı plan ve
projeler yapılabileceği hükme bağlanmıştır;
Tasarın 7. maddesinde sözü edilen “planlara” uygunluk koşulu getirilmemiştir;
Maddenin 3. fıkrasındaki;
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hükmü bakanlığın her türlü keyfi uygulamalarına olanak veren bir düzenlemedir; yasanın
varsa tüm “korumacı” düzenleme ve düzeneklerini geçersiz kılabilecek niteliktedir.
Madde 9:
Tasarının belki de en anlamsız düzenlemesi 9. maddede yapılmıştır. Burada, söz konusu
kararların üretilmesi, uygulanmasının izlenmesi gibi yaşamsa önemde süreçlere hangi kişi ve
kuruluşların hangi yetki ve sorumluluklarla nasıl katılabileceklerine herhangi bir açıklama
getirilmemiştir. Dahası, sözü edilen “katılım”, hemen hemen tümüyle “bilgilendirme”
işlemine indirgenmiş; bu işlemin nasıl yapılacağına da herhangi bir açıklık getirilmemiştir.
Ayrıca, toplantılarda herhangi bir kararın alınması öngörülmemiş, bir “toplantı tutanağının”
tutulmasıyla yetinilmiş; öyle ki, bu tutanağın halka nasıl açıklanması gerektiği konusuna bile
bir düzenleme yapılmamıştır.
Madde 10:
Anlaşılan maddenin 1. fıkrasındaki;

kuralıyla bakanlık, deyim yerindeyse, “suç ortaklığı” yapmayı amaçlamaktadır. Yasada
“…sürdürülebilir kullanımı” ilkesi kaldıkça sayılan kuruluşlarla yapılabilecek “işbirliği,
ancak “suç ortaklığı” durumunda gerçekleştirilebilecektir. Bu nedenle, oluşturulacak olan
da ancak öngörülen “korumamacı”
düzenin, deyim yerindeyse “konu mankeni” olmaktan öteye geçemeyecektir.
Öte yandan, maddenin 2. fıkrasındaki;

Kural, düzenlemenin bir başka kaygı duyulacak yanıdır: Düzenlemede hiçbir ayrım
getirilmeden; “korunan alanın” ve “koruma alanının” (!) işletilmesi olanağı getirilmektedir.
Milli parklar, tabiat parklarında yapılan işletmecilik etkinlikleri, bu kaygının haklılığını ortaya
koymaktadır. Üstelik düzenlemede bu işletmeciliğin kurallarına ilkesel nitelikte de olsa hiçbir
açıklama da getirilmemektedir.
Madde 13:
Doğa koruma etkinlikleri sıradan bir güvenlik değildir. Kesinlikle bu alanda gerektiğince
eğitimli, yanı sıra kimi alanlarda ve durumlarda da belirli bir deneyime sahip olunmasını
zorunlu kılar. Böyle iken maddenin “güvenlik” ve “alan kılavuzlarını” düzenleyen 1.
fıkrasında;

olanağı getirilmektedir. Bu gerektiğince etkin ve işlevsel olamayacak bir düzenektir. En az
“Alan kılavuzları” için gerekli görülen düzeyde bir eğitim, korunan alan güvenlikçileri için de
zorunlu kılınmalıdır.
Madde 14:
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Korunan alanlarda verilecek izin, intifa ve irtifak haklarının gerek amacı ve süresi gerekse bu
“hakları” kullanma koşulları, bu koşulların yerine getirilip getirilmediğinin gerektiğince
denetlenmesi yaşamsal öneme sahiptir. Tasarıda sözü edilen koruma ve yönetim amaçları,
“doğa korumada” uzun dönemli ve denetlenmesi, izinlerin yol açabileceği tehditlerin ve
sonuçlarının belirlenmesi, sakıncalı olanlarının yeniden düzeltilmesi/iyileştirilmesi son derece
zorlu olan bir işlemdir. Bu nedenle, söz konusu alanlarda yirmi dokuz yıl süreli “intifa” ve
irtifak” haklarının verilmesi ve denetlenmesi tasarıda olduğundan çok daha ayrıntılı biçimde
düzenlenmesi zorunludur.
Madde 15:
•

Maddenin 1. fıkrasında;
Doğal koşullarda “doğada” denge, dolayısıyla da “dengeli dağılım” olmaz; oldurulmaya
çalışılması, deyim yerindeyse “kaş yaparken göz çıkarma” durumlarının gündeme
gelmesine yol açabilir. Bu nedenle maddenin 1. fıkrasındaki “dengeli coğrafi dağılımına
yardımcı olmak” ifadesi yersizdir.
“Coğrafi olarak birbirine yakınlık” değil, birbirleriyle etkileşim düzeyi temel alınmalıdır.

•

Maddenin 3. fıkrasındaki;

ifadesi, işlevsiz kalabilecek bir düzenlemedir: Söz konusu önlemlerin “koruma amacına” göre
belirlenmesi söz konusu olamaz. Önlemler, tehditlerin niteliğine, yoğunluğuna ve
yaygınlığına göre alınır.
•

Maddenin 4. fıkrasındaki;

ifadesinin ne anlama geldiği belirsizdir; açıklık getirilmesi gerekir.
•

Maddenin 5. fıkrasına; “biyoçeşitlilik koruma alanına dahil edilen alanların” intifa ve
irtifak hakkı tesis edilmesiyle nasıl “teminat altına” alınabileceği belirsizdir.

Madde 16:
•

Maddenin 1. fıkrasındaki ifade yeniden düzenlenmelidir; bu durumuyla hem yanlışlık
hem de eksiklik taşıyor..

•

Maddenin 2. fıkrasında “korunan habitat, tip ve tür listeleri” oluşturulurken temel
alınması öngörülen “özel önem taşıyan ve korunan” ile “sıkı koruma altına alınan”
niteliklerinin ne anlama geldiği belirsizdir; açıklık getirilmelidir.

Madde 17:
Maddenin 1. fıkrasının “a” bendinde sözü edilen durum, her durumda öngörüldüğü
yaklaşımla aşılamaz; “öncelik verilir” gibi esnek bir söylem kullanılmış olması ise, hangi
durumlarda “tabii türlerin” kullanılamayacağı (ya da “tabii olmayan türlerin kullanılacağı)
belirlenmesi kolaylıkla üstesinden gelinemeyecek bir işlemdir. Özellikle “ağaçlandırma
amacı” söz konusu olduğunda bu zorluk daha da büyüyebilecektir.
Öte yandan fıkranın “b” bendinde geçen “yabancı ve yayılımcı türler” korunan alanlara doğal
süreçlerle de girebilir; bu durumun engellenmesi, “doğal” dönüşümlere müdahale anlamına
gelebilecek durumlar yaratabilir. Bu nedenle ifadedeki
“girişinin” sözcüğü yerine
“sokulmasının” kullanılması gerekmektedir.
Korunan alanlarda yabani bitki ve hayvan türlerinin “endüstriyel kullanıma konu edilmemesi”
gerekir. Bu nedenle maddenin 2. fıkrasındaki “korunan alanlarda endüstriyel kullanıma konu
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edilecek yabani bitki ve hayvan türler …” ifadesi, gerçekte, korunan alanlardaki canlıların
ticarileştirilmesine yol açabilecek bir düzenlemedir.
Madde 18:
Maddeni 1. fıkrasında geçen; “Tabii yaşam ortamında yok olan türler tabii ortamına yeniden
yerleştirilebilir” yaklaşımı, ekolojik değildir: Söz konusu “yok olma” durumu doğal bir
sürecin sonucu olabilir. Bu nedenle “yok olan” değil, “yok edilen” ifadesine yer verilmelidir.
Madde 20:
Madde başlığının “Ekosistemin İyileştirilmesi” olmamalıdır; çünkü maddenin 3.
fıkrasında “ekosistemin”1 dönüştürülmesi işleminden de söz edilmektedir.
Maddede geçen “peyzajın iyileştirilmesi” ile “ekosistemin iyileştirilmesi” ne amaç, ne
teknik ve ne de sürçleri yönünden aynı/benzeşik işlemlerdir. İkisi aynı işlemle ifade
edilmemelidir.
Madde 24:
“Gelirler” başlığı altında yer verilen düzenlemeler koruma alanlarının “gelir elde etme” amacı
öne çıkabilecek biçimde yönetilmesine yol açabilir. Sözgelimi Maddenin 1. fıkrasının “a”
bendinde

biçiminde açıklana gelirler, “alan kılavuzluğu” dışında, bu doğrultuda işletilebilir. Döner
sermaye işletmeleri; telif, patent, belge, lisans, marka tecili söylemleri de bu yaklaşımın
ürünleri olarak değerlendirilebilir.
Madde 25:
Maddeyle düzenlenen “Fayda Paylaşımı” olgusu, gerçekte, korunan alanlarının hemen hemen
yalnızca ya da ağırlıkla vb düzeylerde “fayda sağlama” odaklı yönetilebileceğine ilişkin
kanıyı pekiştirmektedir. Özellikle maddedeki;

ifadesi, ağırlıkla yandaş belediyeler gelebilecek baskılar nedeniyle, bu durumu “önlenemez”
uygulamalara dönüştürebilecektir.

***
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Ek : 644, 645, 648 ve 657 Sayılı KHK’larda Yapılan Düzenlemelere Göre Ülkemizde
“Doğa Koruma”* Yapılanması
Doğa korumacılığı ülkemizde de çoğunlukla ayırtedici özellikleri nedeniyle kimi doğal varlık
ve/veya ortamların özel olarak tasarlanmış hukuksal ve kurumsal düzenlemelerle
korunmasına indirgenmektedir. Dolayısıyla tartışmalar da bu düzenlemelerdeki değişikliklere
odaklanmaktadır. Bu, gerekli ancak, temelde, “doğanın” algılanış biçiminden kaynaklanan
eksik bir yaklaşımdır. Üstelik bu yaklaşım, bilgisel olarak da gerektiğince donatılmamıştır.
Sözgelimi, Türkiye’de, kimileri çeşitli yönlerden ötekileriyle karşılaştırılamayacak denli
önemli otuza yakın “koruma statüsü” vardır. Örneğin, “bilim ve eğitim bakımından önem
taşıyan nadir, tehlikeye maruz veya kaybolmaya yüz tutmuş ekosistemler, türler ve tabii
olayların meydana getirdiği seçkin örnekleri ihtiva eden ve mutlak korunması gerekli olup
sadece bilim ve eğitim amaçlarıyla kullanılmak üzere ayrılmış tabiat parçaları” olarak
tanımlanan tabiatı koruma alanları, hemen hemen hiçbir düzlemde “doğal sitler” denli
tartışılmamaktadır. Biyolojik çeşitlilik düzeyinin göreceli olarak son derece yüksek olduğu
bozkır, kumul, dağ ekosistemlerinin korunması ise ancak çok yakın bir zamanlarda gündeme
gelmiştir. Giderek yoğunlaşan ve yaygınlaşan HES karşıtı duyarlılık ve eylemlilikler sırasında
çoğunlukla derelerin korunması gereken özgün ekosistemler olduklarından çok “su kaynağı”
olarak yöre halkı yönünden taşıdığı önem öne çıkarılmaktadır. Bu nedenle çoğunlukla
KHK’ların “tabiat varlıkları”, “doğal sit”, “özel çevre koruma bölgeleri” vb özel olarak
korunmaya alınmış doğal varlık ve ortamlarla doğrudan ilgili düzenlemeler tartışma konusu
yapılmaktadır. Bu eksikli yaklaşım aşılmadığında ülkemizdeki doğal varlık ve ortamların
korunmasına yönelik düzeneklerin gerektiğince tartışılabilmesi da güçleşmektedir. Aşağıda
yapılan tartışmalar sırasında bu gerçeğin gözden kaçırılmaması yöntemsel bir zorunluluktur.
Ülkemizde, özel olarak koruma altına alınmış doğal varlık ve ortamların “yönetilmesi”
alanında da kolaylıkla içinden çıkılamayacak bir kargaşa yaratılmıştır. Bu düzenlemelerle;
b daha önce de belirtildiği ve Ek 1’de sergilendiği gibi ülkemizdeki doğal varlık ve
ortamların korunmasında parçacı yapılanma pekiştirilmiş;
b oluşturulan yapılanmada görevler beş ayrı birime dağıtılarak benzer nitelikte görevler ayrı
kuruluşlara verilmiş;
b tabiat varlıkları, doğal sit ve özel çevre koruma alanlarının yönetimi, bunların tasfiyesi
konularında ÇEŞ’in her türlü keyfiliklerine olanak verilmiştir
1. 644 Sayılı KHK’da “Doğa Koruma”
Bu bağlamda 648 sayılı KHK’yla 644 sayılı KHK’a getirilen Madde 13/A-(1), Ek Madde 1 ve
Geçici Madde 6 ile Geçici Madde 2 ve Geçici Madde 10’da yapılan değişiklikler özel önem
taşımaktadır:
i) 644 sayılı KHK’ya Getirilen 13/A-(1). Madde:
Maddeye göre;
b milli park, tabiatı koruma alanı, tabiat parkı, sulakalan ve “benzeri koruma statüleri
bulunan diğer alanlar”da “tespit” işlemleri ORSU’nun; “…tescil, onay ve ilanına dair
usul ve esasları belirlemek ve bu alanların sınırlarını tescil etmek” ise ÇEŞ’in;
b tabiat varlıkları, doğal sit ve özel çevre koruma alanlarının “…tespit, tescil, onay,
değişiklik ve ilanına dair usul ve esasları belirlemek ve bu alanların sınırlarını tespit ve
tescil etmek, yönetmek ve yönetilmesini sağlamak.” ile tüm “korunan alanlarda” da;
“…kullanma ve yapılaşmaya yönelik ilke kararlarını belirlemek ve her tür ve ölçekte

çevre düzeni, nazım ve uygulama imar planlarını yapmak, yaptırmak, değiştirmek,
onaylamak, uygulamak veya uygulanmasını sağlamak”
b “Orman alanları dışında yer alan korunması gerekli taşınmaz tabiat varlıkları, koruma
alanları ve doğal sit alanlarının Bakanlıkça belirlenen ilke kararlarına, onaylanan
planlara uygun olarak kullanılmak üzere tahsisini gerçekleştirmek”
b “… bu alan ve bölgelerde (tabiat varlıkları ve doğal sit alanları ile özel çevre koruma
bölgelerine- YÇ) Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlere ilişkin her türlü tasarrufta
bulunmak, işletmek, işlettirmek ve kullanım izinlerini vermek, Devletin hüküm ve
tasarrufu altındaki yerlere ilişkin her türlü tasarrufta bulunmak, işletmek,
b yine ÇEŞ’in, eylemli olarak da TAVGM’nin görevleri arasında sayılmıştır. Böylece bu
düzenlemeyle tabiat varlıkları ve doğal sit alanları ile özel çevre koruma bölgeleri ilişkin
iş ve işlemlerin farklı kuruluşlarca yapılması, daha da önemlisi bu yerlerdeki her türlü
yapılaştırma, işlettirme ile yine bu yerlerin çeşitli kullanımlar için tahsis edilebilmesi
olanaklı kılınmıştır. Öyle ki, bu işlemler sırasında “Bakanlıkça belirlenen ilke kararlarına,
onaylanan planlara uygun olarak kullanılmak üzere” dışında herhangi bir ölçüt, gerekçe
getirilmemiş; tahsis edilebilecek yerler arasında sayılan ““Orman alanları dışında yer
alan… koruma alanları”nın neler olabileceği ise belirtilmemiştir.
Bu düzenlemelerin yanı sıra ilgili yasalar arasında çelişkiler yaratılmıştır. Örneğin; 644 sayılı
KHK’nın 648 sayılı KHK’yla getirilen 13/A maddesinin 1. fıkrasının “c” bendiyle tabiatı
koruma alanlarında da “yapılaşma” olanaklı kılınmıştır. Oysa anımsanacağı gibi, tabiatı
koruma alanları, 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu’nun 2. maddesinin “d” fıkrasına göre
“…sadece bilim ve eğitim amaçlarıyla kullanılmak” üzere ayrılmıştır.
ii) 644 sayılı KHK’ya getirilen Ek Madde 1:
Maddenin 1. fıkrasıyla Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı kapatılmış, ancak,
görevlerinin, “Bakan tarafından uygun görülen Çevre ve Şehircilik Bakanlığının
birimlerince” yürütülmesi gibi görülmedik bir düzenleme yapılmıştır. Oysa aynı düzenleme
kapsamında 644 sayılı KHK’ya getirilen 13/A maddesinin “b”, “c” ve “e” bentlerinde
TAVGM’ye özel çevre koruma bölgelerinde;
b “...tespit, tescil, onay, değişiklik ve ilanına dair usul ve esasları belirlemek ve bu alanların
sınırlarını tespit ve tescil etmek, yönetmek ve yönetilmesini sağlamak”,
b “...kullanma ve yapılaşmaya yönelik ilke kararlarını belirlemek ve her tür ve ölçekte çevre düzeni,
nazım ve uygulama imar planlarını yapmak, yaptırmak, değiştirmek, onaylamak, uygulamak veya
uygulanmasını sağlamak”

b “...hâlihazır haritaları aldırmak, gerekli görülen projeleri yapmak, yaptırmak ve onaylamak, her
türlü araştırma ve inceleme yapmak, yaptırmak, izlemek, eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları
yürütmek, kullanım yasağı getirilen alanların kamulaştırma veya benzer yollarla kamunun eline
geçirilmesini sağlamak, kontrol ve denetim yapmak, gerekli görülen alanların korunması ve
kirliliğin önlenmesi amacıyla yatırım yapmak veya ilgili idarelerin yatırım projelerini
desteklemek, bu alan ve bölgelerde Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlere ilişkin her türlü
tasarrufta bulunmak, işletmek, işlettirmek ve kullanım izinlerini vermek, korunan alanlara ilişkin
insan ve finansman kaynağı sağlamak”

görevleri verilmiştir. Böylece, bu düzenlemeyle, Türkiye yüzeyinin % 1,5’ini oluşturan ve
“özel olarak korunması” gereken özelliklere sahip olduğu gerekçesiyle koruma altına alınmış
toplam 12 bin km² genişliğinde 14 özel çevre koruma bölgesinin yönetiminde bir kargaşa
yaratılmıştır.
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iii) 644 sayılı KHK’ya getirilen Geçici Madde 6:
Maddenin 1. fıkrasında;
“Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte, doğal sit alanı ve tabiat varlığı olarak tespit ve tescil
edilmiş alan ve varlıklara ilişkin her türlü belge, bu alan ve varlıkların statülerinin yeniden
değerlendirilmesi için en geç altı ay içinde Bakanlığa devredilir. Tabiat varlıkları ve doğal
sitlerle ilgili yeni değerlendirme yapılıncaya kadar bu alanlara ilişkin olarak kültür ve tabiat
varlıklarını koruma bölge kurullarınca alınmış kararlar geçerlidir.”
kuralına yer verilmiştir. Bu düzenlemede söz konusu “statülerin” hangi durumlarda, daha açık
bir söyleyişle hangi gerekçelerle “yeniden değerlendirilebileceğine” hiçbir açıklama
getirilmeyerek bir bakıma bugüne değin oluşturulan “doğal sit” ve “tabiat varlıklarının”
tasfiyesi olanaklı kılınmıştır.
2. 645 Sayılı KHK’da “Doğa Koruma”
i) Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü:
645 sayılı KHK’nın 648 sayılı KHK’yla değiştirilen 8. maddesine göre, Genel Müdürlük,
daha önce belirtildiği ve Ek 3’te de sergilendiği gibi;
b “milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı koruma alanları ve sulak alanları”
belirleyebilecek; ancak Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tescil edildikten sonra
“korunması, geliştirilmesi, tanıtılması, yönetilmesi, işletilmesi ve işlettirilmesi ile ilgili”
çalışmalar yapacak,
b “orman ve orman rejimine tabi yerlerdeki” tabiat parkı, tabiat anıtı ve tabiatı koruma
alanları ile sulak alanları ve “benzeri koruma alanlarını” ise hem belirleyebilecek hem de
tescil ve ilân edebilecek,
b yapılan çalışmaları denetleyebilecektir.
Görüldüğü gibi, öngörülen yapılanmada sözü edilen yerlerin “işletilmesi” ve “işlettirilmesi”
de gündeme gelebilecektir. Oysa yine daha önce belirtildiği gibi, 2873 sayılı Milli Parklar
Kanunu’nun 2. maddesinin “d” bendine göre “tabiatı koruma alanlarının” ne işletilmesi ne de
işlettirilebilmesi olanaklıdır.
Öte yandan, bir işletmecilik yaklaşımıyla yönetilmesi, açıktır ki, sayılan yerlerden beklenen
kamusal hizmetlerin de ticarileştirilmesine yol açabilecektir. Bu olasılık, aynı maddede
sayılan “yaban hayatı ve kara av kaynakları ile orman içi su kaynakları, dere, göl, gölet ve
sulak alanların ve hassas bölgeler” için de söz konusudur. Çünkü düzenlemede bu yerlerin
“korunması, geliştirilmesi” yanında “av kaynaklarının işletilmesi” ve “uygulama ve izlemeye
ilişkin iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak” yaklaşımlarına da yer verilmiştir.
ii) Su Yönetimi Genel Müdürlüğü:
Ek 6’da da görüldüğü gibi, Genel Müdürlüğün “su yönetimi” ile ilgili son derece genel olarak
tanımlanmış görevlerinin kimileri başka kuruluşlarınkilerle büyük ölçüde örtüşmektedir.
Ancak, başta Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü olmak üzere öteki ilgili
birimler arasında eşgüdümün nasıl sağlanabileceğine herhangi bir açıklık getirilmemiştir.
Öyle anlaşılıyor ki KHK hazırlayıcıları “havza” ve “nehir havzası” vb konularda gerektiğince
bilgili değildir ve/veya bu kavramlar KHK’ya, deyim yerindeyse “kenar süsü” olarak
yerleştirilmiştir. Çünkü havza yönetimi, çok boyutlu bir olgudur; bu boyutlar havzanın
kapsadığı yüzeyin genişliği, ekolojik koşulları, havza içindeki yerleşmelerde yaşayanların
toplumsal, ekonomik ve kültürel özellikleri vb etmenlere göre de değişebilmektedir.
Türkiye’de bu boyutları kapsayan planlama ve uygulama deneyimi sınırlıdır; daha da
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önemlisi bu deneyimler ve sonuçları tarihsel ve yersel olarak sorgulanmamıştır. Oysa başka
kuruluşlarca da benzer çalışmaların yapılacak olması bir yana, Genel Müdürlük, “havza
bazında nehir havza yönetim planları hazırlayacak” biçimde yapılandırılmamıştır.
Öte yandan, Genel Müdürlüğün belki de en ilginç görevine, 645 sayılı KHK’nın 9.
maddesinde 1. fıkrasının “b” bendinde yer verilmiştir:
“Su yönetiminin ulusal ve uluslararası düzeyde koordinasyonunu sağlamak.”
Açıktır ki, böyle bir görevin gerektiğince yerine getirilebilmesi için Türkiye’nin ülkelerarası
düzlemde geçerli bir örgütlenmenin görevlendirilmiş yöneticisi, başkanı vb konumda
bulunması gerekecektir. Oysa Türkiye, 2008 yılında İstanbul’da gerçekleştirilen 5. Dünya Su
Forumu’nun düzenleyicisi olması dışında böyle bir konumu olmamıştır.
Su Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün üzerinde en çok durulması gereken bir başka görevine ise
645 sayılı KHK’nın 9. maddesinin 1. fıkrasının “f” bendinde yer verilmiştir. Bu fıkraya göre
Genel Müdürlük “Nehir havza yönetim planlarına uygun olarak sektörel bazda su
kaynaklarının tahsislerine ilişkin gerekli koordinasyonu” sağlayacaktır. Sorunsuz gibi
görünen bu düzenlemede sözü geçen “sektörel bazda su kaynaklarının tahsisi” görevi, açıktır
ki, suların ticarileştirilmesi sürecindeki kararlara dayanak olmasına, giderek de
içselleştirilerek olağanlaştırılmasına yol açabilecektir. 658 sayılı KHK’yla kurulan Türkiye
Su Enstitüsü’nün görevleri göz önünde bulundurulduğunda bu durumun görmezden
gelinebilecek bir olasılık olmadığı daha kolay kavranabilecektir.
Özel Koruma Yapısına Sahip Yerlerin Belirlenmesi ve Tescili vb İşlemler ile
İlgili Bakanlık ve Genel Müdürlükler
Kuruluşlar

Orman Genel Müdürlüğü

Çölleşme ve Erozyonla
Mücadele Genel
Müdürlüğü
Su Yönetimi Genel
Müdürlüğü;
Türkiye Su Enstitüsü

Sorumluluk
“Orman” Sayılan Yerler, Orman
Ekosistemleri, Muhafaza Ormanları, Tohum
Meşcereleri, Mesire Yerleri, Kent Ormanları,
Araştırma Ormanları, Ağaç Parkı (Arboretum)
Sahaları, Orman İçi Biyoçeşitlilik Koruma
Alanları, Model Orman, Orman İçi Meralar,
Topraklar; Su Havzaları

Yer Üstü ve Yer Altı Suları, Kıyı Suları

Doğa Koruma ve Milli
Parklar Genel Müdürlüğü

Mili Parklar (MP), Tabiat Parkları (TP),
Tabiatı Koruma Alanları (TKA), Sulak Alanlar
(SA), Yaban Hayatı ve Kara Av Kaynakları,
Orman İçi Su Kaynakları, Dere, Göl, Gölet

Tabiat Varlıklarını
Koruma Genel
Müdürlüğü

Tabiat Varlıkları; Doğal Sitler, Özel Çevre
Koruma Bölgeleri, “Diğer Korunan Alanlar”
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Mili Park

ÇEŞ

Bakanlar
Kurulu

ÇEŞ
Tescil, Onay …

Savunma Bakanlığı’nın “Olumlu” Görüşü

ORSU

ORSU
Belirleme

ÇEŞ
veya ORSU
tarafından
belirlenmiş

Enerji ve Tabii Kaynaklar, Kültür ve Turizm ve “Diğer”
Bakanlıkları Görüşü

“Orman” ve
Orman
Rejimindeki
TP, TA, TKA

“Orman” ve
Orman Rejimi
Dışındaki”
TP, TA, TKA
olan/olacak
yerlerin “orman
rejimine” alınması

Açıklama:
CEŞ : Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
ORSU : Orman ve Su İşleri Bakanlığı
TA
: Tabiat Anıtı
TKA : Tabiatı Koruma Alanı
TP
: Tabiat Parkı

ORSU (645 KHK)
Koruma, Geliştirme, Tanıtılması,
İşletilmesi, İşlettirilmesi

Bakanlar
Kurulu
“İlgili” Bakanlıkların
Görüşü

ÇEŞ
Tescil

