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YÖNETMELİK
Orman ve Su İşler Bakanlığından:
SULAK ALANLARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel ğ n maksadı, Türk ye’n n karasal sınırları ve kıta sahanlığı dâh l nde yer alan
sulak alanların korunması, yönet m ve gel şt r lmes le bu konuda görevl kurum ve kuruluşlar arasında şb rl ğ ve
koord nasyon esaslarını bel rlemekt r.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel k, sulak alanlar ve sulak alanlarla l şk l hab tatların korunması ve akılcı
kullanımı, sulak alanların yönet m le Ulusal ve Mahall Sulak Alan Kom syonlarının oluşturulmasını ve bu
kom syonların çalışma usul ve esaslarını kapsar.
(2) Kuru derelerde bu Yönetmel k hükümler uygulanmaz.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel k, 9/8/1983 tar hl ve 2872 sayılı Çevre Kanunun 9 uncu maddes n n b r nc
fıkrasının (e) bend , 29/6/2011 tar hl ve 645 sayılı Orman ve Su İşler Bakanlığının Teşk lat ve Görevler Hakkında
Kanun Hükmünde Kararnamen n 2 nc , 8 nc ve 26 ncı maddeler ve 1/7/2003 tar hl ve 4915 sayılı Kara Avcılığı
Kanunun 4 üncü maddes le 3958 sayılı Kanunla uygun bulunan 17/5/1994 tar hl ve 21937 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Özell kle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sah p Sulak Alanlar Hakkında Sözleşme
hükümler ne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmel kte geçen;
a) Akılcı kullanım: Sulak alanların ekoloj k karakter korunarak gelecek nes llere aktarılmasına mkan
sağlayacak sürdürüleb l r şek lde kullanılmasını,
b) Alt havza: Ana akarsuya bağlı yan kolların veya doğrudan sulak alana boşalan daha küçük akarsular veya
göller ç n su toplama alanını,
c) Bakan: Orman ve Su İşler Bakanını,
ç) Bakanlık: Orman ve Su İşler Bakanlığını,
d) Bölge müdürlüğü: Orman ve Su İşler Bakanlığı (Doğa Koruma ve M ll Parklar) Bölge Müdürlükler n ,
e) Başvuru formu: Bakanlığın veya Genel Müdürlüğün zn ne tab faal yetler ç n Bakanlık tarafından
düzenlenecek formları,
f) Da m akarsu: Sıcak ve kurak mevs mlerde kurumayan ve yıl genel nde da m akıma sah p akarsuyu,
g) Ekoloj k karakter: B r sulak alanın f z ksel, k myasal ve b yoloj k b leşenler n n yapısı le bunların
karşılıklı l şk ler nden doğan özell kler n ,
ğ) Ekos stem değerlend rme raporu: Ramsar alanı ve ulusal öneme ha z olan sulak alanlarda, sulak alanın
ekoloj k karakter n katı, sıvı ve gaz atıklar le olumsuz olarak etk lemes muhtemel veya sulak alanın peyzaj değer ne
zarar vereb lecek faal yetler n, sulak alana olan potans yel etk s n n ortaya konduğu ve alınması gereken önley c ya da
telaf ed c tedb rler n tadat ed ld ğ , usul ve esasları Bakanlık tarafından bel rlenen ve bunların faal yet sah b
tarafından taahhüt ed ld ğ belgey ,
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h) Genel müdürlük: Doğa Koruma ve M ll Parklar Genel Müdürlüğünü,
ı) Hassas koruma bölges : Varsa mutlak koruma bölges n korumak maksadı le yoksa sulak alan ekos stem n n
mevcut karakter n korumak maksadı le bel rlenen kend kend ne onarım potans yel olan, açık su yüzeyler , lagünler,
neh r ağızları, tuzlalar, geç c ve sürekl tatlı ve tuzlu su bataklıkları, sulak çayırlar, sazlıklar ve turbalıklar le bu
ekos stemler ekoloj k olarak destekleyen kumul, kumsal, çalılık, ağaçlık, subasar orman g b hab tatların bozulmadan
korunması gereken bölgeler ,
) Havza: Ayrım ç zg s nden sulak alana kadar suyun toplandığı araz parçasını,
j) İz n formu: Bakanlığın veya Genel Müdürlüğün zn ne tab faal yetler ç n Bakanlık tarafından gel şt r lecek
formlar,
k) Kontrollü kullanım bölges : Koruma bölgeler bel rlenmeden önce kurulmuş veya sulak alanın bölgelemes
sırasında bel rlenm ş, yerleş m ve kentsel gel ş m ç n zorunlu olan, nsan faal yetler n n yoğun olduğu ve bu
faal yetler n sulak alan ekos stem ne olumsuz etk ler n n asgar ye nd r lmes ç n gerekl tedb rler n alındığı bölgeler ,
l) Koruma bölgeler : Hab tatların ve türler n korunma önem ne göre bel rlenm ş olan mutlak koruma bölges ,
hassas koruma bölges , tampon bölge, kontrollü kullanım bölges ve sürdürüleb l r kullanım bölges n n kapsadığı
alanı,
m) Korunan alan: Hedeflenen koruma maksatlarını gerçekleşt rmek ç n bel rlenen veya düzenlenen ve
yönet len ve coğraf olarak tanımlanmış m ll park, tab at parkı, tab at anıtı, tab atı koruma alanı, yaban hayatı
gel şt rme sahası, yaban hayatı koruma sahası, muhafaza ormanı, gen koruma ve yönet m alanları, doğal s tler ve özel
çevre koruma bölgeler n ,
n) Kuru dere: Yağış anlarında akışı olan d ğer zamanlarda akışı bulunmayan araz üzer ndek düşük kotların
oluşturduğu vad y ,
o) Mahall öneme ha z sulak alan: Ulusal öneme ha z sulak alan ve Ramsar Alanı l stes nde bulunmayan sulak
alanları,
ö) Mahall kom syon: 35 nc madde le teşk l ed len Mahall Sulak Alan Kom syonunu,
p) Mevs msel akarsu: Kış dönemler nde akışa geçen ve yıl boyunca da m akıma ha z olmayan akarsuyu,
r) Mutlak koruma bölges : Koruma bölgeler çer s nde yer alan, su kuşlarının yoğun ve toplu olarak kuluçka
yaptığı, konakladığı veya kışladığı alanlar; nad r ve nesl tehl kedek kuş türler n n öneml üreme bölgeler ,
uluslararası ölçütlere göre tehl ke sınırı en az hassas düzey nde olan türler n bağımlı oldukları hab tatlar le nesl
tehl kede ve dar yayılışlı olup, korunması gerekl doğal b tk türler n n bulunduğu, nsan faal yetler n n mevcut
olmadığı bölgeler ,
s) Ramsar alanı: Sözleşmen n 2 nc maddes gereğ nce lan ed lerek Ramsar l stes ne dâh l ed len sulak
alanları,
ş) Ramsar l stes : Sözleşmen n 2 nc maddes çerçeves nde lan ed len alan l stes n ,
t) Sazlık alan: Saz (Typha sp.), kamış (Phragm tes sp.), hasırotu (Schoenoplectus sp.), kofa (Juncus sp.) g b
b tk türler n n gel şt ğ alanları,
u) Sözleşme: 3958 sayılı Kanunla uygun bulunup 17/5/1994 tar hl ve 21937 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Özell kle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sah p Sulak Alanlar Hakkında
Sözleşmey (Ramsar Sözleşmes ),
ü) Sulak alan: Tab veya sun , devamlı veya geç c , suları durgun veya akıntılı, tatlı, acı veya tuzlu, den zler n
gelg t hareketler n n çek lme devres nde altı metrey geçmeyen der nl kler kapsayan, başta su kuşları olmak üzere
canlıların yaşama ortamı olarak önem taşıyan bütün sular, bataklık, sazlık ve turb yeler le bu alanların kıyı kenar
ç zg s nden t baren kara tarafına doğru ekoloj k açıdan sulak alan kalan yerler ,
v) Sulak alan sınırı: Ulusal öneme ha z sulak alanlarda tampon bölge sınırından geçen hattı, mahall öneme
ha z veya sun sulak alanlar ç n se mevs msel değ ş kl kler d kkate alınarak su yüzey n n maks mum noktasından
geçen hattı,
y) Sulak alan yönet m planı: Sulak alanların akılcı kullanımını sağlamak üzere koruma, kullanma, araştırma,
zleme ve denet m g b etk nl kler n ve tedb rler n tümünü bütüncül b r yaklaşımla tanımlayan planları,
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z) Sun sulak alan: İçme, kullanma ve sulama suyu tem n le elektr k üret m maksadıyla yapılan baraj ve
göletlerden uluslararası öneme sah p sulak alan kr terler nden en az b r ne sah p nsan el yle yapılmış su yapıları ve
çevres nde oluşan sulak alan ekos stem n ,
aa) Sürdürüleb l r kullanım bölges : Doğal veya yarı doğal olmak üzere, açık su yüzeyler , lagünler, neh r
ağızları, tuzlalar, geç c ve sürekl tatlı ve tuzlu su bataklıkları, sulak çayırlar, sazlıklar ve turbalıklar le bu
ekos stemler ekoloj k olarak destekleyen kumul, kumsal, çalılık, ağaçlık, subasar orman g b hab tatlarda nsanların
balıkçılık, sazcılık, turba çıkarımı, ormancılık, toplayıcılık, tarım ve hayvancılık g b ekonom k faal yetler n n
geleneksel olarak sürdürülmes ne z n ver len bölgey ,
bb) Şube müdürlüğü: Bakanlık Bölge Müdürlüğüne bağlı İl Şube Müdürlüğünü,
cc) Şube müdürü: Bakanlık Bölge Müdürlüğüne bağlı İl Şube Müdürünü,
çç) Tampon bölge: Sulak alan havzasının coğraf durumu, topoğraf k özell kler ve araz n n mevcut kullanım
durumuna göre; sulak alan ekos stem n korumak maksadı le tanımlanan ve sulak alanın su toplama sınırını geçmeyen
veya topoğraf k, coğraf k olarak b r sınır değer bulunmayan düz alanlarda se varsa sürdürüleb l r kullanım bölges ,
yoksa hassas koruma bölges sınırından t baren b l msel esaslara dayanarak alanın ekos stem özell kler d kkate
alınarak kom syon tarafından bel rlenen bölgey ,
dd) Turba: Oks jens z ve suya doygun ortamlarda çökelerek b r km ş ve kısmen ayrışmış organ k ve norgan k
materyallerden oluşan karışımı,
ee) Ulusal öneme ha z sulak alan: Sözleşmen n Taraflar Toplantısında kabul ed len "Uluslararası Öneme Sah p
Sulak Alan Kr terler "nden en az b r ne sah p olan sulak alanları,
ff) Ulusal kom syon: 31 nc madde le teşk l ed len Ulusal Sulak Alan Kom syonunu,
gg) Uluslararası öneme sah p sulak alan kr ter : Ramsar Sözleşmes nce bel rlenen dokuz adet kr ter ,
ğğ) Yabancı tür: B r sulak alan ekos stem ne sonradan katılan türü,
fade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Sulak Alan Vasıfları, Koruma, Kullanım İlkeler ve Yasaklar
Sulak alan vasıfları
MADDE 5 – (1) Herhang b r korunan alan ç nde bulunan sulak alanlar le çme suyu havzası n tel ğ ndek
sulak alanlar bu Yönetmel k hükümler ne uygun olarak sulak alanın ekoloj k karakter n koruyacak şek lde lg l
mevzuata uygun olarak yönet l r.
(2) Sulak alanlar ç nde bulunan korunan alanların yönet m se bu Yönetmel k le bel rlenen lke ve esaslara
uygun olarak lg l dares nce gerçekleşt r l r.
(3) D ğer Sulak Alanlar se, Ramsar Alanı, Ulusal Öneme Ha z Sulak Alan ve Mahall Öneme Ha z Sulak
Alan olarak tanımlanır ve bu alanlarda bu Yönetmel k hükümler uygulanır.
Koruma lkeler
MADDE 6 – (1) Sulak alanların korunmasında aşağıdak lkelere uyulması zorunludur.
a) Sulak alanların k rlet lmemes , doğal yapılarının ve ekoloj k karakterler n n korunması zorunludur. Her
türlü araz ve su kullanım planlamalarında, sulak alanların şlev ve değerler n n korunması gözet l r.
b) Sulak alanlarda b yoloj k çeş tl l ğ n korunması ve gel şt r lmes ç n lg l dares nce gerekl tedb rler alınır
veya aldırılır.
c) Sulak alanların koruma kullanma denges ne ve gel şt r lmeler ne katkı sağlayacak faal yetler desteklen r ve
teşv k ed l r.
ç) Ekoloj k karakter bozulmuş sulak alanların rehab l tasyonu sağlanır.
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d) Kurutulmuş sulak alanların tekn k ve ekonom k olarak uygun olanlarının ger kazanımı ç n gerekl tedb rler
alınır.
e) Sulak alanlarda su kuşları popülasyonlarının korunmasına ve arttırılmasına t na göster l r.
f) Havzada yapılacak proje ve faal yetler n sulak alana etk s d kkate alınır.
g) Sulak alanların korunması, tesc l , planlaması ve yönet m nde 21/3/1983 tar hl ve 2863 sayılı Kültür ve
Tab at Varlıklarını Koruma Kanunu hükümler d kkate alınır.
Doldurma ve kurutma
MADDE 7 – (1) Sulak alanların doldurulması ve kurutulması yasaktır. Bu yolla araz kazanılamaz. Bu hükme
aykırı olarak araz kazanılması hal nde söz konusu alan faal yet sah b nce esk hal ne get r l r.
Su alımı
MADDE 8 – (1) Koruma bölgeler çer s nden tab sulak alanların ekoloj k karakter n ve fonks yonlarını
olumsuz yönde etk leyecek ölçüde yerüstü ve yeraltı suyu alınamaz, s stem besleyen akarsular le d ğer yüzey suların
yönler z ns z değ şt r lemez veya s stemde su depolanamaz. Sulak alanlardak su rej m n etk leyeb lecek her türlü
faal yet ç n planlama aşamasında ulusal öneme ha z sulak alanlar ve Ramsar Alanlarında Genel Müdürlüğün, mahall
öneme ha z sulak alanlarda se Bölge Müdürlüğünün uygun görüşü alınır.
Kum alımı
MADDE 9 – (1) Ulusal öneme ha z sulak alanlar ve Ramsar Alanlarında Genel Müdürlüğün, mahall öneme
ha z sulak alanlarda se Bölge Müdürlüğünün uygun görüşü alınmadan kum ve çakıl alınamaz. Kumulların doğal
yapıları bozulamaz.
Turba çıkarılması
MADDE 10 – (1) Koruma bölgeler nde turba çıkarmak steyen gerçek ve tüzel k ş ler başvuru formu le
Bölge Müdürlüğüne başvurur. Bölge Müdürlüğünün uygun görmes hal nde Turba Çıkarımı İz n Belges düzenlenerek
z n ver l r.
Saz kes m
MADDE 11 – (1) Mutlak, hassas ve sürdürüleb l r koruma bölgeler nde saz ve d ğer b tk türler n n yakılması,
sazların sökülmes ve tahr p ed lmes yasaktır.
(2) Yönet m planlarında kes me z n ver len sazlık alanlarda, kuşların kuluçka dönem dışında, kara tarafından
su kes m ne doğru, sazlık alanlarda ekonom k ve t car önem olan b tk türler n n kes m yapılab l r. Yönet m planı
hazırlanmamış alanlarda canlıların üreme dönem d kkate alınarak, varsa mutlak koruma bölges dışında kalan sazlık
alanın %30’unu geçmeyecek şek lde, kes m tar hler ve kes m metotları Bölge Müdürlüğü tarafından bel rlenerek
kes m yapılab l r.
(3) Saz kesmek steyen gerçek ve tüzel k ş ler; saz kes m başvuru formu le Bölge Müdürlüğüne başvurur.
Bölge Müdürlüğünün uygun görmes hal nde her b r sulak alan ç n, saz kes lecek alanlara ve kes lecek saz m ktarına,
b r nc ve k nc fıkrada bel rt len esaslara uyulması kaydıyla saz kes m z n belges le z n ver l r. Saz kes m
taleb nde bulunan gerçek ve tüzel k ş lere ver lecek bu z n belgeler k ş başına b r saz kes m dönem n kapsar.
Yaban b tk ve hayvan türler n n toplanması
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmel k kapsamına g ren alanlarda Bakanlığın uygun görüşü alınmadan; nad r,
endem k, nesl tehl kede veya tehl keye düşeb lecek doğal b tk türler kes lemez ve sökülemez, yaban hayvanlar,
yumurtaları ve yavruları toplanamaz, yuvaları bozulamaz.
(2) Yerl ve yabancı araştırmacıların koruma bölgeler çer s nde yapacağı her türlü nceleme ve araştırmalar
Bakanlığın zn ne tab d r.
Yabancı türler
MADDE 13 – (1) Ramsar alanları ve ulusal öneme ha z sulak alanlara, hang maksatla olursa olsun, b l msel
araştırma yapılmadan ve Bakanlığın uygun görüşü alınmadan yabancı türler atılamaz, bırakılamaz ve yerleşt r lemez.
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(2) Geçm şte atılmış ve b l msel araştırmalar sonucunda sulak alan ekos stem nde c dd olumsuz etk bıraktığı
b l msel araştırmalarla tesp t ed len yabancı türler n alandan uzaklaştırılması, bu mümkün olmuyorsa
popülasyonlarının kontrol ed lmes Bakanlığın koord nasyonunda lg l İdarelerce sağlanır.
Ağaçlandırma
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmel k kapsamına g ren alanlarda, kuşların barınması ve üremes ç n yen
hab tatlar oluşturmak ve erozyonu önlemek g b maksatlarla yapılab lecek ağaçlandırmalar ulusal öneme ha z sulak
alanlar ve Ramsar Alanlarında Genel Müdürlüğün, mahall öneme ha z Sulak Alanlarda Bölge Müdürlüğünün zn ne
tab d r.
Atık su deşarjı
MADDE 15 – (1) Sulak alanlara ve sulak alanları besleyen tüm sulara veya s steme bağlantılı kuru derelere
h çb r surette arıtılmamış evsel ve endüstr yel atık sular ver lemez.
(2) Atık su deşarjı le lg l olarak, 31/12/2004 tar hl ve 25687 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su K rl l ğ
Kontrolü Yönetmel ğ , su ürünler st hsal sahalarında se 10/3/1995 tar hl ve 22223 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Su Ürünler Yönetmel ğ hükümler uygulanır.
Katı atık, moloz, hafr yat, d p tarama ve proses atığı çamurları
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmel k kapsamına g ren alanlarda:
a) Katı atık, moloz, hafr yat, proses atığı çamurları dökülmes yasaktır.
b) Sulak alan ekos stem n n devamlılığının sağlanması veya yen den kazanılması veya y leşt r lmes maksadı
dışında d p taraması ve d p çamuru dökülmes yasaktır.
Sun sulak alanların kullanımı
MADDE 17 – (1) Sun sulak alanlar, yaban hayatı varlığına özen göster lerek yapım maksadına uygun olarak
kullanılır.
Sulak alanların bel rlenmes
MADDE 18 – (1) Ulusal ve mahall öneme ha z sulak alanların bel rlenmes nde aşağıdak usullere uyulur:
a) Ulusal öneme ha z sulak alanların bel rlenmes ve tesc l : B r alanın ulusal sulak alan olarak bel rlenmes
ç n alanın bulunduğu mülk sınırlar d kkate alınarak, Bakanlığın taşra teşk latı tarafından hazırlanacak etüt ve
envanter raporu mahall kom syona sunulur. Mahall kom syon tarafından alanın ulusal öneme ha z sulak alan
vasfında olduğuna karar ver lmes hal nde dosya Ulusal Sulak Alan Kom syonuna sunulmak üzere Bakanlığa
gönder l r. Bakanlıkça yapılan değerlend rme net ces nde alanın ulusal öneme ha z sulak alan vasfında olduğuna karar
ver lmes hal nde dosya görüşülmek ve karar ver lmek üzere Ulusal Kom syona gönder l r. Ulusal Kom syonun da
alanın ulusal öneme ha z sulak alan olduğuna karar vermes hal nde sulak alan sınırının tesc l maksadıyla orman ve
orman rej m ne tab alanlar ve Bakanlığın tasarrufunda olan alanlarda Bakanlıkça, bunun dışındak alanlarda se,
Çevre ve Şeh rc l k Bakanlığınca tesc l ve lan ed l r.
b) Mahall öneme ha z sulak alanların bel rlenmes : B r alanın mahall öneme ha z sulak alan olarak
bel rlenmes ç n alanın bulunduğu mülk sınırlar d kkate alınarak, Bakanlık taşra teşk latı tarafından hazırlanan rapor,
mahall kom syonda görüşülerek Genel Müdürlüğün onayına sunulur. Alanın mahall öneme ha z b r sulak alan olarak
değerlend r lmes hal nde, alanın sınırları tesp t ed lerek alana l şk n koruma ve kullanma esasları bel rlen r. Alan ve
çevres nde yürütülecek faal yetler, bel rlenen koruma kullanma esasları çerçeves nde Bakanlık taşra teşk latı
tarafından değerlend r lerek sonuçlandırılır. Bu alanların zlenmes yapılarak yılda b r kez mahall kom syona rapor
ver l r. Kom syon zleme raporları le lg l değerlend rme yapar ve değerlend rme Bakanlığa gönder l r.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Koruma Bölgeler n n Tesp t ve Uygulama Esasları
Koruma bölgeler n n tesp t
MADDE 19 – (1) Ulusal öneme ha z sulak alanlardan, korunan alan statüsüne sah p olmayanlar ç n koruma
bölgeler Bakanlığın koord nasyonunda bel rlenecek uzmanlarca araz de yapılan nceleme ve değerlend rmelerle
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bel rlen r ve uygun ölçekte har taya şlen r. Koruma bölgeler ve uyulacak koruma ve kullanım kurallarına göre ulusal
kom syonun uygun görüşü ve Bakan oluru le bölgeleme yapılır.
(2) Koruma bölgeler nde ver lecek z nler ve d ğer ş ve şlemler yönetmel ktek bölgeleme esaslarına göre
yürütülür.
(3) Koruma bölgeler bel rlenmem ş sulak alanlarda ver lecek z nler, 4 üncü maddede yer alan koruma
bölgeler tanımları d kkate alınarak alanın özell kler n bozmayacak şek lde, ulusal öneme ha z sulak alanlar ve
Ramsar Alanlarında Genel Müdürlükçe, Mahall Öneme Ha z Sulak Alanlarda se lg l Bölge Müdürlüğünce
sonuçlandırılır.
Mutlak koruma bölges nde uygulama esasları
MADDE 20 – (1) Bu alanların zorunlu olmadıkça özel mülk yete konu olmaması esastır.
(2) Mutlak koruma bölges uygulama esasları şunlardır;
a) B l msel ve koruma maksatlı faal yetler le kuş gözlem ve görüntü alınması Bakanlığın zn ne tab d r.
b) Su kuşlarının üreme dönem nde alanda su ürünler st hsal yapılamaz, hayvan otlatılamaz.
c) Bakanlıkça gerekl görüldüğünde alan ç tle çevr l r.
ç) (a), (b) ve (c) bentler nde bel rt lenler n dışında h çb r faal yete z n ver lmez.
Hassas koruma bölges nde uygulama esasları
MADDE 21 – (1) Bu alanların zorunlu olmadıkça özel mülk yete konu olmaması esastır.
(2) Hassas koruma bölges uygulama esasları şunlardır;
a) Alanın ekoloj k karakter n n korunması esastır.
b) Göl aynasının devamlılığının sağlanab lmes ve alanın rehab l tasyonunu sağlamak maksadı le saz kes m
ve d p çamuru tem zl ğ Genel Müdürlüğün zn le yapılır veya yaptırılır.
c) Kuş gözlem yapıları, gözlemevler , sey r maksatlı yaya yolları Genel Müdürlüğün zn ne tab d r.
ç) Ekos stem n devamlılığının sağlanması maksadı le sulak çayır ve meralarda hayvan otlatılab l r.
d) Kuşların üreme dönem dışında ekos stem y leşt rmek maksadı le s lv kültürel bakım yapılab l r. Bunun
dışında ağaç kes m yapılamaz.
(3) Kuşların üreme dönem nde ve bu Yönetmel kte z n ver lenler dışında h çb r faal yete ve yapılaşmaya z n
ver lmez.
Sürdürüleb l r kullanım bölges uygulama esasları
MADDE 22 – (1) Sürdürüleb l r kullanım bölges uygulama esasları şunlardır;
a) Bu alanlardak doğal kaynak kullanımlarında mevcut geleneksel kullanıma devam ed l r.
b) Yen b r faal yet talep ed lmes durumunda sulak alan ekos stem ne zarar vermemes şartı le kullanıma
yönet m planında yer ver leb l r.
c) Çelt k tarımı ve su ürünler st hsal yapılab l r.
ç) Kuş gözlem yapıları, gözlemevler , sey r maksatlı yaya yolları, z yaretç ler n ht yacını karşılamak amacıyla
mar planı gerekt rmeyen uygulamalar yapılab l r. Bu madde kapsamında planlanan projelere, alanların ekoloj k
yapılarına göre ulusal öneme ha z sulak alanlar ve Ramsar Alanlarında Genel Müdürlük, Mahall öneme ha z sulak
alanlarda Bölge Müdürlüğünce z n ver l r.
d) İçme, kullanma ve sulama suyu projeler ne a t baraj, gölet, kanal, kanalet, pompa stasyonu g b zorunlu
altyapı projeler , ulusal öneme ha z sulak alanlar ve Ramsar Alanlarında Genel Müdürlüğün zn le yapılır. Madensel
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tuzların çıkarılması, malzeme çıkarımı, kültür balıkçılığı ve bunlara a t zorunlu tes sler z n belges almak kaydıyla
ulusal öneme ha z sulak alanlar ve Ramsar Alanlarında Genel Müdürlüğün zn le yapılır.
e) 10 uncu ve 11 nc maddelerde yer alan usul ve esaslar çerçeves nde t car turba çıkarımı ve saz kes m
yapılab l r.
f) Hayvan otlatılab l r.
g) Bu Yönetmel kte z n ver lenler dışında h çb r faal yete ve yapılaşmaya z n ver lemez.
ğ) Yapılaşmaya l şk n uygulamalarda 3194 sayılı İmar Kanunu ve lg l yönetmel k hükümler geçerl d r.
Kontrollü Kullanım Bölges Uygulama Esasları
MADDE 23 – (1) Sulak alan ekos stem n etk leyecek nsan faal yetler n n yoğun olduğu, koruma bölgeler
bel rlenmeden önce kurulmuş veya lg l darece onaylı çevre düzen planı, nazım mar planı ve uygulama mar
planlarında yer alan, kentsel gel ş m zorunlu olarak bu bölgede kalan yerleş m yerler n n zorunlu gel ş m ç n onaylı
mekânsal planlarla get r len kararlarla ekoloj k açıdan tekrar değerlend r lmek suret yle koruma bölgeler n n tesp t
esnasında veya yönet m planları le kontrollü kullanım bölges bel rlen r.
(2) Kontrollü kullanım bölges olarak bel rlenen alanlar ç nde gerçekleşt r lecek Ek-1’de yer alan faal yetler
ç n ayrıca ekos stem değerlend rme raporu hazırlanarak, faal yet n sulak alana muhtemel etk ler önley c ve telaf
ed c tedb rler tadat ed lerek, lg l dare tarafından bu tedb rler n ne şek lde alınacağı, nasıl zleneceğ , r sk ve tehl ke
göstergeler n n neler olduğu, ekos stem raporu ek nde taahhüt ed lerek, gerekt ğ nde Bakanlıkça alınması stenen lave
tedb rlere de uyacağı taahhüt ed l r. Genel Müdürlüğün uygun görüşü alınarak bu bölgelerdek uygulamalar, sorumlu
kurum ve kuruluşlar tarafından gerçekleşt r l r. İz n belges tanz m ed l r.
Tampon bölgede uygulama esasları
MADDE 24 – (1) Bu bölgede;
a) Katı atık düzenl depolama alanına, katı atık bertaraf tes sler ne, bu Yönetmel kte z n ver lenler n dışında
maden ocaklarının açılmasına ve şlet lmes ne, Endüstr bölges lan ed lmes ne, organ ze sanay bölges ve serbest
bölge sanay alanı kurulmasına ve Ek-1’de bel rt len faal yetler n yapılmasına z n ver lmez.
b) Ek-2’de bel rt len faal yetler n yapımı ulusal öneme ha z sulak alanlar ve Ramsar Alanlarında Genel
Müdürlüğün zn ne tab d r. Bu l stede yer alan faal yetler ç n Bakanlıkça bel rlenecek başvuru formu çerçeves nde, bu
Yönetmel k kapsamındak alanlar ç n gerekl ekos stem değerlend rme raporu le b rl kte Bölge Müdürlüğüne
müracaat ed l r, müracaat başvuru tar h nden t baren en geç b r ay çer s nde sonuçlandırılır. Ek-2 l stes nde yer alan
faal yetler n hang ler nden ekos stem değerlend rme raporu steneceğ ne faal yet n alana ve ekos steme olan etk s
d kkate alınarak Bakanlıkça karar ver l r. ÇED sürec kapsamında Ekos stem Değerlend rme Raporu hazırlanan
faal yetlerden tekrar rapor hazırlanması stenmez. Ekos stem değerlend rme raporunda telaf ed c ve önley c
tedb rler n yeterl görülmes hal nde başvuru sah b ne z n belges ver l r. Bu faal yetler ç n ver lecek z n belgeler
beş yıl süre le geçerl olup, süre b t m nde Bakanlıkça bel rlenen şartlara uyulduğunun tesp t n müteak p, yen len r.
Gerekt ğ nde lave tedb rler n alınması sağlanır ya da faal yete son ver l r. İz n belgeler nde bel rt len şartlara
uyulmaması hal nde Bakanlık ver len belgeler ptal yetk s ne sah pt r. Mevcut z nl tes slere yapılacak lave tes sler
ç n z n belges n n yen lenmes gerekmekted r. Faal yet n uzun sürel b r yatırım olması hal nde, Faal yet sah b
tarafından, Bakanlıkça bel rlenecek lave tedb rler n alınacağı taahhüt ed ld kten sonra faal yete z n ver l r.
(2) Sulak alan koruma bölgeler nde yürütülecek proje ve faal yetler ç n müracaatı kabul ed len k ş ler n
başvuruları en geç 30 gün ç nde sonuçlandırılır.
Koruma bölgeler uyum esasları
MADDE 25 – (1) 29 uncu maddede hazırlama esasları bel rt len Yönet m planı tamamlanan sulak alanın
bulunduğu bölgede f z k plan olmaması hal nde, f z k planlar yönet m planlarına uygun olarak yapılır. Yürürlüktek
yönet m planı, yen yapılacak mekânsal planlar ç n g rd ve ver teşk l eder. Mevcut f z k planlar se yönet m
planında elde ed len ekoloj k ver lere bağlı olarak tekrar değerlend r lerek yönet m planına uygun olarak rev ze ed l r.
Mekânsal planların değ ş kl k ve rev zyon şlemler nde yönet m planları ve bu planlardan elde ed lecek ver ler d kkate
alınır. Yönet m planları yapılmayan sulak alanlarda se 19 uncu maddede bel rt len koruma bölgeler sınırları, f z k
mekânsal planlara şlen r.
Mevs msel ve da m akarsular le den z kıyılarına l şk n uygulama esasları
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MADDE 26 – (1) Mahall öneme ha z sulak alanlar le mevs msel ve da m akarsularda sulak alan koruma
bölgeler bel rlenmez. Bu alanlarda koruma ve kullanım esasları mahall sulak alan kom syonlarınca bel rlen r.
(2) Göl, delta ve lagün g b kıyı sulak alanları har c ndek den z kıyısı bölümler nde ayrıca sulak alan koruma
bölgeler bel rlenmez. Kıyı ve kumsalların sulak alan n tel ğ nde olması hal nde bu Yönetmel k hükümler ne göre
değerlend rme yapılır. Bu alanlarda, lg l mevzuat uyarınca uygulama yürüten kurumlar, uluslararası sözleşmelerle
ülkem z n korumakla yükümlü olduğu türler n Bakanlıkça bel rlenen ve bel rlenecek koruma lkeler n planlarına
şlemekle yükümlüdür. Bu alanlarda yürütülecek tüm faal yetlerde Bölge Müdürlüğünün uygun görüşü alınır.
(3) Mevs msel ve da m akarsular le den z kıyılarında mahall sulak alan kom syonlarının ve/veya Bölge
müdürlüğünün uygun görüşü alınmak suret yle yürütülecek proje ve faal yetler ç n müracaatı kabul ed len k ş ler n
başvuruları en geç 30 gün ç nde sonuçlandırılır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Ramsar Alanlarının İlanı ve Yönet m Planları
Ramsar alanlarının bel rlenmes
MADDE 27 – (1) Ulusal öneme ha z sulak alanlardan Ramsar L stes ne dâh l ed lecek alanlar Ulusal
Kom syon tarafından bel rlen r.
Ramsar alanlarının sınırlarının tesp t ve lanı
MADDE 28 – (1) Ramsar Alanı (Uluslararası öneme ha z sulak alan): Bakanlık taşra teşk latı tarafından
uluslararası öneme ha z sulak alan n tel kler nden en az b r kr tere sah p olduğuna karar ver len sulak alan hakkında,
mahall kom syonda değerlend rme yapılır ve karar ver lmek üzere dosya Bakanlığa gönder l r. Bakanlıkça, lg l
bakanlıklar ve kuruluşların da görüşler alındıktan sonra Ulusal Kom syona sunulur, Ulusal Kom syonun uygun
görüşü alındıktan sonra Ramsar l stes ne dâh l ed lmek üzere Resmî Gazete’de yayımlanır.
Yönet m planlarının hazırlanması ve uygulanması
MADDE 29 – (1) Bakanlıkça, Ramsar Sözleşmes Sulak Alan Yönet m Planı Rehber esas alınarak ulusal
öneme ha z sulak alanlar ve Ramsar Alanlarında yönet m planı yapılır veya yaptırılır.
(2) Yönet m planlarının hazırlanması sürec ne, lg l bakanlıkların, val l kler n, yerel yönet mler n, gönüllü
kuruluşların ve b l m adamlarının katılımı sağlanır.
(3) Yönet m planları le kara avcılığı ve su ürünler avcılığına l şk n özel düzenlemeler yapılab l r.
(4) Yönet m planları le koruma bölgeler ç n asgar kuralları değ şt rmeyecek şek lde lave düzenlemeler
get r leb l r.
(5) Yönet m planları, Ulusal Kom syonun uygun görüşü alınarak Bakanlığın onayını tak ben yürürlüğe g rer.
Uygulamadan sorumlu kurum ve kuruluşlar le gerçek ve tüzel k ş ler bu plan hükümler ne uygun şlem yapmakla
yükümlüdürler.
(6) Val l kler; mahall çevre kurulları ve mahall kom syonlar vasıtasıyla yönet m planlarının uygulanmasını,
sürekl ve etk n b r zlemen n yapılmasını sağlamak ç n gerekl tedb rler alır ve düzenlemeler yapar.
(7) B r sulak alanın M ll Park, Tab atı Koruma Alanı, Tab at Parkı, Tab at Anıtı, Yaban Hayatı Koruma
Sahası, Yaban Hayatı Gel şt rme Sahası, Tab at Varlığı, Doğal S t veya Özel Çevre Koruma Alanı statüsü var se;
statüyle lg l mevzuat kapsamında Yönet m Planı/Uzun Devrel Gel ş m Planı yapılır. Planın hazırlanma sürec nde bu
Yönetmel ğ n hükümler d kkate alınır.
Yönet m planlarının uyum esasları
MADDE 30 – (1) Yönet m planı tamamlanan sulak alanın bulunduğu havzada entegre havza yönet m planı
olmaması hal nde; hazırlanacak havza yönet m planı, sulak alan yönet m planlarına uygun olarak yapılır.
(2) Yönet m planında görev ver len kurum ve kuruluşlar kend ler n lg lend ren konularda mahall
kom syonlara yıllık zleme raporu ver rler.
(3) Sulak alanların çme ve kullanma suyu maksadıyla kullanılması hal nde Su Yönet m Genel Müdürlüğü
tarafından bel rlenen özel hükümler d kkate alınır.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Ulusal Kom syon, Mahall Kom syon, Görevler , Çalışma Usul ve Esasları
Ulusal Kom syonun teşekkülü
MADDE 31 – (1) Ulusal Kom syon, Bakanlık Müsteşarının veya görevlend receğ Müsteşar Yardımcısının
başkanlığında, Doğa Koruma ve M ll Parklar Genel Müdürü, Su Yönet m Genel Müdürü, Devlet Su İşler Genel
Müdürü, Orman Genel Müdürü, Çevre ve Şeh rc l k Bakanlığı Çevre Yönet m Genel Müdürü, Çevre ve Şeh rc l k
Bakanlığı Tab at Varlıklarını Koruma Genel Müdürü, Çevre ve Şeh rc l k Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel
Müdürü, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünler Genel Müdürü, yükseköğret m kurumlarının
b yoloj ve z raat b l m dallarından, aynı daldan olmamak şartıyla k , sulak alanlar konusunda faal yet gösteren s v l
toplum kuruluşlarından k olmak üzere toplam 13 k ş den oluşur. Gerekt ğ nde alt kom syonlar kurulab l r.
(2) Kom syonda yer alacak yükseköğret m kurum ve s v l toplum kuruluş üyeler Bakanlıkça bel rlen r ve k
yılda b r yen len r. Görev süres dolan üyeler yen den bel rleneb l r.
(3) Kom syonun sekretarya h zmetler Genel Müdürlükçe yürütülür.
Ulusal Kom syonun görevler
MADDE 32 – (1) Kom syonun görevler şunlardır:
a) Ulusal sulak alan pol t ka ve stratej ler n bel rlemek,
b) Sözleşmen n taraflar konferansında alınan kararların ve öner ler n uygulanmasını sağlamak,
c) Ulusal öneme ha z sulak alanlar ve Ramsar Alanları le lg l ortaya çıkan meseleler n çözümüne yönel k
kararlar almak ve uygulanmasını tak p etmek,
ç) Ramsar Sözleşmes kr terler çerçeves nde ülkem z n ulusal öneme ha z sulak alanları bel rlemek ve
güncellemek,
d) Ulusal öneme ha z sulak alanlar ve Ramsar Alanlarında uzmanlarca tesp t ed len sulak alan koruma
bölgeler ve Ramsar alanları hakkında Bakanlığa görüş vermek,
e) Sulak alan yönet m planlarının uygulanmasından doğan sorunların çözümü ç n kararlar almak,
f) Ulusal öneme ha z sulak alanlar ve Ramsar Alanlarında yaşayan nad r ve nesl tehl kede olan türler n
korunması ve gel şt r lmes ç n hazırlanan eylem planlarının uygulanmasından doğan sorunların çözümü ç n karar
almak,
g) Ulusal öneme ha z sulak alanlar ve Ramsar Alanlarının yurt ç nde ve yurt dışında tanıtılmasına yönel k
faal yetler desteklemek,
ğ) Bu Yönetmel kle ver len d ğer görevler yapmak.
Ulusal Kom syonun çalışma usul ve esasları
MADDE 33 – (1) Kom syon yılda en az k defa salt çoğunlukla toplanır. Kom syon başkanı gerekl
gördüğünde veya lg l bakanlıkların taleb üzer ne Kom syonu olağanüstü toplantıya çağırab l r.
(2) Kom syonda oy çokluğu le karar alınır. Oyların eş t çıkması hal nde başkanın oyu st kamet nde karar
alınır. Bakanlık uygun gördüğü kamu kurum ve kuruluşları le ün vers teler ve s v l toplum kuruluşlarının yetk l
tems lc ler n , gündemle lg l görüşler n almak üzere gözlemc olarak Kom syon toplantısına davet edeb l r.
Kom syona gözlemc sıfatı le katılan tems lc ler sadece kend ler n lg lend ren konu le lg l oylamaya katılab l rler.
(3) Kom syon, gündem ndek konularda hazırlık yapmak maksadıyla lg l kuruluşlardan oluşan b r çalışma
grubu teşk l edeb l r, tekn k danışman bel rleyeb l r. Ancak tekn k danışmanlar ve çalışma gruplarının görev
raporlarla sınırlıdır.
Toplantı gündem
MADDE 34 – (1) Kom syonun toplantı gündem sekretarya tarafından hazırlanır. Kom syon üyeler kom syon
toplantısından en az 20 gün önce toplantı gündem le lg l tekl fte bulunab l r.
http://www.resm gazete.gov.tr/esk ler/2014/04/20140404-11.htm

9/12

18.06.2018

Başbakanlık Mevzuatı Gel şt rme ve Yayın Genel Müdürlüğü

(2) Gündem konuları toplantı tar h nden en az 15 gün önce üyelere gönder l r. Olağanüstü çağrılı toplantılarda
bu süreler uygulanmaz.
Mahall kom syonun oluşumu
MADDE 35 – (1) Bütün llerde Mahall Sulak Alan Kom syonları kurulur.
(2) Mahall Kom syon, l val s veya val n n görevlend receğ val yardımcısı başkanlığında, Bakanlık Bölge
Müdürü, Şube Müdürü, DSİ Bölge Müdürü, Orman Bölge Müdürü, Çevre ve Şeh rc l k İl Müdürü, Gıda, Tarım ve
Hayvancılık İl Müdürü toplantı gündem çer ğ ndek sulak alanın bulunduğu lçen n kaymakamı, beled ye mücav r
alanı çer s nde se lg l beled ye başkanı, l z raat odası başkanı, varsa su ürünler kooperat fler nden b r, avcılık ve
atıcılık dernekler nden b r, mahall ün vers teler n lg l b l m dallarından, aynı daldan olmamak şartıyla k , sulak
alanlar konusunda faal yet gösteren mahall s v l toplum kuruluşlarından b r tems lc n n katılımı le oluşur.
(3) Kom syonda yer alacak yükseköğret m kurum ve s v l toplum kuruluş üyeler , Şube Müdürlüğünün tekl f
le val l klerce bel rlen r ve gerek görüldüğünde Şube Müdürlüğünce yen len r.
(4) Kom syonun sekretarya h zmetler Şube Müdürlüğünce yürütülür.
Mahall kom syonun görevler
MADDE 36 – (1) Kom syon, bulunduğu l dâh l nde aşağıda bel rt len şler yapar:
a) Bakanlık taşra teşk latı tarafından raporu hazırlanan sulak alan vasıflı b r alanın önem dereces n bel rley p
Bakanlığa görüş vermek,
b) Mahall öneme ha z sulak alanlar le da m veya mevs msel akarsuların koruma ve kullanma esaslarını
bel rlemek ve yıllık zleme raporlarını değerlend rmek,
c) Ulusal Kom syon tarafından, ulusal öneme ha z sulak alanlar ve Ramsar Alanlarında alınan kararların
uygulanmasını sağlamak,
ç) Ulusal Sulak Alan pol t ka ve stratej ler n n uygulanmasını sağlamak,
d) Sulak Alan Koruma Bölgeler esaslarının uygulanmasını sağlamak,
e) Yönet m planının hazırlanma sürec nde gerekl destek ve katkıyı vermek,
f) Sulak Alan yönet m planlarının uygulanmasını sağlamak,
g) Sulak alanlara bağımlı nad r ve nesl tehl kede olan türler n korunması ve gel şt r lmes ç n hazırlanan
eylem planlarının uygulanmasını sağlamak,
ğ) Sulak alanların yurt ç nde ve yurt dışında tanıtılmasına yönel k faal yetler desteklemek,
h) Bulunduğu l sınırları çer s ndek d ğer sulak alanların korunması le lg l çalışmalara destek vermek,
ı) Bu Yönetmel k le ver len d ğer görevler yapmak.
(2) Kom syon başkanı, gerekl gördüğünde veya Kom syon üyeler n n taleb üzer ne d ğer kamu kurumlarının,
meslek odalarının yetk l tems lc ler n veya lg l görülen k ş ler gündemle lg l görüşler n almak üzere Kom syon
toplantısına davet edeb l r.
Mahall kom syonun çalışma usul ve esasları
MADDE 37 – (1) Mahall Kom syon yılda en az k defa toplanır. Kom syon başkanı gerekl gördüğünde veya
Kom syon üyeler n n taleb üzer ne olağanüstü toplantıya çağırab l r.
(2) Kom syon salt çoğunlukla toplanır ve oy çokluğu le karar alır. Oyların eş t çıkması hal nde başkanın oyu
st kamet nde karar alınır.
(3) Kom syona üye olarak katılan ün vers te ve s v l toplum kuruluşlarının tems lc ler b rer oy hakkına
sah pt r. Kom syona gözlemc davet ed lecek kurum, kuruluş veya k ş ler katıldıkları konu le lg l oylamaya
katılab l rler.
http://www.resm gazete.gov.tr/esk ler/2014/04/20140404-11.htm
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(4) Kom syon, gündem ndek konularda hazırlık yapmak maksadıyla lg l kuruluşlardan oluşan b r çalışma
grubu teşk l edeb l r.
Toplantı gündem
MADDE 38 – (1) Kom syonun toplantı gündem sekretarya tarafından hazırlanır. Kom syon üyeler
Kom syon toplantısından en az 20 gün önce toplantı gündem le lg l tekl fte bulunab l r.
(2) Gündem konuları toplantı tar h nden en az 15 gün önce üyelere gönder l r. Olağanüstü çağrılı toplantılarda
bu süreler uygulanmaz.
ALTINCI BÖLÜM
Çeş tl ve Son Hükümler
Başvuru formları, z n belgeler ve z n bedeller
MADDE 39 – (1) Bu Yönetmel k kapsamındak başvuru formları, z n belgeler ve bedeller Bakanlık
tarafından düzenlen r.
Çevr m ç sulak alan yönet m ve z n s stem
MADDE 40 – (1) Bakanlık tarafından lan ed lecek tar hlerde geçerl olmak üzere; bu Yönetmel kte yer alan
ş ve şlemlerden Bakanlıkça bel rlenenler, Bakanlık tarafından bel rlenen çevr m ç s stem le gerçekleşt r lecekt r.
S steme a t uygulama esasları Bakanlıkça bel rlen r.
İdar yaptırımlar
MADDE 41 – (1) Uygulamadan sorumlu kurum ve kuruluşlar le gerçek ve tüzel k ş ler, sulak alanların
korunmasında bu Yönetmel k ve bu Yönetmel k uyarınca hazırlanan yönet m planları le bel rlenen esaslara uygun
şlem yapmakla yükümlüdürler.
(2) Bu Yönetmel k hükümler ne aykırı hareket edenler hakkında 2872 sayılı Çevre Kanununun lg l maddeler
uygulanır.
Yönetmel kte hüküm bulunmayan haller
MADDE 42 – (1) Bu Yönetmel kte hüküm bulunmayan hallerde 1380 sayılı Su Ürünler Kanunu, 2863 sayılı
Kültür ve Tab at Varlıklarını Koruma Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 2873 sayılı M ll Parklar Kanunu, 4915
sayılı Kara Avcılığı Kanunu le 6831 sayılı Orman Kanunu hükümler uygulanır.
(2) Salgın hastalık ve m ll güvenl k konularına a t ş ve şlemler Bakan onayı le yapılab l r.
Yürürlükten kaldırılan yönetmel k
MADDE 43 – (1) 17/5/2005 tar hl ve 25818 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sulak Alanların Korunması
Yönetmel ğ yürürlükten kaldırılmıştır.
D ğer z n uygulamaları
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel ğ n yayımı tar h nden önce faal yete geçm ş olan ve bu Yönetmel k
kapsamında z n almamış şletmeler, bu Yönetmel ğ n yayımından t baren k yıl çer s nde Bakanlıktan z n almaları
şartı le faal yetler ne devam ederler.
Sulak alan koruma bölgeler rev zyonu
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel ğ n yayımı tar h nden önce Bakanlıkça onaylanarak yürürlüğe g ren
Sulak Alan Koruma Bölges sınırları, bu Yönetmel ğe uygun olarak rev ze ed lene kadar mevcut hal le geçerl d r.
Yürürlük
MADDE 44 – (1) Bu Yönetmel k yayımı tar h nde yürürlüğe g rer.
Yürütme
http://www.resm gazete.gov.tr/esk ler/2014/04/20140404-11.htm
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MADDE 45 – (1) Bu Yönetmel k hükümler n Orman ve Su İşler Bakanı yürütür.

Ekler ç n tıklayınız.
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