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1. GİRİŞ
Sulak alanlar göçmen ku şların konaklaıı a yerleri ve önemli
küş alanlarıdır. Bu alanlar, yerle şim yerieri4e yönelik ta şkııılan
ve sı tma hastalığını n yayılmasım önleme, yeni tar ım alanları açmà ve sulama gerekçeleriyle.bugüııe kadar DSİ 'nce kurutulmaktaydı . Ancak, DSİ sulak alanlann kurutulmas ı projelerini uygularken "çevre sorunlarına yol açma olasılığını " ve böylece doğal
dengelerin bozulmas ı na sebep olup olmayaca ğını değerlendiren
Çevre- Etki De ğerlendirme (ÇED) raporlan idüzenlemeye ba şlamıştır (1);
(*) Ankara Ilakimi.
(1) Gürson G., Göçmen Ku şkrk Daha Güzel Mekanlar, Cumhuriyet 2,
10.6:1993.
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Yazımızı n amacı da; doğal ya ş amrn kordnmsı nda önemli yeri
olan bu sulak alanlar ın kurutulması na ili ş kin mevzuat ve Yargıtay uygulamaları nm, günümüzde önmi gittiçe artan Çevre Hukuku açısrndan bir de ğerlendirmesini yapmaktır.
2. SULAK ALANLAR HAKKINDA GENEL B İLĞİ
A) Sulak Alanlar ı n Tanımı :

Kı saca RAMSAR ad ı verilen (Su Ku öları Yaş ama Ortami Olarak Uluslararası Onerni Olan Sulak Al ğnlann Korunmas ı Sözleşmsi) sözlepeye göre sulak alanlar "dö ğal ve5'a suni, daimi veya
geçici suyu akan veya durgun, tatl ı acı veya tuzlu, gelgit bölgelerinde suların çekildiği dönem1rde su seviyesi alt ı metreyi a şmayan, deniz kesimlerini de kapsayan, bütün batakl ı k, turba ve
suyla. kaplı alanlar" olarak tan ımlanı r (2).
B) Sulak Alanlanzı Fydalan
Çevre canlı ve cansı z olarak iki bölümden olu ş ur. Ancak, ikisi
de birbirine ba ğımlıdı r. Çünkü, ne canhlar üzerinde veya içinde
• yaşadıkla}ı cansı z çevre olmadan ya şayabilirler ne de cans ı z çevrenin 'canl ılar olmadan bir anlam ı vardır.
• Canlı lara gelince, Dünya'da insan dahil 'iki milyon civar ında
canlı türü yaşamaktadır. Bunları n önemli bir bölümünü hayvan'lar az bir bölümünü de bitkiler olu şturmaktadı r. Ancak hayvanların varlığı , tümüyle do ğrudan yaya, dolaylı bitkilerin varl ığına
bağlıd
ı r. Çünkü, bitkilerin büyük çok, büyük bir bölümü, hem
hayvanları
n solunumu için gerekli oksijeni, hem de, temel besin
maddeleriniüretfrler Bu nedenle, öncelikle.yabani'bikj örtüsünün ve ormanlann mutlak korunmas ı gerekir (3).
Yüksek biyolojik ee§it1iliÉé ve .dinamik bir yap ıya sahip olan
'sulak alanları
n önemi ancak 'son y ıllarda, anla şılmaya ba şlanılnıştır. Ülkemizde daha önceleri s ı tma ilö mücadele amac ıyla kurutulmaya ba şlatı lan sulak alanlar, sonkaki yıllarda yerini ta(2) Karavuz 5., Çevre Aç ı sı nün Sulak Alanlann Önemi, Kök Dergisi, Eylül,
Ekim 1992.
(3) Sanhan E., (Ç.Ü. Özel Bülten) Çepe$vre, Tmmuz 1993.
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ırakmış rımsal toprak kazanı m' ve yaygın drenaj çahşbıalanna b
tır.
Tropikal ormanlardan sonra birim alanda en yüksek organik
madde üreten sulak alanlann, ekolojik ve ekpnomik 'açıdan sayısı z faydaları bulunmaktadır (4). Her şeyden i nce batakl ıklar yaş am üretir. Büyük miktarda karbon içerdikl ş rinde.n batakhklar
.karbonun atmosfere karbondioksit olarak kar ışmasmı engeller.
Bataklıklar suyu kirleten maddeleri çevreden kendi içine çekerek göllerin nehirlerin ve su kay ıiakları nm; temiz kalmalar ını
bağlar. Ya ğmurların sürekli yağması sonucu ortaya çıkan selleri
sünger gibi emerek insanlar ı felaketten kurtar ır. Aynı zamanda
toprağı bir arada tutan yap ıştıncı gibidir. Batakhklarm en yararlı olduğu konu bir çok ku ş türünü banndırmasıdır. Türkiye'de
bulunan 426 ku ş türünün 250sini. göçmen türler olu şturmaktadır. Kuş lar kuzey—güney do ğrultusunda göç hareketi s ırasında
sulak alanlarda dinlendikten sonra yollarıü devam etmekteler.
Sulak alanlarda yap ılacak kurutma çaiışma4n ku şların sayısında azalmaya yol açacakt ır.
ob

C) ULUSLARA RASI RAMSAR SÖZLE ŞMESİ
İran'ı n Ramsar kentinde 1971 y ılmda inızaya açılan Ramsar
(Su Ku şları Yaş ama Ortamı Olarak Uluslararası Oneme Sahip
Sulak Alanları n Korunması Sözleşmesi) Sözle şmesi 1975 yılında
yürürlüğe girmiştir..
ın koru
Taraf ülkelere "toprak plazılamaları nda sulak alanlar
ğü getiren-maönlerigzüdbunma'yklü
Ramsar Sözle şmesi'ne Türkiye de taraf ol ıı uştur. Sözle şme, sulak alanlar
ın korunması konusunda taraf ükelerin ulusal politikalar belirlemelerini öngörmekte ve koruma için uluslararas ı i şbirliğini artırmayı hedeflemektedir.

(4) Karavuz, S., a.g.m.
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3. 5516 SAYILI BATAKLIKLARIN KURUTULMASI VE
BUNDAN ELDE EDiLECEK TOPRAKLAR
HAKKINDA KANUN
A) BataklılcjLırın Kurutulması :
Yukarıda sulak alanları
n tanımı yapılırken bataklı k ye .sazlıkları nda bu tanıma girdiği belirtilmişti. Bataklık ve sazlıklar tüm
dünyada uzun yı llar, hastalı k taşıyan sivrisineklere yatakl ık
eden verimsiz alanlar olarak nitelendirilmi ştir.. S ıtma önleme
şeklinde ba ş layan kurutma çal ışmalan, hızlı nüfus artışına paralel olarak tanmsal arazi ihtiyac ı sebebiyle kolay elde edilebilen'arazi olarak görülmü ş tür. Ancak yap ılan kurutmalar sonucu
elde edilen arazilerin pek ço ğunda istenilen tanmsal üretime erişilernediği gibi, bir kısım yerlerde de tuzlanma, turbiyerlerin
yanması , rüzgar erozyonu gibi nedenlerle k ı sa ümanda toprak
verimsizleşmiş tir. Ayrı ca yörenin su rejiminde meydana gelen
bozulmalar ve iklimsel de ğişmelerin yan ı sıra birçok canlı türünün tehlikeye dü ş mesi ya da tamamen yok olmas ı gibi telafisi
mümkün olmayan sorunlar ortaya ç ıkmıştı r (5). Orneğin Amik
Gölü'nün tarımsal toprak kazan ımı için kurutulması ile Türki-,
yeye has bir ku ş olan yılan boyun'un soyu tükenmitir.
Amerika Birleşik Devletleri'nde 19. yüzy ılın ortalarında yürürlüğe giren Bataklik Yasas ı gereğince sulak arazilerin kurutulması na büyük bir h ı zla devam edilmesi üzerine; Hükümet
1970 yılı nda Bataklı kian Koruma Yasas ı çıkartmıştır (6).
B) 5516 Say ı h Bataklıkiann Kurutulması ve Bundan
Elde Edilecek Topraklar Hakkında Kanun
23 Ocak 1950'de Resmi Gazete'de yay ımlanarak yürürlü ğe giren 5516 sayılı yasanın amacı ; Belediye hudutlan dışmdaki batakhkları ve .bu tür sulak alanlar ın kurutularak tar ım arazisi
haliıie getirilmesine ili şkin i ş lemlerin düzenlenmesidir. Kurutmamn devlet eliyle yap ılı p yapılmayacağı na karar verildikten
sonra, ş ayet devlet eliyle yap ılmayacak ise, ba şvuran kişiler ta(5) Erdem 0., Basrn Aç ıklaması , (Göllerin Könı nmam Meclisi Bekliyor) Cumhuriyet Gazetesi, 12.7.1993.
(6) Mitehel J., Kaybolan Ku ş Cenneti, National Geograpfıic.
TÜ RKIYE BAROLAR B İRLİğİ DERG İSİ

1995/1

.

.

.

83

rfmdan gerekli ko şulların yerine getirilmesi sonucunda kurutulan arazinin bu kişiler adı na tapüy a tescil edilece ği hükme ba ğlanmıştı r (md. 7).
Yasanı n 3. maddesinde kurutma konusunda karar verecek
olan komisyonun kimlerden olu şacağı açıklanmıştır. Daha sonra
na ra ğmen, bütünüyle ele alınbirtakım de ğişikliklere u ğraması
ımsal amaçl ı kuruı n bataklıklann tar
dığı nda 5516 say ılı yasan
tulması olduğu derhal anla şılmaktadır. Yasa koyucu kurutmanın do ğ al bitki örtüsü ve yaban hayatı üzerindeki etkisini gözönüne almam ıştı r. Birbaşka deyişle, günümüzde önemi anla şılan
çevre hukuku temel prensipleri yasan ııi yürürlük tarihinde de• ğerlendirilmemiştir. Bu yolla da trımsal toprak kazan ımı yoluyla üretimin ve ulusal gelirin art ıniması ndaki toplumsal yarar ile
doğ al bitki örtüsünün ve yaban hayat ının korunması sonucu çevrenin yararı karşı karşı ya gelmiş tir. 0. günlerde önemi bu kadar
iyi anla şılamayan çevre hukukuntrn temel ilkelerinin,, günümüzi tartışmasızdır.
nması gerektiğ
de ciddi boyutlarda ele alı
Avrupa Toplulukları nda da Kurucu Antlaşmalarında do ğrudan yer almamas ına ra ğmen, uygulamada çevre korunmas ı koi hissedilmiştir.
nusunda ortak bir yakla şı m benimsenmesi gere ğ
Bu açı dan kabul edilen Dördüncü Eylem Program ında: Topluluk
içinde yaban hayatı ve içindeki canl ıları korumak için önlemler
alınması kabul edilmi ştir (7).
günümüzde yasalar yap ılırken çevreye ve yaban hayat ına
olacak etkisi gözönüne al ınmalıdı r. 5516 sayılı yasanın da çevre
ı yukarı da anlatılmahukuku aç ısından do ğal hayata olan zarar
ım arazileı ki, bu yasal yolla elde edilen tar
ya çalişılmıştı. Kald
rinin bir ço ğu bugün elden çıkmış durumdadır.,
C. Tapu Kanununa Göre Kurutulan Yerler:
2644 sayılı Tapu Kanununun 15. maddesine sahipli arazide
n s ıhhi sebeplerden dolaS' ı kurutulmeydana gelen batakl ıkları
ması zorunluluğuna ili ş kin hükümler konulmu ş tur. Maddeye göre sağlı k nedenleriyle kurutulması gerekli olan batakl ık sahibi
(7) Türkiye Çevre Sorunları Vakfı , Avrupa Topkilu ğuncin ve Türkiyede Çevre
Mevzuatı, S. 18-49.
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tarafından kunıtulmadığı takdirde, Devlet veya vilayet tarafı ndan kurutulacaktı r (8).
Bu arada, ülkemizde tabiat ın korunması nda çok önemli yer
tutan Milli Parklar Yasas ı , Kara Avcılığı Kanunu, Turizmi Te şvik Yasası , Kültür ve Tabiat Varlikları m Koruma Yasas ı ve Kıyı
Yasası ile getirilmiş hükümler ile hora, fauna ve ekolojik de ğerlerin korunmasma büyük önem verilmeye ba şlarnlmıştır.
4. SAZUK VE 13ATAKLIRui ı A İLİŞKİN
YARGITAY KARARLARI
Hukuk Genel Kurulunun 7.3.1990 gün ve 1989/1-608 Esas ve
1990/144 Karar say ılı kararında özetle, "sazl ı k ve bataklıklar
özel mülkiyete konu olamazlar, iktisap zamana şımı ile mülk edinilemezler. Ancak, 3402 sayılı Kanunun 17. maddesi uyarınca
iktisap mümkündür' denilmek suretiyle batakl ıkları n imar ihya
Yoluyla kazanılmasıı j mümkün oldu ğu açıklanmıştı r. (9). Ancak, HGKnun bu karar
ına rağmen bu yolda kararl ılı k kazanmış
olan görüş ise; bataklıkları n kurutularak elde edilecek arazilerin
kazanılması hakkında özel kanunlannda yaz ılı olan şartlann
gerçekleş mesi gerektiğidir. Ozel kanun hükümleri yürürlükte olduğu sürece batakl ıkları n imar ihya yoluyla edinilece ği hakkındaki HGK'nun yukarı da özetlenen karar ına katı lmak mümkün
değildir:
5. SONUÇ VE SULAK ALANLARIN KORUNMASI İÇIN
ONERILER
• Ülkemizde 1986 y ılı sonunğ kadar toplam 190 bin hektann
üzerinde sulak 'alan kurutulı uşttır. Tan" toprak kazamm ı
için yap ı lan kurutma çal ışmaları çoğu zaman beklenen sonucu
ermemiş tir. Bu faaliyetler, sonucunda elde edilen arazilerinancak % 35'i tar
ı ma elverişle hale gelmi ş tir. Geri kalanlar ise toprakların yanması , tuzlarma verim dü şüklüğü, iklim de ğişiklikle,
ii ve erozyonun yan ı sı ra biyolojik açı dan da bir çok kay ıplara'
maruz kalm ıştır (10).
(8) Esme'r G., Mevzuatımı zda Gaynmenkul Hükümleri, s 268, 1967 Ankara
(9) Kı lıç H., Yargı tay Emsal Kararlan ile Iktisap Zamana şımı Yorumu, s. 430431. 1993 Ankara.
(10) Karavuz s., a.g.m.
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Sazlik ve batakl ıklarımızı n yukarı da özetlenen ekolojikve ekonomik açıdan yararlan gözönüne al ınarak; bu alanlara hastal ık
odağı veya tanmsal arazi kayü ğı olarak de ğil, korunması gerekı olarak bakmak zorunday ız. Bu bakımdan,
li doğal SIT alanlar
günümüzde art ık geçerliliğini yitirmiş olan "5516 sayılı Bataklıkları n Kurutulması ve Bundan Elde Edilecek Topraklar Hakkmda
Kanun" derhal yürürlükten kald ırı larak, sulak alanlar ile ilgili
yasal düzenlemelerin tümünü içerecek ve yetkili tüm merdiler
arasındaki i şbölümü ve birlikteliği sa ğlayacak bir" Sulak Alanlann Korunması Yasası" çıkartılmasında sayıı z yararlar bulunmaktadır.
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