
C I L T : 9 

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ 
TUTANAK DERGİSİ 

157 nci Birleşim 

9 Ağustos 1983 Salı 

İ Ç İ N D E K İ L E R 

Sayfa 
I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 586 

İL — KANUN TASARI VE TEKLİF
LER* 586 

1. — Kamu Görevlileri ile HgjM Mal Bil
dirimi Kanunu Tasarısının Danışma Mecli
since Kabul Olunan Mötrii ve Millî Güvenlik 
Konseyi Adalet Komisyonu Raporu. (D. Mec
lisi : 1/553; M .G. Konseyi : 1/531) (D. 
Meclisi S. Sayısı : 398; M. G. Konseyi S. Sa
yısı : 630) 586:598 

2. — Çevre Kanunu Tasarısının Danış
ma Medl'Mnce Kabul Olunan Metni ve MMî 
Güvenlik Konseyi İhtisas Komisyonu Ra
poru. (D. Meclisî : 1/634; M. G. Konseyi : 
1/535) (D. Meclisi S. Sayısı : 391; M. G. 
Konseyi S. Sayısı : 632) 598:615 

3. — Millî ParKlar Kanunu Teklifinfe Da
nışma Meclisince Kalbul Olunan Metni ve 
M'ilî Güvenlik Konseyi I'hKBsas' Komisyonu 
Raporu. (D. Meclisi : 2/92; M. G. Konseyi : 
2/129) <D. Meclisi S. Sayısı: 415; M. G. Kon
seyi S. Sayısı : 624) 615:621 



M. G, Konseyi B : 157 9 t 8 a 1983 O : 1 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

29 Temmuz 1983 Cuma 

Bir önceki Birleşimde görüşülmesine başlanan : 

1475 Sayılı İş Kanununun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Geçici Maddeler Ek
lenmesi Hakkında Kanun Tasarısı. (1/269, 2/106) 
(S. Sayısı : 622) ile, 

127 Temmuz 1967 Tarih ve 926 Sayılı Türk Silahlı 
Kuvvetleri Personeli Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Ek ve Ek Geçici Mad

deler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı. (1/560) (S. 
Sayısı : 629); 

Kabul edildi-
Gelecek toplantının yapılacağı gün ve saatin son

radan tespit edileceği 'belirtilerek 'birleşime saat 16.40' 
ta son verildi. 

Necip TORUMTAY 
Orgeneral 
Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14.35 

BAŞKAN : Kenan EVREN (Cumhurbaşkanı ve Millî Güvenlik Konseyi Başkanı) 
ÜYELER : Orgeneral Nurettin ERSİN (Genelkurmay Başkanı ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi) 

Orgeneral Tahsin ŞAHtNKAYA (Hv. K. K. ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi) 
Oramiral Nejat TÜMER (Dz. K. K. ve Milîî Güvenlik Konseyi Üyesi) 
Orgeneral Sedat CELASUN (J. Gn. K. ve Milli Güvenlik Konseyi Üyesi) 

BAŞKAN — Millî Güvenlik Konseyinin 157 nci Birleşimini açıyorum. 

II. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 

/. — Kamu Görevlileri ile İlgili Mal Bildirimi 
Kanunu Tasarısının Danışma Meclisince Kabul Olu
nan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi Adalet Ko
misyonu Raporu. (D. Meclisi : 1/553; M. G. Konse
yi : 1/531) (D. Meclisi S. Sayısı : 398; M. G. Konse
yi S. Sayısı : 630)(1) 

BAŞKAN — Günldömimize göre İkamın tasarı 
Ve ıtdkâflerinin görüşlülmes'ine başlıyoruz. 

Gündemimizin Milindi sırasında, Kamu Görevlilera' 
ile îıllgtöli Mal Bildiriimi Kanunu Tasarısının Danışma 
Meclisine© Kabul Olunan Metni ve M'il'lî Güvenlik 
Konseyi Adalet Komisyonu Raporu yer ailmaktadır. 

Bu rapor, 63Ö sıra sayısıyla 'basılıp dağıtılmıştır. 
Adalet (Komisyonu Sözdüslü ve Sayın Bakan yer

lerim' aldılar. 

(1) 630 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir, 

Kanun tasarisının 'tümü üzerlinde göriüşıme açıyo
rum | 

Konris'yön Sözcüsünün 'bu Ikonuda tbir açıMaması 
olacak mı? 

HÂİKİtM AUBAY İLHAN KlÖSEOĞLU (Ada-
Idt Koniisyonu Üyesi) — Sayın Cumlhurlbaşkanım, 
kısa Ibür maruzatta bulunmalc istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
HÂKİM ALBAY İLHAN KÖSEOĞLU (Ada

let Koimiisyonu Üyesi) — 1949 senesinde yürüdüğe 
giren 5!440 sayılı Memur ve Hizmdtl'ilerd'en Mal Be
yannamesi- Alınması Hakkında Kanunun, özellikle so
ruşturmaya ve cezaya 'ilişkin hükümlerinin yetersiz 
'katması ve 4237 'sayılı FeVkalade Hallerde Haksız 
Olarak Mal Ikltfilsap Edenler Halkkında Kanunun ola
ğan durumlarda taltlbük imlkânmın Ibulunmaması sebe
biyle her iki 'kanundan yararlanarak, 'her ilki kanun-
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daki bazı hükümleri buraya almak ve günün 'koşul
larına uygun 'olarak değiştirmek suretiyle bu tasarı 
hazırlanmış ve Danışma Meclisinden geçmek sure
tiyle huzurunuza gelmiş bulunmaktadır. 

Esasen, Anayasamızın 71 inci maddesinde, kamu 
görevine girenlerin ne şekilde mail biılldir'iminde bulu-
nacalkiları ve bunların Sürelerinin ne olacağmın 'ka
nunla düzenleneceğine 'işaret edilmiş bulunmaktadır. 
657 sayılı Devlet 'Memurları Kanununun 14 üncü 
maddesi ile 926 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde 
kamu görevine girenlerim 'kendilerine, eşlerine ve ve
layetti lalltm'da'kli çocuklarına alJt taşınır ve taşınılmaz 
maları ne şekilde bildireceklerinin özel kanunla dü
zenleneceğinin işaret edilmiş olması karşısında bu ta
sarı Ihazırlianlmış, ve huzurunuza gelmiş bulunmakta
dır. Kanunlaştığı) ftalkldlklde 'daha eVvelM mevzuatın ye
tersiz hükümleri işler hale igeJtinüleceJk ve yeterli bir 
düzene kavuşturulmuş olacaktır. 

Arz ederim. 

ıBAŞSKAN — Peki, teşekkür ederim. 
Tümü .üzerinde başka söz almak isteyen var mı 

efendim? Yok. 
Tümü üzeri'ndeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
'Maddelere geçilmesi hususunu oylarımıza sunuyo-

ruım : Kabul ©deriler... Etmeyenler... Kabul edi'lfmiiş-
tLr, 

1 'inci maddeyi okutuyorum : 
Kamu Görevlileri ile İlgili Mal Bildirimi Kanunu 

Tasarısı 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Genel Hükümler 

Amaç 
MADDE 1. — 'Bu Kanunun amacı, kamu görevli

lerinin mail Ibüdirİlmlinde bulunmalarını, bildirimlerin 
yenilenmesiril, mail! edinmelerinin denetimiyle haksız 
mal edinme veya gerçeğe aykırı bildirimde bulunma 
haillerinde yapılacak inceleme ve soruşturma işlem-
lerinli düzenlemektir. 

iBAŞKİAıN — 1 'İnci madde üzerinde söz almak is
teyen var mı? Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabuil edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
Kapsam 
MADDE 2. — Bu Kanun : 
a) 1, Türkiye 'Büyük Millet Meclisi üyeleri ile 

Bakanlar Kurulu üyelerini, 
2. Noterleri, 

3 w Türk Hava Kurumunun genel yönetim ve mer
kez denetleme kurulu üyeleri ile genel merkez teş
kilatında ve Türk Kuşu Genel Müdürlüğünde; Tür
kiye Kızılay Derneğinin merkez kurullarında ve Ge
nel Müdürlük teşkilatında; 'görev alanları, 

Ib) il. Genel ve katma bütçeli daireler, il özel 
İdareleri, belediyeler ve bunlara bağlı kuruluşlarda, 

2. Kamu İktisadî teşebbüsleri ve 'kamu iktisadî 
kuruluşlarında, 

3. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluş
ları 'hariç, özel kanunlarla veya özel kanunların ver
diği yetkiye dayanılarak kurulan ve kamu hizmeti gö
ren kurum ve kurutuşlar l e komisyonlarda, 

4. Sermayesinin Itamamı veya yamsmdan fazlası 
bu bendin (1), (2) ve (3) numaralı alt bentlerinde ya
zılı kurumlara aiilt olan kuruluşlarda, 

Aylık, ücret ve Ödenek alimak isuretüyle kamu hiz
meti gören memurları, işçi niteliği taşımayan diğer 
kamu görevlileri ile yönetim ve denetim kurulu üye
lerini, 

Kapsar, 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde 'söz almak is
teyen var mı? 

Buyurun, 

HÂKİM ALBAY İLHAN KÖSBOĞLU (Ada
let Komlisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, 
Hülkürneltçe hazırlanan bu tasarıda ve Danışma Mec
lisinden geçen meninde amaç ve kapsam 'tek madde 
halinde idi. Komisyonumuz, bilhassa kapsamın ^yi be
lirlenmesi bakıimıından bunları 'İki ımadde halinde ye
niden düzenledi ve kapsalm maddesine, uygulamada 
kolaylık 'sağlaması balkımıından, tereddütlü olmayacak 
şekilde, Itdker teker saymak suretiyle açıklık getirdi. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Yalnız, bu tek tek saymanın ileri
de bazı (mahzurları da olabilir; 'ismi burada olma
yan yeni bir müessese teşekkül eder, onu kapsamaz. 

Danışma Meclisinin kabul ettiği metlinde «genel 
bütçeye dahil idaire Jkurum Ve kuruluşlarla, katıma 
bültçeli dairelerde, buriara bağlı kuruta ve kuruluş
larda, kanunlarla veya kanunun verdiği yetkiye daya
nılarak kurulan fonlarda, Beledlîyelerde, Özel İdare
lerde, İktisadî Devlet Teşekküllerinde, Kamu İkti
sadî Kuruluşlarında, sermayesinin yarısından fazlası 
ayrı ayrı veya birlikte hazinece veya yukaradakli dai
re, idare, kurum veya kuruluşlarca karşılanan yerler
de aylık, ücret veya ödenek almak suretiyle denlmek 
ısoretiyle biraz daha ıgenel tultulmuş. 
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HÂIKIİM ALBAY İLHAN KÖSEOĞLU (Ada
let Komisyonu Üyidsü) — Sayın Cumhurbaşkanım, bu 
sayılanların hepsi <b) fıkrasının 1, 2 ve 4 numaralı 
bentlerinde mevcut. Burada bir tereddüt olmaması 
'lazım. Sadece Türk Hava Kurumunda, (bir de 3 nu
maralı ben'Cte blir terdddüt 'alabilirdi1. 

«Genel ve kat'ma 'blültçeüi (daireler, ıil özel lidare-
leri, bdlediyeler ve bunlara bağlı kuruluşlarda.» Yani, 
her çdştft bağlılık halinde; genel ve kaloma bütçeli dai
reler, il ozdl idareleri, belddiydleriin her, türlü bağlı 
kuruluşlarında. 

'BAŞKAN — Bunu neden (a) ve <b) diye ayırdı
nız? 

HÂKİ'M ALBAY İLHAN KÖSEOĞLU (A'd'a-
ıM Komisyonu Üyesi) — Bunu (a) ve (b) diye ayır
mamızın sebdbi şu : 'Malûmu âflinliz, '(a) fıkrası fcap-
saımındaki Türkiye ıBüyük M'illdt Meclisi üyelerinin, 
noterlerin, Türk Hava 'Kurumunda ve Türkiye Kızı
lay Derneğinde bulun anlarım aylık, ücrdt, ödenek 
a'İma meselesi bazı halilerfde pdk bahis konusu o'Ilmu-
yor. Halbuki (b) fıkrası (kapsamınida bulunanların ay
lık, ücret ve ödenelk al'ma durumu mevcut. 

BAŞKAN — Maddeyi (a) ve (b) diye ayırmak 
. yerine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diye yapsak yine olurdu. 

Yani, (a) denlil'ince bir başlık olması, ondan sonra nu
maralanması; (Jb) denilince yine bir başlık olması, 
sonra numaralanması ıgerdkir. Bu madde böyle değil1; 
(a) denildikten sonra 1, 2, 3; (b) denildikten sonra 
1, 2, 3, 4 ışdM'inde düzenfertm'iş. Toplam 7 bent. 

HÂKİM ALBAY İLHAN KÖSEOĞLU (Ada-
îdt Komisyonu Üydsi) — Sayın Cumhurbaşkanım, (a) 
fıkrasında görev alma, (b) fıkrasında ise aylık, ücret 
ve ödenek alma durumu var. 

IBAŞKAN — Fark etmez, ama öyle yazılmış. Doğ
rudan doğruya böyle de sayılabilirdi. 

HÂKİM ALBAY ÎLHAN KÖSEOĞLU (Ada-
Tdt Komisyonu Üyesi) — 'Mdsdla Kızılay Derneği 'Baş
kanı aylık, ücrdt, ödenek almayacağı için, bir tered
düt doğmasın, «(bu allınmıyorki» denilmesin diye ayır
dık, 

Sayın Cumhurbaşkanım, ilerideki maddede bu hu
sus var; aylık ücret almayanlar İçin; «birinci derece 
Devlıdt tn'dmurunun maaşının beş katı esas alınarak 
taşınmazlarının mal bildiriminde bulunacakları.» 

BAŞKAN — Pekli. 
2 ne>i madde üzerinde başka söz almak isteyen var 

mı? Yok. 
'Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul ddilmişjtir. 

3 ündü maddeyi okutuyorum : 
Haksız mal edinme 
MADDE 3. — Kanuna veya gendi ahlaka uygun 

olarak sağlandığı 'ilspaJt ddilemeyen malılar veya ilgi
linin sosyal yaşantısı balkımından geliriyle uygun ol
duğu kabul ddilemıeyecdk harcamalar şeklinde ortaya 
çıkan artışlar, bu Kanunun uygulanmasında haksız 
mal edinme sayılır. 

BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok: 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4 ündü maddeyi okutuyorum : 

İKİNOt BÖLÜM 
Mal Bildirimleri 

Biild'irlimlerin konusu 
MADDE 4. — Bu Kanun kapsamına giren görev-

llilerin kendilerine, eşlerine ve velayetleri altındaki ço
cuklarına ait bulunan; taşınmaz malları ile görevliye 
yapılan aylık ndt 'öddm'en'in, öddme yapılmayan görev
lilerin ise birinci derece DeVldt memurlarına yapılan 
aylık net öddmenin beş katından fazla tutarındaki, 
herlbirİ idin ayrı olmak liizere para, hisse sendtleri ve 
tahviller ile altın, mücevher ve diğer değerl'i taşınır 
malları, hakları, alacakları ive gelirleriyle bunların kay
nakları, borçlan ve sdbdpleri 'mal bildiriminin konu
sunu teşkil eder. 

'BAŞKAN — 4 üncü madde üzerinde söz almak 
(isteyen var mı? 

Buyurun. 
HA'KİM ALBAY ÎLHAN KÖSEOĞLU (Ada

let 'Komisyonu Üyesi) — 'Sayın Cumhurbaşkanım, 
Komisyonumuz bu madddyle, örneğin eVddki buzdo
labı, çamaşır makinesi 'gibi hususların mal bildirimi 
konusu olmaması ilcin, «Ele >geçen net maaşının 5 ka
tı, Imaaş alınmayan durumlarda ise birinci derecedeki 
Ddvldt mdmurunun ©line geçen net maaşın 5 katı tuta-
rındalkli altın ve mücevher gilbi (taşınır şeylerin mal be
yanının konusunu teşkil dtlmeyeoeği» şeklinde bir baz 
getirdi. 

Yöndtımeli'kle İlgili 20 nci maddede ev eşyaların
dan değerdi olanlar hususunda, nelerin bunlara dahil 
edileceği de gösterilecektir. Esasen mail bdyanname-
lerinde de taşınır, taşınmaz mallardan hangilerinin ya
zılacağı, Idaha 'eVvel arz etltiğim üzere, tdker tdker sa-
yılimak surdtiyle gösteriliyor, açıklık (kazanıyor. 

BAŞKAN — 4 ündü madde 'üzerinde başka söz 
almak İsteyen var mı? Yok. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabuıl edi'Im!l§ttir. 

5 inci maddeyi okuituyarum : 
Bildirimin zamanı 
MADDE 5. — Mal bildirimlerinin : 
a) Bu Kanun kapsamındaki göreve atamada, 

göreve giriş için gerekli belgelerle birlikte, , 
!b) Balkanlar 'Kurulu üyeliğine atamalarda, atama

yı izleyen bir ay içinde, 
c) Seçimle gd'inen görevlerde seçilmin kesinleş

mesi tarihini izleyen 'İki ay içinde, 
d) Mal varlığımda önemli 'bir değiş'ikl'ik olldu-

ğunda bir ay içinde, 
e) Yönetim ve denetim 'kurul üyelik'teri ile ko

misyon ülyeliklerine seçim ve atamalarda göreve 'baş
lama tarihini izleyen bir ay içinde, 

f) Görevin sona ermesi 'halinde, ayrılma tarihini 
izleyen b'ir ay içinde, 

Verilmesi zorunludur. 
(a) Ibendinde yazılı bildirim verilmedikçe göre

ve atama yapıılaımazv 
BAŞKAN — Maddenin (d) fıkrasında, «Mal var

lığımda önemlli bir değişiklik olduğunda bir ay içlin
de» ibaresini koyduk. «Önemli» kelimesinin yerine 
«Ibeş katını a'şan b'ir değişiklik» deSeydik olmaz mıy
dı? Yani, ık'işi mail bildiriminde bulunduktan sonra 
bunun beş 'katini aşan bir değişiklik daha olursa, 
«önemli» budur. Yoksa «önemll»yi nasıl 'takdir ede
ceğiz? 

JHÂKltM ALBAY İLHAN KÖSEOĞLU (Ada
let Kom'isyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, ta
şınmaz malıların hepsi mal bildiriminin konusunu teş-
•lûi'l ötoddtedir. Taşınır mailiar içlin de biraz evvelki 
maddede bir baz 'gdfcirdik. M «ela bir daire alması, 
bir portakal bahçesi sahibi olması halterinde -ki, önem
li bir değişikliktir bu- o zaman bu taşınmaz malların 
da bildliriîmesi dazımdiır. 

BAŞKAN — Bu konuda belli bir kıstas olmadı
ğından bu «önemli» İlk her şahsa göre değişir. 

ORAMIRAL NEJAT TÜMER — Mesela, içinde 
üç-'beş ağaç bulunan 100 metrekarelik bir bahçe de 
portakal bahçesidir; ama 100 dönümlük veya 500 
dönümlük portakal bahçesi de «portakal bahçesi»dir. 

BAŞKAN — Bundan evelki maddede «eline ge
çen net ödemenin beş katı kadar» diyerek onu belir
ledik. Burada da esas olarak bu hükmü alırız; «taşı
nır veya taşınmaz mallarda da eline geçen paranın 
beş katını geçen değişikliklerde» bildirimde bulun
sun. Yoksa «önemli» nedir? Mesela bir veya iki bi
lezik alması önemli midir, değil midir? 

9 , 8 , 1983 O : İ 

HÂKİM ALBAY İLHAN KÖSEOĞLU — (Ada
let Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, 
taşınmaz mal olması sebebiyle oradaki ölçü yine ge
çerlidir. Daha evvel eline geçen net maaşının beş 
katı tutarında bir bilezik veya altını yoksa bu aşan 
bir miktardır ve daha evvelki beyannamesinde bil-
dirmemişse artık bildirme zorunluluğu doğuyor ve 
haliyle o «beş katı» aşıyor. 

Taşınmaz mallar konusunda ise biraz evvel arz 
ettiğim üzere, portakal bahçesi üç-beş ağaçlı dahi ol
sa, onu her halükârda bildirecektir. Küçük bir daire 
veya küçük bir yerden arsa alsa mutlaka bildirecek
tir. 

BAŞKAN — Küçük daire dahi birkaç milyon
luktur, elbette bildirecektir. 

HÂKİM ALBAY İLHAN KÖSEOĞLU (Ada
let Komisyonu Üyesi) — «önemli değişiklik»ten mak
sat bu. Yani, önceki maddedeki taşınmaz mallarının 
beş katını aştığı takdirde, her halükârda bildirilmesi 
gerekir. 

BAŞKAN — Tamam, esasın bu olması lazım. 
HÂKİM ALBAY İLHAN KÖSEOĞLU (Ada

let Komisyonu Üyesi) — Taşınmaz mallar her halü 
kârda bildirileceğinden, «'önemli değişiklik» şeklinde 
komprime hale getirilerek maddeye eklendi. 

BAŞKAN — 5 inci madde üzerinde başka söz 
almak isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Emteyenler... Kabul edilmiştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum : 
Bildirimin yenilenmesi 
MADDE 6. — Bu Kanun kapsamındaki görev

leri devam edenler, sonu (0) ve (5) ile biten yılların 
en geç Şubat ayı sonuna kadar bildirimlerini yeni
lerler. Yeni bildirimler, yetkili merci tarafından daha 
önceki bildirimler ile karşılaştırılır. 

BAŞKAN — Bu tasarıya 'bir geçici madde koy
muştuk öyle değil mi? 

HÂKİM ALBAY İLHAN KÖSEOĞLU (Adalet 
Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, sade
ce yeniden 5 inci madde kapsamına girenlerden be
yanname alınacağı, dolayısıyla diğerlerinin sonu (0) 
ve (5) ile biten yıllarda beyanname verecekleri hak
kında bir geçici madde var efendim. 

Bu madde Komisyonumuzca metne eklenmiş ve 
kolaylık sağlasın diye sonu (0) ve (5) li yıllarda be
yanname verileceği belirtilmiş ve 15 inci madde bu
raya ikinci cümle olarak alınmıştır. 
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Gerek Hükümet tasarısında gerekse Danışma Mec
lisinden geçen metinde (3) yıl idi bu. Kolaylık sağla
sın ve sik sık verilmesin diye sonu (0) ve (5) li yıl
larda verilmesi öngörüldü. 

BAŞKAN — 6 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum : 
'Bildirimin verileceği merciler 
MADDE 7. — Bildirimlerin verileceği merciler 

şunlardır : 

a) Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Bakanlar 
Kurulu üyeleri için Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığı, 

b) Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli per
sonel için, özlük işleriyle ilgili sicil belge ve raporla
rının bulunduğu makam veya merci, 

c) Kurum, teşekkül ve kuruluşların genel mü
dürleri, yönetim ve denetim kurul üyeleri için ilgili 
Bakanlık, 

d) Yüksek mahkemeler üyeleri için mahkemenin 
başkanı, 

e) Noterler için Adalet Bakanlığı, 
f) Diğer kurum ve kuruluşların memur ve hiz

metlileri için atamaya yetkili makam veya merci, 

g) Türk Hava Kurumu ile Türkiye Kızılay Der
neğinde görev alanlar için Kurum ve Dernek Genel 
Başkanlığı, 

h) Görevlerinden ayrılanlar için, bu görevlerin
de iken bildirimlerini vermeleri gereken makam veya 
merci. 

BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

8 inci maddeyi okutuyorum : 
»Bildirimlerin gizliliği 
MADDE 8. — Mal bildirimleri, özel kanunların

daki hükümler saklı kalmak kaydıyla görevlinin sicil 
dosyasında saklanır. Bildirimlerin, içeriği hakkında, 
15 inci madde hükmü dışında hiçbir şekilde açıkla
ma yapılamaz ve bilgi verilemez. Ayrıca mal bildi-
rimlerindeki bilgiler ve kayıtlar esas alınarak içeriği 
hakkında yayında bulunulamaz. 

BAŞKAN — Bu yayın dediğiniz basın yoluyla 
yayın değil mi? 

HÂKİM ALBAY İLHAN KÖSEOĞLU — (Ada
let Komisyonu Üyesi) — Basın yoluyla Sayın Cum
hurbaşkanım. 

Yalnız, bu mal bildirimindeki bilgiler ve kayıtlar 
esas alınarak içeriği hakkında yayında bulunulma
yacağı şeklinde düzenlenmiş vazıyettedir. Falan me
murun «Mercedes»i varsa, herkes tarafından bilini-
yordur bu. Bu yazılabilir ve suç değildir. 

BAŞKAN — Mal bildirimindeki listedir esas; ka
sıt odur. 

HÂKİM ALBAY İLHAN KÖSEOĞLU (Ada
let Komisyonu Üyesi) — Evet efendim, o maksatla 
bu şekilde düzenlendi. Bunun müeyyidesini de ileri
de arz edeceğim; 17 nci maddede geliyor. 

BAŞKAN — 8 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

9 uncu maddeyi okutuyorum : 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
inceleme ve Soruşturma 

'inceleme ve soruşturma açılması, bildirim isten
mesi 

MADDE 9. — Haksız mal edinild'iği veya hak
sız edinilen malın kaçırıldığı veya gizlendiği husu
sunda; doğru adres ve gerçek kimlik bildirmek sure
tiyle yapılan ihbar veya şikâyet üzerine veya yapıla
cak inceleme ve denetim sırasında soruşturmaya de
ğer bir durum ortaya çıktığında, soruşturma açtırma 
yetkili makam veya merciin kararıyla ilgiliden mal 
bildirimi istenerek gerekli inceleme ve soruşturmaya 
başlanır. 

Görev sırasında veya görevden doğan suçların
dan ötürü hakkında soruşturma açılması özel veya 
genel kanun hükümleriyle belirlenmemiş görevliler 
'hakkında soruşturma açma yetkisi atamaya yetkili 
makam ve mercie, Bakanlar Kurulunca veya ortak 
kararla atananlar hakkında ise bu yetki, ilgili Bakana 
aittir. 

İlgili, görevinden ayrılmış olsa dahi, görevi sıra
sındaki eylem ve işlemleri içinde aynı hüküm uygu
lanır. 

İstenecek mal bildiriminin, tebliğden itibaren en 
geç onbeş gün içinde verilmesi zorunludur. 

BAŞKAN — 9 uncu madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? 

Peki, Cumhurbaşkanlığında bulunan personel için 
ne olacak?! 
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Mesela, Genel Sekreterin?.. | 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — O ken- | 

dişi koyacak. 
HÂKİM ALBAY İLHAN KÖSEOĞLU (Ada

let Komisyonu Üyesi) — Atamaya yetkili... 
BAŞKAN — Atamaya yetkili Cumhurbaşkanı

dır. 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Ge

nel Sekreterin özlük dosyasına koyduracak efendim. 
HÂKİM ALBAY İLHAN KÖSEOĞLU (Adalet 

Komisyonu Üyesi) — Dosyasına konacaktır efen
dim. 

BAŞKAN — özlük dosyası nerede? Cumhurbaş
kanında. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Cum
hurbaşkanına götürmeyecek, kendi dosyasına kendisi 
koyacak. 

Aynı şeyi Meclis Başkanı da yapacaktır. 
BAŞKAN — Meclis Başkanı için de öyle. 
HÂKİM ALBAY İLHAN KÖSEOĞLU (Ada

let Komisyonu Üyesi) — «Bildirimin verileceği mer
ciler» başlıklı 7 nci maddenin (f) fıkrasında yazılı 
Sayın Cumhurbaşkanım. 

BAŞKAN — 9 uncu madde üzerinde başka söz 
almak isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

10 uncu maddeyi okutuyorum : 
Soruşturma yapacakların nitelikleri 
MADDE 10. — 9 uncu maddeye göre yapılacak 

inceleme ve soruşturma, hakkında soruşturma yapılan 
görevlinin sıfatı bakımından tabi olduğu hükümlere 
göre yapılır. 

Özel mevzuatında aksine bir hüküm bulunmayan 
hallerde, inceleme ve soruşturmanın müfettiş sıfat ve 
yetkisine sahip kişilerce yapılması asıldır. 

Asker kişiler hakkındaki inceleme ve soruşturma, 
ilgiliden kıdemli kişiler tarafından yapılır. 

BAŞKAN — Şimdi hakkında inceleme ve soruş
turma yapılacak kişi kuvvet komutanı ise, Genelkur
may Başkam mı yapacak; kıdemdi olarak? Ordu ko
mutanının, soruşturmasını kuvvet komutanının ken
disi mi bizzat yapacak? Niye öyle yaptık onu? 

HÂKİM ALBAY İLHAN KÖSEOĞLU (Adalet 
Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, bu 
madde Komisyonumuzca düzenlenmiştir ve bilhassa 
ikinci ve üçüncü fıkralar Komisyonumuzca maddeye 
ilave edildi. Birinci fıkrası Danışma Meclisinden ge-
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çen metnin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasıdır. Tah
kikatların, müfettiş sıfatına haiz olan kimseler tara
fından yapılması asıl olduğuna göre, aksine bir hüküm 
yoksa müfettişler yapsın diye düşündük ve ikinci fık
rayı öyle getirdik. 

Asker kişiler için ise, çıkar başka bir formül bu
lamadığımız için, daha rütbeli kişi desek birtakım 
komplikasyonlara yol açacak, kıdemli kişi demek su
retiyle bunu düzenledik. 

BAŞKAN — Kıdemli kişiler yapamazki. Muhak
kak birisini görevlendirecek, ona yaptıracak. İşte ben 
sana misal verdim şimdi. Ordu komutanı hakkında 
böyle bir durum oldur ne yapacak şimdi kuvvet ko
mutanı gidecek ve bizzat kendisi mi yapacak soruş
turmayı? 

HÂKİM ALBAY İLHAN KÖSEOĞLU (Adalet 
Komisyonu Üyesi) — Yalnız Sayın Cumhurbaşkanıım, 
bu mal bildirimiyle ilgili olduğu için bir ordu ko
mutanımız hakkında böyle bir şey... 

BAŞKAN — Soruşturma ama, soruşturmayı ya
pamaz. İncelemeye belki alır, açar dosyasını bakar. 
Soruşturmayı nasıl yapar kuvvet komutanı? 

HÂKİM ALBAY İLHAN KÖSEOĞLU (Adalet 
Komisyonu Üyesi) — İdarî soruşturma oluyor bu 
başlangıçta. Sonra... 

BAŞKAN — Ama birisine yaptıracaktır bunu. 
Birisini memur edecek. Denetleme Kurulu var, De
netleme Kurulu Başkanı var, müfettişler var, şu var, 
bu var. «İlgili kıdemli kişiler veya görevlendirecekleri 
kişiler tarafından yapılır» diyelim buna. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — «Asker kişiler 
hakkındaki inceleme ilgiliden kıdemli kişiler tarafın
dan yapılır» diyelim buna. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Şöyle 
de olabilir efendim : «Asker kişiler hakkındaki ince
leme ilgiliden kıdemli kişiler tarafından yapılır ve 
soruşturma açtırılır.» 

BAŞKAN —Evet. 
HÂKİM ALBAY İLHAN KÖSEOĞLU (Adalet 

Komisyonu Üyesi) — Rapor tanzim edecekler, ilgili 
makamlar... 

BAŞKAN — «Yapılır» mı diyelim, «Yaptırılır» 
mı diyelim? 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Yap
tırılır. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Yap
tırılır. 
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BAŞKAN —. «Kıdemli kişiler tarafından yaptırılır» 
HÂKİM ALBAY İLHAN KÖSEOĞLU (Adalet 

Komisyonu Üyesi) — «Ve soruşturma» yi çıkartırız. 
BAŞKAN — Soruşturmayı çıkartırız; «Asker kişi

ler hakkındaki inceleme, ilgiliden kıdemli kişiler ta
rafından yaptırılır ve gerekirse soruşturma açılır.» 

HÂKİM ALBAY İLHAN KÖSEOĞLU (Ada
let Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, 
yaptırılma sonunda rapor tanzim edilecek. Şimdi 12 
nci maddede geliyor zaten. 

BAŞKAN — Onun arkasından geliyor. 
HÂKİM ALBAY İLHAN KÖSEOĞLU (Adalet 

Komisyonu Üyesi) — O rapora göre, rapor vereceği 
makam ve merci gereğini yapacak zaten. Onun için 
lüzum yok efendim. «Yaptırılır» yeterli oluyor. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Ama madde
lerin matlapları hep soruşturma ile ilgili. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — «İnce
leme ve soruşturma» diyor bir önceki madde. Burada 
«soruşturma» diyoruz. Onu çıkardık mı? 

HÂKİM ALBAY İLHAN KÖSEOĞLU (Adalet 
Komisyonu üyesi) — İnceleme olarak kalır. İncele
mede nevema bir rapor tanzim edileceğine göre, 

BAŞKAN — «Soruşturma yapacaklar» demek la
zım onun kenar başlığına. «Soruşturma ve inceleme 
yapacaklar»; «nitelikleri» değil. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAH1NKAYA — Nite
liklerini saymıyoruz ki, efendim. 

BAŞKAN — Yahut «İnceleme ve soruşturma ya
pacaklar» diyeceğiz. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Ya
hut, «İnceleme ve soruşturma yapmaya yetkili ma
kamlar» şeklinde de düzenleyebiliriz. 

HÂKİM ALBAY İLHAN KÖSEOĞLU (Adalet 
Komisyonu Üyesi) — «Yapacaklar» kelimesi kişileri 
ve makamları kapsamaktadır. Sanıyorum «yapacak
lar» kelimesi yeterli olur. 

BAŞKAN — «Yapacak makamlar» desek de olur, 
değil mi? 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — «İnce
leme ve soruşturma yapmaya yetkili makamlar» ola
bilir. 

HÂKİM ALBAY İLHAN KÖSEOĞLU (Adalet 
Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, mü
fettiş sıfat ve yetkisine sahip kişilerce yapılması hük
münü getiriyoruz. Böylece makam dışında kişi de 
işin içerisine girmiş oluyor. «İnceleme ve soruşturma 
yapacaklar» dersek, hem yaptıracak ve yapacak ma
kamlar, hem de kişiler bu kapsam içine girmiş olur. 

İBAŞKAN — Şimdi düzelttiğimiz şekilde bir defa 
daha okuyalım : 

«İnceleme ve soruşturma yapacaklar 
MADDE 10. — 9 uncu maddeye göre yapıla

cak inceleme ve soruşturma, hakkında soruşturma ya
pılan görevlinin sıfatı bakımından tabi olduğu hüküm
lere göre yapılır. 

özel mevzuatında aksine bir hüküm bulunmayan 
hallerde, inceleme ve soruşturmanın müfettiş sıfat 
ve yetkisine sahip kişilerce yapılması asıldır. 

Asker kişiler hakkındaki inceleme, ilgiliden kıdemli 
kişiler tarafından yaptırılır.» 

BAŞKAN — 10 uncu maddenin son okunan şekli 
üzerinde başka söz almak isteyen üye var mı? Yok. 

10 uncu maddeyi son okunan şekliyle oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler.. Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

11 inci maddeyi okutuyorum : 
Soruşturma yapacakların yetkileri 
MADDE 11. — Soruşturma yapmakla görevli 

olanlar; ilgili kişilerden, özel veya kamu kuruluşla
rından her türlü bilgi ve belgeleri istemeye ve ge
rekçesini bildirmek suretiyle arama, zabt, zorla ge
tirme, malların kaçırılmasını veya gizlenmesini önle
yecek tedbirlere ilişkin kararların alınmasını adlî mer
cilerden talep etmeye yetkilidir. ı 

BAŞKAN — 11 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

12 nci maddeyi okutuyorum : 
Soruşturmanın sonucu 
MADDE 12. — Soruşturma sonunda; iddia, beyan 

ve belgelerin özetiyle haksız mal edinmenin söz konu
su olup olmadığını açıklıkla belirten bir rapor düzen
lenir. Soruşturma evrakı, soruşturma emrini veren ma
kam veya mercie verilir. 

İlgili makam veya merci kovuşturmayı gerektire
cek bir husus görmediği takdirde kovuşturmaya gerek 
olmadığına karar verir veya : 

a) 9 uncu madde gereğince mal bildiriminin sü
resinde verilmediği, 

b) Gerçeğe aykırı bildirimde bulunulduğu, 
c) Haksız mal edinildiği, 
d) Haksız edinilen malın kaçırıldığı veya gizlen

diği, 
Sonucuna varırsa, disiplin yönünden gerekli görü

lecek her türlü işlemi uygulamakla beraber, soruş
turma evrakını, görevlinin sıfatına göre yargılama usu
lü yönünden tabi olduğu adlî mercie tevdi eder. 
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Cumhuriyet savcıları ile askerî savcılar, kamu da
vası açılmadan önce mallarla ilgili tedbirlerin alınma
sını görevli mahkemeden veya malların bulunduğu 
yer hukuk mahkemesinden isteyebilirler. 

BAŞKAN — 12 ne i madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

13 üncü maddeyi okutuyorum : 
Birlikte kovuşturma 
MADDE 13.— Haksız mal edinilmesinde veya bu 

suretle edinilen malların kaçırılması veya gizlenme
sinde kamu görevlisine yardımcı olan veya her ne 
şekilde olursa olsun onun eylemlerini kolaylaştıranlar 
hakkında görevlinin tabi olduğu usule göre birlikte 
kovuşturma yapılır. 

BAŞKAN — 13 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştin 

14 üncü maddeyi okutuyorum : 
Acele işlerden sayılma 
MADDE 14. — Bu Kanuna göre açılan davalar 

acele işlerden sayılır. 
BAŞKAN — 14 üncü madde üzerinde söz almak 

isteyen var mı? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
15 inci maddeyi okutuyorum : 
Bilgi verme zorunluğu 
MADDE 15. — Özel kanunlarında aksine bir hü

küm mevcut olsa bile, ilgili kişiler, özel veya kamu 
kuruluşları bu Kanuna göre inceleme, soruşturma ve 
kovuşturmaya yetkili kişi ve mercilerce istenecek bil
gileri vermek zorundadırlar. 

BAŞKAN — 15 inci madde üzerinde söz almak' 
isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

16 ncı maddeyi okutuyorum : 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Ceza Hükümleri 

Soruşturmada mal bildiriminin verilmemesi 
MADDE 16. — 9 uncu madde uyarınca isteni

len mal bildirimini zorunlu sebepler dışında süresin
de vermeyenler, üç aydan bir yıla kadar hapis ceza-
sıpla cezalandırılırlar. 

BAŞKAN — 16 ncı madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

17 nci maddeyi okutuyorum : 
Bildirimlerin gizliliğine uyulmaması 
MADDE 17. — Mal bildirimlerinin içeriği hak

kında 15 inci madde hükmü dışında açıklama yapan
lar veya bilgi verenler ile bildirimdeki bilgi ve kayıt
ları esas alarak bu konuda yayında, bulunanlar, altı 
aydan iki yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılırlar. 

BAŞKAN — 17 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? 

Buyurun. 
HÂKİM ALBAY İLHAN KÖSEOĞLU ((Adalet 

Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, 8 inci 
madde ile «bildirimlerin gizliliği» ne dair hüküm ge
tirdik. Bu gizliliğe uyulmadığı takdirde, müeyyidesiz 
kalmaması için, Komisyonumuzca «Ceza Hükümle
ri» arasına 17 nci madde olarak ceza miktarını be
lirtir hüküm eklenmiştir. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Bundan evvelki konuşmamızda, açık
lama yapanlara ve bilgi verenlere ceza verilmesiyle 
ilgili bir madde yok muydu? 

HÂKİM ALBAY İLHAN KÖSEOĞLU (Adalet 
Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, özel 
sunuşumuzda yoktu. Bir müeyyide getirilmesi öneril
diğinden, Komisyonumuzca bu madde düzenlendi. 

BAŞKAN — Cezanın tabanını altı aydan mı, yok
sa üç aydan mı başlatalım? 

HÂKİM ALBAY İLHAN KÖSEOĞLU (Adalet 
Komisyonu Üyesi) — Süresinde beyanname verme
yene ceza hükmünü üç aydan başlatıyoruz. Gizliliğe 
riayet etmeme hali, daha ağır bir suç oluşturduğu için 
altı aydan başlamasında isabet olacağı kanısındayız. 

BAŞKAN — Sayın Bakan da buna iştirak ediyor 
mu? 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Sayın 
Cumhurbaşkanım, altı aydan iki yıla kadar cezalan
dırma olunca, bunun para cezasına çevrilmesinin müm
kün olup olmadığı hususunu sormak istiyorum. 

HÂKİM ALBAY İLHAN KÖSEOĞLU (Adalet 
Komisyonu Üyesi) — Mümkün efendim, 647 sayılı 
Kanuna göre, verlen ceza hem tecil edilebilir, hem de 
para cezasına çevrilebilir. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — O za
man, böyle kalmasında yarar var efendim. 

BAŞKAN — Peki. 
17 nci madde üzerinde söz almak isteyen var mı? 

Yok. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

18 inci maddeyi okutuyorum : 
Diğer haller 
MADDE 18. — Kanunen daha ağır bir cezayı ge

rektirmediği takdirde, 12 nci maddenin b, c ve d bent
lerinde yazılı eylemleri işleyenler hakkında bir yıldan 
beş yıla kadar hapis cezası hükmolunur. 

BAŞKAN — 18 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? 

Buyurun. 
.HÂKİM ALBAY İLHAN KÖSEOĞLU (Adalet 

Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, izin 
verirseniz buradaki bir hatayı vurgulamak istiyorum. 

Bundan önceki 16 ve 17 nci maddelerin sonu 
«hapis cezasıyla cezalandırılırlar» diye biterken, bu 
maddenin sonunu «hapis cezası hükmolunur» diye 
bitirmişiz. 

Bu maddenin sonunu yeniden düzenlerken, ara
daki «hakkında» kelimesini çıkarıp «işleyenler» keli
mesinden sonra bir virgül koyarsak, mana daha açık 
olacak ve üç madde arasında uygunluk sağlanmış ola
caktır efendim. 

Şöyle ki : «yazılı eylemleri işleyenler, bir yıldan 
beş yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılırlar.» 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Maddeyi bu şekilde yeniden okut

turuyorum : 
«Diğer haller 
MADDE 18. — Kanunen daha ağır bir cezayı ge

rektirmediği takdirde, 12 nci maddenin b, c ve "d bent
lerinde yazılı eylemleri işleyenler, bir yıldan beş yıla 
kadar hapis cezasıyla cezelandırılırlar.» 

BAŞKAN — 18 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Son şekliyle 18 inci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

19 uncu maddeyi okutuyorum : 
Zoralım 
MADDE 19. — Haksız edinilmiş olan malların 

zoralımına hükmolunur. Bu malların elde edilememe
si veya bir malın tümünün haksız mal edinme konu
su teşkil etmemesi sebepleriyle zoralımın mümkün ol
madığı hallerde haksız edinilen değere eşit bedelinin 
Hazineye ödenmesine karar verilir. Bu bedel, Amme 
Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun hü- ' 
kümlerine göre tahsil olunur. 

BAŞKAN — 19 uncu madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Müsaade eder 
misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun. 
ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Dördüncü Bö

lümdeki ceza hükümlerini bitirmeden evvel bir hu
susu arz etmek istiyorum; o da, 13 üncü sayfadaki 
«Bildirimin zamanı» başlıklı 5 inci maddede birçok 
hususları (f) fıkrasına kadar izah etmiş ve «Verilme
si zorunludur» denmiş. Fakat bunları icra etmeyen
ler hakkında bu cezaî hükümlerde herhangi bir kayıt 
yok. 

Şimdi, bu husus, acaba genel hükümlere göre mi 
icra edilir diye konulmadı? Mesela, birçok istekler 
yapılmasına rağmen bunu vermekten sarfı nazar edi
yor, vermiyor. Göreve almak için burada bir madde 
var; bu görevli için, «göreve atama yapılmaz» diyor, 
ama diğer fıkraları hakkında hiçbir cezaî işlem yok. 
Bunun buraya konmasında herhalde yarar vardır di
ye düşündüm. Acaba konmamasında bir maksat mı 
vardı? 

BAŞKAN — Komisyonun bu konuda bir açık
laması olacak mı? 

HÂKİM ALBAY İLHAN KÖSEOĞLU (Adalet 
Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, me
muriyete veya kamu hizmetine ilk girişte, evraklarla 
birlikte mal bildirimi verilir, verilmediği takdirde ata
ma yapılmaz. Diğerlerinin ise, idarece de, yani görev 
yaptığı yerce de takip edilip alınması gerekiyor. Aksi 
halde, verilen yazılı emirlere rağmen bunun yerine 
getirilmemiş olması en azından disiplin suçu teşkil 
eder, o kimse tecziye edilir. Bu, kanuna dayanılarak 
verilen ve hizmetle ilgili bir emir oluyor. Gerektiği 
zaman Türk Ceza Kanununun 526 nci maddesine gö
re tecziye edilir. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 16 nci 
madde hükümlerine girmiyor mu bu? 

HÂKİM ALBAY İLHAN KÖSEOĞLU (Adalet 
Komisyonu Üyesi) — O yalnız 9 uncu maddeye gö
re yapılacak inceleme ve soruşturma içindir. Çünkü, 
soruşturmanın özelliği var; gerekirse hakkında taki
bat yapılacak. 

BAŞKAN — Şimdi, bu husus kamu görevinde, 
memuriyette olanlar için doğrudur; amiri bunu ister, 
memur vermezse bir yazılı tebligat daha yapar ve ge
rekli cezaya çarptırır. Ama, Bakanlar Kurulu üyeleri 
veya milletvekilleri için ne olacak? 
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DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Bun
ların hepsi Ceza Kanununun emir ve yasaklarına ay
kırı hususlardır ve aynı kanunun 526 ncı maddesine 
girmesi lazım efendim. 

HÂKİM ALBAY İLHAN KÖSEOĞLU (Adalet 
Komisyonu Üyesi) — Zaten, bu husus Ceza Kanu
nunun 526 ne; maddesine girer; ama bir milletvekili
nin veya Bakanlar Kurulu üyesinin mal bildirimi be
yannamesi vermesi, konulmuş olmasına rağmen bunu 
vermemesi... 

BAŞKAN — Bakanlar Kurulu değil de, daha zi
yade milletvekilleri için olur, bakanlar verir onu. 

HÂKİM ALBAY İLHAN KÖSEOĞLU (Adalet 
Komisyonu Üyesi) — Bir milletvekilinin bu bildirim 
beyannamesini doldurmamakta İsrar etmesi karşısın
da pek çok müeyyidenin de işlemeyeceğini kabul et
mek lazım Sayın Cumhurbaşkanım. Çünkü bunların 
dokunulmazlığı var. 

BAŞKAN — Yani diyorsunuz ki, ceza vermeye
lim de, evvela kamu görevlisi olduğuna göre, bunu 
amirleri takip etsin, o kanalla tecziye edilsin. 

' HÂKİM ALBAY İLHAN KÖSEOĞLU (Adalet 
Komisyonu Üyesi) — Evet, o kanalla takip edilsin 
ve gerektiği zaman da o kanalla tecziye edilir. Bu hu
sus zaten Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesin
de mevcut ve cezası altı aydan başlıyor. 

O bakımdan, burada ayrıca ceza tayin etmeye 
- mevcut olduğuna göre - lüzum yok. 

BAŞKAN — O halde, ilgili zamanında beyanna
me vermezse kendisine hemen ceza verilmeyecek, an
cak amiri ikaz edecek ve ikaza rağmen vermezse 
sonunda tecziye yoluna gidecek. 

ORAMIRAL NEJAT TÜMER — Efendim, aynı 
maddede bununla ilgili olarak (f) fıkrasında, «Görevin 
sona ermesi halinde, ayrılma tarihini izleyen bir ay 
içinde» diyor. Yani, görevinden ayrıldıktan sonra ve 
üstünden de bir ay geçtikten sonra bunu hangi amir 
takip eder de ceza verebilir? Veremez. Çünkü, göre
vinden tamamen uzaklaşmış zaten. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 7 nci 
maddenin (h) bendine göre; «Görevlerinden ayrılan
lar için, bu görevlerinde iken bildirimlerini vermeleri 
gereken makam ve merci» diyor ya efendim, artık ora
sı takip edecek bunu. 

HÂKİM ALBAY İLHAN KÖSEOĞLU (Adalet 
Komisyonu Üyesi) — Evet efendim, artık orası ta
kip edecek ve muhtemelen bu uygulamada, ilişiğini 
kesme esnasında alınacak belgeler arasında olacaktır 
bu. Nasıl ki, memuriyete girişte isteniyor ise, ilgisini 

kesme esnasında da istenecek bir belge haline gele
cektir bu; ama bir süreye de bağlı olacak. «Ben, tan
zim edip getireyim» şeklindeki bir iddia karşısında, sü
re vermek zorunluluğu doğacak; onun için buna bir 
ay süre verdik, isterse o gün ilişiğini kesmeden de bu 
belgeyi isteyebilir. 

BAŞKAN — Peki, vermedi?.. 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — O da, 

526 ncı maddeye girer efendim. 
BAŞKAN — Girer mi? ilişiğini kesmiş. 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Girer 

efendim, ilişkisini kesse bile girer. O, sadece memur
lar için değil ki; herkes için, her vatandaş teamülüne 
aykırı hareket ettiği zaman 526 ncı maddeye giriyor 
efendim. 

BAŞKAN — Yani 526 ncı maddeye giriyor 
bunlar?.. 

HÂKİM ALBAY İLHAN KÖSEOĞLU (Ada
let Komisyonu Üyesi) — Evet, giriyor etlendim. 

/BAŞKAN — Peki. 
ORAMIRAL NEJAT TÜMER — Efendim, 

son bir husus daha var; >(f) fıkrası; «Görevin sona 
ermesi halinde» diye başlıyor. Buradaki «görevin» 
kelimesinden kasıt eğer yukarıda sayılı (b, c, d, e) 
fıkralarında yazılı görevlerse, «yukarıdaki fıkralar
daki» diye belirtmenin yararı var. Yoksa, «Görevin 
sona ermesi halinde» deyince, görevli herkesin san
ki bu bildirimi bir ay içerisinde vermesi mecburi
yetini taşıyor havasını veriyor. Gerçi 5 inci madde
yi kabul ettik, ama ben bunun bir kere daha açık
lanmasında yarar görüyorum efendim. 

BAŞKAN — Ama, «görevin sona ermesi» de
diğine göre, bütün memurları kapsıyor, hakikaten 
şümullü. 

ORAMIRAL NEJAT TÜMER — Hepsini 
kapsıyor mu efendim acaba? 

BAŞKAN — Kapsar, hepsini kapsar. 
HÂKİM ALBAY İLHAN KÖSEOĞLU (Ada

let Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, 
kapsam maddesinde bu kanunun neleri kapsadığı 
sayılmıştır. (Bunların içerisine girenlerin ayrılması 
halinde; mesela komisyon üyesi ayrılırken verecek, 
memur ayrılır, istifa ederse, emekliliğini isterse vere
cek efendim. 

(BAŞKAN — 5 inci maddenin (a) fıkrasında, 
«Bu Kanun kapsamındaki göreve atamada, göreve 
giriş için gerekli belgelerle birlikte» dendiğine 
ve (f) fıkrası da; «Görevin sona ermesi halinde» 
diye başladığına göre işte o, kapsamdaki görevin 
sona ermesi halinde olarak anlaşılıyor. 
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ORAMİRAL NEJAT TÜMBR — Efendim, 
zabıtlara geçsin diye söylüyorum. Şimdi burada 
«Bu Kanun kapsamındaki göreve atamada» deme
den, doğrudan doğruya; «a) Göreve atamada, gö
reve giriş için gerekli belgelerle birlikte» demek de 
yeterlidir bence. Ama, «Bu Kanun kapsamındaki» 
deyince, sanki aşağıdaki görev o zaman başka ma
naya gelir mi diye arz ettim efendim. 

BAŞKAN — Evet, teşekkür ederim. 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Sa

yın Cumhurbaşkanım «Görevlilerin, görevlerinin sona 
ermesi halinde» veya «bu Kanun kapsamındaki görev
lerin sona ermesi halinde» desek nasıl olur acaba? Çün
kü, yukarıda «giriş» falan dediğimize göre, madem
ki ,(f) fıkrasında bir tereddüt uyandı, bunu, açıklı
ğa kavuşturmak mümkündür. Yukarıda (a) fıkra
sında, «IBu Kanun kapsamındaki göreve atamada» 
diyoruz. Burada da, «Bu Kanun kapsamındaki gö
revin sona ermesi halinde» diyelim, her türlü tered
düdü ortadan kaldıralım, madem bir tereddüt uya
nıyorsa efendim. 

HÂKİM ALBAY İLHAN KÖSEOÖLU (Ada
let Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, 
«Bu Kanunun kapsamına giren göreve atamada» 
dediğimiz takdirde 2 nci maddeye, yani «kapsam» 
maddesine yollama yapıyoruz. Gayet tabiî ki, gö
revin sona ermesi hali, bu kanun kapsamındaki gö
revin sona ermesi halidir. 

BAŞKAN — O olmazsa, nereye olabilir zaten? 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — O 

olamaz, tereddüt doğdu diye yaptık. 
'BAŞKAN — Hayır, başka hangi görev olabilir? 
HÂKİM ALBAY İLHAN KÖSEOÖLU (Ada-

liet Komisyonu Üyesi) — Olsa olsa (a) fıkrasında 
bir tereddüt olur diye Komisyon olarak «Bu Kanu
nun kapsamına giren göreve atamada» diye düşün
dük. Çünkü, ilk alınacak beyannamedir o ve onda 
tereddüt olmasın diye «Bu Kanun kapsamına giren 
göreve atamada» dedik. Ondan sonra haliyle, gö
revden ilişiğinin kesilmesi halindede alınacak be
yanname, gayet tabiîdir ki, daha evvel kendisin
den beyanname alınmış olan kimsedir. 

'BAŞKAN — Tabiî olarak kapsar, çünkü bun
ların dışında başka bir görev de olmaz. 

HÂKİM ALBAY İLHAN KÖSEOÖLU (Ada
let Komisyonu Üyesi) — Daha evvel beyanname 
veren bir kişi, ayrılırken de beyanname verecek ma
nasına efendim. Yani iki durumun mukayesesi ba
kımından. 

BAŞKAN — Evet, açıklanmış oldu. 
20 nci maddeyi okutuyorum: 

BEŞfİNCl BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

Yönetmelik 
MADDE 20. — Mal bildiriminin şekli, düzen

leniş biçimi, sayısı, neleri kapsayacağı ve merciine 
nasıl ulaştırılacağı hususları ile Kanunun uygulan
ması bakımından gerekli görülecek diğer konular, 
Kanunun yayımını izleyen altı ay içinde iBakanlar 
Kurulu tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle dü
zenlenir ve bu yönetmelik Resmî Gazete'de yayım
lanır. 

ıBAŞKAN — 20 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

21 inci maddeyi okutuyorum1: 
Kaldırılan hükümler 
MADDE 21. — 10 Haziran 1949 tarih ve 5440 

sayılı Memur ve Hizmetlilerden Mal Beyannamesi 
Alınması Hakkında Kanun ile 29 Mayıs 1942 tarih 
ve 4237 sayılı Fevkalade Hallerde Haksız Olarak 
Mal İktisap Edenler Hakkında Kanun yürürlükten 
kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — 21 inci madde üzerinde söz iste
yen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici maddeyi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE — IBu Kanunun 5 inci mad

desi kapsamına girenlerden, 20 nci maddede belir
tilen yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihe kadar, 
5440 sayılı Memur ve Hizmetlilerden Mal Beyan
namesi Alınması Hakkında Kanuna göre hazırlanan 
'beyannamenin alınmasına devam olunur. 

BAŞKAN — Bu pek anlaşılmadı, izah eder mi
siniz? 

HÂKİM ALBAY İLHAN KÖSEOÖLU (Ada
let Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, 
5 inci madde ile, bu kanun kapsamına giren göreve 
atamada Bakanlar Kurulu üyeleriyle, seçimle geli
nen gönevlerdekilerden seçimin kesinleşmesi tari
hinden itibaren 'beyanname alınması lazım; halbu
ki, biraz evvel kabul buyurulan «Yönetmelik» mad
desinde, altı ay içerisinde çıkarılacak bir yönetme
likle kanunun diğer hükümleri işler hale getirile-
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cek, yani, bildirimin şekli, düzenleniş biçimi, sayı
sı filan demek suretiyle yeniden mal bildirimi be
yannamesi hazırlanacak. Bu altı ay içerisinde mey-
dana gelecek durumda bir boşluk olmaması için bir 
geçici madde düzenlemek suretiyle, memuriyete ye
ni girenlerden yeni milletvekili seçilen, Bakanlar 
Kurulunda görev alanlardan, eski, 5440 sayılı Ka
nuna göre düzenlenmiş olan mal 'bildirim beyanna
mesinin alınmasına devam edileceği şeklinde bir hü
kümdür bu. Sadece o beyanname kullanılacak ve 
dolayısıyla hizmette olanlardan... 

BAŞKAN — Anladım. 
En son beyanname ne zaman alındı; bu sene de

ğil mi? 
HÂKİM ALBAY ÎLHAN KÖSEOĞLU (Ada

let Komisyonu Üyesi) — Evet, bu sene alındı Sayın 
Cumhurbaşkanım. 

BAŞKAN — 1983 yılında alındı, Şimdi bir de 
1985 yılında beyanname alınacak? 

HÂKİM ALBAY İLHAN KÖSEOĞLU (Ada
let Komisyonu Üyesi) — 1985 ve 1990 yılında bir 
daha alınacak., 

BAŞKAN — O halde, 2 sene sonra bir daha 
beyanname alınacak? 

HÂKİM ALBAY İLHAN KÖSEOĞLU (Ada
let Komisyonu Üyesi) — Hükümetten gelen metin
de, bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonra 
alınacağı, şeklinde idi. 

BAŞKAN — O kısmı kaldırdık. 
HÂKİM ALBAY İLHAN KÖSEOĞLU (Ada

let Komisyonu Üyesi) — Evet o kısmı kaldırarak, 
sa'dece bu arada yeni, yönetmelik yayınlanıp yeni 
bir mal bildirim beyannamesi hazırlanıncaya kadar, 
beyannameye tabi olacaklardan beyanname alabil
mek için, 5440 sayılı Kanuna göre hazırlanan be
yannamenin verileceği hakkında (boşluk doğmama
sı için) bu geçici maddeyi düzenledik. 

BAŞKAN — Peki. 
Geçici madde üzerinde başka söz almak isteyen 

var mı? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

22 nci maddeyi okutuyorum... 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Sa

yın Cumhurbaşkanım, müsaade ederseniz, 22 nci 
madde okunmadan önce, 10 uncu madde üzerinde 
atlanmamış olması bakımından bir konuyu hatırlat
mak istiyorum! 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Met

nin 10 uncu maddesi okunurken, yanılmıyorsam 
üçüncü fıkrasında sadece «inceleme» tabirini kul
landık «soruşturma» kelimesini^ çıkardık. Galiba öy
le karar verildi, değil mi efendim? 

HÂKİM ALBAY İLHAN KÖSEOĞLU (Ada
let Komisyonu Üyesi) — Evet efendim, «Asker kişi
ler hakkındaki inceleme ilgiliden kıdemli kişiler ta
rafından yaptırılır» şeklinde düzenlendi. 

BAŞKAN — Yani, incelemeyi ilgiliden kıdemli 
kişi yapacak; ama soruşturmayı ilgili makamlara 
yaptıracak. 

HÂKtM ALBAY İLHAN KÖSEOĞLU (Ada
let Komisyonu Üyesi) — Haliyle inceleme sonun
da da rapor tanzim edilecek. 

BAŞKAN — Sayın Bakanın dedikleri doğrudur. 
Yalnız aşağıdaki maddelerde de «Soruşturma yapa
cakların yetkileri», «Soruşturmanın sonucu» denil
miş. Halbuki, 10 uncu maddede «inceleme» diye 
yazdık. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 10 
uncu maddenin o kısmında bir tereddütüm oldu da 
efendim. 

BAŞKAN — Benim de o kısımda tereddütüm 
var. «İnceleme ve soruşturma» denilerek kalsaydı 
ne olurdu? «ilgiliden kıdemli kişiler tarafından yap
tırılır» denilseydi. Bu kişiler soruşturmayı da yap
tırırdı, incelemeyi de, 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Yani, 
o kısım böyle kalırsa soruşturmayı yaptırmayacak 
anlamını taşıyor. 

DEVLET BAKANI ORHAN ÖZTRAK — Efen
dim, 10 uncu maddenin o kısmı bana yanlış anla
şılır gibi geliyor. 

BAŞKAN — Efendim 10 uncu maddenin tek
riri müzakeresini oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Benîm de hatırımdan geçtiği gibi, Sayın Baka
nın dedikleri doğrudur. Buradan askerî kişiler hak
kında sanki yalnız inceleme yapılacak, soruşturma 
yapılmayacakmış; manası çıkabilir. Yine o bölüm 
kalsın. Üçüncü fıkradaki «Asker kişiler hakkında 
inceleme ve soruşturma ilgiliden kıdemli kişiler ta
rafından yaptırılır.» Yani, ister kendisi yapar, is
terse bir başka kişiye yaptırır. Daha evvel bizdeki 
usul da böyle idi. İlgili kişi bir heyet teşkil eder; 
«Gereğini yapın, bana raporu verin» der. 
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O halde, 10 uncu maddenin üçüncü fıkrasını 
yeni şekliyle okutuyorum: 

«Asker kişiler hakkındaki inceleme ve soruştur
ma, ilgiliden kıdemli kişiler tarafından yaptırılır.» 

BAŞKAN — Şimdi oldu. 
Üçüncü fıkranın yeni şekli üzerinde söz almak 

isteyen var mı? Yok. 
Bu değişiklikle 110 uncu maddeyi tekrar oyları

nıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Sa
yın Cumhurbaşkanım, müsaade ederseniz demin 17 
nci madde okunduktan sonra benim de görüşümü 
sormuştunuz. Ozaman sordum Sayın Komisyon 
üyesi söylediler; ama... 

(BAŞKAN — «Altı ay» meselesi mi? 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Evet. 
Tabiî ben tam oezacı olmadığım için bilemiyo

rum; altı aydan iki yıla kadar hapis cezasıyla ce
zalandırılanların bu cezası gerektiğinde para ceza
sına çevrilebiliyor, tecil edilebiliyor değil mi efen
dim? Çünkü efendim, ceza çok ağır olur ve ileride 
basın veya benzeri kuruluşlar tarafından «Efendim 
biz doğruyu yazmıştık. Ona rağmen böyle oldu, 
bunu dahi getirdiniz» diye eleştiriye uğrarız. Emin 
olmak için tekrar sormuş oldum, oluyormuş. 

BAŞKAN — Evet, tecil edilebiliyor ve para 
cezasına çevrilebiliyormuş. 

22 nci maddeyi okutuyorum: 
Yürürlük 
MADDE 22. — Bu Kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — 22 nci madde üzerinde söz almak 

isteyen var mı? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kalbül eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
23 üncü maddeyi okutuyorum: 
Yürütme 
MADDE 23. — Bu Kanun hükümlerini Bakan

lar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — 23 üncü madde üzerinde söz al

mak isteyen var mı? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

9 , 8 1983 O : 1 

2. — Çevre Kanunu Tasarısının Danışma Mec
lisince Kabul Olunan Metni ve Millî Güvenlik Kon
seyi İhtisas Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 1/634; 
M. G. Konseyi : 1/535) {D., Meclisi S. Sayısı : 391; 
M. G. Konseyi \S. Sayısı : 632) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin ikinci sırasına ge
çiyoruz. İkinci sırada, Çevre Kanunu Tasarısının 
Danışma Meclisince Kabul Olunan Metni ve Millî 
Güvenlik Konseyi İhtisas Komisyonu Raporu yer 
alıyor., 

'Bu rapor, 632 sıra sayısıyla basılıp, dağıtılmıştır. 
İhtisas Komisyonu Sözcüsü ve Sayın Bakan 

yerlerini almışlardır. 
Kanun tasarısının tümü üzerinde görüşme açı

yorum. 
Söz almak isteyen var mı? 
Komisyonun bu konuda bir açıklaması olacak 

mı efendim. 
Buyurun. 
TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (ihtisas 

Komisyonu Başkanı) — Saym Cumhurbaşkanım, 
çevre kirliliğinin insan hayatını tehdit eden bir du
ruma geldiği yüksek malumlarıdır. 

Bu tehlikenin ülkemiz için de söz konusu oldu
ğunu dikkate alan Anayasamız; çevrenin korunma
sını, çevre kirliliğinin önlenmesini Hükümete —ve 
vatandaşlara görev olarak vermiş, sağlıklı ve denge
li foir çevrede yaşamanın her vatandaşın hakkı oldu
ğunu hükme bağlamıştır. 

'Bu hükümler çerçevesinde hazırlanan ve Danış
ma Meclisince dıe kabul edilen Çevre Kanunu Ta
sarısı, çevre sorunlarına ilişkin faaliyetlerin koordi
nasyon içinde yürütülmesini, çevre korunmasına 
ilişkin önlem ve yasakları, çevre kirliliğine sebep ola
cak faaliyetlerin durdurulmasını, cezalarla. ilgili hu
susları ve teşvik esaslarını kapsamaktadır. 

Ayrıca tasan, 618 sayılı Limanlar Kanunu, 2692 
sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu gibi il
gili kanunlar da dikkate alınarak hazırlanmış olup 
tensiplerine sunulmaktadır. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde başka 
söz almak isteyen var mı? Yok. 

Tümü Üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

(1) 632 S. Saydı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
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Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum: 
Çevre Kanunu Tasarısı 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Tanımlar ve İlkeler 

Amaç 
MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, bütün va

tandaşların ortak varlığı olan çevrenin korunması, 
iyileştirilmesi; kırsal ve kentsel alanda arazinin ve 
doğal kaynakların en uygun şekilde kullanılması ve 
korunması; su, toprak ve hava kirlenmesinin önlen
mesi; ülkenin bitki ve hayvan varlığı ile doğal ve 
"tarihsel zenginliklerinin korunarak, 'bugünkü ve ge
lecek kuşakların sağlık, uygarlık ve yaşam düzeyi
nin geliştirilmesi ve güvence altına alınması için ya
pılacak düzenlemeleri ve alınacak önlemleri, ekono
mik ve sosyal kalkınma hedefleriyle uyumlu olarak 
belirli hukukî ve teknik esaslara göre düzenlemek
tir. 

BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum!: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum: 
Tanımlar 
MADDE 2. — Bu Kanunda geçen; 
a) «Çevre Korunması» terimi; ekolojik denge

nin korunması, havada, suda, toprakda kirlil'k ve 
bozulmaların önlenmesi ve çevrenin iyileştirilmesi 
için yapılan çalışmaların bütününü, 

b) «Ekolojik denge» terimi; insan ve diğer can
lıların varlık ve gelişmelerini sürdürebilmeleri için 
gerekli olan şartların bütününü. 

c) «Çevre Kirliliği» terimi; insanların her türlü 
faaliyetleri sonucu, havada, suda ve toprakta mey
dana gelen olumsuz gelişmelerle ekolojik dengenin 
bozulması ve aynı faaliyetler sonucu ortaya çıkan 
koku, gürültü ve atıkların çevrede meydana getir
diği arzu edilmeyen sonuçları, 

d) «Kirleten terimi; fiilleri sonucu doğrudan 
veya dolaylı olarak çevre kirliliğine sebep olan ger
çek ve tüzelkişileri, 

e) «Atik» terimi; herhangi bir faaliyet sonu
cunda çevreye atılan veya bırakılan zararlı madde
leri, 

f) «Alıcı ortam» terimi; atıkların bırakıldığı 
yakın veya uzak çevreyi, 

İfade eder. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz almak is
teyen var mı? 

Buyurun Sayın Torumtay. 
ORGENERAL NECİP TORUMTAY (Millî 

Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Cum
hurbaşkanım, maddenin (a) fıkrası ile (b) fıkrasının 
yerinin değiştirilmesi daha uygun olacaktır. 

BAŞKAN — Evet, evvela ekolojik kelimesini 
tarif etmek gerekecek ki, ondan sonra öteki gelsin 
diyorsunuz değil mi? Çünkü, (A) fıkrasında «ekolo
jik» kelimesi geçiyor. Ondan sonra «ekolojik» keli
mesini (b) fıkrasında tarif ediyor. 

ORGENERAL NECİP TORUMTAY (Millî 
Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri) — Evet efen
dim, yerlerinin değişmesi lazım. 

BAŞKAN — Alma, Kanunun başlığı çevre korun
ması olduğu için, zannediyorum ondan dolayı o şe
kilde başlamışlar, değil mi? Çünkü, kanun ilk olarak 
çevre korunması başlığı ile başlıyor. 

DEVLET BAKANI MEHMET NİMET ÖZ-
DAŞ — Sayın Cumhurbaşkanım, (a) fıkrası okun
duğu vakit çevre korunması terimi şöyle başlıyor: 
«ekolojik dengenin korunması» önce çevre korun
ması, arkasından ekolojik denge korunması geldi
ği için bu sırayla metne intikal ettirilmiştir. 

BAŞKAN — Burada geçen de, ekolojinin ne ol
duğudur ve hemen onun altına geliyor. Bir mahzu
ru yok. 

2 nci madde üzerinde başka söz almak isteyen 
var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum: 
İlkeler 
MADDE 3. — Çevre korunmasına ve çevre kir

liliğinin önlenmesine ilişkin genel ilkeler şunlardır. 
a) Çevrenin korunması ve çevre kirliliğinin 

önlenmesi gerçek ve tüzelkişilerle vatandaşların gö
revi olup, bunlar bu konuda alınacak tedbirlere ve 
belirlenen esaslara uymakla yükümlüdürler. 

b) Çevre korunmasına ve kirliliğine ilişkin ka
rar ve önlemlerin alınması ve uygulanmasında; in
san ve diğer canlı varlıkların sağlığının korunması, 
alınacak önlemlerin kalkınma çabalarına olumlu ve 
olumsuz etkileri ile fayda ve maliyetleri dikkate alı
narak kısa ve uzun vadeli değerlendirmelerin yapıl
ması esastır. 

c) Arazi ve kaynak kullanım kararlarını veren 
ve proje değerlendirmesi yapan yetkili kuruluşlar, 
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kalkınma çabalarını olumsuz yönde etkilememeyi 
dikkate alarak çevrenin korunması ve kirlenmemesi 
hedefini gözetirler. 

d) Ekonomik faaliyetlerde ve üretim metodla-
rının tayininde çevre sorunlarının önlenmesi ve sı
nırlandırılması amacıyla en elverişli teknoloji ve yö-
temler seçilir ve uygulanır. 

e) İstisnaî durumlar saklı olmak üzere kirlen
menin önlenmesi, sınırlandırılması ve mücadele için 
yapılan harcamaların kirleten tarafından karşılanma
sı esastır. 

f) Çevreyi kirletenler ve çevreye zarar verenler 
sebep oldukları kirlenme ve bozulmadan doğan 
zararlardan dolayı kusur şartı aranmaksızın sorum
ludurlar. Ancak bunlar, kirlenmenin önlenmesi vt 
sınırlanması için yapılan giderleri ödeme sorumlulu
ğundan, söz konusu kirlenmeyi önlemek için gerekli 
her türlü tedbiri aldıklarını ispat etmek kaydıyla 
kurtulabilirler. 

g) Çevrenin korunması ve kirlenmenin önlen
mesi konusunda alınacak tedbirlerin bir bütünlük 
içinde tespiti ve uygulanması esastır. 

BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum: 
İKİNCİ BÖLÜM 

Merkezî ve Mahallî İdarî Bölümleri ve Görevleri 
Yüksek Çevre Kurulu1 

MADDE 4. — fBu kurul Başbakan veya görev
lendireceği ilgili Devlet Bakanının başkanlığında 
içişleri, Sağlık ve Sosyal Yardım, Ulaştırma, Tarım 
ve Orman, Sanayi ve Teknoloji, Enerji ve Tabiî Kay
naklar, imar ve iskân, Köy işleri ve Kooperatifler 
bakanları ile Devlet Planlama Teşkilatı ve Başba
kanlık Çevre müsteşarlarından oluşur. Kurulun sek-
reterya görevleri Başbakanlık Çevre Müsteşarlığın
ca yürütülür. 

Kurul üç ayda bir toplanır ve gerektiğinde Baş
bakan tarafından toplantıya çağrılabilir. 

/BAŞKAN — 4 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok. 

'Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum : 
Yüksek Çevre Kurulunun görevleri 
MADDE 5. — Kurul aşağıdaki görevleri yeri

ne getirir. 
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a) Bu Kanunda belirtilen ilkeler doğrultusunda 
çevrenin korunması, çevre kirliliğinin önlenmesi ve 
çevrenin iyileştirilmesi için gereken prensip kararla
rını almak. 

b) Gerçekleştirilen faaliyetleri gözden geçir
mek, gelecek dönemlere ait esasları tespit etmek, 
hedefleri belirlemek, 

c) Çevre kirliliği ile ilgili plan ve programları 
incelemek, 

d) Çevrenin korunması ve çevre kirliliğini önle
mek maksadıyla ülke şartlarına uygun teknolojiyi 
belirlemek, bu maksatla kurulacak tesislerin nitelik
lerini saptamak. 

e) Kırsal ve kentsel alanda arazi kullanımı ilke
leri ile buna paralel olarak koruma alanları ve bu 
alanlarda uygulanacak kullanım esaslarını belirle
mek, 

f) Kirlenmenin mevcut olduğu ve olması muh
temel bölgeleri tespit etmek, 

g) Çevre kirliliği ile mücadelede ve çevrenin 
iyileştirilmesinde görev alacak olan çeşitli bakanlık
lar ve kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyon 
esaslarını düzenlemek ve bu esasların uygulanma
sını sağlamak. 

BAŞKAN — 5 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum': Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum : 
Mahallî Çevre Kurulu 
MADDE 6. — Her ilde Valinin başkanlığında 

II idare Şube Başkanları, Belediye Başkanı, varsa 
o ilde bulunan Yükseköğretim Kurumu temsilcisi, 
Sanayi Odası Başkanından oluşan bir Mahallî Çevre 
Kurulu kurulur. Kurulun sekreterya görevleri İl 
Sağlık Müdürlüklerince yürütülür. 

Kurul ayda bir toplanır ve gerektiğinde başkan 
tarafından toplantıya çağrılabilir. 

.BAŞKAN — 6 ncı madde üzerinde söz almak is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: (Kabul Edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

7 inci maddeyi okutuyorum : 
Mahallî Çevre Kurulunun görevleri 
MADDE 7. — Kurul aşağıdaki görevleri yerine 

getirir. 
a) Yüksek Çevre Kurulunun kararları çerçeve

sinde çevre kirliliğinin önlenmesi ve çevrenin iyileş
tirilmesi için gerekli kararları almak, 
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b) Çevre kirliliğinin önlenmesi ve çevrenin iyi- I 
leştirilmesi ile ilgili uygulama programlarını il düze
yinde hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak, 

c) Çeşitli bakanlık ve kuruluşların il düzeyinde- . 
ki faaliyetlerini izlemek, birleştirmök, yönlendim ek 
ve bu konuda gerekli koordinasyonu sağlamak, 

d) îlde bulunan tesis ve işletmelerin çevre kirli
liği açısından yapılan denetlemelerine ait raporları 
incelemek, değerlendirmek ve gerekli önlemleri al
mak, 

e) Çevre kirliliğini önleyici tedbirleri ihtiva eden 
eğitici faaliyetler düzenlemek, 

f) îl düzeyinde çevre sorunlarını belirleyip çö
züm önerileriyle birlikte Başbakanlık Çevre Müste
şarlığına bildirmek. 

BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

8 inci maddeyi okutuyorum : 
ÜÇÜNCÜ BÖDÜM 

Çevre Korunmasına İlişkin Önlemler ve Yasaklar 

"Kirletme yasağı 
MADDE 8. — Her türlü artık ve artığı, çevreye 

zarar verecek şekilde, ilgili yönetmeliklerde belirle
nen standartlara ve yöntemlere aykırı olarak doğru
dan ve dolaylı biçimde alıcı ortama vermek, depola
mak, taşımak, uzaklaştırmak ve benzeri faaliyetler
de bulunmak yasaktır. ı 

Kirlenme ihtimalinin bulunduğu durumlarda ilgi
liler kirlenmeyi önlemekle; kirlenmenin meydana 
geldiği hallerde kirleten, kirlenmeyi durdurmak, kir
lenmenin etkilerini gidermek veya azaltmak için ge
rekli tedbirleri almakla yükümlüdürlar. 

"BAŞKAN — 8 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok. 

'Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmştir. 

9 uncu maddeyi okutuyorum : 
Çevre korunması 
MADDE 9. — Kırsal ve kentsel alanda arazi 

kullanım kararına uygun olarak tespit edilen koruma 
alanları ve bu alanlarda uygulanacak koruma ve kul
lanım esasları yönetmelikle 'belirlenir. 

Tespit edilen bu esaslar çerçevesinde aşırı ve yan
lış kullanım nedeniyle ülkenin temel ekolojik sistem
lerinin dengesinin bozulması, hayvan ve bitki türleri- | 
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nîn nesillerinin tehlikeye düşürülmesi, doğal zengin
liklerin bütünlüklerinin tahribi yasaktır. 

BAŞKAN — 9 uncu madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum1: Kabul edenler.. 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

10 uncu maddeyi okutuyorum : 
Çevresel etki değerlendirilmesi 
MADDE 10. — Gerçekleştirmeyi planladıkları 

faaliyetleri sonucu çevre sorunlarına yol açabilecek 
kurum, kuruluş ve işletmeler bir «Çevresel Etki De
ğerlendirme Raporu» hazırlarlar. Bu raporda çevre
ye yapılabilecek tüm etkiler göz önünde bulunduru
larak çevre kirlenmesine sebep olabilecek atik ve ar
tıkların ne şekilde zararsız hale getirilebileceği ve bu 
hususta alınacak önlemler belirtilir. 

«Çevresel Etki Değerlendirme Raporu» nun; han
gi tip projelerde isteneceği, ihtiva edeceği hususlar 
ve hangi makamca onaylanacağına dair esaslar yö
netmelikle belirlenir. 

BAŞKAN — 110 uncu madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

11 inci maddeyi okutuyorum: 
İşletme izni ve haber verme yükümlülüğü 
MADDE 11. — Gerçekleştirilmesi planlanan ku

rum, kuruluş ve işletmeler mevzuatta öngörülen arıt
ma tesis ve sistemlerini müstakil veya ortak olarak 
kurmakla yükümlüdürler. Arıtma tesis veya sistem
leri kurulup işletmeye hazır hale getirilmedikçe, ku
rum, kuruluş ve işletmelere işletme ve kullanım izni 
verilmez. 

tşletme izni alarak faaliyete geçen herhangi bir 
kurum, kuruluş ve işletme, faaliyetlerinde değişiklik
ler yapmayı ve tesisini büyütmeyi planladığında gi
rişimlerini önceden mahallin en büyük mülkî amiri
ne haber vermekle yükümlüdür. Mülkî amir duru
mu derhal Başbakanlık Çevre Müsteşarlığına ve il
gili Bakanlığa bildirir. 

Her türlü atık ve artıkların arıtılması, uzaklaştırıl
ması veya zararsız hale getirilmesi ile yükümlü ku
ruluşlar da bu işlemlerin yerine getirilmesinde çev
reye zarar vermeyecek önlemleri alırlar. 

Atık ve artıkların doğrudan veya dolaylı şekiHe 
alıcı ortama verilmesinde uygulanması gereken tek
nik usuller alıcı ortamın özelliği ve ortamdan yarar
lanma imkânları göz önünde tutularak yönetmelikle 
belirlenir. 
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BAŞKAN — 1!1 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? 

Buyurun efendim. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Efendim, 

geçen seferki hazırlık konuşmasında bu «atık» ve 
«artık»ı ilave ettik. 

BAŞKAN — «Atık» vardı, da, «artık»ı ilave et
tik. 

ORGENERAL NURETTİN ERSlN — Evet 
efendim, «artık»ı ilave ettik. Sayın Bakanımız «ar
tık»! da bir nevi tarif ettiler. Fakat terimlerde «ar
tık»! koymadık. Acaba anlaşılmasında bir sıkıntı olur 
mu? 

Başında «atık»ı koyduk da, «artık»ın ne olduğu
nu koymadık. Acaba onu da oraya koymak uygun 
olur mu? 

BAŞKAN — Buyurun. 
DEVLET BAKANI MEHMET NİMET ÖZ-

DAŞ — Sayın Cumhurbaşkanım; «artık» Türkiye' 
de bilinen bir şey. «Atık» ise yeni bir terim. 

BAŞKAN — Yani tarif etmeye lüzum görme
dik. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Bir ka
rışıklık olur mu diye belirttim. 

DEVLET BAKANI MEHMET NİMET ÖZ-
DAŞ — Zaten zabıtlarda da bir bakıma bu izah 
edilmiş oldu efendim. 

ORGENERAL NURETTİN ERSlN — Evet an
lattınız, açıkladınız. 

BAŞKAN — Evet, yani bir şeyin artığı, 
DEVLET BAKANI MEHMET NİMET ÖZ-

DAŞ — Bir şeyden artarsa. 

BAŞKAN — Onu da sokağa atıyor. 
DEVLET BAKANI MEHMET NİMET ÖZ-

DAŞ — O «artık», «atık» haline de dönüşebilir. Ya
ni elbisede, kumaşı kestim, işte o bir kısmı artıktır. 
Artan kısım artıktır; ama o bir yerde pislik haline 
gelmişse atık haline gelir. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Yani 
artığın, tabiî çevreyi kirletmesi önemli, öyle bir ar
tık olabilir ki, çevreyi kirletebilir. 

DEVLET BAKANI MEHMET NİMET ÖZ-
DAŞ — Bırakılırsa kirletebilir. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Veya 
kirletmeyebilir de. 

DEVLET BAKANI MEHMET NİMET ÖZ-
DAŞ — Kirletmeyebilir de; ama, tabiî o artık... 

BAŞKAN — Ama zamanla muhakkak kirletir. 
Neyi atarsan at, dışarıda durduğu sürece çevreyi kir
letir. 

DEVLET BAKANI MEHMET NİMET ÖZ-
DAŞ — Uzun süre kalırsa, evet efendim. 

BAŞKAN — Bozulur. 
11 inci madde üzerinde başka söz almak isteyen 

var mı? Yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

12 nci maddeyi okutuyorum : 
Denetim 
MADDE 12. — Atık ve artıkların arıtılması, 

uzaklaştırılması ve zararsız hale getiritaesi ile, ilgili 
denetimlerin nasıl ve hangi kurum ve kuruluşlarca 
yapılacağı, denetleme elemanlarının nitelikleri ve yet
kileri yönetmelikle belirlenir. 

Kuruluş ve işletmeler faaliyetlerinin denetlenme
si için çıkardıkları atık ve artıkların özellik ve mik
tarına ilişkin bilgileri sürekli ve düzenli olarak belir
lemek ve bu hususu belgelemekle yükümlüdürler. 

BAŞKAN — 12 nci madde üzerinde söz almak is
teyen var mı?. Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

13 üncü maddeyi okutuyorum : 
Zararlı kimyasal maddeler. 
MADDE 13. — Havada, suda veya toprakta ka

lıcı özellik gösteren ve ekolojik dengeyi bozan kim
yasal maddelerin üretim, ithal, taşıma, depolama ve 
kullanımında çevre korunması esasları dikkate alınır. 
Bu tür maddelerin üretim, ithal, taşıma, depolama 
ve kullanımına ilişkin sınırlamalar yönetmelikle be
lirlenir. 

BAŞKAN — 13 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?. Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

14 üncü maddeyi okutuyorum : 
Gürültü 
MADDE 14. — Kişilerin huzur ve sükûnunu, 

beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde yönetmelikle 
belirlenen standartlar üzerinde gürültü çıkarılması ya
saktır. Fa'brika, işyeri, atölye, hizmet binaları, konut
lar ve ulaşım araçlarında gürültünün asgariye in
dirilmesi için gerekli önlemler alınır. 

BAŞKAN — Bu gazinoları ve 'benzeri yerleri iş
yeri mi kabul edeceğiz?. Açık gazinolar var. 
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DEVLET BAKANI MEHMET NİMET ÖZ-
DAŞ — Evet. 

BAŞKAN — Açarlar mikrofonu, gümbür gümbür 
akşama kadar plak çalarlar. Yanındaki evlerde kim
se rahat edemez. 

«Fabrika, işyeri, atölye, hizmet binaları, konut
lar ve ulaşım araçlarında» dedik. Yani gazinolar bu 
«işyeri» deyiminin içine girer mi?. 

ORGENERAL NECİP TORUMTAY (Millî Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Cumhur
başkanım, «eğlence yeri» denirse daha iyi olur. 

BAŞKAN — Bundan çok rahatsız olanlar var, 
değil mi?. 

DEVLET BAKANI MEHMET NİMET ÖZ-
DAŞ — Evet, var. 

BAŞKAN — Gürültü esas oralardan geliyor. Çev-
redikiler mahvoluyor, hele deniz 'kenarında. 

DEVLET BAKANI MEHMET NİMET ÖZ-
DAŞ — Sayın Cumhurbaşkanım, zapta «işyeri»nin 
eğlence yerlerini de kapsadığı konabilirse, bu olabi
lir. Yoksa eklenebilir. 

BAŞKAN — «Fabrika, işyeri, eğlence yeri» diye
lim; oraya «eğlence yeri»ni koyalım. 

DEVLET BAKANI MEHMET NİMET ÖZ-
DAŞ — O vakit uygun görürseniz, «atölye»yi «fab-
rika»dan sonra koyalım Sayın Cumhurbaşkanım. 

BAŞKAN — Evet, «fa'brika, atölye, işyeri...» 
DEVLET BAKANI MEHMET NİMET ÖZ-

DAŞ — «Hizmet binaları», daha sonra «eğlence yer
leri.» 

BAŞKAN — «İşyeri, eğlence yeri, hizmet bina
ları, konutlar ve ulaşım araçlarında.» 

Maddeyi değişik şekilde bir daha okutuyorum : 
Gürültü. 
«MADDE 14. — Kişilerin huzur ve sükûnunu, 

beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde yönetmelikle 
belirlenen standartlar üzerinde gürültü çıkarılması ya
saktır. Fabrika, atölye, işyeri, eğlence yeri, hizmet 
binaları, konutlar ve ulaşım araçlarında gürültünün 
asgariye indirilmesi için gerekli önlemler alınır.» 

BAŞKAN — 14 üncü maddenin bu son şekli üze
rinde söz almak isteyen var mı?. Yoktur. 

Maddeyi bu şekliyle' oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

15 inci maddeyi okutuyorum : 
Faaliyetlerin durdurulması 
MADDE 15. — Bu Kanunda yazılı yasaklara ay

kırı hareket eden veya kanunla belirtilen yükümlülük
leri yerine getirmeyen kurum, kuruluş ve işletmelere 

mahallin en büyük mülkî amiri, bu yasaklara aykırı 
faaliyeti düzeltmek ve kanunda belirtilen yükümlü
lükleri yerine getirmek üzere esasları yönetmelikle 
belirlenen yeteri kadar bir süre verir. 

Bu süre içinde yasaklara aykırı hareket ve yü
kümlülüğü yerine getirmemekten dolayı ayrıca ce
za verilmez. 

Bu süre sonunda bunları yapmayan kurum, ku
ruluş veya işletmelerin faaliyeti, yasağın veya yerine 
getirilmeyen yükümlülüğün çeşit ve niteliğine göre kıs
men veya tamamen, süreli veya süresiz olarak dur
durulur. 

BAŞKAN — 15 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?; Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

16 ncı maddeyi okutuyorum : 
Tehlikeli hallerde faaliyetin durdurulması 
MADDE 16. — Çevre kirliliğinin toplum sağlığı 

yönünden te'hlike yarattığı hallerde Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığı kendiliğinden veya Başbakanlık 
Çevre Müsteşarlığının talebi üzerine, bu kirlenmeye 
yol açan faaliyetlerin geçici bir süre için kısmen ve
ya tamamen durdurulmasına karar verir ve kararın 
uygulanmasını mahallin en büyük mülkî amirinden 
ister. 

Söz konusu faaliyetler bu gibi hallerde, mahallin 
en büyük mülkî amirinin, vereceği kararla da durdu
rulabilir. Bu karar derhal dağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı ile Başbakanlık Çevre Müsteşarlığına bil
dirilir. 

BAŞKAN — 16 ncı madde üzerinde söz almak is
teyen var mı?. Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

17 nci maddeyi okutuyorum : 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Çevre Kirliliğini önleme Fonu 

Fonun kurulması 
MADDE 17. — Çevre kirliliğinin önlenmesi ve 

çerenin iyileştirilmesi, ayrıca bu konu ile ilgili har
camaların % 45'ine kadar en çok yirmi yıl vadeli 
kredilerle desteklenmesini sağlamak amacıyla «Çev
re Kirliliğini Önleme Fonu» kurulmuştur. 

BAŞKAN — «% 45'ine kadar en çok yirmi yıl 
vadeli kredilerle desteklenmesini sağlamak» deniliyor, 
bunu anlayamadım. 
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«Çevre 'kirliliğinin önlenmesi ve çevrenin iyileşti- ı 
rilmesi, ayrıca bu konu ile ilgili harcamaların ı% I 
45'ine kadar en çok yirmi yıl vadeli kredilerle des
teklenmesini.» Neyin % 45'ine kadar?. 

REFET ERİM (Başbakanlık Çevre Müsteşarı) 
— Sayın Cumhurbaşkanım, İhtisas Komisyonlarında 
bu madde ilave edildi. Biliyorsunuz orada yapılan gö
rüşmelerde 'bu fondan verilecek kredilerde bir üst sı
nır olması üzerinde duruldu. Tabiî % 45 yerine bir 
başka oran da kabul edilebilirdi; ama verilen kredi
nin uzun vadeli olacağı nazarı itibara alınarak ya
ni yirmi yıl gibi uzun 'bir süre içerisinde geri ödenme
sinin öngörüldüğü nazarı itibara alınarak, ;% 45'ten 
fazla bu tür şeylere kredi verilmemesi uygun görül
müştür. Yani, yapılacak tüm harcamanın, diyelim 
ki bir arıtım tesisi 1 milyar liraya mal oluyor... 

BAŞKAN — Yapacak, bunun :% 45'i ne ediyor
sa, o kadar kredi alabilecek. 

REFET ERİM (Başbakanlık Çevre Müsteşarı) 
— O kadarını kredi olarak vereceğiz. 

BAŞKAN — Evvela bir fon kuruluyor; bu fon- I 
dan mesela temizlemeyi, arıtmayı yapacak bir mü
essese, harcayacağı paranın ancak % 45'ini ve yirmi 
sene vadeli kredi şeklinde alabilecek. 

Harcayacağı paranın miktarını nereden bilecek?. ı 
Tabiî onu kendisi hesap edecek, ona göre gelip iste
yecek. 

Bu paranın ne kadar faizle verileceği bundan 
sonraki maddelerde yer alıyor mu?. j 

REFET ERİM (Başbakanlık Çevre Müsteşarı) j 
— Efendim, fonun gelirleriyle ilgili maddede, daha 
sonra bu fonun nasıl kullanılacağına dair ilgili mad
dede, bu konu daha açık bir şekilde var. 

BAŞKAN — Kredilerin faizinin ne olacağına dair 
bir kayıt var mı?. 

DEVLET BAKANI MEHMET NİMET ÖZ-
DAŞ — Var efendim,;% 10. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Yönetmelikte ) 
belirtilecek esaslara göre verilecek efendim. ! 

BAŞKAN — Yönetmeliği iyi hazırlamak lazım; 
yani, o müessesenin yapacağı bir keşfe istinaden pa
ra verilecek olursa, alır onu başka şeyde kullanır. 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, faiz 
oranı yönetmeliğe bırakıldı. İleride, faiz politikasında 
değişiklikler olursa, yönetmelik de ona göre değiştiri- I 
lebilir. I 

i BAŞKAN — Peki. 
I 17 nci madde üzerinde söz almak isteyen var mı?. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Sayın 
Cumhurbaşkanım, müsaade eder misiniz?. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ersin. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Efen

dim, bu maddenin sonunu «desteklenmesini sağla
mak amacıyla Çevre Kirliliği önleme Fonu kurul
muştur» yerine, «Kurulur» diye bağlasak daha uy
gun bir ifade olur. 

BAŞKAN — Bu daha başka türlü de yazılabilir. 
Yani, birinci fıkra olarak : «Çevre kirliliğinin ön
lenmesi ve çevrenin iyileştirilmesi amacıyla çevre kir
liliği önleme fonu kurulmuştur.» 

İkinci fıkra olarak, «Bu fondan bu maksatla % 
45'ine kadar harcama yapılabilir veyahut kredi ve
rilebilir» diye yazılsaydı daha iyi anlaşılırdı. Ben onun 
için açıklanmasını istedim. Çok çapraşık olmuş. «Yir
mi yıl vadeli kredilerle desteklenmesini sağlamak....» 
İkisi bir araya gelmiş. Yani, nem o, hem o; ikisi bir-

I den konmuş. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Efendim, 

«kurulur» dersek olur; ama buyurduğunuz gibi, ikiye 
de ayırarak bu yazılabilir. 

i BAŞKAN — Evet. 
DEVLET BAKANI MEHMET NİMET ÖZ-

DAŞ — Sayın Cumhurbaşkanım, birinci cümleyi şöy
le tensip eder misiniz, bilmiyorum : «Çevre kirliliği
nin önlenmesi ve çevrenin iyileştirilmesi için bir çev-

! re kirliliğini inleme fonu kurulur.» Birinci cümle bu 
kadar. Onun arkasından, «Bu fondan yapılacak har
camaların % 45'ine kadar en çok yirmi yıl kredilerle 
desteklenmesi sağlanır.» 

BAŞKAN — Şimdi, burada yine bu «% 45»in 
I ne olduğu beli değil. Ayrıca bu konu ile ilgili har

camaların ne olduğu belli değil. Yani, çevre kirliliği
nin önlenmesi ve çevrenin iyileştirilmesi maksadıyla 
ilgili harcamalar değil mi?. 

DEVLET BAKANI MEHMET NİMET ÖZ-
DAŞ — Evet, tüm harcamalar. Yani, yaptığı, tesisin 
tüm bedelinin % 45'i kadar bu fondan destek gö
recek demektir. İngiltere'de hava kirliliği ile ilgili olan 
kısmın aşağı yukarı onda yedisi devlet tarafından 
desteklenir; bizimki, daha aşağı oluyor. 

BAŞKAN — Yani, % 70 oluyor. 
DEVLET BAKANI MEHMET NİMET ÖZ-

I DAŞ — Bizimki, biraz daha mütevazi olmuştur, ye-
I terlidir. 
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BAŞKAN — Zaten, ilk anda bunu karşılamak 
mümkün değil. Şimdi, 'bütün müesseseler talepte bu
lunacaklar. Çünkü, hiçbirisinin arıtma tesisi yok. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Bunu so
nunda bir maddeyle belirtmek lazım. 

BAŞKAN — Tabiî, teşekkül etmeden krediyi ve
remez. 

ORGENERAL' NURETTİN ERSİN — Acaba, 
başlangıçta bir süre Devletin yardımı sağlanamaz 
mı?. 

BAŞKAN — Devletin yardımı kredi vermek su
retiyle oluyor. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Hayır, 
kredi fondan veriliyor. 

DEVLET BAKANI MEHMET NİMET ÖZ-
OAŞ — Şimdi, 'bu fona bütçeden de ödenek girebili
yor. 

BAŞKAN — Şimdi, 'burada 18 inci maddede fo
nun gelirlerini sayacak. 

DEVLET BAKANI MEHMET NİMET ÖZ-
DAŞ — Fonun gelirlerini saydığımız, tadat ettiğimiz 
vakit ona 'bir yer verilir. 

BAŞKAN — «Kurulmuştur» ibaresini «kurulur» 
diye düzelttik, değil mi?. 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL ihtisas Ko
misyonu Baş'kanı) — Evet efendim, iki fıkra halinde 
düzenledik, müsaade ederseniz okuyayım. 

BAŞKAN — Buyurun. 
TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL İhtisas Ko

misyonu Başkanı) — Çevre kirliliğinin önlenmesi ve 
çevrenin iyileştirilmesi için «Çevre Kirliliğini önleme 
Fonu» kurulur. 

Çevre kirliliğinin önlenmesi ve çevrenin iyileştiril
mesi için gerekli harcamaların % 45'ine kadarı en 
çok yirmi yıl vadeli kredilerle Çevre Kirliliğini ön
leme Fonundan desteklenir.» 

BAŞKAN — Evet, böyle daha iyi oldu. Madde
nin başlığını da «Fonun kurulması ve fondan yarar
lanma» şeklinde yazmak lazım. Çürikü o ikisini bir
den kapsıyor. 

17 nci maddeyi düzeltilmiş şekliyle okutuyorum : 
«Fonun kurulması ve fondan yararlanma. 
MADDE 17. — Çevre kirliliğinin önlenmesi ve 

çevrenin iyileştirilmesi için «Çevre Kirliliğini önleme 
Fonu» kurulur. 

Çevre kirliliğinin önlenmesi ve çevrenin iyileştiril
mesi için gerekli harcamalann % 45'ine kadarı, en 
çok yirmi yıl vadeli kredilerle Çevre Kirliliğini ön
leme Fonundan desteklenir.» 
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DEVLET BAKANI MEHMET NİMET ÖZ-
DAŞ — Sayın Cumhurbaşkanım, çok güzel oldu. 
Yalnız birinci fıkrada dendi ki, «Çevre kirliliğinin 
önlenmesi ve çevrenin iyileştirilmesi için Çevre Kir
liliğini Önleme Fonu kurulur.» Burada «kurulur» ye
rine «kurulmuştur» dersek daha iyi olur. «Kurulur» 
deyince kim, nasıl kuracak meselesi çıkaca'k. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Daha or
tada yok da ben onun için söylemiştim. 

DEVLET BAKANI MEHMET NİMET ÖZ-
DAŞ — Biliyorum; ama bu kanunla kurulmuştur. 

BAŞKAN — Şimdi, 17 nci maddeyi düzeltilmiş 
şekliyle bir kere daha okutuyorum : 

«Fonun kurulması ve fondan yararlanma. 
MADDE 17. — Çevre kirliliğinin önlenmesi ve 

çevrenin iyileştirilmesi için «Çevre Kirliliğini Önle
me Fonu» kurulmuştur. 

Çevre 'kirliliğinin önlenmesi ve çevrenin iyileştiril
mesi için gerekli harcamaların % 45'ine kadarı, en 
çok yirmi yıl vadeli kredilerle Çevre Kirliliğini Önle
me Fonundan desteklenir.» 

BAŞKAN — 17 nci maddenin bu okunan son şek
li üzerinde söz almak isteyen var mı?. Yok. 

Maddeyi bu son şekli ile oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler.. Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

18 inci maddeyi okutuyorum : 
Fonun gelirleri 
MADDE 18. — Çevre Kirliliğini önleme Fonu; 
a) Motorlu taşıt araçlarının fennî muayeneleri 

sırasında ayrıca alınacak fennî muayene ücretinin on
da bir oranında, 

b) Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre gemi 
siciline tescil edilen her türlü deniz aracından gros 
ton başına her yıl alınacak on lira, 

c) Hava taşıt araçlarından, yurt içi taşımaları için 
ayrıca alınacak yolcu başına bilet bedelinin binde iki
si ile taşınan yük için ton başına yılda yüz lira. 

d) Yüksek Çevre Kurulunca belirlenen yerlerde
ki fabrika, işyeri, atölyelerden ayrıca alınacak gelir 
vergisinin binde biri oranında, 

Fona katılma payları ile; 
e) Çevre Müsteşarlığının bütçesine bu amaçla 

her yıl konan ödeneklerden, 
f) Fondan verilecek kredilerin faizlerinden, 
g) Yardım ve bağışlardan, 
h) Bu Kanuna göre verilecek para cezalarından, 
Oluşur. 
Fonun gelirleri bir Devlet bankasında açılacak he

sapta toplanır. 
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Bu Kanunun 18 inci maddesinin a, b, c ve d fık
raları gereğince toplanan paralar ertesi ayın 15'ine ka
dar belirtilen Devlet 'bankasındaki hesaba yatırılır. 
Zamanında bu işlemi yerine getirtmeyen ilgili kurum 
ve kuruluşlar fon için toplanan meblağı % 10 faiziy- > 
le öderler. Gecikmeye sebep olanlar hakkında kanunî 
işlem yapılır. 

BAŞKAN — Bu zaten 18 inci madde. Son fık
rada, «Bu Kanunun 18 inci maddesinin a, b, c ve 
d fıkraları» demeye gerek yok. «IBu maddenin a, b, c 
ve d fıkraları gereğince toplanan paralar» şeklinde 
olması lazım. Son fıkrayı bu şekilde okutuyorum : 

«•Bu maddenin a, b, c, ve d fıkraları gereğince 
toplanan paralar ertesi ayın 15 ine kadar belirtilen 
Devlet bankasındaki hesaba yatırılır. Zamanında bu 
işlemi yerine getirmeyen ilgili kurum ve kuruluş
lar fon için toplanan mdblağı % 10 faiziyle öderler. 
Gecikmeye sebep olanlar hakkında kanunî işlem ya
pılır.» 

BAŞKAN — Yalnız buradaki % 10'luk faiz ora
nı azdır. 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, bu 
düzenleme İller Bankası ile belediyeler arasındaki 
düzenlemeye paraleldir. Orada da aynı şekilde ol
muştur ve şimdiye kadar da hiç aksamamış (bir defa 
aksamış) ve İller Bankasından belediyelerin paylan 
gününde, zamanında gidiyor. Oradan örnek alarak 
bu düzenleme yapılmıştır. Malumunuz PTT ile TRT 
arasında ve diğer kuruluşlar arasında olan problem 
burada da olmasın diye aynı düzenleme oradan alın
dı. 

BAŞKAN — Devlet kuruluşunda olmaz da... 
TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko

misyonu Başkanı) — Ayrıca bir hususu da arz ede- • 
ceğim Sayın Cumhurbaşkanım. 

Yüksek malumları, daha önce «Gürültü» başlıklı 
14 üncü maddeye «eğlence yeri»nide ilave etm'iş'tik. 
Tensip, buyurulursa buraya (d) fıkrasına, «fabrika, 
işyeri, eğlence yeri ve atölyelerden» diye eğlence ye
rini de ilave etmek gerekecek. Aksi takdirde eğlen
ce yerleri bu getirilen işyerleri kapsamı dışında görü
lecek. 

BAŞKAN — Gazino da eğlence yeri mi kabul 
edilir? 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — Evet efendim, eğlence yeri ka
bul edilir. Bir evvelki maddede eğlence yerini koy
duk, işyerinden hariç olarak. 
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'BAŞKAN — İşyeri, eğlence yeri... 
TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko

misyonu Başkanı) — Evet efendim, oraya «eğlence 
yerini» de ilave edersek iyi olur. 

BAŞKAN — Evet, (d) fıkrasına da ilave edelim 
diyorsunuz?... 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — Evet efendim. 

Arz ederim. 
ORAMİR AL NEJAT TÜMER — Efendim, bu 

madde hakkında benim ayrı bir görüşüm var. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ORAMİRAL NEJAT TÜMER — «Atölyeler

den» sonra gelen «ayrıca» kelimesinin kaldırılmasını 
'ben daha uygun görüyorum. Çünkü «ayrıca» deyin
ce, sanki ayrıca alınacak bir Gelir Vergisi manası 
da çıkabilir. 

'BAŞKAN — Lüzumsuz o. «atölyelerden alına
cak gelir vergisinin binde biri oranında» olması la
zım. «Ayrıca»ya lüzum yok. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — «Ayrıca» de
yince başka birçok manalar verilebilir, efendim. 

'BAŞKAN — «Ayrıca alınacak gelir vergisinin» 
değil, «gelir vergisinin binde biri oranında» şeklinde 
olacak. Zaten bir gelir vergisi vermiyorlar mı bun
lar? 

DEVLET BAKANI MEHMET NİMET ÖZ-
DAŞ — Veriyorlar efendim. 

BAŞKAN — Ama şü kasdediliyor; Gelir Vergi
sini verecek, Gelir Vergisinin içinden % 10'u kese
rek değil. 

IDEVLET BAKANI MEHMET NİMET ÖZ-
DAŞ — Değil, onun için efendim bu. 

'BAŞKAN — Gelir Vergisinden gayri olarak 
onun binde biri oranında verecek. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — O zaman, 
«Gelir Vergisinden gayri binde biri» demek lazım. 

'ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Açıklık 
getirmek lazım. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — «Alınacak ge
lir vergisinden ayrıca binde biri oranında» şeklinde 
olması lazım. 

'BAŞKAN — «Ayrıca»yı sona koymak lazım. 
ORGENERAL NECİP TORUMTAY (Millî Gü

venlik l Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Cumhur
başkanım, daha evvelki fıkralarda da aynı şey var. 
Mesela (a) ve (c) fıkralarında da «ayrıca» kelimesi 
var, aynı manada kullanılmış. O zaman o fıkraları 
da değiştirmek gerekiyor. 
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BAŞKAN — Evet, hepsine konmuş. «Motorlu 
taşıt araçlarının fennî muayeneleri sırasında ayrıca 
alınacak fennî muayene ücretinin onda biri oranında» 
yani fennî muayene ücreti ne ise ki, 100 lira ise onun 
onda biri oranında bu 100 liraya ilave edilerek alı
nacak, ama tabiî o başka bir yere yatırılacaktır. 

ORAMIRAL NEJAT TÜMER — O zaman za
bıtlara geçti efendim. 

BAŞKAN — Şimdi (d) fıkrasını «eğlence yeri» 
de ilave edilmiş olarak bir daha okutuyorum : 

«d) Yüksek Çevre Kurulunca belirlenen yerler
deki fabrika, işyeri, eğlence yeri, atölyelerden ayrıca 
alınacak gelir vergisinin binde biri oranında». 

BAŞKAN — Bu maddenin (d) fıkrası ile son 
fıkrasında değişiklik yaptık. 

Bu değişiklikler üzerinde söz almak isteyen var 
mı? Yok. 

Maddeyi bu değişikliklerle birlikte oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

19 uncu maddeyi okutuyorum : 
Fonun kullanılması 
MADDE 19. — Çevre Kirliliğini önleme Fonu 

Başbakanlık Çevre Müsteşarlığı aracılığı ile kullanı
lır. 

Fonun ita amiri Çevre Müsteşarlığının bağlı bu
lunduğu Devlet 'Bakanıdır. 

'Bu fondan yapılacak harcamalar 1050 sayılı Mu- • 
hasebei Umumiye Kanunu ve 2490 sayılı Artırma ve 
Eksiltme ve İhale Kanunu hükümlerine tabi değil
dir. 

«Fonun gelir ve giderlerine ilişkin belgeler bütçe 
yılının hitamından itibaren üç ay içinde denetlenmek 
üzere Sayıştay Başkanlığına verilir.» 

Fon ancak aşağıdaki maksatlar için kullanılır. 
a) Çevre kirliliğini önleyici araştırma faaliyetleri, 
b) Çevrenin temizlenmesi, 
c) Çevre kirliliğini önleyici eğitim faaliyetleri, 
d) Personel yetiştirilmesi, 
e) Teknoloji ve proje satın alınması, 
f) Proje yarışmaları düzenlenmesi, 
g) Arınma tesisi yapacak olan gerçek ve tüzel

kişilere kredi yardımı, 
h) Çevre kirliliğini önleyici ve çevreyi iyileştirici 

faaliyetlerde kullanılacak olan her türlü araç gereç 
alımı, 

ı) Ağaçlandırma, 
, j) Hayvan ve bitki nesillerinin ıslahı için yapıla

cak çalışmalar. 
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Fonun gelirlerinin tahsili, tespit edilecek Devlet 
bankasına yatırılması, kullanımı ile ilgili hususlar ve 
esaslar Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak 
yönetmelikle belirlenir. 

BAŞKAN — «2490 sayılı Artırma ve Eksiltme 
ve İhale Kanunu hükümlerine tabi değildir» dediği, 
diğer proje yarışması düzenlenmesi, teknoloji ve pro
je hazırlanması gibi konulardır ve buna ta!bi olma
sın istendi. Yoksa kredi verirken 2490 sayılı Kanun 
diye bir şey yok. Nihayet kredi verecektir o mües
seselere. Onun zaten 2490 sayılı Kanunla bir ilgisi 
yök. 

DEVLET BAKANI MEHMET NİMET ÖZ-
DAŞ — Sayın Cumhurbaşkanım, mesela, denizlerde 
biriken kirliliği temizlemek için bir araç satın alı
nacaktır. 

BAŞKAN — Çevre müsteşarlığı yapacaktır bu
nu. Bu aracı satın alırken 2490 sayılı Kanuna tabi 
olmayacak. 

DEVLET BAKANI MEHMET NİMET ÖZDAŞ 
— Olmayacaktır efendim. 

'BAŞKAN — 19 uncu madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. 

Buyurun. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Efen

dim, bu fondan başka, biraz evvel arza çalıştığım 
gibi, acaba bir devlet yardımı olur mu? Bilhassa 
tehlikeli hallerde faaliyetin durdurulmasına lüzum 
hâsıl oluyor ve o sırada bu fon da kurulmamış ola
bilir; bilhassa bu ilk devrelerde. Acaba bir geçici 
madde ile bu eksiklik giderilebilir mi? 

BAŞKAN — Var ya; 18 inci maddede koyduk. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Fonu 

kullanmaya yetkilidir.. 
BAŞKAN — Fonun hangi kaynaklardan teşek

kül edeceğini düzenleyen maddede var. 
DENİZ KURMAY YARBAY TANER UZU-

NAY (İhtisas Komisyonu Üyesi) — 18 inci madde
nin (e) fıkrasında var Sayın Cumhurbaşkanım. 

BAŞKAN — «Çevre müsteşarlığının bütçesine 
bu amaçla her yıl konan ödeneklerden» diyor. Yani 
Çevre Müsteşarlığının bütçesine konan ödeneklerden. 
Esas olan bu ödeneklerdir. Yoksa öbür kalemlerden 
fonda bir şey birikmez. Esasen bütçeye bir ödenek 
konacak. Diğer gelirler de seneler geçtikçe fonda 
birikecek. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Uzun bir 
zaman alacak büyük paraların toplanması. 
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BAŞKAN — Ödeneklerden kasıt, bütçeye konan 
ödeneklerdir. 

19 uncu madde üzerinde başka söz almak iste
yen?.. Yok. 

19 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

20 nci maddeyi okutuyorum : 
BEŞİNCİ BÖLÜM 

Cezaî Hükümler 
İdarî nitelikte cezalar 
MADDE 20. — Gerçek kişilerden bu Kanunun; 
a) 8 inci maddesinin birinci fıkrasındaki yasağa 

uymayanlara onbin lira; aynı maddenin ikinci fıkra
sındaki yükümlülüğü, yetkili mercilerce usulüne gö
re yapılan bildirime rağmen yerine getirmeyenlere el-
libin lira, 

b) Yönetmelikte gösterilen koruma ve kullanım 
esaslarına aykırı davranmak suretiyle 9 uncu madde
sinin ikinci fıkrasındaki yasaklara uymayanlara on
bin lira, 

c) Yönetmelikle belirlenen sınırlamalara uyma
mak suretiyle 13 üncü maddesine aykırı davranışta 
bulunanlara yüzbin lira, 

d) 14 üncü maddesine aykırı davranışta bulunan 
ve önlemleri almayanlara ikibinbeşyüz lira, 

Para cezası verilir. 
Yukarıdaki fiiller kuruluş ve işletmeler tarafından 

işlendiği takdirde; bu maddede belirtilen cezalar ku
ruluş ve işletmelere üç katı olarak, 213 sayılı Vergi 
Usul Kanununun 182 nci maddesi gereğince bilanço 
esasına göre defter tutması gereken kuruluş ve işlet
melere ise bu cezalar beş katı olarak verilir. 

BAŞKAN — Bilanço esasına göre defter tutması 
gereken kuruluş ve işletmelere daha çok ceza verili
yor. 

İkibinbeşyüz lira ceza verilecek yerler hangisi? . 
DENİZ KURMAY YARBAY TANER UZUNAY 

(İhtisas Komisyonu Üyesi) — 14 üncü maddede be
lirtilen gürültüleri yapanlara verilen ceza Sayın Cum
hurbaşkanım. 

BAŞKAN — Pek az bu ikibinbeşyüz lira. Hiç ol
mazsa beşbin deyin ona,. Ama vasıtalar da var. 

DENİZ KURMAY YARBAY TANER UZUNAY 
(ihtisas Komisyonu Üyesi) — Evlerde yapılan gürül
tüler de var Sayın Cumhurbaşkanım. 

BAŞKAN — 20 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok. 

20 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

21 inci maddeyi okutuyorum : 
Kuruluş ve işletmelere verilecek idarî nitelikte ce

zalar 
MADDE 21. — Bu Kanunun; 
a) 11 inci maddesinin birinci fıkrasındaki yüküm

lülüğü yerine getirmeyen kuruluş ve işletmelere yüz
bin lira, aynı maddenin üçüncü fıkrasındaki önlemleri 
almayan kuruluş ve işletmelere ellibin lira, 

b) 12 nci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen 
yükümlülüklere uymayan kuruluş ve işletmelere elli
bin lira, 

c) 11 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen 
haber verme yükümlülüğünü yerine getirmeyen kuru? 
luş ve işletmelere yirmibeşbin lira, 

Para cezası verilir. 
Bu fiilleri işleyen kuruluş ve işletmeler, 213 sayılı 

Vergi Usul Kanununun 182 nci maddesi gereğince 
bilanço esasına göre defter tutması gereken mükel
leflerden ise bu maddede belirtilen cezalar üç katı 
olarak verilir. 

BAŞKAN — 21 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen?... 

Buyurun. 
ORAMIRAL NEJAT TÜMER — Efendim, (a) 

fıkrasında 11 inci maddenin birinci ve üçüncü fıkra
sından bahsediliyor; (c) fıkrasında da 11 inci madde
nin ikinci fıkrasından bahsediliyor. 11 inci maddedeki 
yükümlülükleri yerine getirmeyenlere verilecek ceza
ların hepsini (a) fıkrasında düzenlesek daha iyi ol
maz mı? Yani «a) 11 inci maddesinin birinci fıkra
sındaki yükümlülüğü yerine getirmeyen kuruluş ve iş
letmelere yüzbin lira, aynı maddenin üçüncü fıkra
sındaki önlemleri almayan kuruluş ve işletmelere elli
bin lira», 

«b) 11 inci maddenin ikinci fıkrasında belirti
len haber verme yükümlülüğünü yerine getirmeyen 
kuruluş ve işletmelere yirmibeş bin lira» diye. 

BAŞKAN — Zaten maddede «11 inci madde» iba
resi iki defa geçiyor, birisi (a) fıkrasında, diğeri (c) fık
rasında. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — İki defa ge
çiyor ve 12 nci maddeden sonra yine 11 inci madde 
geliyor. Eğer ikinci defa 11 inci maddeyi yazmak 
gerekiyorsa 11'i yukarıya, 12'yi aşağıya almak la
zım. 

BAŞKAN — Buyurun. 
REFET ERİM (Başbakanlık Çevre Müsteşarı) — 

İzin verir misiniz »Sayın Cumhur başkanım?. 
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Deniz Kuvvetleri Komutanımızın önerisini des
teklemek. istiyorum. Çünkü 11 inci maddede birden 
fazla fiil suç olarak nitelendiriliyor. Maddenin 11 
inci maddeden bahseden (c) fıkrasında, haber verme 
yükümlülüğünü yerine getirmeyenleri cezalandırıyo
ruz. Bu yüzden, tensip buyurursanız (b) ile (c)'nin 
yerini değiştirelim; fakat 11 inci maddeyi iki kez zik
redelim, karışmasın efendim. 

BAŞKAN — O halde (c), (b) olacak, (b) de (c) 
olacak. 

Maddeyi yeni şekliyle tekrar okutuyorum. 
«MADDE 21. — Bu Kanunun; 
a) 11 inci maddesinin birinci fıkrasındaki yü

kümlülüğü yerine getirmeyen kuruluş ve işletmelere 
yüzbin lira, aynı maddenin üçüncü fıkrasındaki ön
lemleri almayan kuruluş ve işletmelere elli'bin lira, 

b) 11 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirti
len haber verme yükümlülüğünü yerine getirmeyen 
kuruluş ve işletmelere yirmibeşbin lira, 

c) 12 nci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen 
yükümlülüklere uymayan kuruluş ve işletmelere elli-
bin lira, 

Para cezası verilir.» 

BAŞKAN — Maddenin devamı aynen kalacak. 
21 inci madde üzerindeki başka söz almak iste

yen?... Yok. 
21 inci maddeyi okunan bu son şekliyle oylarınıza 

sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

22 nci maddeyi okutuyorum : 
Gemiler için verilecek cezalar 
MADDE 22. — Bütün sahillerimizde, karasuları

mız ile iç sularımız olan Marmara Denizi, istanbul ve 
Çanakkale Boğazlarında, Liman ve körfezlerimiz, ta
biî ve sunî göllerimiz ile akarsularımızda bu Kanunun 
8 inci maddesinin birinci fıkrasındaki kirletme yasağı
na uymayan gemiler ile deniz vasıtalarına; 

a) Balast tahliyesi yapan Tankerlerden, 1 000 (da
hil) gros tona kadar olanlara 500 000 lira, 1 000 ila 
5 000 (dahil) gros ton arasındakilere 1 000 000 lira, 
5 000 gros tondan fazla olanlara 5 000 000 lira, 

b) Tankerler dahil diğer gemilerden, her türlü ar
tık döken, sintine tahliyesi yapanlara 18 (dahü) ila 
1 000 (dahil) gros ton arasındakilere, 500 000 lira, 
1 000 gros tondan fazla olanlara 1 000 000 lira, 

c) 18 (hariç) gros tona kadar olan gemilere ve 
gemi tarifine uymayan denizi kirleten veya sintine ba
san (İki zamanlı kıçtan takmalı ve benzine yağ karış-
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tırarak çalışan motorlu teknelerin eksoz kirletmeleri 
hariç) deniz vasıtalarına 25 000 Lira, 

Para cezası verilir. 
BAŞKAN — 22 nci madde üzerinde söz almak 

isteyen?... 
Buyurun. 
ORGENERAL NURETTN ERSİN — Efendim, 

gene o «atık» kelimesi üzerinde duruyorum; acaba ge
miden atık olur mu? Burada yalnız «artık» denmiş/ 
de. Onu öğrenmek istedim. 

BAŞKAN — «Tankerler dahil diğer gemilerden, 
her türlü artık döken» denmiş. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — «Atık» ı 
da koyalım. 

BAŞKAN — «Atık ve artık döken» olarak ya
zılsın diyorsunuz. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Evet. 

BAŞKAN — Peki. 
O, (b) fıkrasında var, değirmi? 
DENİZ KURMAY YARBAY TANER UZUNAY 

(İhtisas Komisyonu Üyesi) — Evet efendim^ 
BAŞKAN — Sizin bir diyeceğiniz var mı? 
ORAMIRAL NEJAT TÜMER — Hayır efendim, 

yok da; yalnız, İstanbul Belediyesinin mavnaları açık 
denize götürüp çöp dökerler. Bilmiyorum bu usul 
kalktı mı artık? Römorkörlerin peşinde götürür dö
kerler. 

BAŞKAN — İzmir'de de var. İzmir Körfezinin te
mizlenmesi var. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Hayır, 
kalkmadı. 

ORAM1RAL NEJAT TÜMER — Bir de deniz 
taraması yapılıyor. Tarama sonucu çıkarılan çok pis 
çamurlar dubalara konulur ve beş mil açığa götürülür 
gene denize dökülür. Bu işleri yapanlar şimdi beledi
yeler olduğuna göre bu Kanuna göre her seferinde 
bu cezaya tabi tutulur mu? 

BAŞKAN — Buyurun. 
DEVLET BAKANI MEHMET NİMET ÖZ-

DAŞ — Sayın Cumhurbaşkanım, bir Yüksek Çevre 
Kurulu var, bazı prensip ve ilkeleri ortaya koyacak; 
bir de Mahallî Çevre Kurulu var. Tahmin ediyorum 
ki artık herkes istediğini pek yapamayacaktır. 

Dolayısıyla İstanbul Belediye Başkam da Mahallî 
Çevre Kurulunun tabiî üyesi, vali ile konuyu oraya 
getirecektir; bunun çözümü orada zannediyorum. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Hayırsız 
Adanın oraya götürüp döküyorlar. 



M. G, Konseyi B : 157 9 â 8 , 1983 0 : 1 

ORAM1RAL NEJAT TÜMER — Efendim, bura
da «Denetim» maddesi adı altında bir husus geçti; 
ama çok kapalı; esasen orada da yönetmeliğe bıra
kılıyor. Yönetmelikte, denizdeki bu kirletmelerin nasıl 
tespit edileceği konusu çok önemlidir. Mesela, gece
leyin tanker geldi limana, gelirken balast suyunu Mar
mara'nın ortasına bırakıyor, gidiyor ertesi sabah. Tabiî 
ki tespite imkân yok. Halbuki, bunu Avrupa'da o ka
dar esaslı bir sistemle takip ediyorlar ki; mesela, kısa 
bir misal arz edeyim : Bizim Atılay Denizaltısı, -ki, o 
zaman inşa ediliyordu- bu gemi seyir tecrübelerine 
çıkarken geminin Savunma Subayı, bir sarnıçtan aca
ba dışarıya su tahliye ediyor mu etmiyor mu diye bir 
deneme yapayım demiş ve suyu tahliye etmiş; tekrar 
sarnıca su almış, tulumbasını denemiş, Halbuki, onun 
içerisinde de hafif yağlı bir su varmış, o birazcık de
nizi herhalde kirletmiş. Limana döndüklerinden üç 
gün sonra 10 000 Mark para cezası gelmiş gemiye. 
Demişler ki, «siz denizi kirlettiniz.» Gemi Kumandanı 
da, «Biz denizi kirletmedik, hiç böyle bir şey yap
madık» demiş. Onun üzerine evvela o bölgeden deniz 
suyundan alman numuneyi getirmişler ve «bunun içe
risinde şu kadar miktar yağ var» demişler; ayrıca, 
«sizin geminiz şu saatte buradan geçti» diyerek yerini 
de saat olarak tespit etmişler. «Bu saatte bu mevki
den yalnız Atılay Gemisi geçti, binaenaleyh, bu kir
lilik de yalnız sizin geminizden çıkmış olabilir» de
mişlerdir. Tabiî sonra gerekli işlemler yapıldı; harp 
gemisi olduğu için de bir kereye mahsus olmak üzere 
cezayı affettiler ve parayı almadılar. Bu kadar ince
liyorlar ve bu kadar dikkatle takip ediyorlar. 

işte, böyle bir denetimin uygulanmasını esasen 
sağlayacak olan yönetmelik hazırlanırken, bu konu
larda çok dikkatli bulunmak lazımdır. Helikopter, di
ğer teşkilatlı deniz vasıtaları, numuneler alacak olan 
sistemler gibi vasıtaların hepsinin bu yönetmeliğe dahil 
edilmesi gerekir. Ancak böyle kontrol edilir ve fona 
da bu şekilde çok para aktarılır. Çünkü, Boğazlar ve 
Marmara olarak, pratiği çok olan bir yerin sahibiyiz. 

DEVLET BAKANI MEHMET NİMET ÖZ-
DAŞ — Efendim, Sayın Deniz Kuvvetleri Kuman
danımızın hakkı var tabiatıyla. Bugün fevkalade mo
dern imkânlar var; yukarıdan uçakla olsun, diğer va
sıtalarla olsun, herhangi bir yağ tabakasının kalınlığı 
ve aşağı yukarı kalitesi dahi tespit edilebiliyor. Do
layısıyla, bunu dışarı atmış olan gemiyi kolaylıkla or
taya çıkarmak imkân dahilindedir. 

Geçen gün Sayın Başbakanımızla beraber İstan
bul'a gidiyorduk, gene böyle yağ parçalarını göster
di, «işte burada bir sürveyyans (surveillance) lazım, 
yukarıdan muhakkak bir şey yapmak lazım» dediler. 

Zannediyorum geçen toplantıda da burada ortaya 
konmuştu, Marmara üstünde helikopterli bir gözleme 
sistemini, uçaklı bir gözleme sistemini belirli bir süre 
içinde muhakkak koymak lazım ve modern teçhizat 
da var dünyada; bunları muhakkak devreye sokma
mız lazım. 

BAŞKAN — Bunlar temin edilmediği takdirde de 
tabiatıyla mümkün değildir, uçak olmazsa elde, he
likopter olmazsa bunlar mümkün değil. 

ORAMIRAL NEJAT TÜMER — Efendim, bu 
konuda, yardım etmek üzere, Deniz Kuvvetleri ola
rak bir şey hazırladık. Marmara'daki tüm eğitime kal
kan; gerek alçaktan uçan uçaklar ve gerekse özel
likle helikopterler, bu şekilde gördükleri bir kirliliği 
derhal rapor edecekler; yani anında, daha denizde 
rapor edecekler, oradan da ilgili otoritelere kaydıra
cağız. Böyle bir istihbarat yahut bilgi verme yolunu 
hazırlıyoruz efendim. 

DEVLET BAKANI MEHMET NİMET ÖZ-
DAŞ — Sayın Cumhurbaşkanım, bir de Türk Hava 
Yollarının pilotlarına aynı direktifin verilmesi için 
düşüncelerimiz var; bunu görüşmüştük. Çünkü, devam
lı olarak onlar gelip gidiyorlar ve netice itibariyle 
aşağıyı görüyorlar, gördüğü anda ve hele deşarj anında 
görürse, bunlar da yardımcı olabilirler. 

BAŞKAN — Hazırlanacak yönetmeliğe bunlar 
konur tabiî. 

22 nci madde üzerinde başka söz almak isteyen 
var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

23 üncü maddeyi okutuyorum : 
Fiillerin tekrarı 
MADDE 23. — Bu Kanunun 20, 21 ve 22 nci 

maddelerinde belirtilen fiillern tekrarı halinde para ce
zaları bir katı artırılarak verilir, 

BAŞKAN — 23 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

24 üncü maddeyi okutuyorum : 
İdarî cezalarda yiötlki 
MADDE 24. — Yukarıidalki maddielbrdie gösteri

len cezalar doğrudan diğruya mahallin en bülyük 
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mülkî amiri tarafımdan verilir. Bu cezalar 6183 sa
yılı Amımie Alacaklarının Tahsil Uısulü Hakkında 
Kanun hükümlerine göre mal memuriuğunca tah
sil edilir. Ancak 22 nci maddede gösterilen cezalar : 

a) Liman ısınırları içinde, doğrudan doğruya li
man balkanları tarafından verilir. Cezayı derhal ve 
defaten ödemeyen ve bu hususta teminat ve kefalet 
göstermeyen gemiler, diğer deniz vasıtaları, 5 gün-

ı 

den 15 güne kadar seyrüsefer veya faaliyetten men 
olunur., 

;Bu müddet hitamında, ceza ödenmediği takdirde, 
bu ceza 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usu
lü Hakkında Kanun hükümleri gereğince tahsil edi
lir. 

b) Liman sınırları dışında, cezalar doğrudan 
doğruya Sahil Güvenlik Bot Komutairdıklarınca ve
rilir. Cezayı derhal ve defaten ödemeyen gemiler ve 
götürülebilien diğer deniz vasıtaları en yakın limana 
götürülerek savcılığa teslim edilir. Yukarıdaki mad^ 
dede belirtilen hususlar uygulanır. 

Kendi makineleri ile tahrik edilemeyen deniz va
sıtaları hakkında gerekli zabit tutularak, durum en 
yakın salhiidar il veya ilçe merkezindeki savcılığa in-
tiikal ettirilir, 

c) Liman teşkilatının bulunmadığı yerlerdeki 
kirletmeler ile, bütün göl ve akartsulara yapılan kir
letmeler için mülkî amirlerin ceza verme yetkileri 
saklıdır. Gerekli denetimi yukarıdaki esaslara uygun 
olarak yaparlar. 

Makbuz karşılığında talhsil edilen para cezaları, 
mahallin en büyük mal memurluklarına yatırılır. 

Gemi ve deniz araçlarına verilecek cezalarda su
çun tespiti, cezanın kesilmesi usulleri ile ceza uy-
ıgulamasında kullanılacak makbuzlann şekli, dağıtı
mı ve kontrolü hususundaki esaslar yönetmeliklerle 
belirlenir. 

(BAŞKAN — 24 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen1 vari mı? 

^Buyurun Sayın Oramiral Tümler. 
ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Efendim, (b) 

fıkrası, «Liman .sınırlan dışında, cezalar doğrudan 
doğruya Sahil Güvenlik Bot Komutanlarınca verilir. 
Cezayı derhal ve defaten ödemeyen gemiler ve götü-
rülelbilen» diye devam ediyor. 

Şimdi, defaten ödemeyen gemiyle, açık denizde 
ve fırtınalı bir havada ancak bir telsizle irtibat ku
rabilir. Bot komutanı; «Denizi kirlettiniz, talimatla
ra göre, kanuna göre işlte 10 milyon lira ceza öde

yeceksiniz» der. Şilep, normal yoluna devam ediyor 
ve bir tarifesi vardır. Bu nedenle gemiye yanaşmak 
da mümkün değil denizde. O nedenle, bu şekilde ya
zılmasından ziyade, «Denizde bot komutanlıkların -
ca takdir edilir ve cezası, ya acentesinden kesilir 
veya yönetmelikte belirtilen şekilde kesilir» demek 
lazıırndır. 

BAŞKAN — Alma, açık denizi kastetmiyor bu; 
«liman ısınırları dışında» diyor, yani karasularımız 
içerisinde. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Efendim, Mar
mara Denizi diye düşünüyorum. Miesela, burada ge
miyi alıp nereye götürsün? Mesela, diyelim Tekir
dağ'a götürecek; şimdi, koskoca, 100 000' - 150ı 000 
tonluk bir tanker, nasıl yolundan çevrilir? Oraya git
tiği zaman, bir iki gün acentesi gelip cezayı ödeye
ne kadar kalırsa, derhal zarar ziyan davası açar; 
yani, beynelmilel olarak, «ıbenim iki gün sonra şu 
limanda bu malı boşaltmam gerekiyordu, gemi git
mediği için şu kadar tazminat ödeyeceğim» der, bir 
ısürü hukukî formaliteler doğar efendim. 

O balkımldan, parayı ödetmesi bakımından bir bot 
komutanına bırakmamak lazım. Çünkü, daha sonra 
gelen fıkrada mademki, «yöneltmelinde bu iş tespit 
edilir» diyoruz; bot komutam kimliğini, yaptığı kir
letmeyi gözüyle görsün, takdir etsin; ama bunu mut
laka bir yere rapor ederek cezayı almaya çalışsın. 
Yoksa çok büyük problemler yaratır. Tatbik kabili
yeti pek olmayan bir kanun maddesi bu. Bilmiyorum, 
iben öyle düşünmekteyim. «Cezalar, doğrudan doğ
ruya Sahil Güvenlik Bot Komutanîıklarınca verilir» 
demektedir., 

BAŞKAN — Zaten, (b) fıkrası biraz anlamsız da. 
«Sahil Güvenlik Bot Komuitanhiyarınca verilir. Ce
zayı derhal ve defaten ödemeyen gemiler ve götü-
rüldbilen diğer deniz vasıtaları» deniyor. «Göfcürüle-
bilen deniz vasıtaları» derken, gemi gider de diğer 
deniz vasıtaları gidemez mi? «Deniz vasıtaları en 
yakın limana götürülerek savcılığa teslim edilir» de
niyor ve ondan sonra, «Yukarıdaki maddede belir
tilen hulsuislar uygulanır» deniyor. Burayı anlayama
dım, ne demek? 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — 6183 sayılı 
Amme Alacaklarının Talhsil Usulü Hakkında Kanu
nu kastetmek1 istiyor. 

BAŞKAN — Yok o madde değil ki, «yukarıdaki 
madde» dediği, 23 üncü maddedir. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — «Para ceza
larının iki katı ahnır» 
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BAŞKAN — O değil ki bu. 
«Teslim edilir ve (a) fıkrasındaki» dernek lazım. 

Her halde onu kastediyorsunuz, değil mi? 
TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko

misyonu Başkanı) — Evet Sayın Cumlhuribaşlkanım. 
BAŞKAN — «Yukarıdaki maddede» değil, «tes

lim edilir ve bu gemiler hakkımda (a) fıkrasında be
lirtilen hususlar uygulanır» demek lazım, «maddede» 
değil, «(a) fıkrasında» dememiz lazım. 

Bir kerte Deniz Kuvvetleri Komuitanıımızan dediği 
ıgilbi, hakikaten gemiyi nasıl çevirecek? Cezayı nasıl 
defaten ödeyecek? Öuna ne diıyonsunıuz? 

DEVLET BAKANI MEHMET NİMET ÖZ-
DAŞ — Ödemesi için bir şey söyleyemeyeceğim Sa
yın Cumlhuıibaşlkanım; ama herhangi bir ülke kendi 
karasuları içinde denüze deşarj yapan bir gemiyi hiç
bir zaman öyle «ben onun acenitasından alacağum» 
filan diye bırakmaz, muhakkak onun verdiği ziyanın 
karşılığını almak için bir şıey yapar efendim. 

BAŞKAN — Acentesi vermezse ne yapacak? 
ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Bir kere daha 

geçecektir oradan; mutlaka o geminin o zaman hak
kında hemen icra kararı çıkar, ö gemi Boğazdan gi
rer girmez derhal el konur. Yani şimdiye kadar usul 
böyle olldu.ı 

BAŞKAN — Nereden bilecekler onu? 
ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Diyelim bir 

gemi bir kaza yaptı, kazayı müteakip yoluna devam 
etltıi Boğazdan çıktı, gitti O suçu, o eylemli yaptığına 
dair eğer mahkemeden kesin bir karar çıkarsa, o ge
mi herhangi bir nedenle ikinci gelişimde derhal el 
konur. Yalnız mahkemeden karar çıkartılır; o zaman 
(herhangi bir hak talep edemez, 

BAŞKAN — Bot durduramaz ımı? 
ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Efendim, bot 

gemiyi durdurabilir. 
'BAŞKAN — Tamam durdurdu!. 
ORAMİRAL NEJT TÜMER — Sakin havada 

her şey müsait. Der ki, «Denizi şurada kirlettiniz, 10 
milyon liralık ceza vereceksiniz» Yani, bir kere ge
minin içerisinde, kasasında para olmayabilir, ora
dan hemen bir telsiz çeker; mutlak surette Boğazdan 
geçen her geminin İstanbul'da bir acentesi vardır. 

BAŞKAN — Ama yukarıda (a) fıkrasında belir
tiliyor, ıbir 'teminat, bir kefalet gösterecek «derhal ve 
defaten ödemeyen ve bu huisusta teminat ve kefalet 
göstermeyen gemiler» diyor, 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Buradaki (b) 
fıkrası. 

BAŞKAN — (b) fıkrasında da «(a) fıkrasında be
lirtilen hususlar uygulanır» diyor. Yani, bir kefalet 
gösterecek, teminat gösterecek. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — (a) fıkrası 
«liman sınırları içinde», halbuki bu «İman sınırları 
dışımda»; mesela Marmara'nın ortasında. 

BAŞKAN — «Bir limana götürülerek savcılığa 
teslim edilir ve (a) fıkrasındaki belirtilen hususlar 
uygulanır» diyor. Yani, orada da yine teminat ve ke
falet gösteriyor mu göstermiyor mu, ona bakacak. 
Başka türlü işin içinden nasıl çıkılacak, bilmiyorum. 

RBFET ERİM (Başbakanlık Çevre Müsteşarı) — 
Sayın Cuımhuribaşkanım, bu maddeyi İhtisas Komis
yonları Başkanlığında Sahil Güvenlik Komutanımız
la birlikte düzenledik; Turunçoğlü Amiralle koıordine 
ettik, 

Esasen Sahil Güvenlik Komutanlığının Kurulma
sına İlişkin Kanunda, güvenlik komutanlığının gö
revleri arasında diğer birtakım fiilleri işleyenler ya
nında, denizi bu tür fiillerle kirletenlerli, kirleten de
niz vasıtalarını, gemileri yakalayıp yetkili makamlara 
teslim etmek görevi de var. Yani o vazife nasıl ye
rine getirilebilecekse, bu para cezasının tahsil etme 
görevi de o ölçü içerisinde yerine getirilebilecek ve 
tabiî tahsil edemediği takdirde, yani Sayın Ami
ralimin 'ifade buyurdukları gibi hava fevkala
de fırtınalı, sahil botunun gemiye yanaşmasına ve 
durdurmasına imkân yok, o takdirde gereklii zabıt
lar tutulur, o zabıtlar savcılığa intikal ettirilir, ge
rekli idarî kararlar, yargı kararları istihsal edilir, o 
geminin müteakip geçişinde gemi durdurulur. Yani, 
bizüm «dur» emrimize, «gel» emrimize, «seni sahile 
götüreceğiz» emrine riayet etmeyen bir gemiye ne 
yapılmak lazımsa o yapılacaktır, 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Efendim ben 
daha ziyade buradaki, «en yakın limana tabirini uy
gun görmüyorum, «en yakın limana» yerine, «en uy
gun limana» demek lazım. 

ıBAŞKAN — Doğru; «en yakın ve uygun lima
na» demek lazım. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Çünkü rotası
nı değiştirmesi gerekecek bir defa. 

BAŞKAN — Çünkü limanı yoktur orada, hakika
ten sığınamaz. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Duramaz, ha
va şartları nedeniyle kendisi de duramayaJbilir, 
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BAŞKAN — «En yakın ve uygun limana götürü
lerek savcılığa teslim edilir ve bu gemiler hakkında 
(a) fıkrasında belirtilen hususlar uygulanır > demek 
lazım, 

ı(lb) fıkrasını bu düzelttiğimiz şekilde bir daha oku
tuyorum : 

«b) ıLiiman sınırları dışında, cezalar doğrudan 
doğruya Sahil Güvenlik bot komutanlarınca verî  
lir. Cezayı derhal ve defaten ödemeyen gemiler ve 
götürülebilen diğer deniz vasıtaları en yakın ve uy
gun limana götürülerek savcılığa teslim edilir ve bu 
gemiler hakkında (a) fıkrasında belirtilen hususlar 
uygulanıir.» 

BAŞKAN — Tamam. 
24 üncü madde üzerinde başka söz almak isteyen 

var mı? Yoktur. 
Maddeyi bu değişiklikle oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
25 inci maddeyi okutuyorum. 
İdarî cezalara itiraz 
MADDE 25. — tdarî cezalara karşı, cezanın teb

liğ tarihinden itibaren en geç yedi gün içinde yetkili 
idare mahkemesinle iltJiraz edilebilir, 

Ijtîraz idarede verilen cezanın yerine getirilmesi™' 
durdurmaz.: 

İtiraz zaruret görülmeyen hallerde, evrak üzerin
de inceleme yapılarak en kısa sürede sonuçlandırılır. 

îtiraz üzerine verilen cezalar kesindir. 
BAŞKAN — Yolluna gidiyorsa cezayı verdiğimiz 

ıgema, itiraz ötmek için geriye mi dönecek? 

REFET ERÎM (Başbakanlık Çevre Müsteşarı) — 
Acentesine bUdikecek. 

BAŞKAN — Telsizle acentesine haber verecek. 
25 inci madde üzerinde söz almak isteyen var mı? 

Yokitur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

26 ncı maddeyi okutuyorum. 
jMahkemece verilecek cezalar 
MADDE 26. — 12 nci maddede gösterilen belge

leme yükümlülüğünü yerine getirirken gerçeğe aykırı 
belge düzenleyenlere fiil daha ağır bir cezayı gerek-
îtirmediği takdirde, bir yıldan üç yıla kadar hapis ce
zası büfcmıoliumır. 

,12 nci maddedeki yükümlülüğü yerine getirirken 
yetkiH makamlara yanlış ve yanıltıcı bilgi verenlere 
altı aydan iki yıla kadar hapis cezası verilir. 

BAŞKAN — YukamdaM fıkrada «hükmolunur» 
dedik, burada «ceza verilir» diyoruz; bazen onu ba
zen 'bunu söylüyorlar.. 

26 ncı madde üzerinde söz almak isteyen var mı? 
Yoktur. 

Maddeyi oylarımıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Ralbul edilmiştir. 

27 nci maddeyi okutuyorum., 
Diğer kanunlarda yazılı cezalar 
MADDE 27. — Bu Kanunda yazılı fiiller (hakkın

da verilecek idarî nitelikteki cezalar, bu fiiller için 
diğer kanunlarda yajzılı cezaların uygulanmasına en
gel olmaz. 

BAŞKAN — 27 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yokitur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kaibul edenler... 
Etmeyenler... Kaibul edilmiştir., 

28 inci maddeyi okutuyorum.' 

ALTINCI BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

Kirlenenin (sorumluluğu 
MADDE 28. — Kirletenin kirlenmeyi durdur

mak, gidermek veya azaltmak için gerekli önlemleri 
almaması veya bu önlemlerin yetkili makamlarca 
doğrudan alınması nedeniyle kamu kurum ve kuru
luşlarınca yapılan gerekli harcamalar 6183 sayılı 
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 
hükümlerine göre kirletenden tahsil edilir. 

(Kirletenim, meydana gelen zarardan ötürü genel 
hükümlere göre tazminat sorumluluğu saklıdır. 

BAŞKAN — 28 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yokitur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kaibul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

29 uncu maddeyi okutuyorum. 
Teşvik 
MADDE 29. — Kirliliğin önlenmesi ve giderilme

sine ilişkin faaliyetler teşvik tedbirlerinden yararlan
dırılır. Bu amaçla her yılın başında belirlenen teşvik 
sistemine Başbakanlık Çevre Müsteşarlığının görüşü 
alınarak yeni esaslar getirilir. 

Teşvik tedbirleri ile ilgili esaslar yönetmelikle be
lirlenir. Bu Kanunda belirlenen cezalara neden olan 
fiilleri işleyen gerçek ve tüzelkişiler, verilen süre için
de söz konusu yükümlülüklerini yerine getirmedlik-
leıti takdirde bu maddede yazalı teşvik tedbirlerin
den yararlanamazlar ve daha önce kendileri ile ilgili 
olarak uygulanmakta olan teşvik tedbirleri durduru
lur. 
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BAŞKAN — Nasıl olacak bu teşvik tedbirleri, 
bir ikramiye mi verilecek? 

REFET ERİM (Başbakanlık Çevre Müsteşarı) — 
Sayın Cu'mlhurbaşkanım, çeşitli sanayi kesimlerinin 
özendirilmesi, teşvik edilmesi için, yüksek malumu
nuz olduğu gibi, her yıl Devlet Planlama Teşkilatı
nın hazırladığı ve Bakanlar Kurulunun onaylaması 
üzerine yürürlüğe giren bir teşvik sistemi mekaniz
ması var. 

BAŞKAN — Evet, var. 
REFET ERİM (Başbakanlık Çevre Müsteşarı) - -

Vergi muaflıkları var, vergi indirimleri var, kredi 
imkânları var. Bu teşvik sisteminden çevre kirliliğini 
önlemek amacıyla yapılacak harcamalar da yarar
landırılsın diyoruz. Yani böyle bir tesis kuracaksa, 
bu tesis için bir arıtım apareyi ithali gerekiyorsa ve
ya diyelimki Denizyolları Limanlar Başkanlığı deniz 
kirliliğini önlemek için birtakım deniz araçları geti
recekse, bunlar belli kredilerden yararlandırılabilecek
ler, belli vergi muaflıklarından yararlandırılabilecek
ler ve bunlar her yıl teşvik sistemine eklenecektir. 

BAŞKAN — Yalnız bir fabrika kurulurken o 
arıtma tesisini yapmakla mükelleftir; yaptı diye ben 
ona niye teşvik kredisi vereceğim? Yapmaya mec
burdur zaten, yapmıyorsa da cezası vardır. 

DEVLET BAKANI MEHMET NİMET ÖZ-
DAŞ — Yeni kurulacaklar için öyle; fakat eskiden 
kalmış olanlar için biraz kolaylıklar getirebiliriz. 

BAŞKAN — Evet, onlara bazı kolaylıklar geti
rilebilir. Çünkü o kadar çoğalmış ki, bir kısmına teş
vik kredisi vererek da'ha çabuk arıtma tes'isi yapması 
sağlanabilir; belki bu olabilir. 

29 uncu madde üzerinde başka söz aimak isteyen 
var mı? Yok. 

'Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler Kabul edilmiştir. 

30 uncu maddeyi okutuyorum : 
İdarî makamlara başvurma 
'MADDE 30. — Çevreyi kirleten veya bozan bir 

faaliyetten zarar gören veya haberdar olan gerçek 
ve tüzelkişiler, idarî makamlara başvurarak bu faa
liyetin durdurulmasını isteyebilirler. 

BAŞKAN — 30 uncu madde üzerinde söz almak 
isteyen? Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.. 

31 inci maddeyi okutuyorum : 
Yönetmelikler 
MADDE 31. — Bu Kanunun uygulanmasıyla il

gili olarak çıkarılacak yönetmelikler, ilgili bakanlık
ların görüşü alınarak Başbakanlık Çevre Müsteşarlı
ğınca hazırlanır. «Yüksek Çevre Kurulu tarafından 
uygun görüldükten sonra, Kanunun yürürlüğe girme
sinden başlayarak en geç bir yıl içinde Resmî Gaze
tede yayımlanarak yürürlüğe konulur. 

BAŞKAN — 31 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

32 nci maddeyi okutuyorum : 
Uygulanmayacak hükümler 
MADDE 32. — Bu Kanuna göre yürürlüğe ko

nulacak yönetmeliklerin yayımından itibaren deniz 
kirliliğinin önlenmesi hususunda 618 sayılı Limanlar 
Kanununun 4 ve 11 inci maddeleri gereği yürürlükte 
bulunan ceza hükümleri uygulanmaz. 

BAŞKAN — 32 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici Maddeyi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE — Bu Kanunda belirtilen il

gili yönetmelikler yürürlüğe konuluncaya kadar ge
miler ve diğer deniz taşıt araçlarına 618 sayılı Li
manlar Kanununun hükümlerine göre denizlerin kir
letilmesi ile ilgili olarak yapılan ceza uygulamasına 
devam olunur. 

BAŞKAN — 32 nci maddede kaldırmıştık onu 
değil mi? 

DENİZ KURMAY YARBAY TANER UZUNAY 
(İhtisas Komisyonu Üyesi) — Bir sene vakit olduğu 
için, o süre bpşta kalmasın diye böyle hazırladık Sa
yın Cumhurbaşkanım. 

BAŞKAN — Bir sene yine o uygulanacak değil mi? 
DENİZ KURMAY YARBAY TANER UZUNAY 

(İhtisas Komisyonu Üyesi) — Evet, Sayın Cumhur
başkanım. 

BAŞKAN — Geçici madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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33 üncü maddeyi okutuyorum : 
Yürürlük 
MADDE 33. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — 33 üncü madde üzerinde söz almak 

isteyen var mı? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
34 üncü maddeyi okutuyorum : 
Yürütme 
MADDE 34. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — 34 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Teşekkür ederim. 

Birleşime 10 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 16.52 

» • • « 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 17.10 

BAŞKAN : Orgeneral Kenen EVREN Cumhurbaşkanı, ve Millî Güvenlik Konseyi Başkam) 
ÜYELER : Orgeneral Nurettin ERSİN (Genelku mny Başkanı ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi) 

Orgeneral Tahsin ŞAH1NKAYA (Hv. K, K. ve M"« Güvenlik Konseyi Üyesi) 
Oramiral Nejat TÜMER (Dz. K. K. ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi) 
Orgeneral Sedat CELASUN (J. Gn. K. ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi) 

BAŞKAN — İkinci oturumu açıyorum.; 

II. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ (Devam) 

3. — Millî Parklar Kanunu Teklifinin Danışma 
Meclisince Kabul Olunan Metni ve Millî Güvenlik 
Konseyi İhtisas Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 
2/92: M. G. Konseyi : 2/129) (D. Meclisi S .Sayısı : 
415; M. G. Konseyi S. Sayısı : 624) (1) 

BAŞKAN — Görüşmelere devam ediyoruz. 
Gündemimizin üçüncü sırasında, Millî Parklar 

Kanunu Teklifinin Danışma Meclisince Kabul Olunan 
Metni ve Millî Güvenlik Konseyi ihtisas Komisyonu 
Raporu yer almaktadır. , 

Bu rapor, 624 sıra sayısıyla basılıp dağıtılmıştır. 
İhtisas Komisyonu Sözcüsü, Sayın Bakan ve ilgi

liler yerlerini aldılar. 
Kanun Teklifinin tümü üzerinde görüşme açıyo

rum. 
Söz almak isteyen var mı? 
Komisyonun bu konuda bir açıklaması olacak mı? 

(1) 624 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir . 

Buyurun. 
TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko

misyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, Millî 
Parklar Kanun Teklifi, yüksek malumları, Danışma 
Meclisi üyelerinin teklifi üzerine Genel Kurulda gö
rüşülerek kabul edilmiş ve yüksek onaya sunulmuştur. 

Malumları olduğu üzere, Millî Parklarla ilgili iş
lemler bugüne kadar 6831 sayılı Orman Kanununun 
ilgili maddesine istinaden çıkarılmış bir yönetmelikle 
yürütülmektedir, 

1956 yılından beri birkaç defa Millî Parklar Ka
nunu Tasarısı hazırlanmış olmasına rağmen bugüne 
kadar kanunlaşması mümkün olmamıştır. 

Hazırlanan bu teklif ile, genelde millî park, tabiat 
parkı, tabiat anıtı, tabiatı koruma alanı gibi yerlerin 
belirlenmesi, planlama işleri, yasaklanan faaliyetler, 
millî parklar fonunun kurulması ve buna ilişkin esas
lar ve verilecek cezalar açıklığa kavuşturulmuştur. 

Bu teklif şimdi yüksek onaya sunulmaktadır. 
Arz ederim. 
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BAŞKAN — Tümü üzerinde başka söz almak is
teyen var mı? Yok. 

Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum : 

Millî Parklar Kanun Teklifi 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç ve Tanımlar 

Amaç 
MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, yurdumuzdaki 

millî ve milletlerarası düzeyde değerlere sahip millî 
park, tabiat parkı, tabiat anıtı ve tabiatı koruma alan
larının seçilip belirlenmesine, özellik ve karakterleri 
bozulmadan korunmasına, geliştirilmesine ve yönetil
mesine ilişkin esasları düzenlemektir. 

BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
Tanımlar, 
MADDE 2 — Bu (Kanunda yer alan; 
a) Millî park; bilimsel ve estetik bakımından, 

millî ve milletlerarası ender bulunan tabiî ve kültü
rel kaynak değerleri ile koruma, dinlenme ve turizm 
alanlarına sahip tabiat parçalarını, 

b) Tabiat parkları; bitki örtüsü ve yaban hayatı 
özelliğine sahip, manzara bütünlüğü içinde halkın 
dinlenme ve eğlenmesine uygun tabiat parçalarını, 

c) Tabiat anıtı; tabiat ve tabiat olaylarının mey
dana getirdiği özelliklere ve bilimsel değere sahip ve 
ımtillî park esasları dahilinde korunan tabiat parça
larını, 

d) Tabiatı koruma alanı; bilim ve eğitim bakı
mından önem taşıyan nadir, tehlikeye maruz veya 
kaybolmaya yüz tutmuş ekosistemler, türler ve tabiî 
olayların meydana getirdiği seçkin örnekleri ihtiva 
eden ve mutlak korunması gerekli olup sadece bi
lim ve eğitim amaçlarıyla kullanılmak üzere ayrıl
mış tabiat parçalarını, 

İfade eder. 
IBAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz almak 

isteyen var mı? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenleri.. 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

9 , 8 1983 O : 2 

3 üncü maddeyi okutuyorum: 
İKİNCİ BÖLÜM 

Belirleme, Planlama ve Kamulaştırma 
Millî park, tabiat parkı, tabiat anıtı ve tabiatı 

koruma alanlarının belirlenmesi 
MADDE 3. — Millî park karakterine sahip ol

duğu tespit edilen alanlar, Millî Savunma, İmar ve 
İskân ve Kültür ve Turizm bakanlıklarının olumlu 
görüşü, gereği halinde diğer ilgili bakanlıkların da 
görüşü alınarak, Tarım ve Orman Bakanlığının tek
lifi üzerine Bakanlar Kurulu Kararı ile millî park 
olarak belirlenir. 

Orman ve orman rejimine giren yerlerde, tabiat 
parkı, taibat anıtı ve tabiatı koruma alanları Tarım 
ve Orman Bakanlığının onayı ile belirlenir. Orman 
ve rejimi dışında kalan yerlerde tabiat parkı, tabiat 
anıtı ve tabiatı koruma alanı belirlenmesine veya Ta
rım ve Orman Bakanlığınca belirlenmiş olanların 
işlemlerinin tamamlanması için gerekli yerlerin or
man rejimine alınmasına ilgili bakanlıkların da gö
rüşü alınarak Tarım ve Orman Bakanlığının teklifi 
üzerine Bakanlar Kurulunca karar verilir. 

BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum: 
'Planlatma 
MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerine göre mil

lî park olarak belirlenen yerlerin özellik ve nitelik
leri göz önünde tutularak, koruma ve kullanma 
amaçlarını gerçekleştirmek üzere, kuruluş, geliştirme 
ve işletilmelerini kapsayan gelişme planı, ilgili ba
kanlıkların olumlu görüşleri ve gerektiğinde fiilî kat
kılarıyla, Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanır 
vo yürürlüğe konur. 

Gelişme planı uyarınca iskân ve yapılaşmaya konu 
olacak yerler için, imar mevzuatına göre imar uy
gulama planları, millî park gelişme planı hüküm ve 
kararlarına uygun olarak hazırlanır ve hazırlttırıla-
rak İmar ve İskân Bakanlığının onayı ile yürürlüğe 
konulur. 

Üçüncü madde hükümleri uyarınca tabiat parkı, 
tabiat anıtı ve tabiatı koruma alanı olarak belirlenen 
yerler için gerekli planlar, Kültür ve Turizm Bakan
lığının görüşü alınarak Tarım ve Orman Bakanlığın
ca hazırlanır ve yürürlüğe konur. 
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Ba Kanım kapsamına giren yerlerdeki turizm böl
ge, alan-ve merkezlerinde, turizm yaturımlarma iliş
kin plan kararlan; Tararı Ye Orman. 'Bafoanrhfrnın gö
rüşü alınarak sonuçlandırılır. 

BAŞKAN — 4 üncü madde üzermde söz almaık 
isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum!: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul eddfcniştir. 

5 inci maddeydi okutuyorum: 
Kamulaştırma] 
MADDE 5. — Millî park, tabiat parkı, tabiat anı

tı ve tabiatı koruma alam sınırları içinde kalan yer
lerdeki gerçek ve tüzelkişilere ait taşınmaz mallar 
ile her türlü tesisler, hazırlanacak planın gerçekleş
mesi için, gerekli görüldüğünde, 6830 sayılı İstim
lak Kanunu hükümlerine göre, Tarım ve Orman Ba
kanlığınca kamulaştırılır. 

İBAŞKAN — 5 inci madde üzerinde söz atmak 
isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler*.. 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum: 
Kamu idareleri ve kamu kurum ve kuruluşlarına 

ait taşınmaz mallar İle Devletin böfeüm ve tasarru
fu altında 'bulunan yerlerin tahsisi 

MADDE 6. — Millî park, tabiat parkı, tabiat 
anttı ve tabiatı koruma alanı içinde kalıp da, bu Ka
nunun uygulanması 'için gerekli olanlardan; 

a) Hazineye ait taşınmaz mallar,. Tarım ve Or
man Bakanlığının talebi üzerine, 

Ib) Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulu
nan yerler, resen {Hazine adına tescilini takiben, 

c) Yukarıdaki (a) ve (b) bentlerinde belirlenen
ler dışında, kamu idareleri ile kamu kurum ve ku
ruluşlarına ait taşınmaz mallar ve irtifak haklan 
6830 sayılı İstimlak Kanununun 30 uncu maddesi 
uyarınca, belirlenecek bedelin ödenmesi şartıyla, 

d) 189 sayılı Milli Savunma Bakanlığr İskân 
İhtiyaçları İçin Sarfiyat İcrası ve Bu Ba
kanlıkça Kullanılan Gayrimenkullerden Lüzumu Kal
mayanların Satiknasına Salahiyet Verilmesi Hakkın
da Kanun hükümlerine tabi ©lan taşınmaz maUarın 
devrinde, Millî Savunma Bakanhğmın okunkt görü
şü de alınarak <MM Parklar Foauadan aralan ka
nun esaslarına göre ödenmesi şartıyla, 

Tahsis edilir^ 
BAŞKAN — 6 ncı madde üzerinde söz almak 

isteyen var mı? 

Best bu maddeni» kenar başkğt hususunda bir şey 
soracağım. 

Maddenin iki «t ı r tartan çök uzun lir kenar baş
lığı var. «Kamu idareleri re ıkamu kuram ve kuru
luşlarına ait taşınmaz mallar ile Devletin hüküm ve 
tasarrufu altında bulunan yerlerin tahsisi» yerine 
«Yerlerin tahsisi» desek olmaz mı? Zaten maddenin 
içinde « Hazineye ait olanlar» şeklinde geçiyor. 

TUÖGENİBRAL CUMHUR EVCİL ÇÎhtisas Ko
misyona Başkam) — Sayın Cumhurbaşkanan, ilk 
matlap âa o sekide, cTaşannaztarui tahsise» sek
tede İdi. Tatoö Ihmam içinde tahsis edilmeyecek. 
alanlar da varm. Daha açık 'oisutt diye bu şekilde 
yazıldı Metnis içinde izah ediyoruz. 

BAŞKAN — Onlar madde içindedir. Matlabın 
veya kenar başlığının muhakkak hepsini ihtiva et
mesi şart değil. 

ÖMER ÖZEN (Tarım ve Orman Bakanlığı Tem
silcisi) — Yerlerin tahsisi» denilmesinde bir sakın
ca yok efendim. 

BAŞKAN — «Yerkerm tahsisi» veya... 
TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko

misyonu Başkam) — «dayanmazların tahsisi.» 
BAŞKAN — Buma* bir kenar (başlığı yok mu? 
TARIM VE ORMAN BAKANI SABAHATTİN 

ÖZBEK — Sayın Cumhur'baş'kanun, eskiden öyley-
miş zaten.; 

BAŞKAN — Madde başlığının o'şekilde, «Ta
şınmazların tahsisi» şeklinde düzeltelim. 

6 ncı madde üzerimde başka söz almak isteyen 
var mı? Yok. 

O IhaMe 6 ncı maddeyi bu kenar başlığındaki de-
î ğişi klikle oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Et

meyenler... Kabot edümistir. 

7 nci maddeyi okutuyorum: 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

İzin İşleri 
Kamu karam *» kanuoşjbınaa verilecek izinler 
MADDE 7. — Millî park ueya tabiat parkların

da, planlarına uygtut akması şartıyla, ikama kurum 
ve kuruluşları tarafından yapılacak her türlü plan, 
proje ve yatırımlara Taran ve Osman Bakanlığınca 
izin verilebilir ve uygulamalar bu Kanun hükümle
rine gece denetlenir. 

Ancak; bu Kasım kapsama» giren yerterde ta
rihi ve arkeolojik sahalarda kazı, restorasyon ve bi-

i İhraseİ araşttnntiar Küttür ve Turizm Bakanlığının 
iznine tabidir. 
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BAŞKAN — 7 nci ımadde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

8 inci maddeyi okutuyorum: 
Gerçek ve özel hukuk tüzelkişilerine verilecek 

izinler 
MADDE 8. — Turizm 'bölge, alan ve merkezleri 

dışında ıkalan Millî Parklar ve Tabiat parklarında 
Ikamu yararı olmalk şartıyla ve plan dahilinde, tu
ristik amaçlı ibina ve tesisler yapmak üzere gerçek 
ve özel hukuk tüzelkişileri lehine Maliye Bakanlığı
nın görüşü alınarak Tarım ve Orman Bakanlığınca 
izin verilebilir. Bu izin üzerine gerçek ve özel hukuk 
tüzelkişileri lehine tesis edilecek intifa hakkı süresi 
kıfkdokuz yılı geçemez. Bu süre sonunda bütün te
sisler eksiksiz olarak Hazineye devredilir. Ancak, iş
letmesinin başarılı olduğu Kültür ve Turizm Bakan
lığınca belgelenen Ihak sahiplerinin intifa hakkı, Ta
rım ve Orman Bakanlığınca tesisin rayiç değeri üze
rinden belirlenecek bedelle döksandokuz seneye ka
dar uzatılabilir. Bu durumda Hazineye devir işlemi 
bu uzatma sonunda yapılır. Millî park ve tabiat 
parklarının gelişme planları kesinleşmeden bu Ka
nunda sözü edilen izin verilemez. 

BAŞKAN — 8 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

9 uncu maddeyi okutuyorum: 
Hakların devri 
MADDE 9. — Tarım ve Orman Bakanlığınca 

Ikamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve özel hukuk 
tüzelkişileri lehine tesis olunan intifa haklan ve bu 
ha'klara dayanılarak yapılan ve yapılmakta olan tesis
lerin üçüncü şahıslara devri, Tarım ve Orman Ba
kanlığının muvafakatına bağlıdır. 

BAŞKAN — 9 uncu madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

(Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

10 uncu maddeyi okutuyorum: 
İzin verilmeyecek yerler 
MADDE 10. — Tabiat anıtları ve tabiatı koru

ma alanlarında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlık
larını Koruma Kanununun ilgili hükümleri saklı kal
mak kaydıyla kullanma izni verilemez veya irtifak 
ha'kkı tesis edilemez. 

BAŞKAN — 10 uncu madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

11 inci maddeyi okutuyorum: 
Petrol ve madenlerin aranması ve işletilmesi için 

izin verilmesi 
MADDE ll.: — Bu Kanun kapsamına giren yer

lerde maden ve petrol kanunları gereğince araştırma 
ve işletme ruhsatnamesi veya imtiyazı, 2863 sayılı 
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 
ilgili hükümleri saklı kalmak kaydıyla Balkanlar Ku
rulu Kararı ile verilebilir. 

Araştırma ve işletme faaliyetlerinde bu yerlerin 
korunması amacıyla riayet edilecek hususlar Tarım 
ve Orman Bakanlığınca belirlenir. 

BAŞKAN — 11 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

12 nci maddeyi okutuyorum: 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Görevler 
Yapı ve tesisler 
MADDE 12. — Bu Kanunun 7 nci ve 8 inci 

madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Millî park
lar, tabiat parkları, tabiat anıtları ve tabiatı koru
ma alanlarındaki planların gerektirdiği her türlü hiz
met ve faaliyetler ile koruma, yönetim, işletme, ta
nıtım, sportif, eğlenme ve dinlenme hizmetleri için 
gerekli her türlü altyapı, üstyapı ve diğer tesisler Ta
rım ve Orman Bakanlığınca yapılır veya yaptırılır, 
yönetilir veya işletilir. 

BAŞKAN — 12 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir^ 

13 üncü maddeyi okutuyorum: 
Kaynakların geliştirilmesi 
MADDE 13. — Bu Kanun kapsamına giren yer

lerdeki ormanlarda, makilik ve fundalıklarda ve di
ğer arazi kullanma şekillerinde, koruma ve çok taraflı 
kullanımı esas tutan orman amenajman planlarına 
dayanılarak, talbiat varlıklarının korunmasını, geliştiril
mesini ve devamlılığını sağlayacak teknik faaliyetler 
yapılır. 

Tabiî çevre ve ekosistemlerin korunması ve iyileş
tirilmesi yönünden teknik ve bilimsel gereklere göre, 
Tarım ve Orman Bakanlığınca düzenlenecek rapora 
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dayanılarak hazırlanacak özel amenajman planları 
uyarınca belirli yerlerde ve belirli sürelerde üretim, 
avlanma ve otlatma faaliyetlerine izin verilebilir. 

BAŞKAN — 13 üncü madde üzerinde söz al
mak isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

14 üncü maddeyi okutuyorum: 
BEŞİNCİ BÖLÜM 

Yasaklanan faaliyetler 
MADDE 14. — Bu Kanun kapsamına giren yer

lerde; 
a) Talbiî ve ekolojik denge ve tabiî ekosistem de

ğeri bozulamaz, 

b) Yalban hayatı tahrip edilemez. 
c) Bu sahaların özelliklerinin kaybolmasına ve

ya değiştirilmesine sebep olan veya olabilecek her 
türlü müdahaleler ile toprak, su ve hava kirlenmesi 
ve benzeri çevre sorunları yaratacak iş ve işlemler 
yapılamaz, 

d) Tabiî dengeyi bozacak her türlü orman ürün
leri üretimi, avlanma ve otlatma yapılamaz. 

e) Onaylanmış planlarda 'belirtilen yapı ve tesis
ler ve Genelkurmay Başkanlığınca ihtiyaç duyula
cak savunma sistemi için gerekli tesisler dışında ka
mu yararı açısından vazgeçilmez ve.kesin bir zorun
luluk bulunmadıkça her ne surette olursa olsun hiç
bir yapı ve tesis kurulamaz ve işletilemez veya bu 
alanlarda var olan yerleşim sahaları dışında iskân 
yapılamaz. 

BAŞKAN — 14 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yoky 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

15 inci maddeyi okutuyorum: 
Tescil yasağı 
MADDE 15. — Bu Kanun kapsamına giren yer

lerdeki kamu idareleri, kamu kurum ve kuruluşları 
ve Hazineye ait taşınmaz mallar ile Devletin hüküm 
ve tasarrufu altında bulunan yerlerdeki mevcut açık
lıkların ve var olan ağaçların, 'bitki örtüsünün yan
ması, her ne sebeple olursa olsun kesilmesi, sökül
mesi, boğulması, budanması sonunda oluşacak açık
lıkların ve arazinin çeşitli şekillerde düzeltilmesi su
retiyle elde edilecek sahaların işgali, kullanılması, bu 
yerlere her türlü yapı ve tesis yapılması, bu yapı ve 
tesislerin tapuya tescili yasaktır. 

Bu gibi yapı ve tesislere hiçbir kayıt ve şart aran
madan doğrudan doğruya Tarım ve Orman Bakan
lığınca el konulur. 

BAŞKAN — 15 inci madde üzerimde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler..a 

Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

16 ncı maddeyi okutuyorum: 
Koruma görevlileri 
MADDE 16. — Bu Kanun kapsamına giren alan

larda; koruma hizmetleri ve suçların takibi 6831 sa
yılı Orman Kanununun beşinci fasıl dördüncü bölü
münde yer alan suçların takibi ile ilgili hükümlerine 
istinaden, orman muhafaza memurlarınca sağlanır. 

BAŞKAN — 16 ncı madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok.; 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

17 nci maddeyi okutuyorum: 
ALTINCI BÖUÜM 
Millî Parklar Fonu 

Fon teşkili 
MADDE 17. — Bu Kanun kapsamına giren yer

lerin tesis, koruma, onarım, bakım, tanıtım ve işlet
me harcamaları için Tarım ve Orman Bakanlığı em
rinde «Millî Parklar Fonu» kurulmuştur. 

BAŞKAN — 17 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

18 inci maddeyi okutuyorum: 
Fon gelirleri 
MADDE 18, — Millî Parklar Fonu; 
a) Tarım ve Orman Bakanlığı bütçesine kona

cak ödeneklerden^ 
b) Bu Kanun kapsamına giren alanlarda her 

türlü yararlanma, işletme, giriş ücretleri, intifa ve 
irtifak haklarından doğan gelirler ile her türlü yayın 
gelirlerinden, 

c) İntifa veya irtifak halklarına dayanılarak ya
pılacak her türlü tesislerden, proje bedeli tutarının 
% 3'ü oranında tahsil olunacak hisseden, 

d) Her çeşit yardım ve'bağışlardan, 
Teşekkül eder, 
BAŞKAN — 18 inci madde üzerinde söz almak 

isteyen var mı? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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19 oncu maddeyi okutuyorum; 
Foram kullanılması 
MADDE 19. — Fon bütçesi yıllık olup, hesap 

dönemi malî yıldır. Fon bütçesi, Tarım ve Orman 
Bakanının onayı ile yürürlüğe ıgirer. Fon saymanı 
Maliye Bakanlığınca atanır ve Tarım ve Orman Ba
lkanı Fonun ita amiridir. 

Fondan yapılan giderler ve doğan gelirler ile di
ğer işlemlere ait belgeler, Ibütçe yılı hitamından iti
baren üç ay içinde incelenmek üzere Sayıştay Baş
kanlığına verilir., 

Fon işlemleri, 2490 sayılı Artırma ve Eksiltme 
ve İhale Kanunu ile 1050 sayılı Muhasebe-i Umumi
ye Kanunu4ıülkümlerine tabi değildir. 

BAŞKAN — Bundan önce kabul ettiğimiz Çev
re Kanununda «IFon saymanı Maliye Bakanlığınca 
atanır» demedik. 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, bu 
fonlara zaten bu hükmü getksek de, getirmesek de 
Maliye 'Bakanlığınca atama yapılıyor. 

BAŞKAN — Hayır, aym 'komisyondan geçmiş 
olduğu için, hepsinin düzenlenişinin birbirinin aynı 
olması gerekir. Çevre (kirlenmesi ile ilgili Kanunda 
da bir fon kuruldu. Orada ne ise burada da aynı 
olması lazım. Orada başka türlü geçti. Hatta anla
şılması çok zor diye iki ifnkraya böldük. Burada 
gayet açık yer almış, daha rahat yazılmış. Bunların 
hepsini söyleyecek değiliz. 

19 uncu madde üzerinde söz almak isteyen var 
mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

20 nci maddeyi okutuyorum: 
YEDİNCİ BOLÜM 

ıSuçlarm Takibi ve Cezalar 
Suçlarm takilbi ve cezalar 
MADDE 2Q. — 6831 sayılı Orman Kanunu ile 

3167 sayılı Karaavcılığı Kanunu ve 1380 sayılı Su 
Ürünleri Kanununda yasaklanan fiillerin bu Kanu
nun uygulandığı yerlerde işlenmesi halinde, cezalar 
bir misli artırılarak hükmolunur. 

BAŞKAN — 20 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Emmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

21 inci maddeyi okutuyorum: 
Yasaklara ve mecburiyetlere aykırı hareket eden

lere verilecek cezalar 

MADDE 21. — Bu Kanunda yazık yasaklama
lara ve mecburiyetlere ayikırı hareket edenler hak
kında bu Kanunda ayrıca bir ceza ıgösterilmediği ve 
bu Ikimaenin fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirme
diği takdirde, sulh ceza mahkemelerince bir aydan 
altı aya kadar hapis ve üçbin İkadan aşağı olmamak 
üzere ağır para cezasına hükmolunur. 

(BAŞKAN — 21 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? 

Buyurunuz.. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN. — 20 ve 

21 inci maddeler cezalardan bahsediyor. Halbuki bö
lüm başlığı «Suçların Takibi ve Cezaları» diye ya
zılmış. Her iki maddede de suçların takibine ait 
hüküm yok, bunlar sadece cezalara ait maddelerdir. 

BAŞKAN — Komisyonumuz ne diyor? 
TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko

misyonu Başikanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, 20 
nci maddenin matla'bı «Suçların takibi ve cezalar» 
olup, 6831 sayılı Orman Kanunu ile 3167 sayılı Ka
raavcılığı Kanunu ve 1380 sayılı Su Ürünleri ka
nunlarında yasaklanan fiilerin bu Kanunun uygulan
dığı yerlerde işlenmesi halinde verilecek cezayı be
lirten bir madde olup, her üç kanundaki yasakla
nan fiillerin takip edilmesi açısından getirilmiştir. 
Danışma Meclisinde de aynı madde matlaibı kon
muş. O kanunlara göre olan suçların, bu Kanunun 
uygulandığı yerlerde de takip edilmesi ve cezalandı
rılması gerektiğinden madde getirilmiştir. Gerçekte 
bir takip konusu geçmiyor; ama anlamda böyle bir 
yaklaşım var. Bu nedenle muhafaza edilmiştir. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Bu üç kanunda yazılı olan ve ya
saklanan fiillerin bu Kanunun uygulandığı yerlerde 
işlenmesi halinde, cezaların bir misli artırılarak uy
gulanması hükmü getiriliyor. Takip kısmı yok. Doğ
rudan doğruya cezaları belirten maddeler. 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — Evet, Sayın Cumhurbaşkanım. 

ÖMER ÖZEN (Tarım ve Orman Bakanlığı Tem
silcisi) — (Sayın Cumhurbaşkanım, V6 nci maddede 
takiple ilgili hususlar «Koruma görevlileri» başlığı 
altında geçti. O yalnızca koruma görevlileriyle ilgili 
olup, burada «suçların takibi» kısmı çıkabilir ve yal
nızca «Cezalar» başlığı konabilir. 

BAŞKAN — Yedinci Ibölüme «Cezalar» dense 
daha iyi olur. 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, o za-
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man 20 ve 21 inci maddenin kenar başliklarını da 
kaldırabilir Ve iki maddenin üzerine bölüm başlığı 
olarak «Cezalar» matlabını koymak suretiyle düzen- j 
leyebiliriiZtf 

BAŞKAN — Onu o şekilde yeniden düzenleye
lim ve kenar başlıkları da metne dahil olmadığından 
20 ve 21 inci maddeleri kenar başlığı olmayacak şe
kilde düzeltelim. 

21 inci madde üzerinde başka söz almak isteyen 
var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

22 nci maddeyi okutuyorum: 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 
Son Hükümler 

Yönetmelikler I 
(MADDE 22. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği 

tarihten itibaren altı ay içerisinde; I 
a) Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin şekil ve | 

esasları, görev, yetki ve sorumlulukları belirleyen I 
yönetmelik İmar ve İskân ve Kültür ve Turizm Ba
kanlıklarının görüşleri alınarak Tarım ve Orman Ba
kanlığınca, 

b) 'Millî parklar fonunun teşkili ve kullanma 
esaslarına ait yönetmelik Maliye Bakanlığının gö
rüşü alınarak Tarım ve Orman Bakanlığınca, 

Çıkarılır. 
Bu yönetmelikler Resmî Gazetede yayımlanarak 

yürürlüğe konulur. 
BAŞKAN — 22 nci madde üzerinde söz almak I 

isteyen var mı? Yok. I 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... I 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
23 üncü maddeyi okutuyorum: 
Uygulanmayan ve kaldırılan hükümler I 
MADDE 23.: — Bu Kanunun uygulandığı yer

lerde, 6831 sayılı Orman Kanununun ek 3 üncü 
maddesinin <A) fıkrasının (c) bendi hükmü uygu- I 
lanmaz. 

20.3.1950 tarihli ve 5614 sayılı Abant Gölü Çev
resinin Bolu özel İdaresine Temlikine Dair Kanun I 
yürürlükten kaldırılmıştır. Abant Gölü Çevresi Dev- I 
let Ormanı olarak 6831 sayılı Orman Kanunu hü- | 

kümlerine göre yönetilir ve işletilir. Ancak bu yer
lerde mevcut yapı ve tesisler üzerinde Bolu özel İda
resi ile diğer gerçek ve tüzellkişilıerin kazamlUmış hak
ları saklıdır. 

BAŞKAN — 23 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler..» Kabul edilmiştir. 

Geçici maddeyi okutuyorum: 
GEÇİCİ MADDE — Bu Kanun kapsamına gi

ren yerlerde evvelce verilmiş kullanma izni, intifa 
ve irtifak hakları, geçerlik süresi (bitimine kadar sa
hibi tarafından kullanılmak üzere bu Kanun hüküm
lerine göre yeniden düzenlenir. 

BAŞKAN — Geçici madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Geçici maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

24 üncü maddeyi okutuyorum: 
Yürüdük 
MADDE 24. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — 24 üncü madde üzerinde söz al

mak isteyen var mı? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir^ 

25 inci maddeyi okutuyorum: 
Yürütme 
MADDE 25. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — 25 inci madde üzerinde söz almak 

isteyen var mı? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler,.. Kabul edilmiştir. 
Teklifin tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Hayırlı, uğurlu olsun.. 
TARIM VE ORMAN BAKANI SABAHATTİN 

ÖZBEK — Sağolunuz Sayın Cumhurbaşkanım. 
BAŞKAN — Gündemimizde görüşülecek başka 

konu bulunmadığından, bilahara tespit edilecek gün 
ve saatte toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 17.40 

• * 
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MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ 
GÜNDEMİ 

157 NCl BİRLEŞİM 

9 Ağustos 1983 Safc 

Saat : 14.30 

I. — KANON TASARI VE TEKLİFLERİ 

1. — Kamu Görevlileri ile İlgili Mal Bildirimi 
Kanunu Tasarısının Danışma Meclisince Kabul Olu* 
nan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi Adalet Ko
misyonu Raporu. (İD. Meclisi : 1/553; M. G. Konse> 
si : 1/531) (D. Meclisi S. Sayısı : 398; Mx G. Konse
yi S. Sayısı : 630) 

2. — Çevre Kanunu Tasarısının Danışma Mec
lisince Kabul Olunan Metni ve MİM Güvenlik Kon
seyi İhtisas Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 1/634; 
M. G. Konseyi : 1/535) (ıD< Meclisi S. Sayısı : 391; 
M. G. Konseyi S. Sayısı: 632) 

3. — Millî Parklar Kanunu Teklifinin Danış
ma Meclisince Kabul Olunan Metni ve* Millî Güven
lik Konseyi İhtisas Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 
2/92; M. G. Konseyi : 2/129) (D. Meclisi S. Sayısı : 
415; M^ G. Konseyi S. Sayısı : 624) 



MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 630 

Kamu Görevlileri ile İlgili Mal Bildirimi Kanunu Tasarısının 
Danışma Meclisince Kabul Olunan Metni ve Millî Güvenlik 
Konseyi Adalet Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 1/553; M. G. 

Konseyi : 1/531) 
(D. Meclisi S. Sayısı : 398) 

T.C. 
Danışma Meclisi Başkanlığı 

Genel Sekreterliği 

06-2797(1/553) 2906 

Konu : Kanun Tasarısı 1 Haziran 1983 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE 
Danışma Meclisi Genel Kurulunun 31 Mayıs 1983 tarihli 110 uncu Birleşiminde görüşülerek işaret oyu 

ile kabul edilen, Kamu Görevlileri İle İlgili Mal Bildirimi Kanunu Tasarısı ekte sunulmuştur. 
Gereğini arz ederim. 

Sadi IRMAK 
Danışma Meclisi Başkanı 

T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 12 Kasım 1982 
Dairesi Bakanlığı 

Sayı : K.K.T.D. 18/101-1190/06505 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınızca arzı Bakanlar Kurulunca 5.11.1982 tarihinde kararlaştırılan «Kamu Görevlileri ile İlgili 
Mal Bildirimi Kanunu Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğim arz ederim. 
Bülend ULUSU 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Halen yürürlükte «bulunan 5440 sayılı «Memur ve Hizmetlilerden Mal Beyannamesi Alınması Hakkında
ki Kanun» hükümleri, memur ve hizmetlilerin, bu görevlere ilk atanmada ve belli aralıklarla mal beyanın
da bulunması yükümlülüğünü getirmiş bulunmaktadır. Ancak; beyan edinilen malların haksız olarak ve ka
nuna aykırı şekilde edinildiği yolundaki ihbar ve şikâyetlerin değerlendirilmesi ve bu şekilde zenginleşme 
nedenlerinin araştırılması bu kanun hükümlerine göre mümkün olamamaktadır. 

Kamu görevi veya hizmeti gören kimselere, kazandıkları mallara nereden ve nasıl sahip oldukları yolun
da araştırma imkanı veren 4237 sayılı «Fevkalade Hallerde Haksız Olarak Mal İktisap Edenler Hakkındaki 



_ a — 
Kanun'un ise olağan durumlarda, (Danıştay Genel Kurulunun 11.4.1968 gün ve 1968/81 sayılı kararına göre 
Millî Korunma Kanununun yürürlükte bulunmadığı devrelerde) uygulanması söz konusu olamamaktadır. 

Bu nedenle, kanuna ve genel ahlaka uygun olarak kazanılmamış olduğu yani haksız edinildiği ihbar ve
ya şikayet konusu olan malların araştırılması ve sorumluları hakkında belli cezaî yaptırımların getiril
mesi bu kanunla amaçlanmış bulunmaktadır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

1. Amaç başlıklı Kanunun 'birinci maddesiyle genel bütçeye dahil daire, kurum ve kuruluşlarda görev
li memur ve hizmetliler ile 1 inci madde kapsamına giren kuruluşlarda aylık, ücret veya ödenek almak 
suretiyle kamu görevi yapanlar ve kamu yararına çalışan derneklerdeki görevliler ile noterlerin mal biri
mine tabi tutulmaları suretiyle edindikleri mallar konusunda denetimin sağlanması amaçlanmış bulunmak
tadır. 

2. Kanunun 2 nci maddesiyle haksız edinilmiş malın tanımı yapılmakta, kanuna veya genel ahlaka 
uygun olarak sağlandığı ispat edilemeyen malların haksız edinilmiş mal sayılacağı açıklandıktan sonra 
aynı maddenin ikinci fıkrası ile ilgilinin yaşama şartları bakımından geliri ile mütenasip kabul edilemeye
cek artırımları da haksız edinilmiş mal kapsamına alınmış bulunmaktadır. İkinci madde ile getirilen bu 
hüküm, birinci madde kapsamına giren görevlilerin olağan mal bildirimi verdikten sonra mal varlığında 
vaki olacak artırımlara kanuna ve ahlaka uygun olarak sahip olmaları gerekmektedir. Bunun dışında ar
tırım sebebi olarak ileri sürülecek hususlar, kanunun aradığı anlamda haklı edinilmiş mal sebebi sayılma
yacaktır. 

3. Kanunun 3 üncü maddesi ile kanun kapsamına giren kamu görevlilerinin kendilerine, eşlerine ve ve
layeti altındaki çocuklarına ait taşınır veya taşınmaz mallar, haklar ve gelirlerle bunların kaynakları, borç
ları ve sebeplerini düzenleyecekleri mal bildirimlerinde belirtecekleri hususu hüküm altına alınmakta ayrı
ca taşınır malların neler olduğu madde metriiride gösterilmektedir. 

4. 4 üncü madde ile olağan mal bildiriminin hangi görevliler için ne zaman verileceği hüküm altına 
alınmakta ayrıca olağanüstü mal bildirimi ile ilgili süre bu maddede belirtilmektedir. 

5. 5 inci maddede mal bildiriminin verileceği merciler gösterilmektedir. 
6. Beyannamelerin gizliliği başlıklı 6 nci maddede mal bildirim beyannamelerinin bildirimde bulunan gö

revlinin sicil dosyasında saklanacağı, bu Kanuna göre inceleme, soruşturma ve kovuşturmaya yetkili merciler 
dışında içeriği hakkında bilgi verilemeyeceği ve açıklama yapılamayacağı hüküm altına alınmış bulunmaktadır. 

7. İnceleme ve soruşturmayı gerektiren haller başlıklı 7 nci madde ile olağan mal bildirimi süresinde ve
rilmediği yahut haksız mal iktisap edildiği veya haksız edinilen malın kaçırıldığını veya gizlendiği konusunda 
ihbar ve şikâyette bulunulduğu ya da yapılan denetim ve soruşturma sırasında bildirimin doğruluğundan şüp-
de edilmesini gerektirir bir durum ortaya çıktığı taktirde, yetkili merciin olağanüstü mal bildirimini istemek
le beraber gerekli inceleme ve soruşturmaya girişeceği hüküm altına alınmakta ancak, yapılacak inceleme ve 
soruşturmanın görevlinin sıfatı bakımından tabi olduğu hükümlere göre yürütüleceği ayrıca madde metninde 
vurgulanmaktadır. 

8. 8 inci madde ile yetkili merciin yapacağı soruşturma sonunda, kovuşturmayı gerektirecek bir husus 
görmediği takdirde kovuşturmaya yer olmadığına karar vererek dosyayı işlemden kaldıracağı, aksi halde 8 inci 
maddede gösterilen durumların varlığına kanaat getirirse ilgili görevli hakkında gerekli görülecek disiplin ce
zasını uygulamakla beraber soruşturma evrakını, görevli sıfatı bakımından hangi mercide yargılanacak ise, o 
adlî mercie tevdi edecektir. Maddenin 2 nci fıkrası ile gerek inceleme ve soruşturma mercilerinin gerekse 
Cumhuriyet savcılarının kamu davası açılmadan önce ve mutlak zaruret görülen hallerde haksız edinildiği 
sonucuna varılan mallarla ilgili tedbirlerin alınması ya da sanığın tutuklanması gibi hususları görevli mahke
meden isteyebilecekleri hüküm altına alınmış bulunmaktadır. 
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9. 9 uncu madde ile haksız mal edinilmesinde veya bu suretle edinilen malların kaçırılması yahut gizlen
mesinde kamu görevlisine yardımcı olan kimselerin de bu eyleme iştirak ettikleri kabul edilerek bu kişiler 
hakkında da görevlinin tabi olduğu usule göre birlikte kovuşturma yapılacağı hüküm altına alınmaktadır. 

10. 10 uncu madde ile haksız mal edinilmesine ilişkin davalar ile bu Kanuna muhalefetten açılacak diğer 
davaların ivedi işlerden sayılacağı ve Usul Kanunumuzda gösterilen usul hükümlerine tabi olacağı hüküm altına 
alınmaktadır. 

11. 11 inci maddede, bu Kanuna göre inceleme, soruşturma ve kovuşturmaya yetkili mercilerce istenecek 
bilgilerin kişiler, özel veya resmî kuruluşlar tarafından herhangi bir sebep gösterilmeksizin verileceği ve bilgi 
vermekten kaçınamayacakları açıkça belirtilmektedir. 

12. Olağanüstü mal bildirimini süresinde vermeyen görevlilerin cezaî yaptırımını gösteren 12 nci maddede 
bu görevliler hakkında üç aydan bir yıla kadar hapis cezası uygulanabileceği hüküm altına alınmaktadır. 

13. 13 üncü maddede olağanüstü mal bildiriminin verilmemesi hali dışındaki kovuşturma konusu eylem
lere uygulanacak cezaî müeyyide gösterilmektedir. 

14. 14 üncü maddede haksız edinilmiş olan malların zoralımına hükmolunacağı, bu malların elde edileme
mesi veya bir malın tüm olarak haksız edinim konusu teşkil etmemesi sebepleriyle zoralımın mümkün ol
madığı hallerde, haksız edinilen değere eşit bir bedelin kamu görevlisinden alınarak Hazineye verileceği hüküm 
altına alınmaktadır. 

15. 15 inci maddede kamu görevine ilk atamada göreve giriş için gerekli belgelerle birlikte verilmesi ge 
reken olağan mal bildirimi verilmedikçe göreve atama yapılamayacağı hüküm altına alınmaktadır. 

16. Kanunun uygulanması ile ilgili yönetmeliğin altı ay içinde Bakanlar Kurulunca çıkarılarak yürürlüğe 
konulacağı 16 ncı maddede hüküm altına alınmakta ve bu maddede yönetmeliğin kapsayacağı hususlar ayrıca 
belirtilmektedir. 

Geçici Madde — Kanunda yer alan geçici madde ile bu Kanuna göre mal bildirimine ta'bi olanlardan halen 
görevde bulunanların, yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen iki ay içerisinde ilk olağan mal bildirimini 
verecekleri hüküm altına alınmaktadır. 

17. 17 nci madde ile «Memur ve Hizmetlilerden Mal Beyannamesi Alınması Hakkında» ki 5440 sayılı 
Kanun yürürlükten kaldırılmaktadır. 

18. Yürürlük maddesidir. 
19. Yürütme maddesidir. 
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Adalet Komisyonu Raporu 

M. G. K. 
Adalet Komisyonu 
Esas No. : 1/531 29 Temmuz 1983 
Karar No. : 116 

MtLLi GÜVENLIK KONSEYI BAŞKANLIĞINA 

Danışma Meclisli Genel Kurulunun 31 Mayıs 1983 tarih ve 110 uncu Birleşiminde işaret oyuyla ka
bul edilen «Kamu Görevlileri ile İlgili Mal Bildirimi Kanunu Tasarısı» Komisyonumuza havale edilmekle 
yetkili temsilcilerin iştirakiyle incelendi. 

Kanun Tasarısının tümü Ikabul edilerek, maddelerin incelenmesine geçildi. 
Danışma Meclisi metninin «Amaç ve Kapsam» kenar başlıklı 1 inci maddesi, uygulamada kolaylık sağ

laması, tereddütlere yol açmaması dçin ayrı iki madde halinde düzenlenmiş; Amaç belirli hale getirildikten 
sonra, Kanunun şümulüne girenler ayrı ayrı sayılmak suretiyle kapsama açıklık getirilmiştir. 

Metnin 2 nci maddesi 3 üncü madde olarak 'kenar başlığı muhtevaya uygun olarak «Haksız mal edinme» 
şeklinde değitşirilmiş, üzerinde durulması gereken hal «sosyal yaşantı» olduğundan düzenleme buna göre 
yapılmıştır. 

Metnin 3 üncü maddesi 4 üncü madde olarak benimsenmiş, taşınır malları bildirir şekilde yeniden dü
zenlenmiş, her hususun mal bildiriminin konusunu teşkil etmemesi bir ölçü getirilmiş, görevliye yapılan ay-
üı'k net ödemenin beş katından fazla tutardaki, ödeme yapılmıyorsa birinci derece Devlet memuruna yapılan 
net ödemenin esas alınarak taşınır para, altın, mücevherin bildirileceği igetirilmiştir. Ayrıca taşınır diğer 
mallar için de «değerli» olmaları öngörülmüştür. Böylece zarurî ve normal ev eşyalarının, bildirimin konusu 
olmasının önüne geçilmiştir. 

Bildirimin zamanını gösteren Danışıma Meclisi metninin 4 üncü maddesi redaksiyona tabi tutulmuş, Ba
kanlar Kurulu üyeleri için güven oyu değil, atama esas alınmış; yönetim, denetim ve komisyon üyeleri için 
de maddeye ilave yapılmış, maddenin 2 nci fıkrası ilgisi sebebiyle 9 uncu maddeye, son fıkrası da yeni bir 
düzenleme ile 6 nci maddeye alınmış ve madde 5 inci madde olarak kabul edilmiştir. 

Bildirimin yenilenmesi kenar başlıklı 6 nci madde Komisyonumuzca düzenlenmiş, kolaylık sağlaması, is
rafı önlemesi bakımından bildirimin sonu (0) ve (5) ile biten yıllarda verileceği belirtilmiş ve ayrıca Da
nışma Mealisi metninin 15 inci maddesi bu maddeye eklenmiştir. 

Danışma Meclisi metninin 5 inci maddesi 7 nci madde olarak alınmış, bildirimin verileceği merciler için 
tereddüt doğmaması bakımından maddeye (c), (d), (f) ve (h) bentleri eklenmiştir. 

Danışma Meclisi metninin 6 nci maddesi 8 inci madde olarak benimsenmiş, özel kanunlarında bildirim gibi 
belgelenin saklanacağı yer için hüküm bulunması halinde onun uygulanması bakımından maddeye ilave ya
pılmış ve ayrıca bildirimdeki bilgi ve kayıtların içeriği hakkında yayında bulunulması menedilmiştir. 

Metnin 7 noi maddesi 9 uncu madde olarak alınmış, görevlinin asılsız ihbar ve şikâyetlerle tedirgin 
edilmemesi için ihbar ve şikâyetin «doğru adres ve gerçek kimlik bildirilmek suretiyle» yapılacağı eklenmiş, 
ayrıca soruşturma açtırma yetkisi belirli hale getirilmiştir. Soruşturma için yeni bildirimde bulunma süresi 
onbeş güne indirilmiştir. 

Soruşturma yapacakların niteliklerini belirleyen 10 uncu, yetkilerini gösteren 11 inci maddeler Komisyo
numuzca metne eklenmiş ve böylece uygulamada meydana gelecek boşluklar, tereddütler giderilmeye çalışıl
mıştır. 

Danışma Mecilsi metninin 8 inci maddesi 12 nci madde olarak benıimsenip, yeni bir düzenlemeye tabi 
tutulmuş, rapor verileceği bu rapora göre işlem yapılacağı açıklığa kavuşturulmuş ve metne «askerî savcı
lar» eklenmiştir. 
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Metnin 9 uncu maddesinin kenar başlığı içeriğe uygun şekilde «Birlikte kovuştum ;a* şeklinde değiştiril
miş, iştirak hükümleri Türk Ceza Kanununda bulunduğundan metinden çıkarılmış, metin maksada uygun 
hale getirilip 13 üncü madde olarak kabul edilmiştir. 

Danışma Meclisi metninin 10 uncu maddesi 14 üncü rriadde olarak, kenar başlığı C.M.U.K. na uygun 
olarak değiştirilerek kabul edilmiştir. 

Metnin 11 inci maddesi 15 inci madde olarak ve bilhassa bankaların hesaplar hakkında Ibilgi vermele
rinden kaçınmalarını önlemek için «özel kanunlarında aksine bir hüküm mevcut olsa bile» eklenerek benim
senmiştir. 

Danışma Meclisi metninin 12 nci maddesi kenar başlığı değiştirilip, «müdbir sebepler» isteği yansıt
madığı, şahıstan doğan halleri kapsamadığı için «zorunlu sebepler» şekline sokularak 16 ncı madde olarak ka
bul edilmiştir. 

Bildirimlerin gizliliğine riayetin sağlanması bakımından, müeyyideye "bağlanması zarurî görülmüş, 8 inci 
maddeye uygun şekilde 17 nci madde Komisyonumuzca düzenlenip, metne eklenmiştir. 

Danışma Meclisi metninin 13 üncü maddesi 18 inci madde olarak aynen benimsenmiştir, 
Metnin 14 üncü maddesti redaksiyona tabi tutularak 19 uncu; 16 ncı maddesi metne «düzenleniş bi

çimi» eklenerek 20 nci; Tasarı 4230 sayılı Kanun esas alınarak hazırlandığından ve uygulama alanı kalma
dığından yürürlükten kaldırılan hükümler arasına alınarak 17 nci madde 21 inci madde olarak benimsenmiş
tir. 

Metnin geçici maddesi, bütün görevlilere külfet yüklediğinden ve oldukça fazla yekûn tutan harcamaya 
yol açacağından, esasen mal bildiriminin yeni verilmiş olması sebepleriyle metne alınmamıştır. Ancak, Ko
misyonumuz metninin 5 inoi maddesindeki bildirimlerin verilmesi ıbakımmdan bir geçici madde düzenlen
miş, 5 inci madde kapsamındakılerin Yönetmelik yürürlüğe girinceye kadar açıkta kalmaması, mal bildiri
minde bulunmaları sağlanmıştır. Böylece normal olarak mal bildirimlerinin (0) ve (5) İle biten yıllarda ve
rilmesi mümkün olacaktır. 

Kanunun hemen yürürlüğe girmesi gerektiğinden yürürlük ile ilgili 18 inci madde değiştirilerek 22 nci 
madde olarak; yürütmeyle ilgili 19 uncu madde de 23 üncü madde olarak aynen benimsenmiştir. 

Raporumuz Millî Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur. 

Başkan Üye Üye 
D. Edip GÜLTEKÎN İlhan KÖSEOĞLU M. Tevfik OD MAN 

Hâk. Alb. Hâk. Alb. Dz. Hâk. Yzb. 
Üye Üye Üye 

Birsen ÇIRAKMAN Akif ÖZGÜR Abdülkadir GENELÎOĞLU 
Danıştay 1. D. Üyesi Yargıtay 4. Ceza D. Üyesi Adalet Bakanlığı 

Üye Üye Tetkik Hâkimi 
Üye 

Yener ÜNLÜER İzzet ÖZCAN İbrahim ÇIKRIK 
İçişleri Bakanlığı Maliye Bakanlığı S. S. K. Per. D. Bşk. Yrd. 

Tet. Pl. Krl. Üyesi Büt. Mal. Kont. Gn. Md. Yrd± 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Kamu 'Görevlileri İle İlgili Mal (Bilidirimi Kanunu 
Tasarısı 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Genel Hükümler 

Amaç 

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, genel bütçeye dahil daire, kurum ve kuruluşlar ile katma bütçeli dai
relerde, bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, Kanunla veya kanunların verdiği yetkiye dayanılarak 
kurulan fonlarda, belediyelerde, özel idarelerde, 12 Mart 1964 gün ve 440 sayılı «İktisadî Devlet Teşekkül
leriyle Müesseseleri ve İştirakler Hakkında Kanun» ve 12 Mayıs 1964 gün ve 468 sayılı «Kamu İktisadî Te
şebbüslerinin Türk'iye ıBüyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun» kapsa
mına giren kuruluşlarda, sermayesinin yarısından fazlası ayrı ayrı veya birlikte Hazinece veya yukarıdaki dai
re, idare, kurum ve kuruluşlarca karşılanan yerlerde aylık, ücret veya ödenek almak suretiyle kamu görevi 
yapanlarla, kamu yararına çalışan derneklerde görev alanların ve noterlerin mal bildirimine tabi tutulmaları 
suretiyle edindikleri mallar konusunda denetimi sağlamaktır. 

Tanını 

MADDE 2. — Kanuna veya genel ahlaka uygun olarak sağlandığı ispat edilemeyen mallar, bu kanunun 
uygulanmasında haksız edinilmiş mal sayılır. 

İlgilinin yaşama şartlan bakımından geliri ile mütenasip kabul edilemeyecek artırımları da haksız edinil
miş mal hükmündedir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Mal Bildirimleri 

Bildirimlerin konusu 

MADDE 3. — ıBu Kanunun kapsamına giren kamu görevlilerinin kendilerine, eşlerine ve velayeti altında
ki çocuklarına ait taşınır veya taşınmaz mallar, haklar ve gelirierle bunların kaynakları, borçlar ve sebepleri 
mal bildirimlerinin konusunu teşkil eder. 

Bildirilmesi zorunlu olan taşınır mallar: 
a) Para, bisse senetleri ve tahvillerle altın, mücevher ve benzeri diğer değerli şeyler, 
b) Kara ve deniz taşıt araçları. 

Bildirimin türleri ve zamanı 

MADDE 4. — Olağan mal bildirimlerinin aşağıda gösterilen zamanlarda verilmesi zorunludur: 
a) Kamu görevine ilk atanmada göreve giriş için gerekli belgelerle birlikte, 
b) Bakanlar Kurulu Üyeleri için güven oyu verilmesi tarihini izleyen onbeş gün içinde, 
c) Seçimle gelinen görevlerde seçimin kesinleşmesi tarihini izleyen iki ay içinde, 
d) Mallarda önemli bir değişiklik olması veya olağanüstü hallerde bir ay içinde, 
e) Görevin sona ermesi halinde, ayrılma tarihini izleyen onbeş gün iç'inde. 
Yukarıdaki fıkrada belirtilenlerden ayrı olarak, yetkili merciin 7 nci madde uyarınca isteyeceği olağanüstü 

mal bildiriminin, bu konudaki istek yazısının tebliğini izleyen onbeş gün içinde verilmesi zorunludur. 
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Bildirimlerin verileceği merciler 

MADDE 5. — Bildirimlerin verileceği merciler şunlardır: 
a) Yasama Meclisi ile Bakanlar Kurulu Üyeleri için, Yasama Organı Başkanlığı, 
b) Devamlı veya geçici surette bir kamu görevi veya hizmeti gören Devlet daireleri ile diğer kamu ku

ruluşlarında çalışan 'görevli ve hizmetliler ile noterler için, özlük işleriyle ilgili sicillerinin bulunduğu makam 
veya merci, 

c) (Kamu tüzelkişilerinin ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının (b) bendi kapsamı dışında 
kalan görevlileri için disiplin işlerini yürütmekle yetkili makam veya merci, 

d) Kamu yararına çalışan derneklerin yönetim ve denetim organlarında görev alanlar ile diğer görevli
ler için içişleri Bakanlığı. 

Mal bildirim beyannamelerinin gizliliği 

MADDE 6, — Mal bildiriım beyannameleri, bildirimde bulunan görevlinin siciil dosyasında saklanır. 11 
inci madde dışında bu bildirimlerin içeriği hakkında ilgililerce hiçbir şekilde bilgi verilemez ve açıklama yapı
lamaz. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
İnceleme ve (Soruşturma 

İnceleme ve soruşturmayı gerektiren haller 

İMADDE 7. — Olağan mal bildirimi, süresinde verilmediği yahut haksız mal iktisap edildiği veya haksız 
edinilen imalın kaçırıldığı veya gizlendiği konusunda ihbar veya şikayette bulunulduğu ya da yapılan denet'im 
ve soruşturma sırasında bildirimin doğruluğundan şüphe edilmesini gerektirir bir durum ortaya çıktığı takdir
de, yetkili merci olağanüstü mal bildiriimi ister ve gerekli bütün inceleme ve soruşturma işlemlerine başlar. 

Yukarıdaki fıkraya göre yapılacak inceleme ve soruşturma, görevlinin sıfatı bakımından tabi olduğu hü
kümlere göre yürütülür. 

Soruşturmanın sonucu 

MAIDDE 8. — 7 nci madde uyarınca yapılan soruşturma sonunda yetkili merci kovuşturmayı gerektirecek 
bir husus görmediği takdirde kovuşturmaya yer olmadığına karar verir, yahut; 

a) Olağanüstü mal bildiriminin süresinde verilmediği, 
b) Gerçeğe aykırı bildirimde bulunulduğu, 
c) Haksız mal edinildiği, 
d) Haksız edinilen malın kaçırıldığı veya gizlendiği, 
Sonucuna varırsa, disiplin yönünden gerekli görülecek her türlü işlemi uygulamakla beraber, soruşturma 

evrakını, görevlinin sıfatına göre tabi olduğu adlî mercie tevdi eder. 
İnceleme ve soruşturma mercileri ve Cumhuriyet Savcıları kamu davası açılmadan önce de mallarla il

gili tedbirlerin alınması veya sanığın tutuklanması gibi hususları görevli mahkemeden isteyebilirler. 

Eyleme iştirak 

MADDE 9. — Haksız mal edinilmesinde veya bu suretle edinilen malların kaçırılması yahut gizlenmesinde 
kamu görevlisine yardımcı olan veya her ne şekilde olursa olsun onun eylemlerini kolaylaştıran kimseler ey
leme iştirak etmiş sayılırlar ve haklarında görevlinin tabi olduğu usule göre birlikte kovuşturma yapılır. 

İvedilik 

MADDE 10. — Bu Kanuna göre açılan davalar ivedi işlerden sayılır. 
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(Hükümetin Teklifi) 

Bilgi verme zorunîuğu 

MADDE 11. — Kişiler, özel veya resmî kuruluşlar, bu Kanuna göre inceleme, soruşturma ve kovuştur
maya yetkili mercilerce istenecek bilgileri, kanunlarda aksine bir hüküm bulunsa bile, vermek zorundadırlar. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Ceza Hükümleri 

Olağanüstü mal bildiriminin verilmemesi 

MADDE 12. — Olağanüstü mal bildirimini süresinle vermeyen görevliler üç aydan bir yıla kadar hapis 
cezası ile cezalandırılırlar. 

Diğer haller 

MADDE 13. — Kanunen daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde, 8 inci maddenin (b), (c) ve (d) 
bentlerinde yazılı eylemleri işleyenler hakkında bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası hükmolunur. 

Zor alım 

MADDE 14. — Haksız edinilmiş olan malların zoralımına hükmolunur. 
Bu malların elde edilememesi veya bir malın tüm olarak haksız edinim konusu teşkil etmemesi sebep

leriyle zoralım mümkün olmadığı takdirde, haksız edinilen değere eşit bir bedelin kamu görevlisinden alına
rak Hazineye verilmesine hükmedilir. Bu bedel, Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun hüküm
lerine göre tahsil olunur. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

'Giriş bildiriminin verilmemesi 

MADDE 15. — 4 üncü maddenin (a) bendinde yazılı bildirim verilmedikçe göreve atama yapılamaz. 

Yönetmelik 

MADDE 16. — Mal bildirimlerinin şekli, kaç nüsha düzenleneceği, neleri kapsayacağı ve merciine nasıl 
ulaştırılacağı hususları ile kanunun uygulanması bakımından gerekli görülecek diğer konular, 'kanunun yü
rürlüğe girmesini izleyen altı ay içerisinde Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. 

GEÇİCİ MADDE — Bu Kanuna göre mal bildirimine tabi olanlardan halen görevde bulunanlar 16 ncı 
madde de sözü edilen yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen iki ay içerisinde ilk olağan mal bildiri
mini vermek zorundadırlar. 

Kaldırılan hükümler 

MADDE 17. — 5440 sayılı «Memur ve Hizmetlilerden Mal Beyannamesi Alınması Hakkında Kanun» yü
rürlükten kaldırılmıştır. 

Yürürlük 
MADDE 18. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
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Yürütme 

MADDE 19. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
5.11.1982 

Barbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bakam 
Başbakan Yardımcısı 

Z. Baykara 

Devlet Balkanı 
S. R. Pasın 

Dışişleri Bakanı 
İ. Türkmen 

Ticaret Bakam 
K. Cantürk 

Devlet Bakam 
Prof. Dr. t. Öztrak 

Adalet Bakam 
C. Menteş 

Maliye Bakam 
A. B. Kafaoğlu 

Sağlık ve Sos. Yrd. Bakanı 
Prof. Dr. K. Kılıçturgay 

Devlet Bakam 
Af, Özgünes 

Millî Savunma Bakam V. 
Ü. H. Bay ülken 

Millî Eğitim Bakam 
H. Sağlam 

Gümrük ve Tekel Bakam 
Prof. Dr. A. Bozer 

Devlet Bakam 
Prof. Dr. M. N. Özdas 

içişleri Bakam 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakam 
Dr. T. Önalp 

Ulaştırma Bakanı 
Prof. Dr. M. Aysan 

Tarım ve Orman Bakam 
Prof. Dr. S. Özbek 

Kültür ve Turizm Bakam 
/. Evliyaoğlu 

Çalışma Bakam 
Prof. Dr. T. Esener 

Sanayi ve Tek. Bakanı Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
M. Turgut F. tikel 

İmar ve İskân Bakanı Köy tş. ve Koop. Bakam Gençlik ve Spor Bükan: 
Prof. Dr. A. Samsunlu M. R. Güney V. Özgül 

Sosyal Güvenlik Bakam 
S. Side 
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. DANIŞMA MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

Kamu Görevlileri İle İlgili Mal Bildirimi Kanunu Tasarısı 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Genel Hükümler 

Amaç ve kapsam 

'MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, genel bütçeye dahil daire, kurum ve kuruluşlarla, katma bütçeli daire
lerde, bunlara bağlı kurum ve kuruluşlarda, kanunlarla veya kanunun verdiği yetkiye dayanılarak kurulan fon
larda, Belediyelerde, Özel İdarelerde, İktisadî Devlet Teşekküllerinde, Kamu İktisadî Kuruluşlarında, serma
yesinin yarısından fazlası ayrı ayrı veya birlikte hazinece veya yukarıdaki daire, idare, kurum veya kuruluş
larca karşılanan yerlerde aylık, ücret veya ödenek almak suretiyle kamu görevi yapanların ve noterlerin mal bil
dirimine tabi tutulmaları suretiyle edindikleri mallar hakkında denetimi sağlamaktır. 

Tanım 

MADDE 2. — Kanuna veya genel ahlaka uygun olarak sağlandığı ispat edilemeyen mallar ve ilgilinin 
yaşama şartları bakımından geliri ile mütenasip olduğu kabul edilemeyecek harcamalar şeklinde ortaya çıkan 
artışlar bu Kanunun uygulanmasında haksız edinilmiş mal sayılır. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Mal Bildirimleri 

Bildirimlerin konusu 

MADDE 3. — Bu Kanunun kapsamına giren görevlilerin, kendilerine, eşlerine ve velayet altındaki ço
cuklarına ait taşınır ve taşınmaz mallar, haklar, alacaklar ve gelirlerle bunların kaynakları, borçlar ve sebep
leri mal bildirimlerinin konusunu teşkil eder. 

Bildirilmesi zorunlu olan taşınır mallar şunlardır : 
a) Para, hisse senetleri ve tahvillerle altın, mücevher ve benzeri diğer değerli şeyler, 
b) Taşıt araçları,. 

Bildirimin zamanı 

MADDE 4. — Olağan mal bildirimlerinin aşağıda gösterilen zamanlarda verilmesi zorunludur. 
a) Kaımu görevine ilk atamada, göreve giriş için gerekli belgelerle 'birlikte, 
b) Bakanlar Kurulu Üyeleri için güven oyu verilmesi tarihini izleyen bir ay içinde, 
c) Seçimle gelinen görevlerde seçimin kesinleşmesi tarihini izleyen iki ay içinde, 
d) Mallarda önemli bir değişiklik olduğunda veya olağanüstü hallerde bir ay içinde, 
e) Görevin sona ermesi halinde, ayrılma tarihini izleyen bir ay içinde, 
Yukarıdaki fıkralardakinden ayrı olarak yedinci madcb uyarınca istenecek olağanüstü mal bildiriminin, bu 

konudaki istek yazısının tebliğini izleyen otuz gün içinde verilmesi zorunludur. 
(a) bendinde yazılı bildirim verilmedikçe göreve atama yapılamaz. 
Birinci maddede gösterilen kurum, kuruluş, daire, idare, fon, teşekkül, müessese, iştirak ve derneklerde 

görevleri devam edenlerin ilk bildirim tarihinden sonra geçecek her üç yılda yeniden bir bildiride bulunmaları 
zorunludur. 
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(MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ) 
ADALET KOMİSYONU METNİ 

Kamu Görevlileri ile İlgili Mal Bildirimi Kanunu Tasarısı 

BİRİNG1 BÖLÜM 
Genel Hükümler 

Amaç 

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, kamu görevlilerinin mal bildiriminde bulunmalarını, bildirimlerin yeni
lenmesini, mal edinmelerinin denetimiyle haksız mal edinme veya gerçeğe aykırı bildirimde bulunma hallerin
de yapılacak inceleme ve soruşturma işlemlerini düzenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2. — Bu Kanun : 
a) 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ile Bakanlar Kurulu üyelerini, 
2. Noterleri, 
3. Türk Hava Kurumunun genel yönetim ve merkez denetleme kurulu üyeleri ile genel merkez teşkila

tında ve Türk Kuşu Genel Müdürlüğünde; Türkiye Kızılay Derneğinin merkez kurullarında ve Genel Müdür
lük teşkilatında; görev alanları, 

b) 1. Genel ve katma bütçeli daireler, il özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı kuruluşlarda, 
2. Kamu İktisadî teşebbüsleri ve kamu iktisadî ku ruluşlarında, 
3. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları hariç, özel kanunlarla veya özel kanunların verdiği 

yetkiye dayanılarak kurulan ve kamu hizmeti gören kurum ve kuruluşlar ile komisyonlarda, 
4. Sermayesinin tamamı veya yarısından fazlası bu bendin (1), (2) ve (3) numaralı alt bentlerinde yazılı 

kurumlara ait olan kuruluşlarda, 
Aylık, ücret ve ödenek almak suretiyle kamu hizmeti gören memurları, işçi niteliği taşımayan diğer kamu 

görevlileri ile yönetim ve denetim kurulu üyelerini, 
Kapsar. 

Haksız mod edîrtme 

MADDE 3. — Kanuna veya genel ahlaka uygun olarak sağlandığı ispat edilemeyen mallar veya ilgilinin sosyal 
yaşantısı bakımından geliriyle uygun olduğu kabul edilemeyecek harcamalar şeklinde ortaya çıkan artışlar, bu 
Kanunun uygulanmasında haksız mal edinme sayılır. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Mal Bildirimleri 

Bildirimlerin konusu 

MADDE 4. — Bu Kanun kapsamına giren görevlilerin kendilerine, eşlerine ve velayetleri altındaki ço
cuklarına ait bulunan; taşınmaz malları ile görevliye yapılan aylık net ödemenin, ödeme yapılmayan görevli
lerin ise birinci derece Devlet memurlarına yapılan aylık net ödemenin beş katından fazla tutarındaki, herbiri 
için ayrı olmak üzere para, hisse senetleri ve tahviller ile altın, mücevher ve diğer değerli taşınır mallan, hak
ları, alacakları ve gelirleriyle bunların kaynaklan, borçlan ve sebepleri mal bildiriminin konusunu teşkil eder. 
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(Danışma Meclisinin Kabul Ettiği Metin) 

/ 

Bildirimin verileceği merciler 

MADDE 5. — Bildirimlerin verileceği merciler şunlardır : 
a) Yasama organı ile Bakanlar Kurulu Üyeleri için, Yasama Organı Başkanlığı, 
b) Devamlı veya geçici surette bir kamu görevi veya hizmeti gören Devlet daireleri ile diğer kamu kuru

luşlarında çalışan görevliler için, özlük işleriyle ilgili sicillerinin bulunduğu makam veya merci, 
c) Kamu tüzelkişilerinin (b) bendi kapsamı dışında kalan görevlileri için özlük işlerine bakmakla gö

revli makam veya merci, 
d) Noterler için Adalet Bakanlığı, 
e) Görevlerinden ayrılanlar için, bu görevlerinde iken bildirimlerini vermeleri gereken makam ve merci. 

Bildirimlerin gizliliği 

MADDE 6. — Mal bildirimleri, bildirimde bulunan görevlinin sicil dosyasında saklanır. Onbirinci madde 
dışında bu bildirimlerin muhtevası hakkında ilgililerce hiçbir şekilde bilgi verilemez ve açıklama yapılamaz. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
İnceleme ve Soruşturma 

İnceleme ve soruşturmayı gerektiren haller 

MADDE 7. — Haksız mal iktisap edildiği veya haksız edinilen malın kaçırıldığı yahut gizlendiği hususun
da yazılı ve imzalı ihbar ve şikâyet üzerine veya yapılacak inceleme ve denetim sırasında şüpheyi çeken bir 
durumu ortaya çıktığı takdirde, soruşturma açtırmaya yetkili makam ve merciin onayı ile ilgiliden olağanüstü 
mal bildirimi istenerek gerekli inceleme ve soruşturmaya başlanır, ilgili görevinden ayrılmış olsa dahi, görevi 
sırasındaki eytlem işlemleri için de aynı hüküm uygulanır. 

Yukarıdaki fıkraya göre yapılacak inceleme ve soruşturma görevlerinin sıfatı bakımından tabi olduğu hüküm
lere göre yürütülür. 

Soruşturmanın sonucu 

MADDE 8. — 7ncimadde uyarınca yapılan soruşturma sonunda yetkili merci kovuşturmayı gerektirecek 
bir husus görmediği takdirde kovuşturmaya yer olmadığına karar verir, yahut; 

a) Olağanüstü mal bildiriminin süresinde verilmediği, 
b) Kasıtlı olarak gerçeğe aykırı bildirimde bulunulduğu, 
c) Haksız mal edinildiği, 
d) Haksız edinilen malın kaçırıldığı veya gizlendiği, 

Sonucuna varırsa, disiplin yönünden gerekli görülecek her türlü işlemi uygulamakla beraber, soruşturma 
evrakını, görevlinin sıfatına göre tabi olduğu mercie tevdi eder. 

inceleme ve soruşturma mercileri ve Cumhuriyet Savcıları kamu davası açılmadan önce de mallarla ilgili 
tedbirlerin alınması veya sanığın tutuklanması gibi hususları görevli mahkemeden isteyebilirler. 

Eyleme iştirak 

MADDE 9. — Haksız mal edinilmesinde veya bu suretle edinilen malların kaçırılması yahut gizlenmesin
de kamu görevlisine yardımcı olan veya her ne şekilde olursa olsun onun eylemlerini kolaylaştıran kimseler 
eyleme iştirak etmiş sayılırlar ve haklarında görevlinin tabi olduğu usule göre birlikte kovuşturma yapılır. 
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Bildirimin zamanı 

MADDE 5. — Mal bildirimlerinin: 
a) Bu Kanun kapsamındaki göreve atamada, göreve giriş için gerekli belgelerle birlikte, 
b) Bakanlar Kurulu üyeliğine atamalarda, atamayı izleyen bir ay içinde, 
c) Seçimle gelinen görevlerde seçimin kesinleşmesi tarihini izleyen iki ay içinde, 
d) Mal varlığında önemli bir değişiklik olduğunda bir ay içinde, 
e) Yönetim ve denetim kurul üyelikleri ile komisyon üyeliklerine seçim ve atamalarda göreve başlama 

tarihini izleyen bir ay içinde, 
f) Görevin sona ermesi halinde, ayrılma tarihini izleyen bir ay içinde, 
Verilmesi zorunludur. 
(a) bendinde yazılı bildirim verilmedikçe göreve atama yapılamaz. 

Bildirimin yenilenmesi 

MADDE 6. — Bu Kanun kapsamındaki görevleri de vam edenler, sonu (0) ve (5) ile biten yılların en geç 
Şubat ayı sonuna kadar bildirimlerini yenilerler. Yeni bildirimler, yetkili merci tarafından daha önceki bil
dirimler ile karşılaştırılır. 

Bildirimin verileceği merciler 

MADDE 7. — Bildirimlerin verileceği merciler şunlardır: 
a) Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Bakanlar Kurulu üyeleri için Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş

kanlığı, 
b) Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personel, için, özlük işleriyle ilgili sicil belge ve raporlarının bu

lunduğu makam veya merci, 
c) Kurum, teşekkül ve kuruluşların genel müdürleri, yönetim ve denetim kurul üyeleri için ilgili Bakanlık, 
d) Yüksek mahkemeler üyeleri için mahkemenin başkanı, 
e) Noterler için Adalet Bakanlığı 
f) Diğer kurum ve kuruluşların memur ve hizmetlileri için atamaya yetkili makam veya merci, 
g) Türk Hava Kurumu ile Türkiye Kızılay Derneğinde görev alanlar için Kurum ve Dernek Genel Baş

kanlığı, 
h) Görevlerinden ayrılanlar için, bu görevlerinde iken bildirimlerini vermeleri gereken makam veya merci. 

Bildirimlerin gizliliği 

MADDE 8. — Mal bildirimleri, özel kanunlarındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla görevlinin sicil dos
yasında saklanır. Bildirimlerin içeriği hakkında, 15 inci madde hükmü dışında hiçbir şekilde açıklama yapıla
maz ve bilgi verilemez. Ayrıca mal bildirimlerindeki bilgiler ve kayıtlar esas alınarak içeriği hakkında yayın
da bulunulamaz. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
İnceleme ve Soruşturma 

İnceleme ve soruşturma açılması, bildirim istenmesi 

MADDE 9. — Haksız mal edinildiği veya haksız edinilen malın kaçırıldığı veya gizlendiği hususunda; 
doğru adres ve gerçek kimlik bildirmek suretiyle yapılan ih'bar veya şikâyet üzerine veya yapılacak incele-
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İvedilik 

MADDE 10. — Bu Kanuna göre açılan davalar i vedi işlerden sayılır. 

Bilgi verme zorunluğu 
MADDE 11. — Kişiler, özel veya resmî kuruluşlar, bu kanuna göre inceleme, soruşturma ve kovuştur

maya yetkili mercilerce istenecek bilgileri, kanunlarda aksine bir hüküm bulunsa bile, vermek zorundadırlar. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Ceza Hükümleri 

Olağanüstü mal bildirimi verilmemesi 

MADDE 12. — Olağanüstü mal bildirimini, mücbir sebepler dışında, süresince vermeyen görevliler üç ay
dan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar. 

Diğer haller 

MADDE 13. — Kanunen daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde, 8 inci maddenin (b), (c) ve (d) 
bentlerinde yazılı eylemleri işleyenler hakkında bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası hükmolunur. 

Zoralım v 

MADDE 14. — Haksız edinilmiş olan malların zoralımına hükmolunur. 
Bu malların elde edilememesi veya bir malın tüm olarak haksız iktisap konusu teşkil etmemesi sebeple

ri ile zoralım mümkün olmadığı takdirde, haksız edinilen değere eşit bir bedelin ilgiliden alınarak hazineye 
verilmesine hükmedilir. Bu bedel Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tah
sil olunur. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

MADDE 15. — Yeniden mal bildiriminde bulunulduğunda yetkili merci tarafından daha önceki bildirim
lerle karşılaştırılır. 

Yönetmelik 

MADDE 16. — Mal bildirimlerinin şekli, kaç nüsha düzenleneceği, neleri kapsayacağı ve merciine nasıl 
ulaştırılacağı hususları ile Kanunun uygulanması bakımından gerekli görülecek diğer konular, Kanunun yayı
mını izleyen altı ay içinde Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir ve bu yönet
melik Resmî Gazetede yayımlanır. l 
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me ve denetim sırasında soruşturmaya değer bir durum ortaya çıktığında, soruşturma açtırmaya yetkili ma
kam veya merciin kararıyla ilgiliden mal 'bildirimi istenerek gerekli inceleme ve soruşturmaya başlanır. 

Görev sırasında veya görevden doğan suçlarından ötürü hakkında soruşturma açılması özel veya genel 
kanun hükümleriyle belirlenmemiş görevliler hakkında soruşturma açma yetkisi atamaya yetkili makam ve 
mercie, Bakanlar Kurulunca veya ortak kararla atananlar hakkında ise bu yetki, ilgili Bakana aittir. 

İlgili görevinden ayrılmış olsa dahi, görevi sırasındaki eylem ve işlemleri için de aynı hüküm uygulanır. 
İstenecek mal bildiriminin, tebliğden itibaren en geç oribeş gün içinde verilmesi zorunludur. 

Soruşturma yapacakların nitelikleri 

MADDE 10. — 9 uncu maddeye göre yapılacak inceleme ve soruşturma, hakkında soruşturma yapılan 
görevlinin sıfatı bakımından tabi olduğu hükümlere göre yapılır. 

Özel mevzuatında aksine bir hüküm bulunmayan hallerde, inceleme ve soruşturmamn müfettiş sıfat ve 
yetkisine sahip kişilerce yapılması asıldır. 

Asker kişiler hakkındaki inceleme ve soruşturma, ilgiliden kıdemli kişiler tarafından yapılır. 

Soruşturma yapacakların yetkileri 

MADDE l'l. — Soruşturma yapmakla görevli olanlar; ilgili kişilerden, özel veya kamu kuruluşlarından 
her türlü bilgi ve belgeleri istemeye ve gerekçesini biliıirmek suretiyle arama, zabt, zorla getirme, malların ka
çırılmasını veya gizlenmesini önleyecek tedbirlere iliş'cin kararların alınmasını adlî mercilerden talep etmeye 
yetkilidir. 

Soruşturmanın sonucu 

MADDE 12. — Soruşturma sonunda; iddia, beyan ve belgelerin özetiyle haksız mal edinmenin söz konu
su olup olmadığını açıklıkla belirten bir rapor düzenlenir. Soruşturma evrakı, soruşturma emrini veren ma
kam veya mercie verilir. 

İlgili makam veya merci kovuşturmayı gerektirecek bir husus görmediği takdirde kovuşturmaya gerek ol
madığına karar verir veya: 

a) 9 uncu madde gereğince mal bildiriminin süresinde verilmediği, 
b) Gerçeğe aykırı bildirimde bulunulduğu, 
c) Haksız mal edinildiği, 
d) Haksız edinilen malın kaçırıldığı veya gizlendiği, 

Sonucuna varırsa, disiplin yönünden gerekli görülecek her türlü işlemi uygulamakla beraber, soruşturma 
evrakını, görevlinin sıfatına göre yargılama usulü yönünden tâbi olduğu adlî mercie tevdi eder. 

Cumhuriyet savcıları ile askerî savcılar, kamu davası açılmadan önce mallarla ilgili tedbirlerin alınmasını 
görevli mahkemeden veya malların, bulunduğu yer hukuk mahkemesinden isteyebilirler. 

Birlikte kovuşturma 

MADDE 13. — Haksız mal edinilmesinde veya bu suretle edinilen malların kaçırılması veya gizlenmesinde 
kamu görevlisine yardımcı olan veya her ne şekilde olursa olsun onun eylemlerini kolaylaştıranlar hakkında 
görevlinin tabi olduğu usule göre birlikte kovuşturma yapılır. 

Acele işlerden sayılma 

MADDE 14. — Bu Kanuna göre açılan davalar acele işlerden sayılır. 
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(Danışma Meclisinin Kabul Ettiği Metin) 

Kaldrılan hükümler 

MADDE 17. — 5440 sayıü «Memur ve Hizmetlilerden Mal Beyannamesi Alınması Hakkında Kanun» 
yürürlükten kaldırılmıştır. 

GEÇtCt MADDE — Bu Kanuna göre mal bildirimine tabi olanlardan, 16 ncı madde uyarınca düzenle
necek yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte görevde bulunanlar, bu tarihten itibaren iki ay içinde olağan 
mal bildirimini vermek zorundadırlar. 

Yürürlük 

MADDE 18. — Bu Kanunun 16 ncı maddesi yayımı tarihinde, diğer hükümleri yayımından altı ay sonra 
yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 19. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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(M. G. K.) 
(Adalet Komisyonu Metni) 

Bilgi verme zorunluğu 
MADDE 15. — Özel kanunlarında aksine bir hüküm mevcut olsa bile, ilgili kişiler, özel veya kamu ku

ruluşları bu Kanuna göre inceleme, soruşturma ve kovuşturmaya yetkili kişi ve mercilerce istenecek bilgileri 
vermek zorundadırlar. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Ceza Hükümleri 

Soruşturmada mal bildiriminin verilmemesi 
MADDE 16. — 9 uncu madde uyarınca istenilen mal bildirimini zorunlu sebepler dışında süresinde ver

meyenler, üç aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılırlar. 

Bildirimlerin gizliliğine uyulmaması \ 
MADDE 17. — Mal bildirimlerinin içeriği hakkında 15 inci madde hükmü dışınfda açıklama yapanlar 

veya bilgi verenler ile bildirimdeki bilgi ve kayıtları esas alarak bu konuda yayında bulunanlar, altı aydan 
iki yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılırlar. 

Diğer haller 
IMADDE 18. — Kanunen daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde, 12 indi maddenin b, c ve d bent

lerinde yazılı eylemleri işleyenler hakkında bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası hükmolunur. 

Zoralım 
ıMADDE 19. — Haksız edinilmiş olan malların zoralımına hükmolunur. Bu malların elde edilememesi ve

ya bir malın tümünün haksız mal edinme konusu teşkil etmemesi sebepleriyle zoralımın mümkün olmadığı 
hallerde haksız edinilen değere eşit bedelinin hazineye Ödenmesine karar verilir. Bu bedel, Amme Alacakları
nın Tahsili Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil olunur. 

BESİNGt /BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

Yönetmelik 

MADDE 20. — ıMal bildiriminin şekli, düzenleniş biçimi, sayısı, neleri kapsayacağı ve mercMne nasıl ulaş
tırılacağı hususları ile Kanunun uygulanması bakımından gerekli görülecek diğer konular, Kanunun yayımı
nı izleyen altı ay içinde Bakanlar Kurulu tarafıridan çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir ve bu yönetme 
lik Resmıi Gazetemde yayımlanır. 

Kaldırılan hükümler 
IMADDE 21. •— 10 Haziran 1949 tarih ve 5440 sayılı Memur ve Hizmetlilerden Mal Beyannamesi Alın

ması Hakkında Kanun ile 29 Mayıs 1942 tarih ve 4237 sayılı Fevkalade Hallerde Haksız Olarak Mal İktisap 
Edenler Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. 

GEÇlÖt MADDE — Bu Kanunun 5 inci maddesi kapsamına girenlerden, 20 nci maddede belirtilen yö
netmeliğin yürürlüğe girdiği tarihe kadar, 5440 sayılı Memur ve Hizmetlilerden ıMal Beyannamesi Alınması 
Hakkın'da Kanuna göre hazırlanan beyannamenin alınmasına devam olunur. 

Yürürlük 
(MADDE 22. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 
MADDE 23. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

»• • ^ • f c • • 
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MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 632 

Çevre Kanunu Tasarısının Danışma Meclisince Kabul Olunan 
Metni ve Millî Güvenlik Konseyi İhtisas Komisyonu Raporu. 

(D. Meclisi: 1/634; M. G. Konseyi : 1/535) 

(D. Meclisi S. Sayısı : 391) 

T.C. 
Danışma Meclisi 

Genel Sekreterliği 3 Haziran 1983 
Kanunlar Müdürlüğü 
06-3447(1/634)3998 

Konu : Kanun Tasarısı. 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 2 Haziran 1983 tarihli 112 nci Birleşiminde görüşülerek işaret oyu ile 
kabul edilen, Çevre Kanunu Tasarısı ekte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Sadi IRMAK 

Danışma Meclisi Başkanı 

NOT : Bu Kanun tasarısı, Genel Kurulun 1, 2 Haziran 1983 tarihli 111 ve 112 nci Birleşimlerinde görü
şülmüştür. 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 7 Mart 1983 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı : K.K.T.D. 18/101 -1453 /01940 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 2.3.1983 tarihinde kararlaştırılan «Çevre Kanunu Tasarısı» ile 
gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Bülend ULUSU 

Başbakan 
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ÇEVRE KANUNU TASARISI GEREKÇESİ 

I. — GENEL GEREKÇE 
T.C. Anayasasının 56 ncı maddesinde «Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çev

reyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak, çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevi 
dir.» hükmü yer almaktadır. Anayasanın 63 üncü maddesinde ise «Devlet, tarih, kültür, tabiat varlıklarının 
ve değerlerinin korunmasını sağlar, bu amaçla destekleyici ve 'teşvik edici tedbirleri alır» hükmü sevkedil-
miştir. Önceki Anayasalarımızda bulunmayan ve Devlete yeni ödevler yükleyen bu hükümlerin 1982 Ana
yasasına konuluş nedeni, son yıllarda, çevre sorunlarının öneminin, Ülkemizde de, giderek daha fazla kav
ranmaya, anlaşılmaya başlanmasıdır. 

Gerçekten, özellikle içinde yaşadığımız yüzyılda endüstri ve teknoloji alanlarında meydana gelen olağan
üstü gelişmeler, bir yandan insanın doğa üzerindeki egemenliğini artırıp, yaşam düzeyinin yükselmesini, onu 
daha mutlu kılacak bir ortamın yaratılmasını sağlarken, öte yandan hızlı kentleşme olgusunun da etkisiyle, 
doğal dengelerin bozulması, kaynakların yok edilmesi, insan yaşamını tehdit edecek boyutlara varan toprak, 
su ve hava kirlenmeleri gibi vahim tehlikelere yol açmıştır. 

Bu tehlikeli gelişmeyi gören ve meydana gelen tahribatın ve bozulmanın gecikilmeden durdurulması, ön
lenmesi ve giderilmesi zorunluluğunu kavrayan ileri endüstri ülkeleri, kısaca çevre sorunları olarak adlan
dırılan bu sorunlara ilişkin geniş kapsamlı yasal düzenlemeler yapmak yoluna gitmişlerdir. Sonraları, bu so
runların, yalnız gelişmiş ülkelere özgü olmadığı anlaşılmaya başlanmış ve çeşitli uluslararası kuruluşların, 
konunun önemini daha iyi kavramaya yardımcı olan, gayretlerinin de etkisiyle, gelişmekte olan ülkeler de 
benzer düzenlemeler yapmışlardır. 

1982 Anayasasında yer alan hüküm, bu gelişmenin yansıması, çevre sorunlarının ülkemiz bakımından 
öneminin, en yüksek hukuk normu düzeyinde, Devlet ve yurttaşlar için bir ödev olarak ifade edilmesidir. 

Ülkemizde çevre sorunları ile ilgili yasal düzenlemenin, bu Anayasal buyruk doğrultusunda geciktirilme
den gerçekleştirilmesi zorunluğunu doğuran başka önemli nedenler de vardır. Türkiye, süratle kalkınmakta 
olan bir ülkedir ve kalkınma süreci içindeki başka ülkelerde de olduğu gibi, Türkiye'de birçok çevre so
runu henüz çözülmezlik sınırına varmış değildir. Bu bakımdan, çevre sorunlarının önlenmesi ve giderilmesi 
amacıyla daha da gecikilmeden yapılacak bir yasal düzenleme, çevre ile uyumlu ve dengeli bir kalkınma sü
recinin oluşmasını sağlayabilecek, böylece, bir kısım ileri endüstri ülkelerinde ortaya çıkan ve doğanın ona-
rılmaz biçimde tahribine yol açan veya giderilmesi çok daha pahalıya mal olan bir takım gelişmeler önlen
miş olacaktır. Böylelikle Türkiye, doğal kaynaklarını daha akılcı biçimde kullanabilme, ekonomik kalkın
masını doğal dengeyi koruyarak gerçekleştirebilme şansını değerlendirmiş olacaktır. 

Öte yandan, ülkemizde, çevre kaygusundan kaynaklanmamakla birlikte, Cumhuriyet döneminin ilk yılla
rından bü yana çıkarılmış pek çok yasa ile, konunun belirli alanlarına ilişkin kurallar konulmuştur. Bu dü
zenlemelerin, yarım yüzyıllık bir süreye yayılmış olarak, ayrı zamanlarda ve konunun- yalnız bir belli alanını 
gözeterek yapılmış olması, bazı çevre faktörlerinin çok sayıda sahibi olmasına, buna karşılık bazılarının da 
sahipsiz kalmasına, dolayısıyla hiç gözetilmemesine yol açmıştır. Bu Kanun tasarısı belirlediği çerçeve içeri
sinde, bu dağınıklığı da giderecek, çevrenin çok boyutlu özelliğini, sorunlara bütüncül bir yaklaşımla çözüm 
aranması gereğini de göz önünde tutan bir uygulamaya imkân sağlayacaktır. 

Çevre boyutunu, karar sürecinin farklı aşama ve ölçeklerine baştan katan bu kanun tasarısı, bugünkü 
kuşaklar için daha iyi bir yaşam ortamı oluştururken, gelecek kuşakların gelişme kaynaklarını da savur
ganca harcamayan bir yaklaşımla, daha sağlıklı bir kalkınma, sınaileşme ve kentleşmenin gerçekleşebilme-
sine imkân sağlayacaktır. 

II. — MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Kanunun amacını belirlemektedir. Bu belirlemede çevre kavramının bütüncüllüğü vurgulan
mış, konunun yalnız çevre kirliliğini önlemek ve gidermek olmadığı, arazinin ve doğal kaynakların en uygun 
şekilde kullanılması ve korunmasını, ülkenin doğal ve tarihsel zenginliklerinin, bitki ve hayvan varlıklarının 
korunmasını da içerdiği, yalnız bugünkü değil yarınki kuşakların da düşünülmesi gerektiği, ayrıca yapılacak 
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düzenlemelerle alınacak önlemlerin ekonomik ve sosyal kalkınma hedefleriyle uyumlu olması gereği ifade edil
miştir. 

Madde 2. — Kanunun kapsamını belirtmektedir. 1 inci maddede belirtilen amacın gerçekleşmesi doğ
rultusunda görev ve yükümlülüklerin, alınacak önlemlerin, teşvik tedbirleri, sorumluluk, yasak ve cezaların 
düzenlendiği açıklanmaktadır. 

Madde 3. — (Kanunun uygulanmasında uyulacak temel ilkeleri ve yöntemleri »belirlemektedir. Bu çerçe
vede, ekonomik kalkınma 'hedefleri ile çevre korunması önlemlerinin aslında çelişen değil birbirini tamamla
yan, !bu yüzden birlikte gözetilmesi gereken hedefler olduğu açıklanmakta; yapılan hataların sonuçlarını gi
dermek çok daha pahalıya mal olacağı için, çevre kaygısının planlama sürecinin başında dikkate alınması
nın gereği üzerinde durulmaktadır. Ayrıca, teknoloji seçiminde kirliliği sınırlandırma hedefinin de göz 
önünde 'bulundurulmasının gereği ifade edilmekte; Anayasanın çevre korunması konusunda vatandaşa da 
yükümlülük getiren 56 ncı maddesi doğrultusunda, kirleten öder ilkesi üzerinde durulmaktadır. 

Maddede öngörülen ilkeler arasında, kirletme dolayısıyla ortaya çıkacak tazminat sorumluluğu ile ilgili 
olarak, bunun objektif sorumluluk olduğu; ayrıca, istihdam eden durumunda olan kişilerin, ancak gereken 
her türlü önlemi aldıklarını kanıtlayarak sorumluluktan kurtulabilecekleri de yer almaktadır. 

Madde 4. — Çevre ve buna ilişkin diğer kavramların ülkemiz için henüz yeni oldukları göz önünde tu
tularak, kanunun uygulanmasında bu kavramların hangi kapsamda kullanıldığı, uluslararası literatürde ge
nellikle kabul edilen tanımlar doğrultusunda açıklanmıştır. 

Madde 5. — Çevre sorunları ile ilgili olarak merkezî ve mahallî idare birimlerinin görev ve yükümlü
lükleri belirtilmiştir. 

Madde 6. — Çevre koruması alanında her kademedeki resmî ve özel kuruluşlar arasında koordinasyon 
ve işbirliğinin 27.7.1978 tarih, 7/16041 sayılı Kararname gereğince Başbakanın Başkanlığında ilgili bakanlar ile 
Devlet Planlama ve Çevre Müsteşarlarından oluşan «Yüksek Çevre Kurulu»nun belirleyeceği ilkeler doğ
rultusunda Başbakanlık Çevre Müsteşarlığınca sağlanacağı belirtilmektedir. 

Madde 7. — Çevreyi kirletme yasağı en kapsamlı bir biçimde ifade edilmekte, atıkları belirlenen stan
dartlara aykırı olarak atmak kadar, bu standartlara uygun olmayan biçimde depolamak, taşımak, uzak
laştırmak gibi eylemler de yasaklanmaktadır. Maddeye göre kirlenmeyi meydana getiren, etkilerini gidermek 
veya azaltmak için gerekli önlemleri almakla yükümlü olacaktır. 

Madde ayrıca, kirlenme fiilen meydana gelmeden de, kirletme ihtimalinin bulunduğu durumlarda önlem 
alınması zorunluğunu getirmektedir. 

Madde 8. — Madde, yanlış planlama, yanlış yer seçimi, kaynakların aşırı kullanımı, usulsüz avcılık, 
yangın ve benzeri nedenlerle doğal ve tarihî değerlerin yok edilmesini önlemeyi amaçlamakta, bu konuda ge
rekli ayrıntılı düzenlemelerin yönetmelikle yapılmasını öngörmektedir. 

Madde 9. — Bugünkü uygulamada çevre faktörlerini karar süreçlerinin başından itibaren dikkate almak 
mümkün olmamaktadır ve bu yüzden sonradan giderilmesi güç, pahalı hatta bazan imkânsız çevre sorunları 
oftaya çıkabilmektedir. Bu madde, artık uluslararası alanda giderek daha çok benimsenen bir yöntem olan 
Çevresel Etki Değerlendirmesi uygulamasını zorunlu hale getirerek çevre korunması önlemlerinin, planla
manın başında ve bütüncül bir yaklaşımla ele alınabilmesini sağlamaktadır. Bu yöntemin kapsamına, zaman 
içinde yaygınlaştırılmasına, uygulanacağı alanlara, içerik, denetim ve onanmasına ilişkin esaslar yönetmelikle 
tespit edilecektir. 

Madde 10. — Önemli ölçüde çevre kirlenmesine yol açabilecek faaliyetlerin önceden mahallin en büyük 
mülkî amirine bildirilmesi yükümlülüğü düzenlenmektedir. 

Madde 11. — Sınaî faaliyetten kaynaklanan kirlenmenin önlenmesi, doğru planlama kararları, uygun tek
noloji seçimi yanında, yeterli arıtma önlemlerinin alınması, bu maksatla gerekli tesis ve sistemlerin kurulup 
işletilmesini gerektirir. Maddede, tasarının 7 nci maddesinde öngörülen kirletme yasağına uymanın, arıtma
ya ilişkin kuralları açıklanmakta, bu konudaki ayrıntılı düzenlemenin yönetmelikle yapılacağı ifade edilmek
tedir. 
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Madde 12. — Kirletme yasağının etkili bir şekilde uygulanabilmesi, sürekli ve düzenli olarak denetim 

yapılmasına bağlıdır. Bu amaçla 12 nci madde, ilgili kuruluşların, denetimi mümkün kılacak verileri hazır 
bulundurmaları zorunluluğunu getirmektedir. Bu zorunluluk, aynı zamanda, kuruluşlara kendi1 kendini denet
leme fırsatını da sağlamaktadır. 

Madde 13. — Bu madde, kirlenmeye neden olabilecek kuruluşların işletme izni alabilmek için, mevzuatta 
belirtilen arıtma yükümlülüğünü yerine getirmesi zorunluluğunu düzenlemektedir. 

Madde 14. — Atıkların hepsi çevrede bazı zararlara yol açmakla birlikte, bazı kimyasal maddelerin bu et
kileri çok hızlı veya uzun süreli olmakta ve insan sağlığı üzerinde çok ciddî sonuçlar yaratabilmektedir. Bu 
nedenle, bu tür tehlikeli kimyasal maddelere ilişkin ayrı bir madde düzenlenmiş ve bu konuda üretim, ithal ve 
kullanmayla ilgili sınırlamaların 'bir yönetmelikle belirleneceği öngörülmüştür. 

Madde 15. — Bu madde ile, insanın ruh ve beden sağlığına büyük zararlar verebilen gürültünün önlen
mesi veya asgariye indirilmesi öngörülmektedir. 

Madde 16. — Önemli bir çevre sorunu yaratacak bir kirlenme meydana geldikten sonra alınacak en 
etkili önlem, kirlenmeye yol açan faaliyetin durdurulmasıdır. Yeterli arıtım tesis ve sistemleri kurulup işleti
lerek kirlenme ortadan kaldırılıncaya kadar kirlenmeyi durdurmak ancak hu şekilde mümkün olabilir. Bu 
madde, faaliyetin durdurulması kararına ve bu kararın kaldırılmasına ilişkin esasları düzenlemektedir. 

Madde 17. — Toplum sağlığı yönünden ciddî tehlike yaratabilen durumlarda ivedilikle önlem alma ihti
yacı doğmaktadır. Bu ihtiyacı karşılamak amacıyla düzenlenen bu madde, tehlike yaratan faaliyetin derhal 
durdurulması konusunda Başbakanlık Çevre Müsteşarlığının istemi üzerine veya doğrudan doğruya, mahallin 
en büyük mülkî amirine yetki tanımaktadır. 

Madde 18. — Bu maddede, kirlenmeyi durdurmak, gidermek veya azaltmak için kamu makamlarınca ya
pılan «gerekli» harcamaların, «kirleten öder» ilkesinin doğal bir sonucu olarak kirlenmeye neden olan kişi 
veya kuruluşlardan alınması öngörülmektedir. Maddede, ayrıca, kirlenmeye sebep olan kişinin ceza sorum
luluğu ile eylemleriyle meydana getirdiği zararlardan ötürü gerek kamuya, gerekse özel kişilere karşı olan 
ve genel hükümlerden kaynaklanan tazminat sorumluluğunun saklı olduğu da belirtilmiştir. 

Madde 19. — Özellikle sanayiden kaynaklanan çevre kirlenmesinin önlenmesi ve giderilmesi konusunda, 
sorunlar gelişmiş endüstri ülkelerindeki boyutlara ulaşmadan, etkili arıtım tesis ve sistemlerinin, mevcut ve 
kurulacak işletmelerde süratle devreye sokulması zorunludur. Kirlenmeyi önlemek ve gidermek, bunun gider
lerine katlanmak, bu kirlenmeyi meydana getirenin sorumluluğunda olmakla birlikte, uygulamayı süratle 
yaygınlaştırabilmek bakımından, ülkenin kalkınma politikası ile uyumlu bir takım teşvik tedbirlerinin, imkânlar 
ölçüsünde, alınıp uygulanması zorunludur. Madde, bu konudaki esasları belirlemektedir. 

Madde 20. — Çevre kirlenmesinden zarar gören ve a böyle "bir durumdan haberdar olan vatandaşın, bu 
faaliyetin durdurulması için idarî makamlara başvurma hakkı düzenlenmiştir. 

Madde 21. — Kanunda düzenlenen konuların karmaşıklığı, çeşitliliği ve zaman içinde değişebilme nite
liği göz önünde tutularak, bu konulardaki ayrıntılı düzenlemelerin yönetmeliklerle yapılacağı ifade edilmiş
tir. Bu yönetmelikler ilgili Bakanlıkların görüşü alınarak Başbakanlık Çevre Müsteşarlığınca hazırlanacak, «Yük
sek Çevre Kurulu» tarafından uygun görüldükten sonra Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe konula
caktır. 

Madde 22. — 25. — Kanunun 22 nci maddesinden 25 inci maddesine kadar olan dört madde, ceza ile 
ilgili hükümleri içermektedir. 

Başka ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de, çevre konusunda yapılan düzenlemelerde, konulan yasakla
ra uymamanın, yalnız faaliyeti durdurmak veya doğan zararı tazmin etmek biçiminde değil, fakat ceza uygu
lamak yoluyla da yaptırma bağlanması zorunlu görülmektedir. Tasarıda, çoğu kez ekonomik nedenlerle uy
gulanması kolay olmayan, yalnız sorumluyu değil, müessesede çalışanları da cezalandırmak anlamına gelebi
len, faaliyeti durdurma yaptırımı yanında, fiilin ağırlığına göre ağırlaşan bir ceza uygulaması öngörülmüştür. 

Uygulamada gerekli etkinliği ve sürati sağlamak üzere, ceza ile ilgili düzenlemede, idarî nitelikte ceza
lara ağırlık verilmiştir. Bu cezalar, eylemin ağırlığına göre, kanunda belirtilen alt ve üst sınırlar arasında 
verilebilecektir. 
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Doğaldır ki, idarî nitelikteki cezalara mahkemede itiraz olunabilecek, ancak tasarıdaki hükme göre, bu 

itiraz cezanın yerine getirilmesini durdurmayacaktır. 
Tasarıda, 12 nci maddede düzenlenen belgeleme yükümlülüğünü yerine getirirken gerçeğe aykırı belge dü

zenleyenlerle, yetkili makamlara yanlış ve yanıltıcı bilgi verenlere ilişkin olarak hapis cezası öngörülmüş
tür. 

Öte yandan, tasarıda öngörülen idarî ve adlî nitelikteki cezaların, aynı eylemler için diğer kanunlarda 
yer alan cezaların uygulanmasına engel olmayacağı da hükme bağlanmıştır. 

GEÇlCt MADDE 

Tasarı yürürlüğe girdikten sonra, uygulanabilmesi için çeşitli konularda ayrıntılı esasları belirleyen yönet
melikler çıkarılacaktır. Bu konudaki düzenlemeler, özellikle standartların hazırlanmasıyla ilgili olarak, yo
ğun ve disiplinlerarası çalışmaları gerektirmektedir. Bu bakımdan, hem yeterli zaman tanımak, hem de bu 
yönetmelikler yürürlüğe konulmadan Kanunu uygulamak mümkün olmayacağı için bu çalışmalara bir süre 
sınırı getirmek üzere, yönetmeliklerin en geç bir yıl içinde yürürlüğe konulması hükme bağlanmıştır. Doğal
dır ki, özellikle hazırlanması bu kadar süre gerektirmeyecek yönetmelikler daha önce yürürlüğe konulabile
cektir. 

Madde 26. — Yürürlükle ilgilidir. 
Madde 27. — Yürütmeyle ilgilidir. 
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MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ 
İhtisas Komisyonu Raporu 

TC 
Millî Güvenlik Konseyi I 

İhtisas Komisyonu 5 Ağustos 1983 
Esas No. : 1/535 
Karar No. : 145 

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 2 Haziran 1983 tarihli 112 nci IBirleşiminde görüşülerek işaret oyu 
ile kabul edilen «Çevre Kanunu Tasarısı» Komisyonumuzca incelenmiştir. 

İçinde yaşadığımız yüzyılda teknoloji alanında meydana gelen gelişmeler her ne kadar insanların refahı
nı artırmışsa da hızlı kentleşmenin de etkisiyle doğal dengenin •bozulması, kaynakların azalması ve insan 
yaşamını tehdit edecek sınırlara varan toprak, su ve hava 'kirlenmesi gibi çok vahim tehlikelere yol aç
mıştır. 

Bu tehlikenin ülkemiz içinde söz konusu olduğunu dikkate alan Anayasamız çevrenin korunması çevre 
kirliliğinin önlenmesi için hükümet ve vatandaşlara görev vermiş sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşamamn 
her vatandaşın hakiki olduğunu hükme bağlamıştır. 

Komisyonumuz Danışma Meclisince kabul edilen metnin tümünü olumlu bularak maddelerin görüşülme
sine geçilmiştir. 

Madde 1. — Danışma Meclisince kabul edilen metnin 'birinci maddesi aynen benimsenerek tensiplerine 
sunulmuştur. 

Madde 2. — Çevre kirliliği ve kirliliğin önlenmesi tüm kurum, kuruluş işletmeler ile vatandaşların görevi 
olduğu bu hususun Anayasanın 56 nci maddesinde de açıkça belirtildiği dikkate alınarak kapsam maddesi 
tasarı metninden çıkarılmış ve tensiplerine arz edilmiştir. 

Madde 2. Tanımlar. Bu madde ifade itibariyle sadeleştirilmiş «Çevre» tanımı «Çevre Korunması» ta
nımı içinde mütalaa edilerek metinden çıkarılmış, «Çevre Kirliliği» tanımına kötü 'kokunun da arzu edilme
yen bir husus olması nedeniyle «'koku» sözcüğü ilave edilmiştir. Ayrıca 'bu madde Amaç maddesinin metin
den çıkarılması ile 2 nci madde olarak numaralanmış bundan sonraki madde numaraları buna göre düzeltil
miş ve yüksek onaya sunulmuştur. 

Madde 3. — İlkeler Danışma Meclisince kabul edilen metnin 4 üncü maddesi, Anayasanın 56 ve 63 
üncü maddeleri, kalkınma çabalarının olumsuz yönde etkilenmemesi, ekonomik faaliyetlerde çevre 'kirliliği
ni önlemek amacıyla en uygun teknolojinin seçilmesi kirlenmenin önlenmesinde harcamaların kirleten tara
fından ödenmesi ve çevre korunmasında alınacak tedbirlerin bir bütünlük içinde yürütülmesi gibi hususlar 
dikkate alınarak yeniden düzenlenmiş ve arz edilmiştir. 

Madde 4. — Kirliliğin önlenmesi çevrenin korunması ve iyileştirilmesi konusunda görevli tüm kurum 
ve kuruluşların çalışmalarım koordine edecek merkezî bir otoriteye ihtiyaç duyulmuş ayrıca alınacak karar
ların ülke çapında uygulanmasında önem kazanmıştır. Bu düşünceler ışığı altında Merkezî otoriteyi kullana
cak bir kurul ve bu kurulun ülke . çapında aldığı kararları il düzeyinde uygulayacak malhallî kurulların 
kurulması düşünülmüştür. Madde de bu nedenlerle Yüksek Çevre Kurulu oluşturularak yüksek onaya su
nulmuştur. 

Madde 5. — Madde 4 esaslarına göre oluşan kurulun görevlerini kapsamaktadır. Çevre korunması ve çev
re sorunları konusunda en önemli hususun çeşitli kurum ve kuruluşları arasında'ki işbirliği ve koordinasyon 
olduğu belirlenmiş ve bu görev «Yüksek Çevre Kuruluna» verilerek en üst düzeyde koordinasyon ve işbir
liğinin sağlanarak gayretlerin birleştirilmesi ile uygulamada birlik ve beraberlik sağlanması düşünülmüştür. 

Madde 6. — Mahallî Çevre Kurullarının oluşumunu düzenlemektedir. Bu kurul «Yüksek Çevre Kuru-
lu»nu alacağı kararlar doğrultusunda çalışacak ve il düzeyinde çevre sorunlarına çözüm getireceği tensiplerine 
arz edilmiştir. 

Madde 7. — Mahallî Çevre Kurulunun görevlerini düzenlemektedir. 
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Madde 8. — Danışma Meclisince kabul edilen metnin 7 nci maddesi benimsenmiş sadece atıkların değil 
artıklarında kirlenmeye sebep olacağı düşüncesiyle «artık» sözcüğü madde metnine ilave edilmesi yüksek ona
ya sunulmuştur, 

Madde 9. — Danışma Meclisince kabul edilen metnin 8 inci maddesi benimsenerek tensiplerine arz edil
miştir. 

Madde 10. — Danışma Meclisince kabul edilen metnin 9 uncu maddesi benimsenmiştir. Ancak «artık» 
sözcüğü metne ilave edilerek onaylarına sunulmuştur. 

Madde 11. — Danışma Meclisince kabul edilen metnin 10, 11 ve 13 üncü maddeleri birbirini takip eden 
hususları ihtiva ettiğinden birleştirilmiştir. Kurulacak bir işletmenin planlama safhasında kirlenmeye meydan 
vermemesi için alınacak tedbirler düşünülmüş bilahara tesisin işletme safhasında genişlemesi ve büyümesi dik
kate alınmıştır. Maddede ayrıca her türlü artık ve artığın arıtılması, uzaklaştırılması ve zararsız hale getirilmesi 
ile yükümlü kuruluşlarında bu görevlerini yerine getirirken çevreye zarar vermemeleri hükme bağlanmıştır. Atık 
ve artıkların alıcı ortama verilmesinde uygulanacak usullerinin tespiti ise yönetmelik hükümleri ile sağlan
ması düşünülmüş ve tensiplerine sunulmuştur. 

Madde 12. — Danışma Meclisince kabul edilen metnin 12 nci maddesi benimsenmiş madde metnine 
«Artık» sözcüğü ilave edilmesi onaylarına arz edilmiştir. 

Madde 13. — Madde başlığı yanlış anlamalara meydan vermemek üzere «Zararlı 'Kimyasal maddeler» ola
rak düzeltilmiş, Danışma Meclisince kabul edilen metnin 14 üncü maddesi «depolama» hususlarını da kapsayacak 
şekilde benimsenerek tensiplerine arz edilmiştir. 

Madde 14. — Danışma Meclisince kabul edilen metnin 15 inci maddesi madde metnine konutlar ile ulaşım 
araçlarının ilavesi ile benimsenerek yüksek onaya sunulmuştur^ 

Madde 15. — Danışma Meclisince kabul edilen metnin 16 nci maddesi esas alınmıştır. Ancak kanunda be
lirtilen yükümlülüklerini yerine getirmeyen kurum, kuruluş ve işletmelerin önce cezalandırılması bilahara bu 
cezaya sebep olan fiilin ortadan kaldırılması için bir süre tanınması sürenin hitamında yükümlülüğünü yerine 
getirmeyenlerin tekerrüründen dolayı en etkin ceza olan faaliyetten men edilmeleri hususu düşünülmüş ve ten
siplerine arz edilmiştir. 

Madde 16. — Danışma Meclisince kabul edilen metnin 17 nci maddesi esas alınarak ancak görev ve 
sorumlulukları dikkate alınarak tehlikeli hallerde faaliyetlerin durdurulmasının Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığınca yerine getirilmesi uygun mütalaa edilmiş ve tensiplerine sunulmuştur. 

Madde 17. — Çevrenin korunması çevre kirliliğinin önlenmesi ve çevrenin iyileştirilmesi için yapılacak har
camaların devlet bütçesinden karşılanmasının güçlükleri ile bütçeden yeteri kadar ödenek ayrılması halinde acil 
olarak ortaya çıkacak ve canlıların sağlık ve yaşamlarını ciddî olarak tehdit eden durumların bertaraf edilme
sinde harcamada karşılaşılacak güçlükler ve gecikmeler düşünülerek bir fon kurulması uygun mütalaa edilmiş 
ve yüksek onaylarına sunulmuştur. 

Madde 18. — Fonun gelirlerinin neler olacağı düzenlenmektedir. Burada, Devlet bütçesine yük olmayacak 
ve Devletin gelirlerini azaltmayacak kaynaklar düşünülmüş, ayrıca Anayasanın 56 nci maddesinde belirtildiği 
üzere «çevre kirlenmesini önlemenin Devletin olduğu kadar vatandaşların da ödevi» olduğu hükmü göz 
önünde bulundurulmuştur. 

Madde 19. — Fonun nasıl kullanılacağı hususu hükme bağlanmış ayrıca denetim, ita amirliği gibi ayrıntılar 
dikkate alınmıştır. Fonla ilgili hususların Maliye Bakanlığınca kontrolünü sağlamak üzere hazırlanacak yönet
meliğin Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak oluşturulması düşünülerek tensiplerine arz edilmiştir. 

Madde 20. — 21 — 22 İdarî nitelikteki cezalar, suç teşkil eden fiillerin gerçek kişiler, kurum ve kuru
luşlar tarafından işlenmesi dikkate alınarak ayrı ayrı düzenlenmiştir. Ayrıca 213 sayılı Kanuna göre bilanço 
esasına göre defter tutması gereken kurum ve kuruluşlarda düşünülerek bunlarla ilgili ceza hükümleri de 
maddeler içinde hükme bağlanmıştır. 

Gemilerin günümüzde deniz kirliliği açısından önemli unsur olduklarını dikkate alan Komisyonumuz, 
diğer ülkelerin bu konudaki uygulamalarını da göz önünde bulundurarak, kirlenmeye sebep olacak gemilere 
verilecek cezaların da hükme bağlanmasınıı, bu konuda Devletimizin hükümranlığı altındaki sularda Türk 
ve Yabancı bandıralı gemilerin ceza ıkapsamı içine alınmasını uygun mütalaa etmiş ve yüksek onaylarına arz 
edilmiştir. 
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Madde 23. — Fiillerin tekrarında uygulanacak cezaları düzenlemektedir. 
Madde 24. — idarî cezalarda yetki mahallin en büyük mülkî amirine tanınmıştır. Ancak liman ve de

nizlerimizde bu husus halen uygulandığı gibi liman başkanlıklarına bırakılmıştır. Ayrıca 2632 sayılı Sahil 
Güvenlik Komutanlığı Kanununa da paralellik sağlanmıştır. 

Madde 25. — Danışma Meclisince kabul edilen metnin 19 uncu maddesinin cezalara itirazı kapsayan hü
kümleri aynen benimsenerek onaylarına arz edilmiştir. 

Madde 26. — Danışma Meclisince kabul edilen metnin 20 inci maddesi aynen benimsenerek onaylarına arz 
edilmiştir. 

Madde 27. — Danışma Meclisince kabul edilen metnin 21 inci maddesi aynen benimsenerek onayları
na arz edilmiştir. 

Madde 28. — Danışma Meclisince kabul edilen metnin 22 nci maddesine ödemede esas alınacak konunun 
ismi ilave edilerek benimsenmiş ve onaylarına arz edilmiştir. 

Madde 29. — Daha kolay anlaşılmasını temin maksadıyla hükümet teklifinin 19 uncu maddesi ile Danış
ma Meclisince kabul edilen metnin 23 üncü maddesi birleştirilmiş ayrıca teşvik tedbirleri ile ilgili hu
susların yönetmelikle düzenlenmesi uygun mütalaa edilerek tensiplerine arz edilmiştir. 

Madde 30. — Danışma Meclisince kabul edilen metnin 24 üncü' maddesi aynen benimsenerek onay
larına sunulmuştur. 

Madde 31. — Danışma Meclisince kabul edilen metnin 25 inci maddesi aynen benimsenerek onay
larına sunulmuştur. 

Madde 32. — Bu Kanuna göre gemilere verilecek cezaların daha fazla oluşu ayrıca mükerrer ceza uy
gulamasını önlemek üzere 618 sayılı Limanlar Kanununun ilgili maddelerine göre yapılmakta olan ceza 
uygulamalarının yürürlükten kalkması gerektiği düşünülerek tensiplerine arz edilmiştir. 

Geçici Madde. — Bu Kanuna göre çıkacak yönetmeliklerin yürürlüğe girmesine kadar uygulamada her
hangi bir boşluk meydana gelmesini önlemek üzere kaleme alınmıştır. 

Madde 33. — Danışma Meclisince kabul edilen metnin 26 ncı maddesi aynen benimsenerek onaylarına 
sunulmuştur. 

Madde 34. — Danışma Meclisince kabul edilen metnin 27 nci maddesi aynen benimsenerek onaylarına su
nulmuştur. 

Arz ederiz. 

Üye Üye 
Altan ATEŞ Taner UZUN AY 

Mu. Alb. Dz. Kur. Yb. 
Proje Subayı Proje Subayı 

Üye 
Refet ERİM 

Çevre Müsteşarı 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Çevre Kanunu Tasarısı 

Amaç 
MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, bütün vatandaşların ortak varlığı olan çevrenin korunması, iyileş

tirilmesi ve doğal kaynakların rasyonel kullanımının ve yönetiminin sağlanmasıdır. 
Bu amaçla Kanun, arazinin ve doğal kaynakların en uygun şekilde kullanılması ve korunması; su, top

rak ve hava kirlenmesinin önlenmesi; ülkenin bitki ve hayvan varlığı ile doğal ve tarihsel zenginliklerinin 
korunarak bugünkü ve gelecek kuşakların sağlık, uygarlık ve yaşam düzeyinin geliştirilmesi ve güvence 
altına alınması için yapılacak düzenlemeleri ve alınacak önlemleri, ekonomik ve sosyal kalkınma hedefle
riyle uyumlu, belirli hukukî ve teknik esaslara bağlar. 

Kapsam 

MADDE 2. — Bu Kanun, çevrenin korunması ve iyileştirilmesi, çevre sorunlarının önlenmesi, gideril
mesi ve denetlenmesi ile ilgili sorumluluk ve yükümlülükleri; konunun gerektirdiği düzenleme, koordinas
yon ve denetleme için alınacak önlemleri; bu alandaki teşvik tedbirleri ile yasaklamaları ve cezai yaptırım
lara ilişkin hükümleri kapsar. 

Temel ilkeler ve yöntemler 

MADDE 3. — Bu Kanunun uygulanmasında aşağıdaki temel ilkelere ve yöntemlere uyulur : 
a) Çevrenin korunmasına ve insanlığa yaraşır bir çevrenin oluşturulmasına yönelik kararların alınması 

ve uygulanmasında, insan sağlığını ve refahını, doğal çevreyi, ekonomik yararları ve çevre korunması ön
lemlerinin fayda ve maliyetlerini kısa ve uzun vadede birlikte gözeten geniş kapsamlı değerlendirmeler ya
pılır. 

'b) Çevre sorunlarının önlenmesi ve sınırlandırılması için, arazi ve kaynak kullanım kararlarını veren 
ve proje değerlendirmesi yapan yetkili kuruluşlar, bu kararlarına esas olan değerlendirmelerinde, çevrenin 

' korunması ve kirlenmenin önlenmesi hedefini gözetirler. 
c) Ekonomik faaliyetlerde ve üretim süreçlerinde, çevre sorunlarının önlenmesi ve sınırlandırılması ama

cıyla en elverişli teknoloji ve yöntemler seçilir ve kullanılır. 
d) Belirli durumlarla ilgili istisnalar saklı olmak üzere, kirlenmenin önlenmesi ve sınırlandırılması için 

yapılan harcama ve giderlerin, kirlenmeye yol açan gerçek ve tüzelkişiler tarafından karşılanması esas
tır. 

e) Çevreyi kirletenler ve çevreye zarar verenler, neden oldukları kirlenme ve bozulmadan doğan za
rarlardan dolayı kusur şartı aranmaksızın sorumludurlar. 

f) İstihdam eden durumunda bulunan kişi, organ ve kuruluşlar, çevrenin kirlenmesinden doğan zarar
ları tazmin yükümlülüğü ile kirlenmenin önlenmesi veya sınırlandırılması için yapılan giderleri ödeme so
rumluluğundan, ancak sözkonusu kirlenmeyi önlemek için almaları gereken her türlü önlemi aldıklarım ka
nıtlayarak kurtulabilirler. 

Tanımlar 

Madde 4. — Bu Kanunun uygulanması bakımından, bazı kavramlar aşağıda tanımlanmıştır. 
a) Çevre; insan ve diğer canlıların etkileşim içinde bulundukları doğal ve yapay sistemlerin tümüdür. 
b) Çevre korunması; ekolojik dengenin korunması, su, toprak, hava ve diğer doğal kaynakların kali

tesinin iyileştirilmesi, ülkenin doğal zenginliklerinin geliştirilmesi, böylece 'bugünkü ve gelecek kuşakların 
ihtiyaç ve beklentilerinin güvence altına alınmasıdır. 

c) Ekolojik denge, insan ve diğer canlıların gelişme ve evrimleşmelerini sürdürebilmeleri için gerekli 
olan koşulların tümüdür. 
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d) Kirlenme, insan sağlığına, canlılara ve ekolojik sistemlere zararlı etkileri bulunan ve çevreden yarar
lanmayı kısıtlayan madde ve etkenlerin çevreye doğrudan veya dolaylı olarak bırakılmasıdır. 

..e) Kirleten,..eylemleri sonucu doğrudan veya dolaylı olarak kirlenmeye sebep olan veya olabilecek 
olan gerçek ve tüzelkişilerdir. 

f) Atık, herhangi bir faaliyet sonucunda herhangi bir şekilde çevreye atılan veya terkedilen madde, 
artık Veya etkenlerdir. 

•g) Alıcı ortam, atıkların verildiği veya uzaklaştırıldığı çevre kesimidir. 

Merkezî ve mahallî idare birimlerinin görev ve yükümlülükleri 

MADDE 5. — Merkezî idare birimleri, il özel idareleri, 'belediyeler ve köy idareleri kendi yetki alanları 
içinde çevreyi korumak ve iyileştirmek, çevre sorunlarını önlemek ve gidermek ve bunun için gerekli gö
zetim ve denetimi sağlamak ve tedbirleri almakla yükümlüdürler. 

İşbirliği ve koordinasyon 

MADDE 6. — Bu Kanunun uygulanması ile ilgili olarak Bakanlıklar, 11 özel İdareleri, Belediyeler, Köy 
idareleri ve diğer kamu kurum ve kuruluşları arasındaki gerekli işbirliği ve koordinasyon, ilgili kanunlar
da 'belirlenmiş yetki ve sorumluluklar gözetilerek, «Yüksek Çevre Kurulu»nun belirleyeceği ilkeler doğrultusun
da, Başbakanlık Çevre Müsteşarlığınca sağlanır. 

Çevre korunması konusunda bilimsel kurumlar, gönüllü kuruluşlar ile diğer kurum ve kuruluşlar ara
sında işbirliği ve koordinasyon da Başbakanlık Çevre Müsteşarlığınca sağlanır. 

Kirletme yasağı 

MADDE 7. — Her türlü atığı, ilgili yönetmelikte belirlenen standartlara ve yöntemlere aykırı olarak doğ
rudan veya dolaylı biçimde alıcı ortama vermek, depolamak, taşımak, uzaklaştırmak ve benzeri eylemlerle 
çevreye zarar vermek yasaktır. 

Kirlenmenin meydana geldiği hallerde kirleten, kirlenmeyi durdurmak, kirlenmenin etkilerini gidermek 
veya azaltmak için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür. 

Kirletme ihtimalinin bulunduğu durumlarda da ilgililer, kirlenmenin önlenmesi için gerekli önlemleri alır
lar. 

Çevre korunması 

MADDE 8. — Aşırı ve yanlış kullanım nedeniyle, ülkenin temel ekolojik sistemlerinin dengesinin bozul
ması, hayvan ve bitki türlerinin nesillerinin tehlikeye düşürülmesi, doğal veya tarihî değerlerin oluşturduğu pey
zaj bütünlüklerinin tahribi yasaktır. 

Bu amaçla korunacak alanlar ve bu alanlarda uygulanacak koruma ve kullanım esasları, yönetmelikle belir
lenir. 

Çevresel etki değerlendirmesi 

MADDE 9. — Gerçekleştirmeyi planladıkları faaliyetleri sonucu önemli çevre sorunlarına yol açabilecek 
kurum, kuruluş ve işletmeler, çevreye yapacakları tüm etkileri araştırarak en doğru alternatifi seçmek ve se
çilen alternatifin olumsuz etkilerini en aza indirecek önlemleri belirlemek üzere bir «Çevresel Etki Değer
lendirmesi Raporu» hazırlarlar. 

Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporunun hangi tür projelerde isteneceğine, içeriğine ve onanmasına ilişkin 
esaslar, yönetmelikle belirlenir. 
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Haber verme yükümlülüğü 

MADDE 10. — Önemli kirlenmeye veya bozulmaya yol açabilecek yeni bir faaliyete girişmeyi veya mevcut 
bir .faaliyette değişiklikler yapmayı planlayan gerçek ve tüzelkişiler, girişimlerini önceden mahallin - en bü
yük mülkî amirine haber vermekle yükümlüdürler. Mülkî amir durumu derhal Başbakanlık Çevre Müsteşarlığına 
ve ilgili bakanlıklara bildirir. 

Arıtma 

MADDE 11. — Atıkların doğrudan ya da dolaylı şekilde alıcı ortama verilmesinde uyulması gereken tek
nik koşullar alıcı ortamın özelliği ve ortamdan yararlanma imkânları göz önünde tutularak yönetmelikle belir
lenir. 

Sıvı, katı veya gaz atıklarıyla kirlenmeye neden olan kuruluşlar, bu atıkların sürekli olarak ölçülmesi, arıtıl
ması, uzaklaştırılması veya zararsız hale getirilmesi için gerekli müstakil veya ortak tesis veya sistemleri kurmak 
ve işletmekle yükümlüdürler. 

Bu tür atıkların arıtılması, uzaklaştırılması veya zararsız hale getirilmesi ile yükümlü kuruluşlar da, bu 
işlemlerin yerine getirilmesinde çevreye zarar vermeyecek önlemleri alırlar. 

Denetim. 

MADDE 12. — Atıkların arıtılması, uzaklaştırılması ve zararsız hale getirilmesi konusunda mevzuatla be
lirlenen esaslara uygunluğun yetkili makamlarca denetlenmesini sağlamak üzere, bu atıkları çıkaran kuruluşlar, 
bunların nitelik ve niceliğine ilişkin verileri sürekli ve düzenli olarak belgelemekle yükümlüdür. 

Atıklarla ilgili denetimin görevli kurum ve kuruluşlarca yapılış biçimine ilişkin esaslar yönetmelikte gös
terilir. 

İşletme izni 

MADDE 13. — Atıklarıyla kirliliğe neden olacak kuruluşlar, mevzuatta öngörülen arıtma tesis veya sis
temlerini müstakil veya ortak olarak kurmakla yükümlüdürler. Bu tesis veya sistemler kurulup işletmeye hazır 
hale getirilmedikçe, ilgili kuruluşça işletme ve kullanım izni verilmez. 

Tehlikeli kimyasal maddeler 

MADDE 14. — Havada, suda veya toprakta kalıcı özellik gösteren ve ekolojik dengeyi bozan kimyasal 
maddelerin, üretim, ithal ve kullanımında, çevre korunması esasları dikkate alınır. Bu tür maddelerin üretim, 
ithal ve kullanımına ilişkin sınırlamalar, yönetmelikle belirlenir. 

Gürültü 

MADDE 15. — Yönetmelikle belirlenen standartların üzerinde gürültü çıkarılması yasaktır. Fabrika, iş
yeri, atölye, hizmet binaları, konutlar ve ulaşım araçlarında gürültünün asgariye indirilmesi için gerekli önlem
ler alınır. 

Durdurma 

MADDE 16. — Bu Kanunda yazılı yasaklara aykırı hareket eden veya Kanunla belirtilen yükümlülükleri 
yerine getirmeyen kuruluş veya işletmelerin faaliyeti, mahallin en büyük mülkî amiri tarafından aykırı dav-
ranılan yasağın veya yerine getirilmeyen yükümlülüğün çeşit ve niteliğine göre, kısmen veya tamamen, süreli 
veya süresiz olarak durdurulur. 
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Durdurma sebebi ortadan kaldırıldıktan sonra, faaliyeti durdurulan kuruluş veya işletmelere yeniden 
faaliyete geçme izni verilir. 

Durdurma kararı ile bunun kaldırılmasına ilişkin karar, faaliyeti durdurulan kuruluş veya işletmeye der
hal tebliğ edilir ve Başbakanlık Çevre Müsteşarlığı ile ilgili diğer kuruluşlara da bildirilir. 

Tehlikeli hallerde durdurma 

MADDE 17. — Çevre kirliliğinin toplum sağlığı yönünden büyük tehlike yarattığı hallerde Başbakan
lık Çevre Müsteşarlığı, kendiliğinden veya ilgili bakanlğm istemi üzerine, hu kirlenmeye yol açan faaliyetle
rin geçici bir süre için kısmen veya tamamen durdurulmasını, mahallin en büyük mülkî amirinden ister. 

Sözkonusu faaliyetler, bu gibi hallerde, mahallin en büyük mülkî amirinin kendiliğinden vereceği kararla 
da durdurulabilir. IBu karar, derhal Başbakanlık Çevre Müsteşarlığına bildirilir. 

Sorumluluk 

MADDE 118. — Kirletenin, kirlenmeyi durdurmak, gidermek veya azaltmak için gerekli önlemleri alma
ması dolayısıyla veya bu önlemlerin yetkili makamlarca doğrudan alınması nedeniyle kamu kurum ve kuruluş
larınca yapılan gerekli masraflar, kirletene ödetilir. 

Kirletenin, ceza sorumluluğu ile, meydana gelen zararlardan ötürü genel hükümlere göre tazminat sorum
luluğu saklıdır. 

Teşvik 

MADDE 19. — Kirliliğin önlenmesi ve giderilmesine ilişkin faaliyetler teşvik tedbirlerinden yararlandırı
lır. Bu amaçla, her yılın başında belirlenen teşvik sistemine, Başbakanlık Çevre Müsteşarlığının görüşü alına
rak yeni esaslar getirilir. 

İdarî makamlara başvurma 

MADDE 20. — Çevreyi kirleten veya bozan bir faaliyetten zarar gören veya haberdar olan gerçek ve 
tüzelkişiler, idarî makamlara başvurarak bu faaliyetin durdurulmasını isteyebilirler. 

Yönetmelikler 

IMADDE 21. — Bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili olarak çıkarılacak yönetmelikler, ilgili bakanlıklarla 
birlikte Başbakanlık Çevre 'Müsteşarlığınca hazırlanır, «Yüksek Çevre Kurulu» tarafından uygun görüldükten 
sonra Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe konulur. 

İdarî nitelikte cezalar 

MADDE 22. — Bu Kanunun : 
a) 7 nci maddesinin birinci fıkrasındaki yasağa uymayanlar beşbin liradan yirm'ibeşbin liraya kadar; 

aynı maddenin ikinci fikrasındaki yükümlülüğü, yetkili mercilerce usulüne göre yapılan bildirime rağmen 
yerine getirmeyenler ellibin liradan ikiyüzellibin liraya 'kadar para cezasıyla cezalandırılırlar. 

b) Yönetmelikte gösterilen koruma ve kullanım esaslarına aykırı davranmak suretiyle 8 inci maddesi
nin birinci fıkrasındaki yasaklara uymayanlara onb'in liradan ellibin liraya kadar para cezası verilir. 
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c) 10 uncu maddesinde gösterilen haber verme yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere onbin liradan ellibin 
liraya kadar para cezası verilir. 

d) 11 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki yükümlülükleri yerine getirmeyen kuruluşlara ellibin liradan 
ikiyüzellibin liraya kadar; aynı maddenin üçüncü fıkrasındaki önlemleri almayan kuruluşlara yirmibeşbin li
radan yüzyirmibeşbin liraya kadar para cezası verilir. 

e) 12 nci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen yükümlülüklere uymayan kuruluşlara ellibin liradan 
ikiyüzellibin liraya kadar para cezası verilir. 

f) 13 üncü maddesinde kurulması öngörülen arıtma tesis ve sistemlerini kurmayanlara yüzbin liradan 
beşyüzbin liraya kadar para cezası verilir. 

g) Yönetmelikle belirlenen sınırlamalara uymamak suretiyle 14 üncü maddesine aykırı davranışta bulu
nanlara ellibin liradan ikiyüzellibin liraya kadar para cezası verilir. 

h) 15 inci maddesine aykırı davranışta bulunanlara, bin liradan beşbin liraya kadar para cezası verilir. 
ı) 16 ve 17 nci maddeleri uyarınca verilen durdurma kararına uymayanlara yüzbin liradan beşyüzbin li

raya kadar para cezası verilir. 

İdarî cezalarda yetki ve itiraz 

MADDE 23. — Yukarıdaki maddede gösterilen cezalar doğrudan doğruya mahallin en büyük mülkî amiri 
tarafından verilir. Bu cezalara karşı, cezanın tebliğ tarihinden itibaren en geç yedi gün içinde o yer sulh 
ceza mahkemesine itiraz edilebilir. 

İtiraz, idarece verilen cezanın yerine getirilmesini durdurmaz. 

Mahkemece verilecek cezalar 

MADDE 24. — 12 nci maddede gösterilen belgeleme yükümlülüğünü yerine getirirken gerçeğe aykırı 
belge düzenleyenlere bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası hükmolunur. 

12 nci maddedeki yükümlülüğü yerine getirirken yetkili makamlara yanlış ve yanıltıcı bilgi verenlere 
altı aydan iki yıla kadar hapis cezası verilir. 

Diğer kanunlarda yazılı cezalar 

MADDE 25. — Bu Kanunda yazılı eylemler hakkında verilecek idarî ve adlî nitelikteki cezalar, bu ey
lemler için diğer kanunlarda yazılı cezaların uygulanmasına engel olmaz. 

GEÇİCİ MADDE. — Bu Kanunun 8, 9, 11, 12, 14 ve 15 inci maddelerinde çıkarılması öngörülen yönet
melikler, Kanunun yürürlüğe girmesinden başlayarak en geç bir yıl içinde hazırlanarak yürürlüğe konur. 
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Yürürlük 

MADDE 26. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 27. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Z., Baykara 

Devlet Bakanı 
S. R. Pasın 

Dışişleri Bakanı 
/ Türkmen 

Ticaret Bakanı 
K. Cantürk 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Kültür ve Turizm Bakanı 
/. Evliyaoğlu 

Devlet (Bakanı 
Prof. Dr. î. Öztrak 

Adalet Bakanı 
R. Bayazıt 

Maliye Bakanı V. 
S. R. Pasın 

Sağlık ve Sos. Yrd. Bakanı 
Prof. Dr. K. Kılıçturgay 

Çalışma Bakanı 
Prof. Dr. T. Esener 

imar ve iskân Bakanı 
Prof. Dr. A. Samsunlu 

Devlet Bakanı 
M. Özgüneş 

Millî Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
Prof. Dr. A. Bozer 

Sanayi ve Tek. Bakanı 
M., Turgut 

Köy iş. ve Koop. Bakanı 
M. R. Güney 

2.3.1983 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M. N. Özdas 

İçişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. Önalp 

Ulaştırma Bakanı 
Prof. Dr. M. Aysan 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
F. İlkel 

Gençlik ve Spor Bakanı 
V. Özgül 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
5. Side 
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DANIŞMA MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

Çevre Kanunu Tasarısı 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, bütün vatandaşların ortak varlığı olan çevrenin korunması, iyileş
tirilmesi ve yönetiminin sağlanmasıdır. 

Bu amaçla Kanun, kırsal ve kentsel alanda arazinin ve doğal kaynakların en uygun şekilde kullanıl
ması ve korunması, su, toprak ve hava kirlenmesinin önlenmesi; ülkenin bitki ve hayvan varlığı ile doğal 
ve tarihsel zenginliklerinin korunarak, bugünkü ve gelecek kuşakların sağlık, uygarlık ve yaşam düzeyinin 
geliştirilmesi ve güvence altına alınması için yapılacak düzenlemeleri ve alınacak önlemleri, ekonomik ve 
sosyal kalkınma hedefleriyle uyumlu, belirli hukukî ve teknik esaslara bağlar. 

Kapsam 

MADDE 2. — Bu Kanun, çevrenin korunması ve iyileştirilmesi, çevre sorunlarının önlenmesi, gideril
mesi ve denetlenmesi ile ilgili sorumluluk ve yükümlülükleri; konunun gerektirdiği düzenleme, uygulama, koor
dinasyon ve denetlemeye ilişkin hükümleri; bu alandaki teşvik tedbirleri ile yasaklamaları ve cezaî yaptırımları 
kapsar. 

Tanımlar 

MADDE 3. — Bu Kanunun uygulanması bakımından, bazı kavramlar aşağıda tanımlanmıştır. 
a) Çevre; insan ve diğer canlıların etkileşim içinde bulundukları doğal ve yapay sistemlerin tümüdür. 
b) Çevre Korunması; ekolojik dengenin korunması, su, toprak, hava ve diğer doğal kaynakların kalite

sinin iyileştirilmesi, ülkenin doğal zenginliklerinin geliştirilmesiyle bugünkü ve gelecek kuşakların ihtiyaç ve 
beklentilerinin güvence altına alınmasıdır. 

c) Ekolojik Denge; insan ve diğer canlıların gelişme ve evrimlerini sürdürebilmeleri için gerekli olan 
koşulların tümüdür. 

d) Kirlenme; insan sağlığına, canlılara ve ekolojik sistemlere zararlı etkileri bulunan ve çevreden yarar
lanmayı kısıtlayan madde ve etkenlerin çevreye doğrudan veya dolaylı olarak bırakılmasından alıcı ortamın 
etkilenmesi olayıdır. ^ 

e) Kirleten; eylemleri sonucu doğrudan veya dolaylı olarak kirlenmeye sebep olan veya olabilecek ger
çek ve tüzelkişilerdir. 

f) Atık; herhangi bir faaliyet sonucunda çevreye atılan veya bırakılan madde, artık ve etkenlerdir. 
g) Alıcı Ortam; atıkların bırakıldığı yakın veya uzak çevre kesimidir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
İlkeler, Görev ve Yükümlülükler 

İlkeler ve yöntemler 

MADDE 4. — Bu Kanunun uygulanmasında aşağıdaki temel ilkelere ve yöntemlere uyulur : 
a) Çevrenin korunmasına ve insanlığa yaraşır bir çevrenin oluşturulmasına yönelik kararların alınması 

ve uygulanmasında, insan sağlığını ve refahını, doğal çevreyi, ekonomik yararlan ve çevre korunması ön
lemlerinin fayda ve maliyetlerini kısa ve uzun vadede birlikte gözeten geniş kapsamlı değerlendirmeler ya
pılır. .... ;; 
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İHTİSAS KOMİSYONUNUN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

Çevre Kanunu Tasarısı 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Tanımlar ve İlkeler 

Amaç 

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, bütün vatandaşların ortak varlığı olan çevrenin korunması, iyileştiril
mesi; kırsal ve kentsel alanda arazînin ve doğal 'kaynakların en uygun şekilde 'kullanılması ve korunması; 
su, topra'k ve 'hava kirlenmesinin önlenmesi; ülkenin bitki ve hayvan varlığı ile doğal ve tarihsel zenginlik
lerinin korunarak, bugünkü ve gelecek kuşakların sağlık, uygarlık ve yaşam düzeyinin geliştirilmesi ve gü
vence altına alınması için yapılacak düzenlemeleri ve alınacak önlemleri, ekonomik ve sosyal kalkınma he
defleriyle uyumlu olarak 'belirli hukukî ve teknik esaslara göre düzenlemektir. 

Tanımlar 

MADDE 2. — Bu Kanunda geçen; 
a) «Çevre Korunması» terimi; ekolojik dengenin korunması, havada, suda, toprakda kirlilik ve bozul

malarını önlenmesi ve çevrenin iyileştirilmesi için yapılan çalışmaların bütününü, 
'b) «Ekolojik denge» terimi; insan ve diğer canlıların varlık ve gelişmelerini sürdürebilmeleri için gerek

li olan şartların 'bütününü, 
c) «Çevre Kirliliği» terimi; insanların her türlü faaliyetleri sonucu, havada, suda ve toprakta meydana 

gelen olumsuz gelişmelerle ekolojik dengenin bozulması ve aynı faaliyetler sonucu ortaya çıkan koku, gü
rültü ve atıkların çevrede meydana getirdiği arzu edilmeyen sonuçları, 

d) «Kirleten» terimi; fiilleri sonucu doğrudan veya dolaylı olarak çevre kirliliğine sebep olan gerçek 
ve tüzelkişileri, 

e) «Atık» terimi; herhangi bir faaliyet sonucunda çevreye atılan veya'bırakılan zararlı maddeleri, 
f) «Alıcı ortam» terimi; atıkların bırakıldığı yakın veya uzak çevreyi, 
İfade eder. 

İlkeler 
> 

MADDE 3. — Çevre korunmasına ve çevre kirlilisinin önlenmesine ilişkin genel ilkeler şunlardır. 
a) Çevrenin korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesi gerçek ve tüzelkişilerle vatandaşların görevi olup, 

bunlar bu konuda alınacak tedbirlere ve belirlenen esaslara uymakla yükümlüdürler. 
b) Çevre korunmasına ve kirliliğine ilişkin karar ve önlemlerin alınması ve uygulanmasında; insan ve 

diğer canlı varlıkların sağlığının korunması, alınacak önlemlerin kalkınma çabalarına olumlu ve olumsuz 
etkileri ile fayda ve maliyetleri dikkate alınarak kısa ve uzun vadeli değerlendirmelerin yapılması esastır. 
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b) Çevre sorunlarının önlenmesi ve sınırlandırılması için, arazi ve kaynak kullanım kararlarını veren 
ve proje değerlendirmesi yapan yetkili kuruluşlar, bu kararlarına esas olan değerlendirmelerinde, çevrenin 
korunması ve kirlenmenin önlenmesi hedefini gözetirler. 

c) Ekonomik faaliyetlerde ve üretim süreçlerinde, çevre sorunlarının önlenmesi ve sınırlandırılması ama
cıyla en elverişli teknoloji ve yöntemler seçilir ve kullanılır. 

d) Belirli durumlarda ilgili istisnalar saklı olmak üzere kirlenmenin önlenmesi, sınırlandırılması ve kir
lenme ile mücadele için yapılan harcamaların kirlenmeye yol açan gerçek ve tüzelkişiler tarafından karşı
lanması esastır. 

e) Çevreyi kirletenler ve çevreye zarar verenler, sebep oldukları kirlenme ve bozulmadan doğan zarar
lardan dolayı, kusur şartı aranmaksızın sorumludurlar. Bu kişiler ile çalıştıran durumunda bulunan gerçek ve 
tüzelkişiler çevrenin kirlenmesinden doğan zararları tazmin yükümlülüğü ile kirlenmenin önlenmesi veya sı
nırlandırılması için yapılan giderleri ödeme sorumluluğundan, ancak sözkonusu kirlenmeyi önlemek için 
almaları gereken hertürlü önlemi aldıklarını kanıtlayarak kurtulabilirler. 
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c) Arazi ve kaynak kullanım kararlarım veren ve proje değerlendirmesi yapan yetkili kuruluşlar, kal
kınma çabalarım olumsuz yönde etkilememeyi dikkate alarak çevrenin korunması ve kirlenmemesi hedefini 
gözetirler. 

d) Ekonomik faaliyetlerde ve üretim metodlarının tayininde çevre sorunlarının önlenmesi ve sınırlan
dırılması amacıyla en elverişli teknoloji ve yöntemler seçilir ve uygulanır. 

e) İstisnaî durumlar saklı olmak üzere kirlenmenin önlenmesi, sınırlandırılması ve mücadele için ya
pılan harcamaların kirleten tarafından karşılanması esastır. 

f) Çevreyi kirletenler ve çevreye zarar verenler sebep oldukları kirlenme ve bozulmadan doğan zararlar
dan dolayı kusur şartı aranmaksızın sorumludurlar. Ancak bunlar, kirlenmenin önlenmesi ve sınırlanması 
için yapılan giderleri ödeme sorumluluğundan, söz konusu kirlenmeyi önlemek için gerekli her türlü tedbiri 
aldıklarını ispat etmek kaydıyla kurtulabilirler. 

g) Çevrenin korunması ve kirlenmenin önlenmesi konusunda alınacak tedbirlerin bir bütünlük içinde 
tespiti ve uygulanması esastır. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Merkezî ve Mahallî İdarî Bölümleri ve Görevleri 

Yüksek Çevre Kurulu 

MADDE 4. — Bu kurul Başbakan veya görevlendireceği ilgili Devlet Bakanının başkanlığında İçişleri, 
Sağlık ve Sosyal Yardım, Ulaştırma, Tarım ve Orman, Sanayi ve Teknoloji, Enerji ve Tabiî Kaynaklar, tmar 
ve İskân, Köy İşleri ve Kooperatifler bakanları ile Devlet Planlama Teşkilatı ve Başbakanlık Çevre müste
şarlarından oluşur. Kurulun sekreterya görevleri Başbakanlık Çevre Müsteşarlığınca yürütülür. 

Kurul üç ayda bir toplanır ve gerektiğinde Başbakan tarafından toplantıya çağrılabilir. 

Yüksek Çevre Kurulunun görevleri 

MADDE 5. — Kurul aşağıdaki görevleri yerine getirir. 
a) Bu Kanunda belirtilen ilkeler doğrultusunda çevrenin korunması, çevre kirliliğinin önlenmesi ve çevre

nin iyileştirilmesi için gereken prensip kararlarını almak, 
b) Gerçekleştirilen faaliyetleri gözden geçirmek, gelecek dönemlere ait esasları tespit etmek, hedefleri be

lirlemek, 
c) Çevre kirliliği ile ilgili plan ve programları incelemek, 
d) Çevrenin korunması ve çevre kirliliğini önlcnek maksadıyla ülke şartlarına uygun teknolojiyi be

lirlemek, bu maksatla kurulacak tesislerin niteliklerini saptamak, 
e) Kırsal ve kentsel alanda arazi kullanımı ilkeleri ile buna paralel olarak koruma alanları ve bu alanlar

da uygulanacak kullanım esaslarını belirlemek, 
f) Kirlenmenin mevcut olduğu ve olması muhtemel bölgeleri tespit etmek, 
g) Çevre kirliliği ile mücadelede ve çevrenin iyileştirilmesinde görev alacak olan çeşitli bakanlıklar ve 

kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyon esaslarını düzenlemek ve bu esasların uygulanmasını sağlamak. 

Mahallî Çevre Kurulu 

MADDE 6. — Her ilde Valinin başkanlığında 11 tdare Şube 'Başkanları, Belediye (Başkanı, varsa o ilde 
bulunan Yükseköğretim Kurumu temsilcisi, Sanayi Olası Başkanından oluşan bir Mahallî Çevre Kurulu ku
rulur. Kurulun sekreterya görevleri İl Sağlık Müdürlüklerince yürütülür. 

Kurul ayda bir toplanır ve gerektiğinde başkan tarafından toplantıya çağrılabilir. 
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Merkezî ve mahallî idare birimlerinin görev ve yükümlülükleri 

MADDE 5. — Merkezî idare birimleri, il özel idareleri, belediyeler ve köy idareleri kendi yetki alan
ları içinde çevreyi korumak ve iyileştirmek, çevre sorunlarını önlemek ve gidermek ve bunun için gerekli 
gözetim ve denetimi sağlamak ve tedbirleri almakla yükümlüdürler^ 

İşbirliği ve koordinasyon 

MADDE 6. — Bu Kanunun uygulanması ile ilgili olarak Bakanlıklar, ti Özel idareleri, Belediyeler, Köy 
idareleri ve diğer kamu kurum ve kuruluşları arasındaki gerekli işbirliği ve koordinasyon, ilgili kanunlarda 
belirlenmiş yetki ve sorumluluklar gözetilerek, «Yüksek Çevre Kurulu» nun belirleyeceği ilkeler doğrultu
sunda, Başbakanlık Çevre Müsteşarlığınca sağlanır. 

Çevre korunması konusunda bilimsel kurumlar, gönüllü kuruluşlar ile diğer kurum ve kuruluşlar arasında 
işbirliği ve koordinasyon da Başbakanlık Çevre Müsteşarlığınca sağlanır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Çevre Korunmasına ilişkin önlemler ve Yasaklar 

Kirletme yasağı 

MADDE 7. — Her türlü atığı, ilgili yönetmelikte belirlenen standartlara ve yöntemlere aykırı ola
rak doğrudan veya dolaylı biçimde alıcı ortama vermek, depolamak, taşımak, uzaklaştırmak ve benzeri 
eylemlerle çevreye zarar vermek yasaktır. 

Kirlenmenin meydana geldiği hallerde kirleten, kirlenmeyi durdurmak, kirlenmenin etkilerini gidermek ve
ya azaltmak için gerekli tedbirleri .almakla yükümlüdür. 

Kirletme ihtimalinin bulunduğu durumlarda da ilgililer, kirlenmenin önlenmesi için gerekli tedbirleri alır
lar. 

Çevre korunması 
MADDE 8. — Aşırı ve yanlış kullanım nedeniyle, ülkenin temel ekolojik sistemlerinin dengesinin bo

zulması, hayvan ve bitki türlerinin nesillerinin tehlikeye düşürülmesi, doğal veya tarihî değerlerin oluşturdu
ğu peyzaj bütünlüklerinin tahribi yasaktır. 

Bu amaçla kırsal ve kentsel kesimde alınan arazi kullanım kararlarına uygun olarak tespit edilen ko
ruma alanları ve bu alanlarda uygulanacak koruma ve kullanım esasları yönetmelikle belirlenir. 
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Mahallî Çevre Kurulunun görevleri 

MADDE 7. — Kurul aşağıdaki görevleri yerine gttirir. 
a) Yüksek Çevre Kurulunun kararları çerçevesinde çevre kirliliğinin önlenmesi ve çevrenin iyileştiril

mesi için gerekli kararları almak, 
b) Çevre kirliliğinin önlenmesi ve çevrenin iyileştirilmesi ile ilgili uygulama programlarını il düzeyinde 

hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak, 
c) Çeşitli bakanlık ve kuruluşların il düzeyindeki faaliyetlerini izlemek, birleştirmek, yönlendirmek ve bu 

konuda gerekli koordinasyonu sağlamak, 
d) İlde bulunan tesis ve işletmelerin çevre kirlil'iği açısından yapılan denetlemelerine ait raporları incele

mek, değerlendirmek ve gerekli önlemleri almak, 
e) Çevre kirliliğini önleyici tedbirleri ihtiva eden eğitici faaliyetler düzenlemek, 
f) îl düzeyinde çevre sorunlarım belirleyip çözüm önerileriyle birlikte Başbakanlık Çevre Müsteşarlığına 

bildirmek. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Çevre Korunmasına İlişkin önlemler ve Yasaklar 

Kirletme yasağı 

MADDE 8. — Her türlü atık ve artığı, çevreye zarar verecek şekilde, ilgili yönetmeliklerde belirlenen 
standartlara ve yöntemlere aykırı olarak doğrudan ve dolaylı biçimde alıcı ortama vermek, depolamak, ta
şımak, uzaklaştırmak ve benzeri faaliyetlerde bulunmak yasaktır. 

Kirlenme ihtimalinin bulunduğu durumlarda ilgililer kirlenmeyi önlemekle; kirlenmenin meydana geldiği 
hallerde kirleten, kirlenmeyi durdurmak, kirlenmenin etkilerini gidermek veya azaltmak için gerekli tedbirleri 
almakla yükümlüdürler. 

Çevre korunması 
MADDE 9. — Kırsal ve kentsel alanda arazi kullanım kararına uygun olarak tespit edilen koruma alan

ları ve bu alanlarda uygulanacak koruma ve kullanım esasları yönetmelikle belirlenir. 
Tespit edilen bu esaslar çerçevesinde aşırı ve yanlış kullanım nedeniyle ülkenin temel ekolojik sistemleri

nin dengesinin bozulması, hayvan ve bitki türlerinin ne sillerinin tehlikeye düşürülmesi, doğal zenginliklerin bü
tünlüklerinin tahribi yasaktır. 
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Çevresel etki değerlendirmesi 

MADDE 9. — Gerçekleştirmeyi planladıkları faaliyetleri sonucu önemli çevre sorunlarına yol açabi
lecek kurum, kuruluş ve işletmeler, çevreye yapacakları tüm etkileri araştırarak en doğru alternatifi seç
mek ve seçilen alternatifin olumsuz etkilerini en aza indirecek önlemleri belirlemek üzere bir «Çevresel Etki 
Değerlendirmesi Raporu» hazırlarlar. 

Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporunun hangi tür projelerde isteneceğine, içeriğine ve onanmasına 
ilişkin esaslar, yönetmelikle belirlenir. 

Haber verme yükümlülüğü 

MADDE 10. — Önemli kirlenmeye veya bozulmaya yol açabilecek yeni bir faaliyete girişmeyi veya mev
cut bir faaliyette değişiklikler yapmayı planlayan gerçek ve tüzelkişiler, girişimlerini önceden mahallin en 
büyük mülkî amirine haber vermekle yükümlüdürler. Mülkî amir durumu derhal Başbakanlık Çeçre Müste
şarlığına ve ilgili bakanlıklara bildirir, 

Arıtma 

MADDE 11. — Atıkların doğrudan ya da dolaylı şekilde alıcı ortama verilmesinde uyulması gereken 
teknik koşullar alıcı ortamın özelliği ve o ortamdan yararlanma imkânları göz önünde tutularak yönetme
likle belirlenir. 

Sıvı, katı veya gaz atıklarıyla kirlenmeye neden olan kuruluşlar, bu atıkların sürekli olarak ölçülme
si, arıtılması, uzaklaştırılması veya zararsız hale getirilmesi için gerekli müstakil veya ortak tesis veya sistem
leri kurmak ve işletmekle yükümlüdürler. 

Bu tür atıkların arıtılması, uzaklaştırılması veya zararsız hale getirilmesi ile yükümlü kuruluşlar da, bu 
işlemlerin yerine getirilmesinde çevreye zarar vermeyecek önlemleri alırlar. 

Denetim 

MADDE 12. — Atıkların arıtılması, uzaklaştırılması ve zararsız hale getirilmesi konusunda mevzuatla 
belirlenen esaslara uygunluğun yetkili makamlarca denetlenmesini sağlamak üzere, bu atıkları çıkaran kuru
luşlar, bunların nitelik ve niceliğine ilişkin verileri sürekli ve düzenli olarak belgelemekle yükümlüdür. 

Atıklarla ilgili denetimi yapacak kurum ve kuruluşlarla, denetimin yapılış biçimine ilişkin esaslar yönet
melikte gösterilir. 

İşletme izni 

MADDE 13. — Atıklarıyla kirliliğe neden olacak kuruluşlar, mevzuatta öngörülen arıtma tesis veya 
sistemlerini müstakil veya ortak olarak kurmakla yükümlüdürler. Bu tesis veya sistemler kurulup işletmeye 
hazır hale getirilmedikçe, yetkili mercilerce işletme ve kullanım izni verilmez. 
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Çevresel etki değerlendirilmesi 

MADDE 10. — Gerçekleştirmeyi planladıkları faaliyetleri sonucu çevre sorunlarına yol açabilecek ku
rum, kuruluş ve işletmeler bir «Çevresel Etki Değerlendirme Raporu» hazırlarlar. Bu raporda çevreye yapı
labilecek tüm etkiler göz önünde bulundurularak çevre kirlenmesine sebep olabilecek atık ve artıkların ne 
şekilde zararsız hale getirilebileceği ve bu hususta ah nacak önlemler belirtilir. 

«Çevresel Etki Değerlendirme Raporu» nun; hangi tip projelerde isteneceği, ihtiva edeceği hususlar ve 
hangi makamca onaylanacağına dair esaslar yönetmelikle belirlenir. 

İsletme izni ve haber verme yükümlülüğü 

MADDE 11. — Gerçekleştirilmesi planlanan kurum, kuruluş ve işletmeler mevzuatta öngörülen arıtma 
tesis veya sistemlerini müstakil veya ortak olarak kurmakla yükümlüdürler. Arıtma tesis veya sistemleri ku
rulup işletmeye hazır hale getirilmedikçe, kurum, kuruluş ve işletmelere işletme ve kullanım izni verilmez. 

işletme izni alarak faaliyete geçen herhangi bir kurum, kuruluş ve işletme, faaliyetlerinde değişiklikler 
yapmayı ve tesisini büyütmeyi planladığında girişimlerini önceden mahallin en büyük mülkî amirine haber 
vermekle yükümlüdür. Mülkî amir durumu derhal Başbakanlık Çevre Müsteşarlığına ve ilgili Bakanlığa bil
dirir. 

Her türlü atık ve artıkların arıtılması, uzaklaştırılması veya zararsız hale getirilmesi ile yükümlü kuruluş
lar da bu işlemlerin yerine getirilmesinde çevreye zarar vermeyecek önlemleri alırlar. 

Atık ve artıkların doğrudan veya dolaylı şekilde alıcı ortama verilmesinde uygulanması gereken teknik 
usuller alıcı ortamın özelliği ve o ortamdan yararlanma imkânları göz önünde tutularak yönetmelikle be
lirlenir. 

Denetim 

MADDE 12. — Atık ve artıkların arıtılması, uzaklaştırılması ve zararsız hale getirilmesi ile ilgili dene
timlerin nasıl ve hangi kurum ve kuruluşlarca yapılacağı, denetleme elemanlarının nitelikleri ve yetkileri 
yönetmelikle belirlenir. 

Kuruluş ve işletmeler faaliyetlerinin denetlenmesi için çıkardıkları atık ve artıkların özellik ve miktarına 
ilişkin bilgileri sürekli ve düzenli olarak belirlemek ve bu hususu belgelemekle yükümlüdürler. 
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Tehlikeli kimyasal maddeler 

MADDE 14. — Havada, suda veya toprakta kalıcı özellik gösteren ve ekolojik dengeyi bozan kimya
sal maddelerin, üretim, ithal, taşıma ve kullanımında, çevre korunması esasları dikkate alınır. Bu tür mad
delerin üretim, ithal, taşıma ve kullanımına ilişkin sınırlamalar, yönetmelikle belirlenir. 

Gürültü 

MADDE 15. — Kişilerin huzur ve sükûnunu, beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde gürültü çıkarıl
ması yasaktır. Bu husustaki standartlar yönetmelikle belirlenir. 

Fabrika, işyeri, atölye, hizmet binaları, umuma açık yerler ve konutlarda devamlı gürültü çıkarılmaması ve 
bunların en aza indirilmesi için gerekli tedbirler alınır. 

Faaliyetin durdurulması 

MADDE 16. — Bu Kanunda yazılı yasaklara aykırı kareket eden veya Kanunla belirtilen yükümlülük
leri yerine getirmeyen kuruluş veya işletmelerin faaliyeti, mahallin en büyük mülkî amiri tarafından, aykırı 
davranılan yasağın veya yerine getirilmeyen yükümlülüğün çeşit ve niteliğine göre, kısmen veya tamamen, 
süreli veya süresiz olarak durdurulur. 

Durdurma sebebi ortadan kaldırıldıktan sonra, faaliyeti durdurulan kuruluş veya işletmelere yeniden faa
liyete geçme izni verilir. 

Durdurma kararı ile bunun kaldırılmasına ilişkin karar, faaliyeti durdurulan kuruluş veya işletmeye der
hal tebliğ edilir ve Başbakanlık Çevre Müsteşarlığı ile ilgili diğer kuruluşlara da bildirilir. 

Tehlikeli hallerde faaliyetin durdurulması 

MADDE 17. — Çevre Kirliliğinin toplum sağlığı yönünden büyük tehlike yarattığı hallerde Başbakanlık 
Çevre Müsteşarlığı, kendiliğinden veya ilgili bakanlığın istemi üzerine, bu kirlenmeye yol açan faaliyetlerin 
geçici bir süre için kısmen veya tamamen durdurulmasına karar verir ve kararın uygulanmasını mahallin 
en büyük mülkî amirinden ister. 

Sözkpnusu faaliyetler, bu gibi hallerde, mahallin en büyük mülkî amirinin kendiliğinden vereceği kararla 
da durdurulabilir. Bu karar, derhal Başbkanlık Çevre Müsteşarlığına bildirilir. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 632) 



— 25 — 

(M. G. K.) 
(İhtisas Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Zararlı kimyasal maddeler 

MADDE 13. — Havada, suda veya toprakta kalıcı özellik gösteren ve ekolojik dengeyi bozan kimyasal 
maddelerin üretim, ithal, taşıma, depolama ve kulla nımında çevre korunması esasları dikkate alınır. Bu 
tür maddelerin üretim, ithal, taşıma, depolama ve kullanımına ilişkin sınırlamalar yönetmelikle belirlenir. 

Gürültü 

MADDE 14. — Kişilerin huzur ve sükûnunu, beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde yönetmelikle belirle
nen standartlar üzerinde gürültü çıkarılması yasaktır. Fabrika, işyeri, atölye, hizmet binaları, konutlar ve 
ulaşım araçlarında gürültünün asgariye indirilmesi için gerekli önlemler alınır. 

Faaliyetlerin durdurulması 

MADDE 15. — Bu Kanunda yazılı yasaklara aykırı hareket eden veya kanunla belirtilen yükümlülük
leri yerine getirmeyen kurum, kuruluş ve işletmelere mahallin en büyük mülkî amiri, bu yasaklara aykırı 
faaliyeti düzeltmek ve kanunda belirtilen yükümlülükleri yerine getirmek üzere esasları yönetmelikle belirle
nen yeteri kadar bir süre verir. 

Bu süre içinde yasaklara aykırı hareket ve yükümlülüğü yerine getirmemekten dolayı ayrıca ceza verilmez. 
Bu süre sonunda bunları yapmayan kurum, kuruluş veya işletmelerin faaliyeti, yasağın veya yerine getiril

meyen yükümlülüğün çeşit ve niteliğine göre kısmen veya tamamen, süreli veya süresiz olarak durdurulur. 

Tehlikeli hallerde faaliyetin durdurulması 

MADDE 16. — Çevre kirliliğinin toplum sağlığı yönünden tehlike yarattığı hallerde Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığı kendiliğinden veya Başbakanlık Çevre Müsteşarlığının talebi üzerine, bu kirlenmeye yol 
açan faaliyetlerin geçici bir süre için kısmen veya tamamen durdurulmasına karar verir ve kararın uygu
lanmasını mahallin en büyük mülkî amirinden ister. 

Söz konusu faaliyetler bu gibi hallerde, mahallin en büyük mülkî amirinin, vereceği kararla da durduru
labilir. Bu karar derhal Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ile Başbakanlık Çevre Müsteşarlığına bildirilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Çevre Kirliliğini önleme Fonu 

Fonun kurulması 

MADDE 17. — Çevre kirliliğinin önlenmesi ve çevrenin iyileştirilmesi, ayrıca bu konu ile ilgili harcama
ların % 45'ine kadar en çok yirmi yıl vadeli kredilerle desteklenmesini sağlamak amacıyla «Çevre Kirliliğini 
Önleme Fonu» kurulmuştur. 

Fonun gelirleri 

MADDE 18. — Çevre Kirliliğini Önleme Fonu;. 
a) Motorlu taşıt araçlarının fennî muayeneleri sırasında ayrıca alınacak fennî muayene ücretinin onda 

bir oranında, 
b) Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre gemi siciline tescil edilen her türlü deniz aracından gros ton 

başına her yıl alınacak ori lira, 
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c) Hava taşıt araçlarından, yurt içi taşunaları için ayrıca alınacak yolcu başına Ibilet bedelinin binde ikisi 
ile taşınan yük için ton başına yılda yüz lira, 

d) Yüksek Çevre Kurulunca belirlenen yerlerdeki fabrika, işyeri, atölyelerden ayrıca alınacak gelir ver
gisinin binde biri oranında, 

Fona katılma payları ile; 
e) Çevre Müsteşarlığının bütçesine bu amaçla her yd konan ödeneklerden, 
f) Fondan verilecek kredilerin faizlerinden, 
g) Yardım ve bağışlardan, 
h) Bu Kanuna göre verilecek para cezalarından, 
Oluşur. 
Fonun gelirleri bir Devlet bankasında açılacak hesapta toplanır. 
Bu Kanunun 18 inci maddesinin a, b, c ve d fıkraları gereğince toplanan paralar ertesi ayın 15'ine ka

dar belirtilen Devlet bankasındaki hesaba yatırılır. Zamanında bu işlemi yerine getirmeyen ilgili kurum ve 
kuruluşlar fon için toplanan meblağı % 10 faiziyle öderler. Gecikmeye sebep olanlar hakkında kanunî iş
lem yapılır. 

Fonun kullanılması 

MADDE 19. — Çevre Kirliliğini Önleme Fonu Başbakanlık Çevre Müsteşarlığı aracılığı ile kullanılır. 
Fonun ita amiri Çevre Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Devlet Bakanıdır. 
Bu Fondan yapılacak harcamalar 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu ve 2490 sayılı Artırma ve Ek

siltme ve ihale Kanunu hükümlerine tabi değildir. 
«Fonun gelir ve giderlerine ilişkin belgeler bütçe yılının hitamından itibaren üç ay içinde denetlenmek 

üzere Sayıştay Başkanlığına verilir.» 

Fon ancak aşağıdaki maksatlar için kullanılır. 
a) Çevre kirliliğini önleyici araştırma faaliyetleri, 
b) Çevrenin temizlenmesi, 
c) Çevre kirliliğini önleyici eğitim faaliyetleri, 
d) Personel yetiştirilmesi, 
e) Teknoloji ve proje satın alınması, 
f) Proje yarışmaları düzenlenmesi, 
g) Arıtma tesisi yapacak olan gerçek ve tüzelkişilere kredi yardımı, 
h) Çevre kirliliğini önleyici ve çevreyi iyileştirici faaliyetlerde kullanılacak olan her türlü araç gereç alı

mı, 
ı) Ağaçlandırma, 
j) Hayvan ve bitki nesillerinin ıslahı için yapılacak çalışmalar. 

Fonun gelirlerinin tahsili, tespit edilecek Devlet bankasına yatırılması, kullanımı ile ilgili hususlar ve esas
lar Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak yönetm elikle belirlenir. 
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DÖRDÜNCÜ IBÖLÜM 
Ceza Hükümleri 

İdarî nitelikte cezalar 
MADDE 18. — Bu Kanunun; 
a) 7 nci maddesinin birinci fıkrasındaki yasağa uymayanlara beşbin liradan yirmibeşbin liraya kadar, 

aynı maddenin ikinci fıkrasındaki yükümlülüğü, yetkili mercilerce usulüne göre yapılan bildirime rağmen ye
rine getirmeyenlere ellibin liradan ikiyüzellibin liraya kadar, 

b) Yönetmelikte gösterilen koruma ve kullanım esaslarına aykırı davranmak suretiyle 8 inci maddesinin 
birinci fıkrasındaki yasaklara uymayanlara onbin liradan ellibin liraya kadar, 

c) 10 uncu madesinde gpsterilen haber verme yükümlülüğünü yerine getiı mey enlere onbin liradan elli
bin liraya kadar, 

d) 11 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki yükümlülükleri yerine getirmeyen kuruluşlara ellibin liradan 
ikiyüzellibin liraya kadar; aynı maddenin üçüncü fıkrasındaki önlemleri almayan kuruluşlara yirmibeşbin li
radan yüzyirmibeşbin liraya kadar, 

e) 12 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen yükümlülüklere uymayan kuruluşlara ellibin liradan 
ikiyüzellibin liraya kadar, 

f) 13 üncü maddesinde kurulması öngörülen arıtma tesis ve sistemlerini kurmayanlara yüzbin liradan 
üçyüzbin liraya kadar, 

g) Yönetmelikle belirlenen sınırlamalara uymamak suretiyle 14 üncü maddesine aykırı davranışta bulu
nanlara ellibin liradan ikiyüzellibin liraya kadar. 

h) 15 inci maddesine aykırı davranışta bulunanlara binbeşyüz liradan beşbin liraya kadar, 
ı) 16 ve 17 nci maddeleri uyarınca verilen durdurma kararına uymayanlara yüzbin liradan üçyüzbin li

raya kadar, 
ıPara cezası verilir. 
Yukarıda belirtilen fiillerin tekrarı halinde önceden verilen para cezaları bir misli artırılarak tayin edilir. 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 
Cezaî Hükümler 

İdarî nitelikte cezalar 
MADDE 20. — Gerçek kişilerden bu Kanunun; 
a) 8 inci maddesinin birinci fıkrasındaki yasağa uymayanlara onbin lira; aynı maddenin ikinci fıkrasın

daki yükümlülüğü, yetkili mercilerce usulüne göre yapılan bildirime rağmen yerine getirmeyenlere ellibin 
lira, 

b) Yönetmelikte gösterilen koruma ve kullanım esaslarına aykırı davranmak suretiyle 9 uncu maddesinin 
ikinci fıkrasındaki yasaklara uymayanlara onbin lira, 

c) Yönetmelikle belirlenen sınırlamalara uymamak suretiyle 13 üncü maddesine aykırı davranışta bulu
nanlara yüzbin lira, 

d) 14 üncü maddesine aykırı davranışta bulunan ve önlemleri almayanlara ikibinbeşyüz lira, 
Para cezası verilir. 
Yukarıdaki fiiller kuruluş ve işletmeler tarafından işlendiği takdirde; bu maddede belirtilen cezalar kuru

luş ve işletmelere üç katı olarak, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 182 nci maddesi gereğince bilanço esasına 
göre. def ter tutması gereken kuruluş ve işletmelere ise bu cezalar beş katı olarak verilir. 

Kuruluş ve işletmelere verilecek idarî nitelikte cezalar 

MADDE 21. — Bu Kanunun; 
a) 11 inci maddesinin birinci fıkrasındaki yükümlülüğü yerine getirmeyen kuruluş ve işletmelere yüzbin 

lira, aynı maddenin üçüncü fıkrasındaki önlemleri almayan kuruluş ve işletmelere ellibin lira, 
b) 12 nci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen yükümlülüklere uymayan kuruluş ve işletmelere ellibin 

lira, 
c) 11 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen haber verme yükümlülüğünü yerine getirmeyen kuruluş 

ve işletmelere yirmibeşbin lira, 
Para cezası verilir. 
Bu fiilleri işleyen kuruluş ve işletmeler, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 182 nci maddesi gereğince bilan

ço esasına göre defter tutması gereken mükelleflerden ise bu maddede belirtilen cezalar üç katı olarak verilir. 

Gemiler için verilecek cezalar 

MADDE 22. — Bütün sahillerimizde, karasularımız ile iç sularımız olan Marmara Denizi, İstanbul ve Ça
nakkale Boğazlarında, Liman ve körfezlerimiz, tabiî ve sunî göllerimiz ile akarsularımızda bu Kanunun 8 inci 
maddesinin birinci fıkrasındaki kirletme yasağına uymayan gemiler ile deniz vasıtalarına; 

a) Balast tahliyesi yapan (Tankerlerden, 1000 (dahil) gros tona kadar olanlara 500.000 lira, 1000-5000 
(dahil) gros ton arasındakilere 1.000.000 lira, 5000 gros tondan fazla olanlara 5.»300.000 lira, 

b) Tankerler dahil diğer gemilerden, her türlü artık döken, sintine tahliyesi yapanlara 18 (dahil) - 1000 
(dahil) gros ton arasındakilere, 500.000 lira, 1000 gros tondan fazla olanlara 1.000.000 lira, 
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İdarî cezalarda yetki ve itiraz 
MADDE 19. — Yukarıdaki maddede gösterilen cezalar doğrudan doğruya mahallin en büyük mülkî amiri 

tarafından verilir. Bu cezalara karşı, cezanın tebliğ tarihinden itibaren en geç yedi gün içinde yetkili idare 
mahkemesine itiraz edilebilir. 

İtiraz, idarece verilen cezanın yerine getirilmesini durdurmaz. 
İtiraz, zaruret görülmeyen hallerde, evrak üzerinde inceleme yapılarak on gün içinde sonuçlandırılır. 
İtiraz üzerine verilen karar kesindir.; 
Bu cezalar mahallin mal memurluğunca infaz edilir. 

Mahkemece verilecek cezalar 
MADDE 20. — 12 nci maddede gösterilen belgeleme yükümlülüğünü yerine getirirken gerçeğe aykırı 

belge düzenleyenlere fiil daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası 
hükmolunur. 

12 nci maddedeki yükümlülüğü yerine getirirken yetkili makamlara yanlış ve yanıltıcı bilgi verenlere altı 
aydan iki yıla kadar hapis cezası verilir. 

Diğer kanunlarda yazdı cezalar 
MADDE 21. — Bu Kanunda yazılı fiiller hakkında verilecek idarî nitelikteki cezalar, bu fiiller için diğer 

kanunlarda yazılı cezaların uygulanmasına engel olmaz. 
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c) 18 (hariç) gros tona kadar olan gemilere ve gemi tarifine uymayan denizi kirleten veya sintine basan 
(tki zamanlı kıçtan takmalı ve benzine yağ karıştırarak çalışan motorlu teknelerin eksoz kirletmeleri hariç) 
deniz vasıtalarına 25.000 Lira, 

Para cezası verilir. 

Fiillerin tekrarı 

MADDE 23. — Bu Kanunun 20, 21 ve 22 nci maddelerinde belirtilen fiillerin tekrarı halinde para ceza
ları bir katı artırılarak verilir. 

İdarî cezalarda yetki 
MADDE 24. — Yukarıdaki maddelerde gösterilen cezalar doğrudan doğruya mahallin en büyük mülkî 

amiri tarafından verilir. Bu cezalar 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hüküm
lerine göre mal memurluğunca tahsil edilir. Ancak 22 nci maddede gösterilen cezalar : 

a) Liman sınırları içinde, doğrudan doğruya liman başkanları tarafından verilir. Cezayı derhal ve defaten 
ödemeyen ve bu hususta teminat ve kefalet göstermeyen gemiler, diğer deniz vasıtaları, 5 günden 15 güne kadar 
seyrüsefer veya faaliyetten men olunur. 

Bu müddet hitamında, ceza ödenmediği takdirde, bu ceza 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 
Hakkında Kanun hükümleri gereğince tahsil edilir. 

b) Liman sınırları dışında, cezalar doğrudan doğruya Sahil Güvenlik Bot Komutanlarınca verilir. Cezayı 
derhal ve defaten ödemeyen gemiler ve götürülebilen diğer deniz vasıtaları en yakın limana götürülerek sav
cılığa teslim edilir. Yukarıdaki maddede belirtilen hususlar uygulanır. 

Kendi makineleri ile tahrik edilemeyen deniz vasıtaları hakkında gerekli zabıt tutularak, durum en yakın 
sahildar il veya ilçe merkezindeki savcılığa intikal ettirilir. 

c) Liman teşkilatının bulunmadığı yerlerdeki kirletmeler ile, bütün göl ve akarsulara yapılan kirletmeler 
için mülkî amirlerin ceza verme yetkileri saklıdır. Gerekli denetimi yukarıdaki esaslara uygun olarak yaparlar. 

Makbuz karşılığında tahsil edilen para cezaları, mahallin en büyük mal memurluklarına yatırılır. 
Gemi ve deniz araçlarına verilecek cezalarda suçun tespiti, cezanın kesilmesi usulleri ile ceza uygulamasın

da kullanılacak makbuzların şekli, dağıtımı ve kontrolü hususundaki esaslar yönetmeliklerle belirlenir. 

İdarî cezalara itiraz 
MADDE 25. — İdarî cezalara karşı, cezanın tebliğ tarihinden itibaren en geç yedi gün içinde yetkili idare 

mahkemesine itiraz edilebilir. 
İtiraz idarece verilen cezanın yerine getirilmesini durdurmaz. 
İtiraz zaruret görülmeyen hallerde, evrak üzerinde inceleme yapılarak en kısa sürede sonuçlandırılır. 
İtiraz üzerine verilen cezalar kesindir. 

Mahkemece verilecek cezalar 
MADDE 26. — 12 nci maddede gösterilen belgeleme yükümlülüğünü yerine getirirken gerçeğe aykırı belge 

düzenleyenlere fiil daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası hük-
molunur. 

12 nci maddedeki yükümlülüğü yerine getirirken yetkili makamlara yanlış ve yanıltıcı bilgi verenler* altı 
aydan iki yıla kadar hapis cezası verilir. 

Diğer kanunlarda yazılı cezalar 
MADDE 27. — Bu Kanunda yazılı fiiller hakkında verilecek idarî nitelikteki cezalar, bu fiiller için diğer 

kanunlarda yazılı cezaların uygulanmasına engel olmaz. 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

Kirletenin sorumluluğu 

MADDE 22. — Kirletenin, kirlenmeyi durdurmak, gidermek veya azaltmak için gerekli önlemleri alma
ması veya bu önlemlerin yetkili makamlarca doğrudan alınması nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarınca ya
pılan gerekli harcamalar kirletene ödetilir. 

Kirletenin, meydana gelen zararlardan ötürü genel hükümlere göre tazminat sorumluluğu saklıdır. 

Teşvik 

MADDE 23. — Kirliliğin önlenmesi ve giderilmesine ilişkin faaliyetler ile çevrenin korunmasına yönelik 
olarak hazırlanan yönetmeliklerle belirlenen standart ve esaslara uygun biçimde projelendirilen faaliyetler teş
vik tedbirleri uygulamasından yararlandırılır. 

Bu amaçla her yıl başında Başbakanlık Çevre Müsteşarlığınca belirlenecek ilkeler, arazi ve kaynak kulla
nım kararları veren ve proje değerlendirmesi yapan yetkili kuruluşlara bildirilir. 

Onsekizinci maddede belirtilen cezalara neden olan fiilleri işleyen gerçek ve tüzelkişiler, verilen süre için
de sözkonusu yükümlülüklerini yerine getirmedikleri takdirde, bu maddede yazılı teşvik tedbirlerinden ya
rarlandırılmazlar veya daha önce kendileri ile ilgili olarak uygulanmakta olan teşvik tedbirleri durdurulur. 

İdarî makamlara başvurma , 

MADDE 24. — Çevreyi kirleten veya bozan bir faaliyetten zarar gören veya haberdar olan gerçek ve 
tüzelkişiler, idarî makamlara başvurarak bu faaliyetin durdurulmasını isteyebilirler. 

Yönetmelikler 

MADDE 25. — Bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili olarak çıkarılacak yönetmelikler, ilgili Bakanlıkların 
görüşü alınarak Başbakanlık Çevre Müsteşarlığınca hazırlanır, «Yüksek Çevre Kurulu» tarafından uygun gö
rüldükten sonra, Kanunun yürürlüğe girmesinden başlayarak en geç bir yıl içinde Resmî Gazetede yayım
lanarak yürürlüğe konulur. 

GEÇİCİ MADDE — Bu Kanun çerçevesinde ildeki hizmetler, Başbakanlık Çevre Müsteşarlığı taşra teş
kilatı kuruluncaya kadar, İl Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüklerince yürütülür. 

Yürürlük 
MADDE 26. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 
MADDE 27. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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ALTINCI BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

Kirletenin sorumluluğu 

MADDE 28. — Kirletenin kirlenmeyi durdurmak, gidermek veya azaltmak için gerekli önlemleri alma
ması veya bu önlemlerin yetkili makamlarca doğrudan alınması nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarınca ya
pılan gerekli harcamalar 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre 
kirletenden tahsil edilir. 

Kirletenin, meydana gelen zarardan ötürü genel hükümlere göre tazminat sorumluluğu saklıdır. 

Teşvik 

MADDE 29. — Kirliliğin önlenmesi ve giderilmesine ilişkin faaliyetler teşvik tedbirlerinden yararlandırılır. 
Bu amaçla her yılın başında belirlenen teşvik sistemine Başbakanlık Çevre Müsteşarlığının görüşü alınarak yeni 
esaslar getirilir. 

Teşvik tedbirleri ile ilgili esaslar yönetmelikle belirlenir. Bu Kanunda belirlenen cezalara neden olan fiilleri 
işleyen gerçek ve tüzelkişiler, verilen süre içinde söz konusu yükümlülüklerini yerine getirmedikleri takdirde 
bu maddede yazılı teşvik tedbirlerinden yararlanamazlar ve daha önce kendileri ile ilgili olarak uygulanmakta 
olan teşvik tedbirleri durdurulur. 

İdarî makamlara başvurma 

MADDE 30. — Çevreyi kirleten veya bozan bir faaliyetten zarar gören veya haberdar olan gerçek ve tü-, 
zelkişiler, idarî makamlara başvurarak bu faaliyetin durdurulmasını isteyebilirler. 

Yönetmelikler 

MADDE 31. — Bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili olarak çıkarılacak yönetmelikler, ilgili bakanlıkların gö
rüşü alınarak Başbakanlık Çevre Müsteşarlığınca hazırlanır. «Yüksek Çevre Kurulu» tarafından uygun görül
dükten sonra, Kanunun yürürlüğe girmesinden başlayarak en geç bir yıl içinde Resmî Gazetede yayımlanarak yü
rürlüğe konulur. 

ı Uygulanmayacak hükümler 

MADDE 32. — Bu Kanuna göre yürürlüğe konulacak yönetmeliklerin yayımından itibaren deniz kirliliği
nin önlenmesi hususunda 618 sayılı Limanlar Kanununun 4 ve 11 inci maddeleri gereği yürürlükte bulunan 
ceza hükümleri uygulanmaz. 

GEÇÎCt MADDE. — Bu Kanunda belirtilen ilgili yönetmelikler yürürlüğe konuluncaya kadar gemiler 
ve diğer deniz taşıt araçlarına 618 sayılı Limanlar Kanununun hükümlerine göre denizlerin kirletilmesi ile 
ilgili olarak yapılan ceza uygulamasına devam olunur. 

Yürürlük 
MADDE 33. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 
MADDE 34. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.: . 
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MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 624 

Millî Parklar Kanunu Teklifinin Danışma Meclisince Kabul 
Olunan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi İhtisas Komisyonu 

Raporu. (D. Meclisi: 2 / 9 2 ; M. G. Konseyi: 2 /129) 

(D. Meclisi S. Sayısı : 415) 

T. C. 
Danışma Meclisi Başkanlığı 

Genelsekreterliği 16 Haziran 1981 
Kanunlar Müdürlüğü : 06-3317 (2/92) 3784 

Konu : Kanun Teklifi 

MltLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 15 Haziran 1983 tarihli 119 uncu Birleşiminde görüşülerek işaret oyu 
ile kabul edilen, Millî Parklar Kanun Teklifi ekte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Sadi İRMAK 

Danışma Meclisi Başkanı 

NOT : Bu Kanun Teklifi, Genel Kurulun 8, 15 Haziran 1983 tarihli 115 ve 119 uncu birleşimlerinde görü
şülmüştür. 
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DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Ülkemizde tabiî ve kültürel varlıkların olağanüstü özellik ve güzellik taşıyan örneklerinin sürekli korun
ması, buralarda bilimsel ve eğitici çalışmalara imkân verilmesi, sosyal, kültürel, sportif ve turistik gayelerle 
çok yönlü, düzenli, sürekli, etkili bir sistemde, idare ve işletilmesini sağlayarak, mevcut ve yeniden tesis edi
lecek Millî Park ve benzeri uygulamaların prensip, politika ve stratejilerini bir bütün olarak ele alan kanun 
teklifimiz ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini müsaadelerinize arz ederiz. 
Saygılarımızla. 

Muhsin Zekâi BAYER 

Fehmi KUZUOĞLU 

İbrahim GÖKTEPE 

Turgut TAN 

Muzaffer SAĞIŞMAN 

İbrahim ŞENOCAK 

Necdet ÖZDOĞAN 

Türe TUNÇBAY 

Lâmi SÜNGÜ 

Enis MURATOĞLU 

Rafet İBRAHİMOĞLU 

Fenni İSLİMYELt 

Şerafettin YARKIN 

Zeki ÖZKAYA 

Selçuk KANTARCIOĞLU 

Aydemir AŞKIN 

Ahmet SARP 

Ethem AYAN 

Ali DİKMEN 

Hayati GÜRTAN 

Lütfullah TOSYALI 

Ayhan FIRAT 

Yavuz ALTOP 

Zeki ÇAKMAKÇI 

Turgut KUNTER 

Evliya PARLAK 

Mahmut Nedim BİLGİÇ 

Akif ERGİN AY 

Avni MÜFTÜOĞLU 

Sadi ERDEM 

Salih İNAL 

Nermin ÖZTUŞ 

Adnan OREL 

Şener AKYOL 

Atalay PEKÖZ 

Avni ŞAHİN 

Mustafa YÜCEL 

Mehmet AKDEMİR 

3 Şubat 1983 

Osman YAVUZ 

Şükrü BAŞBUĞ 

Mustafa ALPDÜNDAR 

Ertugrul Zekâi ÖKTE 

M. Ali Öztürk TEKELİ 

Necmettin NARLIOĞLU 

Şadan TUZCU 

İsa VARDAL 

Recep MERİÇ 

Feridun Ş. ÖĞÜNÇ 

Abdülkadir ERENER 

Mehmet KANAT 

Yılmaz ÖZMAN 

M. R. KARAHASANOĞLU 

Hikmet ALTUĞ 

Yıldırım AVCI 

Alâeddin AKSOY 

Mehmet AYDAR 

Mahir CANOVA 

MİLLÎ PARKLAR KANUNU TEKLİFİ GEREKÇESİ 

İnsan, Neolitik çağdan bu yana doğaya müdahale ederek doğal çevrenin değişmesine sebep olmuştur. 
Dünya nüfusunun süratle artması, teknolojideki sürekli gelişmeler hızlı sanayileşme ve kentleşme süreci doğal 
kaynakların tahribini son yıllarda daha da yaygınlaştırmıştır. Toprak, bitki ve su dengesinin, yani genelde 
ekolojik dengenin bozulması sonucu erozyon sorunu yanında; toprak, su ve hava kirlenmeleri ve benzerî 
nedenlere etken olan yanlış kullanım insanın ve diğer tüm canlıların doğal yaşama ortamını gittikçe kötüleş
tirmekte ve daraltmaktadır. 

Bununla 'beraber, doğal çevre değerlerini, önemli ölçüde bozduklarının ve yer yer bütünüyle yitirdiklerinin 
bilincine varan ülkeler, onları yeniden iyileştirmenin veya şimdiye kadar korunabilmiş olan doğal ve kül-
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türel değerlerinin sürekli olarak korunmasının önemini kavramışlar ve bu konuda gerekli önlemleri yasal ola
rak da almaya başlamışlardır. 

Yukarıda belirtilen sorunlar aynen ülkemiz için de geçerlidir ve doğal kaynakların tahribine karşı önlem 
almada ve doğal dengenin devamının sağlanmasında geç kalındığı birçok kötü örnekleriyle görülmektedir. 
Üstün doğal güzelliklerin ve zengin kültür varlıklarının, ormanların, dolayısıyla bitki varlığının yer yer büyük 
ölçüde tahrip edildiği, diğer taraftan tür çeşitliliği ve zenginliği ile ülke ekonomisine büyük katkısı olabile
cek yaban hayatının ve av hayvanlarının süratle azaldığı, hatta kaybolmaya yüz tuttuğu veya kaybolduğu 
gerçeği, önemli örnekler teşkil eder. 

Doğal ve kültürel varlıklarımızın, millî bir miras olarak bize ulaştığından daha iyi bir şekilde gelecek 
kuşaklara devri için bilinçli bir koruma ve faydalanma temeline dayanılarak ele alınması Türkiye için kaçınıl
maz bir zorunluluk olmuştur. 

Amerika ve Avrupa kıt'alarında olduğu gibi sanayi devrimini başarmış ve bakir doğa ortamında dinlen
me, bedensel ve ruhsal yenileme ve eğlenmenin önemli bir ihtiyaç olarak ortaya çıktığı ülkelerde; nadir gü
zellik ve özellikleri sinesinde barındıran doğa parçalarının mevcut durumları ile muhafaza edilmelerine ve 
bu doğal çevrenin taşıma kapasiteleri sınırları içinde insanların eğlenme ve dinlenmelerine arz edilmesine 
ilişkin çalışmaların başlangıcı bir asır öncelerine kadar gitmektedir, 

Gelişen sosyal ve ekonomik koşullara bağlı olarak toplumumuzun da doğal çevrede dinlenme - eğlenme 
ve tatil yapma talepleri hızla artmakta ve üstün turizm kaynaklarımıza dış turizm talepleri de yükselmekte-
dkt 

Bu taleplerin, özellikle sahillerde hızlı ve düzensiz gelişmelere ve yapılaşmalara neden olduğu açıkça iz
lenmekte, artan bu talebe karşılık, zamanında ve planlı hizmet arzı sağlanmadığında, onarılması imkânsız do
ğal çevre tahribatı oluşmaktadır. 

Ülkemiz, doğal özellikler ve estetik bütünlük gösteren ve bunların yanında tarihî devirlerde insan ze
kâsı ve hüneriyle şekillenmiş farklı kültürlerin müstesna izlerini taşıyan, ulusal hatta uluslararası düzeyde 
önemli ve özel koruma ve kullanma statüsü içinde kıymetlendirilmesi gerekli, Millî park, Doğa parkı, Doğa 
anıtı ve Doğayı koruma alanı olarak değerlendirilmesi kaçınılmaz üstün kaynak verilerine sahip bulunmak
tadır. 

Bu nedenle yurdumuzun doğal ve kültürel olağanüstü özellik ve güzellikler taşıyan yörelerinin, sürekli ko
runması, buralarda bilimsel ve eğitsel çalışmalara imkân verilmesi, sosyal, kültürel ve turistik gayelerle, çok 
yönlü, düzenli, sürekli, etkili, verimli bir faydalanmaya sunulması gerekir. 

Ülkemizde 1940'larda ormancılık literatürüne giren Millî park deyimi 8.9.1956 tarih ve 6831 sayılı Orman 
Kanunu hükümleri uyarınca yasak çalışmalara dönüşmüştür. Bu yasanın 25 inci maddesinde «Orman Ge
nel Müdürlüğünün, mevkii ve haiz olduğu hususiyet dolayısıyla, lüzum göreceği ormanları, orman rejimine 
giren sahaları memleketin ilim hayatının istifadesine tahsis etmek, tabiattı muhafaza etmek, yurdun güzel
liğini devam ettirmek, halkın çeşitli spor ve dinlenme ihtiyacını karşılamak, turistik hareketlere imkan ver
mek maksadıyla (Millî park) olarak ayrılabileceği» belirtilerek Millî parklar konusunda uygulamalara olanak 
sağlanmıştır. 

1956 yılından bu yana 17 Millî park ve yaklaşık 50 kadarı Doğa parkı karakterinde yörelerde olmak 
üzere 230 Orman içi Dinlenme Yeri ayrılmış olup, bunların toplam sahası yaklaşık 500 000 hektardır. 

Tüm ülke sathına yaygınlaştırılması gereken, planlı hizmet arzının uygulamada etkinliğini ve geçerliliğini 
sağlamak için yeniden yasal bir düzenlemeye büyük zorunluluk vardır. 

Birçok dünya ülkesinde olduğu gibi ülkemizde de yanlız orman ve orman rejimine tabi sahaların Millî 
park, Doğa parkı, Doğa anıtı ve Doğayı koruma sahası olarak ayrılamayacağı görüşü yüksek planlama kurulu 
tarafından da benimsenerek; birinci beş yıllık kalkınma planı 1963 yılı icra programında, Orman Teşkilatı
na Millî parklar kanun tasarısının hazırlanması görevi verilmiştir. 

Sadece Orman Kanununun bir maddesine dayanılarak ülke çapında özlenen düzeyde Millî Park ve ben
zeri uygulama çalışmaları yapılamamaktadır. Çıkarılması düşünülen bu kanunun, sadece orman alanlarında 
değil, ülke sathında, orman rejimi dışında kalan Göreme - Pamukkale - Nemrut Krateri - Ihlara Vadisi - Efes 
ve Troya gibi yerlerin de Millî Park, Tabiat Parkı, Tabiat Anıtı ve Tabiatı Koruma Sahası olarak ayrılma 
ve planlanmasına ilişkin esasların belirlenmesi amaçlanmaktadır, 
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Yapılan çalışmalar sonunda ilk olarak 9.2.1965 tarihinde ve takibeden üç teşrii dönemde hazırlanan Millî 
Parklar kanun tasarıilan I.B.M.M. ne sunulmuş ise de, bu teşrii dönemler içinde tasarı kanunlaşmamıştır. Bu 
arada Orman Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkındaki 8.6.1972 tarih ve 1595 sayılı mülga Kanunun 3/25 inci 
maddesi gereğince Millî Parklar çalışmalarının daha geniş bir kapsamda ele alınması amacıyla bu kanunun 
verdiği yetkiye dayanılarak Millî Parklar ve Avcılık Genel Müdürlüğü 17.2.1976 tarihinde kurulmuştur. 
Bu Genel Müdürlük, Kamu Kuruluşlarının Reorganizasyonu çalışmaları kapsamında 28.2.1982 tarihinden 
itibaren, Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde bir Daire Başkanlığı haline gelmiştir. 

Yukarıda yapılan açıklamalar karşısında Türkiye çapında Millî Parklar ve benzeri uygulamaların özel 
kanun hükümleriyle ve yetkili bir örgüt tarafından, ülkemiz koşulları ve uluslararası düzeyde belirlenmiş ta
nımları ve yönetim esaslarıyla uyumlu, gereğince yaygın ve yararlı bir düzeyde sürdürülebilmesi için, müte
addit defalar T.B.M.M. ne Hükümet tasarısı olarak sunulan bu tasarı maalesef kanunlaşamamıştır. 

Bu durum göz önünde tutularak işbu Millî Parklar Kanun Teklifi arkadaşlarımla müştereken hazırlan
mıştın 

MİLLÎ PARKLAR KANUN TEKLİFİ 
MADDE GEREKÇELERİ 

Millî Parklar kanun teklifi 8 bölüm ve 34 maddeden oluşmaktadır. 
Birinci bölümde amaç, kapsam ve tanımlarla ilgili hükümler yer almaktadır. 
Madde 1. — Millî Parklar ve benzeri yerlerin ayrılma, kuruluş, koruma ve yönetim amaçlarını belirle

mektedir.! 
Madde 2. — Amaç maddesinde belirtilen yerlerin ayrılma, düzenleme, koruma ve yönetilmesine dair iş 

ve işlemlere dair hüküm yer almaktadır. 
Madde 3. — Bu maddede, Millî Park, Tabiat Parkı, Tabiat Anıtı ve Tabiatı Koruma alanları, ülkemiz 

şartları ve uluslararası kuruluşlarca belirlenen kriterlere uygun olarak tanımlanmışlardır. 
İkinci bölümde Millî park ve benzeri yerlerin ayrılma esasları planlamaları ve kuruluşlarına ilişkin hü

kümler yer almaktadır. 
Madde 4. — Birinci paragrafta Millî Parkların ormanlarda ve orman dışı alanlarda da mülkiyet, iskân, 

kalkınma ve yönetim bütünlüğünü sağlayacak düzende ayrılması ve düzenlenmesi, bu hizmetlerde Bakanlık-
lararası işbirliğinin gerçekleştirilebilmesini sağlamak üzere Bakanlar Kurulu Kararı esasına bağlanmıştır. 

Tabiat Parkı, Tabiat Anıtları ve Tabiatı Koruma alanlarından orman ve orman rejimi içinde kalanları
nın Tarım ve Orman Bakanlığınca, dışında kalanların ise Bakanlar Kurulu Kararı ile ayrılması esası getiril
miştir. 

Madde 5. — Bu kanuna konu olan yerlerin alanlarının ilgili birim ve uzman elemanlara sahip ilgili Ge
nel Müdürlükçe hazırlanacağı ve Tarım ve Orman Bakanlığının onayı ile yürürlüğe konacağı belirlenmiştir. 

Arazi kullanma kararlarının planlara uygun şekilde bir elde toplanmasını, koruma ve yönetimin amaca 
uygunluğunu sağlamak maksadıyla bu kanunun uygulandığı alanların, 6785 ve 1710 sayılı kanunlar, bunla
rın ek ve tadilleri ile 2634 sayılı kanunun 8 inci maddesi kapsamı dışında kalması gerekli görülmüştür. 

Madde 6. — Mülkiyet ve yönetim bütünlüğünün sağlanması için gereğinde gerçek ve tüzelkişilerin 
mülkiyetindeki taşınmazların genel hükümlere göre kamulaştırıla'bileceği bu madde ile tedvin edilmiştir. 

Madde 7. — Bu kanun kapsamına giren yerlerde mülkiyet ve yönetim bütünlüğünün sağlanması mak
sadıyla kamu kuruluşları ve mahallî idarelerin mülkiyetinde veya tasarrufunda bulunan taşınmazların bu 
kanun amacına uygun şekilde kullanılmak kaydıyla Tarım ve Orman Bakanlığına tahsis edilmesi hükme bağ
lanmıştır, 

189 sayılı kanun kapsamına giren yerler için Millî Savunma Başkanlığının muvafakati şartı saklı tutul
muştur. 

Üçüncü bölümde bu sahalarda verilecek izinlere ilişkin hükümler yer almaktadır. 
Madde 8. — Bu kanun kapsamına giren yerlerde, gelişme planlarına uygun olmak kaydıyla kamu ku

ruluşları ve mahallî idarelerce yapılacak her türlü plan, proje ve yatırımlara Tarım ve Orman Bakanlığınca 
izin verilebileceği ve denetleneceği hükmü getirilmiştir. 
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Ancak, tarihî, arkeolojik ve benzeri çalışmalar için ilgili Bakanlığın izninin de aranacağı belirtilmiştir. 
Madde 9. — Gerçek ve tüzelkişilere, sadece Millî Parklar ve Doğa parklarında kamu yararı olmak ve 

idarece konulacak esaslara uymak koşuluyla izin verilebileceği hükmü getirilmiş, izin süresi de 29 yılla sınır
landırılmıştır. Bu alanlarda müstesna turistik potansiyel nedeniyle yoğunlaşacak turistik ve ticarî yatırımların 
kaynak değerleri aleyhine işlemesini önlemek amacıyla gerekli önlemler getirilmesi, genel ve yerel planlar ke
sinleşmeden izin verilemeyeceği de hükme bağlanmıştır. 

Madde 10. — 8 ve 9 uncu madde ile kamu kuruluşları, mahallî idareler, gerçek ve tüzelkişilere verilen 
izin haklarının ve bu haklara dayanılarak yapılan yapı ve tesislerin ikinci şahıslara devir ve temlik edileme
yeceği , edildiği takdirde haklarının kaldırılacağı hükmü getirilmiştir. 

Ayrıca, izin verilirken tespit edilen işletme ve kullanma esaslarına uymayan izin sahiplerine ait hakların 
ne şekilde kaldırılacağı belirlenmiştir. 

Madde 11. — Bu maddede; Doğa anıtları, Doğayı koruma alanlarında izin ve irtifak hakkı verilmeyeceği 
ve verilmiş olanların da bu kanun hükümlerine göre yeniden düzenleneceği hususlarına yer verilmiştir. 

Madde 12. — Bu kanun kapsamına giren yerlerde; maden ve petrol arama ruhsatı verilebilmesinin ancak 
stratejik madenler ve petrol için verilebileceği ve Bakanlar Kurulu kararı aranacağı hususu açıklanmıştır. 

Dördüncü bölümde görevlere ilişkin maddelere yer verilmiştir. 
Madde 13. — Bu madde, bu kanun kapsamına giren yerlerde, koruma, yönetim ve işletmeye ilişkin her 

çeşit alt yapı, üst yapı ve tesislerle Millî park ve Doğa parklarında tanıtım, turistik, sportif, eğlence ve din
lenme hizmetleri için gerekli her türlü yapı ve tesislerin Millî park idaresince yapılacağı veya yaptırılacağı, yö
netilip işletileceği hükmü yer almaktadır. 

Madde 14. — Bu kanun kapsamına giren yerlerde kaynakların geliştirilmesi için teknik girişimler sadece 
kaynak amenajman planları uyarınca yapılabileceği, 

Bu alanlarda orman ürünleri üretimi avlanma ve otlatmaya da, ancak bilimsel gereklere göre ve hazır
lanacak özel amenajman planlarına uygun olarak Tarım ve Orman Bakanlığınca izin verilebileceği hükme bağ
lanmıştır. 

Madde 15. — Bu madde ile plan ve saha bütünlüğünün sağlanması amacıyla bu alanlarda orman ve ara
zi kadastrolarının öncelik ve ivedilikle yapılması gereği getirilmiştir. 

Madde 16. — Millî park,- Doğa parkı, Doğa anıtı ve Doğayı koruma alanlarına kullanabilirlik kazandı
rılması için en önemli faktör olarak ulaşım ağına Karayolları Genel Müdürlüğünce, planına uygun olarak 
öncelik verileceği bu maddede açıklanmış ve Genel Müdürlüğün gerekli kontrol ve üeretlendirmeyi yapa
bilmesi için bu yerlerdeki karayolları üzerinde tesis kurulabileceği ve yolu kontrol edebileceği hükmü getiril
miştir, 

Madde 17. — Millî parklarda doğal ve kültürel kaynak değerlerinin korunması çalışmaları çevrede yaşayan 
halkın devlet mülkünden karşılıksız ve kanunsuz bazı yararlanmalarını önleyebileceğinden bu halkın ekono
mik ve sosyal imkânlarının iyileştirilmesi için yardım, kredi ve fonlardan öncelikle yararlandırılması esasları 
bu maddede getirilmiştir. 

Madde 18. — Bu kanunda belirtilen hizmetlerin görülmesi ve ihdas edilen fonun kullanılmasına ilişkin iş 
ve işlemlerin Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı ilgili bir birimce yürütüleceği belirtilmiştir. 

Beşinci bölümde bu kanun kapsamına giren alanlarda korumaya yönelik hükümler yer almaktadır. 
Madde 19. — Bu kanunun uygulandığı yerlerde, doğal ve ekolojik dengenin, doğal ekosistem değerle

rinin bozulmayacağı; yaban hayatının tahrip edilemeyeceği ve diğer çevre sorunu yaraıtacak faaliyetler ile or
man ürünleri üretimi, avlanma ve otlatmanın yasak olduğu belirtilmektedir. 

Madde 20. — Bu kanun kapsamına giren yerlerde orman yangınlarını önleme ve mücadelede 6831 sayılı 
orman kanununun ilgili hükümleri uygulanacağı hükme bağlanmıştır. 

Madde 21. — Bu madde ile kanunda belirtilea yerlerde onaylanmış planlarda belirtilen yapı ve tesisler dı
şında her çeşit yapı ve tesis kurma, işletme ve varolan yerleşim sahaları dışına yerleşme yasağı getirilmekte
dir 

Madde 22. — Bu kanun kapsamına giren yerlerde her ne şekilde olursa olsun yer elde edilmesi, bu yer
lere yapılacak yapı ve tesislerin tapuya tescili yasaklanmıştın 
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"Madde 23. — Bu kanun kapsamına giren yerlerde kaynakların korunması amacıyla ve bu güzide yurt 
köşelerinde yasak fiillere teşebbüslerin fazla olduğu dikkate alınarak diğer dünya devletlerinde olduğu gibi ko
ruma görevlilerinin özel üniformalı ve devlet güvenlik memurları görev ve yetkisine haiz olacaklaırı hükmü 
bu maddede getirilmiştir. 

Altıncı bölümde Millî parklar Fonunun teşkili, gelirleri ve kullanımına ilişkin hükümler yer almaktadır. 
Madde 24. — Bu madde ile kanun kapsamına giren yerlerde kullanılmak üzere büyük ölçüde, kendi öz 

kaynaklarından oluşan bir «Fon» ihdas edilmesi öngörülmüştür. 
Madde 25. — Bu madde Millî parklar Fonunun gelirleri sayılmıştır. Fon'un öz kaynağı- (b) fıkrasında 

açıkça belirlenmiştir. 
Madde 26. — Bu madde ile de fon bütçesinin yapılması, onaylanması, denetimi ve kullanımı belirlen« 

iniştim 
Yedinci bölümde suçların takibi ve verilecek cezalar maddelerde belirlenmiştir. 
Madde 27. — Bu kanun kapsamına giren yerlerde genellikle doğal kaynakların tahribine yönelik suçlar 

işlendiğinden, suçların takibinde orman, kara avcılığı ve su ürünleri kanunlarının ilgili hükümlerinin aynen 
uygulanması yeterli görülmüştür. 

Madde 28. — Bu madde kanun tatbikatına giren yerlerde işlenecek suçların mevcut mevzuat gereği; 
devlet malları aleyhine işlenen suçlar gibi cezalandırılacağı, Orman, Av Kanunlarındaki cezaların ise kanunun 
getirdiği statüler içinde yer alan sahaların müstesna kaynak değerlerinde koruma etkinliğinin artırılması 
için iki katı olarak hükmolunacağı hususu getirilmiştir. 

Madde 29. — Bu madde mevcut mevzuatta tarifi ve cezası belirtilmemiş olup bu yasanın getirdiği esas
lara riayet etmeyenlerin veya işlediği suçun Türk Ceza Kanununda belirtilen cezası daha ağır olması gerek
meyenlerin bir aydan üç aya kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları hükmü getirilmiştir. 

Madde 30. — Bu kanun kapsamına giren yerlerde idare tarafından tespit edilen koruma ve kullanma 
esaslarına aykırı hareketleri önlemek gayesi ile ziyaretçilerden 500 ila 5 000 TL. arasında, izin sahiplerinden 
ise sözleşmesinde belirtilen miktarlarda maktu para cezasının yönetim ve koruma görevlilerince anında 
tahsili hükmü getirilmıiştir. 

Sekizinci bölümde yer alan son hükümler yönetmelik çıkartılması, kaldırılan hükümler, geçici hükümler, 
yürürlük ve yürütmeye ilişkin maddeleri ihtiva etmektedir. 

Madde 31. — 24 üncü madde ile ihdas edilen Millî Parklar Fonunun teşkili ve kullanma esaslarına iliş
kin bir yönetmelikle, kanunun uygulanmasına ilişkin şekil ve esasları, görev, yetki ve sorumlulukları içeren ay-* 
rı bir yönetmeliğin 6 ay içlinde çıkartılmasını amir bir hükümdür. 

Madde 32. — Bu kanunun yürürlüğe girmesiyle geçerliliği kalkacak olan 6831 sayılı Kanunun 25 inci 
maddesi ile kaynak potansiyeli bakımından üsitün değere sahip Abant yöresinin bu kanunla Millî park haline 
getirilmesini sağlamak üzere bu yöreyi Bolu Özel idaresine temlik eden 5614 sayılı Kanunun yürürlükten 
kaldırılması bu madde ile hükme bağlanmaktadır. 

Geçici Madde 1. — Bu madde, halen tefrik edilmiş Millî parklara, daha önce müstesna kaynak değerleri 
nedeniyle Devlet Planlama Teşkilatı Koordinatörlüğünde Tarım ve Orman Bakanlığı ilgili birimlerince uzun 
devreli gelişme planları hazırlanmış tasarı Millî parklar için gereği bulunmadığından 4 üncü maddenin uygu
lanamayacağı amirdir. 

Geçici Madde 2. — Bu madde kanun yürürlüğe girdiğinden Millî park kapsamına alınacak yerlerdeki 
mülkiyet sorununu çözmeyi amirdir. 

Madde 33. — Kanun düzenleme tekniğine uygun olarak yazılmıştır. 
Madde 34. — Kanun düzenleme tekniğine uygun olarak yazılmıştır, 

\ 
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T. C. 
Millî Güvenlik Konseyi 

İhtisas Komisyonu 
Esas No. : 2/129 
Karar No. : 143 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

1. Dünya nüfusunun süratle artması, teknolojideki sürekli gelişmeler hızlı sanayişleşme ve kentleşme do
ğal kaynakların tahribini son yıllarda daha da artırmıştır. Ülkemiz için de bu sorun sözkonusudur. 

Doğal varlıklarımızın, mîllî bîr miras olarak bize ulaştığından daha iyi bir şekilde gelecek kuşaklara dev
ri için bilinçli bir koruma ve faydalanma temeline dayanan işlemlerin sürdürülmesi kaçınılmazdır. 

IBugüne kadar,'6831 sayılı Orman Kanununun ilgili maddesine istinaden hazırlanan bir yönetmelikle yürütü
len Millî park faaliyetlerimıin devamı ve tabiat parkı, tabiat anıtı ve tabiatı koruma alanları ile ilgili işlem
lerde yasal boşluklar bu teklifin hazırlanmasını gerektirmiştir. 

Danışma Meclisi üyelerinden bir kısmının teklif ettiği metin Danışma Meclisi Genel Kurulunda kabul 
edilerek Millî Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliğine sunulmuş ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Ka
nunu Tasarısı ile Yakın ilişkisi olduğu düşünülen «Millî Parklar Kanun Teklifi» nin ilgili Bakanlık Kurum ve 
kuruluş temsilcilerinim katıldığı komisyon toplantılarındaki incelenmesi tamamlanmıştır. Teklifin bazı madde
lerinde değişiklikler yapılması ve bir madde ilavesi uvgun mütalaa edilmiş ve tensiplerine sunulmuştur. 

2. Amaç ve kapsamın açıklandığı Danışma Meclisi teklifinin 1 inci maddesindeki «Tabiat ve Kültür 
Varlıkları» ifadesi, «(Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanun Tasarısı»nın amaç maddesinde de vurgu
lanması nedeniyle değiştirilmiş, ve amaç olarak düzenlenen madde tensiplerine arz edilmiştir. 

3. Tanımların yapıldığı 2 nci maddenin a ve c fıkralarında geçen tabiat varlıkları, kültür varlıkları tanım
larının «Kültür ve Tabiat Varlıkları (Kanun Tasarısında» da yapılmış öknası nedeniyle bir karışıklığa sebebi
yet verilmemesi için değiştirilmesi düşünülmüş ve tensiplerine sunulmuştur. 

4. Millî Parklar Kanun Teklifinin İmar ve iskân Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yakın iliş
kisinin olması yanında, millî park karakterine sahip alanların belirlenmesinin Millî Savunma Bakanlığını da 
ilgilendirdiği düşünülmüş ve bu üç bakanlığın olumlu görüşlerinin alınması uygun mütalaa edilmiş, madde 
başlığı değiştirilmiş ve 3 üncü madde, daha iyi anlaşılması için yeniden düzenlenerek tensiplerine arz edilmiş
tir. 

5. Planlamanın açıklandığı Danışma Meclisi metninin 4 üncü maddesinde geçen «uzun dönemli geliş
me planı» ifadeleri, «Uzun dönem»in süresinin tespitindeki doğabilecek tereddütler nedeniyle yalnız «ge
lişme planı» olarak belirlenmesinin yeterli olacağı, ikinci fıkradaki «mevziî imar planları» ifadesinin imar 
ve iskân Bakanlığınca kullanılan «imar uygulama planlan» olarak değiştirilmesi, üçüncü fıkrada belirtilen 
planların yapılmasında da Kültür ve Turizm bakanlığının görüşünün alınmasının uygun olacağı düşünül
müş ve madde tensiplerine sunulmuştur. 

6. Kamulaştırmanın açıklandığı 5 inci maddede, kamulaştırmanın 6830 sayılı istimlake Kanunu hüküm
lerine göre yapılacağı vurgulanmış ve madde tensiplerine arz edilmiştir. 

7. Taşınmazların tahsisinin açıklandığı 6 ncı madde ile hazineye ait taşınmazların, Devletin hüküm ve 
tasarrufunda olan yerlerin ve kamu idareleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının taşınmazlarının ve 189 sa
yılı kanun hükümlerine göre Millî Savunma Bakanlığına ait taşınmaz malların tahsisinin belirtilmesi şeklin
de daha açık olarak düzenlenmesi düşünülmüş ve madde tensiplerine arz edilmiştir. 

8. Kamu kuruluşlarına verilecek izinlerin açıklandığı 7 nci maddeye açıklık getirilerek benimsenmiş ve 
tensiplerine arz edilmiştir. 

9. 8 inci madde gerçek ve tüzelkişilere verilecek izinleri açıklamaktadır. Kamu kurumlarının da tüzel
kişiliği olması ve bu kurumlara verilecek izinlerin 7 nci maddede açıklanması nedeniyle bir karışıklığa se
bep olunmaması düşüncesiyle «tüzelkişiler» ifadesi «özel hukuk tüzelkişileri» olarak değiştirilmiş, ayrıca 
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başarılı olan hak sahiplerinin biten izin süreleri sonunda izinlerinin uzatılmasının uygun olacağı düşünül
müş ve düzenlenen madde tensiplerine sunulmuştur. 

10. Hak'ların devrini açıklayan 9 uncu maddede geçen «gerçek ve tüzelkişiler» ifadesi yukarıda 9 
uncu maddede açıklanan nedenle «gerçek ve özel hukuk tüzelkişileri» olarak değiştirilmiş, mahallî idareler 
kamu kurum ve kuruluşları içerisinde mütalaa edildiğinden tekrar yazılmamış ve madde tensiplerine arz 
edilmiştir. 

11. İzin verilmeyecek yerleri belirleyen 10 uncu maddede doğabilecek yetki çakışmalarının ortadan 
kaldırılması nedeniyle «Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanun»unun ilgili hükümlerinin saklı kal
ması ilave edilmiş ve evvelce verilmiş izin ve irtifak hakları ile ilgili hususun geçici madde ile düzenlenme
si uygun mütalaa edilmiş ve madde tensiplerine sunulmuştur. 

12. Stratejik madenlerin aranması ve işletilmesi izninin 'belirlendiği 11 linçi maddenin tüm madenleri 
kapsayacak şekilde genişletilmesi uygun mütalaa edilmiş ve düzenlenen madde tensiplerine arz edilmiştir 

13. idarenin yapacağı yapı ve tesislerin esasını gösteren 12 nci maddenin, Millî Parklar Kanun Teklifinin 
7 ve 8 inci maddelerindeki ifadeler ile ters anlaşılmasını önlemek amacıyla açıklık getirilmiş ve madde tek 
fıkra halinde düzenlenerek tensiplerine sunulmuştur. 

14. Kaynakların geliştirilmesini açıklayan 13 üncü maddenin ikinci fıkrasında üretim, avlanma ve otlat
ma faaliyetlerinin idarece yapılabileceği veya yaptırılabileceği ifade edilmektedir. Bu işlemlerin yalnız idare 
tarafından yapılabileceği gi'bi yanlış bir anlamaya neden olacağı düşünülen fıkra «izin verilebilir» şeklinde 
değiştirilmiş, kanun kapsamına giren yerlerdeki tüm giriş - çıkışların kontrol altına alınarak ücretlendiril-
mesinin sakıncalar doğuracağı düşünülerek son fıkranın iptalinin uygun olacağı mütalaa edilmiş ve madde 
tensiplerine arz edilmiştir. 

15. Bu madde teklifinde açıklanan ve Tarım ve Orman Bakanlığına yüklenen görevlerin yapılması, il
gili orman idaresince olacaktır. Bu hususun tekrardan bir madde ile ifade edilmesine gerek olmadığı düşü
nülmüş ve 14 üncü maddenin iptali uygun mütalaa edilerek tensiplerine sunulmuştur. 

16. Yasaklanan faaliyetlerin açıklandığı Danışma Meclisi teklifinin 15 inci maddesinin (e) fıkrasına «Ge
nelkurmay Başkanlığınca ihtiyaç duyulacak savunma sistemi için gerekli tesisler «ifadesinin ilave edilmesi 
benimsenmiş ve 14 üncü madde olarak tensiplerine arz edilmiştir. 

17. Tescil yasağının açıklandığı Danışma Meclisi teklifinin 16 ncı maddesindeki «Kamu arazisi» terimi, 
kullanılan bir ifade olmadığından açık olarak kastedilmek istenen husus belirtilmiş ve «orman idaresi» terimi 
yerine de Tarım ve Orman Bakanlığı yazılmış ve 15 inci madde olarak tensiplerine sunulmuştur. 

18. Koruma görevlileri başlıklı 17 nci maddede orman muhafaza memurlarına Devlet Güvenlik memur
larının yetkilerinin de verilmesi vurgulanmaktadır. Gerek eğitim ve öğretim farklılıkları gerek görev sahala
rının değişikliği, bu şekildeki yetki kullanımında büyük sakıncalar doğuracağı mütalaa edilerek madde met
ninden çıkarılmış ve 16 ncı madde olarak düzenlenmiş ve tensiplerine arz edilmiştir. 

19. Fon teşkilini açıklayan 18 inci madde aynen benimsenmiş ve 17 nci madde olarak tensiplerine arz 
edilmiştir. 

20. Fon gelirlerinin açıklandığı 19 uncu maddenin (b) fıkrasındaki para cezalarından elde edilecek ge
tir kısmı, bu tür cezalar kanun metninden çıkartıldığı için iptal edilmiş ve 18 inci madde olarak tensiplerine 
sunulmuştur. 

21. Fonun kullanılmasını açıklayan 20 nci maddenin ilk fıkrasının son cümlesi ile maddenin son fıkrası iptal 
edilmiş ve 19 uncu madde olarak tensiplerine arz edilmiştir. 

22. Suçların takibi ve cezaları açıklayan 21 inci madde aynen benimsenmiş ve 20 nci madde olarak ten
siplerine sunulmuştur. 

23. Danışma Meclisi teklifinin 22 nci maddesinde 2 500 lira olarak belirtilen ağır para cezası aşağı sı
nırı, 21.1.1983 tarihinde kabul edilen 2787 sayılı Kanımda belirtilen aşağı sınıra uyumlu olacak şekilde 
3 000 lira olarak düzeltilmiş, madde başlığı yazılmış ve 21 inci madde olarak tensiplerine arz edilmiştir. 

24. Danışma Meclisi teklifinin 23 üncü maddesi Millî Parklar Kanunu kapsamına giren yerlerde idarece 
tespit edilen kurallara uymayan ziyaretçilere verilecek maktu cezayı belirlemiştir. Ancak bu gibi uygulama-
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ların aksaklıklar doğurabileceği, görevliler ve ziyaretçiler arasında sürtüşmelere yol açacağı düşüncesiyle iptal 
edilmesinin uygun olacağı mütalaa edilmiş ve tensiplerine sunulmuştur. 

25. Millî Parklar Kanununun ilgili maddelerinde belirtilen işlemlerde îmar ve İskân ve Kültür ve Turizm 
Bakanlıklarının görüşlerine müracaat edilmesinin belirtilmiş olması nedeniyle kanuna istinaden hazırlanacak 
yönetmelik içinde aynı bakanlıklardan görüşlerin alınmasının uygun olacağı düşünülmüştür. Ayrıca Fonun 
teşkili ve kullanılması esaslarını belirleyen yönetmeliğin Tarım ve Orman Bakanlığı ile Maliye Bakanlığının 
müştereken hazırlaması yerine, Maliye Bakanlığının görüşünün alınarak Tarım ve Orman Bakanlığınca ha
zırlanması uygun mütalâa edilmiş ve Danışma Meclisi teklifinin 24 üncü maddesi 22 nci madde olarak ten
siplerine arz edilmiştir. 

26. Danışma Meclisi metninde belirtilen 6831 sayılı Orman Kanununun 25 inci maddesinin yürürlükten 
kaldırılması, kendi kanununun düzenlenmesinde dikkate alındığından madde metninden çıkarılmıştır. 5614 sa
yılı Abant Gölü Çevresinin Bolu Özel İdaresine Temlikine Dair Kanun, Bolu Özel İdaresine bazı haklar ta
nımaktadır. Yürürlükten kaldırılan adı geçen kanun Bolu Özel İdaresi ile diğer gerçek ve tüzelkişilere verilmiş 
haklarının devamının sağlanabilmesi için yeni bir düzenlemeye ihtiyaç duyulmuş ve 25 inci madde 23 üncü 
madde olarak benimsenmiş ve tensiplerine sunulmuştur. 

27. Danışma Meclisi Teklifinin 10 uncu maddesindeki verilmiş olan izin ve intifa haklarının kullanılma
sının 'belirli bir süreye dayanması nedeniyle geçici madde olarak düzenlemesi uygun mütalaa edilmiş ve hazır
lanan geçici madde tensiplerine sunulmuştur. 

28. 26 ve 27 nci madde yürürlük ve yürütme maddeleridir. 24 ve 25 inci madde olarak aynen benimsen
miş ve tensiplerine arz edilmiştir. 

'Komisyon Başkanı 
Cumhur EVCİL 

Tuğgeneral 

Üye 
Ömer ÖZEN 

Tarım ve Orman Bak. 
Onman Genel Müdürü 

Üye 
Hakkı ERAYDIN 

Kültür ve Turizm Bak. 
'Başuzman 

Üye 
Alton ATEŞ 

Mu. Alb. 

Üye 
Nejat ÖZBAYRAK 

Orman Bak. Gn. Md. lüğü 
Millî Parklar D. 'Bşlk. 

Üyö 
Güray AÇIK 

'İmar ve İskân Bak. 
Bölge Plan D. Bşlk. 

Üye 
M. Hikmet COŞAN 

Maliye Bakanlığı 
Bütçe Gn. Md. lüğü Şb. Md. 

'Proje Subayı 
Kadri ÖZER 

Kur. Yb. 

Üye 
Mehmet ESKİOĞLU 

Kültür ve Turizm Balk. 
Başmüsavir 

Üye 
/. Mesut YÜKSELTÜRK 

Maliye Bakanlığı 
Millî Emlak Gn. Md. Yrd. 
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Millî Parklar Kanunu Teklifi 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1. — Bu Kanun yurdumuzdaki ulusal ve uluslararası düzeyde değerlere sahip üstün tabiat ve 
kültür kaynaklarının, özellik ve karakterleri bozulma dan bu günün ve geleceğin toplumlarına sunulmak 
üzere Millî parklar, tabiat parkları, tabiat, anıtları ve tabiatı koruma alanları olarak ayrılmasını, korunması
nı ve yönetilmesini amaçlar. 

Kapsam 
MADDE 2. — Bu Kanun, amaç maddesindeki yerlerin ayrılması, koruma - kullanma dengesi içinde dü

zenlenmesi, tanıtılması, korunması ve yönetilmesine ait iş ve islimleri kapsar. 
Tanımlar 

MADDE 3. — Bu Kanunda geçen; 

a) Millî park 
Bilimsel ve/veya estetik bakımdan, ulusal veya uluslararası düzeyde olağan üstü tabiî ve/veya kültürel kay

nak değerlerine ve eğlenme ve dinlenme alanlarına sahip oldukça geniş bir yurt parçası, 
b) Tabiat parkları 
Bitki örtüsü, yaban hayatı ve fizikî yapı özelliğine ve estetik değere sahip, manzara bütünlüğü içinde hal

kın dinlenme ve eğlenme kullanımlarına uygun tabiat parçası, 
c) Tabiat anıtları 
Tabiat ve tabiat olaylarının meydana getirdiği, özgün özelliğe ve bilimsel değere sahip ve Millî Park esasları 

dahilinde korunan ve yönetilen ilginç tabiî objeler ve çevreler, 
d) Tabiatı koruma alanı 
Bilimsel önem taşıyan, nadir, tehlikeye maruz veya kaybolmaya yüz tutmuş ekosistemler, türler ve tabiî 

oluşumların seçkin örneklerini içeren ve mutlak korunması gerekli olup sadece bilimsel ve eğitsel amaçlarla 
kullanılmak üzere ayrılmış tabiat parçaları, 

Anlamındadır. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Ayrılma Esasları, Planlama ve Kuruluş 

Ayrılma esasları 

MADDE 4. — Millî Park kaynak değerlerine sahip olduğu saptanan yöreler Tarım ve Orman Bakanlığının 
teklifi üzerine Bakanlar Kurulu Kararıyla Millî Park olarak ayrüır. 

Tabiat parkı, tabiat anıtı ve tabiatı koruma alanı olarak ayrılacak yer ve yörelerden orman ve orman 
rejimine girenler (Tarım ve Orman Bakanlığının onayıyla ayrılır. Orman ve orman rejimi dışında kalan yer
lerde tabiat parkı, tabiat anıtı ve tabiatı koruma alanı ayrılmasına veya Tarım ve Orman Baknlığınca ayrılmış 
olanların tamamlanması için gerekli yerlerin orman rejimine alınmasına Tarım ve Orman Bakanlığının teklifi 
üzerine Bakanlar Kurulunca karar verilir. 

Planlama 

MADDE 5. — Bu Kanun hükümlerine göre Millî park, tabiat parkı, tabiat anıtı ve tabiatı koruma alanı 
olarak ayrılan yerler için, özellikleri göz önünde tutularak koruma ve kullanma amaçlarını gerçekleştirmek 
üzere kuruluş, gelişim ve işletilmesini kapsayan uzun dönem gelişme planı ilgili Genel Müdürlükçe hazırla
nır. 
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Millî Parklar Kanunu Teklifi 

Bu planlar, Tarım ve Orman Bakanlığının onayı ile yürürlüğe konur. 
Bu planlar için gerekli ölçekte topografik harita ve hava fotoğrafları Harita Genel Müdürlüğünce önce

lik ve ivedilikle hazırlanır. 
Bu Kanun kapsamına giren yerlerde 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 8 inci maddesi ile 1710 sayılı 

Eski Eserler ve 6785 sayılı imar Kanunları, bunların ek ve tadilleri uygulanmaz. 

Kamulaştırma 

MADDE 6. — Millî park, tabiat parkı, tabiat anıtı ve tabiatı koruma alanı sınırları içinde kalan yerler
deki gerçek ve tüzelkişilere ait arazi, bina ve her türlü tesislerle aynî haklar, hazırlanacak planın gerçekleş
mesi için gerekli görüldüğünde Tarım ve Orman Bakanlığınca genel 'hükümler gereğince kamulaştırılır. 

Kamulaştırma bedelleri Genel Bütçeden karşılanır. 

Taşınmazların tahsisi 

MADDE 7. — Millî park, tabiat parkı tabiat anıtı tabiatı koruma alanı sınırları içinde kalan Devlet, 
Özel îdare, Belediye ve Köy Tüzelkişiliği ve benzeri kamu kuruluşlarının kamu yararına mahsus veya kamu 
hizmetlerinde kullanılan veya 'bunların özel mülkiyetinde bulunan taşınmaz mallardan bu Kanun hizmet alan
larında kullanılması gerekenler bu Kanunda öngörülen amaçlarda kullanılmak kaydı ile Tarım ve Orman Ba
kanlığına tahsis olunur. 

Ancak, bu sahaların sınırları içinde kalan ve Devletin hüküm ve tasarrufu altında olup fiilen bir askerî 
hizmete tahsis edilmiş olan yerlerle hazinenin özel mülkiyetinde olup 189 sayılı Kanun şümulüne giren alanlar 
için, tahsisten önce Millî Savunma Bakanlığının yazılı olumlu görüşü alınır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
izin İşleri 

Kamu kuruluşlarına verilecek izinler 

MADDE 8. — Millî park, tabiat parkı, tabiat anıtı ve tabiatı koruma alanı gelişme planına uygun olması 
şartıyla; kamu kuruluşları ve mahallî idareler tarafından yapılacak her türlü plan, proje ve yatırımlara Ta
rım ve Orman Bakanlığınca izin verilebilir ve uygulamalar bu Kanun hükümlerine göre denetlenir. 

Ancak, tarihî ve arkeolojik sahalarda kazı restorasyon ve 'bilimsel araştırmalar ilgili Bakanlığın da iznine 
tabidir. 

Özel ve tüzelkişilere verilecek izinler 

MADDE 9. — Millî Parklar ve tabiat parklarında kamu yararı olmak koşuluyla ve idarece konulacak esas
lar dahilinde turistik amaçlı tesisler yapmak üzere gerçek ve tüzelkişiler lehine Tarım ve Orman Bakanlığınca 
izin verilebilir. Gerçek ve tüzelkişiler lehine tesis edilecek izin süresi 29 yılı geçemez. Süre sonunda bütün te
sisler kusursuz ve işler durumda bedelsiz olarak Millî Park idaresine geçer, 

Millî Park ve tabiat parklarının genel ve yerel planları kesinleşmeden bu Kanunda söz edilen izinler veri
lemez. 

İzin haklarmın kalkması 

MADDE 10. — Kamu arazisinde, Tarım ve Orman Bakanlığınca kamu kuruluşları, mahallî idareler, ger
çek ve tüzelkişiler lehine verilen izin hakları ile bu izinlere dayanılarak yapılan ve yapılmakta olan Te
sislerden; özel ve tüzelkişilere ait olanlar ikinci Şahıslara, Kamu kuruluşları ve mahallî idarelere ait olan
lar ise gerçek ve tüzelkişilere devir ve temlik edilemez. Devir halinde bu haklar ortadan kalkar, yapı ve tesis
ler Tarım ve Orman Bakanlığına geçer. 
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Millî Parklar Kanunu Teklifi 

Millî park ve tabiat parklarında Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenen plan, işletme ve kullanma 
esaslarına uymayan izin sahipleri bir defaya mahsus olmak üzere taahhütnamelerindeki hükümlere uyma
ları için uyarılırlar. Bu ihtara rağmen taahhütname hükümlerini 1 ay içinde yerine getirmeyenlerin izin hak
ları Tarım ve Orman Bakanlığınca kaldırılır. Tesisler bedelsiz olarak Millî Park İdaresine intikal eder ve 
izin sahipleri hakkında idarenin ayrıca zarar ve ziyan davası açma hakkı saklıdır. 

Kamu arazisi üzerindeki izin hakları Tarım ve Orman Bakanlığınca kaldırılan izin sahiplerinin işletme 
sahiplerinin işletme ve tesislerine ait Turizm Müesseseleri belgeleri de ilgili Bakanlıkça iptal edilir. 

İzin verilmeyecek yerler 

MADDE 11. — Tabiat anıtları ve tabiatı koruma alanlarında izin veya irtifak hakkı tesis edilemez. An
cak evvelce verilmiş 'bulunan izin veya irtifak hakları, sadece geçerlilik süresi bitimine kadar sahibi tarafın
dan kullanılmak üzere bu Kanun hükümlerine göre yeniden düzenlenir. 

Stratejik madenler için izin verilmesi 

MADDE 12. — Bu Kanun kapsamına giren yerlerde maden ve petrol kanunları gereğince araştırma ve 
işletme ruhsatnamesi veya imtiyazı millî park idaresinin koyacağı esaslara uygun olarak kullanılmak üzere 
sadece stratejik madenler ve petrol için Bakanlar Kurulu kararı ile verilebilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜfM 
Görevler 

Yapı ve tesisler 

MADDE 13. — a) Millî parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları ve tabiatı koruma alanlarındaki her tür
lü hizmet ve faaliyetler ile planın gerektirdiği koruma, yönetim ve işletmeye ilişkin her çeşit altyapı, üstyapı 
ve tesisler, 

b) Millî parklar ve tabiat parklarının gelişme planları uyarınca altyapı, tanıtım, turistik, sportif, eğlenme 
ve dinlenme hizmetleri için gerekli her türlü yapı ve tesisler, 

Millî park idaresince yapılır veya yaptırılır. Yönetilir ve işletilir. 

Kaynakların geliştirilmesi 

MADDE 14, — Bu Kanun kapsamına giren yerlerdeki ormanlarda, makilik ve fundalıklarda ve diğer • 
arazi kullanma şekillerinde, kaynak amenajman planlarına dayanılarak, kaynakların korunmasını, geliştiril
mesini ve devamlılığım sağlayacak, teknik girişimlerde bulunulur. 

Tabiî çevre ve ekosistemlerin korunması ve iyileştirilmesi yönünden teknik ve bilimsel gereklere göre 
millî park idaresince düzenlenecek rapora dayanılarak hazırlanacak özel amenajman planları uyarınca be
lirli yerlerde ve belirli sürelerle idarenin denetim ve gözetimi altında üretim, avlanma ve otlatma faaliyet
lerine Tarım ve Orman Bakanlığınca izin verilebilir. 

Kadastro işleri 

MADDE 15. — Millî park, tabiat parkı, tabiat anıtı, tabiatı koruma alanı sınırları içinde kalan yerlerin; 
orman ve arazi kadastroları ilgili kurumlarca öncelikle ve ivedilikle yapılır. 

\ Karayolları 

MADDE 16. — Bu Kanun kapsamına giren sahaların içinden veya çevresinden geçen karayolu şebekesi 
ile bu sahaların şehirlerarası yollarla bağlantısını sağlayacak yol şebekesi Karayolları Genel Müdürlüğünce 
o yerin uzun devreli gelişme planı esaslarına göre öncelikle yapılır ve balkımı sağlanır. 
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Millî Parklar Kanunu Teklifi 

Kanun kapsamına giren yerlere giden ve içinden geçen her çeşit yollarda, sahalara giriş çıkışı kontrol 
edecek ve gerektiğinde ücretlendirmeyi sağlayacak her türlü tesisler millî park idaresince yapılır veya yap
tırılır. 

Köylerin kalkındırılması 

MADDE 17. — Millî park sınırları içindeki yerleşme alanlarında oturanlar; ekonomik, sosyal ve kültü
rel yönden kalkınmalarını sağlamak üzere ve millî park uzun devreli gelişme planlarıyla uyumlu olmak ko
şuluyla; ziraat, meyvecilik, bağcılık, arıcılık, ahır hayvancılığı, ipekçilik, küçük el sanatları, halı tezgâhı, tu
rizm endüstrisi ve köy evlerinin yapımı ve benzeri alanlarda T. C. Ziraat Bankası, T. C. Halk Bankası ve 
T. C. Turizm Bankası ve 6086 - 2634 sayılı kanunlar gereğince sermayesi Devlete ait Bankaların bu konu
daki kredi, fon ve tahsislerinden, öncelikle ve tercihan yararlandırılır. 

Hizmetlerin yürütülmesi 

MADDE 18. — Bu Kanun Tarım ve Orman Bakanlığına yüklediği görevlerle Millî Parklar Fonu kul
lanımına ilişkin iş ve işlemler bu bakanlığa bağlı ilgili birim tarafından yürütülür. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Koruma 

Yasaklanan faaliyetler 

MADDE 19. — Bu Kanun kapsamına giren yerlerde; 
a) Tabiî ve ekolojik denge ve tabiî ekosistem değeri bozulmaz, 
b) Yaban hayatı tahrip edilmez, 
c) Bu sahaların özelliklerinin kaybolmasına veya değişmesine sebep olan veya olabilecek her türlü mü

dahaleler ile toprak, su ve hava kirlenmesi ve benzeri çevre sorunları yaratacak iş ve işlemler yapılamaz, 
d) Tabiî dengeyi bozacak her türlü orman ürünleri üretimi, avlanma ve otlatma yapılamaz. 

Yangından koruma 

MADDE 20. — Bu Kanun kapsamına giren yerlerde orman yangınlarını önleme ve mücadelede 6831 
sayılı Orman Kanununun ilgili hükümleri uygulanır. 

Yerleşmelerin önlenmesi 

MADDE 21. — Millî park, tabiat parkı, tabiat anıtı ve tabiatı koruma alanlarında bu yerlere ait Ta
rım ve Orman Bakanlığınca onaylanmış planlarda belirtilen yapı ve tesisler dışında; kamu yararı açısından 
vazgeçilmez ve kesin bir zorunluluk bulunmadıkça her ne surette olursa olsun her çeşit yapı ve tesisin yapımı 
ve işletilmesi ve kullanılması veya bu alanlarda varolan yerleşim sahaları dışında yerleşilmesi yasaktır. 

Tescil yasağı 

MADDE 22. — Bu Yasa kapsamına giren yerlerdeki kamu arazisinde varolan bil ki örtüsünün yanma
sından veya herhangi bir şekilde tahrip edilmesinden veya mevcut açıklıklardan faydalanılarak işgal, açma 
veya her ne sebeple olursa olsun ağaç kesme, sökme, budama, boğma yolları ile veya arazinin çeşitli şekil
lerde düzeltilmesi suretiyle elde edilecek yerlerle buralarda yapılacak her türlü yapı ve tesisler tapuya tescil 
olunamaz. Bunlara hiçbir kayıt ve şart aranmaksızın doğrudan doğruya millî park idaresince el konulur. 
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Koruma görevleri 

MADDE 23. — Bu Yasa 'kapsamına giren alanlarda koruma hizmetleri ile görevli ve özel üniformalı 
millî park memurları, Devlet güvenlik memurları yetkisine sahiptirler. Bu memurlar, Tarım ve Orman Ba
kanlığının gerekli gördüğü ve Bakanlar Kurulunun uygun bulduğu silahla teçhiz edilirler. 

ALTINCI BÖLÜM 
Millî Parklar Fonu 

Fon teşkili 

MADDE 24. — Bu Kanun kapsamına giren yerlerin tesis, koruma, onarım, bakım, tanıtım ve işletme 
harcamaları için Tarım ve Orman Bakanlığı emrinde «Millî Parklar Fonu» kurulmuştur. 

Fon gelirleri 

MADDE 25. — Millî Parklar Fonu; 
a) Tarım ve Orman Bakanlığı bütçesine her yıl 500 milyon liradan aşağı olmamak üzere konacak öde

neklerden, 
b) Bu Kanun kapsamına giren alanlarda her türlü yararlanma, işletme, kira, giriş ücretleri, bu Kanunun 

30 uncu maddesi gereği alınacak para cezaları ve diğer gelirlerden, 
c) Faiz, ikramiye ve her çeşit yardım ve bağışlardan, 
Oluşur. 

Fonun kullanılması 

MADDE 26. — Düzenlenecek yıllık fon bütçesi, Tarım ve Orman Bakanının onayı ile yürürlüğe girer. 
Fonun hesap dönemi malî yıldır. Tarım ve Orman Bakanı fon bütçe ita amiri olup, Maliye Bakanlığınca bu 
bakanlık emrine bir fon saymam tayin edilir. Fondan harcama yapılarak işlendirilecek personelin kadroları 
Tarım ve Orman ve Maliye Bakanlıklarınca saptanır. Fon hizmetlerinde çalışan personelin fazla çalışma üc
retleri genel hükümlere göre fon bütçesinden ödenir. 

Fon ile yapılan işlerden doğan, gelirler ve giderler için her bütçe yılı sonunda düzenlenecek bilançolar 
Sayıştay Başkanlığınca fon yönetmeliğindeki özel esaslara göre denetlenir ve ayrıca bir örneği de Maliye Ba
kanlığına gönderilir. 

Fonun her türlü harcama, satın alma gibi işlemleri 1050 sayılı Muhasebei Umumiye ve 2490 sayılı Ar
tırma, Eksiltme ve İhale kanunları ile ek ve değişiklikleri ve Kurumlar Vergisi hükümleri dışındadır. 

Fon gelirlerinin tahsili için düzenlenen kâğıtlar damga vergisinden ve tahsil işlemleri harçtan muaftır. 

YEDİNCİ BÖLÜM 
Suçların Takibi ve Cezalar 

Suçların takibi 

MADDE 27. — Bu Kanun kapsamına giren yerlerde işlenen suçların takibinde Orman, Karaavcılığı, Su 
Ürünleri kanunlarını ilgili hükümleri aynen uygulanır. 

Cezalar 

MADDE 28. — Bu Kanun kapsamına giren yerlerde bütün taşınır ve taşınmaz mallar ve tabiî varlık
lara karşı işlenen suçlar hakkında genel hükümler uygulanır, 

Ancak, Orman, Karaavcılığı ve Su Ürünleri kanunlarında suç sayılan ve yasaklanan fiillerin bu Kanunun 
uygulandığı yerlerde işlenmesi halinde verilecek cezalar iki katı artırılarak hükmolunur. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 624) 



— 15 — 

Millî Parklar Kanunu Teklifi 

MADDE 29. — Bu Kanunun uygulandığı alanlarda işbu Kanunda yazılı olan yasak fiillere aykırı ha
reket edenlere veya zorunluluklara uymayanlara kanunda ayrıca bir ceza hükmü gösterilmediği veya fiilleri 
Türk Ceza Kanununda veya ilgili özel kanunlarında daha ağır bir cezayı gerektirmediği hallerde, Sulh 
Ceza Mahkemelerince bir aydan üç aya kadar hapis cezası verilir. 

Maktu para cezası 

MADDE 30. — Bu Kanun kapsamına giren yerlerde idare ta/afından tespit edilen kullanma esaslarına 
aykırı hareket eden ziyaretçilerden 500 TL. den 5 000 TL. sına kadar, sözleşmesi hükümlerine aykırı hare
ket eden halk sahiplerinden, sözleşmesinde belirtilen miktarda nakdî para cezası millî park koruma ve yö
netim görevlilerince alınır. Ödenmediği hallerde genel hükümler uygulanır. 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 
Son Hükümler 

Yönetmelikler 

MADDE 31. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde; 
a) Millî parklar fonunun teşkili ve kullanma esaslarına ait yönetmelik Tarım ve Orman ile Maliye Ba

kanlıklarınca, 
b) Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin şekil ve esasları, görev, yetki ve sorumlulukları belirleyen yönetme

lik Tarım ve Orman Bakanlığınca, 
Çıkartılır. 

Kaldırılan hükümler 
MADDE 32. — 6831 sayılı Orman Kanununun 25 inci maddesi ile 5614 sayılı «Abant Gölü Çevresinin 

Bolu Özel İdaresine Temlikine Dair» Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. 

Geçici hükümler 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanun yürürlüğe girdiği tarihte Millî park olarak Tarım ve Orman Bakan
lığınca ilan edilmiş yerler ile yine Tarım ve Orman Bakanlığınca kurulan özel proje grubu tarafından dü
zenlenmiş bulunan uzun dönem gelişme planı bulunan yerler 4 üncü madde uygulanmaksızın bu Yasa kap
samına girer. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar millî park, tabiat parkı, tabiat ah*tı 
ve tabiatı koruma alanı kapsamına alınan sahalar içerisinde bulunan özel idare, belediye ve köylerle diğer 
kamu kuruluşlarına ait taşınmazlar bu Kanunda öngörülen amaçlarda kullanılmak kayıt ve şartı ile Tarım 
ve Orman Bakanlığına tahsis edilmek üzere Hazineye intikal ettirilir. Bu yerlerde var olan tesisler için veri
len izin ve irtifak hakları süreleri sonuna kadar ve bu Kanunun 9 uncu maddesinde belirtilen esaslara uyul
mak şartı ile hak sahibi yararına devam eder. 

Yürürlük 

MADDE 33. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 34. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür, 
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DANIŞMA MECLÎSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

Millî Parklar Kanun Teklifi 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam ve Tanımlar 

Amaç ve kapsam 

MADDE 1. — Bu Kanun, yurdumuzdaki millî ve milletlerarası düzeyde değerlere sahip tabiat ve kültür 
varlıklarını üzerinde bulunduran sahaların, seçilip ayrılmasını, özellik ve karakterleri bozulmadan korunma
sını, geliştirilmesini ve yönetilmesini düzenler. 

Tanımlar 

MADDE 2. — Bu Kanunda geçen deyimler; 
a) Millî park : 'Millî ve milletlerarası değerde tabiat ve kültür varlıkları ile bilim ve estetik bakımından, 

koruma, dinlenme ve turizm alanlarına sahip tabiat parçalarını, 
b) Tabiat parkları : /Bitki örtüsü ve yaban hayatı özelliğine sahip, manzara bütünlüğü içinde halkın din

lenme ve eğlenmesine uygun tabiat parçalarını, 
c) Tabiat varlıkları : Tabiat ve tabiat olaylarının meydana getirdiği özelliklere ve bilimsel değere sahip 

ve millî park esasları dahilinde korunan tabiî varlıklar ve çevrelerini, 
d) Tabiatı koruma alanı : Bilim ve eğitim bakımından önem taşıyan nadir, tehlikeye maruz veya kay

bolmaya yüz tutmuş ekosistemler, türler ve tabiî olayların meydana getirdiği seçkin örnekleri ihtiva eden ve 
mutlak korunması gerekli olup sadece bilim ve eğitim amaçlarıyla kullanılmak üzere ayrılmış tabiat parçala
rını, 

İfade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Ayrılma, Planlama ve Kamulaştırma 

Ayrılma esasları 

MADDE 3. — Millî park karakterine sahip olduğu tespit edilen alanlar İmar ve İskân ve Kültür ve 
Turizm bakanlıkları ve gereği halinde diğer ilgili bakanlıkların da görüşü alınarak, Tarım ve Orman Ba
kanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu Kararı ile millî park olarak ayrılır. 

Tabiat parkı, tabiat anıtı ve tabiatı koruma alanı olarak ayrılacak yer ve alanlardan, orman ve orman 
rejimine girenler, Tarım ve Orman Bakanlığının onayı ile ayrılır. Orman ve orman rejimi dışında kalan yer
lerde tabiat parkı, tabiat anıtı ve tabiatı koruma alanı ayrılmasına veya Tarım ve Orman Bakanlığınca ayrıl
mış olanların tamamlanması için gerekli yerlerin orman rejimine alınmasına, Tarım ve Orman Bakanlığının 
teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca karar verilir. 

Planlama 

MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerine göre millî park olarak ayrılan yerler için, özellik ve nitelikleri 
göz önünde tutularak, koruma ve kullanma amaçlarını oerçekleştirmek üzere, kuruluş, geliştirme ve işletilme
lerini kapsayan uzun dönemli gelişme planı, ilgili bakanlıkların olumlu görüşleri ve gerektiğinde fiilî katkıla
rıyla, Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanır ve yürürlüğe konur. 

Uzun dönemli gelişme planı uyarınca iskân ve yapır.şmaya konu olacak yerler için, imar mevzuatına gö
re mevziî imar planları, millî park uzun dönemli gelişme planı hüküm ve kararlarına uygun olarak hazır
lanır veya hazırlattırılarak İmar ve İskân Bakanlığının onayı ile yürürlüğe konulur. 
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M. G.K. 
İHTİSAS KOMİSYONUNUN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

Millî Parklar Kanun Teklifi 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, yurdumuzdaki millî ve milletlerarası düzeyde değerlere sahip millî 
park, tabiat parkı, talbia't anıtı ve ta'biatı koruma alanlarının seçilip belirlenmesine, özellik ve karakterleri bo
zulmadan korunmasına, geliştirilmesine ve yönetilmesine ilişkin esasları düzenlemektir. 

Tanımlar 

MADDE 2. — Bu Kanunda yer alan; 
a) Millî park; bilimsel ve estetik bakımından, millî ve milletlerarası ender bulunan tabiî ve kültürel kay

nak değerleri ile koruma, dinlenme ve turizm alanlarına sa'hip tabiat parçalarını, 
!b) Tabiat parkları; bitki örtüsü ve yaban hayatı özelliğine sa'hip, manzara 'bütünlüğü içinde halkın 

dinlenme ve eğlenmesine uygun tabiat parçalarını, 
c) Ta'biat anıtı; tabiat ve tabiat olaylarının meydana getirdiği özelliklere ve bilimsel değere sahip ve 

millî partc esasları dalh'ilinde korunan tabiat parçalarını, 
d) Ta'biatı koruma alanı; bilim ve eğitim bakımından önem taşıyan nadir, tehlikeye maruz veya kaybol

maya yüz tutmuş ekosîstemler, türler ve tabiî olayların meydana getirdiği seçkin örnekleri ihtiva eden ve 
mutlak korunması gerekli olup sadece bilim ve eğitim amaçlarıyla kullanılmak üzere ayrılmış ta'biat parça
larını, 

İfade eder. 

İKİNCİ ©ÖLÜM 
Belirleme, Planlama ve Kamulaştırma 

Millî park, tabiat parkı, tabiat anıtı ve tabiatı koruma alanlarının belirlenmesi 

MADDE 3. — Millî park karakterine sahip olduğu tespit edilen alanlar, Millî Savunma, İmar ve İskân ve 
Kültür ve Turizm bakanlıklarının olumlu görüşü, gereği halinde diğer ilgili bakanlıkların da görüşü alınarak, 
Tarım ve Orman Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu Karan ile millî park olarak belirlenir. 

Orman ve orman rejimine giren yerlerde, tabiat parkı, tabiat anıtı ve tabiatı koruma alanları Tarım 
ve Orman Bakanlığının onayı ile belirlenir. Orman ve orman rejimi dışında kalan yerlerde tabiat parkı, tabiat 
anıtı ve tabiatı koruma, alanı belirlenmesine veya Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenmiş olanların işlemlerinin 
tamamlanması için gerekli yerlerin orman rejimine alınmasına ilgili bakanlıkların da görüşü alınarak Tarım ve 
Orman Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca karaır verilir. 

Planlama 

MADDE 4. — !Bu Kanun hükümlerine göre millî park olarak belirlenen yerlerin özellik ve nitelikleri göz- . 
önünde tutularak, koruma ve kullanma amaçlarını gerçekleştirmek üzere, kuruluş, geliştirme ve işletilmelerini 
kapsayan gelişme planı, ilgili bakanlıkların olumlu görüşleri ve gerektiğinde fiilî katkılarıyla, Tarım ve Orman 
Bakanlığınca hazırlanır ve yürürlüğe konur. 

Gelişme planı uyarınca iskân ve yapılaşmaya konu olacak yerler için, imar mevzuatına göre imar uygu
lama planları, millî park gelişme planı hüküm ve kararlarına uygun olarak hazırlanır veya hazırlattırılarak 
İmar ve İskân Bakanlığının onayı ile yürürlüğe konulur. 
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Üçüncü madde hükümleri uyarınca tabiat parkı, tabiat anıtı ve tabiatı koruma alanı olarak ayrılan yer
ler için gerekli planlar, Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanır ve yürürlüğe konur. 

Bu Kanun kapsamına giren yerlere ilişkin planlama çalışmalarının gerektirdiği her ölçekteki topoğrafik 
harita ve hava fotoğrafları, Harita Genel Müdürlüğünce öncelik ve ivedilikle hazırlanır. 

Bu Kanun kapsamına giren yerler ve alanlarda 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 8 inci maddesi 
uygulanmaz. 

Kamulaştırma 

MADDE 5. — Millî park, tabiat parkı, tabiat anıtı ve tabiatı koruma alanı sınırları içinde kalan yerler
deki gerçek ve tüzelkişilere ait taşınmaz mal ve her türlü tesisler, hazırlanacak planın gerçekleşmesi için gê  
rekli görüldüğünde Tarım ve Orman Bakanlığınca kamulaştırılır. 

Taşınmazların tahsisi 

MADDE 6. — Millî park, tabiat parkı, tabiat anıtı, tabiatı koruma alanı sınırları içinde, kamu kurum ve 
kuruluşlarının hüküm ve tasarrufunda veya mülkiyetinde bulunan taşınmaz mallardan, o yer planının uy
gulaması yönünden gerekenler, bu amaçla kullanılmak üzere genel hükümlere göre Tarım ve Orman Bakan
lığına tahsis olunur. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
îzin İşleri 

Kamu kuruluşlarına verilecek izinler 

MADDE 7. — Millî park veya tabiat parkı, plana uygun olması şartıyla kamu kurum ve kuruluşları ta
rafından yapılacak her türlü plan, proje ve yatırımlara Tarım ve Orman Bakanlığınca izin verilebilir ve uy
gulamalar bu Kanun hükümlerine göre denetlenir. 

Ancak; tarihî ve arkeolojik sahalarda kazı, restorasyon ve bilimsel araştırmalar Kültür ve Turizm Ba
kanlığının iznine tabidir. 

Gerçek ve tüzelkişilere verilecek izinler 

MADDE 8. — Millî parklar ve tabiat parklarında kamu yararı olmak şartıyla ve plan dahilinde, turistik 
amaçlı bina ve tesisler yapmak üzere gerçek ve tüzelkişiler lehine Tarım ve Orman Bakanlığınca izin verile
bilir. Bu izin üzerine gerçek ve tüzelkişiler lehine tesis edilecek intifa, irtifak hakkı süresi kırkdokuz yılı 
geçemez. Bu süre sonunda bütün tesisler eksiksiz olarak Hazineye devredilir. Millî park ve tabiat parklarının 
gelişme planları kesinleşmeden bu Kanunda sözü edilen izinler verilemez. 
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Üçüncü madde hükümleri uyarınca tabiat parkı, tabiat anıtı ve tabiatı koruma alanı olarak belirlenen yer
ler için gerekli planlar, Kültür ve Turizm Bakanlığının görüşü alınarak Tarım ve Orman Bakanlığınca hazır
lanır ve yürürlüğe konur. 

Bu Kanun kapsamına giren yerlerdeki turizm bölge, alan ve merkezlerinde, turizm yatırımlarına ilişkin plan 
kararları Tarım ve Orman Bakanlığının görüşü alınarak sonuçlandırılır. 

Kamulaştırma 

MADDE 5. — Millî park, tabiat parkı, tabiat anıtı ve tabiatı koruma alanı sınırları içinde kalan yerler
deki gerçek ve tüzelkişilere ait taşınmaz mallar ile her türlü tesisler, hazırlanacak planın gerçekleşmesi için, 
gerekli görüldüğünde, 6830 sayılı İstimlak Kanunu hükümlerine göre, Tarım ve Orman Bakanlığınca kamu-
laştırılır. 

Kamu idareleri ve kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmaz mallar ile Devletin hüküm ve tasarrufu al
tında bulunan yerlerin tahsisi 

MADDE 6. — Millî park, tabiat parkı, tabiat anıtı ve tabiatı koruma alanı içinde kalıpda, bu Kanunun 
uygulanması için gerekli olanlardan; 

a) Hazineye ait taşınmaz mallar, Tarım ve Orman Bakanlığının talebi üzerine, 
b) Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerler, resen Hazine adına tescilini takiben, 
c) Yukarıdaki (a) ve (b) bentlerinde belirlenenler dışında, kamu idareleri ile kamu kurum ve kuruluşlarına 

ait taşınmaz mallar ve irtifak haklan, 6830 sayılı İstimlak Kanununun 30 uncu maddesi uyarınca, belirlenecek 
bedelin ödenmesi şartıyla, 

d) 189 sayılı Millî Savunma Bakanlığı İskan İhtiyaçları İçin Sarfiyat İcrası ve Bu Bakanlıkça Kullanı
lan Gayrimenkullerden Lüzumu Kalmayanların Satılmasına Salahiyet Verilmesi Hakkında Kanun hükümlerine 
talbi olan taşınmaz malların devrinde, Millî Savunma Bakanlığının olumlu görüşü de alınarak Millî Parklar 
Fonundan anılan kanun esaslarına göre ödenmesi şartıyla, 

Tahsis edilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
İzin İşleri 

Kamu kurum ve kuruluşlarına verilecek izinler 

MADDE 7. — Millî park veya tabiat parklarında, planlarına uygun olması şartıyla, kamu kurum ve ku
ruluşları tarafından yapılacak her türlü plan, proje ve yatırımlara Tarım ve Orman Bakanlığınca izin verile
bilir ve uygulamalar bu Kanun hükümlerine göre denetlenir. 

Ancak; bu Kanun kapsamına giren yerlerde tarihî ve arkeolojik sahalarda kazı, restorasyon ve bilimsel 
araştırmalar Kültür ve Turizm ıBakanlığının iznine tabidir. 

Gerçek ve özel hukuk tüzelkişilerine verilecek izinler 

MADDE 8. — Turizm bölge, alan ve merkezleri dışında kalan Millî Parklar ve Tabiat parklarında ka
mu yararı olmak şartıyla ve plan dahilinde, turistik amaçlı bina ve tesisler yapmak üzere gerçek ve özel hu
kuk tüzelkişileri lehine Maliye4 'Bakanlığının görüşü alınarak Tarım ve Orman Bakanlığınca izin verilebi
lir. Bu izin üzerine gerçek ve özel hukuk tüzelkişileri lehine tesis edilecek intifa hakkı süresi kırkdokuz yılı 
geçemez. Bu süre sonunda bütün tesisler eksiksiz olarak Hazineye devredilir. Ancak, işletmesinin başarılı 
olduğu Kültür ve Turizm Bakanlığınca belgelenen hak sahiplerinin intifa hakkı, Tarım ve Orman Bakanlığın-
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Hakların devri 
MADDE 9. — Kamu arazisinde Tarım ve Orman Bakanlığınca kamu kuruluşları, mahallî idareler, gerçek 

ve tüzelkişiler lehine tesis olunan intifa veya irtifak hakları ile bu haklara dayanılarak yapılan ve yapılmakta 
olan tesislerin üçüncü şahıslara devri, Tarım ve Orman Bakanlığının muvafakatına bağlıdır. 

İzin verilmeyecek yerler 

MADDE 10. — Tabiat anıtları ve tabiatı koruma alanlarında kullanma izni verilemez veya irtifak hakkı 
tesis edilemez. Ancak, evvelce verilmiş bulunan izin veya irtifak hakları, sadece geçerlilik süresi bitimine 
kadar sahibi tarafından kullanılmak üzere bu Kanun hükümlerine göre yeniden düzenlenir. 

Stratejik madenler için izin verilmesi 

MADDE 11. — Bu Kanun kapsamına giren yerlerde maden ve petrol kanunları gereğince araştırma 
ve işletme ruhsatnamesi veya imtiyazı, orman idaresinin koyacağı esaslara uygun olarak kullanılmak üzere, 
yalnız stratejik madenler ve petrol için Bakanlar Kurulu kararı ile verilebilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Görevler 

Yapı ve tesisler 
MADDE 12. — a) Millî parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları ve tabiatı koruma alanlarındaki her tür

lü hizmet ve faaliyetler ile planın gerektirdiği koruma, yönetim ve işletmeye ilişkin her çeşit altyapı, üstyapı 
ve diğer tesisler, 

b) Millî parklar ve tabiat parkları planları uyarınca tanıtım, turistik, sportif, eğlenme ve dinlenme 
hizmetleri için gerekli her türlü yapı ve tesisler, 

Orman idaresince yapılır veya yaptırılır, yönetilir veya işletilir. 

Kaynakların geliştirilmesi 
MADDE 13. — Bu Kanun kapsamına giren yerlerdeki ormanlarda, makilik ve fundalıklarda ve diğer ara

zi kullanma şekillerinde, koruma ve çok taraflı kullanımı esas tutan orman amenajman planlarına dayanı
larak, tabiat varlıklarının korunmasını, geliştirilmesini ve devamlılığını sağlayacak teknik faaliyetler yapılır. 

Tabiî çevre ve ekosistemlerin korunması ve iyileştirilmesi yönünden teknik ve bilimsel gereklere göre, or
man idaresince düzenlenecek rapora dayanılarak hazırlanacak özel amenajman planları uyarınca belirli yer
lerde ve belirli sürelerle üretim, avlanma ve otlatma faaliyetleri idarece yapılabilir veya yaptırılabilir. 

Bu Kanun kapsamına giren yerlere giden veya içinden geçen her tip yollar üzerinde sahalara giriş-çıkışı 
kontrol etmek ve gerektiğinde ücretlendirmeyi sağlamak amacıyla gerekli tesisler Orman idaresince yapılır ve
ya yaptırılır. 

Hizmetlerin yürütülmesi 

MADDE 14. — Bu Kanunun Tarım ve Orman Bakanlığına yüklediği görevlerle millî parklar fonu kulla
nımına ilişkin iş ve işlemler, bu Bakanlığa bağlı Orman İdaresi tarafından yürütülür. 
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ca tesisin rayiç değeri üzerinden belirlenecek bedelle doksandokuz seneye ıkadar uzatılabilir. Bu durumda 
Hazineye devir işlemi bu uzatma sonunda yapılır. Millî park ve tabiat parklarının gelişme planları kesin
leşmeden bu Kanunda sözü edilen izin verilemez. 

Hakların devri 
MADDE 9. — Tarım ve Orman Bakanlığınca kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve özel hukuk tü

zelkişileri lehine tesis olunan intifa hakları ve bu haklara dayanılarak yapılan ve yapılmakta olan tesislerin 
üçüncü şahıslara, devri, Tarım ve Orman Bakanlığının muvafakatına bağlıdır. 

İzin verilmeyecek yerler 

MADDE 10. — Tabiat anıtları ve tabiatı koruma alanlarında 2863 saydı Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Kanununun ilgili hükümleri saklı kalmak kaydıyla kullanma izni verilemez veya irtifak hakkı tesis 
edilemez. 

Petrol ve madenlerin aranması ve işletilmesi için izin verilmesi 

MADDE 11. — Bu Kanun kapsamına giren yerlerde maden ve petrol kanunları gereğince araştırma ve 
işletme ruhsatnamesi veya imtiyazı, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varhklarını Koruma Kanununun ilgili 
hükümleri saklı kalmak kaydıyla Bakanlar Kurulu Kararı ile verilebilir. 

Araştırma ve işletme faaliyetlerinde bu yerlerin korunması amacıyla riayet edilecek hususlar Tarım ve 
Orman Bakanlığınca belirlenir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Görevler 

Yapı ve tesisler 
MADDE 12. — Bu Kanunun 7 nci ve 8 inci madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Millî parklar, tabiat 

parkları, tabiat anıtları ve tabiatı koruma alanlarındaki planların gerektirdiği her türlü hizmet ve faaliyetler 
ile koruma, yönetim, işletme, tanıtım, sportif, eğlenme ve dinlenme hizmetleri için gerekli her türlü altyapı, 
üstyapı ve diğer tesisler Tarım ve Orman Bakanlığınca yapılır veya yaptırılır, yönetilir veya işletilir. 

Kaynakların geliştirilmesi 
MADDE 13. — Bu Kanun kapsamına giren yerlerdeki ormanlarda, makilik ve fundalıklarda ve diğer arazi 

kullanma şekillerinde, koruma ve çok taraflı kullanımı esas tutan orman amenajman planlarına dayanılarak, 
tabiat varlıklarının korunmasını, geliştirilmesini ve devamlılığını sağlayacak teknik faaliyetler yapılır. 

Tabiî çevre ve ekosistemlerin korunması ve iyileştirilmesi yönünden teknik ve bilimsel gereklere göre, Ta
rım ve Orman Bakanlığınca düzenlenecek rapora dayanılarak hazırlanacak özel amenajman planları uyarınca 
belirli yerlerde ve belirli sürelerde üretim, avlanma ve otlatma faaliyetlerine izin verilebilir. 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 
Koruma 

Yasaklanan faaliyetler 
MADDE 15. — Bu Kanun kapsamına giren yer!erde; 
a) Tabiî ve ekolojik denge ve tabiî ekosistem değeri bozulamaz, 
b) Yaban hayatı tahrip edilemez. 
c) Bu sahaların özelliklerinin kaybolmasına veya değiştirilmesine sebep olan veya olabilecek her türlü 

müdahaleler ile toprak, su ve hava kirlenmesi ve benzeri çevre sorunları yaratacak iş ve işlemler yapılamaz, 
d) Tabiî dengeyi bozacak her türlü orman ürünleri üretimi avlanma ve otlatma yapılamaz. 
e) Onaylanmış planlarda belirtilen yapı ve tesisler dışında; kamu yararı açısından vazgeçilmez ve kesin 

bir zorunluluk bulunmadıkça her ne surette olursa olsun hiçbir yapı ve tesis kurulamaz ve işletilemez veya 
bu alanlarda var olan yerleşim sahaları dışında iskân yapılamaz. 

Tescil yasağı 

MADDE 16. — Bu Kanun kapsamına giren yerlerdeki kamu arazisinde mevcut açıklıklar ile var olan 
ağaçların, bitki örtüsünün yanması, her ne sebeple olursa olsun kesilmesi, sökülmesi, boğulması, budanması 
sonunda oluşacak açıklar ile arazinin çeşitli şekillerde düzeltilmesi suretiyle elde edilecek sahaların işgali, 
üzerlerinde her türlü yapı ve tesis yapılması, bu yapı ve tesislerin tapuya tescili yasaktır. 

Bu gibi yer ve tesislere hiçbir kayıt ve şart aranmadan doğrudan doğruya orman idaresince el konulur. 

Koruma görevlileri 

MADDE 17. — Bu Kanun kapsamına giren alanlarda; koruma hizmetleri ve suçların takibi 6831 sayılı 
Orman Kanununun beşinci fasıl dördüncü bölümde yer alan suçların takibi ile ilgili hükümlere istinaden, Dev
let Güvenlik memurları yetkisine de sahip olarak orman muhafaza memurlarınca sağlanır. 

ALTINCI BÖLÜM 
Millî Parklar Fonu 

Fon teşkili 

MADDE 18. — Bu Kanun kapsamına giren yerlerin tesis, koruma, onarım, bakım, tanıtım ve işletme 
harcamaları için Tarım ve Orman Bakanlığı emrinde «Millî Parklar Fonu» kurulmuştur. 

Fon gelirleri 

MADDE 19. — Millî Parklar Fonu; 
a) Tarım ve Orman Bakanlığı bütçesine konacak ödeneklerden, 
b) Bu Kanun kapsamına giren alanlarda her tüllü yararlanma, işletme, giriş ücretleri, bu Kanunun 23 

üncü maddesi gereği alınacak para cezaları ve intifa ve irtifak haklarından doğan gelirler ile her türlü ya
yın gelirlerinden, 

c) İntifa veya irtifak haklarına dayanılarak yapılacak her türlü tesislerden, proje bedeli tutarının % 3'ü 
oranında tahsil olunacak hisseden, 

d) Faiz, ikramiye ve her çeşit yardım ve bağışlardan teşekkül eder. 
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BEŞÎNCİ BÖLÜM 
Koruma 

Yasaklanan faaliyetler 
MADDE 14. — Bu Kanun kapsamına giren yerlerde; 
a) Tabiî ve ekolojik denge ve tabiî ekosistem değeri bozulamaz, 
b) Yaban hayatı tahrip edilemez, 
c) Bu sahaların özelliklerinin kaybolmasına veya değiştirilmesine sebep olan veya olabilecek her türlü 

müdahaleler ile toprak, su ve hava kirlenmesi ve benzeri çevre sorunları yaratacak iş ve işlemler yapılamaz, 
d) Tabiî dengeyi bozacak her türlü orman ürünleri üretimi, avlanma ve otlatma yapılamaz, 
e) Onaylanmış planlarda belirtilen yapı ve tesisler ve Genelkurmay Başkanlığınca ihtiyaç duyulacak sa

vunma sistemi için gerekli tesisler dışında kamu yararı açısından vazgeçilmez ve kesin bir zorunluluk bulun
madıkça her ne surette olursa olsun hiçbir yapı ve tesis kurulamaz ve işletilemez veya bu alanlarda var olan 
yerleşim sahaları dışında iskân yapılamaz. 

Tescil yasağı 

MADDE 15. — Bu Kanun kapsamına giren yerlerdeki Kamu idareleri, kamu kurum ve kuruluşları ve 
Hazineye ait taşınmaz mallar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerdeki mevcut açıklık
ların ve var olan ağaçların, bitki örtüsünün yanması, her ne sebeple olursa olsun kesilmesi, sökülmesi, bo
ğulması, budanması sonunda oluşacak açıklıkların ve arazinin çeşitli şekillerde düzeltilmesi suretiyle elde 
edilecek sahaların işgali, kullanılması, bu yerlere her türlü yapı ve tesis yapılması, bu yapı ve tesislerin 
tapuya tescili yasaktır. 

Bu gibi yapı ve tesislere hiçbir kayıt ve şart aranmadan doğrudan doğruya Tarım ve Orman Bakanlı
ğınca el konulur. 

Koruma görevlileri 

MADDE 16. — Bu Kanun kapsamına giren alanlarda; koruma hizmetleri ve suçların takibi 6831 sayılı 
Orman Kanununun beşinci fasıl dördüncü bölümünde yer alan suçların takibi ile ilgili hükümlere istinaden, or
man muhafaza memurlarınca sağlanır. 

ALTINCI BÖLÜM 
Millî Parklar Fonu 

Fon teşkili 

MADDE 17. — Bu Kanun kapsamına giren yerlerin tesis, koruma, onarım, bakım, tanıtım ve işletme 
harcamaları için Tarım ve Orman Bakanlığı emrinde «Millî Parklar Fonu» kurulmuştur. 

Fon gelirleri 
MADDE 18. — Millî Parklar Fonu; 
a) Tarım ve Orman Bakanlığı bütçesine konacak ödeneklerden, 
b) Bu Kanun kapsamına giren alanlarda her türlü yararlanma, işletme, giriş ücretleri, intifa ve irtifak 

haklarından doğan gelirler ile her türlü yayın gelirlerinden, 
c) İntifa veya irtifak haklarına dayanılarak yapılacak her türlü tesislerden, proje bedeli tutarının % 3'ü 

oranında tahsil olunacak hisseden, 
d) Her çeşit yardım ve bağışlardan, 
Teşekkül eder. 
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Fonun kullanılması 

MADDE 20. — Fon bütçesi yıllık olup, hesap dönemi malî yıldır. Fon bütçesi, Tarım ve Orman Baka
nının onayı ile yürürlüğe girer. Fon saymanı Maliye (Bakanlığınca atanır ve Tarım ve Orman Bakanı fonun ita 
amiridir. Bu personelin fazla çalışma ücretleri genel hükümlere göre fon bütçesinden ödenir. 

Fondan yapılan giderler ve doğan gelirler iie diğer işlemlere ait belgeler, bütçe yılı hitamından itibaren 3 
ay içinde incelenmek üzere Sayıştay Başkanlığına verilir. 

Fon işlemleri, 2490 sayılı Artırma ve Eksiltme ve ihale Kanunu ile 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Ka
nunu hükümlerine tabi değildir. 

Bu Kanunun uygulandığı alanlara giriş ücretleri, her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. 

YEDİNCİ BÖLÜM 
Suçların Takibi ve Cezalar 

Suçların takibi ve cezalar 

MADDE 21. — 6831 sayılı Orman Kanunu ile 3167 sayılı Kara Avcılığı Kanunu ve 1380 sayılı Su Ürünleri 
Kanunlarında yasaklanan fiillerin bu Kanunun uygulandığı yerlerde işlenmesi halinde, cezalar bir misli ar
tırılarak hükmolunur. 

MADDE 22. — Bu Kanunda yazılı yasaklamalara ve mecburiyetlere aykırı hareket edenler hakkında bu 
Kanunda ayrıca bir ceza gösterilmediği ve bu kimsenin fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde, 
sulh ceza mahkemelerince bir aydan 6 aya kadar hapis ve 2 500 liradan aşağı olmamak üzere ağır para ceza
sına hükmolunur. 

MADDE 23. — Bu Kanun kapsamına giren yerlerde, idarece tespit edilmiş kullanmaya ilişkin kurallara 
uymayanlardan Orman İdaresince 500 lira para cezası alınır. 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 

Son Hükümler 

Yönetmelikler 

'MADDE 24. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde; 
a) Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin şekil ve esasları, görev, yetki ve sorumlulukları belirleyen yönetme

lik Tarım ve Orman Bakanlığınca, 
b) Millî parklar fonunun teşkili ve kullanma esaslarına ait Yönetmelik Tarım ve Orman ile Maliye ba

kanlıklarınca, 
Çıkarılır, 
Bu yönetmelikler Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulur. 

Kaldırılan hükümler 

MADDE 25. — 6831 sayılı Orman Kanununun 25 inci maddesi ile 5614 sayılı Abant Gölü Çevresinin 
Bolu Özel İdaresine Temlikine Dair Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. 

Bu Kanunun uygulandığı yerlerde, 6831 sayılı Orman Kanununun ek madde 3, (c) fıkrası hükmü uygu
lanmaz. 
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Fonun kullanılması 

MADDE 19. — Fon bütçesi yıllık olup, hesap dönemi malî yıldır. Fon bütçesi, Tarım ve Orman Baka
nının onayı ile yürürlüğe girer. Fon saymanı Maliye Bakanlığınca atanır ve Tarım ve Orman Bakanı Fonun 
ita amiridir. 

Fondan yapılan giderler ve doğan gelirler ile diğer işlemlere ait belgeler, bütçe yılı hitamından itibaren 
üç ay içinde incelenmek üzere Sayıştay Başkanlığına verilir. 

Fon işlemleri, 2490 sayılı Artırma ve Eksiltme ve ihale Kanunu ile 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Ka
nunu hükümlerine tabi değildir. 

YEDİNCİ BÖLÜM 
Suçların Takibi ve Cezalar 

Suçların takibi ve cezalar 

MADDE 20. — 6831 sayılı Orman Kanunu ile 3167 sayılı Karaavcılığı Kanunu ve 1380 sayılı Su Ürün
leri Kanununda yasaklanan fiillerin bu Kanunun uygulandığı yerlerde işlenmesi halinde, cezalar bir misli 
artırılarak hükmolunur. 

Yasaklara ve mecburiyetlere aykırı hareket edenlere verilecek cezalar 

MADDE 21. — Bu Kanunda yazılı yasaklamalara ve mecburiyetlere aykırı hareket edenler hakkında bu 
Kanunda ayrıca bir ceza gösterilmediği ve bu kimsenin fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde, 
sulh ceza mahkemelerince bir aydan altı aya kadar hapis ve üçbin liradan aşağı olmamak üzere ağır para 
cezasına hükmolunur. 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 
Son Hükümler 

Yönetmelikler 

MADDE 22. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içerisinde; 
a) Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin şekil ve esas'arı, görev, yetki ve sorumlulukları belirleyen yönetmelik 

İmar ve İskân ve Kültür ve Turizm Bakanlıklarının gö rüşleri alınarak Tarım ve Orman Bakanlığınca, 
b) Millî parklar fonunun teşkili ve kullanma esaslarına ait yönetmelik Maliye Bakanlığının görüşü alı

narak Tarım ve Orman Bakanlığınca, 
Çıkarılır. 
Bu yönetmelikler Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulur. 

Uygulanmayan ve kaldırılan hükümler 

MADDE 23. — Bu Kanunun uygulandığı yerlerde, 6831 sayıü Orman Kanununun ek 3 üncü maddesinin 
(A) fıkrasının (c) bendi hükmü uygulanmaz. 

20.3.1950 tarihli ve 5614 sayılı Abant Gölü Çevresinin Bolu Özel İdaresine Temlikine Dair Kanun yürür
lükten kaldırılmıştır. Abant Gölü Çevresi Devlet Ormanı olarak 6831 sayılı Onman Kanunu hükümlerine göre 
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Yürürlük 
MADDE 26. — Bu Kanun, yayımı tarihinde yürürlüğe girer, 

Yürütme 

MADDE 27. —. Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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yönetilir ve işletilir. Ancak bu yerlerde mevcut yapı ve tesisler üzerinde Bolu Özel idaresi ile diğer gerçek 
ve tüzelkişilerin kazanılmış hakları saklıdır. 

GEÇİCİ MADDE. — Bu Kanun kapsamına giren yerlerde evvelce verilmiş kullanma izni, intifa ve irtifak 
hakları, geçerlilik süresi bitimine kadar sahibi tarafından kullanılmak üzere bu Kanun hükümlerine göre ye
niden düzenlenir. 

Yürürlük 

MADDE 24. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer, 

Yürütme 

MADDE 25. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

M mmm •• 
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