
KORUNAN ALANLARIN TESPİT, TESCİL VE 
ONAYINA İLİŞKİN 

USUL VE ESASLARA DAİR YÖNETMELİKTE 
DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

KORUNAN ALANLARIN TESPİT, TESCİL VE 
ONAYINA İLİŞKİN 

USUL VE ESASLARA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 19/7/2012 tarihli ve 28358 sayılı 
Resmî Gazete’de yayımlanan Korunan Alanların Tespit, 
Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair 
Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 21/7/1983 tarihli 
ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Kanununun ek 4 üncü maddesi, 9/8/1983 tarihli ve 2873 
sayılı Milli Parklar Kanununun 2 nci ve 3 üncü maddeleri, 
19/10/1989 tarihli ve 383 sayılı Özel Çevre Koruma Kurumu 
Başkanlığı Kurulmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname 
ile 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de 
yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109 uncu maddesine 
dayanılarak hazırlanmıştır.” 
 

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 21/7/1983 tarihli 
ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Kanununun ek 4 üncü maddesi,  9/8/1983 tarihli ve 2873 
sayılı Milli Parklar Kanununun 2 nci ile 3 üncü maddeleri, 
19/10/1989 tarihli ve 383 sayılı Özel Çevre Koruma 
Kurumu Başkanlığı Kurulmasına Dair Kanun Hükmünde 
Kararname ile 29/6/2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararnamenin 13/A, ek 1 inci ve geçici 
6 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 10/7/2018 
tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 
sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109 uncu 
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.” 

 
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin 

birinci fıkrasının (ş) ve (bb) bentlerinde yer alan “Bakanlar 
Kurulu” ibareleri “Cumhurbaşkanı” olarak değiştirilmiştir. 

 

ş) Özel çevre koruma bölgesi: Ülke ve dünya 
ölçeğinde ekolojik önemi haiz, çevre kirlenmeleri ve 
bozulmalarına duyarlı, biyolojik çeşitliliğin, doğal 
kaynakların ve bunlarla ilgili kültürel kaynak değerlerinin 
korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması gerekli olan 
ve Bakanlar Kurulu Kararı Cumhurbaşkanı  ile ilan edilen 
kara, su ve deniz alanlarını, 

bb) Tescil: Yapı yasağı önerilen doğal sit alanı, 
özel çevre koruma bölgesi, ramsar alanı, milli park, orman 
alanı dışında yer alan; tabiat parkı, tabiat anıtı, tabiatı 
koruma alanlarının Bakanlar Kurulu Cumhurbaşkanı  
kararı ile yapı yasağı önerilmeyen doğal sit alanı, tabiat 
varlığı, orman alanı dışında yer alan sulak alanların Bakan 
onayı ile belirlenmesi, bu alanların kadastral parsellere 
işlenmesi ve tapu siciline şerh konulması, 

 
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin 

birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir. 
“o) Korunması gerekli tabiat varlıkları ve 

bunlara ait koruma alanları ile doğal sit alanlarında 
gerçekleştirilecek iş ve işlemler Merkez Komisyonu 
tarafından belirlenecek ilke kararları çerçevesinde Bölge 
Komisyonlarınca alınacak kararlar doğrultusunda 
yürütülür. 

ö) Bir doğal sit statüsünde, ilke kararları 
kapsamında yapılabileceği öngörülen faaliyetler, bu 
doğal sit statüsünden daha alt koruma statüsüne sahip 
doğal sit alanında/alanlarında da Bölge Komisyonu 
kararı ile gerçekleştirilebilir.” 
 

MADDE 5 Korunan alanlara ilişkin genel ilkeler

 

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin 
birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi 
“Cumhurbaşkanı” olarak değiştirilmiştir. 

Kesin korunacak hassas alanların ayırt edici özellikleri



  MADDE 7 – (1)  Kaynak değerlerinin korunması 
için; alan kullanımı ve alana tüm etkilerin sınırlandırıldığı, 
gerektiğinde insanların bölgeye girişlerinin engellendiği, 
bilimsel araştırmalar, eğitim ya da çevresel izleme 
amacıyla özel önlemler alınarak korunacak kara, su, deniz 
alanları olup, Bakanlar Kurulu Cumhurbaşkanı  kararı ile 
ilan edilerek yapı yasağı getirilen mutlak korunması 
gereken alanlardır. 

 
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin 

ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“(2) Nitelikli doğal koruma alanları; entegre tesisler 

ve örtü altı tarım hariç tarım uygulamaları, tıbbi ve aromatik 
bitki uygulamaları, hayvancılık, balıkçı barınağı, iskele, 
doğal kaynak suyu kullanımına yönelik uygulamalar, içme 
suyu amaçlı baraj ve göletler, doğal göl ve denizler hariç 
kültür balıkçılığı faaliyetleri, zorunlu teknik altyapı 
uygulamaları ve alanın doğal yapısıyla uyumlu, beton, asfalt 
gibi malzemelerin kullanılmadığı çadırlı kamp, karavan ve 
günübirlik faaliyetlerin yapılabildiği alanlardır. Alanın ve 
doğal özelliklerin devamlılığı için halkın bu alanlara 
erişiminin uygun seviye ve şekilde tutulması esastır.” 
 

Nitelikli doğal koruma alanlarının ayırt edici özellikleri

MADDE 8 – (1) Doğal yapısı değişmemiş veya az 
değişmiş, modern yaşam ve önemli ölçüde insan 
faaliyetleri tarafından etkilenmemiş, doğal 
süreçlerin hakim olduğu, koruma amaçlarına uygun olarak 
yörede yaşayanların alanın mevcut kaynaklarını 
kullanmasını sağlayarak doğal hayata dayalı geleneksel 
yaşam şekillerinin korunduğu kara, su, deniz alanlarıdır. 

(2) Bu alanlar, entegre tesisler ve örtü altı tarım 
uygulamaları hariç tarım uygulamaları, tıbbi ve aromatik 
bitki uygulamaları, hayvancılık, balıkçı barınağı, iskele, 
doğal kaynak suyu kullanımına yönelik uygulamalar, 
içme suyu amaçlı baraj ve göletler, kültür balıkçılığı 
hariç balıkçılık faaliyetleri doğal göl ve denizler hariç 
kültür balıkçılığı faaliyetleri, zorunlu teknik altyapı 
uygulamaları ve alanın doğal yapısıyla uyumlu, beton, 
asfalt gibi malzemelerin kullanılmadığı çadırlı kamp 
alanı, bungalov ve günübirlik faaliyetlerin yapılabildiği 
alanlardır. Alanın doğal özelliklerinin devamlılığı için 
halkın bu alanlara erişiminin uygun seviye ve şekilde 
tutulması esastır.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin 
birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı 
maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

“(1) Sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım 
alanları; barındırdığı siluet, jeolojik ve ekolojik değerlerin 
korunması ve geliştirilmesi amacıyla alanın potansiyeli ve 
kullanım özellikleri göz önünde bulundurularak, kesin 
korunacak hassas alan ve nitelikli doğal koruma alanlarında 
izin verilen faaliyetlere ek olarak doğal ve kültürel bakımdan 
uyumlu düşük yoğunlukta faaliyetler, entegre tesis, turizm 
ve yerleşimlere izin veren alanlardır.” 

 
“(3) Sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım 

alanlarında bulunan madenlerin milli menfaatlere uygun 
olarak aranması, hangi şartlarda ve ölçülerde işletileceği, 
kapatılması ve alanın rehabilitasyonu ilke kararları 
doğrultusunda alınacak olan Bölge Komisyonlarının 
kararları doğrultusunda yapılır.” 

Sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım 
alanlarının ayırt edici özellikleri 

MADDE 9 – (1) ) Sürdürülebilir koruma ve 
kontrollü kullanım alanları; barındırdığı siluet, jeolojik 
ve ekolojik değerlerin korunması ve geliştirilmesi 
amacıyla alanın potansiyeli ve kullanım özellikleri göz 
önünde bulundurularak Kesin korunacak hassas alanlar 
veya nitelikli doğal koruma alanlarını etkileyen, bu koruma 
bölgeleri ile bütünlük gösteren, korumaya katkı sağlayacak, 
kesin korunacak hassas alan ve nitelikli doğal koruma 
alanlarında izin verilen faaliyetlere ek olarak doğal ve 
kültürel bakımdan uyumlu düşük yoğunlukta faaliyetler, 
entegre tesis, turizm ve yerleşimlere izin veren alanlardır. 

“(3) Sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım 
alanlarında bulunan madenlerin milli menfaatlere 
uygun olarak aranması, hangi şartlarda ve ölçülerde 
işletileceği, kapatılması ve alanın rehabilitasyonu ilke 
kararları doğrultusunda alınacak olan Bölge 
Komisyonlarının kararları doğrultusunda yapılır.” 



MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“MADDE 11 – (1) Anıt ağaçların ayırt edici 
özelliklerini aşağıdakiler tanımlamaktadır: 

a) Yaş, çap, boy ve form itibarıyla kendi türünün 
alışılmış ölçüleri üzerinde boyutlara sahip olan kuşaklar 
arasında bağ kurabilecek uzunlukta doğal ömre sahip 
olması. 

b) Yöre kültüründe olumlu veya olumsuz, gerçek 
veya hayal ürünü, mistik veya folklorik bir öyküye sahip 
olması. 

c) Yöresel veya ulusal tarihte kimi olaylar ile özdeş 
hale gelmesi ve onlara tanıklık etmesi. 

 
(2) Anıt ağaçların tespit edilmesine yönelik hususlar 

ilke kararı ile belirlenir.” 
 

MADDE 11 – (1) Anıt ağaçların ayırt edici 
özellikleri aşağıda yer almakta olup; bunlardan bir veya 
birkaçını taşıyan ağaçlar anıt ağaçlarıdır. tanımlamaktadır 

a) Yaş, çap ve boy itibarıyla kendi türünün alışılmış 
ölçüleri üzerinde boyutlara sahip olan kuşaklar arasında 
bağ kurabilecek uzunlukta doğal ömre sahip. olması 

b) Yöre kültüründe olumlu veya olumsuz, gerçek 
veya hayal ürünü, mistik veya folklorik bir öyküye sahip. 

c) Yöresel veya ulusal tarihte kimi olaylar ile özdeş 
hale gelen ve onlara tanıklık eden. 

ç) Görsel açıdan estetik görünüme sahip olan veya 
doğal görünümden esaslı şekilde sapma gösteren çatal, 
şamdan, kıvrık, yatay gibi dikkat çekici biçimde fiziksel 
özelliklere sahip. 

d) Aynı gövde ve kök üzerinde iki veya daha fazla 
türün bir arada yaşaması gibi garip kaynaşma ve birlikte 
yaşama örnekleri sergileyen, doğal yaşam tarzı bakımından 
benzerlerinden farklı gelişme niteliklerine sahip. 

e) Kent dokusunu tamamlayan, kent imajına etkisi 
olan grup, dizi veya tek ağaçlar. 

(2) Anıt ağaçlar Türk Standardları Enstitüsü 
tarafından hazırlanan TS 13137 Anıt Ağaçlar Envanter 
Seçim Kuralları ve İşaretleme Standardına göre tespit 
edilir. 

(2) Anıt ağaçların tespit edilmesine yönelik 
hususlar ilke kararı ile belirlenir.” 

 

 
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin 

birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “Bakanlar Kuruluna” 
ibaresi “Cumhurbaşkanına” olarak, (d) bendinde yer alan 
“Bakanlar Kurulu” ibaresi ise “Cumhurbaşkanı” olarak 
değiştirilmiştir. 

 

Doğal sit alanları ve tabiat varlıklarının tescil ve 
ilanına ilişkin usul ve esaslar 

MADDE 17 – (1) Doğal sit alanları ve tabiat 
varlıklarının tescil ve ilanı aşağıda yer alan usul ve esaslara 
göre yapılır. 

ç) Eğer kararda yapı yasağı var ise; Bakanın teklifi 
ile Bakanlar Kuruluna Cumhurbaşkanına sunulur. 

d) Bakan onayı veya Bakanlar Kurulu 
Cumhurbaşkanı kararı alınması ile tescil işlemi 
tamamlanmış olur. 

 



MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin 
birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kuruluna” ibaresi 
“Cumhurbaşkanına” olarak, “Bakanlar Kurulu” ibaresi ise 
“Cumhurbaşkanı” olarak değiştirilmiştir. 

 

Özel çevre koruma bölgeleri tescil, onay ve ilan 
usul ve esasları 

MADDE 18 – (1) 13 üncü maddede 
belirtilen kriterler çerçevesinde tespit edilen alanlar ilgili 
kurum ve kuruluşların görüşleri ile birlikte Genel Müdürlük 
tarafından Bakanlık Makamına ve Bakanın teklifi ile de 
Bakanlar Kuruluna Cumhurbaşkanına sunulur. Konu 
hakkındaki Bakanlar Kurulu Cumhurbaşkanı  kararının 
Resmî Gazete’de yayımı ile tescil işlemi tamamlanır. 

 
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu 

maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Orman 
ve Su İşleri Bakanlığı” ibaresi “Tarım ve Orman Bakanlığı” 
olarak değiştirilmiş, (b) bendinde yer alan “Orman ve Su 
İşleri Bakanlığınca” ibaresi “Tarım ve Orman Bakanlığınca” 
olarak, “Orman ve Su İşleri Bakanı” ibaresi ise “Tarım ve 
Orman Bakanı” olarak değiştirilmiş, (c) bendinde yer alan 
“Orman ve Su İşleri Bakanlığı” ibaresi “Tarım ve Orman 
Bakanlığı” olarak, “Bakanlar Kurulu” ibaresi 
“Cumhurbaşkanı” olarak, “Bakanlar Kuruluna” ibaresi ise 
“Cumhurbaşkanına” olarak değiştirilmiş, (e) bendinde yer 
alan “Orman ve Su işleri Bakanlığına” ibaresi “Tarım ve 
Orman Bakanlığına” olarak değiştirilmiş ve aynı fıkranın (ç) 
ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“ç) Orman ve orman rejimi dışında kalan yerlerde; 
tabiat parkı, tabiat anıtı ve tabiatı koruma alanı belirlenmesi 
Tarım ve Orman Bakanlığınca uygun görülerek ilgili 
Bakanlıkların görüşü alınır ve görüşleri ile birlikte Genel 
Müdürlük tarafından tescil için Bakanlık Makamına sunulur. 
Bakanlıkça yapı yasağı önerilen tabiat varlıkları ve doğal sit 
alanları dahil orman rejimine tabi olmayan bütün koruma 
alanları Cumhurbaşkanınca tescil ve ilan edilir. 

d) Tescil işleminin Resmî Gazete'de ilan edilmesi ile 
süreç tamamlanır.” 

 

Milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, 
tabiatı koruma alanları için tescil, onay ve ilanına 
ilişkin usul ve esaslar 

MADDE 19 – (1) Milli parklar, tabiat parkları, 
tabiat anıtları, tabiatı koruma alanları için tescil, onay ve 
ilanında aşağıda yer alan usul ve esaslara uyulur. 

a) 12/12/1986 tarihli ve 19309 sayılı Resmî 
Gazete’de yayımlanan Millî Parklar Yönetmeliğinin 
6 ncı ve 7 nci maddelerinde belirtilen ilkeler doğrultusunda 
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Tarım ve Orman Bakanlığı 
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce tespit 
edilen Milli Parklar, Tabiat Parkları, Tabiat Anıtları ve 
Tabiatı Koruma Alanlarına ilişkin rapor Genel Müdürlüğe 
iletilir. 

b) Orman ve Su İşleri Bakanlığınca Tarım ve 
Orman Bakanlığınca orman ve orman rejimi içerisinde 
bulunan alanlarda tespiti yapılan Tabiat Parkları, Tabiat 
Anıtları ve Tabiatı Koruma Alanları Orman ve Su İşleri 
Bakanı onayı ile tescil edilir. 

c) Tespiti Orman ve Su İşleri Bakanlığı Tarım ve 
Orman Bakanlığı tarafından yapılan Milli Park alanlarına 
ait rapor,  sahanın Bakanlar Kurulu kararı ile Milli Park 
ilan edilmesi amacı ile Genel Müdürlük tarafından 
Bakanlık Makamına ve Bakanın teklifi ile de Bakanlar 
Kuruluna sunulur. 

ç) Orman ve orman rejimi dışında kalan yerlerde; 
tabiat parkı, tabiat anıtı ve tabiatı koruma alanı belirlenmesi 
Orman ve Su İşleri Bakanlığınca Tarım ve Orman 
Bakanlığınca uygun görülerek ilgili Bakanlıkların görüşü 
alınır ve görüşleri ile birlikte Genel Müdürlük tarafından 
Bakanlık Makamına ve Bakanın teklifi ile de Bakanlar 
Kuruluna sunulur. Bakanlıkça yapı yasağı önerilen tabiat 
varlıkları ve doğal sit alanları dahil orman rejimine tabi 
olmayan bütün koruma alanları Cumhurbaşkanınca 
tescil ve ilan edilir. 

d) Konu hakkındaki Bakanlar Kurulu kararının 
Resmî Gazete’de yayımı ile tescil işlemi tamamlanır. 



Tescil işleminin Resmî Gazete'de ilan edilmesi ile süreç 
tamamlanır 

e) Tescil edilen alanlara ilişkin alınan karar ilgili 
kuruluşlara dağıtımının yapılması ve uygulamaya 
aktarılması için Orman ve Su işleri Bakanlığına Tarım ve 
Orman Bakanlığına gönderilir. 

 
MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 

20 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan 
“Orman ve Su İşleri Bakanlığına” ibaresi “Tarım ve Orman 
Bakanlığına” olarak değiştirilmiş, (c) bendinde yer alan 
“Bakanlar Kuruluna” ibareleri “Cumhurbaşkanına” olarak, 
“Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” olarak, 
“Orman ve Su İşleri Bakanlığına” ibaresi ise “Tarım ve 
Orman Bakanlığına” olarak değiştirilmiş, (ç) bendinde yer 
alan “Orman ve Su İşleri Bakanlığı” ibaresi “Tarım ve 
Orman Bakanlığı” olarak değiştirilmiş ve (d) bendinde yer 
alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” olarak 
değiştirilmiştir. 

 

Sulak alanların tescil, onay ve ilanına ilişkin 
usul ve esaslar 

MADDE 20 – (1) Sulak alanların tescil, onay ve 
ilanına ilişkin olarak aşağıda yer alan usul ve esaslara 
uyulur. 

b) Bakanlıkça onaylanmasını müteakip, sulak alan 
koruma bölgelerinin tescil kararının ilgili kuruluşlara 
dağıtımının yapılması ve uygulamaya aktarılması için 
Orman ve Su İşleri Bakanlığına Tarım ve Orman 
Bakanlığına gönderilir. 

c) Uluslararası öneme sahip sulak 
alanlardan Ramsar Listesine dahil edilecek alanlar Ulusal 
Sulak Alan Komisyonu tarafından belirlenecek kurum ve 
kuruluşların uzmanlarınca arazide yapılan inceleme ve 
değerlendirmelerle tespit edilir. Ramsar sınırları 1/25000 
ölçekli halihazır haritalar üzerinde gösterilir ve Ulusal 
Sulak Alan Komisyonunun görüşüne sunulur. Komisyonun 
uygun görüşü alındıktan sonra Bakanlar Kuruluna 
Cumhurbaşkanına sunulmak üzere Genel Müdürlüğe 
gönderilir. Genel Müdürlük tarafından Bakanlık Makamına 
ve Bakanın teklifi ile de Bakanlar Kuruluna 
Cumhurbaşkanına sunulur. Bakanlar Kurulu 
Cumhurbaşkanı kararı, tescil edilen Ramsar Alanının 
ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde yönetilmesini 
sağlamak üzere Orman ve Su İşleri Bakanlığına gönderilir. 

ç) Orman ve orman rejimi içinde kalan yerlerde 
tespit, tescil, onay ve ilanı Orman ve Su İşleri Bakanlığı 
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılır. 

d) Konu hakkındaki Bakanlar Kurulu 
Cumhurbaşkanı kararının Resmî Gazete’de yayımı ile 
tescil işlemi tamamlanır. 

 
MADDE 12 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 
 
MADDE 13 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve 

Şehircilik Bakanı yürütür. 

 

 


