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GİRİŞ 

Sanayileşme Cumhuriyet dönemi boyunca ve özellikle Planlı 

Dönem’de kalkınmanın en önemli aracı olarak görülmüş, politika¬ 
lar buna göre geliştirilip uygulanmıştır. Sanayileşme süreci¬ 

mizin ilk safhalarında her şeye rağmen sanayi üretiminin arttı¬ 

rılması hedeflendiğinden, sanayi tesislerinin çevre ve toplum 
sağlığı üzerindeki muhtemel olumsuz etkileri sanayi için tah¬ 
sis edilen alanların özellikleri ve diğer sektörlerle ilişki¬ 

leri üzerinde yeterince durulmamıştır. 

Ancak, sanayileşme arzu edilen bir gelişme olmakla beraber 
sanayi tesislerinin meşktin mahallenle ilişkileri, çevre-toplum 
sağlığı ve alternatif sektörler açısından denetimli faaliyet 

göstermeleri, düzenli ve plânlı yerleşmeleri gerektiği, günü¬ 
müzde yalnız gelişmiş ülkelerin değil gelişmekte olan ülkele¬ 
rin de gündeminde bulunmaktadır. 

Bugün artık memleketimizde de gözlenen ve gerek kamuoyun¬ 
da ve gerekse kamu idaresinde tartışılan, sanayileşmenin ge¬ 
tirdiği problemleri anahatları ile; 

~ Sanayi'tesislerinin arazi-kullanımında alternatifıekonomik 

faaliyetleri olumsuz yönde etkilemesi (meselâ, verimli tarım top¬ 
raklarının sanayie kayması), 

ı 

- Sanayi tesislerinin katı sıvı ve -gaz atıklarının; tabiî 
çevre, halk sağlığı, içme ve kullanma suyu olarak kullanılan 

yeraltı ve yerüstü su kaynakları, su ürünleri, v d. üzerinde 

olumsuz etkiler yaratması, 
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Sanayi tesislerinde meydana gelen iş kasaları,, 

olarak özetlenefcilir. 

Zaman içinde ülkemizde de takip edilen sanayileşme poli¬ 
tikasının yukarıda sözkonusu edilen,olumsuz etkilerinin orta¬ 

ya çıkışı, kamu idaresinde bunların önlenmesi-veya en asından 
asgariye indİrilmesi-gerektiği konusunda fikir oluşmasına yol 
açmış ve böylece çeşitli tarihlerde çıkarılan kanun ve buna 

bağlı yönetmeliklerle sanayi tesislerinin uymaları gerekli 

esaslar belirlenerek, sanayiin ülke düşeyinde düzenli ve plân¬ 
lı yerleşmesi, alternatif sektörleri olumsuz yönden etkileme¬ 
mesi, tabiijtarihi ve turistik değerlerin ve diğer ülke kay¬ 
naklarının en verimli şekilde korunmasına ve değerlendirilme¬ 
sine çalışılmıştır. 

Bunun neticesi olarak sanayi tesislerine kuruluş ve iş¬ 

letme safhasında uygulanan bir "tedbirler, incelemeler, onay¬ 
lar4 ve denetimler sistemi" meydana•gelmiştir. Bu sistem, sana¬ 
yiin gelişmesi ve buna bağlı olarak ortaya çıkardığı problemler 

büyüdükçe, daha da gelişmiş, sanayi tesislerinin uymaları ge¬ 
rekli yeni esaslar ve almaları gerekli yeni tedbirler, yeni 
onay ve izin belgelerinin ilavesiyle karmaşık bir yapıya dö¬ 

nüşmüştür. Her geçen gün hemen her Bakanlık ve kuruluş kendi 
görev, yetki ve sorumluluk alanına giren konularda sanayi te¬ 
sislerini doğrudan veya dolaylı olarak ilgilendiren yeni dü¬ 

zenlemeler getirmektedirler. Bunda, sektörel yaklaşımlar kadar 



sanayileşmiş ülkelerde görülen ve sanayileşmenin getirdikleri 

ve götürdükleri ile yeniden değerlendirilmesi tartışmaları ve 
yeni sanayileşmekte olan ülkelerin aynı hataları tekrar etme¬ 

yerek gerekli çevre koruma tedbirlerini zamanında almaları, 
sanayileşmenin diğer sektörlerdeki gelişmelere tercih, edilme¬ 

mesi gerektiği mülâhazaları da rol oynamaktadır. 

Türkive tercihini sanayileşme yolu ile kalkınma istika¬ 

metinde kullanmıştır, dolayısıyla bunun doğuracağı menfi te¬ 
sirlere bir ölçüye kadar katlanmak durumundadır. Ancak sana¬ 

yileşmenin sosyal maliyeti de gözsrdı edilmeyerek kalkınma 

ve sanayileşme mümkün görülmektedir» Bunun için sanayi te- ~ 

sisleri açısından ülke düzeyinde sağlıklı bir yerseçimi kara¬ 
rının alınabilmesine yönelik tedbirlere ihtiyaç vardır. An¬ 

cak, bu tedbirlerin sanayi tesislerinin kurulması sürecini 
pratikleştirebilecek, ara işlemleri azaltabilecek, yetki ka¬ 
rışıklıklarını çözebilecek yapıda olması gerekmektedir. Ay¬ 
rıca tesisin kurulup işletmeye açılmasından sonra da gerekli 

çevre ve toplum sağlığının korunmasına yönelik denetim me¬ 
kanizmasının ve teşkilatlanmasının tamamlanması gereklidir. 

Halen ülkemizde bu amaca hizmet edebilecek gerekli in¬ 

celeme, karar verme, onama ve müeyyide uygulama sistemi mev¬ 
cut değildir. Diğer bir ifade ile mevcut onay sistemi veya 
"sistemsizliği" koruma vs gelişmeyi birlikte sağlıyaeak bir 
yapıda değildir. 
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Bu çalışmada hâlen 'uygulanmakta olan ve mersi mevzuata 
göre sanayi tesislerinin almak zorunda oldukları izin bel¬ 

geleri, bunların hukuki mesnetleri ve almış süreçleri bi¬ 
rinci bölümün konusunu teşkil etmektedir. 

İkinci bölümde ise, bu isin, belgelerinin verilmesinde 
U7,rgulamada ortaya çıkan aksaklıklar, yetki çakışmaları ve 
mükerrerlikler, ele alınmaktadır. 

Değerlendirme ve sonuç bölümünde ise izin belgeleri ko¬ 

nusunda uygulamada karşılaşılan güçlüklerin ışığı altında,_ 
yapılması gerekli düzenlemeler ve kamu idaresinin sanayii de¬ 
netim ve yönlendirme konusunda daha fonksiyonel olabilmesi 

esasları belirtilmiş ve varılan sonuçlar özetlenmiştir. 

Hâlen gündemde 1 bulunan sanayi kuruluşlarına verilen 
izin belgeleri sürecinin kısaltılması ve mevcut onama sis¬ 

teminin rasyonalize edilmesi tartışmalarına yeni yaklaşım¬ 

lar getirmek çalışmanın amacını teşkil etmektedir. 



I. SANAYİ KURULUŞLARINA VERİLEN İZİN BELGELERİ 

Sanayinin çevre ve toplum sağlığı üzerinde yapabileceği olum¬ 
suz etkileri gidermek-veya asgari seviyeye indirmek-amacıyla alınma¬ 
sı gerekli tedbirleri düzenleyen ve halen yürürlükte bulunan en eski 

kanun 6 Mayıs 1930 tarihinde yürürlüğe giren 1593 Sayılı Umumü Hıf- 
zıs3ihha Kanunudur. Bu kanununa bağlı olarak kurulacak sanayi tesis¬ 

lerini çevresindeki yerleşmelerde halkın fizikî, ruhi ve sosyal ba¬ 
kımlardan zarar görmemeleri için uymaları gerekli esaslar 19 Mart 196C 

tarih ve 208 sayılı Gayri Sıhhi Müesseselere Ait Yönetmelikle düzenim¬ 
miş tir. 

Bunun dışında, 1 Eylül 1971 tarih ve 1475 Sayılı İş Kanunu ise 
işyerlerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği açısından alınması gerek¬ 
li tedbirlerle ilgili hükümler getirmiştir. Buna istinaden 11 Ocak 

1974 tarihinde "İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Büzüğü" çıkarılmış, 
9 Nisan 1973 tarihinde "Ağır ve Tehlikeli İşler Tüzüğü" ile bu iş 
kolunda uygulanacak işlemler düzenlenmiştir. 19 Şubat 1973 tarihin¬ 

de tekrar düzenlenen "işçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kuralları Hakkın¬ 
da Tüzük" ile "İş yerlerinde işin Durdurulması ve Kapatılmasına İliş¬ 
kin Tüzük" t e biigün hale uygulanan işçi sağlığı ve iş güvenliği açı¬ 

sından işverenin almak; zorunda olduğu tedbirler ve bu tedbirlerin 

uygulanabilmesi için takip edilmesi gerekli prosedüre yer verilmiştir 

16 Temmuz 1956 tarih ve 6785/1605 Sayılı "İmar Kanunu" ve 
14 Mayıs 1958 tarih 7/16 Sayılı "İmar ve İskân Vekâleti Kuruluş ve 
Vazifeleri Hakkında Kanun" ile her ölçekte imâr Plânı yapmak ve 



memleket çapında her türlü arazi kullanım kararlarını vermek mezkur 
Bakanlığın görev ve yetkisi içinde Bırakılmıştır. Buna istinaden 

çıkarılan 18 Ocak 1975 tarihli "İmar Kanununun Ek 7 ve 8 nci Madde¬ 
lerine İlişkin Yönetmelik" hu çalışmanın kapsamına giren İmar Plânı 
olmayan belediye ve mücavir alanlar dışında kurulacak olan sanayi 

tesislerine plân kararı yönünden uygulanacak işlemleri düzenlenmiş¬ 
tir. 

Genelde bu hukuki çerçeve sanayi tesislerinin kuruluş ve iş¬ 

letme aşamaları öncesinde uymaları gerekli onay ve izin belgele_ri 
sürecini düzenlemektedir. Bu izin ve belge düzeni sözkonusu belgeler 

düzenlenme gayeleri ile veriliş zamanları açısından iki ana bolümde 
ele alınabilir (Şema 1) 

a) Sanayi tesisi kurulmadan önce ve proje safhasında yapı¬ 
lan değerlendirmeler sonucu verilen izin belgeleri ve, 

b) Sanayi tesisi işletmeye açılmadan onaylı projelerindeki' 
esaslara uygunluğun yerinde incelenmesi neticesinde verilen izin 

belgeleri. 

Şimdi ilk olarak, kurulacak olan sanayi tesisi için 
yer seçimi ve proje safhasında alınması gerekli izin belgelerine 

ilişkin prosedür üzerinde durulacaktır. 



ŞEMA 1 : Mer'i Mevzuata Göre Belediye ve Mücavir Alanlar Dışında 
Sanayi Kuruluşlarının Almak Zorunda Oldukları İzin Belgeleri 
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1. KURULACAK OLAN SANAYİ TESİSİ İÇİN YER SEÇİMİ VE PROJE 
SAHRASINLA ALINMASI GEREKLİ BELGELER 

Ülke kaynaklarının en verimli şekilde korunması ve ge¬ 
liştirilmesi ülke mekanında düzenli ve planlı yerleşmelerinin sağ¬ 

lanması, alternatif ekonomik sektörlere, çevre - toplum ve işçi 
sağlığına olabilecek muhtemel olumsuz etkilerin asgariye indiril¬ 

mesi gayesiyle sanayi tesisleri yer seçimi ve proje aşamasında bel¬ 

li esaslara uymak ve ilgili kurum ve kuruluşların onayına başvurmak 
zorundadır. 

Yukarıda zikredilen ve benzer gayelerle verilen resmi 
onaylar "İzin Belgesi" olarak anılmaktadır. Bu belgelerden bir kıs¬ 
mı diğerleri için "ön belge" niteliğini taşımakta olup şu başlıklar 
altında toplanabilir? 

a) Tesis izni, 

b) Kurma İzni, 

c) Ön İzin (veya Planlama Ön İzni), 
d) Plan Onama, 

e) Yapım İzni, 
f) Elektrik tesisat projesinin tasdiki. 



Bu Belgeler proje ve istenilen diğer Belgeler üzerinde 
yapılan statik Bir değerlendirme sonucu verilmektedir. Bu Belgeler, 
veriliş gayelerine göre, projelerin inceleme kriterlerine ve işlet¬ 
melerin tatBiki gerekli teknik esaslara uygünlüğünü temin etmek ve 
Bilâhare işletme safhasında ortaya çıkması muhtemel ve tashihi kâ- 
Bil olmayacak veya tashihi yatırımcı kuruluşa dolayısıyla memleket 

ekonomisine ağar külfetler getirebilecek mahzurların ve hususların 

önlenmesine yöneliktir. 

1.1. TESİS İZNİ 

Tesis İzni Sanayi tesisi, korulmadan önce hazırlanacak 

projelere ve alınacağı Belirtilen tedBirlere göre, tesisin yer se¬ 

çimi yapılan alanda kurulmasının uygun görülmesi halinde projelerin 

onaylanmasını ve yetkili makamın yazılı iznini ifade eder. Kurulmak 

istenen sanayi tesisinin halkın sağlık ve huzuruna zarar vermemesi, 

çevre ve toplum sağlığı Bakımından olan veya olaBilecek mahzurların 

ortadan kaldırılması yada asgari seviyeye indirilmesi için, inşâ ve 
tesis safhasından önce, tesisin ve ek ünitelerinin plan ve projele¬ 

ri yetkili makamca incelenir, gerekli görüldüğünde de mahallinde 
tetkik edilir. Uygun görülmesi halinde projeleri onaylanır ve te¬ 

sis izni verildiği yazılı olarak Bildirilir. Mer'i mevzuata göre 

tesis izni alınmadan sanayi tesisi kurulamaz. 
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ı.ı.ı. tesis izninin HUKUKİ DAYANAĞI 
\ 1.0; 

Tesis İzninin hukuki dayanağı 1593 Sayılı Umumi Hıfsıssıli- 
ha Kanununun 270. md.ne göre yaym3âmn 208 Sayılı Gayri Sıhhi Messe- 
selere Ait Yönetmelik ve adı geçen yönetmeliğe ek olarak çeşitli ta¬ 

rihlerde S.S.Y.B.’nca çıkarılan diğer yönetmeliklerdir. Bu yönetme¬ 

liklerde, kurulacak sanayi tesislerinin yakınında ve çevresindeki 

meskun, mahallerde halkın fiziki, ruhi ve sosyal yönden sarar görme¬ 

mesi için, sözkonusu ‘-tesislerin ne tip bir incelemeye tabi tutulacak¬ 

larına ve hangi belgelerin alınması gerektiğine ilişkin esaslar yer 
almaktadır. 

Buna göre sanayi tesisleri "Gayri Sıhhi Miiesse.'seler ola re* 

mütalâa edilmekte ve farklı bir prosedüre tâbi tutulmaktadır. Çevre¬ 
sinde bulunanlara fiziki, ruhi ve sosyal yönden as veya çok zarar ve¬ 
ren veya vermesi muhtemel olan ve tabii kaynakların kirletilmesine 

sebep olabilecek müeseseler şeklinde tanımlanan gayrısıhhî müessese- 
i BT * 

- Birinci sınıf gayri sıhhi müesseler (Meskenlerden ve 

insanların ikametine mahsus diğer yerlerden mutlaka uzak bulundurul¬ 

ması gereken müesseler) 

- İkinci sınıf gayri sıhhi müesseler (Meskenlerden ve 
insanların ikametine mahsus diğer yerlerden "gayri sıhhi müesseseler! 

Va! 

uzaklıkta kurulması gereken müesseseler) 

1 ?£ ) 1 
inceleme kurulunca" t eki il edilip Valilikçe uygun görülecek bir 

(*) Gayri sıhhi müesseleri inceleme kurulu, mahallin en büyük mülki 
amirinin uygun göreceği bir tabib ile en as iki çevre sağlığı tek¬ 
nisyeninden meydana gelir. Çevre Sağlığı teknisyeni bulunmadığı 
takdirde yerlerine sağlık memurları görevlendirilir. 



- Üçüncü sınıf gayri sıhhi müesseseler- (Meskenlerin ve 
insanların ikametine mahsus diğer yerlerin yakınında kurulabilmek- 

t-fr; 
le heraher sıhhi denetim altında tutulması gereken müesseseler) ola¬ 

rak üçe ayrılmaktadır. Birinci sınıf gayri sıhhi müesseselere (GSM) 
ruhsat vermekle yetkili makam Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığıdır 

İkinci sınıf GSM ile merkez ilçe sınırları içinde hulunan üçüncü 
sınıf GSM* e Valilik, üçüncü sınıf GSM* e ise Kaymakamlık işin ver¬ 
mektedir. 

iptali ve GSM1 in uyması gerekli prosedürün yeniden düzenlenmesi 

maksadıyla SSYB'nca yeni bir yönetmelik hasırlanmaktadır. Ancak ye¬ 

ni yönetmelik taslağı eski yönetmelikten çok farklı olmayan hir düzen¬ 

leme getirmektedir. Bu sebeple halen uygulanmakta olan prosedür hu- . 
rada izah edilecek ve yeni düzenlemelere de kısaca temas edilecektir^ 

mahallin en büyük mülki amirine dilekçe ile müracaat eder (Şema 2). 

Yukarıda sözü edilen yönetmelik ve ek yönetmeliklerin 

Sanayi tesisi kurmak isteyen müteşebbis yer seçimi saf- • 
hasında tesis yeri ve tesisle ilgili aşağıdaki bilgi ve belgelerle 

a) Beyanname, 

b) Tesis yerini belirleyen belge ve onaylı plan, 
c) Tesis Belediye sınırları içinde ise Belediye İmar, 

j 

Belediye sınırları dışında ise II imar Müdürlüğünün 
tesis yeri hakkındaki görüşü, 



d) Varsa Fizibilite rapora, 

e) İş alcım şeması ve açıklama raporu, 
f) Çevre kirlenmesini önleyecek tedbirler hakkında açık¬ 

lama açıklama raporu, 
g) Gerekli görüldüğünde diğer belgeler, 

Gayri sıhhi müessesenin kurulması istenilen yerin tesi¬ 

sin kurulmasına uygun olup olmadığının tesbiti için mahallin en bü¬ 

yük mülki amirine verilen dilekçe ve ekinde bulunan bu bilgi ve bel¬ 

geler mahalli sağlık teşkilatınca tetkik edilir. Yapılan değerlendirme 
sonucunda tesisin sözkonusu yerde kurulmasına mâni kesin bir durum 

yoksa Gayri Sıhhi Müesseseleri inceleme kurulu tesis yerini mahallin¬ 

de inceleyerek yer seçimi raporunu hazırlar. 

1.1.2.1. YEH SEÇİMİ RAPORUNUN HAZIRLANMASI 

Bir tabib ile en az iki çevre sağlığı teknisyeninden mey¬ 

dana gelen Gayri Sıhhi Muesseleri İnceleme Kurulu yer seçimi raporu¬ 
nu hazırlarken aşağıdaki hususları gözönünde bulundurur. 

a) Hâkim rüzgar durumu, 

b) Civardaki yerleşim yerleri ve mesafeleri, 
c) İçme, kullanma, termal ve mineral su kaynakları, 
d) Tesis yerinin özellikleri, 

e) Tesisin kurulup kurulamıyacağı hakkında kurul görüşü, 

kurulması uygun görülürse etrafında bırakılması tek¬ 

lif edilen "sağlık koruma bandı", 



f) Tesisin sözkonusu yerde kurulmasında mahzur görülü¬ 
yor ise bu hususun gerekçeleri, 

g) Alınması gerekli çevre koruma tedbirleri, 

Hazırlanan rapor yer seçimi talep dilekçesi ve ekleriyle 

mahalli mülki amirin görüşü ile beraber sağlık ve Sosyal Yardım Ba¬ 

kanlığı (veya İl Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüğüne) gönderilir. Ba¬ 
kanlık gerekli görmesi halinde mahallinde tekrar tetkik ettirebilir, 
ek bilgi ve belgeler isteyebilir. Yapılan inceleme sonucu tesis ye¬ 

rinin uygun görülüp görülmediği, şartlı uygun görüldü ise şartların 

neler oldüğu yazılı olarak bildirilir. 

Tesisin kuruluş yerini onaylatan müteşebbis bir kere ku¬ 

rulmak istenen GSM'eye ait tesis ve ek lüıitelerin plan ve projeleri¬ 
ni yine aynı makamlara ileterek tesis iznine baz teşkil edecek tesis 
raporunun düzenlenmesini talep eder. Tesis raporu ve tesis.izni için 
takip edilmesi gereken prosedür aşağıdaki gibidir. 

1.1.2.2. Tesis lîaporu 

Daha önce yer seçimi yapılmış ve yeri uygun görülmüş 

herhangibir gayri sıhhî müessese için; 

1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 271 nci maddesi 

gereğince müteşebbis fabrika inşaatından önce almak zorunda olduğu 
tesis izni için aşağıdaki bilgi ve belgelerle bulunduğu yerin en 



büyük: mülki amirine müracaat eder. Dosya Sağlık ve Sosyal Yardım 
Müdürlüğüne iletilir. Bu belgeler şunlardır. (Şema 2) 

a) Yerseçimi için gerekli belgeler, 
b) Alet ve cihazların konumunun gösterir 1/100 - 1/100- 

ölçekli tesis içi yerleşim planı, 
c) Tesisin çevre kirlenmesini önlemek amacıyla alınacak 

tedbirlere ait kirleticilerin nitelik niceliğine göre 

hazırlanmış proje ve açıklama raporu, 

d) Kullanılacak yakıtın cinsi, 
e) Fosseptik kullanılacaksa 251 sayılı yönetmeliğe uygun 

detay projesi ile fosseptikten sonra atık suyun ne 

şekilde izale edileceği, 

f) Kanalizasyon bulunmayan yerlerde kullanma suları ve 
yağmur suyu toplama, uzaklaştırma ve sızdırma projesi, 

g) dangın ve patlamaya karşı alınacak tedbirler’, 
h) Tesisin özelliğine göre diğer belgeler, 

Sağlık ve Sosyal Yardım Ivîü&ürlüğü, tesis izni talebinde 

bulunulan fabrikanın yeri ve özellikleri konusunda aşağıdaki müdür¬ 

lüklerin görüşlerini alır. 

a) Tesis Belediye sınırları içinde ise Belediye İmâr 
Müdürlüğünün, Belediye sınırları dışında ise İl İmâr Müdürlüğünün 
tesis yeri hakkmdaki görüşü, 
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Şema 2 : 

Müteşebbis 

Tesis İzni Veriliş Süreci 

Müteşebbis i 

bilekçe ve belgeler 

Valilik 

Sağlık ve Sosyal 
Yardım Müdürlüğü 

Tesis Yerinde Yapılan 
inceleme 

Yer Seçimi Raporu 

Ek Belge — 
ve Bilgiler 

m 

II İmar Müdürlüğü 

_ 

Bayındırlık Müdürlüğü 

-^j Bölge Çalışma Müdürlüğü 
>j Turizm Bölge Müdürlüğü 

•îı Su Ürünleri Müdürlüğü 

DSİ Bölge Müdürlüğü 

Diğer Kuruluşlar 

Görüşler <-
Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüğü 

Tesis Raporu 

rv 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığni 

Dosya incelenir Olumlu İse Tesis 
İzni 
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ifjlg 

b) Tesisin karayolundan en az 15 m uzaklıkta olduğu 

tevsik eaen "belge, 

c) İşçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda alınacak tedbir 
lerin yeterli ve uygun olup olmadığı konusunda Bölge Çalışma Müdür¬ 

lüğünün görüşü, iğ 
d) Tesisin turistik alanlarla ilişkisi bakımından Turizm 

Müdürlüğünün görüşü, 
e) Deniz, nehir ve göl kıyısında kurulacak tesisler için 

su ürünleri ile ilişkileri bakımından Su Ürünleri Müdürlüğünün görü- 
şü, 

f) Bölgenin su durumu ve derin kuyulardan su alınması 

halinde Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğünün görüşü, 

Müteşebbisten alınan ve .yukarıda sıralanan kuruluşlardan, 

toplanan belge ve bilgilerden oluşan dosya (tesis raporu) Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığı (veya müdürlüğüne) iletilir. Bakanlık (veya 

Müdürlük) dosyayı inceler uygun bulursa "Tesis İzni" verir. 

Tesis izni alan müteşebbisin bu defa kurma izni almak 

üzere Bölge Çalışma Müdürlüğü'ne müracaat etmesi gerekmektedir. 



2.7 

1.2. KURMA İZNİ 

2-475 Sayılı Iş Kanunu'na tâbi işyerlerinden, Umumi Hıf- 
zıssıhha Kanununun 12. babında adı geçen GSM’ler ile "Ağır ve Tehlike! 

isler Tüzüğü'nde" belirtilen işlerde 10 ve dalıa fazla işçi çalıştı¬ 

racak işyerleri, işçi sayısına bakılmaksızın bütün Maden ve Taş Ocak¬ 
ları işyerleri ile; "Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Mad¬ 

delerle Çalışan İşlerlerinde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük" kap¬ 
samına giren işyerleri, tesis inşaatına başlamadan önce Çalışma. Ba¬ 
kanlığı - Bölge Çalışma Müdürlüğüne "Kurma izni" almak üzere müracaat 

etmek zorundadırlar. 

Kurma izni; tesis inşâ edilmeden önce alınmak sorunda 
olunan işyerinin bina, âlet ve tesislerinin planları üzerinde yapı¬ 
lan. statik bir incelemeyi ifade etmektedir. 1 

1.2.1. Kurma Izni'nin Hukukî Dayanağı : 

1475 Sayılı İş Kanunu1nun 74. maddesinin ikinci paragra¬ 
fında, "Ayrıca bu Kanun'a tâbi işyerlerinde, işçi sayısı, genişlik 
yapılan, iş, işin özeliilcleri, ağırlık ve tehlikesi bakımından hangi 
işyerleri için kurulmaya başlamadan evvel plânların Çalışma Bakan¬ 
lığının yetkili teşkilâtına gösterilerek kurma izni alınacağı Çalış¬ 
ma ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıkları tarafından çıkarılacak 
bir tüzükle tespit olunur" denilmektedir. Ancak Kanun tarafından çı¬ 
karılması hükme bağlanan tüzük bugüne kadar çıkarılamamıştır. . 



Yine aynı kanunun 75 ve 101 ne i maddeleri Kurma İzni 
almadan açılmış işyerlerine uygulanacak cezai müeyyideleri düzen¬ 

lemektedir. 74. maddede sözü geçen "İşyerlerinin Kurulmasına ve 

İşletilmesine ilişkin Tüzük çıkarılancaya kadar yürürlükte" olmak 
üzere 22.12.1969 gün ve 6/12782 Sayılı Kararname ile yürürlüğe gi¬ 
ren İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü'nün 515-520 nci maddeleri¬ 
ne tâbi işyerlerinin kurulmasına ve işletilmesine ilişkin hükümleri, 
11.1.1974 gün 14765 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "İşçi Sağlığı 
ve İş Güvenliği Tüzüğü"nün geçici 2 nci maddesi hükmünce geçerlidir. 

Halen Kurma izni 22.12.1969 tarihli "İşçi Sağlığı ve İş 
Güvenliği" tüzüğünün 515-520 maddelerine göre düzenlenmektedir. Ay¬ 

rıca 1475 Sayılı İş Kanununa göre çıkarılan "Ağır ve Tehlikeli İşler 
Tüzüğü" kapsamına giren iş yerleri ile, Parlayıcı, Patlayıcı, Tehli¬ 

keli ve Zararlı Maddelerle Çalışan İşyerlerinde ve İşlerde AALmacak 
Tedbirler Hakkında Tüzük" kapsamındaki işyerleri de tesis edilmeden 
önce Kurma İzni almak zorundadırlar. 

1.2.2. Kurma İzni Verilmesinde Uygulanan Prosedür : 

Müteşebbis tesis kurulmadan önce - proje safhasında aşağı 
daki bilgi ve belgelerle kurma izni almak üzere Bölge çalışma Müdür¬ 

lüğüne müracaat eder. (Şema 3 ) 

a) Kurulacak işyerinin adı ve yeri, 
b) Tesisin yeniden inşa edilecek bir binada mı, mevcut 

bir binanın tamamında veya-bir kısmında mı - kurulacağı 

binanın cinsi ve müştemilâtı, 
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Şema Karma izni Veriliş Süreç: 

İADE 

L 

<-

Ayrıntılı Vaziyet Planı 

Plan ve Kesitleri Detay Projeleri 

Çalıştırılacak İşçi Sayısı KURMA İZNİ 
Kullanılacak Cihazların Özellik 

leri vb. 

    X   

J ±>ölge Çalışma Müdürlüğü] 7n t 
-j İş Müfettişleri 
J Grup Başkanlığı 

r  i 
m 

teknik Iş Müfettişleri 

Gerek' 

\ 

û tetki 

f 
' “ 1 

| Rapor 

Rapor Olumsuz Raoor Olumlu 

/ \ 
RED y 
\ / 

V/ 
İ 

KURMA İZNİ 
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c) Yapılacak işlerin nitelik ve özellikleri, 

d) İşyerinde kurulacak tesisat ve tertibatla ilgili bil¬ 
gi! er? 

e) Çalıştırılacak işçi sayısı, 
f) Muharrik kuvvet, makina ve benzeri cihazlar kullanıla¬ 

caksa bunların nitelik ve özellikleri, 

g) Kurulacak işyerinin "İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tü¬ 
züğü." hükümlerine uygun olup olmayacağının, tetkik ve 

tesbitini isteyen beyannameye ekli; 

i) Bina, tesisat ve tertibata (ısıtma,aydınlatma, top¬ 
raklama, havalandırma, işyeri tanzimi vb.) ait vaziyet 
planı, plan ve kesitleri, Detay Projeleri ve hesapları 

ii) Umumî Hıfzıssıhha Kanunu ve diğer kanunlar uyarınca 
ruhsat alınmasını gerektiren hallerde, ilgili makamlar 

dan alacakları belgeler veya tasdikli örnekleri, 

Bu müracaat üzerine Bölge Çalışma Müdürlüğü, beyanname 

ve eklerini görevlendireceği Teknik İş Müfettişleri nezdinde ince¬ 
leyerek "İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü" hükümlerine uygunluğu¬ 
nu tesbit ettikten veya bu belgeler üzerinde gereken değişiki Meleri 

veya düzeltmeleri işverene yaptırdıktan sonra, beyannamenin ve ekli 
belgelerinin ikinci nüshalarını onaylayarak o işyerinin kurulmasına 

izin verildiğini yazı ile bildiril*. Böyleee "Kurma İzni" verilmiş olu 

Kurma izni ile birlikte ve genellikle Kurma İzni alındık¬ 

tan. sonra, tesis yerinin tesbit ve tasdiki için İl imar Müdürlüğüne 
müracaat ile, Plânlama ön izninin alınmasına ihtiyaç vardır. 
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1.3. PLANLAMA öl'T İZNİ 

Belediye ve mücavir alan sınırları içinde kurulacak 

olan sanayi tesisleri için mahallin Belediyesi oldukça basit 
bir prosedür dahilinde (ve tasdikli imar planına uygun ola¬ 

rak) gerekli yapım iznini vermektedirler. .Ancak büyüle alan 
ihtiyacı olan sanayiler bilhassa gelişmiş büyük şehirlerde 

gerek belediye sınırları içindeki arsaların pahalı oluşu ve 

gerekse kirletici sanayilerin belediye sınırları içinde kuru¬ 

lamayışı sebebiyle belediye ve mücavir alan sınırları dışında 

(koy hudutları içinde) kurulmaktadırlar. Sözkon.usu alanlar 
için bir sanayi ve yerleşim planının bulunmayışı bu alanlarda 

konulacak sanayi tesislerinin plânlama ön izni almaları gere¬ 
ğini ortaya çıkarmaktadır. 

1.3.-J-. Ön İsın Belgesinin Hukukî Dayanağı 

7116 sayılı İmar ve İskân Bakanlığı Kuruluş 
Kamunu ve 6785/1605 sayılı İmar Kanunu uyarınca kent ve koy 
alan düzenlemesini içeren arazi kullanım kararlarının sonuç¬ 
landırılması ve gerekli imar planlarının yapımı, İmar ve İskân 
Bakanlığının görevidir. Bakanlık kanunları çerçevesinde kentsel 

ve kırsal alanlarda dengeli kullanım ve koruma kararı getirmek 

üzere çeşitli ölçeklerde (bölge, metropoliten bölge, çevre dü¬ 
zeni ve şehir) imâr plânları hazırlamaktadır. Ancak, Türkiye 
ölçeğinde sürdürülen "Genel Yerleşme Düzeni" çalışması henüz 

tamamlanmamış ve mevcut arazi kullanma yapımız tesbit edilmemiş 



- 22 -

bulunmaktadır» Bu sebeple de, çeşitli amaçlara tahsis edilecek 

alanlar için ülke çapında bir plân kararı mevcut değildir. 

Yukarıda isalı edilmeye çalışılan sebeplerle 

"imarlı alanlar" dışında sanayi kuruluş talepleri parsel bazında 

İncelenmekte, plânlamaya esas olacak bilgiler çeşitli Bakanlık 
ve kuruluşlardan toplandıktan sonra nilıaı karar İmar ve İskân 

Bakanlığınca verilmektedir. İmarlı alanlar dışında kurulacak 
olan sanayi tesislerinin almak sorunda oldukları bu izne "plan¬ 

lama ön izni" veya kısaca "Ön İsin” adı verilmektedir. 

Bu uygulamanın hukukî dayanağı İmar Kanununun 
Ek 7 ve 8 nci. maddelerine ilişkin yönetmelik ve bu yönetmeliğin 
uygulama esaslarını tesbit eden 16.9.1976 gün ve 1.02/151-82 
sayılı Bakanlık Genelgesidir. Mezkur Genelgenin 8. maddesine 
göre Bakanlık ön isin onayı vermeden tarım, turizm ve ulaştırma 

ile ilgili muhtelif kuruluşların görüşlerini almaktadır. 

1.3.2 ön İsin Verilmesinde Uygulanan Prosedür : 

Müteşebbis sanayi tesisi kurmalı istediği alana 

ait aşağıdaki bilgi ve belgelerle bulunduğu yerin Valilik 

(İl İmar Müdürlüğüne) veya doğrudan doğruya İmar ve İskân Ba- 
(1) 

kanlığına müracaat eder. (Şema 4) Bu belgeler ; 

a) Tesisin kurulacağı yerin .tapusu, satış vaadi 
senedi veya muvafakatname, 

(l) İmar ve İskan Bakanlığı, Ekonomik İşler Yüksek Koordinasyon 
Kurulu'na sunulan Sanayi Tesislerinin İzin İşlemlerinin 
Kolaylaştırılması İçin Düzenlemeler Hakkında Rapor, S.l. 
Ağustos 1983, Ankara 
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Şema 4 : Ön İzin Alma Süreci 

MÜTEŞEBBİS 

Dilekçe, Tapu Senedi 
ve Diğer Belgeler 

   İ    
Valilik 

II imar Müdürlüğüj 

Yerleşik Alanı 
le İlişkisi 

% Nİ 

M- H 1—1* Müdürlüğü 

Yerinde inceleme ve 
De ğeriendirme 

Olumlu ise 
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b) Kurulacak tesise ait fizibilite Raporu veya 

T e İmik Rapor, 

c) Arazinin 1/25000 ölçekli haritada Tapu Sicil 
Muhafızlığmca işaretlenmiş yeri, ve 

d) Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı'ndan alı¬ 
nacak tesis izni'ndeıı ibarettir. 

iîiiteşabbisin müracaatı üzerine İl İmar Müdür¬ 
lüğü teklif edilen tesis yerine ilişkin aşağıdaki bilgileri 

toplar. Ancak müteşebbis de ferden bu kuruluşlara başvurarak 

gerekli belgeleri toplayabilir. Bunlar ; 

a) Tesisin kurulacağı yerin, 4753 sayılı Çift¬ 

çiyi Topraklandırma Kanunu'na göre dağıtılan topraklardan olup 
olmadığına dair Toprak-îskân Müdürlüğün1 den alınan rapor, 

b) Arazinin 1/25000 ölçekli haritada Tapu Sicil 
Muhafıslığınca işaretlenmiş yeri, 

c) Tesisin kurulacağı yerin, .Arazi kullanma ve 
kabiliyet sınıfını belirtir Topraksa İl teşkilatından alınacak 
rapor ve toprak etüd haritası, 



f) Tesisin kurulacağı yerin» mevcut veya 

mutasavver sulama projesi içinde olup olmadığını belirtir 
D.S,İ. raporu, 

g) Tesisin kurulacağı yerin, 6831 sayılı Or¬ 
man Kanunu uyarınca ormanla ilişkisinin bulunup bulunmadığına 

dair Orman Bölge Müdürlüğü raporu» 

h) Tesisin kurulacağı yerin, 2863 sayılı Kül¬ 
tür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa göre korunması ge¬ 

rekli görülen tarihî, arkeolojik ve tabiî değerler kapsamında, 
bulunup bulunmadığını belirtir Mahalli Muze Müdürlüğü raporu, 

ı) Reform bölgelerinde Toprak ve Tarım Re¬ 

formu Müsteşarlığı mahallî teşkilâtı görüşü, 

j) Gere İçtiğinde cliğer kurum ve kuruluşların 
görüşleri , 

şeklinde sıralanabilir. 

Kurulması teklif edilen tesisin kuruluş yeri 

halikındaki bu bilgi ve belgeleri, plânlama ilkeleri ve konu 
v_ 

ile ilgili mevzuat açısından değerlendiren imar ve İskan Bakan¬ 
lığı Plânlama ve İmar Genel Müdürlüğü elde edeceği sonuçlara 
göre on isin belgesinin verilmesine veya reddine karar verir-, 
Bundan sonra ise, tesis yeri plânının onanması işlemi gündeme 
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1.4. TESİS YERİ PLANININ ONAYLANMASI 

Müteşebbis ön-izin aldıktan sonra, fabrika ve diğer te¬ 
sisler (sosyali© idari tesisler) ile ilgili plân hazırlığına başlamak 
ve aşağıdaki bilgi ve belgeleri tamamlamak sorundadır. (Şema 5) 

a) Halihazır harita : Tesisin kurulacağı yerin 1/1000 öl¬ 

çekli halihazır haritasının yapımı ve İmar İskân Ba¬ 
kanlığı Bölge Müdürlüğü veya doğrudan Bakanlık Bele¬ 

diyeler Teknik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün halihazır 

haritayı tasdiki, 

b) Kıyı Kenar Tesbiti Belgesi : Planlanacak alan deniz, 

göl veya akarsu kıyısında ve kıyı kenar tesbiti yapıl¬ 

mamış ise, Bakanlık Belediyeler Teknik Hizmetleri Ge¬ 

nel Müdürlüğünce kıyı kenar tesbitine dair onaylı bel¬ 

ge? 

c) Mevzi İmâr Planı : Tasdikli 1/1000 ölçekli halihazır 
harita üzerine, tesislerin yerleşim düzenini gösterece 

şekilde hazırlanmış mevzi imar planı, 

d) Plan raporu : Plânın teknik açıklaması 
e) Karayolları Bölge Müdürlü günün Görüşü : Hazırlanan mev¬ 

zi imâr planı üzerine Karayolları Bölge Müdürlüğünden 
verilen görüşe göre çizilmiş olan Karayolu Kamulaştır¬ 

ma Sınırı ve Çekme Mesafesinin (asgari İŞ metre) Kara¬ 
yolları teşkilâtınca tasdiki, 
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Şema 5 : 

Karayolları 
Görüşü 

Plan Onama Süreci 

MÜTEŞEBBİS 

1/1000 Ölçekli Halihazır 

Harita Aldırma 
İMAR VE ISKAN BAKANLIĞI 

Belediyeler Teknik Hizmet¬ 
leri Genel Müdürlüğü 

Yerinde inceleme 

Değerlendirme 

MÜTEŞEBBİS 

1/1000 Ölçekli 
Halihazır Harita 

Tasdiki 

•r> 

1/100 Ölçekli Mevzi 
imar Planı 
  *  
il imar müdürlüğü 

1 
Olumsuz 

il İdare Kurulu Kararı 
 ±  

Olumlu 

İlâh 
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Bu belgelerle imar ve İskân Bakanlığı Bölge Müdürlüğüne 
veya doğrudan doğruya Bakanlık Plânlama ve İmar Genel Müdürlüğü.’ne 
müracaat eden müteşebbisin Mevzîlşİmâr Planı tesdiki yapılır, 

1.5* Yapım İzni (İnşaat Ruhsatı) 

İmâr ve İskân Bal:anlığı Bölge Müdürlüğü veya Bakanlık 
Planlama ve İmâr Genel Müdürlüğüne e tasdik edilen 1/1000 ölçekli mev¬ 
zii imâr plânı Valili!': İl İmar Müdürlüğüne tebliğ edilir, İl İmâr Mü¬ 
dürlüğünce ilânı yapılan mevzii İmâr Planı ilân süresi (2 hafta) so¬ 
nunda kesinlik kazanır. 

Ayrıca, müteşebbisin 6785/1605 Sayılı İmâr Kanunun 2 ve 
4 ncü maddeleri uyarınca; 

i) Mimarî proje, 
il) Statik proje ve 

iii) Tesisat projelerini hazırlatarak Valilik (İl İmâr Mü¬ 
dürlüğüne) müracaat etmesi gerekmektedir. İl İmar Müdürlüğü projele¬ 
rin uygunluğunu onaylar ise Yapım izni (İnşaat Ruhsatı)nı verir.(Şe¬ 
ma 6). 

)im iznini elan müteşebbis bu safhada tesisin elektrik 
tesisat projelerini yaptırarak onaylanmalı' üzere Türkiye Elektrik Ku¬ 

rumana (TEK) müracaat etmek durumundadır. 
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Şema 6 : Yapım izni Veriliş Süreci 

MUTEŞEEBT<î 

i 

Mimari Proje 

Statik Proje 

Gereken Hallerde Tesisat 
ve Projeler 

Projelerin incelenmesi 

ve Değer! erdirilmesi 

Olumlu ise 

Müteşebbis'e Tefeli] 

Plan 
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1.6. ELEKTRİK TESİSAT PROJELERİNİN TASDİKİ 

Yapım izni alınmış "bulunan sanayi tesisi için müteşebbisli 
25 Temmuz 1970 tarihinde yürürlüğe giren 1312 Sayılı Türkiye Elektrik 

Kurumu Kanunu gereğince elektrik tesisat projelerini adı geçen kuruma 

inşaat "başlamadan Önce onaylatmak:mecburiyetindedir. 

Bunun için müteşebbis, İl İmâr Müdürlüğümden aldığı yapım 
izni ve ■ elektrik tesisat projeleri ile elektrik kullanma taahhüt 

namesini hazırlayarak TEK*e verecektir. Bu projelerin incelenmesi so¬ 

nucunda kurum uygun görürse Elektrik Tesisat Projelerini tasdik eder. 

Bu son belge ile müteşebbis inşaata başlayabilmek için 

gerekli prosedürü yerine getirmiş olmaktadır. İnşaatı tasdikli pro¬ 
jelerine ve izin belgesinde öngörülen şartlara uygun olarak tamam¬ 

ladıktan sonra, bu bölümün ikinci kısmında ele alınacak olan izin 

belgelerini almak zorundadır. 
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2. TESİSİN İNŞASI TAMAMLANDIKTAN SONRA ALINMASI GERE¬ 
KEN İSİN BELGELERİ 

Tesisin inşasını bitiren müteşebbis işletmeye geç¬ 
meden önce proje safhasında müracaat ettiği Bakanlık ve Kuru¬ 

luşlara tekrar müracaat ederek, inşaatı onaylanmış projele¬ 

rine göre tamamladığını belirtir ve isin belgelerinde öngörü¬ 

len şartlara uygunluğunun yerinde incelenmesini ve tesbitini 

talep eder. 

Böylecej 

1.Sınıf Gayri Sıhhî Müesseseler (GSM) için “ 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına, 2 nci ve 3 ncü sınıf 

GSM'ler için ise Valilik (Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüğüne) 
müracaat ederek daha önce almış bulundukları Tesis izni esas¬ 

larına uygunluğunun yerinde incelenerek "Açılma izni", 

- Çalışına Bakanlığı (Bölge Çalışma Müdürlüğüne) 
müracaat ederek tesisin proje safhasında almış bulunduğu Kurma 
İznine esas teşkil eden hususların yerinde incelenerek "İşlet¬ 
me Belgesi", 

Valilik (İl İmar Müdürlüğüne) müracaat ederek 
İmar Kanunu'nun 16 ncı maddesi uyarınca tamamlanan inşaatın ye¬ 
rinde incelenmesi ve "Yapı Kullanma İzni", verilmesi talebinde 

bulunan müteşebbisler, söz konusu belgelerin tamamlanması ile, 
kuruluş safhasında aranan bir dizi formaliteyi geride bırakmış 
olurlar. 
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Tesisin inşaası tamamlandıktan sonra alına¬ 
cak olan lu belgelerin hukuki mesnetleri ve alınmalarında ta¬ 

kip edilen prosedür* aşağıda incelenmiştir. 

2.1. AÇILMA İZNİ 

İnşaat tamamlandıktan sonra proje safhasında 
alınması gereken Tesis izni esaslarına uygunluğun yerinde in¬ 

celenerek 1 nei sınıf G-SM'lere Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan¬ 

lığı 2 nei ve 3 ncü sınıf G-SM'lere .Valilik Sağlık ve Sosyal 

Yardım Müdürlüğü tarafından verilen belgedir. Bu belgenin alın¬ 

masını gerektiren hukuki mesned Tesis izninde olduğu gibi "1593 

Sayılı Umumi Kıfzıssıhha Kanunu" ve "208 Sayılı Gayri Sıhhi 
Müesseselere Ait Yönetmelik"tir. 

Belgenin alınabilmesi için aşağıdaki prosedürün 

islenmesi gerekmektedir (Şema 7): 

a) inşaat tamamlandıktan sonra müteşebbis Vali¬ 
liğe Açılma izni için başvurur, Valilik müracaatı Sağlık ve 
Sosyal Yardım Müdürlüğüne iletir. 

b) Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüğünce oluşturu¬ 
lan bir heyet fabrika yerinde bir incelemede bulunur ve Tesis 

İznine esas teşkil eden hususların yerine getirilip getirilme¬ 
diğini bir rapor la tesbit eder. 

c) 1 nei sınıf GSM'de hazırlanan Açılma Raporu 
Valilik tarafından Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına iletilir. 



d) (c) fıkrasında sözü edilen Raporla kirlikte 

Çalışma Müdürlüğünden alman İşletme Belgesi de Bakan¬ 
lığa iletilir. 

e) Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Açılma Rapo¬ 
runu inceler ve uygun görürse tesis için "Açılma İzni" verir 
ve durumu ayrıca Valiliğe bildirir. 

Şema 7 Açılma izninin Verilme Sureci 

Müteşebbis J- 
Bölge Çalışma Müdürlüğü 

K- -İşletme Belgesi- 
Dilekçi 

Calilik 

3Z 
^ Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüğü 
  f — — 

Heyetçe Yerinde İnceleme, Denet.im 
Açılma Raporu 

 İJfc   
Valilik 

  ,  
Açılma Raporu 

işletme Belgesi 
 'ık   

Sağl.ık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 

Açılma Raporu incelenir 

Olumlu İse 
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2.2. İŞLETME BELGESİ 

İşyerinin kuruluşu "bitirildikten sonra müte¬ 
şebbis işyerini işletmeye açmak için, Bölge Çalışma Müdürlüğü'- 
ne müracaat ederek, kurma iznine esas teşkil eden hususların 
yerinde incelenmesini ve kontrol edilmesini ve İşletme Belgesi 
verilmesini talep eder. 1475 sayılı Iş Kanununa tâbi işyerle¬ 
rinde 1593 sayılı Umumi Kıfzıssıhha Kanununun 12. Babında be¬ 

lirtilen müesseseler, "Ağır ve Tehlikeli İşler Tüzüğü"nde be¬ 
lirtilen işlerden 10 ve daha fazla işçi çalıştıracak olanlar 
ve "Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Ça¬ 

lışan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tü¬ 
zük" kapsamına giren işyerleri işletme Belgesi almak zorunda¬ 
dırlar. 

İşletme belgesi alabilmek aşağıdaki prosedürün 
izlenmesi gerekir. (Şema 8) 

a) İşyeri kurulduktan sonra müteşebbis. Bölge Ça¬ 
lışma Müdürlüğü'ne müracaat ederek İşletme Belgesi talebinde 
bulunur, 

b) Bölge Çalışma Müdürlüğü bu talebi Iş Müfet¬ 

tişleri Grup Başkanlığına iletir ve işyerinin kontrol edilme¬ 
sini ister, 

c) İş Müfettişleri Grup Başkanlığı ilgi'li uzman¬ 
lık dalında Teknik İş Müfettişlerinden bir heyet teşkil eder, 
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Şema İşletme BelgesiAlınış Süreci 

f 
Olumsuz ise 

A 
Red 

/ 

Müteşebbis 

inşaat ve İşyeri Kuruluşu 
i 

Dilekçe 
1  

Bölge Çalışma Müdürlüğü 

(İş Müfettişleri Grup Başkanlığı) 

işyerinde inceleme ve Kontrol 

_JL  
Rapor 

Olumlu ise 

v 

2.Derecede Eksik Yarsa 

işletme Belgesi Geçici İşletme 
Belgesi 

Müteşebbis 

i ~ 
Noksanlıklar 1. derecede işletme Belgesi 

ise bunlar tamamlandıktan Alınmış İse Te-
sonra işletme belgesi ta- sis İşletmeye 
leb?Lnde bulunur. Açılır, 

—\ 
Geçici işletme 

Belgesi Alınmış 
Noksanlıklar Be

lirtilen Süre 

içinde Tamamlanır 

ve İşyeri İşlet
meye Açılır.' 
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d) Heyet işyerinde gerekli inceleme ve kontrolü 

yaparak, işyerinin Kurma İznine esas plan ve projelerine uygun¬ 
luğunu, işyerinin çalışmaya başlayıp başlıyamıyacağını bir 
raporla tespit eder, 

e) Rapor Bölge Çalışma Müdürlüğü'ne iletilir. 

f) Bölge Çalışma Müdürlüğü raporu incelemesi 
neticesinde; 

Eğer işyerinin işletmeye açılmasında herhangi- 

bir mahzur tesbit edilmemiş ise; işyerine "İş¬ 
letme Belgesi" verilir. 

Eğer işyerinin çalışmaya başlamasına mahzur 

teşkil eden noksanlıklar tesbit edilmiş ise; 
bu noksanlıkların, niteliğine göre; 

aa) Eğer noksanlıklar ikinci derecede önem 'taşı¬ 
yorsa raporda belirtilen sürede tamamlanmak 

şartıyla ve bu süre içinde noksanlıkların ta-: 

marnlandığınm tespiti halinde asıl belge ile 

değiştirilmek üzere "Geçici İşletme Belgesi" 
düzenlenerek çalışmasına izin verilir. 

bb) Eğer noksanlıklar birinci derecede önem taşı¬ 

yorsa işyerine işletme belgesi verilmez. İş¬ 
veren ancak bu noksanlıkları tamamladıktan 

sonra İşletme Belgesi talebinde bulunabilir. 
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2.3. YAPI KULLANMA İZNİ 

Tesis edilen fabrika, belediye ve mücavir 

alan sınırları içinde ise, inşaat tamamlandıktan sonra beledi¬ 

yeden, belediye ve mücavir alan sınırları dışında ise Valilik 
İl İmar Müdürlüğünden "Yapı Kullanma İzni" alma mecburiyeti 
vardır. Daha önce "Ön İzin", "Plan Onama" safhalarında söz ko¬ 
nusu edilen mevzuat bu aşamada da geçerli olduğundan tekrar 

edilmemiştir. Bu mevzuata ilaveten, ilgili yerlerde "Lâğım Mec¬ 
rası İnşaası Mümkün Olmayan Yerlerde Yapılacak Çukurlara Ait 
Yönetmelik" hükümleri de bu aşamada uygulanır. 

Yapı kullanma izni verilirken tesisin daha 

önce yapım izni safhasında tasdik edilmiş mimari ve statik 
projelerine uygun olup olmadığı tetkik edilir ve sonuç olumlu 

ise "Yapı Kullanma İzni" verilir. 

Buraya kadar firmaların herhangibir imalât 
dalında tesis kurabilmeleri için, kuruluş öncesi ve sonrası ye¬ 
rine getirmeleri gereken şartlar ve bunlara ilişkin izin belge¬ 
lerinin nerelerden ve ne şekilde temin edileceği hususu üzerinde 

durulmuştur. 

Ancak bütün bunlar, her sanayi tesisi için ge¬ 

nel olarak aranan belgeler olup, imalâtın niteliğine göre aranan 
sair belgeler yukarıda zikredilenlere dahil edilmemiştir. Mese¬ 

lâ; gıda sanayi tesisleri ile plastik, temizlik malzemeleri 
üreten tesisler Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından İmal İzni; 
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zirai mücadele ilaç.fabrika ve imalathaneleri ile yeni fabrika¬ 

ları Tarım ve Orman Bakanlığına müracaat ederek Kurma İzni, 
İşletme Belgesi, İmal ve Kullanma Ruhsatnamesi adıyla anılan 
bir dizi izin belgesini daha almak durumundadırlar. 

Bütün bu şartların yerine getirilmesi ve bel¬ 
gelerin temini, yalnızca müteşebbis açısından bir takım güçlük¬ 

ler ortaya çıkarmakla kalmayıp, şartların gereğince denetlene¬ 

rek söz konusu belgelerin verilmesi konusunda kamu idaresini 

de darboğazlara sokmakta ve zaman zaman bu durum zaaf noktasına 

kadar ulaşabilmektedir. 

İkinci bölümde söz konusu belgelerin 

verilmesi hususunda müteşebbislerin ve idarenin karşı karşıya 
bulundukları güçlükler üzerinde durulacaktır. 
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II. İZİN BELGELERİ ÎLE İLGİLİ UYGULAMADA ORTAYA ÇIKAN 
AKSAKLIKLAR 

Birinci bölümde belli bir sıra içinde açıklanan izin belge¬ 

lerinin uygulamada hangi sıra ile alınması gerektiği net olarak 
ortaya konulmamıştır. Konu üzerinde iki yıldır ilgili kuruluşlar 

arasında yapılan muhtelif koordinasyon toplantıları ve mevcut 

mevzuatın yeniden düzenlenmesi çalışmaları sonucunda bir iş akım 
şeması ortaya konulabilmiştir. Buna rağmen bütün kuruluşların kabul 
ettiği bir uygulama sırası bulunmamaktadır, bunun dışında her 

Bakanlık kendi görev ve yetkilerini düzenleyen kanunlar ve buna 

bağlı olarak çıkarılan yönetmeliklere göre izin belgeleri vermekte¬ 
dir. Bu durum ise çoğu kez yetki-görev çatışması ortaya çı¬ 

karmaktadır. 

İzin belgeleri müracatlarının münferiden yapılıyor oluşu an¬ 
cak müteşebbisin uyması ve uygulaması gerekli temel ilkeler, 
alması gerekli tedbirler hakkında genelde de olsa bilgi sahibi 

olmaması sebebiyle istenilen belge, bilgi, plan ve projeleri getir¬ 

mekte jbunların izin belgesini verecek kuruluş tarafından incele¬ 
me kriterlerine uygun olması halinde onay, dolayısıyla izin belge¬ 
sini alabilmektedir. Bu hem zaman alıcı ve hem de (gerek idare 

gerekse vatandaş açısından) pahalı bir çözümdür. Hazırlanan bu 

plân ve projelerin onaylanmaması^ yani tesisin kurulmasına izin 
verilmemesi halinde, vatandaş gereksiz bir mani yükün altına gir¬ 

mektedir. Müteşebbis yatırım için ısrarlı ise aynı belgeleri 

tekrar hazırlayarak yeniden müracat edecektir. Bu durumda ilgili 
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Bakanlık yeni bir incelemeyi, gerekli elaman ve kaynak tahsis 
ederek tekrardan yapmak zorundadır. Bu inceleme ve değerlendir¬ 

meler sonucunda gerekli belge ve onayın verilmesi halinde bile 

ikinci bir inceleme yapılmış olması sebebiyle, kamu idaresi 

açısından kaynak israfı sözkonusudur. İzin belgeleriyle ilgili 
prosedürün işleyişinde de çeşitli aksaklıklar bulunmaktadır. 
Bunun temel sebebi, sanayi kuruluşu ve işletme aşamalarında 

çeşitli sektörleri (dolayısıyla Bakanlık ve Kuruluşlarını) 
ilgilendiren böyle çok boyutlu bir konuya mikro bazda ye sek- 

törel bir yaklaşım getirilmesidir. Bu aksaklıklar; kuruluşlar 
arasında koordinasyon eksikliği, bir kuruluş tarafından incele¬ 

nen konunun diğer bir kuruluş tarafından tekrar ele alınması, 
mükerrer istenilen belgeler, sanayicinin uyması gerekli ilkeler 

ve kriterlerin açıkça ortaya konulmayışı ve netice itibariyle 
proje bazında yapılan incelemelerin ortaya çıkardığı zaman kay¬ 
bı olarak ele alınabilir. 

1. YERŞEÇİMİ SAFHASINDA VERİLEN İZİN BELGELERİ İLE 
İLGİLİ AKSAKLIKLAR 

Bu noktada İmâr ve İskân Bakanlığınca tasdikli imar 
plânı bulunmayan alanlarda kurulacak sanayi tesislerine uygula¬ 
nan işlemler ile bağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı'nın yetki 

alanına giren "Tesis İzni" aşamasında yapılan incelemeler çakış¬ 
maktadır. Şöyle ki, ülke çapında her türlü yerleşmeler ile ilgi¬ 

li arazi kullanım kararlarını onaylamak 7116 Sayılı Kuruluş 

Kanununa ve 6785/1605 Sayılı İmar Kanununa göre İmâr ve İskân 
Bakanlığının görevleri arasındadır. Buna göre Bakanlık çeşitli 



ölçeklerdeki (bölge, çevre düzeni, kent imar) plânları hazırla¬ 
makta, onaylamakta ve bu plânlarda çeşitli kullanımlar (mesken, 
sanayi, turistik v.b. amaçlar) için alan tefriki yapmaktadır. 
Bu durumda sanayi için ayrılmış bir alanda kurulma talebinde 

bulunan bir sanayi tesisi için diğer bir kuruluşun yerseçimini 

ilgilendirecek bir konuda tekrar inceleme yapması mükerrerliğe 
ve yetki kargaşasına yol açmaktadır. 

Tasdikli plânında sanayi alanı olarak belirlenmiş bir yerin; 
çevre kirlenmesi, meskun mahallerle ilişkiler, ulaşım durumu, alt¬ 
yapı durumu ve diğer kriterlere göre incelenmiş ve buna göre karar 

verilmiş olduğunun kabul edilmesi gerekir. Halbuki böyle bir alan¬ 

da kurulması sözkonusu bir sanayi tesisi için dahi "Tesis tzniMni 
vermekten sorumlu kuruluş (i) Hava kirliliği yönünden durumu (kot, 

rüzgar durumu v.s.), (ii) yeraltı ve yerüstü su kaynaklarını etki¬ 
leme durumu, (iii) meskûn mahâla olan etkisi (gürültü, artık v.s).. 
gibi kriterlere göre yeniden bir inceleme yapmaktadır. 

Benzer şekilde tasdikli plân olmayan alanlarda uygulanan ön 
izin aşamasında İmâr ve İskân Bakanlığı^plânlamaya esas teşkil 
edecek bilgiler elinde olmadığı durumlarda ilgili diğer kuruluş¬ 
lardan tesis yeri olarak teklif edilen alanla ilgili bilgi ve 

belgeleri toplamaktadır. Bu bakımdan yerseçimi kriterleri ilgili 

bütün sektörler açısından incelenmiş olmaktadır. Dolayısıyla Ön 

izin almış bir sanayi tesisinin yukarıda üç madde halinde sayılan 
kriterlere göre de incelenmiş olduğunu kabul etmeyip "tesis izni" 

safhasında buna ilişkin incelemeleri -|tekrar yapmak idare ve ilgili 
açısından kaynak ve zaman kaybına ve duplikasyonlara yol açmakta¬ 
dır. 
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Ön izin uygulaması da aslında kendi içinde u?run işlemleri 
ve sanayi tesisi talebinde bulunulan belli bir arazi parçası için 

oldukça fazla bilgi ve belgelerin toplanmasını gerektirmektedir. 
Halen Î1 İmar Müdürlüğünce toplanılan ve ön izin başlığı altında 
ayrıntıyla ele alınan bu belgeleri, müteşebbisin münferiden ilgi¬ 

li kuruluşlara müracaat ederek toplaması ve bu belgelerle ön izin 

müracatında bulunması yolu açık tutulmaktadır. ( * ) Ancak bu~düzerü£me- 
nin de eski durumu düzeltmesi ve kuruluşlar arasında yazışmalar do¬ 

layısıyla geçen zaman kaybını gidereceğini kabul etmek güçtür. 

Aslında, köy alanları içinde son 10 yıl içinde gözlenen tarım 

arazilerinin sanayiye kaymasını önlemek amacıyla başlatılan ön izin 

uygulaması, geçici bir çözüm olarak görülmektedir. İlgili kuruluş¬ 
ların imkânları tek tek sanayi tesisleri için plânlama verilerinin 
tamamının derlenmesi, toplanması ve münferit-mevzîi imâr plânı uy¬ 
gulamasını kaldırabilecek durumda da değildir. Zaten ilgili Bakan¬ 

lık da ön izin müracaatlarının fazlalığından ve yeterli eleman bu- 

lunamayışı sebebiyle ortaya çıkan darboğazlardan, aynı arazi için 
aynı-veya başka-şahıslar tarafından muhtelif zamanlardaki başvuru¬ 
lar -üzerine yapılan mükerrer incelemeler sebebiyle ortaya çıkan 

zaman ve kaynak israfından müşteki olmaktadır. 

Bunun temel sebebi, parsel bazında yapılan inceleme yerine 

özellikle sanayi potansiyeli yüksek illerimizde-diğer bir ifade ile 

en fazla ön izin müracaatında bulunulan yerlerde-talebi massedebile¬ 

cek sanayi alanlarının olmayışıdır. Ön izin uygulamasında firma - 
münferit talep-bazında yapılan tetkik ve tespitlerin makro genel 

sanayi talebi bazında yapılması ve yeterli sanayi alanlarının tes- 

bit ve ilân hem mevcut işyükünü azaltacak ve hem de daha gerçekçi, 
planlı ve düzenli sanayi yerleşmelerini temin edebilecektir. 

( m. ) Ekonomik İşler Yüksek Koordinasyon Kuruluna Sunulan Sanayi 
Tesislerinin İzin İşlemlerinin Kolaylaştırılması İçin Düzen¬ 
lemeler Hakkında Rapor, Ağustos 1983, Ankara 
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Burada organize sanayi bölgesi uygulamasının yaygınlaştırıl¬ 

masının gereğini bir kere daha vurgulamakta fayda vardır. Ancak 

ülke mâli kaynakları bu pahalı çözüme-en azından kısa dönemde 
imkân veremediğinden, organize olmasa dahi öncelikli altyapısı 
(ulaşım bağlantısı, enerji, su) hazır sanayi alanlarının tespit 
ve tefrik edilmesi zarureti ortaya çıkmaktadır. Bu uygulama bürokra¬ 

tik işlemlerden "Boğulmuş" sanayici için de bir rahatlama getirecek¬ 
tir. Böyle bir çözümün tek dezavantajı, sanayi alanı olarak tefrik 

edilen bu alanlarda muhtemel arazi fiatları artışıdır. Ancak böyle 
alanlar için hazine arazilerinin tercih edilmesi, mümkün olmayan 

hallerde ise kamulaştırma yoluyla arsa temini uygulanabilir bir 

çözüm olacaktır. Problemli alanlarda ve sanayi talebinin bu süreç 
için dahi bekleyemeyeceği öncelikli alanlarda arsa temini konusunda, 
Devleti devre dışı bırakarak serbest fiat mekanizmasının işletilmesi 

dâhi düşünülebilir. Aslında, mevcut uygulama dahilinde de arsa spe¬ 
külasyonunu önlemek kâbil değildir. Şöyle ki; ön izin alınmış olması 
o yatırımın gerçekleşmesi için yeterli ve gerekli bir şart olmadığın¬ 
dan, böylebir niyeti olmayan bir kimse dahi mülkiyetinde bulunan 
herhangi bir arazi parçası için ön izin talebinde bulunabilir ve 

olumlu netice alması halinde bu parselini gerçek ihtiyaç sahibine 
sanayi arsası olarak satabilir. 

Ön izin konusunda ortaya çıkan aksaklıkları aşağıdaki şekilde 
özetlemek mümkündür: 

a) Münferit müracaatlar yerseçimi kriterleri, alternatif 
kullanımlar, ve çevre faktörü açılarından tekrar tekrar incelenmek- 

te^ağır bir iş yükü doğmaktadır. 



b) On izin müradaatında bulunulan arazinin mülkiyetinin 

müracaatçıya ait olması şartı, bütün işlemlerin müteşebbis tara¬ 
fından seçilmiş bir arazi parçasına uydurulması ve dolayısıyla 
ilgili kurum ve kuruluşların baskı altında kalması sonucunu 
doğurmaktadır» 

c) Plânlamaya esas teşkil edecek bilgilerin ülke mekan 
pi pul numen nrian sorumlu kuruluş elinde bulunmayışı sebebiyle, bu 
bilgiler her seferinde ilgili kuruluşlardan toplanmakta zaman ve 
kaynak kaybı ortaya çıkmaktadır. 

d) Ön izin verilmesinde uygulanan kriterler müteşebbis 
tarafından tam olarak bilinmediğinden sanayi kuruluşu için izin 

▼erilemiyeceği belli olan bir alan için dahi talepte bulunulabilmek¬ 
te ve gereksiz müracaat sayısında artış olmaktadır. 

e) Sanayi tesisi tanımı ve sınıflandırması tam yapılmadığın¬ 
dan, büyüklük ve imalât koluna bakılmaksızın tarıma dayalı sanayi 
de dahil olmak üzere, her tür imalât sanayi aynı prosedüre tâbi tu¬ 
tulmaktadır. 

f) Firmanın yerseçimi teklifini onama safhasında aranılan 
kriterler çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının yetki, görev ve 

sorumluluk sahalarına göre ayrı ayrı irdelenmekte ve sonuçları 
ve nihâi kararı verecek makama-İmar ve İskân Bakanlığma-bildiril 
maktedir• Fakat bu farklı incelemeler ve sektörel yaklaşımlar 
uzlaşmazlıklara ve karar verme sürecinin aşırı uzamasına, geçerli 
bir yerseçimi onay sisteminin oluşturulamamasma sebep olmaktadır. 
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Aşağıdaki tablonun incelenmesinden de anlaşılabileceği gibi, 
ön izin işlemleri uzun zaman alan ve yatırım yapma arzusunda olan 

müteşebbisi bekleten bir mekanizma olarak çalışmakta, dolayısıyla 
pek çok sanayi tesisi böyle bir incelemeden geçmeden faaliyete baş¬ 

lamak yolunu tercih etmektedirler. 

TABLO 1 : İmâr ve İskân Bakanlığına 1979-1981 Yılları Arasında 
Yapılan Ön İzin Müracaatları 

Yıllar 
Müracaat 
Sayısı 

Ön İzin 
Verilen Red İşlemde 

1979 199 36 2 161 

1980 153 64 11 74 

1981 162 60 10 86 

Kaynak : İmâr ve İskân Bakanlığı 

Ön izin işlemi sebep olduğu bütün bu zaman ve kaynak israfına 
rağmen gerekli denetim sağlanmadığından birçok .sanayici bu külfetlere 
girmeden ruhsatsız olarak inşaatını tamamlamakta ve bir "fiili 

durum" olarak ortaya çıkmaktadır. Bu işyerleri milli servetin korun¬ 

ması, memleket ekonomisinin olumsuz yönde etkilenmemesi, yaratılan 
istihdam imkânlarının kaybedilmemesi ve benzeri düşüncelerle ya 
ruhsatsız olarak faaliyetlerine devam etmekte yada af mekanizması 

işletilmektedir. Bunun en tipik örneği İmâr ve İskân Bakanlığının 
110 sayılı genelgesidir. Mezkur genelge ile, imâr mevzuatının öngör¬ 
düğü gerekleri yerine getirmeden kaçak olarak inşa edilmiş fabrika¬ 

lara bu gerekleri 2 yıl içinde yerine getirmeleri şartı ile faali¬ 
yetlerini sürdürme izni verilmiştir. 
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Kısaca, İl İmâr Müdürlükleri ve Bakanlık Merkez Teşkilatı 
yeterli teknik ve idari personel ile desteklenemediğinden, ön 
izin ve benzeri ruhsat işlemleri, kağıt üzerinde kalan bir -uygu¬ 

lama olmaktan öteye gidemeyecektir. 

Plânlama ön izninin onanması safhasında ortaya çıkan bir 
diğer aksaklık ise hukukidir ve tarım topraklarının tarım dışı 
amaca tahsisi ile ilgilidir. Sanayi tesislerinin kurulması teklif 

edilen ve yerseçimi kararı incelenen arazinin kabiliyet durumu 

Köyişleri ve Kooperatifler Bakanlığı Toprak su il teşkilatınca tesbit edil- 
•feedir,. Mezkûr kurum toprak tahlil ve etüdlerini yapmakta ve arazi 
ile ilgili sonuçları onay makamına iletmektedir. Arazinin 1 nci 

ve 2 nci sınıf veya sulanabilir 3 ncü ve 4 ncü sınıf tarım arazisi 

olması halinde başka mecburiyet yoksa sözkonusu alan için sanayi 

kuruluşuna izin verilmemektedir. Ancak 1617 sayılı Toprak ve Tarım 
Reformu Ön Tedbirler Kanununun 6 ve 7 nci maddesi Bakanlık veya 
Bakanlıklarca tarım dışı amaca tahsisi uygun görülen tarım arazi¬ 
lerinin, Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığının bağlı bulunduğu 
Bakanlığın âlumlu görüşünün alınmasından sonra devir, ifraz, aynen 
taksim v.s. gibi işlemlerin şerhlere tâbi olmadan yapılabileceğini 
hükme bağlamıştır. Bu hükme istinaden adı geçen kurumca müteşebbis¬ 
ten bir dizi belge ve bilgi istenilmekte ve bâzen, İmâr ve îskân 
Bakanlığınca Ön İzin verilen alanlar tarım dışı amaca tahsis edilmem 
mektedir. Bunun dışında Tarım ve Orman Bakanlığı da, makro seviyede 
tarım politikalarının tesbiti ile tarım topraklarının korunması ve 

geliştirilmesinin kendi görevleri olduğu gerekçesiyle diğer kuruluş¬ 
lar tarafından verilen kararlara ve izin belgesine karşı çıkmaktadır. 
Bu durumda ihtiyaç duyulan tarım arazisinin tarım dışı amaca tahsi¬ 
sinde hangi kurum veya kuruluşun yetkili olduğu hukuken belli olma¬ 
dığından, nihaf arazi kullanım kararını verecek mak-am güçlüklerle 
karşılaşmaktadır. 



- 47 -

3. ÇEVRE KORUMA AMACIYLA VERİLEN İZİN BELGELERİ İLE 
İLGİLİ AKSAKLIKLAR 

Katı, sıvı ve gaz atıkları ve gürültü, koku gibi 
zararlı yan tesisleri ile çevresine ve çevresindeki yerleşmeler¬ 

de halka fizikî, ruhi ve sosyal bakımlardan zarar verebilecek 

sanayi tesislerinin gerekli tedbirleri almalarını teminen, Sağlık 

ve Sosyal Yardım Bakanlığına müracaat ederek yerseçimi aşamasında 
Tesis İzni, inşaat tamamlandıktan sonra Açılma İzni almak mecburi¬ 
yetleri vardır. Bu belgelerden Tesis İzni, proje üzerinde yapılan 
değerlendirmeler sonucunda, gerekli- tedbirlerin ve uygulaması 

zorunlu ilkelerin projede yer aldığının tesbiti halinde verilmekte¬ 
dir. 

208 sayılı Gayri Sıhhî Müesseler Yönetmeliği Tesis 
İzni müracaatında müteşebbisin hangi bilgi ve belgeleri vermesi 
gerektiğini düzenlemiş olmakla beraber, sanayilerin tip ve büyük¬ 
lüklerine göre hangi koruyucu tedbirleri almaları gerektiğini be¬ 
lirtmemiştir. Bu durumda müteşebbis kendi bilgisi dahilinde ala¬ 
bileceği çevre koruma tedbirlerine göre projesini hazırlatmakta 

ve onay için ilgili makama müracat etmektedir. Yani müteşebbisin 
alacağını beyan ettiği tedbirler Bakanlıkça veya Sağlık ve Sosyal 

Yardım Müdürlüğünce) uygun ve yeterli görülür ise, Tesis İzni 
verilmektedir. 

Bu durumda Tesis İzni yerine getirilmesi gereken bir 
formaliteden başka anlam ifade etmemektedir. Bakanlığın tesis iş¬ 

letmeye açılmadan önce ve işletme aşamasında denetim yetkisi mah¬ 
fuzdur. Hal böyle olunca, GSM'ler yönetmeliğine ek listede 1.2.3. 



sınıf GSM'ler olarak tasnif »dilen sanayi türlerinin alması gerek¬ 

li tedbirlerin bir şartname çerçevesinde açıklığa kavuşturulmak ve 

inşaat tamamlandıktan sonra tesis sahibinin bu şartname hükümlerine 
uygun hareket edip etmediğinin tesbiti ile buna göre "Açılma İzni"- 
nin verilmesi yeterlidir. Böylece zaman alıcı diğer bir belge olan 
-ki bu belgenin verilmesine esas olan hususlardan çoğu Ön İzin ile 
çalışmakta ve bu aşamada zaten incelenmektedir-tesis iznine gerek 
kalmayacaktır. 

Burada bir diğer sorun ise, tesis izni için istenilen, 
İş Akım Şeması, Fizibilite Raporu, Kapasite Raporu, Sıhhi Tesi¬ 
sat ve Atık Arıtma Tesisat Projesi v.b. belgelerin bir tabip ile 
çevre sağlığı teknisyenlerinden (yoksa sağlık memuru) oluşan bir 
heyet tarafından incelenmesinin ne dereceye kadar gerçekçi ve 
geçerli olduğu sorunudur. 

Ayrıca Çalışma Bakanlığı 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha 
Kanununa ve bu kanuna atıfta bulunan 1475 sayılı kanuna göre tesis 

kurulmadan proje üzerinde ve kurulduktan sonra yerinde işçi sağlığı 
ve iş güvenliği kriterlerine göre incelemelerde bulunmakta ve izin 
belgeleri vermektedir. 1593 sayılı UHK.'ne göre bu incelemeler zate] 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca yapılmakta ve Bölge Çalışma 
Müdürlüğünce ele a].inan hususların çoğu sözkonusu Bakanlığın yetki¬ 

sinde bulunmaktadır. 



3. İŞÇİ SAĞLIĞI VS İŞ GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN İZİN,BELGELERİ 
İLE İLGİLİ AKSAKLIKLAR 

Sanayi işyerleri inşaata "başlamadan Bölge Çalışma Müdür¬ 
lüğünden Kurma İzni, işletmeye geçmeden önce de İşletme Belgesi al¬ 
mak zorundadırlar. Kurma izninde proje üzerinde işçi sağlığı ve gü¬ 

venliği açısından ayrıntılı vaziyet plânı, plân ve kesitleri, detay 
projeleri, çalıştırılacak işçi vardiya sayısı, kullanılacak cihanların 
özellikleri ele alınır. İşletme Belgesi aşamasında ise kurma izni esas 
teşkil eden hususlar yerinde incelenir. 

Bu belgelerin verilmesinde uygulamada ortaya çıkan ilk 
darboğaz hukukidir. 1475 Sayılı İş Kanunu1nun 74. maddesinin ikinci 

paragrafında sözü edilen çalışma ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlık¬ 
ları ’nın müştereken çıkarması gereken "İşyerlerinin Kurulması ve İşle¬ 
tilmesi Hakkındaki Tüzük» bugüne kadar çıkartılamamıştır. Bu durumda 

Kurma İzni ve İşletme Belgesi ile ilgili işlemler 22.12.1963 gün ve 
6/12782 Sayılı Kararname ile yürürlükte bırakılan "İşçi Sağlığı ve 
İş Güvenliği Tüzüğü"nün geçici 2. maddesine göre düzenlenmektedir. 

Tüzük, çıkarıldığı günden bu yana değişen teknolojinin 
( 3€ ) 

icaplarına tam olarak cevap verememektedir. Bu sebeple uygulamada 

karşılaşılan güçlüklerin çözümünü sağlamak ve iain belgelerinin veril¬ 

mesine ilişkin işlemleri sağlam kriterlere bağlamak üzere sözkonusu 
tüzük biran önce hazırlanmalı dır. 

(*) Çalışma Bakanlığınca İşyerlerine Verilen Kurma İzni ve İşletme 
Belgesi Hakkında Rapor. 
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1475 Sayılı İş Kanunu, Kurma İzni ve İşletme Belgesi¬ 
ni birbirinin devamı ve tamamlayıcısı olarak belirtmiş ve 75/B 

maddesi bu belgeler "alınmadan açılmış olan veya Geçici İşletme 
Belgesi aldığı halde 2 nci derecedeki şartları verilen süre içinde 

yerine getirmemiş bulunan işyerlerinin, Bölge Çalışma Müdürlüğünün 
talebi üzerine o yerin en büyük mülki amirinin emri ile ve Zabıta 

marifetiyle kapatılacağı" hükmünü getirmiştir. 

Ancak bu kanun hükümleri tatbikatta geçerli olmamakta¬ 
dır. Zira hâlen çoğu kamu işyerleri de dahil olmak üzere, memleketimiî 
de birçok işyeri Kurma İzni ve İşletme Belgesi almadan açılmış bu¬ 
lunmaktadır. Bu sebepledir ki "29.7.1983 tarih 2869 Sayılı 1475 Sayı¬ 
lı İş Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna İki 
Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun "un "Kurma İzni ve İşletme Bel¬ 
gesi Verilmesi"ni düzenleyen Geçici 1. Maddesi;" 1 Ağustos 1983 ta¬ 
rihinden önce kurma izni ve işletme belgesi alınmadan açılmış bulu¬ 

nan işyerlerinde birinci ve ikinci derece noksanların bulunmadığının 
kanunun yayımı tarihinden itibaren iki yıl içinde resen veya işve¬ 
renin başvurusu üzerine yapılan teftişte tesbit edilmesi halinde 

o işyerine işletme belgesi verilir. Sadece ikinci derecede noksan¬ 

ların bulunduğu işyerlerine ise geçici işletme belgesi verilir. Yet¬ 
kili makamlarca belirtilen süre içerisinde bu noksanların tamamlan¬ 
ması halinde geçici işletme belgesi verilir" hükmü getirilerek daha 

önce uygulamada karşılaşılan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği şartlarını 
tamamen yerine getizmiş işyerlerinin, sadece Kurma İeni ve İşletme 
Belgesi alınmadan açılmış olması sebebiyle İş Kanunun 75/İ3 maddesi 
uyarınca kapatılması ihtimali önlenmiştir. 
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Son kanım değişikliği ile, sanayi işyerlerinin 
1475 sayılı Kanun'un ruhu yerine lafzına bağlı kalması önlen¬ 

miş ve Kanun'un asıl amacı olması gereken işyerlerinde sağlık 
ve güvenlik şartlarının yerine getirilmesi halinde sadece "bel¬ 
ge" noksanı dolayısıyla istismar konusu yapılması yolu kapatıl¬ 

mıştır. Kurma izni ve işletme belgesi prosedürünün uygulanma¬ 
sında karşılaşılan güçlükler de şu şekilde özetlenebilir: 

a) Kurma izni verilmesinde, plân, proje ve bel¬ 

geler üzerinde inceleme yapılması gereklidir. Bu işlemlerin 
kanunun öngördüğü süre içerisinde yapılması tecrübeli ve tek¬ 

nik eleman istihdamını gerektirir ki bu pahalı bir işlem ol¬ 
maktadır. Bilhassa kurma izni uygulamasının bugünkünden daha 

ciddî şekilde ele alınması halinde gerek kadro ve gerekse büt¬ 
çe açısından darboğazlar ortaya çıkabilecektir. 

b) İş Kanunun 75/A maddesi, Kurma İzni ve İşlet¬ 
me Belgesi alarak çalışmaya başlamış işyerlerinde hayatî teh¬ 
like arzeden bir noksanlık tespit edildiğinde, işyerinde işin 

durdurulmasını âmirdir. Bu işlem "İşyerlerinde İşin Durdurul¬ 
ması Hakkındaki Tüzük" ile düzenlenmiştir, fakat bu tüzükte 

öngörülen işlemler o derece çok ve karmaşıktır ki o işyerinde 

işin durdurulması uzun zaman almaktadır (*). Bu durum Kanunun 
öngördüğü iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi ama¬ 

cına ulaşılmasını önlemektedir. 

İbid 
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c) Belgelerin çokluğu, prosedürün uzun oluşu 

buna karşılık müeyyidelerin etkisiz ve yetersiz oluşu işçi 

sağlığı ve iş güvenliği konusunda verilen izin belgelerini sa¬ 

dece yerine getirilmesi gerekli bir formalite haline dönüştür¬ 
mektedir. 

Bu konuda yapılması gerekli düzenlemeler şunlardır: 

Zahmetli, zaman alıcı ve çok sayıda teknik ele¬ 

man istihdamını gerektiren kurma izni uygulamasından vazgeçilme¬ 

lidir. Nitekim, son kanun değişikliği ile 1.8.1983'den önce 
işletmeye açılmış bulunan işyerlerinin İşçi Sağlığı ve İş Güven¬ 
liği şartlarını yerine getirmiş olmaları halinde kurma izni al¬ 
mamış olsalar dahi işletme belgesi almaları sağlanmıştır. Bu uy¬ 
gulama bundan sonra kurulacak işyerlerine de yaygınlaştırılmalı 
hem idare ve hem de ilgili açısından ortaya çıkan darboğazlar 
önlenmelidir. Ancak, işyerlerinin işçi sağlığı ve iş güvenliği 
esaslarına uygun olarak kurulup işletilmelerini .teminen, 

i) İşyerleri faaliyet kollarına ve büyüklüklerine 
(kapasite ve çalıştırılan işçi sayısı) göre sınıflandırılmalı, 

ii) (i) deki tasnife göre işyerlerinin uymak zo¬ 
runda oldukları mimarî, İdarî ilkeler ile projelendirmede uy¬ 
maları gereken kriterler ve standartlar tesbit ve ilân edilme¬ 
lidir, 

iii) Tesisin bu standartlara uygun olarak kurulup 

kurulmadığı hususu işletmeye açılmadan önce denetlenmeli . ve 
İşletme Belgesi verilmelidir. 
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III- DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 

1. DEĞERLENDİRME 

I. Bölümde veriliş süreçleri ve hukuki dayanak¬ 

larının, II. Bölümde verilişinde ■uygulamada ortaya çıkan 
aksaklıkların izah edildiği' izin belgelerini veren kurum ve 
kuruluşların yetki alanlarının çok iyi belirlenmesi gereklidir. 

Bu sağlanamadığı takdirde uygulamada görülen mükerrerliklerin 
önlenmesi ve kısa sürede olumlu veya olumsuz onay kararının 

üretilmesi mümkün görülmemektedir. Düzenlemenin safhalarını 

şöylece sıralamak mümkündür: 

a) Kurum ve kuruluşların asli görev ve yetki alan¬ 
larının tanımlanması, modelin ilk basamağını oluşturmaktadır. 

Daha sonra, 

b) Kurum ve kuruluşların sanayi tesislerinin proje 
ve işletme safhalarında uyması gerekli ana ilke ve kriterleri 

açıkça belirlemeleri, standartları tesbit etmeleri ve şart¬ 
nameler hazırlamaları, 

c) Sanayi tesislerinin ilgili tüm kuruluşlarca 
kabul edilebilecek ortak bir tanımının,yapılması, 

d) Sanayi tesislerinin büyüklük»(kapasite ve ça¬ 

lıştırılan işçi sayısı) kirleticilik, çevre-halk ve işçi 
sağlığına muhtemel etkileri v.b. kriterler gözönünde bulun¬ 

durularak sınıflandırmasının yapılması, 
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i) Küçük işyerleri ve kirleticiliği olmayan 

iş kolları için basit, 

ii) Çevresine yan sanayi kollarını çekebilecek 

büyük sanayi niteliğinde olan ve kirleticiliği yüksek işkol- 

ları için daha detaylı incelemeyi gerektiren farklı prosedür¬ 
ler uygulanmalıdır. 

e) Proje safhasında yapılan incelemelerin basit¬ 
leştirilmesi ve halen çeşitli kuruluşlar nezdinde yapılan bu 

tetkiklerin tek bir kuruluş tarafından toplanması, ancak incele¬ 
meyi yapacak kuruluşunj 

i) Projenin (2) de sözü edilen Standard ve 

şartname esaslarına uygunluğunu irdelemesi ve, 

ii) Projenin bu esaslara göre tasdiki 

iii) İşyeri işletmeye açılmadan önce gerekli 
kontrolün yetki alanlarına göre ilgili kurum ve kuruluşlarca 

yürütülmesi, 

f) Proje üzerinde yapılan inceleme statik bir de¬ 

ğerlendirme olduğundan gerekli müeyyidelerle desteklenmediği 
takdirde ölü doğabilmesi ihtimaline karşı yeterli ve etkili müeyyi¬ 

delerin tespiti ve uygulanması. 
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Bu ana ilkeler ışığı altında bu çalışmaya konu teşkil 

eden izin belgelerinin veriliş amaçlarına göre tasnifini şu 

şekilde yapmak mümkündür» 

a) Yerseçimini ilgilendiren incelemeleri ihtiva eden izin 
belgeleri (ön izin, tesis izni), 

ı b) İnşaatın tesbit edilen standartlara uygun ola
rak yapılmasını teminen verilen izin belgeleri (çevre ve top

lum sağlığı koruma ilkeleri açısından "tesis izni" işçi sağlı

ğı ve iş güvenliği esasları bakımından "kurma izni", mimari 

ve statik hesaplar yönünden "yapım izni") 

c) Standartlara uygunluğun yerinde tespit edilmesinden 
sonra verilen izin belgeleri (Yapı Kullanma İzni, Açılma İzni, 
İşletme Belgesi), 

Bu belgelerin veriliş amaçlarına ulaşabilmeleri için ya

pılması gerekli düzenlemeler aşağıda belirlenmektedir. 

1.1 YERSEÇİMİ AŞAMASI 

Halen "ön izin" uygulamasıyla plânlı alanlar dışında 
kurulacak sanayi tesislerinin tâbi olduğu prosedür uzınn zaman 
alıcıdır , idareye ve ilgiliye ağır külfetler yüklemektedir. 
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Bu formalitelere rağmen inceleme kriterlerinde bütün parame¬ 

trelerin gözönünde bulundurulmayışı sebebiyle boşluklar bu¬ 

lunmaktadır. Bu boşluklar dolayısıyla konuyla dolaylı olarak 

ilgili-kurum ve kuruluşlar da görev ve yetkilerini düzenleyen 
kanunlarına istinaden soruna müdahale etmekte, yetki çatışma¬ 

ları ortaya çıkmaktadır. Söz konusu duruma sebep aşağıda sı¬ 
ralanan ilgili bütün sektörleri tatmin edebilecek inceleme 
kriterlerine uygun olarak yerseçimi yapılmış bütün sanayi 

alanlarının bulunmayışıdır. 

Bölgelerin sanayi potansiyel ve talebine uygun ola¬ 

rak -planlamanın gelişmeleri takip etmesi yerine yol gösterici 

ve düzenleyici olmasını sağlayacak - fiziki master planlama 

boyutları içinde tefrik edilmiş, ulaşım bağlantıları ve alt¬ 

yapısı hazır sanayi alanlarının açılması, münferit yerseçimi 
incelemelerini asgari seviyeye indirebilecektir. 

Bu alanların tesbit ve ilânında incelenecek kriter¬ 

ler. ve konular şunlardır;(at) 

SOSYO-EKONOMİK YAPI 

1. Bölgenin sanayi potansiyel ve talebi, 
2. Hammadde kaynaklarına yakınlık, 

3. Tüketim merkezlerine yakınlık, 
4. Hizmetler sektörü ile ilişkiler, 
5. İşgücü potansiyeli, 
6. Barınma şartları. 

(*) BPT, Şehirleşme ve Meseleleri Özel İhtisas Komisyonu Raporu 
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B. ALTYAPI DURUMU 

1. Ulaşım (kara, hava, deniz) durumu} 
2. Su temini kaynakları, 

3. Elektrik enerjisi durumu, 

4. Haberleşme durumu» 

5. Diğer altyapı. 

C. ALTERNATİF SEKTÖRLERE İLİŞKİLER 

1. Tarım topraklarına göre konum, 

2. Orman alanlarına göre konum, 

3. Tabii ve tarihi koruma alanlarına göre konum, 

4. Köy ve mezraların yerleşim alanlarına göre 

konum , 

5. Çevre düzeni, nazım plan ilişkileri, 

6. Meskun alanlara göre konum, 
7. Bölgenin sanayi yoğunlaşması. 

8. Mülkiyet durumu (hazine, özel-tüzel kişi) 

9. Jeolojik durum, 
10. Arazinin eğim şartları, 

11. Tabiat şartları, 
12. Kanuni kısıtlamalar. 

D. ÇEVRE KORUMA KRİTERLERİ 

1* Yeraltı ve yerüstü su kaynaklarına yakınlık, 

2. Su ürünleri ile olan ilişki? 
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3. Su, toprak,_hava kirliliği yaratıp yarat¬ 
mayacağı, 

4. Deniz, nehir ve göl kıyılarına göre konum 

(deşarj yönünden) 
5. Gürültü ve trafik yoğunluğu, 

6. Bölgenin hakim rüzgar durumu, 

7. Tabii ve tarihi sit alanlarına göre konum. 

Yukarıdaki inceleme kriterlerine göre sanayi alan¬ 

ları, sanayileşme potansiyeli en yüksek illerden, diğer bir 
ifade ile halen en fazla ön izin müracatında bulunulan iller¬ 

den başlamak üzere, tespit edilmeli ve kurulacak sanayi te¬ 
sislerinin bazı teşvik tedbirleri de uygulanarak bu alanlara 

cezbedilmesi sağlanmalıdır. 

Büyüklükleri, teknolojileri veya hammadde kaynaklarına 

göre konum açılarından bu alanlarda yer alamayacak veya yer 

alması uygun görülmeyen sanayi tesisleri için ise uygulanan 

prosedür mutlaka basitleştirilmeli ve uygulanacak bu prosedürü 

izah eden iş akım şemaları hazırlanmalı, ara işlemler (parsel 
bazında diğer kuruluşlarda alınan bilgi ve belgeler gibi) kal¬ 
dırılmalı, bu bilgiler fiziki plan boyutları içinde ilgili 
kuruluş elinde toplanmalı, işlemlerin safhaları, istenilen 
belgeler hakkında bilgileri içeren rehberler hazırlanmalıdır. 
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Fiziki planlama oldukça uzun zaman alıcı ve kısa 

dönemde ihtiyaca cevap verebilecek çabuklukta hazırlanması 

güç olan çalışmalardır. Bu sebeple yukarıda sözü edilen sa¬ 

nayi alanları planlaması gerçekleştirüioceye kadar kademeli 
bir yol izlenmeli ve uzun dönemde ülke menfaatlerinin en 

gerçekçi biçimde korunması sağlanmalıdır. Bu amaçla: 

a) Arazi etüdleri yapılarak sanayi alanları veya 

diğer başka amaçlar için tarım dışı amaca tahsisinde mahzur 
görülmeyen alanlar tespit edilmeli ve bu uygulama için sana¬ 
yi potansiyeli, kentleşme hızı da dikkate alınarak öncelikle 

yüksek tarım potansiyeli olan bölgelerdeki sanayi alanlarının 
tesbiti gerçekleştirilmelidir, 

b) Sanayi tesislerine tahsis edilen bu alanlarda 
yol, su, elektrik gibi öncelikli alt yapı hizmetleri gerçek¬ 

leştirilerek bu alanlar cazip hâle getirilmelidir, 

c) Bu tip alanlar için maliyet unsuru dikkate 
alınarak hazine arazileri tercih edilmelidir, 

d) Sektörel özelliklerine göre amaç dışı kullanıma 

kesinlikle tahsis edilemeyecek olanlar tespit ve ilân edil¬ 
melidir, 

e) Su ürünleri açısından zengin olan deniz, nehir 

ve göllerin kıyılarında yapılaşma kontrol edilmeli,bu tip 
alanların tespiti yapılmalıdır, 



f) Tarım dışı faaliyetlerin tarım değeri yüksek 

alanlara kaymaması için toprak kabiliyeti durumunun plân ha¬ 
zırlığı sırasında gözönünde bulundurulması ve onay safhasında 

ilgili kuruluşlarla koordinasyon sağlanmalıdır. 

1.1.1 KOMİSYON MODELİ : 

Gerek V. Beş Yıllık Plan hazırlıkları için teşkil 

edilen Şehirleşme ve Meseleleri Özel İhtisas Komisyonunda 
ve gerekse son iki yıl içinde sanayi kuruluşlarına verilen 

İzin Belgelerinin yeniden düzenlenmesi için Başbakanlık 
Çevre Müsteşarlığı koordinatör lüğünde yürütülen çalışmalarda, 

sanayi kuruluşlarının yerseçimi aşamasında uygulanmak üzere 

bir "komisyon modeli" teklif edilmektedir. 

Bu model 19.10.1976 tarihinde ilgili Bakanlıklar 
3E 

arasında imzalanan protokolle kamu sektörü sanayi yatırımları¬ 

nın yerseçimi konularını incelemek üzere kurulan Sanayi Arsa¬ 

ları Tetkik Komisyonu uygulamasının özel sektör sanayi yatı¬ 
rım tekliflerine de teşmil edilmesi şeklindedir. Bu uygulama 
... 3t3€ 
ile 

i) İlgili bütün Bakanlık ve kuruluşlara kanunla 
verilen yetki, görev ve s olumlulukların korunmuş olacağı, 

ii) Böylece köklü bir mevzuat değişikliğine gerek 
kalmadan uygulanabilir bir sistemin oluşturulabileceği, 

(*) Başbakanlık, Sanayi ve Teknoloji, Maliye, Bayındırlık, 
Enerji ve Tabii Kaynaklar, İmar İskan, Tarım Orman Ba¬ 
kanlıkları ile Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı. 

(ast) Özer Öznur;' Talu Nuran, Türkiye Çevresel Etki İrdelemesi 
İşleyişinin Sistemleştirilmesi ve Sanayi Arsaları Tetkik 
Modelinin Geliştirilmesi Konusunda Bir Öneri, Teksir, 
Eylül 1982 
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iii) Teklif edilen projenin yer seçimi aşamasında, 
inşaat öncesinde, alınması gereken "çevresel önlemlere" -uy¬ 

gunluğunun bütün boyutlarıyla tartışılabileceği, 

iv) Proje teklifinin "bütüncül bir yaklaşımla" 
ele alınarak incelemeye esas olan bütün kriterlerin belli 
bir yöntem içinde incelenebileceği ve dolayısıyla dağınıklık 

ve sistemsizliğin sözkonusu olmayacağı, 

v) Müteşebbise ve tasdik mercii Bakanlık ve kuruluş¬ 

lara uygulamada pratiklik sağlayacağı ileri sürülmektedir. 

Böyle bir komisyon modelinin ilk bakışta "teorik 

olarak" yukarıda sıralanan faydaları sağlayabileceği kabul 

edilse bile uygulamada ortaya çıkabilecek güçlüklere temas 

etmek gerekir. 

Bu modele baz teşkil eden, Sanayi Arsaları Komis¬ 

yonu kamu sektörü yatırımlarının yerseçimi konusunda kendisi¬ 

ne bildirilmiş bulunan alternatif alanlar üzerinde "masa başı" 

çalışmaya ilâveten yerinde incelemelerde bulunmaktadır. Ancak 

uygulama sonuçları göstermiştir ki komisyona katılan her Ba¬ 
kanlık ve kuruluş soruna sadece kendi sektörü açısından bak¬ 

makta ve çoğu kere genel bir anlaşma tesis edilememektedir. 
Kararlara itiraz şerhleri konulması veya veya üst makamlara 

komisyon üyesi herhangibir kuruluşun itirazı ve yeniden ince¬ 

leme talebinde bulunması uygulamada çok karşılaşılan bir 
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durumdur. Bu sebeple kamu sektörü yatırım taleplerinin yer 
seçimi işlemleri sürüncemede kalabilmekte ve neticede nihai 

kararlar çoğu kere Komisyon dışında (Başbakanlıkça veya il¬ 
gili kuruluşça) üretilebilmektedir. Bu durumda komisyon yer- 

seçimi konusunda ortaya çıkabilecek bütün problemlerin en 

ince teferruatına kadar tartışıldığı ve sonunda karar üre¬ 

tilmeyen bir mekanizma olarak görülmektedir. 

Bunun dışında, deneme mahiyetinde olmak üzere şim¬ 

dilik sadece büyük çaplı özel sektör yatırımlarının yerseçimi 

kararlarının bu komisyonda görüşülmesi ileride ortaya çıkacak 
sonuca göre uygulamanın yaygınlaştırıl ması teklif edilmektedir. (x) 
Komisyon modeli hakkında düşünülen mahzurlar şunlardır, 

i) Uygulamadaki örnekleriyle birlikte değerlendi¬ 
rildiğinde komisyonlar zaman içinde alışkanlık halinde topla¬ 

nan bir yapı kazanarak yukarıda sıralanan incelemelerin pek 

çoğunu gerçekleştirmekten aciz kalabilmektedir, 

ii) Komisyonlar çeşitli kurum ve kuruluşların tem¬ 
silcilerinden oluşan, kurumlar m çözmekte güçlükle karşılaş¬ 

tıkları ya da sorumluluk altına girmekten çekindikleri konu- 
( 3€3€ ) 

ları görüşen kurumlarüstü bir çözüm organı olup , kamu 

idaresinin genellikle zaaf durumlarında başvurduğu tipik çö¬ 

züm yollarından biridir. Ancak kurumların çizdiği sınırlar 
ve güçler dengesine uygun bir çözüm bulma mecburiyeti alman 

(*) Şehirleşme ve Meseleleri Özel İhtisas Komisyonu Raporu 

(xx) Pugs. D.S., Organisation Theory, 1971, Penguin, 
Middle sex., England. s. 91 



kararların pratik uygulama imkanlarını son derece zayıflat¬ 
makta ve komisyonlar meseleleri çözmekten ziyade bir süre 

dalıa üzerinde tartışma imkanı sağlayan bir organizasyona 

dönüşmektedir. 

Bu sebeplerle komisyon modelinin sorunu çözmekte 

etkili olacağı sanılmamaktadır. Bunun yerine ilgili bütün 

kurum ve kuruluşların kendi sektörlerini ilgilendiren koru¬ 

ma alanlarını biran önce tesbit ve ilan etmeleri daha uygun 

olacaktır. 

11.2. TEKLİFLER 

Milli seviyede sağlıklı yerseçimi kararlarının alı¬ 

nabilmesi; daha ekonomik ve verimi yüksek yatırım! arın yapı¬ 

labilmesini mümkün kılacak iktisadi faydanın yanısıra mekân 
ve koruma boyutunu da ihtiva eden, sektörlerin mekân üzerinde 
dağılımını yönlendirebilecek, kaynakların optimum kullanımını 

sağlayacak arazi kullanım planlarının mevcudiyetini zorunlu 
kılmaktadır. 

Ancak, arazi kullanım planlamasının, uzun zaman alan 

çalışmalar olması dolayısıyla kısa dönemde bu yöntemden sağ¬ 
lıksız ve düzensiz sanayileşmeyi yönlendirebilecek çözüm bek- 

I 

lememek gerekmektedir. Bu sebeple kademeli bir yol izlenmesi ve 



a) İlgili 'bütün kuram ve kuruluşların kendi 

sektörlerini ilgilendiren koruma alanlarını (tarım, turizm, 
orman, tabii-tarihi sit, yer altı ve yer üstü su kaynakları, 

su ürünleri bakımından önemli deniz, nehir, göl kıyıları) 
tespit ve ilân etmeleri, 

b) Bu koruma ağırlıklı alanların imar plan¬ 

larında ve bu planlar hazırlanıncaya kadar verilecek münferit 

yerseçimi onaylarında sözkonusu amaçlara tahsis edilmesi, 

c) Bu alanların amaç dışı kullanılmasını 

önleyecek hukuki ve idari tedbirlerin alınması, 

d) Hangi kıstaslara uyularak sanayi tesisleri¬ 

nin kurulmasına izin verilebileceğinin sağlam esaslara bağlan¬ 
ması , sağlanmalıdır. 

Böylece koruma ve gelişmenin birlikte gerçekleşti¬ 

rilebilmesi için: 

Tarım alanlarının (özel ürün yetiştirilen ve 
kesinlikle tarım dışı amaca tahsisi uygun görülmeyen alan¬ 

ların), 
I 

Turistik alanların, 

Orman ve milli park alanlarının, 

Su ürünleri yönünden önemli deniz, nehir ve 

göl kıyılarında bulunan alanların, 
- İçme ve kullanma suyu temin edilen yeraltı ve 

yer üstü su kaynaklarının bulunduğu alanların., 

Tarihi, tabii ve arkeolojik sit alanların, 
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envanteri yapılarak, ‘bunların çevrelerinde bırakılması gerekli 

koruma bandı ile birlikte tesbiti yapılmalıdır. Bu koruma alanr 

larınm sanayileşme potansiyelinin yüksek ve düzensiz sanayi¬ 

leşmenin yaygın olduğu bölgelerde öncelikle ele alınması ve 

kademeli bir mekân planlamasının gerçekleştirilmesi sağlanmak¬ 
tadır . 

Bu sistemde kesinlikle girilemeyecek alanlar müra¬ 

caatçı tarafından daha önce bilineceğinden, bu alanlar dahi¬ 

linde sanayi yatırım talebinde bulunulmayacak ve gereksiz 

incelemeler dolayısıyla kamu idaresinin ve vatandaşın kaynak ve 
zaman kaybı asgari seviyeye indirilebilecektir. 

\ 

Sanayi yerseçimi kararlarının uzun vadede verimlilikle 

birlikte dengeli ve düzenli kalkınma ilkelerine uygun olarak 
sonuçlandırılabilmesi için bu uygulama ilk adım olacaktır. Da¬ 

ha ileri safhalarda alt yapısı hazır-sanayilerin toplu şekilde 
yer alabileceği ve böylece yığılma, ekonomilerinin avantajların-f 
dan istifade edilebilecek-sanayi alanlarının da açılması da bu 
amaca hizmet edebilecektir. 

1.2. ÇEVRE-HALK VE İŞÇİ SAĞLIĞININ KORUNMASI AŞAMASI 

Halihazır uygulamada sanayi tesisleri kurulmadan 

önce çevrenin kirle t ilmemesi, halk ve işçi sağlığının korunması 
amacıyla alacakları tedbirleri ihtiva eden projelerini inşaat 
başlamadan önce ilgini kuruluşlara onaylatmakta ve inşaat ta¬ 
mamlandıktan sonra ise yine aynı kuruluşlara müracaat ederek 

tamam! anan inşaatın daha Önce tasdik edilen hususlara uygun¬ 
luğunun yerinde incelenmesini ve işletme müsaadesinin veril¬ 
mesinin verilmesini talep etmektedirler.?-
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Bu durumda ikili bir onay sistemi işlemektedir (i) 
projeler kurum ve kuruluşların inceleme kriterlerine göre 

değerlendirilmekte ve (i i)i inşaat tamamlandıktan sonra ye¬ 

rinde inceleme sonucu daha c/nce tasdiklermiş projeye uygun¬ 
luk aranmaktadır. Ancak, hu noktada çeşitli kurumlar devreye 

girmekte , ayrı ayrı incelemeler (hem proje hem işletme ön¬ 
ceki ve sonraki dönemlerde) yapmakta ve farklı izin belgeleri 
vermektedirler. Bu kurumlar tarafından incelenen bazı konular 

çakışmakta^-ve kuruluşlar konuya esnek yaklaşamamakta, görüş 
olumsuz ise alternatif geliştirilmemekte, diğer kuruluşlar 

talebi uygun bulmakla beraber, bir kuruluşun olumsuz karar 

vermesi halinde kaynak ve zaman israfı olmakta ve karar ve¬ 

recek kuruluşlar baskı altında kalmaktadır. 

Bu sebeplerle sanayi/tesislerinin çevre, toplum ve 
işçi sağlığının korunması amacıyla alacakları tedbirlerin ne¬ 

ler olduğunun açık seçik ortaya konması ve müteşebbisin bu 

esaslara uygun projelendirmeyi sağlaması gerekmektedir. Bunun 

için sanayi işletmeleri, büyüklük, kirleticilik, imalat kolu 

v.b. kriterlere göre sınıflandırılmalı,katı, sıvı ve gaz ar¬ 
tıkların ne şekilde arıtılacağı, artıkların deşarj şekli, bulunduk¬ 

ları çevrenin özelliklerine göre (tarım alanlarına, su ürünleri 

açısından önemli deniz, nehir ve göl kıyılarına, turistik alan¬ 

lara yakınlık gibi) alınması gerekli diğer tedbirler ilgili 
bütün kuruluşların katkılarıyla oluşacak bir şartname çerçeve¬ 

sinde ilgililerin bilgisine hazır durumda bulundurulmalıdır. 

Böylece müteşebbis sanayi tt.rüne göre ne tip tedbirler ala- 
I ' • • 

cağını daha yatırım öncesi psro^e safhasında bilecek ve ona 
göre yatırımına başlayabilecektir. 
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Böyle bir sistemin oluşturulması halinde proje saf¬ 

hasında yapılan uzun ve külfetli incelemelere gerek kalmadan 

tesis projesinin onaylaj yetkili tek bir makamca incelenmesi 
ve sonuçlandırılması sağlanabilecektir. 

Bu sistemin amaçlanan hedeflere ulaşabilmesi için ge¬ 
rekli kontrollerin yapılmasını, etkili müeyyidelerin uygulana¬ 

rak gerekli bütün koruma tedbirlerinin alınmasını sağlıyacak 

idari yapının oluşturulması gereklidir. Zira proje üzerinde 

görülen arıtım tesisleri çoğu kere tesiste bulunmamakta veya 

bulunsa bile gerektiği şekilde işletilmemektedir. 

Böylece, çevrenin kirletilmemesi, toplum ve işçi sağ¬ 

lığının korunması amacıyla uygulanan sistemin aşağıda sırala¬ 

nacak esaslara göre yeniden düzenlenmesi gereklidir. Bu esaslar 

a) Sanayi kuruluşları, kirleticilik, büyüklük ve 

imalat konularına göre tasnif edilerek buna göre proje safha¬ 

sında almaları gerekli tedbirlerin neler olduğu ve uymaları ge¬ 

rekli esasların açıkça belirlenmesi, 

b) Projelerin daha önce belirlenen esaslara uygun 
olup olmadığının tek bir makamca tasdik edilmesi, 

c) Tesis işletmeye açılmadan gerekli şartlara uyu¬ 
lup uyulmadığının denetiminin ilgili bütün kuruluş temsilcile¬ 

rinden oluşan tek bir heyetçe ve bir kerede tamamlanarak toplu 

bir işletme belgesinin verilmesi, 



d) Projede yer alan, hususların uygulanmasını 
-i 

.i-.. . »4^y- 
sağlayacakt gerekli hukuki ve idari düzenlemelerin yapılması 

olarak özetlenebilir. 
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2. SOTTUÇ 

Sanayi tesisler? -'.o verilen izin belgelerini düzenleyen 
mevzuat oldukça Heri olup, uygulanabilmesi halinde sanayile eme¬ 

nin alternatif sektörler, çevre İve hal1: sağlığı üzerinde:: L 
olumsuz etkileri asgariye indirebilecek, labii^tarihi ve arke¬ 
olojik değerlerin korunması amacına dönük tedbirlerin alınma¬ 
sını gerektirmektedir. Incak halihazırda gerek özel ve' gerekse 

kamu sektöründe öngörülen plân ive projelerin hazırlanması re 
i! w1-

değerlendirilmesi için yeterli teknik vc idari teşkilatlanma 
i itlll' 

mevcut değildir. Durun böyle olunca bu ileri mevzuata rağmen 

uygulama sanayiin olumsuz etkilerinin denetimini sağlamaktan 
-pt 

ve tedbirleri pratiğe dönüştürmekten uzak kalmaktadır. 
np* ti/ ■ - 

Bunun dışında izin belgeleri prosedürü yapılan son düzen¬ 

lemelere rağmen halen zaman alıcı oluş yanında hem idare ve 

hem de vatandaş açısından aşırı bir iş yükü getirmektedir. 
' I 

Prosedürü, düzenleyen yönetmeliklerde s:ık sık yapılan değişik¬ 

lik ve düzenlemeler de vatandaş açısından bir belirsizlik or¬ 

tamı yaratmaktadır. îiüteşebbisin hangi belgelerle ve hangi 

sırayla ha%i kuruluşlara müracat edeceği açıkça belli değildir. 

Hal böyle olunca müteşebbis "tesadüfen" bu çalışmada ele alınan 

izin belgelerini veren kuruluşlarla muhatap olmakta ve izin 

belgelerini almak üzere evrak tamamlamaya gayret etmektedir. 
Böylece vatandaş açısından, izin belgeleri yerine getirilmesi 

verekli "bürokratik bir engel" olmaktan ileri bir manâ ifade 
i 

edememektedir. Aynı durum idare, açısından da söz konusudur, 
idare çoğu saman konuya eksik evrakların tamamlanması ve mev¬ 
zuatın öngördüğü "belgelere" sahip olunup olunmadığı biçiminde 



yaklaşmaktadır. Halbuki mevzuatın ve i.. n belgelerinin amacı, 

sanayici müteşebbise "engel" ol?nak değ:13 onların faaliyetleri- 
nin proje ve işletme safhasında etkili bir denetimle çevre, 

kip 
halk ve işçi sağlığı, kıt kaynakların imum kullanımı, alter¬ 

natif sektörlerin (bilhassa tarım arazilerinin korunması, tu¬ 

ristik ve tarihî değerlerin yitirilmemesi) uzun vadede verimli- 
lik açılarından gerekli ilkelerin uygulanması, tedbirlerin za¬ 
manında alınması olmak gerekir, ile var ' i, gerek ilgili kuruluş¬ 
lar arası koordinasyon eksikliği, gerekse idare-müteşebbis 

arasında mevcut olması gerekli iletişin: ağının iyi çalışamıyor 

olması^ izin belgelerinin verilmesinin usun saman alışı düzen¬ 
siz ve plansız sanayileşmeye, mevzuat k.k kimlerine uymayan kaçak 
ve ruhsatsız bir yapılaşmaya sebep olmakladır. Bu durumda millî 
servetin korunması, yaratılmış bulunan istihdam imkânlarının kay¬ 
bedilmemesi vb. mülâhazalarla sürekli bir af müessesi çalışmak¬ 
tadır. 

İzin belgeleri prosedüründe ortaya çıkan bir diğer yanlış 
ise, sanayi tesislerinin ilgili her kuruluşun kabul edebileceği 

İSİ r 
genel bir tanımının yapılmamış olması; dolayısıyla küçük-büyük 
hemen her imalât kolunun aynı izin belgeleri prosedürüne tâbi 

HHM' 

oluşu ve altından kalkılmaz aşırı bir iş hacminin idareye yüklen¬ 

mesidir. Yaygın bir ifade ile bir tavuk çiftliği ile bir entegre 
petro-kimya sanayii aynı kefeye konmal 

iki gruptan da istenilmekte 

i Koordinasyon eksikliği 
f I 

lerin çeşitli kuruluşlar ta 

iir. 

re aynı be 

sebebiyle bcnzer-bazen 
: I 1 
■afın'dan çeşitli zamanla 

lgeler her 

oluşu izin belgeleri kargaşasını! daha-do arttırmakt 

aynı-belge- 

rda isteniyor 

adır. 
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Uygulamada görüler hu aksaklıkların bir diğeri me r' i 
mevzuattaki kargaşa ve lirsizlik sebebiyle ortaya çıkmaktadır. 

İzin belgeleri vermekte olan kuruluşların arasındaki kopukluk¬ 
ların birbirlerinin kar; u-onama zincirlerindeki etkinliği azal¬ 

tarak dağınıklığa uğrat ığı ve zayıflattığı görülmektedir. 

Mevzuattaki bu kargaşa .un ve yıldırıcı işlemlerin yerine 
getirilmesini gerektirmekte ve idarenin gerekli düzenleyici 
rolu oynamasına mani olmaktadır. 

Sanayiin mekânda dengeli dağılımını, planlı ve düzenli 
yerleşimini sağlayacak sistem de gerekli etkinlikten uzaktır. 

Halen ülkemizde sektörlerin mekân üzerinde dağılımını yönlen¬ 
direcek, kaynakların en verimli bir şekilde kullanılmasını 

sağlayacak arazi kullanımı planlaması mevcut olmadığından, 

plansız alanlarda münferit yatırım taleplerinin karışık bir 
değerlendirme ve isin b lgesi verme süreci ortaya çıkmıştır. 

Bu durumda gerekli dene' imc.e sağlanamadığından, kaç al-: ve 

ruhsatsız yapılaşma durumu ortaya çıkmakta; firma bazında ya¬ 

pılan yerse çimi değerlendirmeleri de bütün ilgili sektörleri' 
tatmin etmekten uzak bul.almaktadır. 

Yukarıda izalı edilen sebeplerle, ülke çapında arazi kul¬ 

lanım plânlaması tamamlanıncaya kadar sanayi yatırım talep- 
| i 

lerinin tek elden yönlendirilip, denetlenmesini sâğlayaca-: 

bir sistem günümüzde kaçınılmaz hale gelmiştir. Bıjı model 
I 

sanayi tesisi kurulması sürecini pratü leştirebilecek, ara 

işlemleri azaltabilecek, kürüm ve kuruluşlar arasında koor¬ 
dinasyonu sağlayabilecek vb yetki kar:.şıklığını çözebilecek 

bir yapıda olmalıdır. Ayrıca model, tesisin kurulup 
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işle bmeye başlamasında.; sonra da çevre ve 'toplum sağlığının 
korunmasını sağlayacak ; edilirlerin alınmasına yönelik denetim 
sistemini ve teşkilâtlanmayı da bünyesinde taşımalıdır. 

Bu amaçla, ilgili bütün kuruluşların kendi yetki alan¬ 

larına giren incelemeleri sektörel barda (tarım, turizm, orman, 
su ürünleri vb.) tamamlayarak koruma ağırlıklı ve sanayinin 
kesinlikle yer alamayacağı alanların çevrelerinde bırakılması 

gerekli koruma sahalarını, öncelikli yörelerden başlayarak 

tesbit ve ilân etmeleri ve yerseçimi kararını onaylayarak 
makama bildirmeleri gerekmektedir. Söz konusu alanlar ve 

çevresinde yer alması kaçınılmaz olan sanayi tesislerine hangi 
şartlarla ve hangi tedbirleri aldıktan sonra izin verilebile¬ 

ceğini düzenleyen esaslar da belirlenmelidir. Benzer şekilde 
her yörede kurulmasına izin verilmeyecek imalât sanayii kol¬ 
larının sınıflandırılması yapılarak, bu sanayi tesislerinin 

tesbit ve ilanı yapılarak sanayi alanlarında yeralması sağlan¬ 

malıdır. 

Proje safhasında yapılan incelemeler, değerlendirme esas 
ve kriterleri önceden belirlenmediğinden uzun zaman almakta 

ve uygulamada bu sebeple darboğazlar ortaya çıkarmaktadır. 
Bu sebeple sanayi i ?sislerinin yerseçimi, çevre ve toplum 

sağlığının korunması açılarından uymaları gerekli esaslar 

açık ve net şekilde belirlenmeli ve sanayi yatırım 
bulunacak müteşebbisin istifadesine sunulmalıdır. 

salebinde 

Yani genel 

çerçeve çizilerek müteşebbisin bu çerçeve içinde karar alması 
sağlanmalıdır. | 
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Kısa vadede yapılması gerekli düzenlemelerden liri ola¬ 

rak da isin belgesi vermekle yetkili bütün kuruluşların sanayi 

tesislerine isin vermekte uyguladıkları teknik esasları, uyma¬ 
lı ligi 

larını sorunlu gördükleri kriterleri belirleyen şartnameleri 

hasırlamaları olarak görülmektedir. Ayrıca müteşebbisin hangi 
belge ve bilgilerle, hangi süre içinde"ve hangi sıra dahilinde 

ilgili kuruluşlara müracat edeceğini belirleyen "rehber kitap" 
m hasırlanması ve bu kitabın 2-aman içinde yapılacak yönetmelik 

değişikliklerine göre periyodik olarak yenilenmesi uygun olacaktır. 
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İlgili Mevzuat 

6 Mayıs 1930 tarih ve 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 
- 19 Mart 1968 tarih ve 208 Sayılı Gayri Sıhhi Müesseselere 

ait yönetmelik 
18 Ekim 1952 tarihli Gıda Maddelerinin ve Umumi Sağlığı 
İlgilendiren Eşya ve levazımın Hususi Vasıflarını Göstereni! 
Tüzük 

22 Aralık 1950 tarih ve 569O Sayılı Kanunla Onaylanan "Sa

nayi ve Ticarette İş Teftişi Hakkmdaki 81 Numaralı Millet
lerarası Sözleşme" 
1 Eylül 1971 tarih ve 1475 Sayılı İş Kanunu 

I 4. . 
22 Aralık 1963 tarih ve 6/12782 Savılı Kararname ile Yü
rürlükte Olan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğünün 
515-520 nci meddeleri 

- 19 Şubat 1973 tarihli İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kural
ları Hakkında Tüzük 

_ 19 Şubat 1973 tarihli İş Yerlerinde İşin Durdurulması ve 
İ-7 . 

Kapatılmasına İlişkin Tüzük 

9 Nisan 1973 tarihli Ağır ve Tehlikeli İşler Tüzüğü 
24 Aralık 1973 tarihli Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli 
ve Zararlı Maddelerle Çalışan İş Yerlerinde ve İşlerde 
Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük 

- 16 Temmuz 1956 tarih ve 6785/I6O5 Sayılı İmar Kanunu 

14 Mayıs 1958 tarih ve 7116 Sayılı İmar ve İskan Veka
leti Kuruluş ve Vazifeleri Hakkında Kanun 
18 Ocak 1975 tarih ve İmar Kanununun Ek 7 ve 8 nci Madde

lerine İlişkin Yönetmelik 
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14 Kasım 1975 tarihli 6785/1605 Sayılı İmar Kanununun Ek 
7 ve 8 nci Maddelerine İlişkin Yönetmeliğin Kapsamına Gi¬ 
ren Alanlardaki Belediye ve Mücavir Saha Sınırları Dışında 

Kalan Köylerin ve Mezraların Yerleşik Alanlarında Uygula¬ 
nacak Yönetmelik 

16 Eylül 1976 tarih ve A.02/1Ş1-82 Sayılı İmar ve İskan 
Bakanlığı Genelgesi 

19 Ekim 1976 tarihli Sanayi Arsaları Tetkik Komisyonunun 

Teşkiline Dair Protokol ; £ 
11 Mayıs 1978 tarihli Sanayi Yatırımlarının Yerleşme ve 
Planlama Kararlarında İşbirliği Protokolü 
21 Temmuz 1983 tarih ve 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Var¬ 

lıklarını Koruma Kanunu 

1710 Sayılı Eski Eserler Kanunu 
4753 Sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu 
1617 Sayılı Toprak ve Tarım Reformu Ön Tedbirler Kanunu 
6381 Sayılı Orman Kanunu 
1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu 
24 Mayıs 1957 tarih ve 6968 Sayılı Zirai Mücadele ve 
Karantina Kanunu 

7 Haziran 1973 tarih ve 1734 Sayılı Yem Kanunu 

25 Temmuz 1970 tarih ve 1312 Sayılı Türkiye Elektrik 

Kurumu Kanunu 

1 Nisan 1977 tarihli Yapıli Yapılmış Yada Yapılacak Yapı 

ve Tesislere Elektrik Enerjisi Verilmesi Konusunda Enerji 

ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile İmar ve İskan 
Arasında Yapılacak İşbirliğini İçerir Protokol. 
6085 Sayılı Karayolları Kanunu 

Bakanlığı 
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The main aiın of t his vork is t o illustrate the pro- 

cedures, legislative base and problems related to permission 
iSiY 

lt'cenceS' givon to industria: enterprises. 

Industrializatibn has been seen as a raain path to dev-

elopment during the planned i ;riod in Turkey. V/hile policies 
llt 

have been developed to meretse industrial output, esoecially 

atfihe early stages of indust eialization, negative external-

ities caused by industrial production have been neglected. 

Nevertheless, grovving back-vvash effects of industries on oth-
'7^7 ; pjgglt 

er sectors brought the attens i.on of public administration to 
■Bp jtiMgy- ; t Mİ:; 

off-set the problem. In order for doing this, systems have be¬ 

en developed in the form of appraisal, approval and permission 
- 1 # 

of projects beforp they go a .oad. 

Since location of in ustries became an important is-
! 'hlUr. I 

sue due to its external effects on residential areas and on 

igll ’»ŞSt 
the: other sectors of the economy (e.g. Loss of arable land to 
mBm, Şjam. ! 
inâiustries, environmenta.'L pollution). Every government depart- 
« # 

ment concerned develops its ov/n means, legislative sanction 
m ! 1 and appraisal eriteria. This brought about a long and time 

consuming "permition licences" system. Yet, this system is 

not efficient to satisfy ali related sectors. 
İlli 

ı Sectoral interests cause bottlenecks since oproval İt 
procedure cov^r a wide range of aspects which are usually 

concerns of di. fferent ministri.es or departments ( those as-
'tSSİ 

pects incirde agriculture, public health, public works, 



irrjigation, energy, tourism, conservation ete.)* Besides, 

by the entrepreneurs . Thus, official approval of inaust-

rial projects i. a t he s;ense of location and land use may 

take at least 1-2 years. 

It is argued t hat t he re shojıld be a dut i ful and com- 

petent public ostablihhment vhich is responsible for raaking 
' . dlSjSJ: 
İv '.-c ■ j ' 

final decisiorı ı'or land use. But in order for satisfying 

ali other sectors of the economy.,' . the conservation areas 

should be allocated for thei - purposes and inventor' 

should be cami ed out, start ing from the regions wh... ;h 

have thevhighc.r; potential for industrial development.On 

land-use plan of the Country. Appraisal criteria for the 

evaluation of industrial pro.jects should be developed 

environment as iveli as the other sectors. In addition, 

to have efficient guiding ana controlling funetion of 

public administration on inûustry, practical sanetions 

and rneasures should be advanced. 

approval criteria are.not well defined and are not known 

the other hand, industrial =>dequate for locating 

potential Industries should de supplied by way of overall 

-W§ 
in order to ensure the conservation of human and natural 
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