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80. MADDE
“6745 Sayılı Türkiye Varlık Fonu Kurulması ile
Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”
19.08.2016’da TBMM’de oylamaya açılarak kabul
edilmiş, 07.09.2016’da Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. İlgili kanunun özellikle 80. Maddesi hukuku
devre dışı bırakıp, yaşam alanlarımıza yapılacak bir
darbedir.
Doğa koruma hukukunu taş devrine döndürecek
80. Madde, yaşam alanlarımıza OHAL getirmiştir.
Bu madde ile yargı devreden çıkacak, topraklarımızın yağmalanması ve yıkımı meşrulaşacaktır. Bizler
bugüne kadar doğa talanına karşı hukuki yollarla
mücadele edebilirken, 80. Madde ile olağan hukuki
yollar kapanmış, doğa ve kentlerimiz üzerine yapılan yıkım ve talan getiren planlamalara karşı hak
arama hürriyetimiz engellenmiş olacaktır.
Ülkeyi topyekun bir talan alanına çevirecek 80.
Madde hemen her açıdan büyük bir yıkımın kapısını aralamaktadır. Fakat 80. Maddeye değinmeden
önce, bu talanın sermaye kısmını oluşturan Türkiye
Valık Fonu’ndan bahsetmek gerekmektedir.

VARLIK

FONU

Türkiye Varlık Fonu, ülke ekonomisinin tanımlı
hazinesinden ayrılan bir fonun, yatırım getirmesi
amacıyla, doğa ve çevre talanı projelerinde üstlenici
şirketlere kredi olarak dağıtılması için oluşturulan
bir yan ekonomi ürünüdür.

!
Böyle oldubittilerle ülke ekonomisinden paralel
ekonomiler yaratarak yandaş sermayeyi güçlendirme hamleleri ancak diktatörlük ülkelerinde görülen
keyfi uygulamalardır.
Yarı özelleştirilmiş ve geniş yetkilere sahip Varlık Fonu’nun kurulacağı 02.08.2016 günü Başbakan
Binali Yıldırım tarafından aşağıdaki hedeflerle ilan
edilmiştir:
•

Büyüme oranına gelecek on yıl içinde yıllık
%1,5 oranında ilave artış sağlanması,

•

Sermaye piyasalarının büyüme ve derinleşmesinin hızlandırılması,

•

İslami finansman varlıklarının kullanımının
yaygınlaştırılması,

•

Yapılacak yatırımlarla yaklaşık yüz binlerce
kişilik ek istihdam sağlanması,

•

Savunma, havacılık ve yazılım gibi teknoloji
yoğun stratejik sektörlerdeki yerli şirketlerin
sermaye ve proje bazında desteklenmesi, küresel oyuncu olmalarının sağlanması,

•

Otoyollar, Kanal İstanbul, Üçüncü Köprü ve
havalimanı, nükleer santral gibi büyük altyapı projelerine kamu kesimi borcu artırılmadan finansman sağlanması,

•

Katılım finansmanı sektör payının artırılması,

•

Arz güvenliğini sağlamak üzere, Türkiye için
önem taşıyan doğalgaz ve petrol gibi yurtdışındaki stratejik sektörlere yasal ve bürokratik kısıtlamalara bağlı olmadan doğrudan
yatırım yapılabilmesi.
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VARLIK FONU NASIL İŞLEYECEK?
Fon, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilecektir. Şirketin yönetim kurulunu Başbakan atarken, şirket ve kurduğu şirketler mali denetim, iş ve işçi hakları, çevre ve kentsel izinlerden
muaf tutulacak.
Fonu yönetecek şirketin başlangıç sermayesi 50
milyon lira olacak ve özelleştirilmesine karar verilen 114 kamu kuruluşu ve kamu iktisadi teşebbüsü
gelirleri de bu fona aktarılacak.

VARLIK FONU’NUN OLASI SONUÇLARI
• Ülkeye daha fazla yatırımcı çekmek için özellikle inşaat sektöründe üstlenici olan firmalara HES ve maden ocağı açılmasında kredi
verilecek.
• Kaldırılan “stratejik yatırım” şartı sebebiyle
küçük ölçekli talan projeleri de “stratejik yatırım” sayılıp Varlık Fonu’ndan faydalanabilecek.
• Daha fazla projeyi Varlık Fonu’ndan yararlandırmak için ÇED oluru, imar izni, ruhsat,
tescil ve tahsis kararı gibi birçok idari karar
prosedürü ortadan kaldıracak (Torba Yasa
80. Madde).

80.

MADDE
OHAL ilanından sonra torba yasa içerisinde geçirilen düzenlemelerin doğa ve halk olduğu bilinmektedir. Yalnız 19.08.2016 günü meclisten geçen 80.
Madde yaşam alanlarının tamamını sermayedarlara destek paketleri ile parsellemek için yola çıkmıştır. Maddenin içeriği şöyle;
(1) Bakanlar Kurulu; kalkınma planları ve yıllık
programlarda öngörülen hedefler doğrultusunda ülkemizin mevcut veya gelecekte ortaya çıkabilecek ihtiyaçlarını karşılama, arz güvenliğini sağlama, dışa
bağımlılığını azaltma, teknolojik dönüşümü sağlama, yenilikçi, Ar-Ge yoğun ve katma değeri yüksek
olma niteliklerine ayrı ayrı ya da birlikte sahip olan
ve proje bazında Ekonomi Bakanlığı tarafından desteklenmesine karar verilen yatırımlar için;

a) 13.6.2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar
Vergisi Kanununun 32/A maddesine göre
kurumlar vergisi oranını %100’e kadar indirimli uygulatmaya ve yatırıma katkı oranını %200’ü geçmemek üzere belirlemeye veya
yatırımın işletmeye geçmesinden itibaren 10
hesap dönemine kadar, yatırımdan elde edilen kazançla sınırlı olmak üzere kurumlar
vergisi istisnası tanımaya,
b) 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 80 inci maddesinde
yer alan gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlandırmaya,
c) Gümrük vergisi muafiyeti tanımaya,
ç) Yatırımın Hazine taşınmazı üzerinde yapılması halinde, belirlenecek yatırımcı lehine doğrudan, hasılat payı alınmaksızın, 49
yıl süreyle bedelsiz irtifak hakkı tesisi veya
kullanma izni verilmesine ve yatırımın tamamlanması ve öngörülen istihdamın 5 yıl
sağlanması şartıyla Hazine taşınmazının
talep edilmesi halinde bedelsiz devredilmesine,
d) 31.5.2006 tarihli ve 5510 sayılı Kanunun
ek 2 nci maddesinde yer alan prime esas kazanç alt sınırına bağlı kalınmaksızın 10 yıla
kadar sigorta primi işveren hissesinin karşılanmasına,
e) İşletme döneminde yatırıma ilişkin enerji
tüketim harcamalarının %50’sine kadarının
en fazla 10 yıla kadar karşılanmasına,
f) Sabit yatırım tutarının finansmanında
kullanılan yatırım kredisi için 10 yıla kadar
faiz veya kâr payı desteği ya da hibe desteği
sağlanmasına,
g) Yatırım için özel önem taşıyan belirlenen
sayıda her bir nitelikli personel için 5 yılı
geçmemek üzere, asgari ücretin aylık brüt
tutarının 20 katına kadar ücret desteği verilmesine,
ğ) Yatırım tutarının %49’unu geçmemek üzere ve edinilen payların 10 yıl içerisinde halka
arz veya yatırımcıya satış şartıyla yatırıma
ortak olunmasına, karar vermeye ve yukarıdaki desteklerden bir veya birden fazlasını
uygulatmaya yetkilidir.
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(2) Birinci fıkra kapsamındaki destekler Ekonomi
Bakanlığı bütçesinden karşılanır.

Bütün bunların sonucunda Cerattepe, Samistal,
Akkuyu, Kamilet gibi tartışmalı pek çok proje için
(3) Proje bazlı yatırım konusu ürüne, süresi ve açılan davalar sonuçsuz kalabilecek ve bu alanlarda
miktarı Bakanlar Kurulunca belirlenecek alım ga- geri dönüşü olmayan, telafisi imkansız yıkımlar söz
konusu olabilecek.
rantisi verilebilir.
(4) Proje bazlı yatırımlara diğer kanunlarla geti80. MADDE NEDEN İPTAL EDİLMELİDİR?
rilen izin, tahsis, ruhsat, lisans ve tesciller ile diğer
Görüldüğü üzere, 80. Madde ile şirketlere Türkısıtlayıcı hükümler için Bakanlar Kurulu kararı ile
kiye
Cumhuriyet Tarihinde görülmemiş teşvik ve
istisna getirilebilir veya yatırımları hızlandırmak ve
kolaylaştırmak amacıyla yasal ve idari süreçlerde muafiyetler getirilmiş, bununla da yetinilmemiş
80/4 fıkra ile de pek çok mevzuatta yer alan ve işdüzenleme yapılabilir.
letilen idari prosedürler sonucu tesis edilen idari
(5) Projenin gerekli kıldığı hallerde Bakanlar Kuişlemlerin, çeşitli mevzuatlarda kısıtlayıcı hükümrulu kararı ile her türlü altyapı yatırımının yapılmalerin devreden çıkartılmasına hatta yasal ve idari
sı kararlaştırılabilir.
süreçlerde düzenleme yapabilmesine dair bakanlar
Maddenin özellikle 4. bendinde geçen “Pro- Kuruluna yetki verilmiştir.
je bazlı yatırımlara diğer kanunlarla getirilen izin,
Bu yetkiler dahilinde yatırımlar için alınması getahsis, ruhsat, lisans ve tesciller ile diğer kısıtlayıcı
reken imar izinleri, ruhsatlar, ÇED oluru, tahsisler
hükümler için Bakanlar Kurulu kararı ile istisna gegibi her türlü idari izinler ve olur mekanizmaları ve
tirilebilir veya yatırımları hızlandırmak ve kolaylaşbuna dair idari süreçler devreden çıkmış olacak; çevtırmak amacıyla yasal ve idari süreçlerde düzenleme
re ve doğaya telafisi imkansız zararlar veren ruhsatyapılabilir” ifadesi ile şirketlerin ÇED raporuna,
sız, imar izinsiz ÇED’siz, plan ve şehircilik ilkelerine
imar izin ve ruhsatları gibi hiçbir idari prosedüre aykırı projelerle, kırda ve kentte ekolojik yıkımlara
tabi olmadan inşaatlarına başlama, bu çalışmala- sebebiyet veren yatırımlara derhal başlanabilecek
rında vergi indirimine ve hatta çalışanlarının eği- ancak buna dair yargı yoluna yine de başvurulamatim ve SGK’larını “teşvik” adı altında devlete ödet- yacaktır. Örneğin orman tahsisi, mera tahsisi gibi
me gibi hakları doğacaktır.
tahsisler normal prosedür dışına çıkartıldığından,
Maddenin kanunlaşması ve yürürlükte kalması buna dair idari süreç ve raporlamalar, bu süreçte
durumunda öngörülen durumlar aşağıdaki gibidir: gözetilecek hususlar yatırımcı için devreden çıkar1. Doğa alanlarında HES, RES, JES, termik tılmış olacak, yatırım mera, da, orman alanında her
ve nükleer santral, madenler ile “altyapı ya- hangi bir kısıta tabi olmadan başlayabilecek ya da
tırımı” adı altında pek çok projeyi üstlenen devam edecek; yargı yolu ile denetim, tesis edilmefirmalar ücretsiz olarak hazine arazisi sahibi miş idari işlemler nedeni ile zorlaşacaktır.
Aynı şekilde enerji projelerinde uzun bir idaolabilecek.
2. Üstlenici ve taşeron firmalar vergiden ri prosedür olan enerji üretim lisanslarına ihtiyaç
kalmayacaktır. Böylece hem idari denetim ve yine
muaf tutulacak.
hem yargısal denetim devre dışı kalacaktır. Yatırı3. Genişletilen teşvik yasası kapsamında,
ma başlanabilmek için ihtiyaç duyulan taşınmazüstlenici ve taşeron firmaların işçi ücretleri,
ların kamulaştırılması ve netice de taşınmazların
sigorta primleri gibi birçok masrafları devilgili kamu kuruluşu adına ya da şirket adına tescili
let tarafından karşılanacak.
gerekmekte olup, bahsedilen düzenleme ile “tescil”
4. Talan projeleri sürecinde, idari izin, ruh- devreden çıkartılmış olacağından yatırımcı yine disat ve ÇED raporları gerekliliği gibi tüm hu- lediği şekilde ve yerde çok tartışmalı olsa da özel
kuksal prosedür ortadan kaldırılacak.
mülkiyete konu olan yerlerde dahi yatırıma başla5. Bugün tartışma konusu olan ve pek çok yabilecek ve yine insanların haklarını arayabileceği
yargı süreci devam eden davalar sonuçsuz normal hukuki mekanizmalar devreden çıkartılmış
olacaktır.
kalabilecek.
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Keza yatırımın uygulama safhasında bu günden öngörülemeyen diğer kısıtlayıcı hükümler de
Bakanlar Kurulunca devreden çıkartılabilecektir.
Tüm bu olası sonuçlar değerlendirildiğinde;
TBMM’de görüşülerek kabul edilen 80. Madde,
bizleri biz eden Anadolu’nun su havzalarına, ormanlarına, meralarına, kıyılarına, dağlarına, ekosistemine, biyolojik tür ve çeşitliliğine, kısacası
var oluşumuza yönelik benzeri görülmemiş ve

geri dönüşsüz bir saldırıya yol açacaktır. Bu yasa,
çevreyi ve doğayı korumaktan çok yatırım ve yatırımcıyı koruyacak tarzda doğayı metalaştırarak
sermaye talanına açma yasasıdır.
Bu yüzden, ülkemizin tüm doğal ve kültürel varlıklarına, yani varoluşumuza yönelik bir tehdit
mahiyetindeki bu kanun maddesi karşısında bizler her halükarda var gücümüzle ve sonuna kadar
mücadeleyi sürdüreceğiz.
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6745 SAYILI YASANIN 80 VE 80/4.
MADDELERİNİN ANAYASAYA
AYKIRILIK GÖRÜNÜMÜ
Devletin temel amaç ve görevleri
MADDE 5- Devletin temel amaç ve görevleri, Türk milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, Cumhuriyeti ve
demokrasiyi korumak, kişilerin ve toplumun
refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; kişinin
temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette
sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri
kaldırmaya, insanın maddî ve manevî varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya
çalışmaktır.
Yukarıda altı çizili olduğu üzere 80/4. Madde
ile yargı yolu sınırlandırılmıştır. Yargı yolunun
sınırlandırılması ile temel hak ve hürriyetler engellenmiştir. Şirketler lehine toplumun aleyhine
düzenleme nedeni ile sosyal hukuk devleti ilkesi ihlal edilmiş, adalet mekanizmasına ulaşılması bu kapsamda engellenmiştir.
80. Maddenin diğer maddeleri ile olağanüstü
muafiyet ve teşvikler öngörülerek şirketler lehine ekonomik engeller kaldırılırken, sınırsız ve
kontrolsüz şirket faaliyetleri ile toplumun diğer
kesimleri bakımından sosyal ve ekonomik engeller oluşturulmuş, insanların maddi ve manevi varlıklarını geliştirecek koşulların var edilmesi bir yana tüm ülke coğrafyası kapsamında
insan topluluklarının kadimden bu yana geliştirdikleri kültürler, kültüre bağlı manevi yan ve
buna dair koruma dengesi ortadan kaldırılmıştır. Yaşam alanlarında idari ve hukuki denetiminin kaldırılması veya sınırlandırılması ile diğer
yandan insanların maddi varlıklarını koruma
imkânı da risk altına sokulmuştur.

Halbuki yasama yetkisi yani yasa yapma
TBMM’nin yetkilerindendir. Devredilemeyecek bir yetki yasama meclisi tarafından Bakanlar Kuruluna devredilmiştir.
Kişinin dokunulmazlığı, maddî ve manevî
varlığı
MADDE 17- Herkes, yaşama, maddî ve manevî varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir.
80/4. Madde ile pek çok yatırım Bakanlar
Kurulunca istisna kapsamına alınabilecek, istisna kapsamına alınan projeler hakkında yargı
yolu kısıtlanmış olacaktır. Kapsama giren projeler hakkında özellikle çevre hakkı kapsamında
yargı yolunun daraltılması hatta ortadan kaldırılması Anayasanın 17. Maddesinin ihlali anlamına gelecektir.
Konut dokunulmazlığı
MADDE 21- (Değişik: 3/10/2001-4709/6
md.) Kimsenin konutuna dokunulamaz
80/4. Maddede “Proje bazlı yatırımlara diğer
kanunlarla getirilen izin, tahsis, ruhsat, lisans ve
tesciller..” hakkında Bakanlar Kurulunca istisna
getirilebilecek olması, konut dokunulmazlığını ihlal edebilecek ve risk altına alabilecek bir
düzenlemedir. Projenin ihtiyaç duyduğu taşınmazlar hakkında özel mülkiyete konu taşınmaz
şirket ya da ilgili kamu kurumu adına tescil edilmeden el konulmasına dair risk taşımaktadır.

Kamu yararı
Kıyılardan yararlanma
MADDE 43- Kıyılar, Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır.
Yasama yetkisi
Deniz, göl ve akarsu kıyılarıyla, deniz ve gölMADDE 7- Yasama yetkisi Türk Milleti adı- lerin kıyılarını çevreleyen sahil şeritlerinden yana Türkiye Büyük Millet Meclisinindir. Bu yet- rarlanmada öncelikle kamu yararı gözetilir.
ki devredilemez.
Kıyılarla sahil şeritlerinin, kullanılış amaçla80/4. Madde ile Bakanlar Kurulu’na “…yasal rına göre derinliği ve kişilerin bu yerlerden yave idari süreçlerde düzenleme yapılabilmesine” rarlanma imkân ve şartları kanunla düzenlenir.
olanak tanınmıştır.
80/4. Madde ile “izin” Bakanlar Kurulunca
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getirilen istisnalardan bir başkasıdır. Kıyı Kanununa göre kıyıda yapılabilecek yapılar açıklanmış, idari prosedür açıklanmıştır. Kıyı alanında
yapılabilecek yapılarla ilgili yapılan düzenlemeler çerçevesinde verilebilecek izinler bahsedilen
yasal düzenleme ile istisna kapsamına alınmış,
izin verilmeden kıyı alanlarına yatırım yapılabilmesinin önü açılmıştır. Bu yönü ile de Anayasanın 43. Maddesinde yer alan kıyı alanlarında “öncelikle kamu yararı gözetilir” hükmü
ihlal edilmiş olmaktadır.

mi artırmak maksadıyla, tarım ve hayvancılıkla
uğraşanların işletme araç ve gereçlerinin ve diğer girdilerinin sağlanmasını kolaylaştırır.
Devlet, bitkisel ve hayvansal ürünlerin değerlendirilmesi ve gerçek değerlerinin üreticinin eline geçmesi için gereken tedbirleri alır.
80/4. Madde ile Bakanlar Kurulu, Toprak
Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu ile Mera
Kanununda yer alan düzenlemeleri atlayarak
“izin ve tahsis” gerektiren prosedürlerden yatırımcıları muaf tutabilecek, mera alanında tarım
alanlarında yatırımlara izin ve tahsis verebilecektir. Düzenleme bu yönü ile de Anayasanın
Toprak mülkiyeti
MADDE 44- Devlet, toprağın verimli olarak 45. Maddesine aykırıdır.
işletilmesini korumak ve geliştirmek, erozyonSağlık hizmetleri ve çevrenin korunması
la kaybedilmesini önlemek ve topraksız olan
veya yeter toprağı bulunmayan çiftçilikle uğraMADDE 56- Herkes, sağlıklı ve dengeli bir
şan köylüye toprak sağlamak amacıyla gerekli çevrede yaşama hakkına sahiptir.
tedbirleri alır. Kanun, bu amaçla, değişik tarım
Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak
bölgeleri ve çeşitlerine göre toprağın genişliğini ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatespit edebilir. Topraksız olan veya yeter top- tandaşların ödevidir.
rağı bulunmayan çiftçiye toprak sağlanması,
80/4. Madde ile çevre hakkının korunmasınüretimin düşürülmesi, ormanların küçülmesi
da temel doğa koruma mevzuatlarında yer alan
ve diğer toprak ve yeraltı servetlerinin azalması
“izin, tahsis, ruhsat, lisans ve tesciller ile diğer
sonucunu doğuramaz.
kısıtlayıcı hükümler”in ilişkili olduğu proseBu amaçla dağıtılan topraklar bölünemez, dürler devreden çıkartılmış olacağı için çevre
miras hükümleri dışında başkalarına devredi- hakkının düzenlendiği Anayasanın 56. Maddelemez ve ancak dağıtılan çiftçilerle mirasçıları si ihlal edilmiş olacak, hem idari denetim hem
tarafından işletilebilir. Bu şartların kaybı halin- de hukuki denetim ortadan kalktığı için vatande, dağıtılan toprağın Devletçe geri alınmasına daşların anayasal ödevini yerine getireceği meilişkin esaslar kanunla düzenlenir.
kanizmların devreden çıkartılmasına dönük bu
80/4. Madde ile Bakanlar Kurulu’na, Toprak düzenleme Anayasanın 56. Maddesine de aykıKoruma ve Arazi Kullanım Kanunu düzenleme- rıdır.
lerinde yer alan düzenlemelerde yer alan “izin,
MADDE 125- İdarenin her türlü eylem ve
tahsis” gibi prosedürleri izlemeden yatırımcı işlemlerine karşı yargı yolu açıktır.
lehine bu izin ve tahsislerden istisna tanıyabile80/4. Madde ile getirilen düzenleme; idarecektir. Bu yetkinin kullanılması Anayasanın 44.
nin eylem ve işlemlerinden olan “izin, tahsis,
Maddesi düzenlemesine aykırı olacaktır.
ruhsat, lisans ve tesciller” aranmadan yatırıma
başlanmasına yol açan bir düzenleme olduğunTarım, hayvancılık ve bu üretim dallarında dan, idarenin yargı konusu olabilecek bahsediçalışanların korunması
len işlemleri hukuk dünyasında mevcut oluşMADDE 45- Devlet, tarım arazileri ile çayır mayacağından yargı konusu da edilemeyecek
ve meraların amaç dışı kullanılmasını ve tahri- neticede idarenin eylem ve işlemlerine karşı
bini önlemek, tarımsal üretim planlaması ilke- yargı yolu ile denetim imkanı kısıtlanmış olalerine uygun olarak bitkisel ve hayvansal üreti- caktır. Halbuki idarenin idari işlemler yolu yar-
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gısal denetimi hukuk devletinin temel görütüDevlet ormanlarının mülkiyeti devrolunamaz. Devlet ormanları kanuna göre, Devletçe
leridir.
yönetilir ve işletilir. Bu ormanlar zamanaşımı
ile mülk edinilemez ve kamu yararı dışında irtiOrmanların korunması ve geliştirilmesi
fak hakkına konu olamaz.
MADDE 169- Devlet, ormanların korun80/4. Madde kapsamında Orman Kanuması ve sahalarının genişletilmesi için gerekli nu’nun 16 ve 17. Maddleri kapsamında verilekanunları koyar ve tedbirleri alır. Yanan orman- bilecek izin prosedürü de ortadan kaldırıldıların yerinde yeni orman yetiştirilir, bu yerlerde ğından Anayasanın 169. Maddesinde yer alan
başka çeşit tarım ve hayvancılık yapılamaz. Bü- ormanların korunması başlıklı Anayasal düzenleme de ihlal edilmiş olacaktır.
tün ormanların gözetimi Devlete aittir.
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80/4. MADDE İLE GETİRİLEN
DÜZENLEMENİN ULUSLARARASI
HUKUKA AYKIRILIĞI
Diğer yandan açıklamak gerekir ki çevre ve
doğa alanlarında kontrolsüz yatırımlar nedeni ile
pek çok uluslar arası sözleşme ile de bağ kurmak
mümkün olup çeşitli kanunlarda düzenlenen “izin,
tahsis, ruhsat, lisans ve tesciller ile diğer kısıtlayıcı
hükümler” de yer alan idari işlemler; belli prosedürler yerine getirilerek verilebilmekte/ tesis edilebilemektedir. Bahsedilen prosedürlerin tamamında
doğa korumayı önceleyen idari tedbirler öngörülmekte, çeşitli raporlama süreçlerinden geçilmektedir. Halbuki yapılan düzenlemenin 80/4. Maddesi
ile her türlü idari işlem ve diğer kısıtlaycı hükümler by-pass edilmektedir. Dolayısı ile doğa koruma
araçları işlevsiz bırakılmış olmaktadır.

Pek çok yasal düzenleme uluslararası sözleşmelerle getirilen yükümlülükler nedeni ile hayata
geçirilmiş ve çeşitli tedbir ve kısıtlar öngörülmüştür. Her bir idari işlem bu bakımdan bu tedbir ve
kısıtlar göz önüne alınarak tesis edilmekte ya da
edilmemektedir. Halbuki bu kısıtlar gözetilerek tesis edilen idari işlemler 80./4. Madde düzenlemesi
ile devreden çıkartılmakta olup doğrudan devletin
imza atarak ve Anayasanın 90/4 fıkrası ile iç hukukuna kattığı ve kanun hükümünde sayılan ancak
Anayasa Mahkemesine götürelememsi nedeni ile
hiyeraşik olarak kanunların üstünde olduğu da kabul edilen pek çok uluslar arası doğa koruma sözleşmesi ihlal edilmiş olacaktır.

Uluslararası Doğa Koruma Sözleşmeleri
• Ramsar Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanlar Hakkında Sözleşme
• Paris Dünya Kültürel ve Doğal Mirasın Korunması Sözleşmesi
• Stockholm Bm İnsan ve Çevre Konferansı Bildirgesi,
• Washington (CITES) Nesli Tehlikede Olan Yabani Bitki ve Hayvan Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme
• Barselona Akdeniz’in Deniz Ortamı ve Kıyı Bölgesinin Korunması Sözleşmesi
• Bern Avrupa’nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi
• Granada Avrupa Mimari Mirasının Korunması Sözleşmesi
• Basel Tehlikeli Atıkların Sınırlar Ötesi Taşınımının Ve Bertarafının Kontrolüne İlişkin Sözleşme
• Valetta Avrupa Arkeolojik Mirasının Korunması Sözleşmesi
• Rio Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi
• Rio Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi
• 1992- Rio BM Ormancılık Prensipleri
• Kyoto Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’ne Yönelik Kyoto Protokolü
• Aarhus Çevresel Konularda Bilgiye Erişim, Karar Vermede Halkın Katılımı ve Yargıya Başvuru Sözleşmesi ( Aarhus iç hukuka girmiş değildir)
• Floransa Avrupa Peyzaj Sözleşmesi
• Rio+ 20 BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı
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