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Avrupa Birliği (AB), Türkiye'nin birliğe katılma süreci içinde Çevre Faslını açmış
bulunmaktadır. Bu çerçevede Türkiye'nin AB'ye üye olarak katılabilmesi için tabiatın ve biyolojik
çeşitliliğin korunması gibi yerine getirmesi gereken bazı taahhütleri bulunmaktadır. Bu taahhütlerden
bazıları; Kuş Direktifine uyum, Habitat Direktifine uyum, Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik
Sözleşmesi ile Uluslararası Ramsar Sözleşmesi hükümlerinin yerine getirilmesi ve iç mevzuatın AB
mevzuatı ile uyumlaştırılmasıdır. Bahse konu Direktiflerin içeriğindeki uygulamalar, meri mevzuatın
hükümleri içinde genel olarak yer bulmakla birlikte; asıl koruma tedbirleri Türkiye'nin taraf olduğu
uluslararası sözleşmeler aracılığıyla sağlanmaktadır. Ulusal mevzuatımız, özellikle habitatlar ve türler
ile ilgili envanter oluşturulması; habitat ve türlerin izlenmesi için bir sistem kurulması; habitat tipleri
ile bu habitat tipleri için özel önemi olan hayvan ve bitki türlerinin tanımlanması ve sınıflandırılması;
flora ve fauna ile yaşama ortamlarının fiziki planlarda dikkate alınması; korunan alanlar ağının
oluşturulması; yönetim planlarının tanımlanması açılarından yetersizdir. Söz konusu eksiklilerin
giderilmesi için bu Tasarı hazırlanmıştır. 

AB Çevre Faslı kapanış kriterlerinden birini doğa koruma başlığı oluşturmakta olup; ülkemiz,
Ulusal Programda, Strateji ve Müzakere Pozisyon Belgelerinde kanun çıkarma taahhüdünde
bulunmuştur. AB Komisyonu tarafından doğa koruma müzakere sektöründe ülkemizden beklenen
öncelikli husus mevzuat uyumlaştırma ve birincil ve ikincil mevzuatın yürürlüğe konulmasıdır. 
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Tabiatı koruma mevzuatı konusunda yapılan boşluk analizi çalışmaları tabiat ve biyolojik
çeşitliliğin tematik unsurlarını içeren türler, habitatlar, gen kaynaklarının korunması konusunda
çerçeve bir kanunun çıkarılması ihtiyacını ortaya koymuştur. 

Bu çerçevede hazırlanan Tasarıda; tabiattaki bütün varlıkların, ekosistemlerin bütüncül
korunması için önemli olduğu ve bütün canlıların tabii ortamlarında yaşama hakkına sahip olduğu
kabul edilerek, bu varlıkların korunarak devamlılıklarının sağlanması ile ilgili düzenlemelere yer
verilmiştir. 

Taraf olduğumuz birçok uluslararası sözleşmeden kaynaklanan taahhütlerin yerine getirilmesinin
yanı sıra, AB katılım sürecinde AB müktesebatına uyum sağlanması bakımından; karasal, sucul ve
deniz ekosistemleri ile yabani hayvan ve bitki türleri ile bunların yaşama ortamlarının ve türler
içindeki genetik çeşitliliğin korunması, devamlılığını sağlayıcı idari, teknik ve hukuki düzenlemelerle
tedbirlerin alınması bakımından biyolojik çeşitliliğin ve tabii kaynakların korunması konusunda,
güncel ve ülkemiz şartlarına uygun bir düzenlemenin yapılması gerekmektedir. 

AB Habitat ve Kuş Direktiflerinden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi
bakımından; mevcut düzenlemelerle kanuni güvence altına alınan korunan alanların dışında kalan
ekosistemlerin, habitatların ve biyotopların kanuni olarak güvence altına alınması bugün için önemli
bir ihtiyaçtır. Tasarının temel maksatlarından biri türlerin ve bunların yaşama alanlarının korunmasını
düzenlemektedir. Korunan bitki ve hayvan türleri ile yaşama alanlarının belirlenmesi ve muhafazası,
yabani hayvan ve bitki türlerinin bir plan dahilinde korunması ve bu alanların yönetilmesinin hukuki
dayanağını oluşturmak gerekmektedir. 

Tabii kaynakların korunması konusunda yürürlükte bulunan kanunlarda tanımlanan genel
koruma yaklaşımları ve tanımlanan koruma statüleri; belirli alan ve tür tanımlamaları ile
sınırlandırılmış olup, diğer alanlar tanımlama dışında bırakılmıştır. Ülke olarak korunması uluslararası
sözleşmelerle taahhüt altına alınan türlerin yaşama ortamı olan denizel alanlara koruma statüsü
verilmesi hiçbir kanun ile düzenlenmemiştir. Peyzaj Koruma Alanlarının belirlenmesi ve statü
verilmesinde de aynı durum söz konusudur. Bu Tasarı bu alandaki boşluğu dolduracaktır. 

Mevcut kanunlarda, korunan alanların belirlenmesi kriterleri ile statü tanımlarının net ve
yeterince anlaşılır olmaması uygulamada sorunlar yaratmaktadır. Benzer özelliklere ve kaynak
değerlerine sahip alanlar farklı statülerle koruma altına alındığında statü çakışmaları vuku
bulduğundan, korunan alanların yönetiminde standart model ve usuller geliştirilememiştir. Bu
Tasarıda; korunan alan belirleme kriterleri ile statü tanımlarının net ve anlaşılır olmasının yanı sıra,
statüler arasında belirgin farklılıklar oluşturularak, statülerin belirlenmesi, planlanması ve yönetimi
süreçlerinde yaşanan farklı yorum ve tereddütler ortadan kaldırılmaktadır. Aynı zamanda Tasarıda,
koruma alanına yalnız bir statü verilmesi esası getirilmiş olup, alan yönetiminde farklı birimlerin
sorumluluk sahalarına müdahale durumu da ortadan kaldırılmıştır. 

Tabiatın ve biyolojik çeşitliliğin korunması, kullanılması ve bilimsel esaslara göre yönetiminin
sağlanması, biyolojik kaynakların kullanımındaki düzensizliklerin disiplin altına alınmasını sağlamak
üzere ilke kararlarının alınması ve alınan kararların uygulamadan sorumlu birimlerce yerine
getirilmesi çalışması ilgili otoriteler arasındaki koordinasyonun kurumsallaşmasıyla mümkündür. Bu
maksatla Tasarıda ilgili kurum temsilcileri, bilimsel otorite temsilcileri ve sivil toplum örgütlerinin
görev alacağı Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Kurulu teşkil edilmektedir. 
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Yönetim planları hazırlanmadan ve onaylanmadan korunan alanlarda uygulama yapılması
mümkün olmamaktadır. Korunan alanların koruma amaçlarına uygun olarak yönetiminin sağlanması
bakımından ihtiyaç duyulan yönetim planlarının hazırlanması uzun zaman almaktadır. Korunan
alanların koruma gayesine uygun olarak yönetiminin sağlanması için gerekli görülen yönetim
planlarının kısa sürede hazırlanması ile onaylı yönetim planı bulunan korunan alan planlarının
uygulanabilmesi bakımından mahalli düzeyde bir destek birimine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu amaçla
Tasarıda Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Kuruluna alt yapıyı oluşturmak ve çalışmaların yöre halkıyla
birlikte yürütülmesini sağlamak bakımından mahalli biyolojik çeşitlilik kurulları oluşturulmaktadır. 

Tabiatı koruma konusunda ihtiyaç duyulan bilimsel ve teknik tavsiyelerde bulunmak, bilimsel
veri toplama, değerlendirme ve izleme çalışmalarını yönlendirmek, uluslararası sözleşmeler ve AB
taahhütlerimizin gerçekleştirilmesinde yardımcı olmak üzere, aynı zamanda plan ve projelerin
biyolojik çeşitliliğe olabilecek etkilerinin bilimsel açıdan değerlendirilmesinde Çevre ve Orman
Bakanlığına yönlendirici bilimsel destek sağlamak üzere Tabiatı Koruma Bilim Heyeti kurulmaktadır. 

Yaşama alanları ve korunan alanlar ile korunan türlere ait habitatlar arasında bir bağın
oluşturulması zorunludur. Bugüne kadarki uygulamalarda, korunan alanlar belirlenirken diğer
korunan alanlarla bağlantı sağlayarak, yaşayan türler arası tabii etkileşime ve geçişe imkân sağlayan
tabii bir ağ oluşturulmamıştır. Bu Tasarı ile "Tabiatı Koruma Ağı" mekanizması oluşturulmakta, bu
sayede yabani hayvan ve bitki türleri ve bunların belli popülasyonlarının, sürekli güvenliğini,
karşılıklı ekolojik etkileşimlerinin sağlanması ve yaşama alanlarının korunması ve geliştirilmesi
hedeflenmiştir. 

MADDE GEREKÇELERİ
Madde 1- Tabiatın ve tabii kaynakların korunması ile ilgili mevcut düzenlemeler, gerçek

ihtiyaçlara ve günümüz koşullarına uygun uygulamalara imkân sağlayamamaktadır. Tabiatı koruma
konusunda farklı kurumların yetkili olması yetki karmaşasına neden olmakta, üst üste binen koruma
statüleri çok sayıda kanuni düzenleme nedeniyle uygulama ve korumada güçlükler yaşanmasına
sebep olmaktadır. Avrupa Birliği (AB) müktesebatına uyum sağlanması ve taraf olduğumuz
uluslararası sözleşmelerden doğan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi açısından mevcut
düzenlemelerimizdeki eksikliklerin giderilmesi gerekmektedir. 

Koruma alanlarının mevcut mevzuata göre belirlenmesi, planlanması ve yönetilmesi süreçleri
dikkate alındığında bugüne kadarki uygulamalarda; 

- Korunan alanların belirlenmesi, planlanması ve yönetimi süreçlerinde yöre insanının desteğinin
alınmaması, 

- Korunan alanlardan sağlanan faydalardan bir bölümünün, idarelerce getirilen yasak ve
kısıtlamalardan etkilenen korunan alanların gerçek sahipleri olan yöre insanına yansıtılmaması, 

- Korunan alanların belirleme ve planlama kriterleri ile yönetim şekillerinin mevzuatta yeterince
net ve anlaşılır olarak yer almaması ve bu konudaki birçok uygulamanın yoruma bağlı olması, 

- Sadece kaynak odaklı ve kaynak koruma hedefli bir anlayışla, gerçekte olmamasına rağmen
toplumsal kalkınmayı geri planda tutan bir anlayışın sergilenmesi, 
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- Koruma alanlarının insan odaklı olmayan anlayışla belirlenmesi ve yönetilmesi, 
nedenleriyle bu alanlarda arzu edilen koruma hedeflerine ulaşılamamıştır. 
Kuralcı ve katı yasaklama mantığı ile bir alanı insan müdahalesinden tamamen uzak tutarak

tabiatı ve biyolojik çeşitliliği korumak günümüz koşullarında mümkün görülmemekle birlikte bazı
hassas ekosistemlerin, türlerin ve habitatların insan etkisinden tamamen arındırılarak koruma altına
alınması bir zorunluluktur. 

Bu Kanunun temel amacı biyolojik ve peyzaj çeşitliliğin, tabii değerlerin ve gen kaynaklarının
korunması olup, sürdürülebilirlik temel yaklaşımında kaynakların koruma kullanma dengesi
gözetilerek yönetilmesini sağlamaktır. 

Kaynakların korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilirliği sağlanarak günümüz insanının olduğu
kadar gelecek kuşakların da bunlardan eşit şekilde faydalanmasına imkan sağlayıcı düzenlemelere yer
verilmesi, korunan alanların, tabiatın ve tabii kaynakların ve biyolojik çeşitliliğin ekolojik planlama
ilkelerine dayanılarak korunmasını esas alan planların, kalkınma plan ve programları ile uyumlu hale
getirilmesi ve aralarında bir koordinasyonun ve entegrasyonun sağlanması ile kaynak koruma plan
ve programlarının, Devlet politikaları ve programları ile ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde her
ölçekteki planlar ile uyumlu hale getirilmesi zorunluluk arz etmektedir. 

Madde 2- Madde ile kanun kapsamı belirlenmiştir.
Madde 3- Tabiatı ve biyolojik çeşitliliği koruma çalışmalarında geçmişten beri süregelen kavram

ve terminoloji kargaşasının önüne geçilmesi amacı ile tanımlara kapsamlı bir şekilde yer verilmiş,
tabiatı koruma konusunda taraf olduğumuz uluslararası sözleşmelerdeki tanımlar esas alınmıştır. 

Madde 4- Doğa koruma konusunda yürürlükteki çeşitli kanunlarda; tabiat, biyolojik çeşitlilik,
gen kaynakları ve peyzaj değerlerinin korunması ve sürdürülebilir kullanımının sağlanması ile ilgili
çeşitli ilkeler belirlenmiş olmakla birlikte, bu ilkeler tabiat, biyolojik çeşitlilik ve gen kaynaklarının
korunması için yeterli olmamıştır. Madde ile, söz konusu kaynakların korunması ve sürdürülebilir
kullanımının sağlanması ile ilgili genel ilkeler belirlenmiştir. 

Bir alana, değişik birimlerce birden fazla korunan alan statüsü verilmesi kurumlar arası yetki
karmaşasına ve duplikasyonlara neden olmuştur. Söz konusu sorunlara meydan verilmemesi
bakımından her alana tek statü getirilmesi öngörülmüştür. 

Geçmişte, koruma alanlarına olumsuz etkisi olabilecek faaliyetler için yaygın olarak ekolojik etki
değerlendirmesi çalışması yapılmamış olup, madde ile koruma alanlarına etkisi olabileceği belirlenen
faaliyetler için ekolojik etki değerlendirmesi yapılması mecburiyeti getirilmiştir. 

Tabiat ve biyolojik çeşitliliğin yönetimi ile ilgili olarak karar verme süreçlerinde toplum
kesimlerinin katılımı yeterince sağlanamamıştır. Madde ile tabiat ve biyolojik çeşitliliğin yönetimi
ile ilgili olarak karar verme süreçlerinde toplum kesimlerinin katılımı öngörülmüştür. 

Sektörel ve bölgesel ekonomik ve sosyal kalkınma plan, program ve faaliyetlerinde tabiat ve
biyolojik çeşitliliğin korunması hususları yeterince dikkate alınmamış olup, madde ile bu plan,
program ve faaliyetlerde korunan alanların dikkate alınması öngörülmüştür. 

Bu Kanunla korunan türlerin toplanması, taşınması, bulundurulması, ülke dışına çıkarılması ile
nesli tehdit ve tehlike altındaki yabani bitki ve hayvan türlerinin uluslararası ticareti konusunda
mevcut düzenlemeler yeterli olmamıştır. Madde ile, bu Kanunla koruma altına alınan türlerin
toplanması, taşınması, bulundurulması, ülke dışına çıkarılması ile nesli tehdit ve tehlike altındaki
yabani bitki ve hayvan türlerinin uluslararası ticaretine ilişkin genel ilke ve esaslar belirlenmiştir. 
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Korunan alanlarda etkili bir koruma ve yönetimin sağlanması bakımından mevcut uygulamalar
dışında yeni düzenlemelere ihtiyaç duyulmuştur. Madde ile, korunan alanlarda gerektiğinde işbirliği
ve yetki devri yapılabileceği hüküm altına alınmıştır. 

Koruma ve kullanma ilke ve esaslarına dair diğer hususların yönetmelikle belirlenmesi
öngörülmüştür. 

Madde 5- Korunan alan çalışmalarında, korunan alanlar arasında tabii bağlantı koridorları
oluşturulamamış olup, Kanun ile getirilen düzenlemelerle koruma alanları arasında koridorlar
oluşturularak tabii koridorlar ile koruma alanlarının birbirleri ile bağlantıları sağlanacaktır. 

Başta göçmen kuş türleri olmak üzere, yabani hayvan türlerinin bazıları kış dönemini bir yerde,
yumurtlama, kuluçka ve yavrulama dönemini bir başka alanda geçirmekte ve yıl içinde belli alanlar
arasında periyodik olarak yer değiştirmektedir. Diğer bir ifade ile birçok yabani hayvan türünün
yaşam döngüsü tek bir alanla sınırlı olmayıp, iki bazen üç alana yayılmaktadır. Bu bakımdan, türlerin
yaşam döngüsü için gerekli ve çok önemli olan yaşama alanlarının birlikte ve bu amaca uygun olarak
korunması önem arz etmektedir. Diğer taraftan; yaşam alanları ve korunan alanlar ile korunan türlere
ait habitatlar arasında bir bağın oluşturulması zorunluluk arz etmektedir. 

Madde ile, korunan alan statüleri, önemli kuş koruma alanları, özel koruma alanları ile bunların,
mutlak koruma bölgesi, ekolojik etkilenme bölgesi ve sınırlı kullanım bölgeleri ile bağlantı
elemanlarını kapsayan tabiatı koruma ağı mekanizması ile tabii bitki ve hayvan türleri ve bunların
belli popülasyonlarının yaşam ortamlarında güvenliğini sağlamak ve karşılıklı ekolojik
etkileşimlerinin iyileştirilmesi, korunması ve geliştirilmesi esası getirilmiştir. 

Madde 6- Madde ile, tabiatın ve biyolojik çeşitlilik kaynaklarının korunması ve bilimsel esaslara
göre yönetiminin sağlanması, biyolojik çeşitlilik kaynaklarının kullanımındaki düzensizliklerin belli
bir disiplin altına alınması, tek elden yönetiminin sağlanması, biyolojik kaynakların kullanılması ile
ilgili her türlü iş ve işlemlerde kurumlar arası genel koordinasyonun sağlanması konusundaki
ihtiyacın karşılanması için Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Kurulunun teşkiline ilişkin düzenleme
yapılmıştır. 

Madde 7- Madde ile, korunan alanların koruma amaçlarına uygun olarak yönetiminin
sağlanması için gerekli görülen uzun devreli gelişme planlarının kısa sürede hazırlanması ile korunan
alanlarda onaylı planların uygulanabilmesi bakımından mahalli düzeyde ihtiyaç duyulan hizmetlerin
mahalli biyolojik çeşitlilik kurulları marifeti ile yürütülmesi öngörülmüş ve bu kurulların teşkiline
ilişkin düzenleme yapılmıştır. 

Madde 8- Madde ile, tabiatı koruma konusunda ihtiyaç duyulan bilimsel ve teknik tavsiyelerde
bulunmak, bilimsel raporlar hazırlamak, tabiatı koruma konusunda veri toplama, değerlendirme ve
izleme çalışmalarını yönlendirmek, uluslararası sözleşmeler ve AB yükümlülüklerimiz kapsamında
uluslararası düzeyde gerçekleştirilen bilimsel komite çalışma grupları, konferanslar ve benzeri
bilimsel toplantılarda ülkemizi temsil etmek ve bilimsel ağlarla işbirliği yapmak, ulusal ve uluslararası
düzeyde bilimsel kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, plan ve projelerin biyolojik çeşitliliğe
olabilecek etkilerinin bilimsel açıdan değerlendirilmesinde Çevre ve Orman Bakanlığına destek
sağlamak üzere danışma organı niteliğinde Tabiatı Koruma Bilim Heyeti oluşturulması
öngörülmüştür. Bilim Heyetinin kurulması aynı zamanda Habitat Direktifinin ulusal mevzuata
uyumlaştırılması için de bir zorunluluktur. 
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Madde 9- Madde ile, geçmiş dönemlerden günümüze intikal eden nadir, sıra dışı, tehlikeye
maruz veya kaybolmaya yüz tutmuş ve temsiliyet özelliği olan ekosistemleri, türleri ve tabii olayların
meydana getirdiği seçkin örnekleri barındıran alanların gelecek kuşaklara ulaştırılmasını sağlamak
üzere koruma statüleri belirlenmiştir. 

Statüler belirlenirken tabiatı koruma alanında taraf olduğumuz uluslararası sözleşmelerden
özellikle Ramsar, Bem, Barselona ve Avrupa Peyzaj Sözleşmelerinden kaynaklanan
yükümlülüklerimizin yerine getirilmesine dikkat edilmiştir. Aynı zamanda AB mevzuatı uyum
sürecinde tabiatı koruma ile alakalı direktiflerden olan Kuş ve Habitat Direktiflerinin de
uyumlaştırılmasına gayret edilmiş, IUCN koruma kriterleri dikkate alınmıştır. 

Korunan alanların belirlenmesi ve ilanı ile ilgili olarak bugüne kadar yapılan çalışmalar belirli
bir işlemler zinciri içerse de, bu alanlarla ilgili olarak ön değerlendirme yapabilecek bir mekanizma
olmadığından, kimi zaman kriterlere uygun olmayan sahalar çeşitli statülerle koruma altına alınmıştır. 

Geçmişteki söz konusu isabetsiz uygulamaların önüne geçilmesi ve uygun alanların uygun
statülerle koruma altına alınmasının sağlanması amacı ile bu madde dayanak alınarak ayrıntılı
inceleme ve değerlendirme süreçlerini de içerecek şekilde yönetmelikle düzenleme yapılacaktır. 

Koruma alanlarının korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için gerekli olan planların
yerel, bölgesel ve ulusal alt ve üst ölçekli planlarla paralellik arz etmesi gerekmektedir. Ayrıca;
korunan alanlarda yapılacak uygulamaların gerçekleştirilmesi bakımından ihtiyaç duyulan planlar,
birçok kurum ve kuruluşun uygun görüşleri ve mutabakatı ile sağlanmakta olup, diğer kurum ve
kuruluşların görüş ve katkıları ile hazırlanan ve uygulanabilen planların uygulanmasında da Koruma
Kurulları başta olmak üzere birçok kurum ve kuruluşla koordinasyon sağlanması gerekmektedir.
Korunan alan için yapılacak her ölçekteki planların, yerel, bölgesel ve ulusal ölçekteki planlarla
desteklenmemesi halinde, korunan alan amaçlarına ve arzu edilen hedeflere ulaşılamayacak, bu
durum korunan alanları olumsuz etkileyebilecektir. Korunan alanlar için her tür ve ölçekteki plan
yapma ve onama yetkisi Çevre ve Orman Bakanlığına verilmiştir. 

Geçmiş dönemde korunan alanların planlanması ve planların uygulanması süreçlerinde yöre
halkı ve ilgililerin katılımı sağlanmamış ve fiili olarak desteği alınmamıştır. Merkeziyetçi yaklaşımla
yürütülen planlama çalışmaları ile korunan alanlarda, planların uygulanması sonucunda elde edilen
sonuçlar koruma amaçlarından çok uzak kalmıştır. Korunan alanlarda yaşanan olumsuz gelişmelerin
önüne geçilmesi bakımından korunan alanların gerçek sahipleri konumundaki yöre halkının kültürel
öncelikleri de dikkate alınarak korunan alanların planlanması çalışmalarına ilgili tüm tarafların
katılımını sağlayacak düzenleme yapılmıştır. 

Korunan alanlarda gelişigüzel ve düzensiz uygulamaların ortadan kaldırılmasının yanı sıra saha
ve kaynak değerlerine zarar verici faaliyetlerin önüne geçilmesi bakımından çevre düzeni planlarında
koruma amaçlı hazırlanmış olan planlara öncelik verilmesi öngörülmüştür. 

Madde 10- Korunan alanların belirlenmesi ve ilanını müteakip söz konusu alanlarda belirlenen
koruma amaçlarına bağlı olarak belirli yasak ve kısıtlamaların getirilmesi gerekmektedir. Ancak, bu
yasak ve kısıtlamaların korunan alanın bütününde aynı tür ve ölçekte olması akılcı kullanım ilkesine
uygun düşmemektedir. Madde ile; gerek bölgedeki sosyo-ekonomik yapı ve ekonomik kalkınmaya
bağlı olarak yöresel ihtiyaçlara ve taleplere imkan tanımak açısından, gerekse korunan alan içinde
veya yakın çevresinde yaşayan yöre halkının kullanım ihtiyaçları da göz önünde bulundurularak ve
korunan alanların koruma-kullanım dengesi gözetilerek sürdürülebilirliğinin sağlanması bakımından
farklı kullanım kararlarına havi bölgelere ayrılarak yönetilmesi için korunan alanların, planlar ile
mutlak koruma bölgesi, ekolojik etkilenme bölgesi ve sınırlı kullanım bölgesi olarak bölgelere
ayrılabileceği öngörülmüştür. 
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Madde 11- Korunan alan olarak ilan edilen alanların büyük bir kısmında özel mülklerin
bulunması söz konusudur. Özellikle, tabiatı koruma alanı, tabiat parkı ve yaban hayatı geliştirme
sahaları ile gen kaynakları koruma alanlarında ve korunan alanların mutlak koruma bölgelerinde özel
mülklerin bulunması nedeniyle korunan alan amaçlarının gerçekleştirilmesinde çeşitli zorluklar
yaşanmaktadır. 

Korunan alanda yönetim bütünlüğünün sağlanmasının yanı sıra, koruma amaçlarının
gerçekleştirilmesi için, ihtiyaç duyulan alanlardaki mülkiyet sorunlarının ortadan kaldırılması ve bu
amaçla korunan alan sınırları dâhilinde kalan özel mülkiyete konu alanların mevcut kullanımının,
alanın koruma amaçlarına uygun olarak kullanımının sağlanması için bu arazilerin kamulaştırılması
öngörülmüştür. 

Korunan alanlarda yer alan özel mülkiyete konu arazilerle ilgili olarak, 2873 sayılı Milli Parklar
Kanununda kamulaştırma, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanununda takas
hükümleri bulunmasına karşılık, bütçe imkânlarının yetersizliği başta olmak üzere, çeşitli nedenlerle
söz konusu alanların kamulaştırılması veya takası mümkün olmamıştır. Bu nedenle, korunan alanlarda
korumanın etkin ve sürdürülebilir kılınması bakımından Çevre ve Orman Bakanlığı bütçesine
kamulaştırma için ödenek konulması öngörülmüştür. 

Madde 12- Bugüne kadarki uygulamalarda çeşitli statülerle ilanı sağlanan koruma alanlarının
sınırları dâhilinde kalan Hazine arazilerinde, tahsis talebi sonrasında Maliye Bakanlığı ile Çevre ve
Orman Bakanlığı arasında sağlanan mutabakat doğrultusunda, tasarruf yetkisi Çevre ve Orman
Bakanlığınca kullanılmaktadır. Çevre ve Orman Bakanlığınca tahsis talebinde bulunulmazsa söz
konusu alanların kullanımı konusunda problemler yaşanmaktadır. Madde ile; Kanun amaçları
doğrultusunda kullanılmak üzere Hazinenin mülkiyetindeki taşınmazlar ile Devletin hüküm ve
tasarrufu altındaki yerlerin 4342 sayılı Mera Kanunu hükümlerine uygun olarak Çevre ve Orman
Bakanlığının talebi üzerine Maliye Bakanlığınca, orman sayılan alanların ise Orman Genel
Müdürlüğünce Bakanlığa tahsis edilmesi öngörülmüştür. 

Madde 13- Madde ile, korunan alanların fiziksel güvenliğinin sağlanması amacıyla düzenleme
yapılmıştır. Korunan alanlarda fiziksel güvenliğin sağlanması, salt kolluk kuvvetlerinin güvenlik
sağlama anlayışından farklı olmalıdır. Bu alanlarda güvenliği sağlayan görevlilerin aynı zamanda
halkla ilişkiler uzmanı olarak görev görecek teknik donanıma ve bilgi donanımına sahip olması
gereklidir. 

Madde 14- Doğal kaynaklarla iç içe yaşayan ve geçimini büyük oranda bu kaynaklardan
sağlayan yöre halkının bu kaynaklar üzerindeki haklarının, geliştirdikleri buluşların ve diğer
menfaatlerinin korunması, hem kendileri adına hem de bu kaynaklar adına bir zorunluluktur. Zira
bu insanlar söz konusu kaynaklar olmasa daha da fakirleşecek ve gelecekleri tehlikeye düşecektir. Bu
nedenle madde ile, yöre halkının haklarını korumak için alınması gereken tedbirleri ortaya koymak
amacıyla düzenlenme yapılmıştır. 

Madde 15- Madde ile, tabiatı koruma alanı, yaban hayatı koruma sahası, gen koruma alanları
ve korunan alanların mutlak koruma bölgeleri hariç olmak üzere korunan alanlarda yönetim planlarına
uygun olarak gelişmelerin ve her türlü yapılaşmanın kontrollü ve izlenebilir olması bakımından, arazi
kullanım kararlarının belirlendiği ekolojik etkilenme bölgesi ve sınırlı kullanım bölgesi sınırları da
dikkate alınarak verilecek izinler, intifa ve irtifak hakları ile verilen izinler çerçevesinde yapılan
uygulamaların denetlenmesine yönelik düzenlemeler öngörülmüştür. 
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Madde 16- Biyolojik çeşitlilik değerleri sadece korunan alanlarda değil tüm ülke düzeyinde
bulunmaktadır. Korunan alanlar dışında yer alan yabani bitki ve hayvan türlerinin ve yaşama
ortamlarının koruma tedbirlerinin alınması gerekmektedir. Madde ile, ülke düzeyinde biyolojik
çeşitlilik unsurlarının korunması için tedbirlerin alınması ve bunun için gerekli koordinasyonun
sağlanmasına yönelik düzenleme yapılmıştır. 

Madde 17- Özel olarak korunması gereken ve maddede sınıfları tanımlanan türlerin
korunmasına öncelik verilmesi amacıyla düzenleme yapılmış olup, bu türlerin ve yaşam alanlarının
korunması amacıyla Çevre ve Orman Bakanlığının yüklendiği görev ve sorumluluklar tanımlanmıştır.
Bu düzenleme ile Kuş ve Habitat Direktiflerinden doğan yükümlülüklerimiz de yerine getirilmektedir. 

Madde 18- Tabiatı ve biyolojik çeşitliliği korumada yerli bitki ve hayvan türlerine öncelik
vermek oldukça önem taşımaktadır. Zira yıllardan beri, monokültüre ağırlık verilmesi ve egzotik
türlerin alana getirilmesi birçok sakıncalar doğurmuştur. Örneğin, egzotik türlerle yapılan
ağaçlandırma sahalarında türler böcek ve mantar zararlarına daha hassas hale gelmiştir. Bu
uygulamanın hatalı olduğu ve bundan geri dönülmesi gerektiği artık yaygın bir kanaat halini almıştır.
Bu nedenle de yerinde koruma veya orijinal türlere öncelik verilmesi ağırlık kazanmıştır. Madde ile,
yerinde korumanın sağlanması amacıyla alınması gereken tedbirler ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır. 

Madde 19- Bazı hallerde, yaşama ortamında yok olmuş türlerin çoğaltılarak eski yaşama
ortamına yeniden getirilmesi veya tahrip olmuş ekosistemlerin iyileştirilmesi amacıyla veya başka
amaçlarla bir alanın doğal türü olmayan bitki ve hayvan türlerinin yaşam ortamına getirilmesi
gerekebilir. Yeniden yerleştirilecek türlerin, alanda mevcut doğal türlere zarar vermemesi temel şarttır.
Bu nedenle madde ile; tabii yaşama ortamında yok olan türlerin, tabii yaşama ortamına yeniden
yerleştirilebilmesi öngörülmüş ve yabani hayvan ve korunan bitki türlerinin habitatları dışında
çoğaltılması, üretilmesi veya yerleştirilmesi hususunda karar verme yetkisi Çevre ve Orman
Bakanlığına verilmiştir. 

Madde 20- Alan dışında koruma Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesinden kaynaklanan
yükümlülüklerimizden birisini oluşturmaktadır. Halen ülkemizde milli bir hayvanat bahçesi, botanik
bahçesi, gen bankası, deniz akvaryumu, kurtarma merkezi, doğa müzesi gibi alan dışı koruma
faaliyetlerinin yürütüldüğü yerler bulunmamaktadır. 

Ülkemizde hayvanat bahçelerinin iyi durumda olduğu söylenemez. Botanik bahçeleri de aynı
durumdadır. Hatta ulusal düzeyde Dünya kriterlerine uygun bir hayvanat bahçesi veya botanik bahçesi
bulunmamaktadır. Mevcut ve küçük çapta olan hayvanat bahçeleri, botanik bahçeleri, gen bankaları,
arboretumlar tam anlamıyla ihtiyaca cevap verecek durumda değildir. Bu nedenle madde ile, alan
dışında koruma tedbirlerinin alınabilmesi için düzenleme yapılmıştır. Alan dışında koruma tedbiri
olarak oluşturulacak alan ve merkezlerin kuruluşu, işleyişi ve denetimi ile doğal yaşam ortamı dışında
yetiştirme ve korumanın şartları ile ilgili düzenlemeler detaylı olarak yönetmelikle belirlenecektir. 

Madde 21- Tür ve habitat korumanın belli bir plan dâhilinde yapılması gerekli olup, bu planların
kapsamında asgari olarak nelerin bulunması gerektiği, tüm planlarda en az düzeyde de olsa bir
koruma standardının sağlanması ve bu şekilde daha etkin bir korumanın sağlanması amaçlanmıştır. 

Madde ile, eylem planlarını yapma yetkisi Çevre ve Orman Bakanlığına verilmiş olup,
Bakanlığın uygun görmesi durumunda başkalarının da eylem planlarını yapmasına imkan
sağlanmıştır. Planların onaylanması ve yürürlüğe konulması yetkisi Çevre ve Orman Bakanlığına
aittir. Madde aynı zamanda eylem planlarının uygulanması için diğer ilgili kurumlara da görev
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vermektedir. Bu nedenle, planların uygulanabilirliğini sağlamak için Ulusal Biyolojik Çeşitlilik
Kurulunun görüşünün alınmasına maddede yer verilmiştir. Zira tabiatı korumada doğrudan etkili
olan kurum temsilcilerinin Kurul üyesi olması planların uygulanabilirliğinin değerlendirilmesini
sağlayacaktır. 

Hangi türlerin ve habitatların öncelikli tür ve habitat listesinde yer alacağı yine Bakanlıkça
belirlenecektir. Kuş ve Habitat Direktiflerinin eklerinde yer alan listeler ülkemiz için
değerlendirilecek ve listeler oluşturularak eylem planı yapılması gereken türler ve habitatlar
belirlenecektir. Diğer bir deyişle, listede yer alan her tür ve habitat için mutlaka hareket planı
yapılması gibi bir zorunluluk bulunmamaktadır ki bu da hem ekonomik açıdan mantıklı hem de daha
pratik bir yoldur. Eylem planı yapılacak türlerin ve habitatların belirlenmesinin yanısıra planlarda
yer alması gerekli hususlar ayrıntılı olarak yönetmelikle belirlenecektir. 

Madde 22- Ülke düzeyinde zaman içinde bozulmuş birçok ekosistem bulunmaktadır. Bu
alanlarda birçok biyolojik çeşitlilik değerinin bulunması ve koruma altına alınması muhakkaktır ve
bu nedenle bozulmuş ekosistemlerin tekrar rehabilite edilmesi ve eski haline getirilmesi gereklidir.
Burada temel amaç bozulmuş ekosistemleri, tekrar eski fonksiyonlarını yapar hale getirmektir. Ancak,
bazı durumlarda bozulmuş ekosistemleri tabii haline getirmek mümkün olmayabilir. Bu gibi
durumlarda tabii haline en yakın duruma getirmek için gerekli müdahaleler yapılır. Madde ile, tahrip
olan ve bozulmuş ekosistemlerin iyileştirilmesi için gerekli tedbirlerin ilgili kurum ve kuruluşlarla
birlikte Çevre ve Orman Bakanlığınca alınacağı hüküm altına alınmıştır. 

Maddede aynı zamanda, bozulmuş ekosistemlerin iyileştirilmesinin yanı sıra tabii bir
ekosistemde yapılacak faaliyetler sonucu oluşabilecek değişimlerin izlenmesi ve gerekli tedbirlerin
alınması amacıyla ekolojik etki değerlendirme raporunu esas alan bir düzenleme öngörülmüştür.
Ekosistemlerin devamlılığını sağlayabilmek açısından ekolojik etki değerlendirme raporunda yer
alan taahhütlere uyulmadığı takdirde faaliyetin durdurulmasını sağlamak üzere hüküm
getirilmektedir. 

Madde 23- Madde ile, ülkemizin sahip olduğu biyolojik çeşitliliğin belirlenmesi, izlenmesi,
incelenmesi, araştırılması ve gözlemlemeye yönelik faaliyetlerin ve bunlara ilişkin izinlerin
düzenlenmesi, denetlenmesi ve tabiattan biyolojik materyal toplanması, bu faaliyetler sırasında
biyolojik çeşitliliğin zarar görmesini engellemek amacıyla, Çevre ve Orman Bakanlığının izni ve
denetimine tabi tutulmuştur. Madde ile ayrıca, biyolojik çeşitlilikle ilgili yapılacak olan araştırmalara
destek sağlanmasına imkan tanınmıştır. 

Madde 24- Madde ile, özel olarak korunan yabani hayvan türleri ve parçaları ile göçmen türlere
karşı yapılması yasaklanan faaliyetler düzenlenmiştir. Düzenlemenin temel dayanağı Kuş ve Habitat
Direktifleri ile Bem Sözleşmesidir. Özel olarak korunan yabani hayvan türleri, anılan Direktifler ve
Sözleşme kapsamında korunması öngörülen türler esas alınarak Çevre ve Orman Bakanlığınca
belirlenecektir. Direktiflerin ek listelerinde yer alan türlerden ülkemizde bulunanlar olduğu gibi
AB 'ye üye olduktan sonra Direktiflerin eklerine dâhil edilmesi gereken türler de olabilecektir. 

Göçmen kuşların korunması ise hassas bir konudur. Bu türler, belli bir yere bağlı olarak
yaşamadıkları için, habitatları da mutlaka birden fazla alanı kapsamaktadır. Bu türlerin habitatları
yılın bütün zamanlarında bu türler tarafından kullanılmadığı için, bu alanların tahrip edilmesi ve yok
olması çok daha kolay olmakta ve korunmaları ayrı bir önem taşımaktadır. Bu nedenle, maddede
göçmen türlerle ilgili koruma tedbirlerinin alınması da öngörülmüştür. Düzenleme Bern
Konvansiyonunun 10 uncu maddesinin ve Kuş Direktifinin 4 üncü maddesinin iç hukukumuza
uyarlanması olup göçmen türlerle ilgili hükümleri içermektedir. 
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Bazı hallerde, genellikle tüm kamuoyunu ilgilendiren durumlarda ve toplumu belli risklerden
korumak amacıyla, koruma altında olsa dahi bazı hayvan türlerine karşı belli faaliyetlere izin
verilmelidir. Önceden öngörülemeyen hususların izin kapsamı dışında kalabileceği endişesiyle madde
metninde düzenlenme yapılmamış ve izinli faaliyetlerin yönetmelikle belirlenmesi benimsenmiştir. 

Madde 25- Madde ile, özel olarak korunan yabani bitki türleri veya parçaları üzerinde yapılması
yasaklanan faaliyetler düzenlenmiştir. Düzenlemenin temel dayanağı Kuş ve Habitat Direktifleridir.
Özel olarak korunan yabani bitki türleri, anılan Direktifler kapsamında korunması öngörülen türler
esas alınarak Çevre ve Orman Bakanlığınca belirlenecektir. 24 üncü maddede olduğu gibi burada da
Direktiflerin ek listelerinde yer alan türlerden ülkemizde bulunanlar olduğu gibi AB 'ye üye olduktan
sonra Direktiflerin eklerine dâhil edilmesi gereken türler de olabilecektir. Bu nedenle türlerin Çevre
ve Orman Bakanlığınca belirlenmesi esas alınmıştır. 

Özel olarak korunan yabani bitki türleri veya parçaları üzerinde izinli faaliyetler yönetmelikle
belirlenecektir. 

Madde 26- Biyolojik çeşitliliğin izlenmesi ve elde edilen verilerin veri tabanında toplanması,
biyolojik çeşitlilik değerlerinin korunması ve etkin yönetilmesi açısından oldukça önemlidir.
Biyolojik çeşitliliğe ait verilerin tüm toplum kesimleri tarafından elde edilebilmesi ve gerektiğinde
kullanılabilmesi de gerekmektedir. Mevcut uygulamada, böyle bir zorunluluk olmaması nedeniyle,
toplumun büyük bir kesimi tabiat ve biyolojik çeşitlilikle ilgili bilgi ve verilere ulaşamamakta ve
hatta böyle bir verinin olup olmadığından haberi dahi olmamaktadır. Ancak, bazı hallerde bazı
bilgilerin kamuoyu ile paylaşılması bu değerlerin korunması açısından zararlı da olabilmektedir. Bu
gibi hallerde, Çevre ve Orman Bakanlığının bu bilgileri yayınlamama hakkına sahip olması
gerekmektedir. Bu nedenle, bilgi ağı oluşturma ve izleme sistemi kurma görevi, tabiatın ve biyolojik
çeşitliliğin korunmasında ana kurum olan Çevre ve Orman Bakanlığına verilmiştir. 

Ülkemizde, birçok biyolojik çeşitlilik unsuru farklı kurumlar tarafından belli dereceye kadar
izlenmekte olup, bu kurumların elinde, birçok belge, bilgi ve doküman bulunmaktadır. İzlenen bir
unsurun tekrardan izlenmesinin önüne geçilmesi, izlemenin tek elde toplanması ve daha ekonomik
ve etkin bir izleme görevinin yerine getirilmesi açısından önemlidir. Madde ile, Çevre ve Orman
Bakanlığı, biyolojik çeşitlilik unsurlarının izlenmesini yapmak veya yaptırmakla görevli kılınmıştır. 

Burada hangi unsurların izleneceği oldukça önemlidir. Tabiatın ve biyolojik çeşitliliğin hangi
unsurlarının izleneceğinin kanunda yer alması daha doğru ve isabetli bir izleme işlevinin yerine
getirilmesi ve istenen sonuçların elde edilmesi açısından oldukça önemli olmasına karşın, çerçeve
kanun niteliğinde olan bu Kanunda ayrıntılara yer verilmemiş olup gerektiğinde yönetmelikle
düzenlemeye gidilmesi uygun görülmüştür. 

Madde 27- Tabiatın ve biyolojik çeşitliliğin korunması yollarından biri de koruma faaliyetlerini
desteklemektir. Madde ile, özellikle, bilimsel ve teknik eğitim programlarının uygulanmasını ve
projeler geliştirerek tabiatın ve biyolojik çeşitliliğin korunmasına yardımcı olan gerçek ve
tüzelkişilere destek verilmesini sağlamak için düzenlenme yapılmıştır. Maddede söz konusu olan
yatırımlar çevrenin korunması ve kirliliğin önlenmesine yönelik gerçekleştirilecek olan faaliyetleri
kapsar. 

Madde 28- Maddede biyolojik çeşitlilik koruma gelir kaynaklarının neler olacağı belirtilmiştir. 
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Madde 29- Tabiatın ve biyolojik çeşitliliğin korunmasının en temel bileşenlerinden biri de yöre
halkının kalkındırılmasıdır. Diğer bir deyişle, fakirliğin olduğu yerde tabiatı koruma işlevinin yerine
getirilmesinin oldukça zor olması nedeniyle, bu toplum kesiminin kalkındırılması için gerekli
tedbirlerin alınabilmesi gerekir. Bu tedbirlerden birisi de, o yörede bulunan tabii kaynaklardan elde
edilen gelirlerin belli oranda bu insanların kalkınmasında kullanılmasının sağlanmasıdır. Madde ile,
korunan alanlardan elde edilen gelirlerin belli oranda yine bu alanlarda yaşayan yöre halkının
kalkındırılmasında kullanılması için düzenlenme yapılmıştır. 

Madde 30- Maddede, Kanun hükümlerine aykırı hareket edenlere uygulanacak idari yaptırımlar
belirlenmiştir. 

Madde 31- Koruma alanlarında ve korunan alanlarda tabiatı ve biyolojik çeşitliliği tahrip
edenlere tazmin yükümlülüğü getirilmiştir. 

Madde 32- Korunan alanlar sahip olduğu değerler açısından turizm potansiyeli taşıyan
alanlardır. Bugün birçok korunan alanın içerisinde başta milli parklar olmak üzere turizm merkezleri
yer almaktadır. Turizmin geliştirilmesi için yapılacak yatırımlar ve uygulamalar Kanunun temel
ilkeleri ile uyumlu olabileceği gibi koruma amaçlarına aykırı da olabilmektedir. Koruma amacına
uymayan bir hususun uygulanması beklenmeyen sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle madde ile, bu
alanların korunan alanlarla çakışması durumunda Bakanlığın uygun görüşü alınması şartıyla Kültür
ve Turizm Bakanlığınca bu Kanun hükümleri uygulanacaktır. 

Madde 33- Ülkemiz kaynaklarının korunması amacıyla özel statü verilerek koruma altına alınan
korunan alanlar için günümüz koşullarına uygun, uluslararası sözleşmeler ve taahhütlerimiz de
dikkate alınarak düzenlemeler getirilmiştir. Diğer kanunlar uyarınca yapılan ve korunan alanları da
kapsayan plan ve projelerin Kanunun temel ilkelerine aykırılık teşkil etmemesi için madde ile diğer
kanunların plan onama yetkisini düzenleyen hükümlerinin uygulanmaması öngörülmüştür. 

Madde 34- Ülkemizin sahip olduğu biyolojik çeşitlilik değerlerini merkezden tek elden
yönetmek ve denetlemek mümkün olamamaktadır. Tür ve habitatların korunması için öyle alanlar
vardır ki en yakın il merkezinden birkaç saatte ulaşılabilmektedir. Bu durum koruma ve denetim
çalışmalarının aksamasına neden olmaktadır. Bazı durumlar ise sürekli alanda bulunmayı
gerektirmektedir. Madde ile; korumada etkinlik sağlanması amacıyla tür ve habitatların korunması
için gerektiğinde işletme yetkisinin Çevre ve Orman Bakanlığınca, talepte bulunmaları halinde il
özel idarelerine, belediyelere, Kanunun amacına uygun faaliyetleri yürütmek üzere kurulan vakıf
veya derneklere Çevre ve Orman Bakanının onayı ile devredilebilmesine imkan sağlanmıştır. 

Madde 35- Madde ile, Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmeliklerin üç yıl içerisinde Çevre
ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanarak yürürlüğe konulması öngörülmüştür. 

Madde 36- Madde ile, getirilen yeni hükümler doğrultusunda ihtiyaç duyulan diğer kanunlarda
değişiklik yapılmıştır. 

Madde 37- Madde ile, getirilen yeni hükümlerle çelişen diğer kanun maddeleri yürürlükten
kaldırılmış ve diğer mevzuatta yürürlükten kaldırılan 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu ve 2863 sayılı
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun doğal sitlerle ilgili hükümlerine yapılan atıflara
ilişkin düzenleme yapılarak hukuki boşluk doğmaması sağlanmıştır. 
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Geçici Madde 1- Kanun yürürlüğe girdiğinde, önce ilgili kanunlarla koruma altına alınmış ve
koruma statüsü almış alanların yeniden değerlendirilmesi uygun olacaktır. Geçiş sürecinde bu
alanların daha iyi korunması ve koruma statülerinin belirsiz kalmaması için, her bir alana bir statü
tayin edilmiştir. Madde, mevcut tabiat ve biyolojik çeşitlilik kavramları ve statülerinin durumunu
belirtmek için düzenlenmiştir. 

Geçici Madde 2- 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunundaki doğal veya
tabii sitler ve tabiat varlıkları tanım ve kapsam olarak aynı zamanda Kanunda tanımlanmış statülerle
örtüştüğünden ve tabiat varlıklarının korunması, planlanması, işletilmesi veya işlettirilmesi gibi
faaliyetlerin tek elden yürütülmesi için bu alanlardan statülü alanlarla tamamen veya kısmen
örtüşenler ile bu statüler dışında kalan doğal veya tabii sit alanlarının nasıl değerlendirileceğine ilişkin
düzenleme yapılmıştır. 

Geçici Madde 3- Kanunun yürürlüğe girmesi ile doğal veya tabii sit olarak tescil ve ilan edilmiş
olan alanlar ve tabiat varlıkları ile ilgili her türlü tasarruf Çevre ve Orman Bakanlığına geçeceği için
bu alanlarla ilgili her türlü dokümanın Çevre ve Orman Bakanlığına devrinin sağlanması
gerekmektedir. Madde ile; bu yönde düzenleme yapılmış ve devredilecek dokümanların çok ve ayrı
ayrı bölgelerde olması nedeniyle devir işlemlerinin kısa sürede tamamlanmasının mümkün
olamayacağı gözönünde bulundurularak devir için üç yıllık bir süre öngörülmüştür. 

Geçici Madde 4- Özel olarak korunması gereken ve maddede sınıfları tanımlanan türlerin
korunmasına öncelik verilmiş olup, kurallara uymayanlara idari para cezaları öngörülmüştür. Madde
ile, Kanun yürürlüğe girmeden önce bu türleri bulunduranlara bir yıl içerisinde bildirimde bulunmaları
halinde ceza uygulanmayacağı öngörülmüştür. 

Madde 38- Yürürlük maddesidir.

Madde 39- Yürütme maddesidir.
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ALT KOMİSYON RAPORU

Esas No.: 1/964 11/3/2011

ÇEVRE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

Çevre Komisyonu, 27/1/2011 tarihinde 1/964 esas numaralý Tabiatý ve Biyolojik Çeþitliliði
Koruma Kanunu Tasarýsý ile ilgili yapmýþ olduðu üçüncü toplantýsýnda Tasarýnýn daha ayrýntýlý bir
þekilde incelenebilmesini teminen bir alt komisyon kurulmasýna karar vermiþtir. 

Adalet ve Kalkýnma Partisi’nden; Hatay Milletvekili Mustafa ÖZTÜRK, Trabzon Milletvekili
Safiye SEYMENOÐLU, Ýstanbul Milletvekili Alev DEDEGÝL, Cumhuriyet Halk Partisi’nden;
Kýrklareli Milletvekili Tansel BARIÞ, Milliyetçi Hareket Partisinden; Çanakkale Milletvekili Mustafa
Kemal CENGÝZ’in seçildiði Alt Komisyon Baþkanlýðýna Hatay Milletvekili Mustafa ÖZTÜRK’ü
seçerek çalýþmalarýna baþlamýþtýr.

Alt Komisyon; 28/1/2011, 31/1/2011, 1/2/2011, 2/2/2011, 2/3/2011, 3/3/2011 ve 10/3/2011
tarihlerinde Çevre ve Orman; Kültür ve Turizm; Tarým, Orman ve Köyiþleri bakanlýklarý, Avrupa
Birliði Genel Sekreterliði temsilcilerinin ve 74 sivil toplum kuruluþunu temsil eden bir oluþum olan
Tabiat Kanunu Ýzleme Giriþimi ve Çevre Mühendisleri Odasý temsilcilerinin katýlýmýyla yapýlan
toplantýlarda Tasarýyý görüþmüþtür. 

Alt Komisyonda yapýlan deðiþiklik ve düzenlemeler þu þekildedir: 

� Tasarýnýn “amaç” ve “kapsam” baþlýklý 1 ve 2 nci maddelerinde yer alan hükümler tek madde
altýnda toplamýþ ve aþaðýdaki deðiþikliklerle beraber 1 inci madde olarak kabul edilmiþtir. 

- Koruma kullanma dengesinin gözetilmesi hedefi, amaç kýsmýndan çýkarýlmýþtýr.

- Peyzaj kavramý tabiatýn bir alt unsuru olarak düþünülmüþ ve maddede ayrýca yer verilmesine
gerek görülmemiþtir.

- Sadece hükümetlerin ve devlet kurumlarýnýn gayretleriyle, halkýn katýlýmý ve desteði
olmaksýzýn, tabiatýn ve biyolojik çeþitliliðin korunmasýnýn mümkün olamayacaðý deðerlendirmesiyle,
halkýn katýlýmý konusuna da “amaç ve kapsam” maddesinde yer verilmiþtir. 

- Tasarýnýn 2 nci maddesinde yer alan saklý ve kapsam dýþýnda tutulan hükümler, “amaç ve
kapsam” maddesinden çýkarýlmýþ ve kanunun sistematiði bakýmýndan daha uygun olmasý dolayýsýyla
“saklý hükümler ve atýflar” baþlýklý ileriki maddeye taþýnmýþtýr. 

� Tasarýnýn “Tanýmlar” baþlýklý 3 üncü maddesi 2 nci madde olarak aþaðýdaki deðiþikliklerle
birlikte yeniden düzenlenmiþtir. 

- Ülkemizin de taraf olduðu uluslararasý anlaþmalarda ve Avrupa Birliði doða koruma
mevzuatýnda önemli bir yeri olan, metin içinde de kullanýlan elveriþli koruma statüsü, habitat koruma
statüsü,  habitat elveriþli koruma statüsü, hassas tür, nadir tür, nesli yok olma tehlikesine maruz tür,
özel dikkat gerektiren tür, tür koruma statüsü, tür elveriþli koruma statüsü kavramlarý tanýmlanmýþtýr.

- Tanýmlarýn bir kýsmý (biyolojik çeþitlilik, ekolojik etkilenme bölgesi, ekolojik koridor, ekosistem,
mutlak koruma bölgesi, sýnýrlý kullaným bölgesi, tabii deðer) daha net ve her seviyede anlaþýlýr olmasýný
ve uluslararasý kabul görmüþ tanýmlara yakýnlýðýný saðlamak amacýyla deðiþtirilmiþtir. 
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- Metin içinde geçmeyen tanýmlar çýkarýlmýþ, buna karþýlýk metin içinde yer alan bazý yabancı
dil kökenli kelimeler (Arboretum, endemik, popülasyon) tanýmlar kapsamýna alýnmýþtýr.

- Bazý tanýmlarýn (tür ve habitat koruma eylem planý, uzun devreli geliþme planý, tabiatý koruma
aðý) ilgili maddelerde zaten açýklanmýþ olmalarý nedeniyle, tekrarý önlemek için, bu bölümde bir defa
daha yer almalarý uygun görülmemiþ ve metinden çýkarýlmýþlardýr. 

- Farklýlýðý net olarak anlaþýlmasý zor ve kullanýmda karýþýklýk yaratma ihtimali bulunan “koruma
alaný” ve “korunan alan” ifadeleri, tek bir taným altýnda ve birbirlerinin yerine kullanýlabilecek þekilde
düzenlenmiþtir. 

� Tasarýnýn “Ýlkeler” baþlýklý 4 üncü maddesi aþaðýdaki deðiþikliklerle birlikte 3 üncü madde
olarak yeniden düzenlenmiþtir.

- Tasarýda belirtilen ilkelere ilaveten; ihtiyatlýlýk ilkesi, Avrupa Birliliði müktesebatýnýn temel
ilkelerinden biri olmasý nedeniyle ilkeler kapsamý içerisine alýnmýþtýr.  

- Tabiatın, biyoçeşitliliğin ve ekosistemlerin elverişli koruma statüsünde korunması ilkesi ile
ekolojik denge ve tabii ekosistem değerlerinin korunması ilkesi getirilmiştir.  

- Farklý koruma alaný özellikleri taþýsa bile, koruma altýna alýnan her alanýn tek bir koruma
statüsüne (tabi olduðu koruma ve sürdürülebilir kullaným kurallarý) sahip olmasý öngörülmüþtür.
Tasarýda bu öngörüye dayalý ifade daha açýk bir þekilde düzenlenmiþtir.

- Korunan alanlarda etkin uygulamalarýn yapýlabilmesi bakýmýndan planlama temelinden hareket
edilmesi temel bir ilke olarak ele alýnmýþtýr. 

- Koruma bölgelerinin ekonomik, sosyal ve kültürel gereksinimlerinin yaný sýra bölgesel ve yerel
karakteristiklerinin de göz önünde bulundurularak korunmasý ilkesi kabul edilmiþtir. 

- Tabiatýn ve biyolojik çeþitliliðin korunmasýyla ilgili süreçlerde bilgi edinme hakkýnýn ve aktif
toplumsal katýlýmýn saðlanmasý ilkesine yer verilmiþtir. 

- Tasarýda yer alan ekosistem iyileþtirilmesi esasý ile iþbirliði ve yetki devri hususu ileriki
maddelerde kapsamlý olarak düzenlendiði için bu madde metninden çýkarýlmýþtýr.

- Bu Kanunun uygulanmasýnda alýnacak tedbirlere ve belirtilen esaslara zaten bütün kamu kurum
ve kuruluþlarý, özel ve tüzel kiþilerin uymakla yükümlü olduðu dikkate alýndýðýnda buna iliþkin
hükmün metinde yer almasýna gerek olmadýðý ve bu nedenle metinden çýkarýlmasý benimsenmiþtir. 

� Tasarýnýn “Tabiatý koruma aðý” baþlýklý 5 inci maddesi aþaðýdaki deðiþikliklerle birlikte 4
üncü madde olarak yeniden düzenlenmiþtir.

- Tasarýda yer alan “tabiatý koruma aðý” adý, “biyoçeþitliliði koruma aðý” olarak deðiþtirilmiþtir.
Taþýdýðý iþlevleri daha iyi ifade etmesi nedeniyle ve bu aðlarýn biyoçeþitliliðin temel unsurlarý olan
tür ve habitatlarýn geçiþlerini saðlamak amacý dikkate alýnarak, bu taným daha uygun görülmüþtür. 

- Metne eklenen son fýkra ile ülke içinde oluþturulacak biyoçeþitlilik aðlarý temelinde uluslararasý
iþbirliði yapýlabileceði hükmü getirilmiþtir. Böylece, Avrupa Birliði Kuþ ve Habitat Direktifinin
temelini oluþturan Natura 2000 aðýna, uygun bulunacak bir zaman diliminde, Türkiye’nin katýlýmý için
özellikle de Habitat Direktifinin 18 inci maddesinin uyumlaþtýrýlmasý ve uygulanmasýna yasal zemin
oluþturulmuþtur.

� Tasarýnýn “Ulusal Biyolojik Çeþitlilik Kurulu” baþlýklý 6 ncý maddesi aþaðýdaki deðiþikliklerle
birlikte 5 inci madde olarak yeniden düzenlenmiþtir.
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- Kurulun adý Tasarýnýn adýyla da uyum saðlamak için Ulusal Tabiatý Koruma Kurulu olarak
deðiþtirilmiþtir. 

- Tasarýda 20 kiþi olarak öngörülen üye sayýsý, daha esnek bir yapý saðlamak amacýyla, 18 kiþi
olarak yeniden düzenlenmiþtir. Çevre ve Orman Bakanlýðýnýn kuruldaki temsilci sayýsý yediden beþe,
diðer dört bakanlýðýn temsilci sayýsý yediden, her bakanlýk için bir temsilci olmak üzere, beþe
indirilmiþtir. Konu ile olan yakýn ilgisi sebebiyle, Kurulda temsil edilecek Bakanlýklara Ýçiþleri
Bakanlýðý da ilave edilmiþtir. Bakanlýklardan katýlacak temsilcilerin, kendi bakanlýðý ile ilgili
konularda koordinasyon saðlamasý öngörülmüþtür.

- Sivil toplum kuruluþlarýný temsil eden üye sayýsý ikiden üçe çýkarýlmýþ ve Bakanlýkça belirleme
yapýlýrken sivil toplum kuruluþlarýnýn ve gösterecekleri adaylarýn vasýflarýnýn dikkate alýnmasý
yaklaþýmý getirilmiþtir. Ayrýca kamu kurumu niteliðindeki meslek kuruluþu olan  Çevre Mühendisleri
Odasýndan da bir uzman  temsilcinin Kurulda yer almasý uygun görülmüþtür. 

- Makama baðlý tanýmlanmamýþ üyelikler için görev süresi 3 yýl olarak belirlenmiþtir.

- Sekretarya hizmetleri, kurul üyelerinin görev süreleri ve tabi olacaðý etik kurallarla ilgili
düzenlemeler ilave edilmiþtir.

� Ulusal Biyoçeþitlilik Kurulunun görev ve yetkilerini düzenlemeyi öngören 6 ncý madde  ihdas
edilmiþtir. 

- Tasarýnýn 6 ncý maddesinde yer verilen Ulusal Biyolojik Çeþitlilik Kurulunun görev ve
yetkilerine, Kurulun önemi dikkate alýndýðýnda, ayrý bir madde olarak yer verilmesi uygun
görülmüþtür. Kurul’un görev ve yetkileri olarak; tabiatýn ve biyolojik çeþitliliðin korunmasýný ve iþ
ve iþlemlerin bilimsel esaslara göre yürütülmesini saðlamak amacýyla gerekli kararlarý almak, ulusal
stratejileri belirlemek, koruma alanlarýnda gerektiðinde telafi edici önlemleri belirlemek, ihtilaflý
durumlarda sorunlara çözüm bulmayý hedefleyen arabuluculuk, halkýn katýlýmýna yönelik
programlarýn hazýrlanmasý, ülke tabiatýnýn tanýtýlmasý gibi hususlar düzenlenmiþtir.

� Tasarýnýn “Mahalli biyolojik çeþitlilik kurullarý” baþlýklý 7 nci maddesi aþaðýdaki
deðiþikliklerle birlikte 7 nci madde olarak yeniden düzenlenmiþtir.

- Kurulun adý, Tasarýnýn adýyla ve Ulusal Kurulda yapýlan isim deðiþikliðiyle uyum saðlamak
amacýyla mahalli tabiatý koruma kurulu olarak deðiþtirilmiþtir.

- Mahalli tabiatý koruma kurullarýnýn Tasarýda öngörülen teþkil þekli büyük ölçüde muhafaza
edilirken, büyükþehir belediyeleri temsilcileri ile koruma alaný içinde kalan köylerin muhtarlarýnýn
belirleyeceði bir temsilcinin de kurullara katýlýmý öngörülmüþtür.

- Ýlan edilen koruma alanýnýn birden fazla ilçe veya il sýnýrlarý içinde bulunmasý durumunda,
kurullarda görevli olacak vali, kaymakam ve belediye baþkanýnýn belirlenmesine iliþkin esaslar ilave
edilmiþtir. 

- Yerel üniversite temsilcilerinin seçileceði bölümler arasýna þehir ve bölge planlamasý ile çevre
mühendisliði bölümleri de eklenmiþtir. 

- Mahalli tabiatý koruma kurullarýnda Çevre Mühendisliði Odasýnýn da temsil edilmesine imkan
saðlanmýþtýr. 

- Sekretarya hizmetleri, kurul üyelerinin tabi olacaðý etik kurallarla ilgili düzenlemeler ilave
edilmiþtir.
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� Mahalli tabiatý koruma kurullarýnýn görev ve yetkilerini düzenlemeyi öngören 8 inci madde
ihdas edilmiþtir. 

- Tasarýnýn 7 nci maddesinde yer verilen mahalli tabiatý koruma kurullarýnýn görev ve yetkilerine,
bu kurullarýn önemi dikkate alýnarak, ayrý bir madde olarak yer verilmesi uygun görülmüþtür.

- Kurullarýn, Bakanlýða ve Ulusal Tabiatý Koruma Kuruluna görevleriyle ilgili deðiþik konularda,
özellikle bulunduklarý mahallerdeki koruma alanlarýnýn yönetilmesi, izlenmesi ve denetlenmesine
iliþkin hususlarda destek vermesini öngören hükümler getirilmiþtir.

- Kendi yörelerinde halkýn tabiat hakkýndaki bilgisini artýracak ve koruma amaçlarýna uygun
faaliyetlerini destekleyecek çalýþmalar yapmalarý öngörülmüþtür. Ayrýca, kendi yörelerindeki tabiatýn
ve korunan alanlarýn yurt içinde ve dýþýnda tanýtýmýna yönelik faaliyetlerde bulunmalarý hükmü
getirilmiþtir.

� Tasarýnýn “Tabiatý Koruma Bilim Heyeti” baþlýklý 8 inci maddesi aþaðýdaki deðiþikliklerle
birlikte 9 uncu madde olarak yeniden düzenlenmiþtir.

- Tasarýda öngörülen sabit heyet yapýsýna karþýn yapýlan deðiþiklikle Tabiatý Koruma Bilim
Heyetinin birden fazla olabileceði öngörülmüþ, heyet üyelerinin kim olacaðý ve bu üyelerin görev
sürelerinin de görevin niteliðine göre belirleneceði düzenlenmiþtir. Heyette yer alabilecek
temsilcilerin ihtisas sahibi olduðu konulara deniz bilimleri, þehir ve bölge planlamasý, çevre
mühendisliði disiplinleri de ilave edilmiþtir. 

- Sekretarya hizmetleri, kurul üyelerinin görev süreleri ve tabi olacaðý etik kurallarla ilgili
düzenlemeler ilave edilmiþtir.

� Tabiatý Koruma Bilim Heyetinin görev ve yetkilerini düzenlemeyi öngören 10 uncu madde
ihdas edilmiþtir.

- Tasarýnýn 9 uncu maddesinde yer verilen Tabiatý Koruma Bilim Heyetinin görev ve yetkilerine,
bu Heyetin önemi dikkate alýnarak, ayrý bir madde olarak yer verilmesi uygun görülmüþtür.

- Tasarýda öngörülen görev ve yetkiler büyük ölçüde muhafaza edilmiþ, ayrýca tabiatý ve biyolojik
çeþitliliði koruma ile ilgili ulusal veya uluslararasý toplantý ve seminerlerde Bakanlýðý temsil görevi
ilave edilmiþtir.

� Tasarýnýn “Korunan alan statüleri” baþlýklý 9 uncu maddesi aþaðýdaki deðiþikliklerle birlikte
11 inci madde olarak yeniden düzenlenmiþtir. 

- Tasarýnýn 9 uncu maddesi ile 13 koruma statüsü belirlenmiþtir. Ancak bazý statülerin
tanýmlarýnda örtüþmeler olduðu, bazý tanýmlar arasýnda farklýlýk yaratýlamadýðý tespit edilmiþtir. Doða
ve Doðal Kaynaklarýn Korunmasý için Uluslararasý Birlik (IUCN) kriterleri ile Avrupa Birliði doða
koruma temel direktiflerinden Kuþ ve Habitat Direktifleri ile ulusal korunan alanlarýmýz dikkate
alýnarak korunan alanlarýn tefrik ve tesis edilmesinde sadelik ve netlik oluþturulmaya çalýþýlmýþ ayrýca
madde ile korunan alan sayýsý azaltýlmýþ, böylece uygulamanýn daha sade ve pratik hale getirilmesi
hedeflenmiþtir.

- Tasarýdan çýkarýlan koruma statüleri;  gen koruma alaný, peyzaj koruma alaný, sulak alan
bölgesi, tabiat alaný, yaban hayatý geliþtirme sahasý, yaban hayatý koruma sahasýdýr. Bu statülerin
içerdiði hususlar koruma alaný tanýmlarýnda dikkate alýnmýþtýr. Böylece örtüþmeler giderilmiþ ve
korunan alan tanýmlarý arasýndaki farklýlýklar daha net ortaya konulmuþtur.

– 16 –

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 701)

murat- /



- Tasarýda mevcut olan tabiatý koruma alaný, mili park, tabiat parký özel çevre koruma bölgesi
tanýmlarý muhafaza edilmiþ ancak içeriði daha ayrýntýlý olarak düzenlenmiþtir. 

- Tasarýda “habitat ve tür koruma alaný” olarak adlandýrýlan korunan alan “tür ve doðal yaþam
alaný” olarak yeniden adlandýrýlmýþ ve tanýmýn içeriði detaylandýrýlarak daha anlaþýlýr olmasý ve diðer
korunan alan tanýmlarýndan ayýrt edici unsurlarý içermesi saðlanmýþtýr. 

- Tasarýda “özel korunan alan” olarak adlandýrýlan korunan alan da “özel koruma alaný” olarak
deðiþtirilmiþ, tanýmý da daha ayrýntýlý ve belirgin hale getirilmiþtir.

- Tasarýda korunan alanlarýn belirlenmesine iliþkin hüküm kaldýrýlmýþ, konunun daha kapsamlý
ve sistematik olarak ele alýnmasý amacýyla 12 nci madde de yeniden düzenlenmiþtir.

- Ayný þekilde tasarýda, planlama ve katýlým, bölgeleme ile ilgili hükümler yetersiz bulunmuþ ve
14 üncü madde ile yeniden düzenlenmiþtir. 

� Tasarýda, korunan alanlarýn belirlenmesi ve ilanýna iliþkin bir madde bulunmamakta olup, bu
konudaki boþluðun giderilmesi amacýyla 12 nci madde ihdas edilmiþtir.

- Madde ile korunan alanýn, belirlenmesinden ilanýna kadar geçen aþamalarda, nasýl bir
deðerlendirmeye tabi olacaðýna iliþkin düzenleme yapýlmýþtýr. 

- Korunan alan ilaný öncesinde, bu alanlarýn mahalli tabiatý koruma kurullarýnca ön
deðerlendirmeye tabi tutulmasý öngörülmüþtür. Böylece korunan alanlarýn yerinden belirlenmesi
saðlanmýþ olacak hem de Bakanlýða teklif edilen alanlar ön deðerlendirmeye tabi tutulduðundan
Bakanlýðýn iþ yükü hafiflemiþ olacaktýr.

- Korunan alan niteliði taþýdýðýna karar verilen alanlardan orman rejimine tabi olanlar ile Hazine
mülkiyetinde olup büyüklüðü 5000 m2’den az olanlar Bakanlýkça, diðer alanlar ise Bakanlar Kurulu
tarafýndan koruma alaný olarak ilan edilir hükmü getirilmiþtir. Özellikle münferit tür ve habitat koruma
uygulamalarýnda Bakanlýðýn koruma amaçlarýný yerine getirmesine yasal zemin oluþturmak üzere
düzenlenmiþtir.

� Tasarýda korunan alanlarýn yeniden deðerlendirilmesine iliþkin bir hüküm bulunmamakta olup
bu konudaki boþluðun giderilmesi amacýyla 13 üncü madde ihdas edilmiþtir.

- Bugüne kadar meri mevzuatla ilan edilen korunan alan kriterlerinin çok net ve anlaþýlýr
olmamasýnýn yanýsýra, korunan alan tanýmlarý arasýnda belirgin farklýlýklarýn bulunmayýþý nedeniyle
birçok farklý özellikteki alan ayný korunan alan tanýmý içerisinde yer almýþtýr. Bu kanunla korunan alan
tanýmlarý 11 inci madde ile yeniden düzenlenmiþ ayrýca kriterlerde alt düzenlemelerle daha da
ayrýmlaþtýrýlmasý hedeflenmiþtir. Dolayýsýyla mevcut korunan alanlarýn Bakanlýk tarafýndan yürütülen
izleme çalýþmalarýnýn sonuçlarý da dikkate alýnarak yeniden deðerlendirilmesi söz konusu olacaktýr.
Ayrýca korunan alanlarýn sýnýrlarýnda yapýlmasý gereken deðiþikliklere de esas getirilebilmesi
bakýmýndan düzenleme yapýlmýþtýr. Bilimsel gerekçelerin ortaya konulmasý yaklaþýmý benimsenmiþtir. 

� Tasarýnýn muhtelif maddelerinde (madde 9, 10, 21) düzenlenen çeþitli hükümler içerisinde
yer verilen planlama, bölgeleme ve katýlýmla ilgili hususlar 14 üncü madde olarak yeniden
düzenlenmiþtir. Bu maddede korunan alanlara yapýlacak planlar sistematik olarak ele alýnmýþ ve plan
tanýmlarý net olarak düzenlenmiþ, münferit maddelerde ele alýnan hususlar tek bir madde ile ele
alýnarak kanun tekniðine uygun hale getirilmiþtir. 
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� Tasarýnýn 16 ncý maddesinde düzenlenen “ekolojik etki deðerlendirmesi” aþaðýdaki
deðiþikliklerle birlikte 15 inci madde olarak yeniden düzenlenmiþtir. 

-  Kanun sistematiði bakýmýndan madde korunan alanlar kýsmýnda ele alýnmýþtýr. 
- Habitat Direktifindeki koruma yaklaþýmýnýn temelini oluþturan habitat ve türlerin elveriþli

koruma statüsünde muhafazasý esasý getirilmiþtir. 
- Ekolojik etki deðerlendirmesi ile ilgili usul ve esaslarýn Bakanlýk tarafýndan belirlenmesi kabul

edilmiþ, bununla kapsamlý bir düzenleme yapýlmasý öngörülmüþtür. Korunan alanlara olumsuz etkisi
olabilecek ancak yapýlmasý zorunlu olan faaliyetlerin etkilerini en aza indirmek için Bakanlýk
tarafýndan gereken önlemlerin alýnmasý esasý getirilmiþtir. 

- Koruma altýna alýnan alanlarda üstün kamu yararý kararý verilmesi yetkisi, ilgili bakanlýklarýn
uygun görüþü alýnmak ve ekolojik etki deðerlendirmesi yapmak suretiyle Bakanlýða verilmiþtir. 

� Tabiatýn korunmasýnda halkýn katýlýmý ve bilgilendirilmesi Tasarýnýn 9 uncu maddesinde
öngörülmüþ ise de bu düzenleme yetersiz görülmüþ ve konunun önemine binaen 16 ncý madde ihdas
edilmiþtir. Kanunun amaçlarýndan birinin halkýn ve toplumun bilinç ve bilgi düzeyinin arttýrýlmasý
olduðu dikkate alýndýðýnda kapsamlý bir düzenleme yapýlmasý ihtiyacý ortaya çýkmaktadýr. Madde ile
getirilen düzenlemelerle; bilgi düzeyini artýrmaya yönelik araçlarýn kullanýlmasýna kanuni zemin
oluþturulmuþ ayrýca korunma alaný ilaný, planlamasý yeniden deðerlendirilmesi sürecinde halkýn
bilgilendirilmesi hususu hükme baðlanmýþtýr. 

� Tasarýda tabiatýn korunmasý için kurumlarýn iþbirliðine yönelik bir hüküm bulunmamaktadýr.
Bu amaçla 17 nci madde ihdas edilmiþtir. Bu madde ile; 

- Tabiatýn ve biyolojik çeþitliliðin korunmasý amacýna yönelik iþbirliði yapýlabileceðine iliþkin
düzenlemeler getirilmiþtir. Böylece korumanýn en önemli araçlarýndan biri olan sivil toplum
kuruluþlarý ile diðer ilgili kuruluþlarla iþbirliðinin geliþtirilmesine kanuni zemin oluþturacak
düzenleme yapýlmýþtýr.

- Sivil toplum kuruluþlarýnýn bilgilendirme ve eðitim verme gibi konularda aktif olmalarýnýn
önünü açacak hükümlere yer verilmiþtir.

- Tasarýnýn 34 üncü maddesinde yer verilen iþletme yetkisinin devri hususu bu maddeye eklenmiþ
ve bu yetki koruma alanlarý ile sýnýrlandýrýlmýþ böylece maddenin uygulama alaný netleþtirilmiþtir.     

� Tasarýnýn 14 üncü maddesinde “yöre halkýnýn haklarý” ile 27 nci maddesinde “destekler”
baþlýðý altýnda yer alan düzenlemeler, konu bütünlüðünün ve sistematiðinin saðlanmasý bakýmýndan
18 inci madde olarak yeniden düzenlenmiþtir. Ayrýca bu maddede doða koruma faaliyetlerini
destekleyici olabilmesi bakýmýndan teþvik ödülleri öngörülmüþtür.

� Tasarýnýn 11 inci maddesinde yer alan “kamulaþtýrma ve takas” ve 12 nci maddesinde yer
alan “tahsis” hükümleri kanun sistematiði açýsýndan tek bir madde altýnda 19 uncu madde olarak
yeniden düzenlenmiþtir. 

� Tasarýnýn “Korunan alanlarýn güvenliði ve alan kýlavuzlarý” baþlýklý 13 üncü maddesi
aþaðýdaki deðiþikliklerle birlikte 20 nci madde olarak yeniden düzenlenmiþtir. 

- Hükümleri saklý kanunlara, 9/7/1982 tarihli ve 2692 sayýlý Sahil Güvenlik Komutanlýðý Kanunu
eklenmiþtir.

- Alan kýlavuzluðu ile ilgili düzenleme daha anlaþýlýr hale getirilmiþ, uzun devreli geliþme
planlarý, koruma altýna alýnan alanlara hazýrlanan planlar olarak deðiþtirilmiþtir.
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- Korunan alanlarýn denetim ve korunmasýnýn özel güvenlik görevlileri marifetiyle saðlanmasý
durumunda bu görevlilere Bakanlýk tarafýndan özel eðitim verilmesi benimsenmiþtir. 

- Bu kanun kapsamýnda çýkarýlmasý öngörülen yönetmeliklerle ilgili ileriki maddelerde genel
bir hüküm bulunduðundan ilgili maddelerden bu husus çýkarýlmýþtýr.

� Tasarýnýn  “Korunan alanlarda verilecek izinler, tesis edilecek intifa ve irtifak haklarý” baþlýklý
15 inci maddesi aþaðýdaki deðiþikliklerle birlikte 21 inci madde olarak yeniden düzenlenmiþtir.  

- Koruma altýna alýnan alanlardaki izin talepleri söz konusu olduðunda yapýlacak iþ ve iþlemler
hükme baðlanmýþtýr. Taleplerde, öncelikle alan ve türler üzerindeki etkilerinin araþtýrýlmasý, olumsuz
etkilerinin olmasý muhtemel olan talepler için ilmi yollarla ekolojik etki deðerlendirmesi yapýlmasý,
alan ve türlerin sürdürülebilir þekilde devamýnýn saðlanmasý için telafi edici tedbirler dahil her türlü
tedbir alýnmak þartýyla izin verilmesi öngörülmüþtür. 

- Ýzin verilen sahada ise korunan alanýn bütünlüðünü koruyucu tedbirler alýnmasý, nesli yok olma
tehdidi altýnda bulunan habitat tiplerini ve türlerini barýndýran alanlarda kamu güvenliði ve halk
saðlýðý sebepleri dýþýnda izin verilmeyeceði hükme baðlanmýþtýr.

- Uzun devreli geliþme planý yerine korunan alanlarda onaylanmýþ plan ifadesi kullanýlmýþ
böylece kanun kapsamýndaki planlama yaklaþýmýyla uyumlu hale getirilmiþtir.

- Koruma ilanýndan önce mevcut tesislere koruma amaçlarýyla uyumlu izin verilebileceðine dair
düzenleme getirilmiþ, böylece müktesep haklar dikkate alýnmýþtýr.

� Tasarýnýn  “Türlerin ve tabii yaþama alanlarýnýn korunmasý ve ekolojik etki deðerlendirmesi”
baþlýklý 16 ncý ve “Özel olarak korunan yabani bitki ve hayvan türleri ve yaþama alanlarý” baþlýklý 17
nci maddeleri aþaðýdaki deðiþikliklerle birlikte 22 nci madde olarak yeniden düzenlenmiþtir.  

- Habitat Direktifinde yer alan korunmasý gerekli türlerin neler olduðu hususunda açýklýk
getirecek þekilde bu maddede yeniden düzenleme yapýlmýþtýr.  “Özel olarak korunan türler” ibaresi
“Korunan türler” ibaresi olarak deðiþtirilmiþtir. 

- Tasarýda Bakanlýkça belirlenmesi öngörülen listeye alýnacak habitat tipleri ve türlerinin
kriterleri belirlenerek yeniden düzenlenmiþtir. 

- Habitat Direktifinde yer alan öncelikli korunmasý gereken türlere iliþkin düzenleme yapýlmýþtýr.
- Bu Kanun kapsamýnda listelenen türlerin yeterli popülasyon deðerine ulaþmadan avlanmasý

yasaklanmýþtýr. Böylece Kara Avcýlýðý Kanunu ile bu Kanunun çatýþmasý da söz konusu olmayacaktýr.
� Tasarýnýn “yabancý tür giriþinin engellenmesi” baþlýklý 18 inci maddesi, 23 üncü madde olarak

yeniden düzenlenmiþtir. Maddenin baþlýðý, içeriðine uygunluk saðlamak amacýyla “yerinde koruma”
olarak deðiþtirilmiþtir. Korunan alanlarda, yabancý ve yayýlýmcý türlerin giriþinin engellenmesi için
gerekli tedbirler alýnmasý, bunlarýn dýþýnda kalan alanlardaki yabancý ve yayýlýmcý türlerin alana
giriþine ise Ulusal Tabiatý Koruma Kurulunca karar verilmesi öngörülmüþtür.

� Tasarýnýn “Yerleþtirme” baþlýklý 19 uncu maddesi aþaðýdaki deðiþikliklerle birlikte 24 üncü
madde olarak yeniden düzenlenmiþtir. 

- Tasarý maddesinin ikinci fýkrasýnda yer alan “Yabani hayvan ve korunan bitki türlerinin
habitatlarý” ibaresi yerine “koruma altýna alýnan alanlarda” ifadesi getirilerek düzenlemenin sýnýrlarý
netleþtirilmiþtir. 

- Sýký korunan türlerin elveriþli statüde korunmasýna katký saðlayacaðýnýn yöre halkýna
danýþýlmasý sonrasýnda belirlenmesi koþuluyla, tabii ortamlarýna yeniden yerleþtirilmelerinin
uygunluðu konusunda çalýþmalar yapýlmasýna dair hüküm ilave edilmiþ, böylece Habitat
Direktifindeki yaklaþýma uygunluk saðlanmýþtýr. 

– 19 –

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 701)

murat- /



� Tasarýnýn “Alan dýþýnda koruma” baþlýklý 20 nci maddesi 25 inci madde olarak yeniden
düzenlenmiþtir. 

� Tasarýnýn “Ekosistem iyileþtirilmesi” baþlýklý 22 nci maddesi aþaðýdaki deðiþikliklerle birlikte
26 ncý madde olarak yeniden düzenlenmiþtir.

- “Ekosistemde ekolojik etki deðerlendirme raporunda verilen taahhütlere uymayanlarýn faaliyeti
Bakanlýkça durudurulur” hükmünde ekosistem kavramýnýn çok geniþ ve net olmayan bir ifade
olmasýndan dolayý bu kavramýn yerine “korunan alanlar” ifadesi benimsenmiþtir. 

� Tasarýnýn “Araþtýrma izinleri” baþlýklý 23 üncü maddesi, 27 nci madde olarak yeniden
düzenlenmiþtir. Koruma altýna alýnan alanlardaki araþtýrmaya yönelik faaliyetleri, Bakanlýðýn iznine
tabi tutmak þeklinde düzenleme yapýlmýþ, böylece hükmün uygulama alanlarý netleþtirilmiþtir.

� Tasarýnýn “hayvan türleri hakkýnda yasak fiiller ve kullanýlmasý yasak araçlar” baþlýklý 24
üncü maddesi ile “Bitki türleri ile ilgili yasak fiiller” baþlýklý 25 inci maddesi tek maddede 28 inci
madde olarak yeniden düzenlenmiþtir. Mükerrer fýkralar metinden çýkarýlmýþ olup yasaklarýn kapsamý
dýþýnda tutulan izinler de zaten kanunun ilgili bölümlerinde mevcut olduðundan metinden
çýkarýlmýþtýr.

� Tasarýnýn “Veri toplama ve izleme” baþlýklý 26 ncý maddesi 29 uncu madde olarak yeniden
düzenlenmiþtir. Maddede izlenmesi yapýlacak konu biyolojik çeþitlilik unsurlarý kapsamý çok geniþ
olduðundan “öncelikle koruma altýna alýnan habitatlar ve türler listelerindeki biyolojik çeþitlilik
unsurlarý” olarak deðiþtirlerek düzenleme yapýlmýþtýr. 

� Tasarýnýn “Gelirler” baþlýklý 28 inci maddesi 30 uncu madde olarak yeniden düzenlenmiþtir. 

� Tasarýnýn “Fayda paylaþýmý” baþlýklý 29 uncu maddesi 31 inci madde olarak yeniden
düzenlenmiþtir. 

� Tasarýnýn “Ýdari yaptýrýmlar” baþlýklý 30 uncu maddesi aþaðýdaki deðiþikliklerle birlikte 32
nci madde olarak yeniden düzenlenmiþtir. 

- Madde numaralarý deðiþtiði için madde atýflarýnda da deðiþiklikler yapýlmýþtýr. Ýzinsiz toplanan
türlerin ve türevlerinin ülke dýþýna çýkarýlmasý her ne kadar Tasarý metninde yasaklanmýþ ise de
herhangi bir yaptýrýma baðlanmamýþtýr. Maddeyle, bu fiile de idari para cezasý öngörülerek yeni bir
düzenleme yapýlmýþtýr. 

- Maddenin altý ve onbirinci fýkralarýnda yer alan fiilleri iþleyenler bakýmýndan hürriyeti baðlayýcý
ceza da öngörülmüþ, bu sebeple de maddenin baþlýðý “adli ve idari yaptýrýmlar” olarak deðiþtirilmiþtir. 

- Herhangi bir boþluða yer vermemek amacýyla bu Kanunda yer alan idari yaptýrýmlarýn
uygulamasýnýn da Kabahatler Kanunu kapsamýnda olacaðý hükmü eklenmiþtir. 

� Tasarýnýn “Tazmin yükümlülüðü” baþlýklý 31 inci maddesi 33 üncü madde olarak yeniden
düzenlenmiþtir. Maddede eski hale döndürülmenin mümkün olmadýðý haller de dikkate alýnarak ilave
düzenlemeye gidilmiþtir.

� Tasarýnýn “Turizm bölgesi, turizm alaný ve turizm merkezi” baþlýklý 32 nci maddesi aþaðýdaki
deðiþikliklerle birlikte 34 üncü madde olarak yeniden düzenlenmiþtir. 

- Korunan alanlar içinde kalan kültür varlýklarý ve sit alanlarýnýn da 2863 sayýlý Kanun
hükümlerine tabi olacaðýna dair düzenleme yapýlmýþtýr.  
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- 4848 sayýlý Kültür ve Turizm Bakanlýðý Teþkilat ve Görevleri Hakkýnda Kanun; Kültür ve
Turizm Bakanlýðýna turizmi, milli ekonominin verimli bir sektörü haline getirebilmek için yurdun
turizme elveriþli bütün imkanlarýný deðerlendirmek, geliþtirmek ve pazarlamak; ülkenin turizme tahsis
edilecek kaynaklarýný araþtýrmak, önceliklerini belirlemek, turizm sektöründe kullanýlabilecek doðal
kaynaklarýn korunmasý deðerlendirilmesiyle ilgili çalýþmalarý yürütmek, bu konuyla ilgili olarak diðer
kamu kurum ve kuruluþlarý ile özel kuruluþlarla iþbirliði yapmak görevlerini vermiþtir. Bu görevler
çerçevesinde koruma statüleri sona eren alanlarýn, bu düzenleme ile öncelikle çevreyle en barýþýk
sektör olan turizm sektörü tarafýndan kullanýlmasý amacýyla madde deðiþtirilmiþtir. 

� Tasarýnýn 2 nci maddesinde yer alan hükümleri saklý kanunlar ile yine Tasarýnýn “Yürürlükten
kaldýrýlan hükümler” baþlýklý 37 nci maddesinde yer alan atýflara iliþkin hükümler kanun sistematiði
bakýmýndan bu maddeye taþýnmýþ ve bu düzenleme 35 inci madde olarak kabul edilmiþtir. 

� Tasarýnýn “Uygulanmayacak hükümler” baþlýklý 33 üncü maddesi 36 ncý madde olarak yeniden
düzenlenmiþtir. Tasarýnýn 2 nci maddesinde yer alan Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðýnýn görev ve yetki
alanýna býrakýlan tarýmsal konularý bu Kanun kapsamý dýþýnda tutan hüküm de ilgisi sebebiyle bu
maddeye taþýnmýþtýr. 

� Tasarýnýn “Yönetmelikler” baþlýklý 35 inci maddesi 37 nci madde olarak aynen
benimsenmiþtir. 

� Tasarýnýn “Deðiþtirilen hükümler” baþlýklý 36 ncý maddesi 38 inci madde olarak yeniden
düzenlenmiþtir. Bu madde kanun yapým tekniði bakýmýndan redaksiyona tabi tutulmuþtur.

- 3213 sayýlý Maden Kanunun 7 nci maddesinde yapýlan ibare deðiþikliði ile eklenen kýsma
“yaban hayatý geliþtirme sahalarý” ibaresi de ilave edilmiþtir.  

- 4856 sayýlý Çevre ve Orman Bakanlýðý Teþkilat ve Görevleri Hakkýnda Kanunda yapýlan
deðiþiklikler, bu Kanunun amaç maddesinde yapýlan deðiþikliklere göre yeniden düzenlenmiþtir. 

- 4856 sayýlý Kanunun 13 üncü maddesinde yapýlan deðiþiklikler, bu Kanunun 11 inci maddesiyle
korunan alanlarda yapýlan deðiþiklikler kapsamýnda yeniden düzenlenmiþtir. 

� Tasarýnýn “Yürürlükten kaldýrýlan hükümler” baþlýklý 37 nci maddesi aþaðýdaki deðiþikliklerle
birlikte 39 uncu madde olarak yeniden düzenlenmiþtir. 

- Tasarý ile 2863 sayýlý Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fýkrasýnýn (a) bendinin ikinci
paragrafýnda yer alan “hayvan ve bitki fosilleri,” ile “çakmak taþlarý (sleks), volkan camlarý
(obsidyen),” ibareleri yürürlükten kaldýrýlmakta iken, yapýlan deðiþiklikle bu ibarelerin Kanun
metninde kalmasý uygun görülmüþtür. 

- Madde ile, getirilen yeni hükümlerle, çeliþen diðer kanun maddeleri yürürlükten kaldýrýlmýþ ve
diðer mevzuatta yürürlükten kaldýrýlan 2873 sayýlý Milli Parklar Kanunu ve 2863 sayýlý Kültür ve
Tabiat Varlýklarýný Koruma Kanununun doðal sitlerle ilgili hükümlerine yapýlan atýflarla Kara Avcýlýðý
Kanunu ile Çevre Kanununa iliþkin düzenleme yapýlarak hukuki boþluk doðmamasý saðlanmýþtýr.

- Kara Avcýlýðý Kanununda yer alan “yaban hayatý koruma sahasý” tanýmý yürürlükten
kaldýrýlmýþtýr. Bu kanun kapsamýnda tür koruma içerisinde yaban hayatý da korunacaðýndan dolayý bu
deðiþiklik yapýlmýþtýr.

� Tasarýnýn “Devir iþlemleri” baþlýklý Geçici 3 üncü Maddesi Geçici 1 inci Madde olarak yeniden
düzenlenmiþtir. Maddede, devir iþlemlerinin gerçekleþtirilmesi için süre 1 yýl olarak düzenlenmiþtir.
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� Tasarýnýn “Mevcut Statüler” baþlýklý Geçici 1 inci Maddesi ile “Tescili yapýlmýþ doðal sit veya
tabiat varlýklarýnýn deðerlendirilmesi” baþlýklý Geçici 2 nci Maddesi aþaðýdaki deðiþikliklerle birlikte
tek madde halinde Geçici 2 nci Madde olarak yeniden düzenlenmiþtir. 

- Ülkemizin de taraf olduðu UNESCO’nun “Dünya Kültürel ve Doðal Mirasýnýn Korunmasýna
Dair Sözleþme” gereðince oluþturulan dünyadaki korunmasý gerekli kültürel ve doðal varlýklara iliþkin
liste “UNESCO Dünya Miras Listesi” olarak adlandýrýlmaktadýr. Bu nedenle de maddede gerekli
deðiþiklik yapýlmýþtýr. 

- Devirlerde Çevre ve Orman Bakanlýðý ile Kültür ve Turizm Bakanlýðý arasýnda ihtilaf olmasý
halinde her iki bakanlýðýn birlikte oluþturacaðý Bilim Heyetinin verdiði karara göre iþlem yapýlacaðý
hükmü getirilmiþtir.   

� Tasarýnýn “Özel olarak koruma altýndaki yabani bitki türleri” baþlýklý Geçici 4 üncü Maddesi
aþaðýdaki deðiþikliklerle birlikte Geçici 3 üncü Madde olarak yeniden düzenlenmiþtir. 

� Tasarýnýn “Yürürlük” baþlýklý 38 inci maddesi, 40 ýncý madde olarak aynen benimsenmiþtir.

� Tasarýnýn “Yürütme” baþlýklý 39 uncu maddesi, 41 inci madde olarak aynen benimsenmiþtir.

Ayrýca, kanunlarýn hazýrlanmasýnda uygulanan usul ve esaslar doðrultusunda, Tasarý metninin
kýsým ve bölüm sýralamasý ile madde baþlýklarý madde metinlerinin içeriðine uygun olarak yeniden
düzenlenmiþ; bu doðrultuda maddelerdeki fýkra numaralarý teselsül ettirilmiþtir.  Tasarý kanun yapým
tekniðine uygunluðun saðlanmasý amacýyla redaksiyona tabi tutulmuþtur.  

Raporumuz, Çevre Komisyonu Baþkanlýðýna saygý ile arz olunur. 

Başkan Üye Üye 

Mustafa Öztürk Alev Dedegil Tansel Barış
Hatay İstanbul Kırklareli

Üye

Safiye Seymenoğlu
Trabzon
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ALT KOMÝSYONUN KABUL ETTÝÐÝ METÝN

TABÝATI VE BÝYOLOJÝK ÇEÞÝTLÝLÝÐÝ KORUMA KANUNU TASARISI

BÝRÝNCÝ KISIM
Genel Hükümler

BÝRÝNCÝ BÖLÜM
Amaç, Tanýmlar ve Ýlkeler

Amaç ve kapsam 
MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacý; 

a) Tabiatýn, tabii deðerlerin ve biyolojik çeþitliliðin korunmasýna ve sürdürülebilir kullanýmýna,  

b) Halkýn tabiat hakkýnda bilgisini, ilgisini ve toplumun koruma amaçlarýna yönelik katkýlarýný
artýracak faaliyetlerin desteklenmesine, 

iliþkin usul ve esaslarýn düzenlenmesidir. 

(2) Bu Kanun, biyolojik çeþitliliðin korunmasý, koruma altýna alýnan alanlarýn belirlenmesi,
korunmasý, iyileþtirilmesi, yönetilmesi ve geliþtirilmesine; her türlü izin, izleme ve denetim
faaliyetlerine iliþkin esas ve hükümleri kapsar. 

Tanýmlar
MADDE 2- (1) Bu Kanunun uygulanmasýnda;

a) Alan kýlavuzu: Alan kýlavuzluðu eðitimi sonrasýnda sertifika ve kimlik almaya hak kazanmýþ
kiþiyi,

b) Arboretum: Belli bir alanda, sistematik bir þekilde düzenlenmiþ, farklý türlerde canlý aðaç ve
çalýlarýn oluþturduðu ve aðýrlýklý olarak bilimsel amaçlarla kullanýlan botanik bahçesini, 

c) Bakanlýk: Çevre ve Orman Bakanlýðýný,

ç) Biyolojik çeþitlilik: Ekosistemlerin, türlerin, genlerin ve bunlarýn birbiriyle olan iliþkilerinin
çeþitliliðini ve bunlarýn deðiþkenliðini,  

d) Ekolojik etki deðerlendirmesi: Gerçekleþtirilmesi planlanan etkinliklerin ve projelerin
ekosistemlere olabilecek olumlu ya da olumsuz etkilerinin belirlenmesi, olumsuz yöndeki etkilerin
önlenmesi ya da ekosistemlerin kendisine ve iþleyiþine zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi
için alýnacak önlemlerin tespit edilmesi amacýyla sürdürülecek çalýþmalarý,

e) Ekolojik etkilenme bölgesi: Korunan alan ekosistemi ile iliþkili ve onu destekleyen habitatlarýn
oluþturduðu bölgeyi,

f) Ekolojik koridor: Birbirine yakýn coðrafi bölgelerdeki habitatlarý ekolojik olarak birbirine
baðlayan, türler arasýndaki geçiþe imkan saðlayan, doðal veya yapay olarak teþkil edilmiþ baðlantý
alanlarýný,

g) Ekosistem: Tabiattaki canlý ve cansýz varlýklarýn aralarýnda karmaþýk iliþkiler ve etkileþimler
kurarak oluþturduðu, herbiri belli iþlevselliðe sahip birimleri,

ð) Endemik: Daðýlýmý belli bir coðrafi alanda sýnýrlý olan veya  tabii yaþam alaný sýnýrlý bir coðrafi
bölgeden ibaret olaný, 
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h) Fauna: Bir bölgedeki hayvan türlerini,
ý) Flora: Bir bölgedeki bitki türlerini,
i) Genetik kaynak: Mevcut veya potansiyel deðer taþýyan iþlevsel kalýtým birimleri ihtiva eden

bitki, hayvan, mikroorganizma veya baþka menþei olan her türlü materyali, 
j) Habitat: Canlýlarýn yaþadýðý alanlarý,
k) Habitat koruma statüsü: Bir habitat ve tipik türlerinin uzun dönemli doðal daðýlýmýný, yapýsýný,

iþlevlerini ve tipik türlerinin uzun dönemde hayatta kalmasýný belirleyen tesirlerin toplamýný,
l) Habitat elveriþli koruma statüsü: Bir habitatýn doðal kapsam alaný küçülmüyorsa ve uzun

dönemde kendini devam ettirebilmesi için gerekli özgün yapýsal ve iþlevsel özellikleri var olmaya
devam ediyorsa kabul edilecek koruma statüsünü, 

m) Hassas tür: Mevcut þartlarý sebebiyle yakýn gelecekte nesli yok olma tehlikesi ile karþý karþýya
kalabilecek türleri, 

n) Koruma: Habitatlar ile yabani flora ve fauna türlerinin popülasyonlarýnýn, elveriþli bir statüde
muhafazasý veya iyileþtirilmesi için alýnmasý gerekli tedbirleri,

o) Korunan alan / koruma alaný: Bu Kanun uyarýnca Bakanlar Kurulu veya Bakanlýk tarafýndan
sýnýrlarý belirlenerek koruma amacýyla ilan edilen kara, kýyý, sucul ve ulusal deniz alanlarýný,

ö) Kuþ koruma alaný: Ulusal veya küresel ölçekte nesli tehlike altýndaki kuþ türlerinden en az bir
türü, önemli sayýda kuþu veya alt türlerinin bir kýsmýný sürekli veya geçici olarak barýndýran ve
tabiattaki kuþ türlerinin nesillerini sürdürebilmesi için özel önem taþýyan alanlarý,

p) Mutlak koruma bölgesi: Koruma altýna alýnan alanlarda sýký koruma gerektiren tabiat ve
biyolojik çeþitlilik deðerlerini barýndýran; denetim, yönetim veya bilimsel amaçlý araþtýrmalar ve
izlemeler dýþýnda insan faaliyetlerine izin verilmeyen bölgeleri,

r) Nadir tür: Nesli yok olma tehlikesi ya da hassas türler kategorisinde olmayan ancak sýnýrlý
coðrafi alanlarda bulunmasý ya da geniþ alanlarda sýnýrlý sayýda olmasý sebebiyle risk altýnda bulunan
türleri,

s) Nesli yok olma tehlikesine maruz tür: Doðal yaþama alanýnda soyu tükenme tehlikesiyle karþý
karþýya kalan türleri, 

þ) Özel dikkat gerektiren tür: Doðal yaþama alanlarýnda potansiyel olarak istismara uðrama
ihtimaline karþý, koruma maksatlý tedbirlerin alýnmasýný gerektiren endemik türleri,

t) Peyzaj: Özellikleri insan ve/veya tabii faktörlerin etkileþimi ve eylemi sonucunda oluþan,
zaman ve mekân boyutunda deðiþim göstermesiyle dinamik yapýda olan, belirli kalite göstergeleri ve
çeþitlilik sýnýflamalarýyla ifade edilebilen alanlarý, 

u) Popülasyon: Belirli bir bölgede yaþayan bir türe ait bireylerin oluþturduðu topluluðu,
ü) Sulak alan: Tabii veya suni, devamlý veya geçici, durgun veya akýntýlý, tatlý, acý veya tuzlu,

denizlerin gelgit hareketlerinin çekilme devresinde altý metreyi geçmeyen derinlikleri kapsayan, baþta
su kuþlarý olmak üzere canlýlarýn yaþama ortamý olarak önem taþýyan bütün sular ile bataklýk, sazlýk,
turbiyerler ve bu alanlarýn kýyý kenar çizgisinden itibaren kara tarafýna doðru ekolojik etki altýnda
kalan yerleri,

v) Sýnýrlý kullaným bölgesi: Koruma altýna alýnan alanlarda, koruma amaçlarýyla çeliþmeyen
sýnýrlý insan faaliyetlerine ve kullanýma izin verilebilen bölgeleri,

– 24 –

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 701)

murat- /



y) Tabii deðer: Ýnsan emeði deðmemiþ, ender bulunmalarý veya özellikleri ve güzellikleri
bakýmýndan korunmasý gerekli yer üstünde, yer altýnda veya su altýnda bulunan canlý veya cansýz
varlýklarý,

z) Tür: Ortak bir soydan gelen ve tabii þartlarda kendi aralarýnda çiftleþebilen veya döllenebilen,
üreme kabiliyetine sahip benzer organizmalar grubunu,

aa) Tür koruma statüsü: Bir türün uzun dönemli daðýlýmýný ve popülasyonun çokluðunu
etkileyecek tesirlerin toplamýný,

bb) Tür elveriþli koruma statüsü: Veriler bir türün varlýðýný kendi doðal habitatýnýn bir unsuru
olarak uzun dönemde koruyabileceðini gösteriyorsa, türün doðal yayýlma alaný öngörülebilir bir
gelecekte daralma riski taþýmýyorsa ve popülasyonu için gerekli geniþlikte bir yaþam alaný mevcutsa
kabul edilecek koruma statüsünü, 

cc) Yabancý tür: Tabii yayýlýþ alanlarýndan yeni ekosistemlere çeþitli etkiler neticesinde taþýnan türleri,
ifade eder.
Ýlkeler
MADDE 3- (1) Tabiatýn, tabii deðerlerin ve biyolojik çeþitliliðin korunmasý ile sürdürülebilir

kullanýmýn saðlanmasýnda;
a) Tabiatýn, biyolojik çeþitliliðin ve peyzajýn korunmasý için koruma-kullanma dengesinin

gözetilmesi,
b) Koruma bölgelerinin ekonomik, sosyal ve kültürel gereksinimlerinin yaný sýra bölgesel ve

yerel karakteristiklerinin de göz önünde bulundurularak korunmasý, 
c) Ýhtiyatlýlýk ilkesi gereði, çevre üzerinde ciddi veya tamiri mümkün olmayan hasar tehditlerinin

varlýðýnda, bilimsel kanýtlarýn ortaya çýkmasýný beklemeden gerekli önlemlerin alýnmasý, 
ç) Tabii yaþama alanlarýnda; tabiatýn, biyolojik çeþitliliðin ve ekosistemlerin elveriþli koruma

statüsünde korunmasý, devamlýlýklarýnýn saðlanmasý, iyileþtirilmesi ve bu alanlardaki bitki ve hayvan
türlerinin muhafazasý,

d) Ekolojik denge ve tabii ekosistem deðerlerinin korunmasý,
e) Bu Kanunda tanýmlanan korunan alanlarýn birden fazlasýnýn özelliklerine sahip olsa dahi,

koruma altýna alýnan bir alanýn tek bir korunan alan adý altýnda ilan edilmesi, 
f) Korunan alanlarda koruma ve kullaným kararlarýnýn, her tür ve ölçekteki planlar ile

belirlenmesi,
g) Tabiat ve biyolojik çeþitliliðin korunmasýyla ilgili yönetim ve karar alma süreçlerinde;

þeffaflýðýn, bilgi edinme hakkýnýn ve aktif toplumsal katýlýmýn saðlanmasý, 
ð) Tabiat hakkýnda ve biyolojik çeþitlilik konusunda toplumun bilgi düzeyinin artýrýlmasý ve

koruma amaçlarýna uygun katkýlarýný artýracak faaliyetlerin desteklenmesi,
esastýr. 
2) Koruma alanlarýna etkisi olabileceði Bakanlýkça belirlenen faaliyetler için ekolojik etki

deðerlendirmesi yapýlmasý mecburidir.
3) Sektörel ve bölgesel ekonomik ve sosyal kalkýnma plan, program ve faaliyetlerinde tabiat ve

biyolojik çeþitliliðin korunmasý hususlarý göz önüne alýnýr.
4) Korunan türlerin toplanmasý, taþýnmasý, bulundurulmasý ve ülke dýþýna çýkarýlmasýnda

Bakanlýkça belirlenen esaslara uyulur.
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Biyoçeþitliliði koruma aðý
MADDE 4- (1) Bakanlýk türlerin ve habitatlarýn etkileþimine imkan saðlamak,  biyolojik

çeþitliliðin korunmasýna, geliþtirilmesine ve dengeli coðrafi daðýlýmýna yardýmcý olmak amacýyla;
ekolojik açýdan önemli ve coðrafi olarak birbirine yakýn koruma alanlarýnýn ekolojik koridorlarla
birbirine baðlanmasýyla tesis edilen biyoçeþitliliði koruma aðý oluþturur.

(2) Biyoçeþitliliði koruma aðýna dahil edilecek alanlar, ülke düzeyinde temsiliyet esasýna göre
ve korunan alanlar arasýndaki tabii etkileþime ve geçiþe imkân saðlayacak þekilde belirlenir.

(3) Biyoçeþitliliði koruma aðý; korunan alanlarý ve ekolojik koridorlarý kapsar. Biyoçeþitliliði
koruma aðýnda koruma amaçlarýna uygun tedbirler alýnýr.

(4) Biyoçeþitliliði koruma aðýnda ekolojik uygunluðun geliþtirilmesi bakýmýndan, yabani fauna
ve flora ile bunlarýn göçleri ve genetik etkileþimleri için büyük önem arz eden arazi özellikleri ve
bunlar arasýndaki iliþkiler dikkate alýnýr. 

(5) Biyoçeþitliliði koruma aðýna dâhil edilen alanlar;  koruma amaçlý sözleþmeler, tahsis,
kamulaþtýrma ve takas yapýlmasý, intifa hakký veya irtifak hakký tesis edilmesi ya da diðer tedbirler
alýnmasý suretiyle teminat altýna alýnýr.

(6) Bakanlýk tarafýndan biyoçeþitliliði koruma aðýnýn korunmasýna ve geliþtirilmesine katkýda
bulunmak amacýyla ve Bakanlar Kurulu kararýyla uygun görülen biyoçeþitliliði koruma aðý için
uluslararasý iþbirliði yapýlabilir.

ÝKÝNCÝ BÖLÜM
Kurullar 

Ulusal Tabiatý Koruma Kurulu 
MADDE 5- (1) Ulusal Tabiatý Koruma Kurulu; Bakanlýk Müsteþarýnýn veya görevlendireceði

Müsteþar Yardýmcýsýnýn baþkanlýðýnda;
a) Doða Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü veya yardýmcýsý, 
b) Orman Genel Müdürü veya yardýmcýsý, 
c) Özel Çevre Koruma Kurumu Baþkaný veya yardýmcýsý, 
ç) Devlet Su Ýþleri Genel Müdürü veya yardýmcýsý, 
d) Ýçiþleri Bakanlýðýnýn belirleyeceði bir temsilci, 
e) Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanlýðýnýn belirleyeceði bir temsilci,
f) Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðýnýn belirleyeceði bir temsilci,  
g) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlýðýnýn belirleyeceði bir temsilci,
ð) Kültür ve Turizm Bakanlýðýnýn belirleyeceði bir temsilci,
h) Doða koruma, biyolojik çeþitlilik veya çevre ekolojisi alanlarýnda ihtisas sahibi, en az

doçentlik ünvaný bulunanlar arasýndan; biri Bakanlýk, biri Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araþtýrma
Kurumu,  ikisi Yükseköðretim Kurulu tarafýndan belirlenecek dört akademik temsilci, 

ý) Bakanlýða baþvuran doða koruma alanýnda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluþlarý arasýndan,
bu kuruluþlarýn son beþ yýl içinde doðayý ve biyolojik çeþitliliði koruma alanlarýnda gösterdiði
faaliyetler, habitat ve tür koruma çalýþmalarý ile adaylarýn eðitim ve deneyimleri dikkate alýnarak
Bakanlýk tarafýndan belirlenecek üç temsilci, ayrýca Çevre Mühendisleri Odasýndan en az beþ yýl
deneyimli uzman bir temsilci, 

olmak üzere toplam onsekiz kiþiden oluþur. 

– 26 –

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 701)

murat- /



(2) Bakanlýklar tarafýndan belirlenen temsilciler en az genel müdür veya genel müdür yardýmcýsý
düzeyinde olur ve kurul çalýþmalarýnda temsil ettikleri Bakanlýðý ilgilendiren konularda
koordinasyonu saðlar.

(3) Makama baðlý tanýmlanmamýþ üyelik için görev süresi üç yýldýr.  

(4) Kurul salt çoðunlukla toplanýr. Kararlar toplantýya katýlan üyelerin salt çoðunluðuyla alýnýr.
Oylamada eþitlik halinde Kurul baþkanýnýn oyu yönünde karar alýnmýþ sayýlýr.

(5) Kurul üyelerine, ayda dört toplantýyý geçmemek üzere katýldýklarý her toplantý için uhdesinde
kamu görevi bulunanlara (1.500), uhdesinde kamu görevi bulunmayanlara (2.000) gösterge rakamýnýn
memur aylýk katsayýsý ile çarpýmý sonucu bulunacak tutarda huzur hakký ödenir.

(6) Toplantý mahali dýþýndan gelen Kurul üyelerine,  ayrýca 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayýlý
Harcýrah Kanunu hükümleri uyarýnca harcýrah ödenir.

(7) Kurul Baþkan ve üyeleri; kendilerinin, eþlerinin, evlatlýklarýnýn, ikinci derece dâhil kan ve
kayýn hýsýmlarýnýn ticari faaliyette bulunduðu veya bu kiþilerin hisselerine sahip olduðu þirketlerin
çalýþma alanýna giren konularýn görüþüldüðü Kurul toplantýlarýna katýlamaz.   

(8) Kurulun sekretarya hizmetleri Bakanlýkça saðlanýr. 

Ulusal Tabiatý Koruma Kurulunun görev ve yetkileri
MADDE 6- (1) Ulusal Tabiatý Koruma Kurulunun görev ve yetkileri þunlardýr:

a) Bu kanun kapsamýna giren konularda gerekli kararlarý almak.

b) Tabiatýn ve biyolojik çeþitliliðin korunmasýný ve iþ ve iþlemlerin bilimsel esaslara göre
yürütülmesini saðlamak amacýyla gerekli kararlarý almak.

c) Tabiatý koruma konusunda ulusal stratejileri belirlemek.

ç) Bakanlar Kurulu tarafýndan herhangi bir faaliyetle ilgili üstün kamu yararý kararý verildiðinde
telafi edici önlemleri belirleyici çalýþma yapmak.

d) Bu Kanun kapsamýnda kurum ve kuruluþlar arasýnda çýkabilecek sorunlarda çözümler
üretmek. 

e) Halkýn bilgilendirilmesine ve katkýsýnýn artýrýlmasýna yönelik plan ve programlarý belirlemek.

f) Türkiye tabiatýnýn yurt içinde ve dýþýnda tanýtýlmasýna yönelik faaliyetleri desteklemek. 

g) Ýhtiyaç olmasý halinde uzmanlýk gerektiren alanlarda ihtisas grubu oluþturmak.

Mahalli tabiatý koruma kurullarý 
MADDE 7- (1) Mahalli tabiatý koruma kurullarý, valinin görevlendireceði; birden fazla ili

kapsayan koruma alanýnda ise, en büyük koruma alanýna sahip il valisinin görevlendireceði vali
yardýmcýsýnýn baþkanlýðýnda; 

a) Ulusal Tabiatý Koruma Kurulunun üyesi kamu kurumlarýnýn ildeki en üst düzey temsilcisi, 

b) Kültür Varlýklarýný Koruma Bölge Kurulu müdürü veya yardýmcýsý, 

c) Birden fazla ilçeyi kapsayan koruma alanýnda en büyük koruma alanýna sahip ilçenin
kaymakamý, 

ç) Korunan alan büyükþehir belediyesi sýnýrlarý içinde ise büyükþehir belediye genel sekreteri
veya genel sekreter yardýmcýsý, 
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d) Korunan alan birden fazla il ve ilçe belediyesi sýnýrlarý içinde kalýyorsa, en büyük koruma
alanýna sahip il veya ilçe belediyesinin baþkaný veya yardýmcýsý, 

e) Korunan alanýn içinde kalan köylerin muhtarlarýnýn seçeceði bir temsilci, 

f) Korunan alanýn bulunduðu yerdeki en büyük koruma alanýna sahip bölgenin ziraat odasý
baþkaný, 

g) Korunan alanýn içinde varsa su ürünleri kooperatiflerinden veya 29/6/2004 tarihli ve 5200
sayýlý Tarýmsal Üretici Birlikleri Kanunu çerçevesinde kurulan su ürünleri birliklerinden bir temsilci, 

ð) Korunan alanýn bulunduðu yerdeki avcýlýk ve atýcýlýk derneklerinden en büyük koruma alanýna
sahip bölgeden bir temsilci, 

h) Yerel üniversitelerin biyoloji, ekoloji, jeoloji, þehir ve bölge planlamasý, çevre, orman ve
ziraat bilim dallarýndan, ayný daldan olmamak þartýyla uzmanlýðý olan bilim adamlarýndan üç temsilci, 

ý) Yerel sivil toplum kuruluþlarýndan doðayý ve biyolojik çeþitliliði koruma alanlarýnda uzman
iki temsilci, ayrýca Çevre Mühendisleri Odasýndan en az beþ yýl deneyimli uzman bir temsilci,  

katýlýmý ile oluþur.

(2) Bu kurullar salt çoðunlukla toplanýr ve kararlarýný toplantýya katýlan üyelerin salt
çoðunluðuyla alýr. Oylamada eþitlik halinde Kurul baþkanýnýn oyu yönünde karar alýnmýþ sayýlýr.

(3) Kurul üyelerine, ayda dört toplantýyý geçmemek üzere katýldýklarý her toplantý için uhdesinde
kamu görevi bulunanlara (1.500), uhdesinde kamu görevi bulunmayanlara (2.000) gösterge rakamýnýn
memur aylýk katsayýsý ile çarpýmý sonucu bulunacak tutarda huzur hakký ödenir.

(4) Toplantý mahali dýþýndan gelen kurul üyelerine, ayrýca Harcýrah Kanunu hükümleri uyarýnca
harcýrah ödenir.

(5) Kurul baþkan ve üyeleri; kendilerinin, eþlerinin, evlatlýklarýnýn, ikinci derece dâhil kan ve
kayýn hýsýmlarýnýn ticari faaliyette bulunduðu veya bu kiþilerin hisselerine sahip olduðu þirketlerin
çalýþma alanýna giren konularýn görüþüldüðü kurul toplantýlarýna katýlamaz.   

(6) Komisyonun sekretarya hizmetleri Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðünce yürütülür.

Mahalli tabiatý koruma kurullarýnýn görev ve yetkileri

MADDE 8- (1) Mahalli tabiatý koruma kurullarýnýn görev ve yetkileri þunlardýr: 

(a) Bu Kanun kapsamýnda yerel düzeyde uygulamalarda karþýlaþýlan sorunlarý Ulusal Tabiatý
Koruma Kuruluna iletilmek üzere Bakanlýða bildirmek.

(b) Korunan alanlar için düzenlenen planlarýn hazýrlanmasýna ve uygulanmasýna katkýda
bulunmak.

(c) Mahallinde bulunan korunan alanlarýn yönetilmesi, izlenmesi, denetlenmesi konularýnda
Bakanlýða destek vermek.

(ç) Mahallinde halkýn tabiat hakkýnda bilgisini ve koruma amaçlarýna yönelik faaliyetlerini
artýrmaya yönelik çalýþmalar yapmak.

(d) Korunan alanlarýn yurt içinde ve yurt dýþýnda tanýtýlmasýna yönelik çalýþmalar yapmak. 

(e) Korunan alanlarýn belirlenmesine yönelik arazi çalýþmalarýna katýlmak. 
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Tabiatý Koruma Bilim Heyeti 
MADDE 9- (1) Tabiatý Koruma Bilim Heyeti; biyoloji, ekoloji, orman, ziraat, su ürünleri veya

balýkçýlýk, deniz bilimleri, þehir ve bölge planlamasý, jeoloji veya jeomorfoloji, hidroloji, veterinerlik,
peyzaj mimarlýðý ve çevre mühendisliði ile ilgili konularda ihtisas sahibi ve doktora derecesi bulunan,
Bakanlýk tarafýndan oluþturulacak biyolojik çeþitlilik uzman listesinden seçilecek üyeler ile Türkiye
Bilimsel ve Teknolojik Araþtýrma Kurumu tarafýndan belirlenecek bir temsilcinin katýlýmýyla bir veya
ihtiyaca binaen birden fazla heyetten oluþur.  Bu heyetin üyeleri, üye sayýsý ve çalýþma süresi göreve
göre belirlenir. 

(2)Tabiatý Koruma Bilim Heyeti üyelerine ayda dört toplantýyý geçmemek üzere katýldýklarý her
toplantý için uhdesinde kamu görevi bulunanlara (1.500), uhdesinde kamu görevi bulunmayanlara
(2.000) gösterge rakamýnýn memur aylýk katsayýsý ile çarpýmý sonucu bulunacak tutarda huzur hakký
ödenir.

(3) Toplantý mahali dýþýndan gelen Bilim Heyeti üyelerine, ayrýca Harcýrah Kanunu hükümleri
uyarýnca harcýrah ödenir.

(4) Heyet Baþkan ve üyeleri; kendilerinin, eþlerinin, evlatlýklarýnýn, ikinci derece dâhil kan ve
kayýn hýsýmlarýnýn ticari faaliyette bulunduðu veya bu kiþilerin hisselerine sahip olduðu þirketlerin
çalýþma alanýna giren konularýn görüþüldüðü Heyet toplantýlarýna katýlamaz.   

(5) Tabiatý Koruma Bilim Heyetinin sekretarya hizmetleri Bakanlýkça saðlanýr.
Tabiatý Koruma Bilim Heyetinin görev ve yetkileri
MADDE 10- (1) Tabiatý Koruma Bilim Heyetinin görev ve yetkileri þunlardýr: 
a) Bakanlýðýn tabiatý koruma politikasýný oluþturmasýna ve koruma hedeflerine ulaþmasýna

yardýmcý olmak için bilimsel tavsiyelerde bulunmak. 
b) Bilimsel veri toplama, deðerlendirme ve izleme çalýþmalarýný yönlendirmek.
c) Bu Kanun kapsamýnda plan ve projelerin biyolojik çeþitliliðe olabilecek etkilerinin bilimsel

açýdan deðerlendirilmesinde Bakanlýða yönlendirici destek saðlamak.
ç) Tabiatý ve biyolojik çeþitliliði koruma ile ilgili ulusal ve uluslararasý bilimsel toplantý ve

seminerlerde gerekli durumlarda Bakanlýðý temsil etmek.
ÝKÝNCÝ KISIM

Korunan Alanlar
BÝRÝNCÝ BÖLÜM

Korunan Alanlar, Belirlenmesi ve Planlanmasý
Korunan alanlar
MADDE 11- (1) Korunan alanlar þunlardýr: 
a) Tabiat koruma alaný: Kaybolma tehlikesine maruz türleri; korumada öncelikli tabii yaþam

alanlarýný; sýra dýþý ekosistemleri; bilim ve doða tarihi açýsýndan özel önem taþýyan bitki ve hayvan
türlerini; doðal olaylarýn meydana getirdiði seçkin örnekleri barýndýran koruma alanlarýdýr. 

b) Milli park: Bilimsel ve estetik bakýmdan milli veya milletlerarasý düzeyde ender bulunan
doðal ve kültürel deðerleri;  tabiat unsurunun aðýrlýk taþýdýðý peyzajlarý barýndýran, özellikli kaynak
deðerlerinin uygun bir þekilde korunup yönetildiði,  bir veya daha fazla ekosistemin tamamýný
kapsayacak büyüklükte alanlardýr. 
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c) Tabiat anýtý: Tabii olarak oluþan, ender, sýra dýþý, eþsiz oluþumlar ile bitki türlerinin nadir ve
temsili örneklerini ihtiva eden veya bilimsel deðer taþýyan doða parçalarýdýr.

ç) Tür ve doðal yaþam alaný: Yok olma tehlikesine maruz, dar yayýlým alanýna sahip veya
biyocoðrafi bölgelerin sýra dýþý örneklerini oluþturan tabii yaþam alanlarýný; nesli tehlike altýnda olan
hassas, nadir ve özel dikkat gerektiren endemik türleri; sulak alanlarý, kuþ koruma alanlarýný
barýndýran genetik ve biyolojik çeþitlilik açýsýndan yüksek düzeyde önem taþýyan, muhafaza ve
iyileþtirme amacýyla yönetilen koruma alanlarýdýr.

d) Özel çevre koruma bölgesi: Bu Kanunla belirlenen koruma alanlarýnýn herhangi birinin
özelliklerini taþýmakla beraber, ülke ve dünya ölçeðinde ekolojik önemi olan, çevre kirlenmeleri ve
bozulmalarýna duyarlý toprak ve su alanlarýný, biyolojik çeþitliliðin, doðal kaynaklarýn ve bunlarla
ilgili kültürel kaynaklarýn gelecek kuþaklara ulaþmasýný emniyet altýna almak üzere tespit ve ilan
edilen alanlardýr. 

e) Tabiat parký: Bitki ve hayvan varlýðýyla veya maðaralar ve kraterler gibi oluþumlarla
bulunduðu bölgenin tabiat özelliklerini temsil eden; doðal özellikleri ileri derecede bozulmamýþ;
türlere tabii yaþam alanýnda veya dýþýnda koruma tedbirlerinin uygulanabildiði; ekosistem ve türlerin
geleneksel doðal kaynak yönetim biçimleriyle beraber korunabildiði; insan unsurunun aðýrlýk taþýdýðý
peyzajlarý barýndýran koruma alanlarýdýr.

(2) Özel koruma alaný: Birinci fýkrada tanýmlanan alanlardan birinin veya birden fazlasýnýn
özelliklerine sahip olmakla beraber; ekolojik açýdan özel önem taþýyan ve koruma altýna alýnan tabii
habitat tipleri ve türleri listelerinde adý bulunan habitatlarý ve türleri barýndýran, Bakanlýðýn teklifi
üzerine Bakanlar Kurulu kararýyla uluslararasý iþbirliði için belirlenen ve bildirimde bulunulan
alanlardýr. Bu alan eðer daha önce koruma altýna alýnmamýþsa, uluslararasý iþbirliði için belirlenmesi
üzerine, koruma statüsüne alýnmasýný temin amacýyla, bu Kanun hükümlerine göre koruma altýna
alýnýr.

Korunan alanlarýn belirlenmesi ve ilaný 

MADDE 12- (1) Koruma alaný ilan edilmesi önerisi gerçek veya tüzel kiþiler tarafýndan
Bakanlýða yapýlabilir. Bu önerilerden veya Bakanlýðýn kendi belirleyeceði alanlardan uygun
bulunanlar mahalli tabiatý koruma kurulunca ön deðerlendirmeye tabi tutulur. 

(2) Ön deðerlendirme sonunda seçilen alanlarla ilgili ayrýntýlý inceleme ve çalýþma, Ulusal Tabiatý
Koruma Kurulunun koordinasyonu altýnda tamamlanarak Bakanlýða gönderilir. 

(3) Bakanlýk tarafýndan koruma alaný niteliði taþýdýðýna karar verilen alanlardan orman rejimine
tâbi olanlar ile Hazine mülkiyetinde olup büyüklüðü 5000 m2’den az olanlar Bakanlýkça; diðer alanlar
ise Bakanlar Kurulu tarafýndan koruma alaný olarak ilan edilir. 

(4) Koruma kararý ilan edilirken; 

a) Alanýn sýnýrlarý,

b) Bu Kanunda tanýmlanan koruma alanlarýndan hangisinin kapsamý içine girdiði,

c) Gerek görülürse, alanýn koruma statüsü ve yönetimiyle ilgili temel ilke kararlarý, 

belirlenir. 

– 30 –

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 701)

murat- /



Yeniden deðerlendirme 
MADDE 13- (1) Gerçek veya tüzel kiþilerden gelen öneriler üzerine veya bu Kanunun 29 uncu

maddesi kapsamýnda yürütülen izleme çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi de dikkate alýnarak Bakanlýk
uygun gördüðünde yeniden deðerlendirme iþlemi baþlatýlabilir. Yeniden deðerlendirme kararlarý ile:

a) Bu Kanuna göre daha önce belirlenmiþ ve ilan edilmiþ koruma alanlarýnýn sýnýrlarý bilimsel
gerekçeleri ortaya koymak þartýyla deðiþtirilebilir, kýsmen veya tamamen farklý koruma alanlarý
kapsamýna alýnabilir veya daha önce ilan edilmiþ koruma kararý kaldýrýlabilir.

b) Yeniden deðerlendirme kararlarýnýn alýnmasý, bu Kanunda belirtilen koruma alanlarýnýn
belirlenmesi ve ilanýyla ayný usul ve esaslara tabidir. 

(2) Deðiþik isimler ve tanýmlar altýnda ve farklý mevzuata göre koruma alaný ilan edilmiþ olup
tasarruf hakký ve yönetim yetkisi Bakanlýða devredilen koruma alanlarý için, birinci fýkrada belirtilen
yeniden deðerlendirme kararlarý alýnabilir. 

Korunan alanlarýn planlanmasý
MADDE 14- (1) Koruma altýna alýnan alanlar için yapýlan planlar þunlardýr:

a) Çevre düzeni planlarý. 

b) Uzun devreli geliþme planlarý.

c) Yönetim planlarý.

ç)  Ýmar planlarý. 

d) Tür ve habitat koruma eylem planlarý.

(2) Çevre düzeni planlarý; korunan alanlarda arazinin kullaným amaçlarýný ifade eden üst ölçekli
planlardýr. 

(3) Uzun devreli geliþme planlarý; korunan alanlarýn kaynak deðerlerinin korunmasý ile arazi
kullanýmý için hazýrlanan planlardýr.

(4) Yönetim planlarý; korunan alanlarda koruma, denetim, bilimsel araþtýrma ve izleme, ziyaret,
sürdürülebilir kullaným ve diðer insan faaliyetlerinin tümünü ele alan, koruma amaçlarý ile
çeliþmeyecek þekilde hazýrlanan planlardýr.

(5) Tür ve habitat koruma eylem planlarý; koruma alanlarýndaki türler ve habitatlar için koruma
amaçlarýna uygun, elveriþli koruma statüsünü saðlayacak bir þekilde yapýlan, ekolojik temelli
planlardýr.

(6) Koruma alanlarý için yapýlan imar planlarý dahil bütün planlarda, yürürlükteki Ýmar Kanun
ve mevzuatlarýna uyulur; ancak bu planlarýn onay yetkisi Bakanlýða aittir. 

(7) Bakanlýk koruma alanlarý için birbirleriyle bütüncül bir yaklaþým içinde; her tür ve ölçekli
planlarýn yapýlmasý, yaptýrýlmasý, onaylanmasý, deðiþtirilmesi veya iptal edilmesi konusunda
yetkilidir. Planlarýn hazýrlanmasýnda, gerektiðinde ilgili kurum ve kuruluþlarla iþbirliði yapýlýr. 

(8) Planlanan alanlarýn içinde kültür varlýklarý ve sit alaný bulunmasý halinde, kültür varlýklarý
koruma alanlarý ve sit alanlarýyla sýnýrlý kalmak kaydýyla ilgili Kültür Varlýklarý Koruma Bölge
Kurulunun uygun görüþü alýnýr.

(9) Korunan alanlar, planlama sýrasýnda mutlak koruma bölgesi, ekolojik etkilenme bölgesi ve
sýnýrlý kullaným bölgesi olarak bölgelere ayrýlabilir.
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(10) Planlanan her korunan alan tek bir birim tarafýndan yönetilir. Ayný koruma alanýnýn farklý
bölgelerinde veya bölgeler içindeki farklý kýsýmlarda, farklý koruma ve kullaným kararlarý alýnabilir.

(11) Korunan alanlarýn planlama çalýþmalarýnda ilgili taraflarýn ve koruma alanýnda yaþayanlarýn
katýlýmý saðlanýr, görüþleri alýnýr.

(12) Kamu kurum ve kuruluþlarý tarafýndan hazýrlanan çevre düzeni planlarýnda, bu Kanunun
amaç ve ilkelerini gerçekleþtirmek üzere Bakanlýkça onaylanan planlar esas alýnýr. Mevcut çevre
düzeni planlarýnda ise gerekli deðiþiklikler yapýlýr.

ÝKÝNCÝ BÖLÜM
Ekolojik Etki Deðerlendirmesi ve Üstün Kamu Yararý

Ekolojik etki deðerlendirmesi ve üstün kamu yararý
MADDE 15- (1) Bu Kanun kapsamýnda ilan edilen koruma alanlarýnda veya etkileþim

bölgelerinde yapýlacak plan veya projelerden, tek baþýna veya baþka plan veya projelerle beraber,
bölgenin koruma amaçlarýný etkilemesi muhtemel olanlar için ekolojik etki deðerlendirmesi yapýlýr.  

(2) Ekolojik etki deðerlendirmesinde; özel önem taþýyan ve korunan habitat tiplerini belirten
Liste ile özel önem taþýyan ve korunan hayvan ve bitki türlerini belirten Listede yer alan türlerin
elveriþli koruma statüsünde muhafazasý, koruma alanýnýn bütünlüðü ve koruma alaný ilanýna neden
olan amaçlar dikkate alýnýr. 

(3) Ekolojik etki deðerlendirmesi olumsuz sonuçlar gösterse bile, baþka bir seçeneðin olmadýðý
durumlarda, ekonomik ve sosyal nedenler dahil deðiþik nedenlerle üstün kamu yararý söz konusu
olduðu için bir plan veya projenin devam etmesi zorunlu olursa, izin verilen faaliyetlerin alan
üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için Bakanlýk tarafýndan gerekli telafi edici ve korunan
alanýn bütünlüðünü korumayý amaçlayan önlemler alýnýr. Söz konusu alan eðer biyoçeþitliliði koruma
aðýnýn bir parçasý ise aðýn bir bütünlük içinde iþlevlerini yerine getirmesi için gerekli önlemler alýnýr.
Söz konusu alan eðer nesli yok olma tehdidi altýnda bulunan habitat tiplerini veya türlerini
barýndýrýyorsa, üstün kamu yararý kararýnýn nedenleri sadece halk saðlýðý ve kamu güvenliði olabilir.  

(4) Koruma altýna alýnan alanlarda üstün kamu yararý kararý, ilgili bakanlýklarýn uygun görüþü
alýnmak suretiyle Bakanlýk tarafýndan verilir.  

(5) Ekolojik etki deðerlendirmesiyle ilgili usul ve esaslar Bakanlýk tarafýndan belirlenir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Bilgilendirme, Katýlým, Ýþbirliði ve Destekler

Bilgilendirme ve katýlým
MADDE 16- (1) Bakanlýk, tabiatýn ve biyolojik çeþitliliðin tanýtýlmasý ve korunmasýna yönelik

olarak, genel bilgi düzeyini,  toplumun ilgisini ve katkýsýný artýrmak amacýyla, bu konularýn;

a) Medyada veya baþka yerlerde iþlendiði tanýtým ve bilgilendirme kampanyalarý düzenler,

b) Ýlk ve orta öðretim müfredatlarýnda yer almasýna çalýþýr,

c) Bilimsel düzeyde tartýþýldýðý ulusal veya uluslararasý toplantýlar düzenler veya düzenlenmesine
destek olur.

(2)  Koruma alaný ilan edilen alanlarda veya etkilenen komþu bölgelerde yaþayanlar, korunan
alanlarýn kaynak deðerleri ve koruma amaçlarý konusunda kapsamlý bir þekilde bilgilendirilir. 
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(3)  Koruma alaný ilaný çalýþmasý, yeniden deðerlendirme yapýlmasý veya planlama kararlarýnýn
alýnmasý gibi durumlarda, kamuoyuna zamanlý bir þekilde bilgi verilir.

(4)  Koruma alaný ilaný veya yeniden deðerlendirme çalýþmasý yapýlýrken, bu alanlarda yaþayan
kiþilere, faaliyette bulunan tüzel kiþilerin temsilcilerine ve kamuya açýk, en az bir adet, geniþ katýlýmlý
bilgilendirme ve deðerlendirme toplantýsý yapýlýr. Bu toplantýlarda katýlýmcýlarýn görüþ ve önerilerini
içeren tutanak tutulur.

Ýþbirliði ve iþletme yetkisinin devri

MADDE 17- (1) Bakanlýk; tabiatýn, tabii deðerlerin ve biyolojik çeþitliliðin korunmasý ve
sürdürülebilir kullanýmý amaçlarýný gerçekleþtirmek için, belediyeler dâhil bütün yerel yönetim
birimleri, üniversiteler, araþtýrma kurumlarý, sivil toplum kuruluþlarý ve özel sektör kuruluþlarýyla
yakýn iþbirliði yapar.

(2) Bakanlýk, tabiatý ve biyolojik çeþitliliði koruma konusunda çalýþan vakýf veya dernek
þeklinde teþkilatlanmýþ sivil toplum kuruluþlarýndan baþvuruda bulunanlarýn ve asgari koþullarý
saðlayanlarýn adýný bir listede tutar. Bu listede adý bulunan kuruluþlarla, bu Kanunun 16 ncý
maddesinin birinci ve ikinci fýkrasýna giren faaliyetler, alan kýlavuzu eðitimi verilmesi ve Bakanlýðýn
uygun bulacaðý baþka konularda iþbirliði yapýlabilir.

(3) Koruma alanlarýnda iþletme yetkisi, tamamen veya kýsmen, talepte bulunmalarý halinde il özel
idarelerine, belediyelere, bu Kanunun amacýna uygun faaliyetler yürüten vakýf veya dernek þeklinde
teþkilatlanmýþ sivil toplum kuruluþlarýna Bakan onayý ile devredilebilir.

Destekler

MADDE 18- (1) Korunan alanlarda geleneksel olarak üretilen ürünlerin geliþtirilmesine,
üretilmesine, belgelendirilmesine, mahallinde pazarlanmasýna ve satýþýna öncelik verilir. Bakanlýk
bu konuda gerekli tedbirleri alýr.

(2) Bakanlýk, tabiat ve biyolojik çeþitliliðin korunmasý, sürdürülebilir kullanýmý ile
ekosistemlerin iyileþtirilmesine yönelik projelerin, bilimsel ve teknik eðitim programlarýnýn
uygulanmasýný ve geliþtirilmesini öngören faaliyetler ile yatýrýmlarý teþvik etmek amacýyla bu
Kanunun 29 uncu maddesinde yer alan veri toplama ve izleme yükümlülüðü de dikkate alýnarak
karþýlýklý veya karþýlýksýz destek saðlayabilir, bilgi alýþveriþinde bulunabilir.

(3) Bu Kanunun amaçlarý doðrultusunda düzenlenecek yarýþmalarda baþarýlý olanlara veya yýl
içinde baþarýlý çalýþma yapan gerçek ve tüzel kiþilere teþvik ödülleri verilebilir.

(4) Saðlanacak desteklerin ve ödüllerin kapsamý, þartlarý, miktarý ve benzeri hususlara iliþkin
usul ve esaslar Bakanlýk tarafýndan belirlenir. Bakanlýðýn yýllýk bütçesinde, bu madde kapsamýnda her
yýl için ayrýlan destek ve teþvik miktarý belirtilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Korunan Alanlarla Ýlgili Düzenlemeler

Kamulaþtýrma, takas ve tahsis 

MADDE 19- (1) Korunan alan sýnýrlarý içinde kalan yerlerdeki gerçek ve tüzel kiþilere ait
taþýnmazlar, gerekli görüldüðünde, ilgili mevzuata göre Bakanlýkça kamulaþtýrýlýr. Bu amaç için
Bakanlýk bütçesine gerekli ödenek konulur.
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(2) Bu Kanun uyarýnca onaylanan planlarla kesin kullanma yasaðý getirilen korunan alanlarda
bulunan gerçek ve tüzel kiþilerin mülkiyetindeki taþýnmazlar, Hazine, belediyeler veya il özel idareleri
tarafýndan malikinin baþvurusu üzerine, bu idarelere ait taþýnmazlarla taraflarýn rýzasýyla takas edilebilir.

(3) Bu Kanun amaçlarý doðrultusunda kullanýlmak üzere Hazinenin mülkiyetindeki taþýnmazlar
ile Devletin hüküm ve tasarrufu altýndaki yerler 25/2/1998 tarihli ve 4342 sayýlý Mera Kanunu
hükümlerine uygun olarak Bakanlýðýn talebi üzerine Maliye Bakanlýðýnca, orman sayýlan alanlar ise
Orman Genel Müdürlüðünce Bakanlýða tahsis edilebilir. Tahsis edilen bu alanlarýn bu Kanun
hükümlerine göre deðerlendirilmesi ve iþlem tesis edilmesi yetkisi Bakanlýða aittir.

Güvenlik ve alan kýlavuzlarý
MADDE 20- (1) Bakanlýk, korunan alanlarýn denetim ve korunmasýný gerekli görülen hallerde,

10/6/2004 tarihli ve 5188 sayýlý Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun hükümlerine göre Bakanlýk
tarafýndan özel eðitimden geçmiþ özel güvenlik görevlileri marifetiyle saðlayabilir. 4/7/1934 tarihli
ve 2559 sayýlý Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu ile 10/3/1983 tarihli ve 2803 sayýlý Jandarma Teþkilat,
Görev ve Yetkileri Kanunu ile 9/7/1982 tarihli ve 2692 sayýlý Sahil Güvenlik Komutanlýðý Kanunu
hükümleri saklýdýr.

(2) Koruma altýna alýnan alanlara hazýrlanan planlar çerçevesinde yapýlan ziyaretlerde, korunan
alan dahilinde yaþayan insanlarýn alan kýlavuzu olarak yetiþtirilmesine öncelik verilir. Korunan alan
sýnýrlarý dâhilinde veya bitiþiðinde, bu alanlardan ihtiyacýn karþýlanamamasý halinde yakýn çevrede
yaþayan insanlarýn alan kýlavuzu olarak yetiþtirilmeleri konusunda Bakanlýk ilgili kurum ve
kuruluþlarla iþbirliði yapar.

Ýzinler, intifa ve irtifak haklarý
MADDE 21- (1) Koruma altýna alýnan alanlarda izin, intifa ve irtifak hakký talepleri

yapýldýðýnda, öncelikle bu taleplerin alan ve türler üzerindeki etkileri araþtýrýlýr. Talep veya
faaliyetlerin olumsuz etkilerinin olmasý muhtemel olanlar için ekolojik etki deðerlendirmesi bilimsel
yöntemlerle yapýlýr. Alan ve türlerin sürdürülebilir þekilde devamýnýn saðlanmasý için telafi edici
tedbirler dahil her türlü tedbir alýnmak þartý ile izin, intifa ve irtifak hakký tesis edilebilir. Ýzin verilen
sahada korunan alanýn bütünlüðünü koruyucu tedbirler alýnýr. Nesli yok olma tehdidi altýnda bulunan
habitat tiplerini ve türlerini barýndýran alanlarda kamu güvenliði ve halk saðlýðý sebepleri dýþýnda
izin, intifa ve irtifak haklarý tesis edilemez. 

(2) Korunan alanlarda, onaylanmýþ planlara uygun olarak bu Kanuna göre verilecek her türlü
izinlerde Bakanlýk görevli ve yetkilidir. Ýzne konu faaliyete göre Bakanlýkça bedel tahsil edilebilir.
Bu alanlarda koruma ve yönetim amacýna aykýrý olmayan mevcut izin ve kullanýmlar, planlama
safhasýnda dikkate alýnýr.

(3) Koruma alaný ilanýndan önce mevcut tesislere, koruma amaçlarýna uygun olarak belirlenecek
kurallar çerçevesinde kullaným izni verilebilir. 

(4) Birinci ve ikinci fýkralara göre verilebilecek izne dayanarak gerçek ve tüzelkiþiler lehine
tesis edilecek intifa veya irtifak hakký süresi yirmidokuz yýlý geçemez. Ancak, Bakanlýðýn uygun
görmesi halinde bu süre kýrkdokuz yýla kadar uzatýlabilir. Hazinenin özel mülkiyetindeki
taþýnmazlarla ilgili olarak Maliye Bakanlýðýnýn uygun görüþü alýnýr.

(5) Ýzin, intifa veya irtifak hakký süresi sonunda, alanda yer alan yapýlar ve tesisler eksiksiz ve
bedelsiz olarak saðlam ve iþler durumda Hazineye devredilir.

(6) Bu Kanun uyarýnca verilen izinler, intifa veya irtifak haklarý Bakanlýðýn izni olmaksýzýn
üçüncü þahýslara devredilemez.
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ÜÇÜNCÜ KISIM
Türlerin ve Tabii Yaþama Alanlarýnýn Korunmasý

BÝRÝNCÝ BÖLÜM
Listeler, Yerinde ve Alan Dýþý Koruma 

Korunan habitat tip ve tür listeleri  
MADDE 22- (1) Korunmasý gereken yabani bitki ve hayvan türleri popülasyonlarý ile doðal

yaþam ortamlarýný elveriþli statüde korumak için Bakanlýk tarafýndan gerekli tedbirler alýnýr.
(2)  Bakanlýk tarafýndan düzenlenecek bir yönetmelikle aþaðýdaki listeler belirlenir:
a) Özel önem taþýyan ve korunan habitat tiplerini belirten Liste (I).
b) Özel önem taþýyan ve korunan hayvan ve bitki türlerini belirten Liste (II).
c) Yukarýdaki listeleri de dikkate alarak ilan edilecek ve bu Kanunda tanýmlanmýþ bulunan özel

koruma alanlarýnýn belirlenmesine iliþkin usul ve esaslarý belirten Liste (III).
ç) Sýký koruma altýna alýnan hayvan ve bitki türlerini belirten Liste (IV).
d) Toplanmasý ve kullanýmý Bakanlýkça kurallara baðlanmasý uygun bulunabilecek hayvan ve

bitki türlerini belirten Liste (V).
e) Yakalamada ve öldürmede kullanýlmasý yasaklanan yöntemler, araçlar ile taþýma araçlarýný

belirten Liste (VI).
(3) Özel önem taþýyan ve korunan habitat tiplerini belirten Liste (I)’de yer alacak habitat tipleri; 
a) Doðal yayýlma alanlarý yok olma tehlikesine maruz,
b) Dar bir tabii yayýlma alanýna sahip,
c) Biyocoðrafi bölgelerin sýra dýþý örneklerini oluþturan, 
habitatlardýr.
(4) Özel önem taþýyan ve korunan hayvan ve bitki türlerini belirten Liste (II)’de yer alacak türler;
a) Nesli yok olma tehlikesine maruz,
b) Hassas,
c) Nadir,
ç) Endemik ve özel dikkat gerektiren, 
türlerdir
(5) Özel önem taþýyan ve korunan habitat tiplerini belirten Liste (I) ve özel önem taþýyan ve

korunan hayvan ve bitki türlerini belirten Liste (II)’de; doðal yayýlma alanlarý yok olma tehlikesine
maruz habitat tipleri ile nesli yok olma tehlikesine maruz türler, öncelikle korunmasý gerekenler
olarak belirtilir.

(6) Korunan türler listesinde yer alan tabii yaþama alanlarý ve türler özel olarak korunur.
Bakanlýk, baþta öncelikle korunmasý gerekenler olmak üzere, korunan tabii habitatlarýn ve türlerin
elveriþli koruma statüsünde bulunmasýný izler ve gözetim altýnda tutar. 

(7) Göçmen türlerin ülke sýnýrlarý içinde bulunan göç yollarý, konaklama, geceleme, kýþlama, tüy
dökme, üreme ve kuluçkaya yatma yerleri her türlü tahribe karþý koruma altýna alýnýr.

(8) Korunan türler listesinde yer alan hayvan türleri, yeterli popülasyon deðerine ulaþmadan
1/7/2003 tarihli ve 4915 sayýlý Kara Avcýlýðý Kanunu kapsamýnda av hayvaný olarak
deðerlendirilemez. 
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Yerinde koruma 
MADDE 23- (1) Bakanlýk, bitki ve hayvan türleri ile genetik kaynaklarýn yerinde korunmalarý

için yabancý tür giriþini önlemek amacýyla aþaðýdaki tedbirleri alýr veya aldýrýr:
a) Aðaçlandýrma ve erozyon kontrolü çalýþmalarýnýn gayesine uygun olarak tabii türlere ve bu

türlerin meyveli olanlarýna öncelik verilir.
b) Korunan alanlarda, yabancý ve yayýlýmcý türlerin giriþinin engellenmesi için gerekli tedbirler

alýnýr, bu türlerin yayýlýþlarý kontrol altýna alýnýr veya bu türler yok edilir. Bunlarýn dýþýnda kalan
alanlardaki yabancý ve yayýlýmcý türlerin alana giriþine Ulusal Tabiatý Koruma Kurulu karar verir.

(2) Korunan alanlarda endüstriyel kullanýma konu edilecek yabani bitki ve hayvan türlerinin
tabii ortamlarýndan toplanmasý, kullanýlmasý ve uygun bir konumda muhafaza edilmeleri için gerekli
tedbirler Bakanlýkça alýnýr veya aldýrýlýr.

Yerleþtirme
MADDE 24- (1) Tabii yaþama ortamýnda yok olan türler, tabii yaþama ortamýna yeniden

yerleþtirilebilir.
(2) Koruma altýndaki alanlarda, korunan türlerin habitatlarý dýþýnda çoðaltýlmasý, üretilmesi veya

yerleþtirilmesine Bakanlýk tarafýndan karar verilir.
(3) Sýký korunan türlerin elveriþli statüde korunmasýna katký saðlayacaðýnýn belirlenmesi

durumunda, yöre halkýna da danýþýlarak, bunlarýn tabii ortamlarýna yeniden yerleþtirilmelerinin
uygunluðu konusunda çalýþmalar yapýlýr. 

Alan dýþýnda koruma
MADDE 25- (1) Yaþama alaný dýþýnda koruma; hayvan türlerinin hayvanat bahçeleri, kurtarma

ve rehabilitasyon merkezleri ile akvaryumlarda; bitki türlerinin botanik bahçeleri, tabiat parklarý,
arboretum ve benzeri yerlerde kontrol altýnda büyütülmesi, çoðaltýlmasý ve gen bankalarýnda
saklanmasý yoluyla gerçekleþtirilebilir. 

Ekosistem iyileþtirilmesi
MADDE 26- (1) Tahrip olan ve bozulmuþ ekosistemlerin iyileþtirilmesi için gerekli tedbirler

ilgili kurum ve kuruluþlarla birlikte Bakanlýkça alýnýr.
(2) Korunan alanlarda, ekolojik etki deðerlendirme raporunda verilen taahhütlere uymayan

faaliyetler Bakanlýk tarafýndan durdurulur.
(3) Tabii durumuna uygun hale getirilemeyen alanlar buna en yakýn bir yaþama alanýna

dönüþtürülür.
ÝKÝNCÝ BÖLÜM

Ýzinler ve Yasaklar 
Araþtýrma izinleri
MADDE 27- (1) Koruma altýna alýnan alanlarda materyal toplamayý veya herhangi bir þekilde

türlere müdahaleyi gerektiren araþtýrma ve izleme faaliyetleri Bakanlýðýn iznine tabidir. 
Hayvan ve bitki türleri hakkýnda yasak fiiller 
MADDE 28- (1) Sýký koruma altýna alýnan hayvan ve bitki türlerini belirten Liste (IV)’de yer

alan hayvan türleri ve bunlarýn parçalarý üzerinde, cansýz olsalar dahi, doðal yayýlma alanlarýnda
aþaðýdaki fiiller yapýlamaz:
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a) Doðada kasýtlý olarak yakalanmalarý, yaralanmalarý veya öldürülmeleri.
b) Özellikle üreme, yavru bakýmý, kýþlama ve göç dönemlerinde olmak üzere, kasýtlý bir þekilde

rahatsýz edilmeleri.
c) Terk edilmiþ veya boþ olsa dahi, yumurtalarýnýn doðadan toplanmasý.
ç) Yuvalarýna, üreme ve istirahat mahallerine zarar verilmesi veya tahrip edilmesi.
d) Bu Kanunun yürürlüðe girmesinden önce mevzuata uygun olarak elde edilenler hariç olmak

üzere; bulundurulmasý, taþýnmasý, satýlmasý, satýn alýnmasý, satýþa sunulmasý veya talep edilmesi.
(2) Birinci fýkrada sayýlan yasaklar, mevzuata uygun olarak yapýlan uygulamalar hariç, bütün

yabani kuþ türleri için geçerlidir. 
(3) Sýký koruma altýna alýnan hayvan ve bitki türlerini belirten Liste (IV)’de yer alan bitki türleri

veya parçalarýnýn üzerinde, cansýz olsalar dahi,  izinsiz olarak aþaðýdaki fiiller yapýlamaz:
a) Kasten kesilmesi, toplanmasý, koparýlmasý, köklerinin açýða çýkarýlmasý veya zarar verilmesi.
b) Bu Kanunun yürürlüðe girmesinden önce mevzuata uygun olarak elde edilenler hariç olmak

üzere; bulundurulmasý, taþýnmasý, satýlmasý, satýn alýnmasý, satýþa sunulmasý veya talep edilmesi.
(4) Bu Kanunun 22 nci maddesinin 6 ncý fýkrasýnda belirtilen izleme ve gözetim sonunda

toplanmasý ve kullanýmý Bakanlýkça kurallara baðlanmasý uygun bulunabilecek hayvan ve bitki
türlerini belirten Liste (V)’i oluþturabilir. Bu listede bulunan hayvan ve bitki türlerinin toplanmasý ve
kullanýmý ile ilgili uygulama esaslarý Bakanlýk tarafýndan belirlenir.

(5) Bakanlýðýn, bu maddede belirtilen yasaklarý istisnai tahdit ile uygulama hakký vardýr. Ancak
bu durumda dahi:

a) Tür popülasyonlarýnýn elveriþli koruma statüsünde bulundurulmasý hedeflenir.
b) Sýký koruma altýna alýnan hayvan ve bitki türlerini belirten Liste (IV)’de belirtilen hayvan

türlerinin yakalanma ve öldürülmesinde, Liste (VI)’da belirtilen yasaklara istisnai tahdit
uygulanamaz.

c) Ýstisnai tahdit uygulamasýnýn gerekçeleri, kapsamý ve uygulama esaslarý kamuoyuna
duyurulur.

Veri toplama ve izleme
MADDE 29- (1) Biyolojik çeþitlilikle ilgili her türlü veri envanteri Bakanlýkça oluþturulur.

Toplanan veriler ülke düzeyinde bir biyolojik çeþitlilik izleme ve deðerlendirme sistemi veri tabanýnda
depolanýr, düzenli aralýklarla raporlanýr.

(2) Bakanlýk, öncelikle koruma altýna alýnan habitatlar ve türler listelerinde biyolojik çeþitlilik
unsurlarýnýn izlenmesini yapar veya yaptýrýr.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Mali Hükümler

Gelirler
MADDE 30- (1) Biyolojik çeþitlilik koruma gelir kaynaklarý þunlardýr:
a) Bu Kanun kapsamýnda Bakanlýkça izin verilen alanlarda, her türlü faydalanma, iþletme, giriþ

ücretleri, kira, kullaným izni bedelleri, alan kýlavuzluðu hizmetleri, intifa ve irtifak haklarýndan doðan
gelirler, her türlü yayýn gelirleri ve benzeri gelirler.
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b) Kamu kurum ve kuruluþlarý hariç olmak üzere korunan alanlardaki izin haklarýna dayanýlarak
yapýlacak her türlü tesislerden proje bedeli tutarýnýn yüzde 3’ü oranýnda tahsil olunacak bedeller. 

c) Bu Kanun kapsamýndaki hususlara iliþkin telif, patent, belge, lisans ve marka tescilinden
saðlanan gelirler. 

(2) Bu Kanun kapsamýnda elde edilen gelirlerden Bakanlýk döner sermaye faaliyeti ile ilgili
olanlar Bakanlýk bünyesindeki döner sermaye iþletmelerinin bütçelerine gelir olarak kaydedilir ve bu
gelirler öncelikli olarak bu Kanun kapsamýndaki faaliyetlerin yürütülmesinde kullanýlýr. Diðer gelirler
genel bütçeye gelir kaydedilir. 

(3) Bu Kanun kapsamýnda yapýlacak faaliyetlerin gerektirdiði giderler Bakanlýk bütçesi veya
Bakanlýk döner sermaye bütçesinden yapýlýr.

Fayda paylaþýmý
MADDE 31- (1) Bu Kanun kapsamýnda öngörülen faaliyetlerin yerine getirilmesi ile korumadan

kaynaklanan zararlarýn karþýlanmasý için, köylere hizmet götürme birliklerine veya köy tüzel
kiþiliklerine kaynak aktarýlýr. Bu meblaðýn kullanýlmasýnda koruma faaliyetlerinden kaynaklanan
olumsuz etkilerin giderilmesine öncelik verilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Adli ve Ýdari Yaptýrýmlar

Adli ve idari yaptýrýmlar
MADDE 32- (1) Uzun devreli geliþme planlarýna, yönetim planlarýna veya tür ve habitat koruma

eylem planlarýna aykýrý hareket edenler ile koruma altýna alýnan alanlarda  tabiatýn ve biyolojik
çeþitliliðin tahribine sebep olan gerçek kiþiler hakkýnda fiilin aðýrlýðýna göre bin Türk Lirasýndan
beþbin Türk Lirasýna kadar idari para cezasý uygulanýr. Uzun devreli geliþme planýna, yönetim planýna
aykýrý hareketin tür ve habitat tahribine yol açmasý halinde bu ceza beþ katý olarak uygulanýr. Bu
türlerin nesli tehdit veya tehlike altýnda olmasý halinde cezanýn üst sýnýrý uygulanýr.

(2) Korunan alanlarda bu Kanunda belirtilen izne baðlý faaliyetleri izinsiz yapan gerçek kiþiler
bin Türk Lirasýndan beþbin Türk Lirasýna kadar idari para cezasý ile cezalandýrýlýr.

(3) Koruma altýna alýnan alanlarda hayvan ve bitki türleri hakkýnda yasak fiilleri uygulayan
gerçek kiþilere beþyüz Türk Lirasýndan binbeþyüz Türk Lirasýna kadar idari para cezasý verilir.

(4) Bu maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fýkralarýndaki fiillerin tüzel kiþiler tarafýndan
gerçekleþtirilmesi halinde idari para cezasý on katý olarak uygulanýr.

(5) Bu maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fýkralarýndaki fiillerin korunan alanlar dýþýndaki
yerlerde iþlenmesi halinde, öngörülen cezalar yarýsý oranýnda uygulanýr.

(6) Bu Kanun kapsamýna giren korunan alanlarýn mutlak koruma bölgelerinin tahribine, yok
olmasýna veya her ne suretle olursa olsun zarara uðratýlmasýna sebep olan gerçek kiþilere onbin Türk
Lirasýndan ellibin Türk Lirasýna kadar idari para cezasý verilir. Bu fiillerin tüzel kiþiler tarafýndan
gerçekleþtirilmesi halinde idari para cezasý on katý olarak uygulanýr. Bu ceza habitat kaybý söz konusu
olduðunda üst sýnýrdan tatbik edilir. Ayrýca fiilin aðýrlýðýna göre 6 aydan 12 aya kadar hapis cezasý
ile tecziye edilir. 

(7) Bu Kanunun 23 ve 24 üncü maddelerine aykýrý hareket edenlere ikiyüzelli Türk Lirasýndan
onbirbinbeþyüz Türk Lirasýna kadar idari para cezasý uygulanýr.
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(8) Bu Kanun uyarýnca Bakanlýkça verilen izinler, izin amacý dýþýnda faaliyette bulunulmasý
halinde iptal edilir.

(9) Alan kýlavuzluðu hizmeti verilen korunan alanlarda 12 veya daha fazla kiþiden oluþan grup
ile alana giren acenta veya organizatörlere o yýla ait alan kýlavuzu ücretinin iki katý tutarýnda idari
para cezasý uygulanýr.

(10) Bu Kanun kapsamýna giren korunan alanlarda ve koruma altýna alýnan tür habitatlarýnda
izinsiz hayvan otlatýlmasý halinde, küçükbaþ hayvanlarýn her biri için on Türk Lirasý, büyükbaþ
hayvanlarýn her biri için yirmi Türk Lirasý para cezasý verilir.

(11) Bu Kanunda öngörülen idari yaptýrým kararlarý, Bakanlýk merkez teþkilatýnda genel
müdürler, taþra teþkilatýnda il çevre ve orman müdürleri tarafýndan verilir.

(12) Ýzinsiz toplanan türlerin veya türevlerinin ülke dýþýna çýkarýlmasýna teþebbüs edenlere idari
para cezasý on kat olarak uygulanýr. Ayrýca fiilin aðýrlýðýna göre 3 aydan 6 aya kadar hapis cezasý ile
tecziye edilir. 

(13) Ýdari para cezalarýnýn uygulanmasý 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayýlý Kabahatler Kanunu
hükümlerine göre yapýlýr. 

(14) Bu Kanuna göre verilen idari para cezalarý, tebliðinden itibaren 1 ay içinde ödenir. 
DÖRDÜNCÜ KISIM

BÝRÝNCÝ BÖLÜM
Çeþitli ve Son Hükümler

Tazmin yükümlülüðü
MADDE 33- (1) Korunan alanlarda, tabiata veya biyolojik çeþitliliðe herhangi bir þekilde zarar

veren veya ortadan kaldýran, durumu eski hale döndürmek zorundadýr. Eski hale döndürülmemesi
veya bunun imkansýz olmasý durumunda, objektif ölçütlere göre belirlenecek zarar, bu zararý veren
veya verenler tarafýndan ödenir. Eski hale döndürme durumunda dahi telafi edici tazminat istenebilir. 

Turizm bölgesi ve merkezi
MADDE 34- (1) Bu Kanun kapsamýna giren alanlarda 12/3/1982 tarihli ve 2634 sayýlý Turizmi

Teþvik Kanununa göre kültür ve turizm koruma ve geliþim bölgesi ve turizm merkezi olarak ilan
edilecek yerler için Bakanlýðýn uygun görüþü alýnýr. Bu alanlarýn korunan alanlarla çakýþmasý
durumunda, Kültür ve Turizm Bakanlýðýnca bu Kanun hükümleri uygulanýr.

(2) Korunan alanlarýn içinde kalan kültür varlýklarý ve sit alanlarý 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayýlý
Kültür ve Tabiat Varlýklarýný Koruma Kanunu hükümlerine göre iþlem görür. 

(3) Bu Kanun uyarýnca Kültür ve Turizm Bakanlýðýnca Bakanlýða devredilen doðal sitlerden
yeniden deðerlendirme sonunda korunan alan vasfý kaldýrýlan Milli Emlak mülkiyetindeki arazilere
turizm alaný önceliði verilir. 

Saklý hükümler ve atýflar 
MADDE 35- (1) 17/2/2000 tarihli ve 4533 sayýlý Gelibolu Yarýmadasý Tarihi Milli Parký Kanunu

hükümleri ile 18/11/1983 tarihli ve 2960 sayýlý Boðaziçi Kanunu hükümleri saklýdýr. 
(2) Diðer mevzuatta; doðal sit ve tabiat varlýklarý ile ilgili olarak Kültür ve Tabiat Varlýklarýný

Koruma Kanununa yapýlan atýflar bu Kanuna,  Kültür ve Turizm Bakanlýðýna, Kültür ve Tabiat
Varlýklarý Koruma Yüksek Kurulu ve Kültür ve Tabiat Varlýklarýný Koruma Bölge Kurullarýna yapýlan
atýflar Çevre ve Orman Bakanlýðýna yapýlmýþ sayýlýr.
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(3) Diðer mevzuatta 9/8/1983 tarihli ve 2873 sayýlý Milli Parklar Kanununa yapýlan atýflar bu
Kanuna yapýlmýþ sayýlýr.

Uygulanmayacak hükümler 
MADDE 36- (1) Korunan alanlara iliþkin plan ve projelerde diðer kanunlarýn plan onama

yetkisini düzenleyen hükümleri uygulanmaz. 
(2) Özel çevre koruma bölgelerinde, bu Kanunun 19/10/1989 tarihli ve 383 sayýlý Özel Çevre

Koruma Kurumu Baþkanlýðý Kurulmasýna Dair Kanun Hükmünde Kararnameye aykýrý hükümleri
uygulanmaz.

(3) Çeþitli kanunlarla Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðýnýn görev ve yetki alanýna býrakýlan tarýmsal
konularda bu Kanun hükümleri uygulanmaz.

Yönetmelikler
MADDE 37- (1) Bu Kanunun uygulanmasýna iliþkin yönetmelikler bu Kanunun yayýmý

tarihinden itibaren üç yýl içerisinde Bakanlýk tarafýndan hazýrlanarak yürürlüðe konulur. 
Deðiþtirilen hükümler
MADDE 38- (1) Kültür ve Tabiat Varlýklarýný Koruma Kanununun; 
a) Adý “Kültür Varlýklarýný Koruma Kanunu” olarak deðiþtirilmiþtir. 
b) 3 üncü maddesinin birinci fýkrasýnýn (a) bendinin (3) ve (7) numaralý alt bentleri aþaðýdaki

þekilde deðiþtirilmiþtir.
“(3) “Sit”; tarih öncesinden günümüze kadar gelen çeþitli medeniyetlerin ürünü olup, yaþadýklarý

devirlerin sosyal, ekonomik, mimari ve benzeri özelliklerini yansýtan kent ve kent kalýntýlarý, kültür
varlýklarýnýn yoðun olarak bulunduðu sosyal yaþama konu olmuþ veya önemli tarihi hadiselerin
cereyan ettiði alanlardýr.”

“(7) “Ören yeri”; tarih öncesinden günümüze kadar gelen çeþitli uygarlýklarýn ürünü olup,
topoðrafik olarak tanýmlanabilecek derecede yeterince belirgin ve mütecanis özelliklere sahip, ayný
zamanda tarihsel, arkeolojik, sanatsal, bilimsel, sosyal veya teknik bakýmlardan dikkate deðer, kýsmen
inþa edilmiþ insan emeði kültür varlýklarýna sahip alandýr.”

c) 6 ncý maddesinin üçüncü fýkrasýnda yer alan “peri bacalarý” ibaresinden sonra gelmek üzere
“ tarihi maðaralar, kaya sýðýnaklarý” ibaresi eklenmiþtir.

ç) 7 nci maddesinin birinci fýkrasý aþaðýdaki þekilde deðiþtirilmiþtir. 
“Korunmasý gerekli taþýnmaz kültür varlýklarýnýn ve sit alanlarýnýn tespiti Kültür ve Turizm

Bakanlýðýnca yapýlýr.”
(2) Kara Avcýlýðý Kanununun; 
a) 1 inci maddesine aþaðýdaki fýkra eklenmiþtir.
“Tabiatý ve Biyolojik Çeþitliliði Koruma Kanunu ile koruma altýna alýnmýþ olan hayvan türleri

hakkýnda Tabiatý ve Biyolojik Çeþitliliði Koruma Kanunu hükümleri uygulanýr.”
b) 2 nci maddesinin  birinci fýkrasýnýn (32) numaralý bendinde yer alan “Yaban hayatý koruma

ve geliþtirme sahalarý” ibaresi “Yaban hayatý geliþtirme sahalarý” olarak deðiþtirilmiþtir.
c) Ýkinci Kýsým baþlýðýnda yer alan “Yaban Hayatý Koruma ve Geliþtirme Sahalarý, Üretme

Ýstasyonlarý” ibaresi “Yaban Hayatý Geliþtirme Sahalarý ve Üretme Ýstasyonlarý” olarak
deðiþtirilmiþtir. 
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ç) Ýkinci Kýsým Birinci Bölüm baþlýðýnda yer alan “Yaban Hayatý Koruma ve Geliþtirme Sahalarý
ve Üretme Ýstasyonlarý” ibaresi “Yaban Hayatý Geliþtirme Sahalarý ve Üretme Ýstasyonlarý” olarak
deðiþtirilmiþtir. 

d) 4 üncü maddesinde yer alan “koruma ve geliþtirme” ibareleri “geliþtirme” olarak
deðiþtirilmiþtir. 

e)10 uncu maddesinin birinci fýkrasýnda yer alan “koruma ve geliþtirme sahalarý kurulmasý”
ibaresi “geliþtirme sahalarý kurulmasý” olarak deðiþtirilmiþtir. 

f) 21 inci maddesinin üçüncü fýkrasýnda yer alan “yaban hayatý koruma ve geliþtirme sahalarý
ile üretme istasyonlarý” ibaresi “yaban hayatý geliþtirme sahalarý ile üretme istasyonlarý” olarak;
dördüncü fýkrasýnda yer alan “yaban hayatý koruma ve geliþtirme sahalarýna” ibaresi “yaban hayatý
geliþtirme sahalarýna” olarak deðiþtirilmiþtir. 

(3) 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayýlý Ýmar Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fýkrasýnda yer alan
“Kültür ve Tabiat Varlýklarýný Koruma Kanunu,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Tabiatý ve Biyolojik
Çeþitliliði Koruma Kanunu,” ibaresi eklenmiþtir.

(4) 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayýlý Maden Kanununun 7 nci maddesinin ikinci fýkrasýnda yer
alan “Özel çevre koruma bölgeleri, milli parklar, yaban hayatý koruma ve geliþtirme sahalarý” ibaresi
“yaban hayatý geliþtirme sahalarý ile Tabiatý ve Biyolojik Çeþitliliði Koruma Kanunu uyarýnca
belirlenen koruma alanlarý” þeklinde deðiþtirilmiþtir.

(5) 1/5/2003 tarihli ve 4856 sayýlý Çevre ve Orman Bakanlýðý Teþkilât ve Görevleri Hakkýnda
Kanunun; 

a) 2 nci maddesinin birinci fýkrasýnýn (a) bendinde yer alan “Çevrenin korunmasý, kirliliðin
önlenmesi ve iyileþtirilmesi için” ibaresi “Çevrenin korunmasý, kirliliðin önlenmesi ve iyileþtirilmesi
ile tabiatýn, tabii deðerlerin ve biyolojik çeþitliliðin korunmasýna ve sürdürülebilir kullanýmýna iliþkin”
olarak deðiþtirilmiþtir.

b) 2 nci maddesinin birinci fýkrasýnýn (e) bendinde yer alan “her türlü analizi, ölçüm ve
kontrolleri gerçekleþtirmek,” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile tabiatýn, tabii deðerlerin ve biyolojik
çeþitliliðin korunmasýna ve sürdürülebilir kullanýmýna iliþkin her türlü inceleme ve araþtýrmayý
yapmak, yaptýrmak,” ibaresi eklenmiþtir.

c) 2 nci maddesinin birinci fýkrasýnýn (v) bendinde yer alan “orman içi mesire yerleri” ibaresi
“mesire yeri” olarak deðiþtirilmiþtir.

ç) 2 nci maddesinin birinci fýkrasýnýn (y) bendinde yer alan “yurt içinde ve dýþýnda gerekli
personeli yetiþtirmek,” ibaresinden sonra gelmek üzere “alan kýlavuzluðu eðitimi dahil” ibaresi
eklenmiþtir.

d) 2 nci maddesinin birinci fýkrasýna aþaðýdaki bentler eklenmiþtir.   

“z) Ülkemizin kara, kýyý, sucul ve ulusal deniz alanlarýnda sahip olduðu tabiatýn, tabii deðerlerin
ve biyolojik çeþitliliðin korunmasýna ve sürdürülebilir kullanýmýna iliþkin bütün tedbirleri almak veya
aldýrmak.

aa) Uzun devreli geliþme ve imar planlarý, yönetim planlarý, tür ve habitat koruma eylem planlarý
ve çevre düzeni planlarý da dâhil olmak üzere korunan alanlara ait her tür ve ölçekteki planlarý
yapmak, yaptýrmak ve onaylamak.
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bb) Tabiatýn, tabii deðerlerin ve biyolojik çeþitliliðin korunmasýna ve sürdürülebilir kullanýmýna
iliþkin gerekli denetimleri yapmak.

cc) Tabiatýn, tabii deðerlerin ve biyolojik çeþitliliðin korunmasýna ve sürdürülebilir kullanýmýna
iliþkin iþ ve iþlemlerde gerektiðinde koordinasyonu yapmak.

dd) Biyolojik çeþitlilikle ilgili her türlü veri envanterini oluþturmak ve veri tabanýnda
depolamak. 

ee) Biyolojik çeþitlilikle ilgili her türlü izleme faaliyetini yürütmek.” 

e) 13 üncü maddesinin birinci fýkrasýnýn (a) bendinde yer alan “Millî parklar, tabiat parklarý,
tabiat anýtlarý, tabiatý koruma alanlarý” ibaresinden sonra gelmek üzere “, tür ve doðal yaþam alanlarý,
özel koruma alanlarý,” ibaresi eklenmiþtir.

f) 13 üncü maddesinin birinci fýkrasýnýn (c) bendinin baþýna “Tabiatý ve Biyolojik Çeþitliliði
Koruma Kanunu kapsamýnda kalan korunan alanlar,” ibaresi eklenmiþtir.

g) 13 üncü maddesinin birinci fýkrasýnýn (e) bendinde yer alan “koruma ve kullanma esaslarýný”
ibaresinden sonra gelmek üzere “Tabiatý ve Biyolojik Çeþitliliði Koruma Kanunu ve” ibaresi
eklenmiþtir.

ð) 13 üncü maddesinin birinci fýkrasýnýn (f) bendinin baþýna “Tabiatý ve Biyolojik Çeþitliliði
Koruma Kanunu ve” ibaresi eklenmiþtir. 

h) 13 üncü maddesinin birinci fýkrasýnýn (ý) bendinin baþýna “Tabiatýn, biyolojik çeþitliliðin ve”
ibaresi eklenmiþtir. 

ý) 13 üncü maddesinin birinci fýkrasýna aþaðýdaki bentler eklenmiþtir.

“k) Tabiatý ve Biyolojik Çeþitliliði Koruma Kanununa göre koruma altýna alýnan alanlarda her
tür ve ölçekteki planlarý yapmak, yaptýrmak ve onaylamak.

l) Tabii deðerlerin ve biyolojik çeþitliliðin korunmasýna iliþkin gerekli denetimleri yapmak.

m) Biyolojik çeþitlilikle ilgili her türlü veri envanterini oluþturmak ve veri tabanýnda
depolamak.”

(6) Gelibolu Yarýmadasý Tarihi Milli Parklar Kanununun 1 inci maddesine aþaðýdaki fýkra
eklenmiþtir.

“Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde Tabiatý ve Biyolojik Çeþitliliði Koruma Kanunu
hükümleri uygulanýr.” 

Yürürlükten kaldýrýlan hükümler
MADDE 39- (1) Milli Parklar Kanunu yürürlükten kaldýrýlmýþtýr. 

(2)  Kültür ve Tabiat Varlýklarýný Koruma Kanununda yer alan  “ve tabiat”  ibareleri ile “ve
Tabiat” ibareleri ile ayný Kanunun; 

a) 3 üncü maddesinin birinci fýkrasýnýn (a) bendinin  (2) numaralý alt  bendi,

b) 6 ncý maddesinin birinci fýkrasýnýn (a) bendinde yer alan “Korunmasý gerekli tabiat varlýklarý
ile” ibaresi ve dördüncü fýkrasý, 

c) 21 inci maddesinin birinci fýkrasýnda yer alan “ve doðal sit alaný” ibaresi,

yürürlükten kaldýrýlmýþtýr. 
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(3) Kara Avcýlýðý Kanununun 2 nci maddesinin birinci fýkrasýnýn 11 numaralý bendi yürürlükten
kaldýrýlmýþtýr. 

(4) 16/4/2003 tarihli ve 4848 sayýlý Kültür ve Turizm Bakanlýðý Teþkilat ve Görevleri Hakkýnda
Kanunda yer alan “ve tabiat” ibareleri ile “ve Tabiat” ibareleri yürürlükten kaldýrýlmýþtýr.

(5) 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayýlý Çevre Kanununun;

a) 9 uncu maddesinin birinci fýkrasýnýn (a), (c), (f) ve (g) bentleri, 

b) 20 nci maddesinin birinci fýkrasýnýn (k) bendinde yer alan “(a) bendinde belirtilen hususlara
aykýrý olarak biyolojik çeþitliliði tahrip edenlere, (d) bendi uyarýnca ilan edilen Özel Çevre Koruma
Bölgeleri için tespit edilen koruma ve kullanma esaslarýna aykýrý davrananlara ve” ibaresi ile
“davrananlar ile (f) bendinde belirlenen esaslara ve yasaklamalara aykýrý” ibareleri, 

yürürlükten kaldýrýlmýþtýr.

Devirler

GEÇÝCÝ MADDE 1- (1) Kültür ve Tabiat Varlýklarýný Koruma Kanunu ve ilgili diðer mevzuat
kapsamýnda doðal sit, tabii sit veya tabiat varlýklarý olarak ilan ve tescil edilmiþ alanlarla ilgili her türlü
tasarruf hakký ve yönetim yetkisi, koruma altýnda bulunma vasýflarý devam ederek, bu Kanunun
yürürlüðe girdiði tarihte Bakanlýða geçmiþ olur. 

(2) Kültür ve Tabiat Varlýklarýný Koruma Kanunu ve ilgili diðer mevzuat kapsamýnda doðal veya
tabii sit olarak ilan ve tescil edilmiþ olan alanlara ve tabiat varlýklarýna iliþkin koruma kurullarý
kararlarý dâhil her türlü doküman, bu Kanunun yürürlüðe girdiði tarihten itibaren bir yýl içinde
Bakanlýða devredilir.

Mevcut statüler 

GEÇÝCÝ MADDE 2 - (1) Bu Kanunun yürürlüðe girdiði tarihte tabiatý koruma alaný, milli park,
tabiat anýtý, tabiat parký, ve yaban hayatý koruma ve geliþtirme sahasý olan alanlar ile mesire yerlerinin
koruma altýnda bulunma vasýflarý aþaðýda belirtilen þartlarda devam eder: 

a) Bu alanlar, yürürlüðe girdiði tarihten itibaren bu Kanun hükümlerine tâbidir.

b) Bu alanlar için bu Kanun hükümlerine uygun olarak yeniden deðerlendirme yapýlýr.

c) Yeniden deðerlendirme çalýþmalarý tamamlanýp yeni koruma alaný kararý alýnýncaya kadar;
bu Kanunun yürürlüðe girdiði tarihten önce alýnmýþ koruma, kullaným ve ilke kararlarý geçerlidir. 

(2) Kültür ve Tabiat Varlýklarýný Koruma Kanunu ve ilgili diðer mevzuat kapsamýnda doðal sit,
tabii sit veya tabiat varlýklarý olarak ilan ve tescil edilmiþ ve bu Kanuna göre Bakanlýða devredilmiþ
bulunan alanlarýn koruma altýnda bulunma vasýflarý aþaðýdaki þartlarda devam eder:

a) Bu alanlar, yürürlüðe girdiði tarihten itibaren bu Kanun hükümlerine tâbidir.

b) Bu alanlar için bu Kanun hükümlerine uygun olarak yeniden deðerlendirme yapýlýr.

c) Yeniden deðerlendirme konusunda Ulusal Tabiatý Koruma Kurulunun çalýþmalarýna yardýmcý
olmak üzere Doða Koruma ve Milli Parklar Genel Müdür Yardýmcýsýnýn baþkanlýðýnda Bakanlýk ve
Kültür Turizm Bakanlýðýnýn eþit sayýda temsilcisinin katýlýmý ile çalýþma grubu oluþturulur. Devirlerde
Çevre ve Orman Bakanlýðý ile Kültür ve Turizm Bakanlýðý arasýnda ihtilaf olmasý halinde her iki
bakanlýðýn birlikte oluþturacaðý Bilim Heyetinin verdiði karara göre iþlem yapýlýr.  
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ç) Yeniden deðerlendirme çalýþmalarý tamamlanýp yürürlüðe girmeden önce veya sonra, bu
Kanun hükümlerine uygun olarak korunan alan plânlamasý kararlarý alýnana kadar; bu Kanunun
yürürlüðe girdiði tarihten önce Kültür ve Tabiat Varlýklarýný Koruma Bölge Kurullarý ile Kültür ve
Tabiat Varlýklarýný Koruma Yüksek Kurulu tarafýndan alýnmýþ koruma,  kullaným ve ilke kararlarý
geçerlidir. 

d) UNESCO Dünya Miras Listesine alýnmýþ olan tarihi ve arkeolojik miraslarýn idaresi Kültür
ve Turizm Bakanlýðýna aittir.

Koruma altýndaki yabani bitki ve hayvan türleri
GEÇÝCÝ MADDE 3- (1) Bu Kanunun yürürlüðe girmesinden itibaren bir yýl içinde bu Kanunun

28 inci maddesinin birinci fýkrasýnda belirtilen koruma altýndaki yabani bitki ve hayvan türlerini
bulunduranlar Bakanlýða bilgi vererek belge almak kaydýyla bu türleri bulundurmaya devam
edebilirler. Belirtilen süre içerisinde bildirimde bulunmayanlar hakkýnda bu Kanunun 32 nci
maddesinin ikinci ve dördüncü fýkralarý uyarýnca idarî para cezasý uygulanýr.

Yürürlük
MADDE 40- (1) Bu Kanun yayýmý tarihinde yürürlüðe girer.

Yürütme
MADDE 41- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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Çevre Komisyonu Raporu
Türkiye Büyük Millet Meclisi

Çevre Komisyonu 17/3/2011
Esas No.: 1/964
Karar No.: 36

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Çevre ve Orman Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca 25/10/2010 tarihinde Türkiye

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça 11/11/2010 tarihinde tali komisyon olarak
Avrupa Birliği Uyum; Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor; Plan ve Bütçe ile Tarım, Orman ve
Köyişleri komisyonlarına, esas komisyon olarak da Komisyonumuza havale edilen 1/964 esas numaralı
“Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu Tasarısı” Komisyonumuzun 9/12/2010, 13/1/2011,
27/1/2011, 28/2/2011 ve 16/3/2011 tarihlerinde yapmış olduğu toplantılarında görüşülmüştür. 

Doğa koruma konusunda ülkemizde bugüne kadar çok sayıda değişik yasa ve ikincil mevzuat
hazırlanmış ve yürürlüğe konulmuştur. Ancak Tasarı TBMM tarafından müzakere edilip kabul
edildiğinde, biyolojik çeşitliliği ve tabiatı koruma konusunda bugüne kadar hazırlanmış en kapsamlı
ve günün ihtiyaçlarına cevap verecek ileri düzeyde bir mevzuat yürürlüğe girmiş olacaktır.

Tasarı ile koruma altına alınan alanların tanımlanmasında, hem bugüne kadar ülkemizde
yapılagelen uygulamalar ve milli ihtiyaçlar, hem de uluslararası standartlar ve uygulamalar dikkate
alınmıştır. Böylece koruma alanlarına günün ihtiyaçlarına uygun bir çerçeve getirilmiş olmaktadır.
Koruma alanlarının belirlenmesi ve ilanı, değişik toplum kesimlerinin katılımını da kapsayacak
şekilde, açık ve uygulanabilir kurallara bağlanmıştır.

Toplumların ve bütün insanlığın ortak zenginliğini oluşturan doğanın ve biyoçeşitliliğin koruma
altına alınmasında demokratik toplumlarda kabul görmüş bulunan temel bir ilke,  bilimin ve bilginin
desteğinden azami ölçüde yararlanılması ve nihai koruma kararlarının hükümetler, bakanlıklar veya
yerel yönetimler gibi seçilmiş organ ve kurullar tarafından alınmasıdır. Tasarıda bu yetki, değişen
durumlara göre, Bakanlar Kurulu veya Bakanlığa verilmiştir.

Tasarıda koruma mevzuatına getirilen iki yeni ve önemli düzenleme, Ekolojik Etki
Değerlendirmesi ve Üstün Kamu Yararı’dır. Gerekli durumlarda alınabilecek üstün kamu yararı kararı
için öngörülen düzenleme, doğa koruma konusunda titiz kurallarıyla bilinen Avrupa Birliği’nin ilgili
hukuki metinlerinde tarif edilenle paralellik içindedir.

Doğayı ve biyoçeşitliliği korumanın toplumun katkısı ve desteği olmadan başarıya ulaşmasının
mümkün olmadığı düşüncesiyle, koruma amaçlarının gerçekleştirilmesinde belediyeler dâhil bütün
yerel yönetimlerin, üniversitelerin, araştırma kuruluşlarının ve sivil toplum kuruluşlarının katkısının
azami düzeyde tutulması öngörülmüştür. Bu çerçevede bilgilendirme, katılım, işbirliği ve destekler
konusunda kapsamlı düzenlemeler getirilmiştir.

Tasarı ile getirilen önemli bir yenilik, Biyoçeşitliliği Koruma Ağlarının düzenlenmesidir. Bu
düzenleme ile biyoçeşitlilik açısından yüksek önem taşıyan koruma alanları ekolojik koridorlarla
birbirine bağlanarak coğrafi olarak yayılmış geniş bir ağ elde edilecek, böylece türlerin birbiriyle
irtibatının geniş bir coğrafya parçası içinde meydana gelmesinin imkanı sağlanmış olacaktır.

Tabii habitatlar ile hayvan ve bitki türlerinin korunmasında başvurulacak çok önemli bir araç
olarak kullanılmak üzere, genel tanımları verilen altı adet listenin düzenlenmesi öngörülmüştür.
Ayrıntılı içerikleri daha sonra Bakanlık tarafında belirlenecek bu listelerle, kapsamlı bir korumanın
etkin bir şekilde uygulanması mümkün olacaktır. Uluslararası uygulamalarla da uyumlu bu yaklaşım
sayesinde, doğayı ve biyolojik çeşitliliği koruma tatbikatında ilgili kurumlarımızın aynı zamanda
ulusal ve uluslararası düzeyde daha verimli bir işbirliği yapması da kolaylaşmış olacaktır.
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Tabiata ve doğaya zarar verenlere, verilen zararı ortadan kaldırma ve durumu eski haline
döndürme zorunluluğu getirilmiştir. Özel durumlarda, ilaveten telafi edici tazminat istenebilmesi de
mümkün olacaktır.

Geçici maddelerde, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu çerçevesinde bugüne kadar
doğal sit adı altında ilan edilmiş koruma alanlarının bu Kanun kapsamına alınarak Bakanlığa devri
öngörülmüş, devir işlemleri için basit ve uygulamada karşılaşılabilecek sorunları asgari düzeyde
tutmayı hedefleyen bir düzenleme getirilmiştir.

Bilindiği gibi Avrupa Birliği ile yürütülen üyelik müzakereleri çerçevesinde Çevre Başlığı
açılmış bulunmakta ve çalışmalar bir takvime göre yürütülmektedir. Tasarı aynı zamanda AB’nin
doğa koruma mevzuatı ile, özellikle bu alanda en önemli metin olan Habitat Direktifi ile kuvvetli bir
uyum içindedir.

Komisyonumuz Tasarı ile ilgili olarak ilk toplantısını 9/12/2010 tarihinde sivil toplum kuruluşları
temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirmiştir. Bu toplantıda onbeş sivil toplum kuruluşu ve meslek
odası temsilcisinin görüşlerine başvurulmuştur. Ayrıca bu kuruluşlardan görüşlerini yazılı olarak da
Komisyonumuza iletmeleri talep edilmiş ve birçok sivil toplum kuruluşu ve meslek odasından yazılı
görüş de Komisyonumuza intikal etmiştir. 

Komisyonumuz Tasarı ile ilgili olarak ikinci toplantısında 13/1/2011 tarihinde kamu kurum ve
kuruluşlarının temsilcilerinin bilgi ve görüşlerine başvurmuştur. Ayrıca kamu kurum ve
kuruluşlarından da görüşlerini yazılı olarak Komisyonumuza sunmaları talep edilmiş ve bunlar da
yazılı olarak Komisyonumuza intikal etmiştir. 

Bu arada Tasarının Komisyonumuza gelmesinden Alt Komisyona sevk edilmesine kadar geçen
süreçte kamu kurumları uzmanları ve özellikle Çevre ve Orman Bakanlığı uzmanları ile ön hazırlık
çalışması yapılmıştır. 

27/1/2011 tarihinde sadece komisyon üyelerinin katılımı ile yaptığı konu ile ilgili üçüncü
toplantısında Tasarının daha ayrıntılı bir şekilde incelenebilmesini teminen bir alt komisyon
kurulmasına karar verilmiştir. Adalet ve Kalkınma Partisi’nden; Hatay Milletvekili Mustafa
ÖZTÜRK, Trabzon Milletvekili Safiye SEYMENOĞLU, İstanbul Milletvekili Alev DEDEGİL,
Cumhuriyet Halk Partisi’nden; Kırklareli Milletvekili Tansel BARIŞ, Milliyetçi Hareket Partisinden;
Çanakkale Milletvekili Mustafa Kemal CENGİZ’in seçildiği Alt Komisyon, Başkanlığına Hatay
Milletvekili Mustafa ÖZTÜRK’ü seçerek çalışmalarına başlamıştır.

Alt Komisyon; 28/1/2011, 31/1/2011, 1/2/2011, 2/2/2011, 2/3/2011, 3/3/2011 ve 10/3/2011
tarihlerinde yapmış olduğu toplantılarında konunun taraflarıyla yapılan kapsamlı değerlendirmeler
sonucunda Tasarıyı görüşmüş ve raporunu Komisyonumuza sunmuştur. 

Komisyonumuzun 28/2/2011 tarihinde konu ile ilgili yapılan dördüncü toplantısına toplam
onyedi sivil toplum kuruluşu ve meslek odası davet edilmiş ve toplantıya katılanlar ile görüş alış
verişinde bulunulmuştur. 

Gerek Alt Komisyon çalışmaları gerek ise Komisyonumuzdaki çalışmalar esnasında sivil toplum
kuruluşları, meslek odaları ile kamu kurum ve kuruluşlarından gelen görüş ve öneriler azami miktarda
dikkate alınmıştır. 

Komisyonumuz Tasarı ile ilgili son toplantısını 16/3/2011 tarihinde yapmıştır. Bu toplantıda
Tasarı, Hükümeti temsilen Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu’nun katılımıyla Çevre ve Orman
Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, İçişleri
Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği ve ilgili sivil toplum
ve meslek kuruluşlarının temsilcilerinin de katılımıyla görüşülmeye başlanmıştır. 
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Tasarının geneli üzerinde yapılan görüşmelerde; Komisyonumuzda özetle şu görüşlere yer
verilmiştir: 

- Tasarının amaç maddesinde “koruma ve kullanma” gibi doğası gereği karşıt iki eylemin eş
yanlı olarak bu maddede yer almasının kullanımı ön plana çıkardığı,

- Tasarıda tanımların yetersiz olduğu, özellikle “korunan alan” tanımının çok yetersiz olduğu ve
11 inci madde ile birlikte değerlendirildiğinde Anayasa ile güvence altına alınmış olan mülkiyet
hakkının ihlali niteliği haiz uygulamalara yol açabileceği,

- “Her tür ve ölçekteki planlar” tabirinin anlaşılamadığı, ayrıca koruma alanlarına tek bir statü
verilmesinin içinde farklı bir koruma alanı bulunan alanların korunması koşullarından vazgeçilmesine
neden olacağı, tabiatın korunmasının sektörel ve bölgesel ekonomik ve sosyal kalkınma göz önüne
alınarak yapılması ilkesinin de korumacı değil kalkınmacı bir yaklaşım olduğu, 

- Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Kurulunun Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndaki yapıdan daha geri ve
bürokrat ağırlıklı olduğu, Kurulun bağımsız olması gerektiği ve Tasarıda Kurulun niteliği ve yaptırım
gücü ile ilgili bilgilerin bulunmadığı, 

- Bilim heyetinin karar alma organları ile ilişkisi ve hiyerarşisinin belli olmadığı, biyolojik
çeşitlilik uzman listesinde kimlerin yer alacağı ve üyelerin kimler tarafından seçileceğinin
belirtilmediği, bilim heyetinde olması gereken bilim dallarında eksiklikler olduğu ve bağımsız
olmadığı, 

- Onüç farklı statüde tanımlanmış olan korunan alan statüsünün azaltılması ve alanların Doğa ve
Doğal Kaynakların Korunması için Uluslararası Birlik (IUCN) kriterlerine göre ayarlanması
gerektiği,

- Korunan alanın tasnifin neye ve hangi bilimsel kriterlere göre yapılacağın net olmadığı,  
- Korunan alanların belediye parkı gibi düşünülerek korunamayacağı, koruma altındaki

varlıkların korunmasının bilgi ve beceri gerektirdiği, 
- Korunan alanlarda yapılan zirai üretim faaliyetlerinin yoğunlaştırılması ve pazar alanlarının

geliştirilmesi, ticari kullanım ve rantın dolayısıyla bunun korunan alanlarda doğal alanların yok
edilmesinin önünü açabileceği, bu alanda meydana gelebilecek doğal kayıpların ne şekilde telafi
edilebileceğinin net olmadığı ayrıca yerel nüfusun Tasarıyla süreçlere yeterince dahil edilmediği,
Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesinin en önemli konularından biri olan erişim ve yararların paylaşımı
ile ilgili bir hususun Tasarıda yer almadığı, 

- Tasarının kamulaştırma, takas ve tahsisi koruma lehine tarif ederken, tesis edilecek izinler,
intifa ve irtifak hakları ile ilgili bölümde tüm korunan alanların özel kişilere ve şirketlere tahsis
edilebilir hale getirildiği ve “üstün kamu yararı” ve “stratejik özellikler” ifadeleri ile alanlarda
yapılaşmaya izin verildiği, 

- Üstün kamu yararı ifadesinin tahdidi olması gerekirken sınırsız olarak düzenlenmesi nedeniyle
keyfi bir uygulamaya dönüşebileceği,

- Tasarının onyedinci maddesinde net olmayan ifadelerin yanında korunacak bitki ve hayvan
listelerinin daha sonra Bakanlıkça açıklanacak olmasının keyfiyet getirebilme ihtimalinin bulunacağı, 

- Tasarının ondokuzuncu maddesindeki hüküm ile Bakanlığın denetim, kontrol ve izin sistemi,
türlerin geliştirilip çoğaltılması konusundaki gönüllü çalışmaları engelleyeceği, korunan alanların
dışında yaşayan türlerin çoğaltılması veya yerleştirilmesinin izne tabi olması durumunda bu tür
çalışmaları yapan gönüllü botanik bahçelerinin çalışmalarının engelleneceği,  
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- Tasarının yirminci maddesinde herhangi bir üretme, çoğaltma ve benzeri çalışmanın yer
almaması ve örneklerin ölü olarak muhafaza edilmesi nedeniyle “herbaryum” ve “tabiat müzeleri”
ifadelerinin metinden çıkarılması gerektiği,

- Tasarının yirmibirinci maddesinde her tür ve ölçekteki planlar ile uzun devreli gelişme planı
ilişkisinin nasıl kurulacağı, bu planların nasıl bir düzen içinde hazırlanacağının net olmadığı, 

- Tasarıda tahrip olmuş ve bozulmuş ekosistemlerin iyileştirilmesi için alınacak tedbirler ile ilgili
olarak nelerin, kimler tarafından nasıl alınacağının net olmadığı ve tahrip olmuş alanların yaşama
alanına dönüştürülmesinin tahribatı arttıracağı, 

- Tasarının yirmiüçüncü maddesi hükmünün araştırma yapan akademisyen veya biyologlara
ciddi bürokrasi engeli getireceği, 

- Tasarının idari yaptırımlara ilişkin hükümlerinin yetersiz olması yanında sekizinci bendin
Anayasa’nın mülkiyet hakkı, kamulaştırma ve devletleştirme hükümlerine aykırı olduğu, 

- Tasarının otuzbirinci maddesindeki muğlak ifadeler neticesinde hüküm yürürlüğe girdikten
sonra özel hukuka özgü bir yaptırımın idari işlemle uygulanması sonucunu doğuracağı, idarenin
zarar, zarar miktarı, illiyet bağı gibi hususların ispatı külfeti bulunmaksızın özel hukuk kişilerini
mağdur edeceği, uygulanan yaptırıma karşı itiraz yöntem ve mercilerin belirtilmediği için hangi
mahkemelere dava açılacağı ve bu davanın tabi olacağı usul ve kuralları açısından uygulamada
karışıklıklara yol açacağı, 

- Tasarının otuzdördüncü maddesi ile işletme yetkisinin devrinin dernek ve vakıfları daha fazla
iktidar bağımlısı yapacağı, bu habitatların orman veya mera içerisinde yer alması halinde Anayasa’nın
44, 45, 63, 168 ve 169’uncu maddeleri başta olmak üzere aynı zamanda Orman ve Mera Kanunlarına
da aykırı olduğu, 

- Tasarının geçici birinci maddesindeki “uygun statü verilinceye kadar” ifadesinin, aynı koruma
statüsüne sahip alanların bile farklı yönetsel yapılarla yönetilmesine imkan vereceği ve statülerinin
kaldırılacağı, 

- Tasarının geçici ikinci maddesi ile siyasi iktidarın her türlü koruma yapısında gerekli gördüğü
yapısal değişiklikleri yapabileceği,  

ifade edilmiştir. 
Geneli üzerindeki görüşmelerden sonra, Alt Komisyon Metninin görüşülmesine geçilmiştir. Alt

Komisyon metninin; 
- 1 inci maddesi redaksiyona tabi tutulmak suretiyle,
- 2 nci maddesinde “habitat” tanımına daha uygun bir ifade getirilmiş ve madde redaksiyona

tabi tutulmak suretiyle,
- 3 üncü maddesi redaksiyona tabi tutulmak suretiyle,
- 4 üncü maddesi, içeriği bakımından “Türlerin ve Tabii Yaşama Alanlarının Korunması” ile

ilgili Üçüncü Kısımda “Listeler, Yerinde ve Alan Dışı Koruma”  başlıklı Birinci Bölümde yer alması
daha uygun olacağı için 21 inci madde olarak kabul edilmiş, ayrıca 4 üncü maddenin yerinin
değiştirilmesi neticesinde Üçüncü Kısım Birinci Bölüm Başlığı da buna uygun olarak değiştirilmiş, 

- 5 inci maddesi, (ı) bendinde yapılan değişiklikle herhangi bir meslek kuruluşunu saymak
suretiyle bir temsilcinin Ulusal Tabiatı Koruma Kurulunda yer alması yerine sivil toplum kuruluşlarını
temsil eden üye sayısı üçten dörde çıkarılmış, böylece Ulusal Tabiatı Koruma Kurulunun daha
katılımcı bir anlayışla karar alabilmesi hedeflenmiş, madde bu değişikliklerle birlikte 4 üncü madde
olarak, 
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- 6 ncı maddesi, Ulusal Tabiatı Koruma Kurulunun görev ve yetkilerinin daha açık, net ve daha
anlaşılır hale getirilmesi, böylece Kurulun daha etkin çalışma imkanına kavuşturulması  amacıyla
değiştirilmiş ve ayrıca ekolojik karakteri bozulmuş veya tahrip edilmiş alanların iyileştirilmesi için
gerekli çalışmaları yapma ve tabiatı koruma konusunda ulusal stratejileri belirlemek ve uygulamaya
koymak için gerekli çalışmaları yapma görevleri Ulusal Tabiatı Koruma Kuruluna verilmiştir. Madde
bu değişikliklerle 5 inci madde olarak,  

-7 nci maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişiklik ile mahalli tabiatı koruma kurullarının
oluşumu revize edilmiştir. Mevcut durumda kurul toplantılarına çok sayıda kişinin katılacak olması
kurulun karar almasını güçleştirecek ve toplantılar gündemle ilgili olmayan katılımcılar bakımından
çok yararlı olmayacaktır. Maddeye eklenen yeni ikinci fıkra ile koruma alanında bulunan ilçelerin
kaymakamlarından, belediyelerin başkanlarından, köylerin muhtarlarından, avcılık ve atıcılık
derneklerinden, su ürünleri kooperatiflerinden ve 29/6/2004 tarihli ve 5200 sayılı Tarımsal Üretici
Birlikleri Kanunu çerçevesinde kurulan su ürünleri birliklerinden belirlenecek temsilcilerin Kurul
toplantılarına davet edileceği ve görüşlerinin alınacağı öngörülmüştür. Mahalli tabiatı koruma
kurullarında öngörülen katılım korunmuş, ancak tatbikatta işleyiş kolaylığı sağlaması açısından kurul
yapısı sabit ve ihtiyaca göre değişen olmak üzere iki kısımda belirlenmiştir. Madde bu değişikliklerle
birlikte 6 ncı madde olarak, 

- 8, 9, 10 ve 11 inci maddeleri sırasıyla 7, 8, 9 ve 10 uncu maddeler olarak,
- 12 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkrasında yapılan değişiklikler ile koruma alanı ilan

edilmesi sürecinde mahalli kurulların nihai karar veren merci olması yerine, bu yetkinin Ulusal Tabiatı
Koruma Kurulu ve Bakanlığa bırakılması tercih edilmiştir. Koruma alanı ilan edilmesinde mahalli
tabiatı koruma kurullarının, verdiği kararları Ulusal Tabiatı Koruma Kuruluna bildirmesi esası
getirilmiş, işleyiş daha açık hale getirilmiş ve ayrıntılı değerlendirme ve çalışmanın Ulusal Tabiatı
Koruma Kurulunun koordinasyonu altında tamamlanacağı hükme bağlanmıştır. Madde bu
değişikliklerle birlikte 11 inci madde olarak, 

- 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde, yeniden değerlendirmenin, koruma alanı
ilanı ile aynı esaslara bağlı olmasını temin edecek bir değişiklik yapılmıştır. Böylece Alt Komisyon
Metninin “Korunan alanların belirlenmesi ve ilanı” başlıklı 12 nci maddesi ile paralellik sağlanması
hedeflenmiştir. Madde bu değişikliklerle birlikte 12 nci madde olarak, 

- 14, 15, 16 ve 17 nci maddeleri 13, 14, 15 ve 16 ncı madde olarak,
-18 inci maddesinin ikinci fıkrasında yapılan değişiklik ile maddenin dil açısından

sadeleştirilmesi ve redaksiyonu hedeflenmiştir. Maddede yer alan Bakanlığın veri toplama ve izleme
faaliyetleri çerçevesinde ulusal veya uluslararası düzeyde bilgi alış verişi ve işbirliğine ilişkin hüküm
29 uncu maddeye taşınmıştır.  Madde bu değişikliklerle birlikte 17 nci madde olarak, 

- 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yapılan değişiklik ile Hazinenin özel mülkiyetindeki
taşınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin bu Kanunun amaçları doğrultusunda
kullanılmak üzere Maliye Bakanlığınca Çevre ve Orman Bakanlığına tahsisi işlemlerinin, 5018 sayılı
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Kamu İdarelerine ait Taşınmazların Tahsis ve Devri
Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılması gerektiğinden ve bu taşınmazların 4342 sayılı
Mera Kanunu kapsamında kalan yerler ile bir ilgileri bulunmadığından maddede yer alan “25/2/1998
tarihli ve 4342 sayılı Mera Kanunu hükümlerine uygun olarak” ifadesi madde metninden çıkarılmıştır.
Buna karşılık Mera Kanunu kapsamındaki yerlerin de bu madde kapsamına dahil edilmesi ve bu
yerlerle ilgili düzenlemenin de maddeye eklenmesi amacıyla maddeye yeni üçüncü fıkra eklenmiştir.
Madde bu değişikliklerle birlikte 18 inci madde olarak,

– 49 –

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 701)

murat- /



- 20 ve 21 inci maddeleri sırasıyla 19 ve 20 nci maddeler olarak, 
- 22, 23, 24, 25, 26, 27 ve 28 inci maddeleri redaksiyona tabi tutulmak suretiyle, 
- 29 uncu maddesine eklenen üçüncü fıkra ile 18 inci maddesinde yer alan Bakanlığın veri

toplama ve izleme faaliyetleri çerçevesinde ulusal veya uluslararası düzeyde bilgi alış verişi ve
işbirliği görevi, ilgisi nedeniyle bu maddeye taşınmış ve madde bu değişikliklerle birlikte, 

- 30 uncu maddesi aynen, 
- 31 inci maddesi, kaynak aktarılabilecek yerlere mahalli idarelerin de eklenmesi suretiyle, 
- 32 nci maddesi, yedinci fıkrasına ihtiyaç kalmadığından madde metninden çıkarılmak suretiyle

ve 33 üncü madde olarak, 
- 33 üncü maddesinde yapılan değişiklik ile maddenin, içeriği bakımından “Türlerin ve Tabii

Yaşama Alanlarının Korunması”  ile ilgili Üçüncü Kısımda “Adli ve İdari Yaptırımlar”  başlıklı
Dördüncü Bölümde yer alması daha uygun olacağından 32 nci madde olarak benimsenmiştir. Ayrıca
33 üncü maddenin yerinin değiştirilmesi neticesinde Üçüncü Kısım Dördüncü Bölüm Başlığı da buna
uygun olarak değiştirilerek,  

- 34 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında şu değişiklik yapılmıştır. Bilindiği üzere 13/12/1983
tarihli ve 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararnamenin Milli Emlak Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerinin düzenlendiği 13 üncü maddesi
ile; Hazinenin özel mülkiyetinde ve Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazların yönetimi
görevi Milli Emlak Genel Müdürlüğüne verilmiştir. Buna göre, mevzuatımızda da “Hazinenin özel
mülkiyetinde ve Devletin hüküm ve tasarruf altındaki taşınmazlar” ibaresi kullanıldığından ve Milli
Emlak Genel Müdürlüğünün mülkiyetinde taşınmaz bulunmadığından  madde metninde yer alan
“Milli Emlak mülkiyetindeki arazilere” ibaresi “Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm
ve tasarrufu altında bulunan arazilere” şeklinde değiştirilmiştir. Madde bu değişikliklerle birlikte,

- 35, 36 ve 37 nci maddeleri aynen,
- 38 inci maddesinde altıncı fıkraya yapılan bir ilaveyle Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parklar

Kanunu’nda yer alan bazı hükümlerin, adları belirtilen diğer milli parklarda da uygulanması
öngörülmüştür. Gelişen şartlar içinde milli parkların merkezden ve il müdürlüklerinden diğer işlerinin
arasında yürütülmesi, hizmetler açısından bazı sıkıntılara neden olabilmektedir. Söz konusu milli
parklar halkımız tarafından yoğun bir şekilde kullanıldıklarından dolayı acil ve zamanında yapılması
gereken hizmetlerin mahallinde gecikilmeden yapılması zaruret halini almıştır. Hizmetlerin yerinden
ve zamanında görülmesi için bu milli parklarda, müstakil müdürlüklerin kurulması zarureti
bulunmaktadır. Bu ihtiyaçların karşılanması için Gelibolu Tarihi Milli Parkı Kanununda değişiklik
yapılması ve burada oluşturulan yönetim sisteminin diğer milli parklara da yaygınlaştırılması
öngörülmektedir. Madde bu değişiklikle birlikte, 

- 39 uncu maddesi aynen,
- Geçici 1 inci maddesine bir fıkra ilave edilerek, geçiş dönemindeki hukuki işlemlere açıklık

kazandırılmıştır. Doğal ve tabii sit olarak ilan ve tescil edilmiş olan alanlara ve tabiat varlıklarına
ilişkin koruma kurulları kararları dahil her türlü dokümanın bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten
itibaren bir yıl içinde Bakanlığa devredileceği hükme bağlanmıştır. Devir işlemleri, öngörülen bir
yıllık süre içinde kısım kısım yapılabileceğinden, henüz devri yapılmayan alanlarla ilgili ihlallerin
ortaya çıkması halinde yaptırım uygulanması, halihazırda devam eden davaların takibi gibi iş ve
işlemlerin hangi kurum tarafından yerine getirileceği yönünde ortaya çıkması muhtemel tereddütlerin
giderilmesi amacıyla ekleme yapılmıştır. Madde bu değişikliklerle birlikte, 
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- Geçici 2 nci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinde yapılan değişiklikle; yeniden
değerlendirme çalışmaları konusunda kurulacak çalışma grubunun görevlerine açık bir şekilde yer
verilmiştir. Bu kapsamda çalışma grubunun devri gerekli tarihi ve arkeolojik sitler ile tabiat sitlerinin
tespiti konusunda yetkili olduğu belirtilmiştir. Bakanlığa devredilen tabii sitlerle ilgili bilgi ve
belgelerin de Ulusal Tabiatı Koruma Kuruluna gönderileceği hüküm altına alınmıştır. Ayrıca; geçiş
dönemindeki hukuki işlemlere açıklık kazandırmak amacıyla fıkraya yeni (d) bendi eklenmiştir.
Madde bu değişikliklerle birlikte, 

- Geçici 3 üncü maddesi ile yürürlük ve yürütmeye ilişkin 40 ve 41 inci maddeleri aynen, 

kabul edilmiştir.  

- Tasarının tümü yapılan değişikliklerle birlikte oya sunulmuş ve Komisyonumuzca kabul
edilmiştir. 

Ayrıca, kanunların hazırlanmasında uygulanan usul ve esaslar doğrultusunda, Tasarı metninin
kısım ve bölüm sıralaması ile madde başlıkları madde metinlerinin içeriğine uygun olarak yeniden
düzenlenmiş; bu doğrultuda maddelerdeki fıkra numaraları teselsül ettirilmiştir.  Komisyondan alınan
yetki doğrultusunda Tasarının tamamı, kanun yapım tekniğine uygunluğun, kavram ve dil birliğinin
sağlanması amacıyla redaksiyona tabi tutulmuştur.  

Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan Başkanvekili Sözcü

Haluk Özdalga Mustafa Öztürk Safiye Seymenoğlu
Ankara Hatay Trabzon

Kâtip Üye Üye

Rıtvan Köybaşı Hamza Yanılmaz Sebahattin Karakelle
Nevşehir Elazığ Erzincan

Üye Üye Üye

Abdulmuttalip Özbek Ali Güner Alev Dedegil
Hakkâri Iğdır İstanbul

Üye Üye

Birnur Şahinoğlu Osman Coşkun
Samsun Yozgat
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN

TABİATI VE BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİ KORUMA KANUNU TASARISI 
BİRİNCİ KISIM 
Genel Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar 

Amaç 
MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; ülkemizin kara, kıyı, sucul ve deniz alanlarındaki ulusal ve

uluslararası öneme sahip tabii değerlerin, biyolojik çeşitliliğin ve peyzajın muhafazası ile koruma
kullanma dengesi gözetilerek sürdürülebilirliğine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir. 

Kapsam 
MADDE 2- (1 ) Bu Kanun; tabiat, biyolojik çeşitlilik ve peyzajın muhafazası ile sürdürülebilir

kullanımının sağlanmasına ilişkin iş ve işlemleri kapsar. 
(2) 17/2/2000 tarihli ve 4533 sayılı Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı Kanunu hükümleri

ile 18/11/1983 tarihli ve 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu hükümleri saklıdır. 
(3) Çeşitli kanunlarla Tarım ve Köyişleri Bakanlığının görev ve yetki alanına bırakılan tarımsal

konular, bu Kanun kapsamı dışındadır. 
Tanımlar 
MADDE 3- (1) Bu Kanunun uygulanmasında; 
a) Alan kılavuzu: Alan kılavuzluğu eğitimi sonrasında sertifika ve kimlik almaya hak kazanmış

kişiyi, 
b) Bakanlık: Çevre ve Orman Bakanlığını, 
c) Biyolojik çeşitlilik: Ekosistemleri, türleri, genleri ve bunların birbiriyle olan etkileşimlerinin

çeşitliliğini ve canlı organizmalar arasındaki farklılaşmayı, 
ç) Ekolojik etki değerlendirmesi: Tabiatı etkileyen faaliyetlerin ekosistem üzerindeki etkilerinin

değerlendirilmesini, 
d) Ekolojik etkilenme bölgesi: Tabii ekosistem ile ilişkili ve sistemi destekleyen habitatların

oluşturduğu bölgeyi, 
e) Ekolojik koridor: Birbirinden kopuk habitatları birleştiren sahaları, 
f) Ekosistem: Tabiattaki canlı ve cansız varlıkların aralarında karşılıklı ilişkiler kurarak

oluşturdukları sistemleri, 
g) Fauna: Bir bölgedeki hayvan türlerini, 
ğ) Flora: Bir bölgedeki bitki türlerini, 
h) Gen kaynağı: Mevcut veya potansiyel değer taşıyan işlevsel kalıtım birimleri ihtiva eden

bitki, hayvan, mikroorganizma veya başka menşei olan her türlü materyali, 
ı) Habitat: Canlıların tabii olarak yaşadığı alanları, 
i) Koruma: Yaşama alanlarının, yabani flora ve fauna türleri popülasyonlarının, elverişli bir

statüde muhafazası veya iyileştirilmesi için alınması gerekli tedbirleri, 
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j) Koruma alanı: Koruma amacını gerçekleştirmek için bu Kanuna göre belirlenerek koruma
altına alınan alanı, 

k) Korunan alan: Bu Kanun uyarınca Bakanlar Kurulu veya Bakanlık tarafından kara ve deniz
sınırları belirtilip statü verilen koruma alanını, 

1) Kuş koruma alanı: Ulusal veya küresel ölçekte nesli tehlike altındaki kuş türlerinden en az bir
türü, önemli sayıda kuşu veya alt türlerinin popülasyondaki bireylerinin bir kısmını sürekli veya geçici
olarak barındıran ve tabiattaki kuş türlerinin nesillerini sürdürebilmesi için özel önem taşıyan alanları, 

m) Mutlak koruma bölgesi: Korunan alan sınırları ve tabii habitatlar içinde bulunan ve bu alanların
koruma altına alınmasını gerektiren tabiat ve biyolojik çeşitlilik değerlerini barındıran alanları, 

n) Özel koruma alanı: Hassas habitatlar ile nadir ve tehdit altındaki türleri barındıran alanları, 

o) Peyzaj: Karakteri, insan faktörü ve doğal faktörler ya da bu faktörlerin etkileşimi sonucu
oluşan belirli kalite göstergeleri ve çeşitlilik sınıflamalarıyla ifade edilebilen alanları,

ö) Relikt: Jeolojik dönemlerde paleoklimatik koşullara bağlı olarak geniş bir yayılış alanına
sahipken dünyanın geçirdiği jeolojik devirler nedeniyle alanları giderek daralmış ve sınırlı bir alanda
kalmış türleri ve habitatları, 

p) Sulak alan: Tabii veya suni, devamlı veya geçici, durgun veya akıntılı, tatlı, acı veya tuzlu,
denizlerin gelgit hareketlerinin çekilme devresinde altı metreyi geçmeyen derinlikleri kapsayan, başta
su kuşları olmak üzere canlıların yaşama ortamı olarak önem taşıyan bütün sular ile bataklık, sazlık,
turbiyerler ve bu alanların kıyı kenar çizgisinden itibaren kara tarafına doğru ekolojik etki altında
kalan yerleri, 

r) Sınırlı kullanım bölgesi: Korunan alanın coğrafi durumu, topoğrafik özellikleri ve arazinin
mevcut kullanım durumuna göre ekosistemleri muhafaza amacıyla ayrılan bölgeyi, 

s) Tabiatı koruma ağı: Koruma alanları ve korunan alanların birbirleri ile ekolojik etkileşiminin
sonucu oluşan ağı, 

ş) Tabii değer: Sosyal yaşama konu olmamış jeolojik oluşumları, 

t) Tür: Ortak bir soydan gelen ve tabii şartlarda kendi aralarında çiftleşebilen veya döllenebilen,
üreme kabiliyetine sahip, verimli döller verebilen ve morfolojik olarak benzer organizmalar grubunu, 

u) Tür ve habitat koruma eylem planı: Tür ve habitatların korunması için hazırlanarak onaylanan
planı, 

ü) Uzun devreli gelişme planı: Korunan alanların kaynak değerlerinin korunması ile arazi
kullanımı ve yönetimi için hazırlanarak onaylanan planları, 

v) Yabancı tür: Tabii yayılış alanlarından yeni ekosistemlere çeşitli etkiler neticesinde taşınan
türleri, 

ifade eder. 

İlkeler 
MADDE 4- (1) Tabiat, biyolojik çeşitlilik ve peyzaj değerlerinin muhafazası ile sürdürülebilir

kullanımının sağlanmasına ilişkin genel ilkeler şunlardır: 

a) Korunan alanlarda koruma ve kullanım kararlarının uzun devreli gelişme planları veya her tür
ve ölçekteki planlar ile belirlenmesi esastır. 
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b) Bir alana ulusal düzeyde birden fazla korunan alan statüsü verilmemesi esastır. 

c) Koruma alanlarına etkisi olabileceği Bakanlıkça belirlenen faaliyetler için ekolojik etki
değerlendirmesi yapılması mecburidir. 

ç) Tabiat ve biyolojik çeşitliliğin yönetiminin karar alma sürecinde şeffaflık ile yeterli düzeyde
katılım sağlanması esastır. 

d) Sektörel ve bölgesel ekonomik ve sosyal kalkınma plan, program ve faaliyetlerinde tabiat ve
biyolojik çeşitliliğin korunması hususları göz önüne alınır. 

e) Korunan alanlarda gerekli görülen hallerde ekosistem iyileştirilmesi esastır. 

f) Tabii yaşama alanlarında; peyzajın, biyolojik çeşitliliğin ve ekosistemlerin korunması,
devamlılıklarının sağlanması, iyileştirilmesi ve bu alanlardaki bitki ve hayvan türlerinin muhafazası
esastır. 

g) Korunan alanlarda koruma altına alınan türlerin toplanması, taşınması, bulundurulması ve
ülke dışına çıkarılmasında Bakanlıkça belirlenen esaslara uyulur. 

ğ) Korunan alanlarda yerinde koruma ve yönetimin sağlanması için gerektiğinde işbirliği ve
yetki devri yapılabilir. 

h) Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzelkişiler tabiatın ve biyolojik çeşitliliğin
korunması için alınacak tedbirlere ve belirlenen esaslara uymakla yükümlüdür. 

Tabiatı koruma ağı 
MADDE 5- (1) Bakanlık; canlı ve cansız tabii varlıkların ve tabii bitki ve hayvan türlerinin belli

popülasyonlarının, yaşama alanlarının ve yaşama birliklerinin sürekli olarak güvenliğini sağlamak ve
karşılıklı ekolojik etkileşimlerini iyileştirmek, korumak ve geliştirmek amacıyla tabiatı koruma ağı
oluşturur. 

(2) Tabiatı koruma ağına dâhil edilecek alanlar ülke düzeyinde temsiliyet esasına göre ve korunan
alanlar arasındaki tabii etkileşime ve geçişe imkân sağlayacak şekilde belirlenir.

(3) Tabiatı koruma ağı; korunan alanları, türlerin yaşama alanlarını, mutlak koruma bölgelerini,
sınırlı kullanım bölgelerini ve ekolojik koridorları kapsar. Tabiatı koruma ağında koruma amacına
uygun tedbirler alınır. 

(4) Tabiatı koruma ağlarında ekolojik uygunluğun geliştirilmesi bakımından, yabani fauna ve
flora ile bunların göçleri ve genetik etkileşimleri için büyük önem arz eden arazi özellikleri ve bunlar
arasındaki ilişkiler dikkate alınır. 

(5) Tabiatı koruma ağına dâhil edilen alanlar; koruma amaçlı sözleşmeler, tahsis, kamulaştırma
ve takas yapılması, intifa hakkı veya irtifak hakkı tesis edilmesi ya da diğer tedbirler alınması suretiyle
teminat altına alınır. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Kurullar ve Bilim Heyeti 

Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Kurulu 
MADDE 6- (1) Bu Kanun kapsamına giren konularda genel istişarenin sağlanmasını, tabiatın

ve biyolojik çeşitliliğin korunmasını ve bilimsel esaslara göre yürütülmesini sağlamak amacıyla
gerekli kararları almak üzere Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Kurulu kurulmuştur. 
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(2) Kurul; Bakanlık Müsteşarının veya görevlendireceği Müsteşar Yardımcısının başkanlığında,
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü, Çevre Yönetimi Genel Müdürü, Ağaçlandırma ve
Erozyon Kontrolü Genel Müdürü, Orman Genel Müdürü, Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanı,
Devlet Su İşleri Genel Müdürü, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürü,
Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürü, Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürü, Kültür ve
Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Maden İşleri Genel Müdürü, Enerji İşleri Genel Müdürü, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teknik
Araştırma ve Uygulama Genel Müdürü veya bunların görevlendireceği yardımcıları ile çevre ekolojisi
ve biyolojik çeşitlilikle ilgili dört akademik temsilci, doğa koruma alanında faaliyet gösteren
Bakanlıkça belirlenecek sivil toplum kuruluşlarından iki temsilci olmak üzere toplam yirmi kişiden
oluşur. 

(3) Kurul salt çoğunlukla toplanır. Kararlar toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır.
Oylamada eşitlik halinde Kurul başkanının oyu yönünde karar alınmış sayılır. 

(4) Kurul üyelerine, ayda dört toplantıyı geçmemek üzere katıldıkları her toplantı için uhdesinde
kamu görevi bulunanlara (1.500), uhdesinde kamu görevi bulunmayanlara (2.000) gösterge rakamının
memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda huzur hakkı ödenir. 

(5) Toplantı mahali dışından gelen Kurul üyelerine, ayrıca 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı
Harcırah Kanunu hükümleri uyarınca harcırah ödenir. 

(6) Kurulun teşkili ile çalışma usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir. 

Mahalli biyolojik çeşitlilik kurulları 
MADDE 7- (1) Bu Kanun kapsamına giren konularda Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Kuruluna

gerekli mahalli çalışmaları yapmak ve uzun devreli gelişme planının hazırlanmasına ve
uygulanmasına katkıda bulunmak üzere mahalli biyolojik çeşitlilik kurulları oluşturulur. 

(2) Mahalli biyolojik çeşitlilik kurulları, valinin görevlendireceği vali yardımcısının
başkanlığında, Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Kurulunun üyesi kurumların ildeki en üst düzey temsilcisi
ile ilgili Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu müdürü, alanın bulunduğu ilçenin kaymakamı,
korunan alan şayet belediye sınırları içerisinde ise belediye başkanı veya yardımcısı ve korunan
alanın bulunduğu yerdeki ziraat odası başkanı, varsa su ürünleri kooperatiflerinden veya 29/6/2004
tarihli ve 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu çerçevesinde kurulan su ürünleri
birliklerinden bir, avcılık ve atıcılık derneklerinden bir, yerel üniversitenin biyoloji, orman ve ziraat
bilim dallarından, aynı daldan olmamak şartıyla üç, yerel sivil toplum kuruluşlarından bir temsilcinin
katılımı ile oluşur. 

(3) Bu kurullar salt çoğunlukla toplanır ve kararlarını toplantıya katılan üyelerin salt
çoğunluğuyla alır. Oylamada eşitlik halinde Kurul başkanının oyu yönünde karar alınmış sayılır. 

(4) Kurul üyelerine, ayda dört toplantıyı geçmemek üzere katıldıkları her toplantı için uhdesinde
kamu görevi bulunanlara (1.500), uhdesinde kamu görevi bulunmayanlara (2.000) gösterge rakamının
memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda huzur hakkı ödenir. 

(5) Toplantı mahali dışından gelen kurul üyelerine, ayrıca Harcırah Kanunu hükümleri uyarınca
harcırah ödenir. 

(6) Mahalli biyolojik çeşitlilik kurullarının teşkili ile çalışma usul ve esasları yönetmelikle
düzenlenir. 
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Tabiatı Koruma Bilim Heyeti 
MADDE 8- (1) Bakanlığın tabiatı koruma politikasını oluşturmak ve stratejik planlarında

önerilen hedeflere ulaşmasına yardımcı olmak üzere, yapılacak bilimsel çalışmaları belirlemek,
yönlendirmek ve izlemek amacıyla Bakanlığın koordinatörlüğünde, danışma organı niteliğinde
Tabiatı Koruma Bilim Heyeti kurulur. 

(2) Bilim Heyeti; orman, biyoloji, ekoloji, ziraat, veterinerlik, su ürünleri veya balıkçılık,
hidroloji, peyzaj mimarlığı ve jeomorfoloji ile ilgili konularda en az doktora derecesine sahip
biyolojik çeşitlilik uzman listesinden seçilen altı üye ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma
Kurumu temsilcisi olmak üzere yedi kişiden oluşur. 

(3) Bilim Heyeti üyelerine ayda dört toplantıyı geçmemek üzere katıldıkları her toplantı için
uhdesinde kamu görevi bulunanlara (1.500), uhdesinde kamu görevi bulunmayanlara (2.000) gösterge
rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda huzur hakkı ödenir. 

(4) Toplantı mahali dışından gelen Bilim Heyeti üyelerine, ayrıca Harcırah Kanunu hükümleri
uyarınca harcırah ödenir. 

(5) Bilim Heyetinin teşkili ile çalışma usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir. 

İKİNCİ KISIM 
Korunan Alanlar 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Korunan Alan Statülerinin Belirlenmesi ve Planlanması 

Korunan alan statüleri 
MADDE 9- (1) Korunan alan statüleri şunlardır: 

a) Gen koruma alanı: Gen kaynaklarının yerinde korunması amacıyla hedef türlerin genetik
çeşitliliğini ve sürekliliğini sağlamak üzere belirlenen ve bu amaçla korunan ve yönetilen alanlardır. 

b) Habitat ve tür koruma alanı: Belli bitki veya hayvan türleri ile nadir ve nesli tehlike altında
olan türler ve bunların habitatlarının sürekliliğini sağlamak üzere koruma altına alınan ve yönetilen
kara, kıyı, sucul veya deniz alanlarıdır. 

c) Milli park: Bilimsel ve estetik bakımdan, milli veya milletlerarası düzeyde ender bulunan
tabii değerlerden en az bir veya daha fazla ekosistemin tamamını kapsayacak büyüklükte olan
özellikli kaynak değerlerinin korunduğu ve yönetildiği kara, kıyı, sucul ve deniz alanlarıdır. 

ç) Özel çevre koruma bölgesi: Bu Kanunla belirlenen koruma statülerinin herhangi birinin
özelliklerini taşımakla beraber, ulusal ve uluslararası önemi haiz olup aynı zamanda tarım, turizm,
şehirleşme ve sanayi baskısı altında bozulma ve yok olma tehlikesi altındaki ekolojik açıdan hassas
alanlardır. 

d) Özel korunan alan: Biyolojik çeşitlilik açısından yüksek, ulusal, bölgesel veya uluslararası
düzeyde ekolojik öneme sahip, öncelikli habitatların en iyi numunelerini ihtiva eden, düzenli olarak
tehdit altındaki ve nesli tehlike altındaki, nadir, hassas, yoğunlaşan, dar yayılışlı ve endemik türlerin
ulusal veya uluslararası düzeyde önemli bir popülasyonunu barındıran, insan ve tabiat arasındaki
etkileşim neticesinde ekolojik değerler ile ulusal, bölgesel ve uluslararası biyolojik çeşitlilik değerleri
ortaya çıkmış olan kara, kıyı, sucul ve deniz alanlarıdır. 
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e) Peyzaj koruma alanı: İnsan ve tabiat arasındaki etkileşimin sonucu olarak ortaya çıkan ve
zaman içinde önemli estetik, ekolojik, görsel, rekreasyonel, kültürel değerler ile geleneksel hayat
biçiminin devamlılığı açısından ayırt edici bir nitelik taşıyan ve bu sebeple korunması gereken kara,
kıyı, sucul veya deniz alanlarıdır. 

f) Sulak alan bölgesi: Sulak alan ekosistemlerinin korunması amacıyla ayrılan tatlı ve tuzlu su
bataklıkları, sulak çayırlar, sazlıklar ve turbalıklar gibi habitatların oluşturduğu kara, kıyı, sucul ve
deniz alanlarıdır. 

g) Tabiat alanı: Flora ve fauna zenginliğine ve manzara bütünlüğüne sahip kara, kıyı, sucul ve
deniz alanlarıdır. 

ğ) Tabiat anıtı: Tabii olarak oluşan, nadir, estetik, sıra dışı veya benzersiz oluşumlar ile bitki
türlerinin nadir veya temsili numunelerini ihtiva eden ve bilimsel değeri olan tabiat parçalarıdır. 

h) Tabiatı koruma alanı: Nadir, sıra dışı, tehlikeye maruz ve kaybolmaya yüz tutmuş ve temsiliyet
özelliği olan ekosistemler ile türlerin veya tabii olayların meydana getirdiği seçkin örnekleri ihtiva
eden, mutlak korunması gerekli olup sadece bilim, eğitim ve tabiatı izleme amacıyla koruma altına
alınan ve yönetilen kara, kıyı, sucul ve deniz alanlarıdır. 

ı) Tabiat parkı: Bulunduğu bölgenin bitki ve hayvan varlığı ile mağaralar, mağara yerleşmeleri
ve kraterler gibi tabiat özelliklerini temsil eden, türlerin tabii yaşama alanında veya tabii yaşama
alanı dışında koruma tedbirlerinin uygulanabildiği, rekreasyonel kullanım hizmetleri ile halkın
dinlenme ve eğlenmesine imkân sağlayan alanlardır. 

i) Yaban hayatı geliştirme sahası: Av ve yaban hayvanlarının ve yaban hayatının korunduğu,
geliştirildiği, av hayvanlarının yerleştirildiği, yaşama ortamını iyileştirici tedbirlerin alındığı ve
gerektiğinde özel avlanma planı çerçevesinde avlanmanın yapılabildiği sahalardır. 

j) Yaban hayatı koruma sahası: Yaban hayatı değerlerine sahip, korunması gerekli yaşama
ortamlarının bitki veya hayvan türleri ile birlikte mutlak olarak korunduğu ve devamlılığının
sağlandığı kara, kıyı, sucul ve deniz alanlarıdır. 

(2) Bir alanın korunan alan niteliğine sahip olup olmadığı Bakanlıkça incelenir. Korunan alan
niteliği taşıdığına karar verilen alanlardan orman rejimine tabi olanlar sınırları belirlenerek
Bakanlıkça, diğer alanlar ise Bakanlar Kurulu tarafından korunan alan olarak belirlenir. 

(3) Uzun devreli gelişme planları da dâhil olmak üzere korunan alanlara ait her tür ve ölçekteki planlar
Bakanlıkça yapılır, yaptırılır ve onaylanır. Bu alanlarda sit alanı bulunması halinde sadece sit alanlarıyla
sınırlı kalmak kaydıyla ilgili Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun uygun görüşü alınır. 

(4) Korunan alanların planlama çalışmalarında ilgili tarafların katılımı sağlanır ve görüşleri alınır. 

(5) Çevre düzeni planlarında bu Kanunun amaç ve ilkelerini gerçekleştirmek üzere hazırlanan
koruma amaçlı planlar esas alınır. Mevcut çevre düzeni planlarında ise gerekli değişiklikler yapılır. 

Korunan alanların bölgelenmesi 

MADDE 10- (1) Korunan alanlar, planlar ile mutlak koruma bölgesi, ekolojik etkilenme bölgesi
ve sınırlı kullanım bölgesi olarak bölgelere ayrılabilir. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

Korunan Alanlarla İlgili Genel Düzenlemeler 

Kamulaştırma ve takas 

MADDE 11- (1) Korunan alan sınırları içinde kalan yerlerdeki gerçek ve tüzelkişilere ait
taşınmazlar, gerekli görüldüğünde, ilgili mevzuata göre Bakanlıkça kamulaştırılır. Bu amaç için
Bakanlık bütçesine gerekli ödenek konulur. 

(2) Bu Kanun uyarınca onaylanan planlarla kesin kullanma yasağı getirilen korunan alanlarda
bulunan gerçek ve tüzelkişilerin mülkiyetindeki taşınmazlar, malikinin başvurusu üzerine Hazineye,
belediyelere ve il özel idarelerine ait taşınmazlarla tarafların rızası ile takas edilebilir. 

Tahsis 

MADDE 12- (1) Bu Kanun amaçları doğrultusunda kullanılmak üzere Hazinenin mülkiyetindeki
taşınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler 25/2/1998 tarihli ve 4342 sayılı Mera
Kanunu hükümlerine uygun olarak Bakanlığın talebi üzerine Maliye Bakanlığınca, orman sayılan
alanlar ise Orman Genel Müdürlüğünce Bakanlığa tahsis edilebilir. Tahsis edilen bu alanların bu
Kanun hükümlerine göre değerlendirilmesi ve işlem tesis edilmesi yetkisi Bakanlığa aittir. 

Korunan alanların güvenliği ve alan kılavuzları 

MADDE 13- (1) Bakanlık, korunan alanların kontrol ve korunmasını gerekli görülen hallerde,
10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun hükümlerine göre özel
güvenlik görevlileri marifetiyle sağlar. 4/7/1934 tarihli ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu
ile 10/3/1983 tarihli ve 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu hükümleri saklıdır.

(2) Bu Kanun kapsamına giren alanların kaynak değerlerinin korunarak kullanılması amacıyla
uzun devreli gelişme planlarına uygun olarak yapılan ziyaretçi yönetim plânlarının etkin bir şekilde
uygulanması ve korunan alanlara gelen ziyaretçilerin doğru bilgilendirilmesi bakımından ve korunan
alan yönetiminden olumsuz etkilenen yöre insanının kayıplarının en aza indirilmesine imkân
sağlanmak üzere, korunan alan sınırları dâhilinde veya bitişiğinde yaşayan, bu alanlardan ihtiyacın
karşılanamaması halinde yakın çevrede yaşayan insanların alan kılavuzu olarak yetiştirilmeleri
konusunda Bakanlık ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde gerekli çalışmaları yapar. 

(3) Alan kılavuzu hizmeti verilen korunan alanlarda asgari oniki kişiden oluşan gruplar için
acente veya organizatörler tarafından alan kılavuzu alınması zorunludur. 

(4) Eğitime alınacak alan kılavuzu adaylarının seçimi, eğitimleri, eğitim sonunda başarılı
olanların görevlendirilmeleri ve çalışmalarına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir. 

Yöre halkının hakları 

MADDE 14- (1) Korunan alanlarda geleneksel olarak üretilen ürünlerin geliştirilmesine,
üretilmesine, belgelendirilmesine, mahalinde pazarlanmasına ve satışına öncelik verilir. Bakanlık bu
konuda gerekli tedbirleri alır. 

– 58 –

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 701)

murat- /



ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
İzinler 

Korunan alanlarda verilecek izinler, tesis edilecek intifa ve irtifak hakları 
MADDE 15- (1) Korunan alanlarda, uzun devreli gelişme planına uygun olarak bu Kanuna göre

verilecek her türlü izinde Bakanlık görevli ve yetkilidir. İzne ilişkin uygulamalar bu Kanun
hükümlerine göre Bakanlıkça denetlenir. Bu alanlarda koruma ve yönetim amacına aykırı olmayan
mevcut izin ve kullanımlar, uzun devreli gelişme planı yapımı sırasında dikkate alınır. 

(2) Tabiatı koruma alanları, yaban hayatı koruma sahaları, gen koruma alanlarında ve korunan
alanların mutlak koruma bölgelerinde hiçbir kullanıma izin verilemez, intifa ve irtifak hakkı tesis
edilemez. Ancak, bu alanlarda ülke düzeyinde, üstün kamu yararı ve stratejik kullanımı gerektiren
kullanma izni, intifa ve irtifak hakkı Bakanlar Kurulu kararı ile verilebilir. 

(3) Birinci ve ikinci fıkralara göre verilebilecek izne dayanarak gerçek ve tüzelkişiler lehine
tesis edilecek intifa veya irtifak hakkı süresi yirmidokuz yılı geçemez. Ancak, Bakanlığın uygun
görmesi halinde bu süre kırkdokuz yıla kadar uzatılabilir. Hazinenin özel mülkiyetindeki
taşınmazlarla ilgili olarak Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınır. 

(4) İzin, intifa veya irtifak hakkı süresi sonunda, alanda yer alan yapılar ve tesisler eksiksiz ve
bedelsiz olarak sağlam ve işler durumda Hazineye devredilir. 

(5) Bu Kanun uyarınca verilen izinler, intifa veya irtifak hakları Bakanlığın izni olmaksızın
üçüncü şahıslara devredilemez. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Türlerin ve Tabii Yaşama Alanlarının Korunması 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Koruma ve Ekolojik Etki Değerlendirmesi 

Türlerin ve tabii yaşama alanlarının korunması ve ekolojik etki değerlendirmesi 
MADDE 16- (1) Korunması gereken yabani bitki ve hayvan türleri ile yaşama ortamlarını

korumak, planlamak, yönetmek, geliştirmek ve izlemek için Bakanlıkça gerekli tedbirler alınır,
gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılır. 

(2) Korunması gereken yabani bitki ve hayvan türleri ile yaşama ortamları ile ilgili plan, proje
ve faaliyetlerin muhtemel etkileri için ekolojik etki değerlendirmesi yaptırılır. Bu tür ve habitatları
tahrip eden faaliyetlere izin verilmez. Ancak, üstün kamu yararı bulunması halinde tahrip unsurlarını
en aza indirecek tedbirlerin alınması şartıyla Bakanlıkça izin verilebilir. Bu durumda Bakanlık
biyolojik çeşitlilik üzerindeki etkiyi telafi edici tedbirleri alır veya aldırır. 

Özel olarak korunan yabani bitki ve hayvan türleri ve yaşama alanları 
MADDE 17- (1) Nesli tehlike altında, nadir, dar yayılışlı, dar yayılışlı endemik, relikt, tehdit

altında, hassas ve gösterge türler tabii yaşama alanlarında özel olarak korunur. Bu türlerin yaşadığı
alanların korunmasına öncelik verilir. Göçmen türlerin ülke sınırları içinde bulunan göç yolları,
konaklama, geceleme, kışlama, tüy dökme, üreme ve kuluçkaya yatma yerleri her türlü tahribe karşı
koruma altına alınır. 

(2) Özel korunması gereken yabani bitki ve hayvan türlerine ilişkin liste Bakanlıkça belirlenir. 
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(3) Korunan alanlarda endüstriyel kullanıma konu edilecek yabani bitki ve hayvan türlerinin
tabii ortamlarından toplanması, kullanılması ve elverişli bir konumda muhafaza edilmeleri için gerekli
tedbirler Bakanlıkça alınır veya aldırılır. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Yerinde Koruma, Yabancı ve Yeniden Yerleştirilen Türler ile Alan Dışında Koruma 
Yabancı tür girişinin önlenmesi 
MADDE 18- (1) Bakanlık, bitki ve hayvan türleri ile genetik kaynakların yerinde korunmaları

için yabancı tür girişini önlemek amacıyla aşağıdaki tedbirleri alır veya aldırır. 
a) Ağaçlandırma ve erozyon kontrolü çalışmalarının gayesine uygun olarak tabii türlere ve bu

türlerin meyveli olanlarına öncelik verilir. 
b) Korunan alanlar ile koruma alanlarında, yabancı ve yayılımcı türlerin girişinin engellenmesi

için gerekli tedbirler alınır, bu türlerin yayılışları kontrol altına alınır veya bu türler yok edilir.
Bunların dışında kalan alanlardaki yabancı ve yayılımcı türlerin alana girişine Ulusal Biyolojik
Çeşitlilik Kurulunca karar verilir. 

c) Bakanlıkça alınacak diğer tedbirler. 
Yerleştirme 
MADDE 19- (1) Tabii yaşama ortamında yok olan türler, tabii yaşama ortamına yeniden

yerleştirilebilir. 
(2) Yabani hayvan ve korunan bitki türlerinin habitatları dışında çoğaltılması, üretilmesi veya

yerleştirilmesine Bakanlıkça karar verilir.
Alan dışında koruma 
MADDE 20- (1) Yaşama alanı dışında koruma; hayvan türlerinin hayvanat bahçeleri, kurtarma

ve rehabilitasyon merkezleri ile akvaryumlarda; bitki türlerinin botanik bahçeleri, tabiat parkları,
arboretum, herbaryum, tabiat müzeleri ve benzeri yerlerde kontrol altında büyütülmesi, çoğaltılması
ve gen bankalarında saklanması yoluyla gerçekleştirilebilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Ortak Hükümler 

Tür ve habitat koruma eylem planı 
MADDE 21- (1) Tür ve habitat koruma eylem planları ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte

Bakanlıkça hazırlanır veya hazırlattırılır. Tür ve habitat koruma eylem planları Ulusal Biyolojik
Çeşitlilik Kurulunun görüşü alınmak suretiyle Bakanlıkça onaylanır. Eylem planlarında yer alan
faaliyetler ilgili kurumlarca yerine getirilir. Uygulama Bakanlıkça takip edilir. 

(2) Tür ve habitat koruma eylem planlarının hazırlanması ve uygulanmasına ilişkin esas ve
usuller Bakanlıkça belirlenir. 

Ekosistem iyileştirilmesi 
MADDE 22- (1) Tahrip olan ve bozulmuş ekosistemlerin iyileştirilmesi için gerekli tedbirler

ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte Bakanlıkça alınır. 
(2) Ekosistemde, ekolojik etki değerlendirme raporunda verilen taahhütlere uymayanların

faaliyeti Bakanlıkça durdurulur. 
(3) Tabii durumuna uygun hale getirilemeyen alanlar buna en yakın bir yaşama alanına dönüştürülür. 
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Araştırma izinleri 

MADDE 23- (1) Biyolojik çeşitlilikle alakalı gözlem, araştırma ve izlemeye yönelik faaliyetler
Bakanlığın iznine tabidir. Bu bilimsel araştırmalar gerekli görülmesi halinde Bakanlık tarafından
desteklenir. 

Hayvan türleri hakkında yasak fiiller ve kullanılması yasak araçlar 

MADDE 24- (1) Bakanlıkça belirlenen özel olarak korunan yabani hayvan türleri veya parçaları
ile göçmen türler üzerinde izinsiz olarak aşağıdaki fiiller yapılamaz: 

a) Yakalanması, yaralanması, öldürülmesi, ölülerinin satın alınması, satılması veya
öldürüldükleri mıntıka dışına çıkarılması; tabii ortamından uzaklaştırılması, yaşam döngülerinin
kesintiye uğratılması, yuvalama, üreme, dinlenme veya beslenme alanlarının tahrip edilmesi. 

b) Gebelik, üreme, yavru bakımı, tüy değiştirme, kışlama ve göç dönemlerinde avlanması ve
kasten rahatsız edilmesi. 

c) Terk edilmiş olsa dahi bu türlerin kasten yumurta veya yavrularının toplanması, yuvalarının
tahribi veya götürülmesi. 

ç) Üreme, göç ve kışlama dönemlerinde biyolojik döngülerini engelleyecek faaliyetlerin
yapılması. 

d) Ölü olsa dahi bilerek sahiplenilmesi, alıkonulması ve işlenmesi. 

e) Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce mevzuata uygun olarak elde edilenler hariç olmak
üzere, bulundurulması, satılması, satın alınması, satışa sunulması veya talep edilmesi, satış için
saklanması veya taşınması. 

f) Her ne suretle olursa olsun yakalanması, gösteri amaçlı kullanılması ve sergilenmesi. 

(2) Herhangi bir hayvan türünün yok olmasına veya ciddi tahribine sebep olabilecek tüm öldürme
araçları hiçbir surette kullanılamaz. 

(3) Birinci fıkrada sayılan yasaklar, mevzuata uygun olarak öldürülmüş, yakalanmış veya elde
edilmiş olanlar hariç, bütün yabani kuş türleri için geçerlidir. 

(4) Bakanlıkça verilecek bilimsel izinler ile tür ve habitat koruma eylem planlarına uygun faaliyet
izinleri yukarıda sayılan yasakların kapsamı dışındadır. 

Bitki türleri ile ilgili yasak fiiller 

MADDE 25- (1) Bakanlıkça belirlenen özel olarak koruma altındaki yabani bitki türlerinin veya
parçalarının üzerinde izinsiz olarak aşağıdaki fiiller yapılamaz: 

a) Kasten kesilmesi, toplanması, köklerinin açığa çıkarılması, sökülmesi, kazılması, zarar
verilmesi, tahribi, kısımlarının ve morfolojik yapılarının bozulması. 

b) Yaşama alanlarının tahrip edilmesi. 

c) Sahiplenilmesi, bulundurulması ve işlenmesi. 

ç) Satılması, satın alınması, satış için saklanması veya taşınması. 
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DÖRDÜNCÜ KISIM 
Veri Toplama, İzleme, Destekler, Mali Hükümler ve Yaptırımlar 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Veri Toplama ve İzleme 

Veri toplama ve izleme 
MADDE 26- (1) Biyolojik çeşitlilikle ilgili her türlü veri envanteri Bakanlıkça oluşturulur.

Toplanan veriler ülke düzeyinde bir biyolojik çeşitlilik izleme ve değerlendirme sistemi veri tabanında
depolanır, ihtiyaç durumuna göre raporlanır. 

(2) Bakanlık, biyolojik çeşitlilik unsurlarının izlenmesini yapar veya yaptırır. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Destekler ve Mali Hükümler 

Destekler 

MADDE 27- (1) Bakanlık, tabiat ve biyolojik çeşitliliğin korunması, sürdürülebilir kullanımı ile
ekosistemlerin iyileştirilmesine yönelik projelerin, bilimsel ve teknik eğitim programlarının
uygulanmasını ve geliştirilmesini öngören faaliyetler ile yatırımları teşvik etmek üzere kamu kurum
ve kuruluşları, gerçek ve tüzelkişiler ile işbirliği yapar. Ayrıca, bu faaliyetlere yönelik karşılıklı veya
karşılıksız destek sağlayabilir. Sağlanacak desteğin kapsamı, şartları, miktarı ve benzeri hususlara
ilişkin usul ve esaslar Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir. 

Gelirler 

MADDE 28- (1) Biyolojik çeşitlilik koruma gelir kaynakları şunlardır: 

a) Bu Kanun kapsamında Bakanlıkça izin verilen alanlarda, her türlü faydalanma, işletme, giriş
ücretleri, kira, kullanım izni bedelleri, alan kılavuzluğu hizmetleri, intifa ve irtifak haklarından doğan
gelirler, her türlü yayın gelirleri ve benzeri gelirler. 

b) Kamu kurum ve kuruluşları hariç olmak üzere korunan alanlardaki izin haklarına dayanılarak
yapılacak her türlü tesislerden proje bedeli tutarının %3'ü oranında tahsil olunacak bedeller. 

c) Bu Kanun kapsamındaki hususlara ilişkin telif, patent, belge, lisans ve marka tescilinden
sağlanan gelirler. 

(2) Bu Kanun kapsamında elde edilen gelirlerden Bakanlık döner sermaye faaliyeti ile ilgili
olanlar Bakanlık bünyesindeki döner sermaye işletmelerinin bütçelerine gelir olarak kaydedilir ve bu
gelirler öncelikli olarak bu Kanun kapsamındaki faaliyetlerin yürütülmesinde kullanılır. Diğer gelirler
genel bütçeye gelir kaydedilir. 

(3) Bu Kanun kapsamında yapılacak faaliyetlerin gerektirdiği giderler Bakanlık bütçesi veya
Bakanlık döner sermaye bütçesinden yapılır. 

Fayda paylaşımı 

MADDE 29- (1) Bu Kanun kapsamında öngörülen faaliyetlerin yerine getirilmesi ile korumadan
kaynaklanan zararların karşılanması için, köylere hizmet götürme birliklerine veya köylerde köy
tüzelkişiliklerine kaynak aktarılır. Bu meblağın kullanılmasında koruma faaliyetlerinden kaynaklanan
zararların karşılanmasına öncelik verilir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
İdari Yaptırımlar 

İdari yaptırımlar 
MADDE 30- (1) Uzun devreli gelişme planlarına veya tür ve habitat koruma ve eylem planlarına

aykırı hareket edenler ile tabiatın ve biyolojik çeşitliliğin tahribine sebep olan gerçek kişiler hakkında
fiilin ağırlığına göre bin Türk Lirasından beşbin Türk Lirasına kadar idari para cezası uygulanır.
Uzun devreli gelişme planına aykırı hareketin tür ve habitat tahribine yol açması halinde bu ceza beş
katı olarak uygulanır. Bu türlerin nesli tehdit veya tehlike altında olması halinde cezanın üst sınırı
uygulanır. 

(2) Bu Kanunda belirtilen izne bağlı faaliyetleri izinsiz yapan gerçek kişiler bin Türk Lirasından
beşbin Türk Lirasına kadar idari para cezası ile cezalandırılır. 

(3) Türlerin yakalanmasında Bakanlıkça yasaklanan alet ve usullerin kullanılması halinde beşyüz
Türk Lirasından binbeşyüz Türk Lirasına kadar idari para cezası verilir. 

(4) Bu maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarındaki fiillerin tüzelkişiler tarafından
gerçekleştirilmesi halinde idari para cezası on katı olarak uygulanır. 

(5) Bu maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarındaki fiillerin korunan alanlar dışındaki
yerlerde işlenmesi halinde, öngörülen cezalar yarısı oranında uygulanır. 

(6) Bu Kanun kapsamına giren korunan alanların mutlak koruma bölgelerinin tahribine, yok
olmasına veya her ne suretle olursa olsun zarara uğratılmasına sebep olanlara onbin Türk Lirasından
ellibin Türk Lirasına kadar idari para cezası verilir. Bu ceza habitat kaybı söz konusu olduğunda üst
sınırdan tatbik edilir. 

(7) Bu Kanunun 18 inci ve 19 uncu maddelerine aykırı hareket edenlere ikiyüzelli Türk
Lirasından onbirbinbeşyüz Türk Lirasına kadar idari para cezası uygulanır. 

(8) Bu Kanun uyarınca Bakanlıkça verilen izinler, izin amacı dışında faaliyette bulunulması
halinde iptal edilir ve izne konu malzeme, ekipman ve tesisin mülkiyeti mülki amir tarafından kamuya
geçirilir. 

(9) Bu Kanunun 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına aykırı hareket eden acente veya
organizatörlere o yıla ait alan kılavuzu ücretinin iki katı tutarında idari para cezası uygulanır. 

(10) Bu Kanun kapsamına giren korunan alanlarda ve koruma altına alınan tür habitatlarında
izinsiz hayvan otlatılması halinde, küçükbaş hayvanların her biri için on Türk Lirası, büyükbaş
hayvanların her biri için yirmi Türk Lirası para cezası verilir. 

(11) Bu Kanunda öngörülen idari yaptırım kararları, Bakanlık merkez teşkilatında genel
müdürler, taşra teşkilatında il çevre ve orman müdürleri veya bunların yetki verdiği personel
tarafından verilir. 

ALTINCI KISIM 
Çeşitli Hükümler 

Tazmin yükümlülüğü 
MADDE 31- (1) Koruma alanlarında ve korunan alanlarda tabiatı ve biyolojik çeşitliliği tahrip

edenler bu tahribatı gidermek zorundadır. Tahribat sebebiyle doğan zarar ayrıca ilgilisinden tahsil
edilir. 
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Turizm bölgesi, turizm alanı ve turizm merkezi 
MADDE 32- (1) Bu Kanun kapsamına giren alanlarda 12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi

Teşvik Kanununa göre kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesi ve turizm merkezi olarak ilan
edilecek yerler için Bakanlığın uygun görüşü alınır. Bu alanların korunan alanlarla çakışması
durumunda, Kültür ve Turizm Bakanlığınca bu Kanun hükümleri uygulanır. 

Uygulanmayacak hükümler 
MADDE 33- (1) Korunan alanlara ilişkin plan ve projelerde diğer kanunların plan onama

yetkisini düzenleyen hükümleri uygulanmaz. 

(2) Özel çevre koruma bölgelerinde, bu Kanunun 19/10/1989 tarihli ve 383 sayılı Özel Çevre
Koruma Kurumu Başkanlığı Kurulmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnameye aykırı hükümleri
uygulanmaz. 

İşletme yetkisinin devri 
MADDE 34- (1) Tür ve habitatların korunması için gerektiğinde işletme yetkisi, talepte

bulunmaları halinde il özel idarelerine, belediyelere, bu Kanunun amacına uygun faaliyetleri
yürütmek üzere kurulan vakıf veya derneklere Bakan onayı ile devredilebilir. 

Yönetmelik 
MADDE 35- (1) Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelikler bu Kanunun yayımı

tarihinden itibaren üç yıl içerisinde Bakanlık tarafından hazırlanarak yürürlüğe konulur. 

Değiştirilen hükümler 
MADDE 36- (1) 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma

Kanununun adı "Kültür Varlıklarını Koruma Kanunu" olarak değiştirilmiştir. 

(2) 2863 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "peri bacaları" ibaresinden
sonra gelmek üzere ", tarihi mağaralar, kaya sığınakları" ibaresi eklenmiş, 3 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (a) bendinin (3) ve (7) numaralı alt bentleri ile 7 nci maddenin birinci fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir. 

"(3) "Sit"; tarih öncesinden günümüze kadar gelen çeşitli medeniyetlerin ürünü olup, yaşadıkları
devirlerin sosyal, ekonomik, mimari ve benzeri özelliklerini yansıtan kent ve kent kalıntıları, kültür
varlıklarının yoğun olarak bulunduğu sosyal yaşama konu olmuş veya önemli tarihi hadiselerin
cereyan ettiği alanlardır." 

"(7) "Ören yeri"; tarih öncesinden günümüze kadar gelen çeşitli uygarlıkların ürünü olup,
topoğrafik olarak tanımlanabilecek derecede yeterince belirgin ve mütecanis özelliklere sahip, aynı
zamanda tarihsel, arkeolojik, sanatsal, bilimsel, sosyal veya teknik bakımlardan dikkate değer, kısmen
inşa edilmiş insan emeği kültür varlıklarına sahip alandır." 

"Korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarının ve sit alanlarının tespiti Kültür ve Turizm
Bakanlığınca yapılır." 

(3) 1/7/2003 tarihli ve 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununun 1 inci maddesine aşağıdaki fıkra
eklenmiştir. 

"Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu ile koruma altına alınmış olan hayvan türleri
hakkında Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu hükümleri uygulanır." 
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(4) 4915 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (32) numaralı bendinde yer alan
"Yaban hayatı koruma ve geliştirme sahaları" ibaresi "Yaban hayatı geliştirme sahaları" olarak; İkinci
Kısım başlığında yer alan "Yaban Hayatı Koruma ve Geliştirme Sahaları, Üretme İstasyonları" ibaresi
"Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları ve Üretme İstasyonları" olarak; İkinci Kısım Birinci Bölüm
başlığında yer alan "Yaban Hayatı Koruma ve Geliştirme Sahaları ve Üretme İstasyonları" ibaresi
"Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları ve Üretme İstasyonları" olarak; 4 üncü maddesinde yer alan
"koruma ve geliştirme" ibareleri "geliştirme" olarak; 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan
"koruma ve geliştirme sahaları kurulması" ibaresi "geliştirme sahaları kurulması" olarak; 21 inci
maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "yaban hayatı koruma ve geliştirme sahaları ile üretme
istasyonları" ibaresi "yaban hayatı geliştirme sahaları ile üretme istasyonları" olarak; dördüncü
fıkrasında yer alan "yaban hayatı koruma ve geliştirme sahalarına" ibaresi "yaban hayatı geliştirme
sahalarına" şeklinde değiştirilmiştir. 

(5) 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer
alan "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu," ibaresinden sonra gelmek üzere "Tabiatı ve
Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu," ibaresi eklenmiştir. 

(6) 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununun 7 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer
alan "Özel çevre koruma bölgeleri, milli parklar, yaban hayatı koruma ve geliştirme sahaları" ibaresi
"Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu uyarınca belirlenen korunan alanlar" şeklinde
değiştirilmiştir. 

(7) 1/5/2003 tarihli ve 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "Çevrenin korunması, kirliliğin
önlenmesi ve iyileştirilmesi için" ibaresi "Çevrenin korunması, kirliliğin önlenmesi ve iyileştirilmesi
ile tabii değerlerin, biyolojik çeşitliliğin korunması ve koruma kullanma dengesi gözetilerek
sürdürülebilirliğine ilişkin" olarak değiştirilmiş; (e) bendinde yer alan "her türlü analizi, ölçüm ve
kontrolleri gerçekleştirmek," ibaresinden sonra gelmek üzere "ile tabii değerlerin, biyolojik çeşitliliğin
korunması ile koruma kullanma dengesi gözetilerek sürdürülebilirliğine ilişkin her türlü inceleme
ve araştırmayı yapmak, yaptırmak," ibaresi; (y) bendinde yer alan "yurt içinde ve dışında gerekli
personeli yetiştirmek," ibaresinden sonra gelmek üzere "alan kılavuzluğu eğitimi dahil" ibaresi ile
aynı maddeye aşağıdaki bentler eklenmiş ve (v) bendinde yer alan "orman içi mesire yerleri" ibaresi
"mesire yeri" ibaresi olarak değiştirilmiştir. 

"z) Ülkemizin kara, kıyı, sucul ve deniz alanlarında sahip olduğu tabii değerlerin, biyolojik
çeşitliliğin, peyzajın korunması ile koruma kullanma dengesi gözetilerek sürdürülebilirliğine ilişkin
kullanma dâhil bütün tedbirleri almak veya aldırmak. 

aa) Uzun devreli gelişme planları da dâhil olmak üzere korunan alanlara ait her tür ve ölçekteki
planları yapmak, yaptırmak ve onaylamak. 

bb) Tabii değerlerin, biyolojik çeşitliliğin korunması ile koruma kullanma dengesi gözetilerek
sürdürülebilirliğine ilişkin gerekli denetimleri yapmak. 

cc) Tabii değerlerin, biyolojik çeşitliliğin korunması ile koruma kullanma dengesi gözetilerek
sürdürülebilirliğine ilişkin iş ve işlemlerde gerektiğinde koordinasyonu yapmak.

dd) Biyolojik çeşitlilikle ilgili her türlü veri envanterini oluşturmak ve veri tabanında depolamak. 

ee) Biyolojik çeşitlilikle ilgili her türlü izleme faaliyetini yürütmek." 
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(8) 4856 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "Millî
parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı koruma alanları" ibaresinden sonra gelmek üzere ", gen
koruma alanları, habitat ve tür koruma alanları, özel korunan alan, peyzaj koruma alanı, sulak alan,
tabiat alanı, yaban hayatı geliştirme sahası, yaban hayatı koruma sahası" ibaresi; (c) bendinin başına
"Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu kapsamında kalan korunan alanlar," ibaresi; (e)
bendinde yer alan "koruma ve kullanma esaslarını" ibaresinden sonra gelmek üzere "Tabiatı ve
Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu ve" ibaresi; (f) bendinin başına "Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği
Koruma Kanunu ve" ibaresi; (ı) bendinin başına "Tabiatın, biyolojik çeşitliliğin ve" ibaresi ile aynı
maddeye aşağıdaki bentler eklenmiştir. 

"k) Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanununda sayılan korunan alanlara ait uzun devreli
gelişme planları da dâhil olmak üzere her tür ve ölçekteki planları yapmak, yaptırmak ve onaylamak. 

l) Tabii değerlerin ve biyolojik çeşitliliğin korunmasına ilişkin gerekli denetimleri yapmak. 

m) Biyolojik çeşitlilikle ilgili her türlü veri envanterini oluşturmak ve veri tabanında depolamak." 

(9) 17/2/2000 tarihli ve 4533 sayılı Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı Kanununun 1 inci
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu
hükümleri uygulanır." 

Yürürlükten kaldırılan hükümler 
MADDE 37- (1) 9/8/1983 tarihli ve 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır. 

(2) 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununda yer alan
"ve tabiat" ibareleri ile "ve Tabiat" ibareleri; aynı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a)
bendinin (2) numaralı alt bendi; 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "Korunması
gerekli tabiat varlıkları ile" ibaresi ve dördüncü fıkrası; 21 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan
"ve doğal sit alanı" ibaresi; 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin ikinci paragrafında yer
alan "hayvan ve bitki fosilleri," ile "çakmak taşları (sleks), volkan camları (obsidyen)," ibareleri
yürürlükten kaldırılmıştır. 

(3) 16/4/2003 tarihli ve 4848 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanunda yer alan "ve tabiat" ibareleri ile "ve Tabiat" ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

(4) 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a),
(c), (f) ve (g) bentleri ile 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinde yer alan "(a) bendinde
belirtilen hususlara aykırı olarak biyolojik çeşitliliği tahrip edenlere, (d) bendi uyarınca ilan edilen
Özel Çevre Koruma Bölgeleri için tespit edilen koruma ve kullanma esaslarına aykırı davrananlara
ve" ile "davrananlar ile (f) bendinde belirlenen esaslara ve yasaklamalara aykırı" ibareleri yürürlükten
kaldırılmıştır. 

(5) Diğer mevzuatta; doğal sit ve tabiat varlıkları ile ilgili olarak 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa yapılan atıflar bu Kanuna, Kültür ve Turizm
Bakanlığına, Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Yüksek Kurulu ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını
Koruma Bölge Kurullarına yapılan atıflar Çevre ve Orman Bakanlığına yapılmış sayılır. 

(6) Diğer mevzuatta 9/8/1983 tarihli ve 2873 sayılı Milli Parklar Kanununa yapılan atıflar bu
Kanuna yapılmış sayılır. 
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Mevcut statüler 
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Kanun yürürlüğe girdiği tarihten önce tabiatı koruma alanı, milli

park, tabiat anıtı, tabiat parkı, özel çevre koruma bölgesi ve yaban hayatı koruma ve geliştirme sahası
statüsünde olan alanlar ile mesire yerleri bu Kanun hükümlerine uygun statü verilinceye kadar mevcut
statülerini korurlar. 

(2) 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında
doğal veya tabii sit olarak tescil ve ilan edilmiş alanlardan; 9 uncu maddede belirlenen koruma
alanlarında ve 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunu kapsamına giren orman ve orman
rejimine tabi olan sınırlar içerisinde kalan alanlarda yer alanların, doğal veya tabii sit statüleri ile
bunların 2863 sayılı Kanuna göre belirlenen korunma alanlarının statüleri, geçici 2 nci madde
hükmüne göre sona erer. UNESCO Kültürel Miras Listesinde yer alan sitlerin idaresi Kültür ve
Turizm Bakanlığına aittir. 

Tescili yapılmış doğal sit veya tabiat varlıklarının değerlendirilmesi 
GEÇİCİ MADDE 2 - (1) 2863 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat kapsamında doğal veya tabii

sit olarak tescil ve ilan edilmiş alanlardan sulak alanlar; özel çevre koruma bölgeleri, milli parklar,
tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı koruma alanları, yaban hayatı koruma ve yaban hayatı geliştirme
sahalarında ve 6831 sayılı Kanun kapsamına giren orman ve orman rejimine tabi olan sınırlar
içerisinde kalan alanlar dışında kalan alanlardaki 2863 sayılı Kanun kapsamında tescili yapılmış
doğal sit ve tabiat varlıkları Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Kurulu tarafından değerlendirilir ve bu
Kanunda düzenlenen koruma statüsü özelliklerini taşıyanlara uygun koruma statüsü verilir, özellikleri
taşımayanların ise mevcut statüleri sona erer. Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Kurulu çalışmalarına
yardımcı olmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında
Bakanlık ve Kültür ve Turizm Bakanlığının eşit sayıda temsilcisinin katılımı ile çalışma grubu
oluşturulur. 

(2) Değerlendirme işlemi tamamlanıncaya kadar, 2863 sayılı Kanun ile ilgili diğer mevzuat
hükümleri uyarınca Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulları ve Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunca bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar belirlenmiş olan
koruma, kullanma ve ilke kararları geçerlidir. 

(3) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir. 

Devir işlemleri 
GEÇİCİ MADDE 3- (1) 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve ilgili

diğer mevzuat kapsamında doğal veya tabii sit olarak tescil ve ilan edilmiş olan alanlar ve tabiat
varlıklarına ilişkin koruma kurulu kararları ile her türlü doküman bu Kanunun yürürlüğe girdiği
tarihten itibaren üç yıl içinde Bakanlığa devredilir. 

(2) Devir işlemleri ile ilgili usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir. 

Özel olarak koruma altındaki yabani bitki türleri 
GEÇİCİ MADDE 4- (1) Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren bir yıl içinde 25 inci

maddede belirtilen özel olarak koruma altındaki yabani bitki türlerini bulunduranlar Bakanlığa bilgi
vererek belge almak kaydıyla bu türleri bulundurmaya devam edebilirler. Belirtilen süre içerisinde
bildirimde bulunmayanlar hakkında 30 uncu maddenin ikinci fıkrası uyarınca idari para cezası
uygulanır. 
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Yürürlük 

MADDE 38- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 39- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Recep Tay yip Er doðan
Baþ bakan

Devlet Bak. ve Baþb. Yrd. Dev let Bak. ve Baþb. Yrd. Dev let Bak. ve Baþb. Yrd.
C. Çiçek B. Arınç A. Babacan

Dev let Bakaný Dev let Bakaný V. Dev let Bakanı 
M. Aydın M. Z. Çağlayan F. N. Özak

Dev let Bakaný Dev let Bakaný  Devlet Bakaný 
M. Z. Çağlayan F. Çelik E. Bağış
Devlet Bakaný Devlet Bakanı Adalet Bakanı

S. A. Kavaf C. Yılmaz S. Ergin
Mil lî Savun ma Bakaný Ýçiþ leri Bakaný Dışişleri Bakanı 

M. V. Gönül B. Atalay A. Davutoğlu
Maliye Bakanı Millî Eğitim Bakanı Bayındırlık ve İskân Bakanı 

M. Şimşek N. Çubukçu M. Demir
Sağlık Bakanı Ulaştırma Bakanı Tarım ve Köyişleri Bakanı

R. Akdağ B. Yıldırım M. M. Eker
Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı V. Sanayi ve Ticaret Bakanı En. ve Tab. Kay. Bakanı V.

V. Eroğlu N. Ergün S. Ergin
Kültür ve Turizm Bakanı Çevre ve Orman Bakanı 

E. Günay V. Eroğlu
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ÇEVRE KOMÝSYONUNUN KABUL ETTÝÐÝ METÝN
TABÝATI VE BÝYOLOJÝK ÇEÞÝTLÝLÝÐÝ KORUMA KANUNU TASARISI

BÝRÝNCÝ KISIM
Genel Hükümler

BÝRÝNCÝ BÖLÜM
Amaç, Tanýmlar ve Ýlkeler

Amaç ve kapsam 
MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacý; 

a) Tabiatýn, tabii deðerlerin ve biyolojik çeþitliliðin korunmasýna ve sürdürülebilir kullanýmýna,  

b) Halkýn tabiat hakkýnda bilgisini, ilgisini ve toplumun korumaya yönelik katkýlarýný artýracak
faaliyetlerin desteklenmesine, 

iliþkin usul ve esaslarýn düzenlenmesidir. 

(2) Bu Kanun, biyolojik çeþitliliðin korunmasý, koruma altýna alýnan alanlarýn belirlenmesine,
korunmasýna, iyileþtirilmesine, yönetilmesine ve geliþtirilmesine; her türlü izin, izleme, ve denetim
faaliyetlerine iliþkin esas ve hükümleri kapsar. 

Tanýmlar
MADDE 2- (1) Bu Kanunun uygulanmasýnda;

a) Alan kýlavuzu: Alan kýlavuzluðu eðitimi sonrasýnda sertifika ve kimlik almaya hak kazanmýþ
kiþiyi,

b) Arboretum: Belli bir alanda, sistematik bir þekilde düzenlenmiþ, farklý türlerde canlý aðaç ve
çalýlarýn oluþturduðu ve aðýrlýklý olarak bilimsel amaçlarla kullanýlan botanik bahçesini, 

c) Bakanlýk: Çevre ve Orman Bakanlýðýný,

ç) Biyolojik çeþitlilik: Ekosistemlerin, türlerin, genlerin ve bunlarýn birbiriyle olan iliþkilerinin
çeþitliliðini ve bunlarýn deðiþkenliðini,  

d) Ekolojik etki deðerlendirmesi: Gerçekleþtirilmesi planlanan etkinliklerin ve projelerin
ekosistemlere olabilecek olumlu ya da olumsuz etkilerinin belirlenmesi, olumsuz yöndeki etkilerin
önlenmesi ya da ekosistemlerin kendisine ve iþleyiþine zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi
için alýnacak önlemlerin tespit edilmesi maksadýyla sürdürülecek çalýþmalarý,

e) Ekolojik etkilenme bölgesi: Korunan alan ekosistemi ile iliþkili ve onu destekleyen habitatlarýn
oluþturduðu bölgeyi,

f) Ekolojik koridor: Birbirine yakýn coðrafi bölgelerdeki habitatlarý ekolojik olarak birbirine
baðlayan, türler arasýndaki geçiþe imkan saðlayan, doðal veya yapay olarak teþkil edilmiþ baðlantý
alanlarýný,

g) Ekosistem: Tabiattaki canlý ve cansýz varlýklarýn aralarýnda karmaþýk iliþkiler ve etkileþimler
kurarak oluþturduðu, her biri belli iþlevselliðe sahip birimleri,

ð) Endemik: Daðýlýmý belli bir coðrafi alanda sýnýrlý olan veya  tabii yaþam alaný sýnýrlý bir coðrafi
bölgeden ibaret olaný, 

h) Fauna: Bir bölgedeki hayvan türlerini,
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ý)  Flora: Bir bölgedeki bitki türlerini,

i) Genetik kaynak: Mevcut veya potansiyel deðer taþýyan iþlevsel kalýtým birimleri ihtiva eden
bitki, hayvan, mikroorganizma veya baþka menþei olan her türlü materyali, 

j) Habitat: Türün biyolojik döngüsünün herhangi bir safhasýnda yaþadýklarý alaný,

k) Habitat koruma statüsü: Bir habitat ve tipik türlerinin uzun dönemli tabii daðýlýmýný, yapýsýný,
iþlevlerini ve tipik türlerinin uzun dönemde hayatta kalmasýný belirleyen tesirlerin toplamýný,

l) Habitat elveriþli koruma statüsü: Bir habitatýn tabii kapsam alaný küçülmüyorsa, uzun dönemde
kendini devam ettirebilmesi için gerekli özgün yapýsal ve iþlevsel özellikleri var olmaya devam
ediyorsa ve tipik türlerinin koruma statüsü elveriþli ise kabul edilecek koruma statüsünü, 

m) Hassas tür: Mevcut þartlarý sebebiyle yakýn gelecekte nesli yok olma tehlikesi ile karþý karþýya
kalabilecek türleri, 

n) Koruma: Habitatlar ile yabani flora ve fauna türlerinin popülasyonlarýnýn, elveriþli statüde
muhafazasý veya iyileþtirilmesi için alýnmasý gerekli tedbirleri,

o) Korunan alan/ koruma alaný: Bu Kanun uyarýnca Bakanlar Kurulu veya Bakanlýk tarafýndan
sýnýrlarý belirlenerek koruma amacýyla ilan edilen kara, kýyý, sucul ve ulusal deniz alanlarýný,

ö) Kuþ koruma alaný: Ulusal veya küresel ölçekte nesli tehlike altýndaki kuþ türlerinden en az bir
türü, önemli sayýda kuþu veya alt türlerinin bir kýsmýný sürekli veya geçici olarak barýndýran ve
tabiattaki kuþ türlerinin nesillerini sürdürebilmesi için özel önem taþýyan alanlarý,

p) Mutlak koruma bölgesi: Koruma altýna alýnan alanlarda sýký koruma gerektiren tabiat ve
biyolojik çeþitlilik deðerlerini barýndýran; denetim, yönetim veya bilimsel amaçlý araþtýrmalar ve
izlemeler dýþýnda insan faaliyetlerine izin verilmeyen bölgeleri,

r) Nadir tür: Nesli yok olma tehlikesi ya da hassas türler kategorisinde olmayan ancak sýnýrlý
coðrafi alanlarda bulunmasý ya da geniþ alanlarda sýnýrlý sayýda olmasý sebebiyle risk altýnda bulunan
türleri,

s) Nesli yok olma tehlikesine maruz tür: Tabii yaþama alanýnda soyu tükenme tehlikesiyle karþý
karþýya kalan türleri, 

þ) Özel dikkat gerektiren tür: Doðal yaþama alanlarýnda potansiyel olarak istismara uðrama
ihtimaline karþý koruma maksatlý tedbirlerin alýnmasýný gerektiren türler ile yok olmalarýnýn habitatlar
ve koruma statüleri üzerinde yaratacaðý etki gereði özel olan türleri, 

t) Peyzaj: Özellikleri insan ve/veya tabii faktörlerin etkileþimi ve eylemi sonucunda oluþan,
zaman ve mekân boyutunda deðiþim göstermesiyle dinamik yapýda olan, belirli kalite göstergeleri ve
çeþitlilik sýnýflamalarýyla ifade edilebilen alanlarý, 

u) Popülasyon: Belirli bir bölgede yaþayan bir türe ait bireylerin oluþturduðu topluluðu,

ü) Sulak alan: Tabii veya suni, devamlý veya geçici, durgun veya akýntýlý, tatlý, acý veya tuzlu,
denizlerin gelgit hareketlerinin çekilme devresinde altý metreyi geçmeyen derinlikleri kapsayan, baþta
su kuþlarý olmak üzere canlýlarýn yaþama ortamý olarak önem taþýyan bütün sular ile bataklýk, sazlýk,
turbiyerler ve bu alanlarýn kýyý kenar çizgisinden itibaren kara tarafýna doðru ekolojik etki altýnda
kalan yerleri,
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v) Sýnýrlý kullaným bölgesi: Koruma altýna alýnan alanlarda, koruma amaçlarýyla çeliþmeyen
sýnýrlý insan faaliyetlerine ve kullanýma izin verilebilen bölgeleri,

y) Tabii deðer: Ýnsan emeði deðmemiþ, ender bulunmalarý veya özellikleri ve güzellikleri
bakýmýndan korunmasý gerekli yer üstünde, yer altýnda veya su altýnda bulunan canlý veya cansýz
varlýklarý,

z) Tür: Ortak bir soydan gelen ve tabii þartlarda kendi aralarýnda çiftleþebilen veya döllenebilen,
üreme kabiliyetine sahip benzer organizmalar grubunu,

aa) Tür koruma statüsü: Bir türün uzun dönemli daðýlýmýný ve popülasyonun çokluðunu
etkileyecek tesirlerin toplamýný,

bb) Tür elveriþli koruma statüsü: Veriler bir türün varlýðýný kendi tabii habitatýnýn bir unsuru
olarak uzun dönemde koruyabileceðini gösteriyorsa, türün tabii yayýlma alaný öngörülebilir bir
gelecekte daralma riski taþýmýyorsa ve popülasyonu için gerekli geniþlikte bir yaþam alaný mevcutsa
kabul edilecek koruma statüsünü, 

cc) Yabancý tür: Tabii yayýlýþ alanlarýndan yeni ekosistemlere çeþitli etkiler neticesinde taþýnan
türleri, 

ifade eder.

Ýlkeler

MADDE 3- (1) Tabiatýn, tabii deðerlerin ve biyolojik çeþitliliðin korunmasý ile sürdürülebilir
kullanýmýn saðlanmasýnda;

a) Tabiatýn, biyolojik çeþitliliðin ve peyzajýn korunmasý için koruma-kullanma dengesinin
gözetilmesi,

b) Koruma bölgelerinin ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarýnýn yaný sýra bölgesel ve yerel
karakteristiklerinin de göz önünde bulundurularak korunmasý, 

c) Ýhtiyatlýlýk ilkesi gereði, çevre üzerinde ciddi veya tamiri mümkün olmayan hasar tehditlerinin
varlýðýnda, bilimsel kanýtlarýn ortaya çýkmasýný beklemeden gerekli önlemlerin alýnmasý, 

ç) Tabii yaþama alanlarýnda; tabiatýn, biyolojik çeþitliliðin ve ekosistemlerin elveriþli koruma
statüsünde korunmasý, devamlýlýklarýnýn saðlanmasý, iyileþtirilmesi ve bu alanlardaki bitki ve hayvan
türlerinin muhafazasý,

d) Ekolojik denge ve tabii ekosistem deðerlerinin korunmasý,

e) Bu Kanunda tanýmlanan korunan alanlarýn birden fazlasýnýn özelliklerine sahip olsa dahi,
koruma altýna alýnan bir alanýn tek bir korunan alan adý altýnda ilan edilmesi, 

f) Korunan alanlarda koruma ve kullaným kararlarýnýn, ihtiyaç duyulan her tür ve ölçekteki
planlar ile belirlenmesi,

g) Tabiat ve biyolojik çeþitliliðin korunmasýyla ilgili yönetim ve karar alma süreçlerinde;
þeffaflýðýn, bilgi edinme hakkýnýn ve aktif toplumsal katýlýmýn saðlanmasý, 

ð) Tabiat hakkýnda ve biyolojik çeþitlilik konusunda toplumun bilgi düzeyinin artýrýlmasý ve
koruma amaçlarýna uygun katkýlarýný artýracak faaliyetlerin desteklenmesi,

esastýr. 
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2) Koruma alanlarýna olumsuz etkisi olabileceði Bakanlýkça belirlenen faaliyetler için ekolojik
etki deðerlendirmesi yapýlmasý mecburidir.

3) Sektörel ve bölgesel ekonomik ve sosyal kalkýnma plan, program ve faaliyetlerinde tabiat ve
biyolojik çeþitliliðin korunmasý hususlarý göz önüne alýnýr.

4) Korunan türlerin toplanmasý, taþýnmasý, bulundurulmasý ve ülke dýþýna çýkarýlmasýnda
Bakanlýkça belirlenen esaslara uyulur.

ÝKÝNCÝ BÖLÜM

Kurullar 

Ulusal Tabiatý Koruma Kurulu 

MADDE 4- (1) Ulusal Tabiatý Koruma Kurulu; Bakanlýk Müsteþarýnýn veya görevlendireceði
Müsteþar Yardýmcýsýnýn baþkanlýðýnda;

a) Doða Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü veya yardýmcýsý, 

b) Orman Genel Müdürü veya yardýmcýsý, 

c) Özel Çevre Koruma Kurumu Baþkaný veya yardýmcýsý, 

ç) Devlet Su Ýþleri Genel Müdürü veya yardýmcýsý, 

d) Ýçiþleri Bakanlýðýnýn belirleyeceði bir temsilci, 

e) Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanlýðýnýn belirleyeceði bir temsilci,

f) Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðýnýn belirleyeceði bir temsilci,  

g) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlýðýnýn belirleyeceði bir temsilci,

ð) Kültür ve Turizm Bakanlýðýnýn belirleyeceði bir temsilci,

h) Doða koruma, biyolojik çeþitlilik veya çevre ekolojisi alanlarýnda ihtisas sahibi, en az
doçentlik ünvaný bulunanlar arasýndan; biri Bakanlýk, biri Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araþtýrma
Kurumu,  ikisi Yükseköðretim Kurulu tarafýndan belirlenecek dört akademik temsilci, 

ý) Bakanlýða baþvuran doða koruma alanýnda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluþlarý arasýndan,
bu kuruluþlarýn son beþ yýl içinde doðayý ve biyolojik çeþitliliði koruma alanlarýnda gösterdiði
faaliyetler, habitat ve tür koruma çalýþmalarý ile adaylarýn eðitim ve deneyimleri dikkate alýnarak
Bakanlýk tarafýndan belirlenecek dört temsilci,

olmak üzere toplam onsekiz kiþiden oluþur. 

(2) Bakanlýklar tarafýndan belirlenen temsilciler en az genel müdür veya genel müdür yardýmcýsý
düzeyinde olur ve kurul çalýþmalarýnda temsil ettikleri Bakanlýðý ilgilendiren konularda
koordinasyonu saðlar.

(3) Makama baðlý tanýmlanmamýþ üyelik için görev süresi üç yýldýr.  

(4) Kurul salt çoðunlukla toplanýr. Kararlar toplantýya katýlan üyelerin salt çoðunluðuyla alýnýr.
Oylamada eþitlik halinde Kurul baþkanýnýn oyu yönünde karar alýnmýþ sayýlýr.

(5) Kurul üyelerine, ayda dört toplantýyý geçmemek üzere katýldýklarý her toplantý için uhdesinde
kamu görevi bulunanlara (1.500), uhdesinde kamu görevi bulunmayanlara (2.000) gösterge rakamýnýn
memur aylýk katsayýsý ile çarpýmý sonucu bulunacak tutarda huzur hakký ödenir.
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(6) Toplantý mahali dýþýndan gelen Kurul üyelerine,  ayrýca 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayýlý
Harcýrah Kanunu hükümleri uyarýnca harcýrah ödenir.

(7) Kurul Baþkan ve üyeleri; kendilerinin, eþlerinin, evlatlýklarýnýn, ikinci derece dâhil kan ve
kayýn hýsýmlarýnýn ticari faaliyette bulunduðu veya bu kiþilerin hisselerine sahip olduðu þirketlerin
çalýþma alanýna giren konularýn görüþüldüðü Kurul toplantýlarýna katýlamaz.   

(8) Kurulun sekretarya hizmetleri Bakanlýkça saðlanýr. 

Ulusal Tabiatý Koruma Kurulunun görev ve yetkileri

MADDE 5- (1) Ulusal Tabiatý Koruma Kurulunun görev ve yetkileri þunlardýr:

a) Tabiatýn ve biyolojik çeþitliliðin korunmasýnýn bilimsel esaslara göre yürütülmesini saðlamak
için gerekli kararlarý almak.

b) Ekolojik karakteri bozulmuþ veya tahrip edilmiþ alanlarýn iyileþtirilmesi için gerekli
çalýþmalarý yapmak. 

c) Tabiatý koruma konusunda ulusal stratejileri belirlemek ve uygulamaya koymak için gerekli
çalýþmalarý yapmak. 

ç) Herhangi bir faaliyetle ilgili üstün kamu yararý kararý verildiðinde telafi edici tedbirlerin
alýnmasýna yönelik çalýþma yapmak.

d) Bu Kanun kapsamýnda kurum ve kuruluþlar arasýnda çýkabilecek sorunlarda çözümler
üretmek. 

e) Halkýn bilgilendirilmesine ve katkýsýnýn artýrýlmasýna yönelik plan ve programlarý belirlemek.

f) Türkiye tabiatýnýn yurt içinde ve dýþýnda tanýtýlmasýna yönelik faaliyetleri desteklemek. 

g) Ýhtiyaç olmasý halinde uzmanlýk gerektiren alanlarda ihtisas grubu oluþturmak.

Mahalli tabiatý koruma kurullarý 

MADDE 6- (1) Mahalli tabiatý koruma kurullarý, valinin görevlendireceði; birden fazla ili
kapsayan koruma alanýnda ise, en büyük koruma alanýna sahip il valisinin görevlendireceði vali
yardýmcýsýnýn baþkanlýðýnda; 

a) Ulusal Tabiatý Koruma Kurulunun üyesi kamu kurumlarýnýn ildeki en üst düzey temsilcisi, 

b) Kültür Varlýklarýný Koruma Bölge Kurulu Müdürü veya temsilcisi, 

c) Ýl Ziraat Odasý Baþkaný, 

ç) Yerel üniversitelerin biyoloji, ekoloji, jeoloji, þehir ve bölge planlamasý, çevre, orman ve
ziraat bilim dallarýndan, ayný daldan olmamak þartýyla uzmanlýðý olan bilim adamlarýndan üç temsilci, 

d) Yerel sivil toplum kuruluþlarýndan doðayý ve biyolojik çeþitliliði koruma alanlarýnda uzman
üç temsilci, 

e) Korunan alan büyükþehir belediyesi sýnýrlarý içinde ise büyükþehir belediye genel sekreteri
veya genel sekreter yardýmcýsý, 

katýlýmý ile oluþur. 

(2) Görüþülecek konuya baðlý olarak ayrýca; koruma alanýnda bulunan ilçelerin
kaymakamlarýndan, belediyelerin baþkanlarýndan, ilçe ziraat odasý baþkanlarýndan, köylerin
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muhtarlarýndan, avcýlýk ve atýcýlýk derneklerinden, su ürünleri kooperatiflerinden ve 29/6/2004 tarihli
ve 5200 sayýlý Tarýmsal Üretici Birlikleri Kanunu çerçevesinde kurulan su ürünleri birliklerinden
belirlenecek temsilciler Kurul toplantýlarýna davet edilir ve görüþleri alýnýr.

(3) Bu kurullar salt çoðunlukla toplanýr ve kararlarýný toplantýya katýlan üyelerin salt
çoðunluðuyla alýr. Oylamada eþitlik halinde Kurul baþkanýnýn oyu yönünde karar alýnmýþ sayýlýr.

(4) Kurul üyelerine, ayda dört toplantýyý geçmemek üzere katýldýklarý her toplantý için uhdesinde
kamu görevi bulunanlara (1.500), uhdesinde kamu görevi bulunmayanlara (2.000) gösterge rakamýnýn
memur aylýk katsayýsý ile çarpýmý sonucu bulunacak tutarda huzur hakký ödenir.

(5) Toplantý mahali dýþýndan gelen kurul üyelerine, ayrýca Harcýrah Kanunu hükümleri uyarýnca
harcýrah ödenir.

(6) Kurul baþkan ve üyeleri; kendilerinin, eþlerinin, evlatlýklarýnýn, ikinci derece dâhil kan ve
kayýn hýsýmlarýnýn ticari faaliyette bulunduðu veya bu kiþilerin hisselerine sahip olduðu þirketlerin
çalýþma alanýna giren konularýn görüþüldüðü kurul toplantýlarýna katýlamaz.   

(7) Komisyonun sekretarya hizmetleri Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðünce yürütülür.

Mahalli tabiatý koruma kurullarýnýn görev ve yetkileri

MADDE 7- (1) Mahalli tabiatý koruma kurullarýnýn görev ve yetkileri þunlardýr: 

(a) Bu Kanun kapsamýnda yerel düzeyde uygulamalarda karþýlaþýlan sorunlarý Ulusal Tabiatý
Koruma Kuruluna iletilmek üzere Bakanlýða bildirmek.

(b) Korunan alanlar için düzenlenen planlarýn hazýrlanmasýna ve uygulanmasýna katkýda
bulunmak.

(c) Mahallinde bulunan korunan alanlarýn yönetilmesi, izlenmesi, denetlenmesi konularýnda
Bakanlýða destek vermek.

(ç) Mahallinde halkýn tabiat hakkýnda bilgisini ve koruma amaçlarýna yönelik faaliyetlerini
artýrmaya yönelik çalýþmalar yapmak.

(d) Korunan alanlarýn yurt içinde ve yurt dýþýnda tanýtýlmasýna yönelik çalýþmalar yapmak. 

(e) Korunan alanlarýn belirlenmesine yönelik arazi çalýþmalarýna katýlmak. 

Tabiatý Koruma Bilim Heyeti 

MADDE 8- (1) Tabiatý Koruma Bilim Heyeti; biyoloji, ekoloji, orman, ziraat, su ürünleri veya
balýkçýlýk, deniz bilimleri, þehir ve bölge planlamasý, jeoloji veya jeomorfoloji, hidroloji, veterinerlik,
peyzaj mimarlýðý ve çevre mühendisliði ile ilgili konularda ihtisas sahibi ve doktora derecesi bulunan,
Bakanlýk tarafýndan oluþturulacak biyolojik çeþitlilik uzman listesinden seçilecek üyeler ile Türkiye
Bilimsel ve Teknolojik Araþtýrma Kurumu tarafýndan belirlenecek bir temsilcinin katýlýmýyla bir veya
ihtiyaca binaen birden fazla heyetten oluþur.  Bu heyetin üyeleri, üye sayýsý ve çalýþma süresi göreve
göre belirlenir. 

(2) Tabiatý Koruma Bilim Heyeti üyelerine ayda dört toplantýyý geçmemek üzere katýldýklarý her
toplantý için uhdesinde kamu görevi bulunanlara (1.500), uhdesinde kamu görevi bulunmayanlara
(2.000) gösterge rakamýnýn memur aylýk katsayýsý ile çarpýmý sonucu bulunacak tutarda huzur hakký
ödenir.
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(3) Toplantý mahali dýþýndan gelen Bilim Heyeti üyelerine, ayrýca Harcýrah Kanunu hükümleri
uyarýnca harcýrah ödenir.

(4) Heyet Baþkan ve üyeleri; kendilerinin, eþlerinin, evlatlýklarýnýn, ikinci derece dâhil kan ve
kayýn hýsýmlarýnýn ticari faaliyette bulunduðu veya bu kiþilerin hisselerine sahip olduðu þirketlerin
çalýþma alanýna giren konularýn görüþüldüðü Heyet toplantýlarýna katýlamaz.   

(5) Tabiatý Koruma Bilim Heyetinin sekretarya hizmetleri Bakanlýkça saðlanýr.

Tabiatý Koruma Bilim Heyetinin görev ve yetkileri

MADDE 9- (1) Tabiatý Koruma Bilim Heyetinin görev ve yetkileri þunlardýr: 

a) Bakanlýðýn tabiatý koruma politikasýný oluþturmasýna ve koruma hedeflerine ulaþmasýna
yardýmcý olmak için bilimsel tavsiyelerde bulunmak. 

b) Bilimsel veri toplama, deðerlendirme ve izleme çalýþmalarýný yönlendirmek.

c) Bu Kanun kapsamýnda plan ve projelerin biyolojik çeþitliliðe olabilecek etkilerinin bilimsel
açýdan deðerlendirilmesinde Bakanlýða yönlendirici destek saðlamak.

ç) Tabiatý ve biyolojik çeþitliliði koruma ile ilgili ulusal ve uluslararasý bilimsel toplantý ve
seminerlerde gerekli durumlarda Bakanlýðý temsil etmek.

ÝKÝNCÝ KISIM

Korunan Alanlar

BÝRÝNCÝ BÖLÜM

Korunan Alanlar, Belirlenmesi ve Planlanmasý

Korunan alanlar

MADDE 10- (1) Korunan alanlar þunlardýr: 

a) Tabiat koruma alaný: Kaybolma tehlikesine maruz türleri; korumada öncelikli tabii yaþam
alanlarýný; sýra dýþý ekosistemleri; bilim ve doða tarihi açýsýndan özel önem taþýyan bitki ve hayvan
türlerini; doðal olaylarýn meydana getirdiði seçkin örnekleri barýndýran koruma alanlarýdýr. 

b) Milli park: Bilimsel ve estetik bakýmdan milli veya milletlerarasý düzeyde ender bulunan
doðal ve kültürel deðerleri;  tabiat unsurunun aðýrlýk taþýdýðý peyzajlarý barýndýran, özellikli kaynak
deðerlerinin uygun bir þekilde korunup yönetildiði,  bir veya daha fazla ekosistemin tamamýný
kapsayacak büyüklükte alanlardýr. 

c) Tabiat anýtý: Tabii olarak oluþan, ender, sýra dýþý, eþsiz oluþumlar ile bitki türlerinin nadir ve
temsili örneklerini ihtiva eden veya bilimsel deðer taþýyan tabiat parçalarýdýr.

ç) Tür ve doðal yaþam alaný: Yok olma tehlikesine maruz, dar yayýlým alanýna sahip veya
biyocoðrafi bölgelerin sýra dýþý örneklerini oluþturan tabii yaþam alanlarýný; nesli tehlike altýnda olan
hassas, nadir ve özel dikkat gerektiren endemik türleri; sulak alanlarý, kuþ koruma alanlarýný
barýndýran genetik ve biyolojik çeþitlilik açýsýndan yüksek düzeyde önem taþýyan, muhafaza ve
iyileþtirme amacýyla yönetilen koruma alanlarýdýr.

d) Özel çevre koruma bölgesi: Bu Kanunla belirlenen koruma alanlarýnýn herhangi birinin
özelliklerini taþýmakla beraber, ülke ve dünya ölçeðinde ekolojik önemi olan, çevre kirlenmeleri ve
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bozulmalarýna duyarlý toprak ve su alanlarýný, biyolojik çeþitliliðin, doðal kaynaklarýn ve bunlarla
ilgili kültürel kaynaklarýn gelecek nesillere ulaþmasýný emniyet altýna almak üzere tespit ve ilan edilen
alanlardýr. 

e) Tabiat parký: Bitki ve hayvan varlýðýyla veya maðaralar ve kraterler gibi oluþumlarla
bulunduðu bölgenin tabiat özelliklerini temsil eden; doðal özellikleri ileri derecede bozulmamýþ;
türlere tabii yaþam alanýnda veya dýþýnda koruma tedbirlerinin uygulanabildiði; ekosistem ve türlerin
geleneksel doðal kaynak yönetim biçimleriyle beraber korunabildiði; insan unsurunun aðýrlýk taþýdýðý
peyzajlarý barýndýran koruma alanlarýdýr.

(2) Özel koruma alaný: Birinci fýkrada tanýmlanan alanlardan birinin veya birden fazlasýnýn
özelliklerine sahip olmakla beraber; ekolojik açýdan özel önem taþýyan ve koruma altýna alýnan tabii
habitat tipleri ve türleri listelerinde adý bulunan tabii habitatlarý ve türleri barýndýran, Bakanlýðýn teklifi
üzerine Bakanlar Kurulu kararýyla uluslararasý iþbirliði için belirlenen ve bildirimde bulunulan alanlardýr.
Bu alan eðer daha önce koruma altýna alýnmamýþsa, uluslararasý iþbirliði için belirlenmesi üzerine,
koruma statüsüne alýnmasýný temin amacýyla, bu Kanun hükümlerine göre koruma altýna alýnýr.

Korunan alanlarýn belirlenmesi ve ilaný 
MADDE 11- (1) Koruma alaný ilan edilmesi önerisi gerçek veya tüzel kiþiler tarafýndan

Bakanlýða yapýlabilir. Bu önerilerden veya Bakanlýðýn kendi belirleyeceði alanlardan uygun
bulunanlar mahalli tabiatý koruma kurullarý tarafýndan incelenir ve inceleme sonuçlarý Ulusal Tabiatý
Koruma Kuruluna bildirilir. 

(2) Ayrýntýlý deðerlendirme ve çalýþma, Ulusal Tabiatý Koruma Kurulunun koordinasyonu altýnda
tamamlanarak Bakanlýða gönderilir.

(3) Bakanlýk tarafýndan koruma alaný niteliði taþýdýðýna karar verilen alanlardan orman rejimine
tâbi olanlar ile Hazine mülkiyetinde olup büyüklüðü 5000 m2’den az olanlar Bakanlýkça; diðer alanlar
ise Bakanlar Kurulu tarafýndan koruma alaný olarak ilan edilir. 

(4) Koruma kararý ilan edilirken; 
a) Alanýn sýnýrlarý,
b) Bu Kanunda tanýmlanan koruma alanlarýndan hangisinin kapsamý içine girdiði,
c) Gerek görülürse, alanýn koruma statüsü ve yönetimiyle ilgili temel ilke kararlarý, 
belirlenir. 
Yeniden deðerlendirme 
MADDE 12- (1) Gerçek veya tüzel kiþilerden gelen öneriler üzerine veya bu Kanunun 29 uncu

maddesi kapsamýnda yürütülen izleme çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi de dikkate alýnarak Bakanlýk
uygun gördüðünde yeniden deðerlendirme iþlemi baþlatýlabilir. Yeniden deðerlendirme kararlarý ile:

a) Bu Kanuna göre daha önce belirlenmiþ ve ilan edilmiþ koruma alanlarýnýn sýnýrlarý
deðiþtirilebilir, kýsmen veya tamamen farklý koruma alanlarý kapsamýna alýnabilir veya daha önce
ilan edilmiþ koruma kararý kaldýrýlabilir.

b) Yeniden deðerlendirme kararlarýnýn alýnmasý, bu Kanunda belirtilen koruma alanlarýnýn
belirlenmesi ve ilanýyla ayný usul ve esaslara tabidir. 

(2) Deðiþik isimler ve tanýmlar altýnda ve farklý mevzuata göre koruma alaný ilan edilmiþ olup
tasarruf hakký ve yönetim yetkisi Bakanlýða devredilen koruma alanlarý için, birinci fýkrada belirtilen
yeniden deðerlendirme kararlarý alýnabilir. 
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ÝKÝNCÝ BÖLÜM

Planlama, Ekolojik Etki Deðerlendirme ve Üstün Kamu Yararý 

Korunan alanlarýn planlanmasý

MADDE 13- (1) Koruma altýna alýnan alanlar için yapýlan planlar þunlardýr:

a) Çevre düzeni planlarý. 

b) Uzun devreli geliþme planlarý.

c) Yönetim planlarý.

ç)  Ýmar planlarý. 

d) Tür ve habitat koruma eylem planlarý.

(2) Çevre düzeni planlarý; korunan alanlarda arazinin kullaným amaçlarýný ifade eden üst ölçekli
planlardýr. 

(3) Uzun devreli geliþme planlarý; korunan alanlarýn kaynak deðerlerinin korunmasý ile arazi
kullanýmý için hazýrlanan planlardýr.

(4) Yönetim planlarý; korunan alanlarda koruma, denetim, bilimsel araþtýrma ve izleme, ziyaret,
sürdürülebilir kullaným ve diðer insan faaliyetlerinin tümünü ele alan, koruma amaçlarý ile
çeliþmeyecek þekilde hazýrlanan planlardýr.

(5) Tür ve habitat koruma eylem planlarý; koruma alanlarýndaki türler ve habitatlar için koruma
amaçlarýna uygun, elveriþli koruma statüsünü saðlayacak bir þekilde yapýlan, ekolojik temelli
planlardýr.

(6) Koruma alanlarý için yapýlan imar planlarý dahil bütün planlarda, yürürlükteki Ýmar Kanun
ve mevzuatlarýna uyulur; ancak bu planlarýn onay yetkisi Bakanlýða aittir. 

(7) Bakanlýk koruma alanlarý için birbirleriyle bütüncül bir yaklaþým içinde; her tür ve ölçekli
planlarýn yapýlmasý, yaptýrýlmasý, onaylanmasý, deðiþtirilmesi veya iptal edilmesi konusunda
yetkilidir. Planlarýn hazýrlanmasýnda, gerektiðinde ilgili kurum ve kuruluþlarla iþbirliði yapýlýr. 

(8) Planlanan alanlarýn içinde kültür varlýklarý ve sit alaný bulunmasý halinde, kültür varlýklarý
koruma alanlarý ve sit alanlarýyla sýnýrlý kalmak kaydýyla ilgili Kültür Varlýklarý Koruma Bölge
Kurulunun uygun görüþü alýnýr.

(9) Korunan alanlar, planlama sýrasýnda mutlak koruma bölgesi, ekolojik etkilenme bölgesi ve
sýnýrlý kullaným bölgesi olarak bölgelere ayrýlabilir.

(10) Planlanan her korunan alan tek bir birim tarafýndan yönetilir. Ayný koruma alanýnýn farklý
bölgelerinde veya bölgeler içindeki farklý kýsýmlarda, farklý koruma ve kullaným kararlarý alýnabilir.

(11) Korunan alanlarýn planlama çalýþmalarýnda ilgili taraflarýn ve koruma alanýnda yaþayanlarýn
katýlýmý saðlanýr, görüþleri alýnýr.

(12) Kamu kurum ve kuruluþlarý tarafýndan hazýrlanan çevre düzeni planlarýnda, bu Kanunun
amaç ve ilkelerini gerçekleþtirmek üzere Bakanlýkça onaylanan planlar esas alýnýr. Mevcut çevre
düzeni planlarýnda ise gerekli deðiþiklikler yapýlýr.
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Ekolojik etki deðerlendirmesi ve üstün kamu yararý

MADDE 14- (1) Bu Kanun kapsamýnda ilan edilen koruma alanlarýnda veya etkileþim
bölgelerinde yapýlacak plan veya projelerden, tek baþýna veya baþka plan veya projelerle beraber,
bölgenin koruma amaçlarýný etkilemesi muhtemel olanlar için ekolojik etki deðerlendirmesi
yapýlýr.

(2) Ekolojik etki deðerlendirmesinde; özel önem taþýyan ve korunan tabii habitat tiplerini belirten
Liste (I)  ile özel önem taþýyan ve korunan hayvan ve bitki türlerini belirten Liste (II)’de yer alan
türlerin elveriþli koruma statüsünde muhafazasý, koruma alanýnýn bütünlüðü ve koruma alaný ilanýna
neden olan amaçlar dikkate alýnýr. 

(3) Ekolojik etki deðerlendirmesi olumsuz sonuçlar gösterse bile, baþka bir seçeneðin olmadýðý
durumlarda, ekonomik ve sosyal nedenler dahil deðiþik nedenlerle üstün kamu yararý söz konusu
olduðu için bir plan veya projenin devam etmesi zorunlu olursa, izin verilen faaliyetlerin alan
üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için Bakanlýk tarafýndan gerekli telafi edici ve
korunan alanýn bütünlüðünü korumaya yönelik tedbirler alýnýr. Söz konusu alan eðer biyoçeþitliliði
koruma aðýnýn bir parçasý ise aðýn bir bütünlük içinde iþlevlerini yerine getirmesi için gerekli
tedbirler alýnýr. Söz konusu alan eðer nesli yok olma tehdidi altýnda bulunan tabii habitat tiplerini
veya türlerini barýndýrýyorsa, üstün kamu yararý kararýnýn nedenleri sadece halk saðlýðý ve kamu
güvenliði olabilir.

(4) Koruma altýna alýnan alanlarda üstün kamu yararý kararý, ilgili bakanlýklarýn uygun görüþü
alýnmak suretiyle Bakanlýk tarafýndan verilir.  

(5) Ekolojik etki deðerlendirmesiyle ilgili usul ve esaslar Bakanlýk tarafýndan belirlenir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Bilgilendirme, Katýlým, Ýþbirliði ve Destekler

Bilgilendirme ve katýlým

MADDE 15- (1) Bakanlýk, tabiatýn ve biyolojik çeþitliliðin tanýtýlmasý ve korunmasýna yönelik
olarak, genel bilgi düzeyini,  toplumun ilgisini ve katkýsýný artýrmak maksadýyla, bu konularýn;

a) Medyada veya baþka yerlerde iþlendiði tanýtým ve bilgilendirme kampanyalarý düzenler,

b) Ýlk ve orta öðretim müfredatlarýnda yer almasýna çalýþýr,

c) Bilimsel düzeyde tartýþýldýðý ulusal veya uluslararasý toplantýlar düzenler veya düzenlenmesine
destek olur.

(2) Koruma alaný ilan edilen alanlarda veya etkilenen komþu bölgelerde yaþayanlar, korunan
alanlarýn kaynak deðerleri ve koruma amaçlarý konusunda kapsamlý bir þekilde bilgilendirilir. 

(3) Koruma alaný ilaný çalýþmasý, yeniden deðerlendirme yapýlmasý veya planlama kararlarýnýn
alýnmasý gibi durumlarda, kamuoyuna zamanlý bir þekilde bilgi verilir.

(4) Koruma alaný ilaný veya yeniden deðerlendirme çalýþmasý yapýlýrken, bu alanlarda yaþayan
kiþilere, faaliyette bulunan tüzel kiþilerin temsilcilerine ve kamuya açýk, en az bir adet, geniþ katýlýmlý
bilgilendirme ve deðerlendirme toplantýsý yapýlýr. Bu toplantýlarda katýlýmcýlarýn görüþ ve önerilerini
içeren tutanak tutulur.
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Ýþbirliði ve iþletme yetkisinin devri

MADDE 16- (1) Bakanlýk; tabiatýn, tabii deðerlerin ve biyolojik çeþitliliðin korunmasý ve
sürdürülebilir kullanýmý amaçlarýný gerçekleþtirmek için, belediyeler dâhil bütün yerel yönetim
birimleri, üniversiteler, araþtýrma kurumlarý, sivil toplum kuruluþlarý ve özel sektör kuruluþlarýyla
yakýn iþbirliði yapar.

(2) Bakanlýk, tabiatý ve biyolojik çeþitliliði koruma konusunda çalýþan vakýf veya dernek þeklinde
teþkilatlanmýþ sivil toplum kuruluþlarýndan baþvuruda bulunanlarýn ve asgari þartlarý saðlayanlarýn
adýný bir listede tutar. Bu listede adý bulunan kuruluþlarla, bu Kanunun 15 inci maddesinin birinci ve
ikinci fýkrasýna giren faaliyetler, alan kýlavuzu eðitimi verilmesi ve Bakanlýðýn uygun bulacaðý baþka
konularda iþbirliði yapýlabilir.

(3) Koruma alanlarýnda iþletme yetkisi, tamamen veya kýsmen, talepte bulunmalarý halinde il özel
idarelerine, belediyelere, bu Kanunun amacýna uygun faaliyetler yürüten vakýf veya dernek þeklinde
teþkilatlanmýþ sivil toplum kuruluþlarýna Bakan onayý ile devredilebilir.

Destekler

MADDE 17- (1) Korunan alanlarda geleneksel olarak üretilen ürünlerin geliþtirilmesine,
üretilmesine, belgelendirilmesine, mahallinde pazarlanmasýna ve satýþýna öncelik verilir. Bakanlýk
bu konuda gerekli tedbirleri alýr.

(2) Bakanlýk, tabiat ve biyolojik çeþitliliðin korunmasý, sürdürülebilir kullanýmý ile
ekosistemlerin iyileþtirilmesine yönelik projeleri, bilimsel ve teknik eðitim programlarýný ve
yatýrýmlarý teþvik etmek amacýyla karþýlýklý veya karþýlýksýz destek saðlayabilir. 

(3) Bu Kanunun amaçlarý doðrultusunda düzenlenecek yarýþmalarda baþarýlý olanlara veya yýl
içinde baþarýlý çalýþma yapan gerçek ve tüzel kiþilere teþvik ödülleri verilebilir.

(4) Saðlanacak desteklerin ve ödüllerin kapsamý, þartlarý, miktarý ve benzeri hususlara iliþkin
usul ve esaslar Bakanlýk tarafýndan belirlenir. Bakanlýðýn yýllýk bütçesinde, bu madde kapsamýnda her
yýl için ayrýlan destek ve teþvik miktarý belirtilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Korunan Alanlarla Ýlgili Düzenlemeler

Kamulaþtýrma, takas ve tahsis 

MADDE 18- (1) Korunan alan sýnýrlarý içinde kalan yerlerdeki gerçek ve tüzel kiþilere ait
taþýnmazlar, gerekli görüldüðünde, ilgili mevzuata göre Bakanlýkça kamulaþtýrýlýr. Bu amaç için
Bakanlýk bütçesine gerekli ödenek konulur.

(2) Bu Kanun uyarýnca onaylanan planlarla kesin kullanma yasaðý getirilen korunan alanlarda
bulunan gerçek ve tüzel kiþilerin mülkiyetindeki taþýnmazlar, Hazine, belediyeler veya il özel idareleri
tarafýndan malikinin baþvurusu üzerine, bu idarelere ait taþýnmazlarla taraflarýn rýzasýyla takas
edilebilir.

(3) Bu Kanun amaçlarý doðrultusunda kullanýlmak üzere Hazinenin mülkiyetindeki taþýnmazlar
ile Devletin hüküm ve tasarrufu altýndaki yerler Bakanlýðýn talebi üzerine Maliye Bakanlýðýnca, orman
sayýlan alanlar ise Orman Genel Müdürlüðünce Bakanlýða tahsis edilebilir. Tahsis edilen bu alanlarýn
bu Kanun hükümlerine göre deðerlendirilmesi ve iþlem tesis edilmesi yetkisi Bakanlýða aittir.
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(4) 25/2/1998 tarihli ve 4342 sayýlý Mera Kanunu kapsamýnda kalan yerlerden vasýf deðiþikliði
yapýlarak bu Kanun amaçlarý için kullanýlmasý gerekli ve zorunlu olanlar hakkýnda, Mera Kanunu
hükümlerine göre iþlem yapýlýr. 

Güvenlik ve alan kýlavuzlarý

MADDE 19- (1) Bakanlýk, korunan alanlarýn denetim ve korunmasýný gerekli görülen hallerde,
10/6/2004 tarihli ve 5188 sayýlý Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun hükümlerine göre Bakanlýk
tarafýndan özel eðitimden geçmiþ özel güvenlik görevlileri marifetiyle saðlayabilir. 4/7/1934 tarihli
ve 2559 sayýlý Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu ile 10/3/1983 tarihli ve 2803 sayýlý Jandarma Teþkilat,
Görev ve Yetkileri Kanunu ile 9/7/1982 tarihli ve 2692 sayýlý Sahil Güvenlik Komutanlýðý Kanunu
hükümleri saklýdýr.

(2) Koruma altýna alýnan alanlara hazýrlanan planlar çerçevesinde yapýlan ziyaretlerde, korunan
alan dahilinde yaþayan insanlarýn alan kýlavuzu olarak yetiþtirilmesine öncelik verilir. Korunan alan
sýnýrlarý dâhilinde veya bitiþiðinde bu alanlardan ihtiyacýn karþýlanamamasý halinde yakýn çevrede
yaþayan insanlarýn alan kýlavuzu olarak yetiþtirilmeleri konusunda Bakanlýk ilgili kurum ve
kuruluþlarla iþbirliði yapar.

Ýzinler, intifa ve irtifak haklarý

MADDE 20- (1) Koruma altýna alýnan alanlarda izin, intifa ve irtifak hakký talepleri
yapýldýðýnda, öncelikle bu taleplerin alan ve türler üzerindeki etkileri araþtýrýlýr. Talep veya
faaliyetlerin olumsuz etkilerinin olmasý muhtemel olanlar için ekolojik etki deðerlendirmesi bilimsel
yöntemlerle yapýlýr. Alan ve türlerin sürdürülebilir þekilde devamýnýn saðlanmasý için telafi edici
tedbirler dahil her türlü tedbir alýnmak þartý ile izin, intifa ve irtifak hakký tesis edilebilir. Ýzin verilen
sahada korunan alanýn bütünlüðünü koruyucu tedbirler alýnýr. Nesli yok olma tehdidi altýnda bulunan
tabii habitat tiplerini ve türlerini barýndýran alanlarda kamu güvenliði ve halk saðlýðý sebepleri dýþýnda
izin, intifa ve irtifak haklarý tesis edilemez. 

(2) Korunan alanlarda, onaylanmýþ planlara uygun olarak bu Kanuna göre verilecek her türlü
izinlerde Bakanlýk görevli ve yetkilidir. Ýzne konu faaliyete göre Bakanlýkça bedel tahsil edilebilir.
Bu alanlarda koruma ve yönetim amacýna aykýrý olmayan mevcut izin ve kullanýmlar, planlama
safhasýnda dikkate alýnýr.

(3) Koruma alaný ilanýndan önce mevcut tesislere, koruma amaçlarýna uygun olarak belirlenecek
kurallar çerçevesinde kullaným izni verilebilir. 

(4) Birinci ve ikinci fýkralara göre verilebilecek izne dayanarak gerçek ve tüzelkiþiler lehine
tesis edilecek intifa veya irtifak hakký süresi yirmidokuz yýlý geçemez. Ancak, Bakanlýðýn uygun
görmesi halinde bu süre kýrkdokuz yýla kadar uzatýlabilir. Hazinenin özel mülkiyetindeki
taþýnmazlarla ilgili olarak Maliye Bakanlýðýnýn uygun görüþü alýnýr.

(5) Ýzin, intifa veya irtifak hakký süresi sonunda, alanda yer alan yapýlar ve tesisler eksiksiz ve
bedelsiz olarak saðlam ve iþler durumda Hazineye devredilir.

(6) Bu Kanun uyarýnca verilen izinler, intifa veya irtifak haklarý Bakanlýðýn izni olmaksýzýn
üçüncü þahýslara devredilemez.
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ÜÇÜNCÜ KISIM

Türlerin ve Tabii Yaþama Alanlarýnýn Korunmasý

BÝRÝNCÝ BÖLÜM

Biyoçeþitlilik Aðý, Listeler, Yerinde ve Alan Dýþý Koruma 

Biyoçeþitliliði koruma aðý 

MADDE 21- (1) Bakanlýk türlerin ve tabii habitatlarýn etkileþimine imkan saðlamak,  biyolojik
çeþitliliðin korunmasýna, geliþtirilmesine ve dengeli coðrafi daðýlýmýna yardýmcý olmak amacýyla;
ekolojik açýdan önemli ve coðrafi olarak birbirine yakýn koruma alanlarýnýn ekolojik koridorlarla
birbirine baðlanmasýyla tesis edilen biyoçeþitliliði koruma aðý oluþturur.

(2) Biyoçeþitliliði koruma aðýna dahil edilecek alanlar, ülke düzeyinde temsiliyet esasýna göre
ve korunan alanlar arasýndaki tabii etkileþime ve geçiþe imkân saðlayacak þekilde belirlenir.

(3) Biyoçeþitliliði koruma aðý; korunan alanlarý ve ekolojik koridorlarý kapsar. Biyoçeþitliliði
koruma aðýnda koruma amaçlarýna uygun tedbirler alýnýr.

(4) Biyoçeþitliliði koruma aðýnda ekolojik uygunluðun geliþtirilmesi bakýmýndan, yabani fauna
ve flora ile bunlarýn göçleri ve genetik etkileþimleri için büyük önem arz eden arazi özellikleri ve
bunlar arasýndaki iliþkiler dikkate alýnýr. 

(5) Biyoçeþitliliði koruma aðýna dâhil edilen alanlar;  koruma amaçlý sözleþmeler, tahsis,
kamulaþtýrma ve takas yapýlmasý, intifa hakký veya irtifak hakký tesis edilmesi ya da diðer tedbirler
alýnmasý suretiyle teminat altýna alýnýr.

(6) Bakanlýk tarafýndan biyoçeþitliliði koruma aðýnýn korunmasýna ve geliþtirilmesine katkýda
bulunmak amacýyla ve Bakanlar Kurulu kararýyla uygun görülen biyoçeþitliliði koruma aðý için
uluslararasý iþbirliði yapýlabilir.

Korunan habitat tip ve tür listeleri  

MADDE 22- (1) Korunmasý gereken yabani bitki ve hayvan türleri popülasyonlarý ile tabii
yaþama ortamlarýný elveriþli statüde korumak için Bakanlýk tarafýndan gerekli tedbirler alýnýr.

(2)  Bakanlýk tarafýndan düzenlenecek bir yönetmelikle aþaðýdaki listeler belirlenir:

a) Özel önem taþýyan ve korunan tabii habitat tiplerini belirten Liste (I).

b) Özel önem taþýyan ve korunan hayvan ve bitki türlerini belirten Liste (II).

c) Yukarýdaki listeleri de dikkate alarak ilan edilecek ve bu Kanunda tanýmlanmýþ bulunan özel
koruma alanlarýnýn belirlenmesine iliþkin usul ve esaslarý belirten Liste (III).

ç) Sýký koruma altýna alýnan hayvan ve bitki türlerini belirten Liste (IV).

d) Toplanmasý ve kullanýmý Bakanlýkça kurallara baðlanmasý uygun bulunabilecek hayvan ve
bitki türlerini belirten Liste (V).

e) Yakalamada ve öldürmede kullanýlmasý yasaklanan yöntemler, araçlar ile taþýma araçlarýný
belirten Liste (VI).
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(3) Özel önem taþýyan ve korunan habitat tiplerini belirten Liste (I)’de yer alacak tabii habitat
tipleri; 

a) Doðal yayýlma alanlarý yok olma tehlikesine maruz,

b) Dar bir tabii yayýlma alanýna sahip,

c) Biyocoðrafi bölgelerin sýra dýþý örneklerini oluþturan, 

habitatlardýr.

(4) Özel önem taþýyan ve korunan hayvan ve bitki türlerini belirten Liste (II)’de yer alacak
türler;

a) Nesli yok olma tehlikesine maruz,

b) Hassas,

c) Nadir,

ç)  Endemik ve özel dikkat gerektiren, 

türlerdir.

(5) Özel önem taþýyan ve korunan tabii habitat tiplerini belirten Liste (I) ve özel önem taþýyan
ve korunan hayvan ve bitki türlerini belirten Liste (II)’de; doðal yayýlma alanlarý yok olma tehlikesine
maruz tabii habitat tipleri ile nesli yok olma tehlikesine maruz türler, öncelikle korunmasý gerekenler
olarak belirtilir.

(6) Korunan türler listesinde yer alan tabii yaþama alanlarý ve türler özel olarak korunur.
Bakanlýk, baþta öncelikle korunmasý gerekenler olmak üzere, korunan tabii habitatlarýn ve türlerin
elveriþli koruma statüsünde bulunmasýný izler ve gözetim altýnda tutar. 

(7) Göçmen türlerin ülke sýnýrlarý içinde bulunan göç yollarý, konaklama, geceleme, kýþlama, tüy
dökme, üreme ve kuluçkaya yatma yerleri her türlü tahribe karþý koruma altýna alýnýr.

(8) Korunan türler listesinde yer alan hayvan türleri, yeterli popülasyon deðerine ulaþmadan
1/7/2003 tarihli ve 4915 sayýlý Kara Avcýlýðý Kanunu kapsamýnda av hayvaný olarak
deðerlendirilemez. 

Yerinde koruma 

MADDE 23- (1) Bakanlýk, bitki ve hayvan türleri ile genetik kaynaklarýn yerinde korunmalarý
için yabancý tür giriþini önlemek maksadýyla aþaðýdaki tedbirleri alýr veya aldýrýr:

a) Aðaçlandýrma ve erozyon kontrolü çalýþmalarýnýn gayesine uygun olarak tabii türlere ve bu
türlerin meyveli olanlarýna öncelik verilir.

b) Korunan alanlarda, yabancý ve yayýlýmcý türlerin giriþinin engellenmesi için gerekli tedbirler
alýnýr, bu türlerin yayýlýþlarý kontrol altýna alýnýr veya bu türler yok edilir. Bunlarýn dýþýnda kalan
alanlardaki yabancý ve yayýlýmcý türlerin alana giriþine Ulusal Tabiatý Koruma Kurulu karar verir.

(2) Korunan alanlarda endüstriyel kullanýma konu edilecek yabani bitki ve hayvan türlerinin
tabii ortamlarýndan toplanmasý, kullanýlmasý ve uygun bir konumda muhafaza edilmeleri için gerekli
tedbirler Bakanlýkça alýnýr veya aldýrýlýr.
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Yerleþtirme

MADDE 24- (1) Tabii yaþama ortamýnda yok olan türler, tabii yaþama ortamýna yeniden
yerleþtirilebilir.

(2) Koruma altýndaki alanlarda, korunan türlerin tabii habitatlarý dýþýnda çoðaltýlmasý, üretilmesi
veya yerleþtirilmesine Bakanlýk tarafýndan karar verilir.

(3) Sýký korunan türlerin elveriþli statüde korunmasýna katký saðlayacaðýnýn belirlenmesi
durumunda, yöre halkýna da danýþýlarak, bunlarýn tabii ortamlarýna yeniden yerleþtirilmelerinin
uygunluðu konusunda çalýþmalar yapýlýr. 

Alan dýþýnda koruma

MADDE 25- (1) Yaþama alaný dýþýnda koruma; hayvan türlerinin hayvanat bahçeleri, kurtarma
ve rehabilitasyon merkezleri ile akvaryumlarda; bitki türlerinin botanik bahçeleri, tabiat parklarý,
arboretum ve benzeri yerlerde kontrol altýnda büyütülmesi, çoðaltýlmasý ve gen bankalarýnda
saklanmasý yoluyla gerçekleþtirilebilir. 

Ekosistem iyileþtirilmesi

MADDE 26- (1) Tahrip olan ve bozulmuþ ekosistemlerin iyileþtirilmesi için gerekli tedbirler
ilgili kurum ve kuruluþlarla birlikte Bakanlýkça alýnýr.

(2) Korunan alanlarda, ekolojik etki deðerlendirme raporunda verilen taahhütlere uymayan
faaliyetler Bakanlýk tarafýndan durdurulur.

(3) Tabii durumuna uygun hale getirilemeyen alanlar buna en yakýn bir yaþama alanýna
dönüþtürülür.

ÝKÝNCÝ BÖLÜM

Ýzinler ve Yasaklar 

Araþtýrma izinleri

MADDE 27- (1) Koruma altýna alýnan alanlarda materyal toplamayý veya herhangi bir þekilde
türlere müdahaleyi gerektiren araþtýrma ve izleme faaliyetleri Bakanlýðýn iznine tabidir. 

Hayvan ve bitki türleri hakkýnda yasak fiiller 

MADDE 28- (1) Sýký koruma altýna alýnan hayvan ve bitki türlerini belirten Liste (IV)’de yer
alan hayvan türleri ve bunlarýn parçalarý üzerinde, cansýz olsalar dahi, doðal yayýlma alanlarýnda
aþaðýdaki fiiller yapýlamaz:

a) Doðada kasýtlý olarak yakalanmalarý, yaralanmalarý veya öldürülmeleri.

b) Özellikle üreme, yavru bakýmý, kýþlama ve göç dönemlerinde olmak üzere, kasýtlý bir þekilde
rahatsýz edilmeleri.

c) Terk edilmiþ veya boþ olsa dahi, yumurtalarýnýn doðadan toplanmasý.

ç) Yuvalarýna, üreme ve istirahat mahallerine zarar verilmesi veya tahrip edilmesi.

d) Bu Kanunun yürürlüðe girmesinden önce mevzuata uygun olarak elde edilenler hariç olmak
üzere; bulundurulmasý, taþýnmasý, satýlmasý, satýn alýnmasý, satýþa sunulmasý veya talep edilmesi.
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(2) Birinci fýkrada sayýlan yasaklar, mevzuata uygun olarak yapýlan uygulamalar hariç, bütün
yabani kuþ türleri için geçerlidir. 

(3) Sýký koruma altýna alýnan hayvan ve bitki türlerini belirten Liste (IV)’de yer alan bitki türleri
veya parçalarýnýn üzerinde, cansýz olsalar dahi,  izinsiz olarak aþaðýdaki fiiller yapýlamaz:

a) Kasten kesilmesi, toplanmasý, koparýlmasý, köklerinin açýða çýkarýlmasý veya zarar verilmesi.

b) Bu Kanunun yürürlüðe girmesinden önce mevzuata uygun olarak elde edilenler hariç olmak
üzere; bulundurulmasý, taþýnmasý, satýlmasý, satýn alýnmasý, satýþa sunulmasý veya talep edilmesi.

(4) Bu Kanunun 22 nci maddesinin 6 ncý fýkrasýnda belirtilen izleme ve gözetim sonunda
toplanmasý ve kullanýmý Bakanlýkça kurallara baðlanmasý uygun bulunabilecek hayvan ve bitki
türlerini belirten Liste (V)’i oluþturabilir. Bu listede bulunan hayvan ve bitki türlerinin toplanmasý ve
kullanýmý ile ilgili uygulama esaslarý Bakanlýk tarafýndan belirlenir.

(5) Bakanlýðýn bu maddede belirtilen yasaklarý istisnai tahdit ile uygulama hakký vardýr. Ancak
bu durumda dahi:

a) Tür popülasyonlarýnýn elveriþli koruma statüsünde bulundurulmasý hedeflenir.

b) Sýký koruma altýna alýnan hayvan ve bitki türlerini belirten Liste (IV)’de belirtilen hayvan
türlerinin yakalanma ve öldürülmesinde, Liste (VI)’da belirtilen yasaklara istisnai tahdit
uygulanamaz.

c) Ýstisnai tahdit uygulamasýnýn gerekçeleri, kapsamý ve uygulama esaslarý kamuoyuna
duyurulur.

Veri toplama ve izleme

MADDE 29- (1) Biyolojik çeþitlilikle ilgili her türlü veri envanteri Bakanlýkça oluþturulur.
Toplanan veriler ülke düzeyinde bir biyolojik çeþitlilik izleme ve deðerlendirme sistemi veri tabanýnda
depolanýr, düzenli aralýklarla raporlanýr.

(2) Bakanlýk, öncelikle koruma altýna alýnan habitatlar ve türler listelerinde biyolojik çeþitlilik
unsurlarýnýn izlenmesini yapar veya yaptýrýr.

(3) Bakanlýk veri toplama ve izleme faaliyetleri çerçevesinde ulusal veya uluslararasý düzeyde
bilgi alýþ veriþi ve iþbirliði yapabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Mali Hükümler

Gelirler

MADDE 30- (1) Tabiatý ve biyolojik çeþitliliði koruma gelir kaynaklarý þunlardýr:

a) Bu Kanun kapsamýnda Bakanlýkça izin verilen alanlarda, her türlü faydalanma, iþletme, giriþ
ücretleri, kira, kullaným izni bedelleri, alan kýlavuzluðu hizmetleri, intifa ve irtifak haklarýndan doðan
gelirler, her türlü yayýn gelirleri ve benzeri gelirler.

b) Kamu kurum ve kuruluþlarý hariç olmak üzere korunan alanlardaki izin haklarýna dayanýlarak
yapýlacak her türlü tesislerden proje bedeli tutarýnýn yüzde 3’ü oranýnda tahsil olunacak bedeller. 

c) Bu Kanun kapsamýndaki hususlara iliþkin telif, patent, belge, lisans ve marka tescilinden
saðlanan gelirler. 
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(2) Bu Kanun kapsamýnda elde edilen gelirlerden Bakanlýk döner sermaye faaliyeti ile ilgili
olanlar Bakanlýk bünyesindeki döner sermaye iþletmelerinin bütçelerine gelir olarak kaydedilir ve bu
gelirler öncelikli olarak bu Kanun kapsamýndaki faaliyetlerin yürütülmesinde kullanýlýr. Diðer gelirler
genel bütçeye gelir kaydedilir. 

(3) Bu Kanun kapsamýnda yapýlacak faaliyetlerin gerektirdiði giderler Bakanlýk bütçesi veya
Bakanlýk döner sermaye bütçesinden yapýlýr.

Fayda paylaþýmý

MADDE 31- (1) Bu Kanun kapsamýnda öngörülen faaliyetlerin yerine getirilmesi ile korumadan
kaynaklanan zararlarýn karþýlanmasý için belediyeler dahil mahalli idarelere, köylere hizmet götürme
birliklerine veya köy tüzel kiþiliklerine kaynak aktarýlabilir. Bu meblaðýn kullanýlmasýnda koruma
faaliyetlerinden kaynaklanan olumsuz etkilerin giderilmesine öncelik verilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tazmin Yükümlülüðü ve Yaptýrýmlar

Tazmin yükümlülüðü

MADDE 32- (1) Korunan alanlarda, tabiata veya biyolojik çeþitliliðe herhangi bir þekilde zarar
veren veya ortadan kaldýran, durumu eski hale döndürmek zorundadýr. Eski hale döndürülmemesi
veya bunun imkansýz olmasý durumunda, objektif ölçütlere göre belirlenecek zarar, bu zararý veren
veya verenler tarafýndan ödenir. Eski hale döndürme durumunda dahi telafi edici tazminat istenebilir. 

Adli ve idari yaptýrýmlar

MADDE 33- (1) Koruma altýna alýnan alanlar için yapýlan planlara aykýrý hareket edenler ile
koruma altýna alýnan alanlarda tabiatýn ve biyolojik çeþitliliðin tahribine sebep olan gerçek kiþiler
hakkýnda fiilin aðýrlýðýna göre bin Türk Lirasýndan beþbin Türk Lirasýna kadar idari para cezasý
uygulanýr. Aykýrý hareketin tür ve habitat tahribine yol açmasý halinde bu ceza beþ katý olarak
uygulanýr. Bu türlerin nesli tehdit veya tehlike altýnda olmasý halinde cezanýn üst sýnýrý uygulanýr.

(2) Korunan alanlarda bu Kanunda belirtilen izne baðlý faaliyetleri izinsiz yapan gerçek kiþiler
bin Türk Lirasýndan beþbin Türk Lirasýna kadar idari para cezasý ile cezalandýrýlýr.

(3) Koruma altýna alýnan alanlarda hayvan ve bitki türleri hakkýnda yasak fiilleri uygulayan
gerçek kiþilere beþyüz Türk Lirasýndan binbeþyüz Türk Lirasýna kadar idari para cezasý verilir.

(4) Bu maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fýkralarýndaki fiillerin tüzel kiþiler tarafýndan
gerçekleþtirilmesi halinde idari para cezasý on katý olarak uygulanýr.

(5) Bu maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fýkralarýndaki fiillerin korunan alanlar dýþýndaki
yerlerde iþlenmesi halinde, öngörülen cezalar yarýsý oranýnda uygulanýr.

(6) Bu Kanun kapsamýna giren korunan alanlarýn mutlak koruma bölgelerinin tahribine, yok
olmasýna veya her ne suretle olursa olsun zarara uðratýlmasýna sebep olan gerçek kiþilere onbin Türk
Lirasýndan ellibin Türk Lirasýna kadar idari para cezasý verilir. Bu fiillerin tüzel kiþiler tarafýndan
gerçekleþtirilmesi halinde idari para cezasý on katý olarak uygulanýr. Bu ceza habitat kaybý söz konusu
olduðunda üst sýnýrdan tatbik edilir. Ayrýca fiilin aðýrlýðýna göre 6 aydan 12 aya kadar hapis cezasý
verilir. 
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(7) Bu Kanun uyarýnca Bakanlýkça verilen izinler, izin amacý dýþýnda faaliyette bulunulmasý
halinde iptal edilir.

(8) Alan kýlavuzluðu hizmeti verilen korunan alanlarda 12 veya daha fazla kiþiden oluþan grup
ile alana giren acenta veya organizatörlere o yýla ait alan kýlavuzu ücretinin iki katý tutarýnda idari
para cezasý uygulanýr.

(9) Bu Kanun kapsamýna giren korunan alanlarda ve koruma altýna alýnan tür habitatlarýnda
izinsiz hayvan otlatýlmasý halinde, küçükbaþ hayvanlarýn her biri için on Türk Lirasý, büyükbaþ
hayvanlarýn her biri için yirmi Türk Lirasý para cezasý verilir.

(10) Bu Kanunda öngörülen idari yaptýrým kararlarý, Bakanlýk merkez teþkilatýnda genel
müdürler, taþra teþkilatýnda il çevre ve orman müdürleri tarafýndan verilir.

(11) Ýzinsiz toplanan türlerin veya türevlerinin ülke dýþýna çýkarýlmasýna teþebbüs edenlere ikinci
fýkrada öngörülen idari para cezasý on kat olarak uygulanýr. Ayrýca fiilin aðýrlýðýna göre 3 aydan 6 aya
kadar hapis cezasý verilir. 

(12) Ýdari para cezalarýnýn uygulanmasý 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayýlý Kabahatler Kanunu
hükümlerine göre yapýlýr. 

(13) Bu Kanuna göre verilen idari para cezalarý, tebliðinden itibaren 1 ay içinde ödenir. 

DÖRDÜNCÜ KISIM

BÝRÝNCÝ BÖLÜM

Çeþitli ve Son Hükümler

Turizm bölgesi ve merkezi

MADDE 34- (1) Bu Kanun kapsamýna giren alanlarda 12/3/1982 tarihli ve 2634 sayýlý Turizmi
Teþvik Kanununa göre kültür ve turizm koruma ve geliþim bölgesi ve turizm merkezi olarak ilan
edilecek yerler için Bakanlýðýn uygun görüþü alýnýr. Bu alanlarýn korunan alanlarla çakýþmasý
durumunda, Kültür ve Turizm Bakanlýðýnca bu Kanun hükümleri uygulanýr.

(2) Korunan alanlarýn içinde kalan kültür varlýklarý ve sit alanlarý 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayýlý
Kültür ve Tabiat Varlýklarýný Koruma Kanunu hükümlerine göre iþlem görür. 

(3) Bu Kanun uyarýnca Kültür ve Turizm Bakanlýðýnca Bakanlýða devredilen doðal sitlerden
yeniden deðerlendirme sonunda korunan alan vasfý kaldýrýlan Hazinenin özel mülkiyetinde veya
Devletin hüküm ve tasarrufu altýnda bulunan arazilere turizm alaný önceliði verilir. 

Saklý hükümler ve atýflar 

MADDE 35- (1) 17/2/2000 tarihli ve 4533 sayýlý Gelibolu Yarýmadasý Tarihi Milli Parký Kanunu
hükümleri ile 18/11/1983 tarihli ve 2960 sayýlý Boðaziçi Kanunu hükümleri saklýdýr. 

(2) Diðer mevzuatta; doðal sit ve tabiat varlýklarý ile ilgili olarak Kültür ve Tabiat Varlýklarýný
Koruma Kanununa yapýlan atýflar bu Kanuna,  Kültür ve Turizm Bakanlýðýna, Kültür ve Tabiat
Varlýklarý Koruma Yüksek Kurulu ve Kültür ve Tabiat Varlýklarýný Koruma Bölge Kurullarýna yapýlan
atýflar Çevre ve Orman Bakanlýðýna yapýlmýþ sayýlýr.

(3) Diðer mevzuatta 9/8/1983 tarihli ve 2873 sayýlý Milli Parklar Kanununa yapýlan atýflar bu
Kanuna yapýlmýþ sayýlýr.
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Uygulanmayacak hükümler 

MADDE 36- (1) Korunan alanlara iliþkin plan ve projelerde diðer kanunlarýn plan onama
yetkisini düzenleyen hükümleri uygulanmaz. 

(2) Özel çevre koruma bölgelerinde, bu Kanunun 19/10/1989 tarihli ve 383 sayýlý Özel Çevre
Koruma Kurumu Baþkanlýðý Kurulmasýna Dair Kanun Hükmünde Kararnameye aykýrý hükümleri
uygulanmaz.

(3) Çeþitli kanunlarla Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðýnýn görev ve yetki alanýna býrakýlan tarýmsal
konularda bu Kanun hükümleri uygulanmaz.

Yönetmelikler

MADDE 37- (1) Bu Kanunun uygulanmasýna iliþkin yönetmelikler bu Kanunun yayýmý
tarihinden itibaren üç yýl içerisinde Bakanlýk tarafýndan hazýrlanarak yürürlüðe konulur. 

Deðiþtirilen hükümler

MADDE 38- (1) Kültür ve Tabiat Varlýklarýný Koruma Kanununun; 

a) Adý “Kültür Varlýklarýný Koruma Kanunu” olarak deðiþtirilmiþtir. 

b) 3 üncü maddesinin birinci fýkrasýnýn (a) bendinin (3) ve (7) numaralý alt bentleri aþaðýdaki
þekilde deðiþtirilmiþtir.

“(3) “Sit”; tarih öncesinden günümüze kadar gelen çeþitli medeniyetlerin ürünü olup, yaþadýklarý
devirlerin sosyal, ekonomik, mimari ve benzeri özelliklerini yansýtan kent ve kent kalýntýlarý, kültür
varlýklarýnýn yoðun olarak bulunduðu sosyal yaþama konu olmuþ veya önemli tarihi hadiselerin
cereyan ettiði alanlardýr.”

“(7) “Ören yeri”; tarih öncesinden günümüze kadar gelen çeþitli uygarlýklarýn ürünü olup,
topoðrafik olarak tanýmlanabilecek derecede yeterince belirgin ve mütecanis özelliklere sahip, ayný
zamanda tarihsel, arkeolojik, sanatsal, bilimsel, sosyal veya teknik bakýmlardan dikkate deðer, kýsmen
inþa edilmiþ insan emeði kültür varlýklarýna sahip alandýr.”

c) 6 ncý maddesinin üçüncü fýkrasýnda yer alan “peri bacalarý” ibaresinden sonra gelmek üzere
“,tarihi maðaralar, kaya sýðýnaklarý” ibaresi eklenmiþtir.

ç) 7 nci maddesinin birinci fýkrasý aþaðýdaki þekilde deðiþtirilmiþtir. 

“Korunmasý gerekli taþýnmaz kültür varlýklarýnýn ve sit alanlarýnýn tespiti Kültür ve Turizm
Bakanlýðýnca yapýlýr.”

(2) Kara Avcýlýðý Kanununun; 

a) 1 inci maddesine aþaðýdaki fýkra eklenmiþtir.

“Tabiatý ve Biyolojik Çeþitliliði Koruma Kanunu ile koruma altýna alýnmýþ olan hayvan türleri
hakkýnda Tabiatý ve Biyolojik Çeþitliliði Koruma Kanunu hükümleri uygulanýr.”

b) 2 nci maddesinin  birinci fýkrasýnýn (32) numaralý bendinde yer alan “Yaban hayatý koruma
ve geliþtirme sahalarý” ibaresi “Yaban hayatý geliþtirme sahalarý” olarak deðiþtirilmiþtir.

c) Ýkinci Kýsým baþlýðýnda yer alan “Yaban Hayatý Koruma ve Geliþtirme Sahalarý, Üretme
Ýstasyonlarý” ibaresi “Yaban Hayatý Geliþtirme Sahalarý ve Üretme Merkezleri” olarak deðiþtirilmiþtir. 
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ç) Ýkinci Kýsým Birinci Bölüm baþlýðýnda yer alan “Yaban Hayatý Koruma ve Geliþtirme Sahalarý
ve Üretme Ýstasyonlarý” ibaresi “Yaban Hayatý Geliþtirme Sahalarý ve Üretme Merkezleri” olarak
deðiþtirilmiþtir. 

d) 4 üncü maddesinde yer alan “koruma ve geliþtirme” ibareleri “geliþtirme” olarak
deðiþtirilmiþtir. 

e)10 uncu maddesinin birinci fýkrasýnda yer alan “koruma ve geliþtirme sahalarý kurulmasý”
ibaresi “geliþtirme sahalarý kurulmasý” olarak deðiþtirilmiþtir. 

f) 21 inci maddesinin üçüncü fýkrasýnda yer alan “yaban hayatý koruma ve geliþtirme sahalarý
ile üretme istasyonlarý” ibaresi “yaban hayatý geliþtirme sahalarý ile üretme istasyonlarý” olarak;
dördüncü fýkrasýnda yer alan “yaban hayatý koruma ve geliþtirme sahalarýna” ibaresi “yaban hayatý
geliþtirme sahalarýna” olarak deðiþtirilmiþtir. 

(3) 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayýlý Ýmar Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fýkrasýnda yer alan
“Kültür ve Tabiat Varlýklarýný Koruma Kanunu,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Tabiatý ve Biyolojik
Çeþitliliði Koruma Kanunu,” ibaresi eklenmiþtir.

(4) 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayýlý Maden Kanununun 7 nci maddesinin ikinci fýkrasýnda yer
alan “Özel çevre koruma bölgeleri, milli parklar, yaban hayatý koruma ve geliþtirme sahalarý” ibaresi
“yaban hayatý geliþtirme sahalarý ile Tabiatý ve Biyolojik Çeþitliliði Koruma Kanunu uyarýnca
belirlenen koruma alanlarý” þeklinde deðiþtirilmiþtir.

(5) 1/5/2003 tarihli ve 4856 sayýlý Çevre ve Orman Bakanlýðý Teþkilât ve Görevleri Hakkýnda
Kanunun; 

a) 2 nci maddesinin birinci fýkrasýnýn (a) bendinde yer alan “Çevrenin korunmasý, kirliliðin
önlenmesi ve iyileþtirilmesi için” ibaresi “Çevrenin korunmasý, kirliliðin önlenmesi ve iyileþtirilmesi
ile tabiatýn, tabii deðerlerin ve biyolojik çeþitliliðin korunmasýna ve sürdürülebilir kullanýmýna iliþkin”
olarak deðiþtirilmiþtir.

b) 2 nci maddesinin birinci fýkrasýnýn (e) bendinde yer alan “her türlü analizi, ölçüm ve
kontrolleri gerçekleþtirmek,” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile tabiatýn, tabii deðerlerin ve biyolojik
çeþitliliðin korunmasýna ve sürdürülebilir kullanýmýna iliþkin her türlü inceleme ve araþtýrmayý
yapmak, yaptýrmak,” ibaresi eklenmiþtir.

c) 2 nci maddesinin birinci fýkrasýnýn (v) bendinde yer alan “orman içi mesire yerleri” ibaresi
“mesire yeri” olarak deðiþtirilmiþtir.

ç) 2 nci maddesinin birinci fýkrasýnýn (y) bendinde yer alan “yurt içinde ve dýþýnda gerekli
personeli yetiþtirmek,” ibaresinden sonra gelmek üzere “alan kýlavuzluðu eðitimi dahil” ibaresi
eklenmiþtir.

d) 2 nci maddesinin birinci fýkrasýna aþaðýdaki bentler eklenmiþtir.   

“z) Ülkemizin kara, kýyý, sucul ve ulusal deniz alanlarýnda sahip olduðu tabiatýn, tabii deðerlerin
ve biyolojik çeþitliliðin korunmasýna ve sürdürülebilir kullanýmýna iliþkin bütün tedbirleri almak veya
aldýrmak.

aa) Çevre düzeni planlarý, uzun devreli geliþme planlarý, yönetim planlarý, imar planlarý ve tür
ve habitat koruma eylem planlarý da dâhil olmak üzere korunan alanlara ait her tür ve ölçekteki
planlarý yapmak, yaptýrmak ve onaylamak.
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bb) Tabiatýn, tabii deðerlerin ve biyolojik çeþitliliðin korunmasýna ve sürdürülebilir kullanýmýna
iliþkin gerekli denetimleri yapmak.

cc) Tabiatýn, tabii deðerlerin ve biyolojik çeþitliliðin korunmasýna ve sürdürülebilir kullanýmýna
iliþkin iþ ve iþlemlerde gerektiðinde koordinasyonu yapmak.

dd) Biyolojik çeþitlilikle ilgili her türlü veri envanterini oluþturmak ve veri tabanýnda
depolamak. 

ee) Biyolojik çeþitlilikle ilgili her türlü izleme faaliyetini yürütmek.” 
e) 13 üncü maddesinin birinci fýkrasýnýn (a) bendinde yer alan “Millî parklar, tabiat parklarý,

tabiat anýtlarý, tabiatý koruma alanlarý” ibaresinden sonra gelmek üzere “, tür ve doðal yaþam alanlarý,
özel koruma alanlarý,” ibaresi eklenmiþtir.

f) 13 üncü maddesinin birinci fýkrasýnýn (c) bendinin baþýna “Tabiatý ve Biyolojik Çeþitliliði
Koruma Kanunu kapsamýnda kalan korunan alanlar,” ibaresi eklenmiþtir.

g) 13 üncü maddesinin birinci fýkrasýnýn (e) bendinde yer alan “koruma ve kullanma esaslarýný”
ibaresinden sonra gelmek üzere “Tabiatý ve Biyolojik Çeþitliliði Koruma Kanunu ve” ibaresi
eklenmiþtir.

ð) 13 üncü maddesinin birinci fýkrasýnýn (f) bendinin baþýna “Tabiatý ve Biyolojik Çeþitliliði
Koruma Kanunu ve” ibaresi eklenmiþtir. 

h) 13 üncü maddesinin birinci fýkrasýnýn (ý) bendinin baþýna “Tabiatýn, biyolojik çeþitliliðin ve”
ibaresi eklenmiþtir. 

ý) 13 üncü maddesinin birinci fýkrasýna aþaðýdaki bentler eklenmiþtir.
“k) Tabiatý ve Biyolojik Çeþitliliði Koruma Kanununa göre koruma altýna alýnan alanlarda her

tür ve ölçekteki planlarý yapmak, yaptýrmak ve onaylamak.
l) Tabii deðerlerin ve biyolojik çeþitliliðin korunmasýna iliþkin gerekli denetimleri yapmak.
m) Biyolojik çeþitlilikle ilgili her türlü veri envanterini oluþturmak ve veri tabanýnda

depolamak.”
(6) Gelibolu Yarýmadasý Tarihi Milli Parklar Kanununun; 
a) 1 inci maddesine aþaðýdaki fýkra eklenmiþtir. 
“Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde Tabiatý ve Biyolojik Çeþitliliði Koruma Kanunu

hükümleri uygulanýr.” 
b) 12 nci maddesinden sonra gelmek üzere aþaðýdaki Ek Madde eklenmiþtir. 
“EK MADDE 1- Bu Kanunun iki, üç, dört ve beþinci maddelerine iliþkin hükümleri; Bursa-

Uludað Milli Parký, Afyonkarahisar-Baþkomutanlýk Milli Parký, Manisa-Spildaðý Milli Parký,
Aydýn-Dilekyarýmadasý Milli Parký, Muðla-Marmaris Milli Parký, Antalya-Beydaðlarý Milli Parký,
Erzurum-Nenehatun Milli Parklarýnda da kýyasen uygulanýr.” 

Yürürlükten kaldýrýlan hükümler
MADDE 39- (1) Milli Parklar Kanunu yürürlükten kaldýrýlmýþtýr. 
(2)  Kültür ve Tabiat Varlýklarýný Koruma Kanununda yer alan  “ve tabiat”  ibareleri ile “ve

Tabiat” ibareleri ile ayný Kanunun; 
a) 3 üncü maddesinin birinci fýkrasýnýn (a) bendinin  (2) numaralý alt  bendi,
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b) 6 ncý maddesinin birinci fýkrasýnýn (a) bendinde yer alan “Korunmasý gerekli tabiat varlýklarý
ile” ibaresi ve dördüncü fýkrasý, 

c) 21 inci maddesinin birinci fýkrasýnda yer alan “ve doðal sit alaný” ibaresi,

yürürlükten kaldýrýlmýþtýr. 

(3) Kara Avcýlýðý Kanununun 2 nci maddesinin birinci fýkrasýnýn 11 numaralý bendi yürürlükten
kaldýrýlmýþtýr. 

(4) 16/4/2003 tarihli ve 4848 sayýlý Kültür ve Turizm Bakanlýðý Teþkilat ve Görevleri Hakkýnda
Kanunda yer alan “ve tabiat” ibareleri ile “ve Tabiat” ibareleri yürürlükten kaldýrýlmýþtýr.

(5) 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayýlý Çevre Kanununun;

a)  9 uncu maddesinin birinci fýkrasýnýn (a), (c), (f) ve (g) bentleri, 

b) 20 nci maddesinin birinci fýkrasýnýn (k) bendinde yer alan “(a) bendinde belirtilen hususlara
aykýrý olarak biyolojik çeþitliliði tahrip edenlere, (d) bendi uyarýnca ilan edilen Özel Çevre Koruma
Bölgeleri için tespit edilen koruma ve kullanma esaslarýna aykýrý davrananlara ve” ibaresi ile
“davrananlar ile (f) bendinde belirlenen esaslara ve yasaklamalara aykýrý” ibareleri, 

yürürlükten kaldýrýlmýþtýr.

Devirler
GEÇÝCÝ MADDE 1- (1) Kültür ve Tabiat Varlýklarýný Koruma Kanunu ve ilgili diðer mevzuat

kapsamýnda doðal sit, tabii sit veya tabiat varlýklarý olarak ilan ve tescil edilmiþ alanlarla ilgili her türlü
tasarruf hakký ve yönetim yetkisi, koruma altýnda bulunma vasýflarý devam ederek, bu Kanunun
yürürlüðe girdiði tarihte Bakanlýða geçmiþ olur. 

(2) Kültür ve Tabiat Varlýklarýný Koruma Kanunu ve ilgili diðer mevzuat kapsamýnda doðal veya
tabii sit olarak ilan ve tescil edilmiþ olan alanlara ve tabiat varlýklarýna iliþkin koruma kurullarý
kararlarý dâhil her türlü doküman, bu Kanunun yürürlüðe girdiði tarihten itibaren bir yýl içinde
Bakanlýða devredilir.

(3) Bu alanlara iliþkin dokümanlarýn ikinci fýkra uyarýnca Bakanlýða devrine kadar bu alanlarla
ilgili davalarýn takibi, müeyyide tatbiki gibi hukuki iþ ve iþlemler Kültür ve Turizm Bakanlýðý
tarafýndan yerine getirilir. 

Mevcut statüler 
GEÇÝCÝ MADDE 2 - (1) Bu Kanunun yürürlüðe girdiði tarihte tabiatý koruma alaný, milli park,

tabiat anýtý, tabiat parký ve yaban hayatý koruma ve geliþtirme sahasý olan alanlar ile mesire yerlerinin
koruma altýnda bulunma vasýflarý aþaðýda belirtilen þartlarda devam eder: 

a) Bu alanlar, yürürlüðe girdiði tarihten itibaren bu Kanun hükümlerine tâbidir.

b) Bu alanlar için bu Kanun hükümlerine uygun olarak yeniden deðerlendirme yapýlýr.

c) Yeniden deðerlendirme çalýþmalarý tamamlanýp yeni koruma alaný kararý alýnýncaya kadar;
bu Kanunun yürürlüðe girdiði tarihten önce alýnmýþ koruma, kullaným ve ilke kararlarý geçerlidir. 

(2) Kültür ve Tabiat Varlýklarýný Koruma Kanunu ve ilgili diðer mevzuat kapsamýnda doðal sit,
tabii sit veya tabiat varlýklarý olarak ilan ve tescil edilmiþ ve bu Kanuna göre Bakanlýða devredilmiþ
bulunan alanlarýn koruma altýnda bulunma vasýflarý aþaðýdaki þartlarda devam eder:

a) Bu alanlar, yürürlüðe girdiði tarihten itibaren bu Kanun hükümlerine tâbidir.
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b) Bu alanlar için bu Kanun hükümlerine uygun olarak yeniden deðerlendirme yapýlýr.

c) Yeniden deðerlendirme konusunda Ulusal Tabiatý Koruma Kurulunun çalýþmalarýna yardýmcý
olmak üzere Doða Koruma ve Milli Parklar Genel Müdür Yardýmcýsýnýn baþkanlýðýnda Bakanlýk ve
Kültür  ve Turizm Bakanlýðýnýn eþit sayýda temsilcisinin katýlýmý ile çalýþma grubu oluþturulur. Bu
çalýþma grubu Bakanlýktan Kültür ve Turizm Bakanlýðýna devredilmesi gerekli tarihi ve arkeolojik
sitlerin tespitini, Kültür ve Turizm Bakanlýðýndan Bakanlýða devredilecek tabii sitlerin tespitini yapar.
Bakanlýða devredilen tabii sitlerle ilgili bilgi ve belgeleri, yeniden deðerlendirme iþlemlerinin
yürütülmesi için Ulusal Tabiatý Koruma Kuruluna gönderir. 

ç) Yeniden deðerlendirme çalýþmalarý tamamlanýp yürürlüðe girmeden önce veya sonra, bu
Kanun hükümlerine uygun olarak korunan alan plânlamasý kararlarý alýnana kadar; bu Kanunun
yürürlüðe girdiði tarihten önce Kültür ve Tabiat Varlýklarýný Koruma Bölge Kurullarý ile Kültür ve
Tabiat Varlýklarýný Koruma Yüksek Kurulu tarafýndan alýnmýþ koruma,  kullaným ve ilke kararlarý
geçerlidir. 

d) Yeniden deðerlendirme çalýþmalarý tamamlanýp plan kararlarý alýnýncaya kadar bu alanlara
yönelik ihlallerde Kültür ve Tabiat Varlýklarýný Koruma Kanununun 65 inci maddesinin
uygulanmasýna yönelik iþlemler Bakanlýk tarafýndan yerine getirilir.

e) UNESCO Dünya Miras Listesine alýnmýþ olan tarihi ve arkeolojik miraslarýn idaresi Kültür
ve Turizm Bakanlýðýna aittir.

Koruma altýndaki yabani bitki ve hayvan türleri

GEÇÝCÝ MADDE 3- (1) Bu Kanunun yürürlüðe girmesinden itibaren bir yýl içinde bu Kanunun
28 inci maddesinin birinci ve üçüncü fýkralarýnda belirtilen koruma altýndaki hayvan ve bitki türlerini
bulunduranlar Bakanlýða bilgi vererek belge almak kaydýyla bu türleri bulundurmaya devam
edebilirler. Belirtilen süre içerisinde bildirimde bulunmayanlar hakkýnda bu Kanunun 33 üncü
maddesinin ikinci ve dördüncü fýkralarý uyarýnca idarî para cezasý uygulanýr.

Yürürlük

MADDE 40- (1) Bu Kanun yayýmý tarihinde yürürlüðe girer.

Yürütme

MADDE 41- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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