
ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGELERİ,  KESİN KORUNACAK HASSAS 

ALANLAR, NİTELİKLİ DOĞAL KORUMA ALANLARI, SÜRDÜRÜLEBİLİR 

KORUMA VE KONTROLLÜ KULLANIM ALANLARI, 1. DERECE, 2. DERECE, 3. 

DERECE DOĞAL SİT ALANLARI VE TESCİLLİ TABİAT VARLIKLARININ 

BULUNDUĞU ALANLARDA ARAŞTIRMA VE ÇEKİM İZİNLERİ  

UYGULAMA KARARLARI 

I. BÖLÜM 

ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGELERİNDE 

Özel Çevre Koruma Bölgelerinin Korunması konusundaki plan notları incelendiğinde 

korunan alan “Hassas A Zonu” için; Plan Hükümlerinde; “Mutlak koruma altındaki alanlardır. 

Çeşitli habitatların korunması amacıyla sadece Tabiat Varlıklarını Koruma Genel 

Müdürlüğü’nün uygun görüşü ile; bilimsel araştırmalar için izin verilebilir,” denilmektedir. 

1.1. Araştırma izinlerinde; 

1.1.1 Flora, fauna ve jeolojik oluşumlarla ile ilgili bilimsel araştırma yapmak isteyen yerli 

araştırmacılar gerekli tüm belgelerle ve işbirliği yapılan üniversite dekanlığının üst 

yazısı ile birlikte başvuru yapılacak,  

1.1.2 Başvurularda ayrıntılı çalışma programı; tarih, gün, lokalitelerde bilgileri ve varsa 

GPS koordinatlarını içerek şekilde hazırlanan başvuru dilekçesinin çalışma yapılacak 

ilin Valiliğine sunulması, 

1.1.3 Çalışmaların sahada bulunan doğal ve kültürel değerlere, ekosisteme zarar  

verilmeyecek şekilde yapılması, 

1.1.4 Çalışmalar kapsamında toplanacak örneklerde temsil edici yeterlilikte miktarın 

aşılmaması, 

1.1.5 Ayrıca diğer ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından da gerekli izinlerin alınması, 

1.1.6 Araştırma sonucu hazırlanan raporun bir örneğinin basılı ve dijital olarak Genel 

Müdürlüğümüze verilmesi şartlarıyla,  

1.2. Çekim izinlerinde; 

18.03.2014 tarih ve 28945 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2014/5968 Bakanlar Kurulu 

Kararı ile onaylanan ve 2015 yılında güncellenen “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner 

Sermaye İşletmesi Müdürlüğü 2015 Yılı Birim Fiyat Listesi” gereği, koruma bölgelerinde 

ticari film ve video çekimleri günlük ücreti 1000,00 TL olarak belirlenmiş olup, ücretsiz 

çekim izni onayı verilmemektedir. (her yıl güncellenen bedel üzerinden işlem yapılacaktır.)  

1.2.1 Bakanlığımız faaliyet alanlarında haber niteliği taşıyan ya da alanın tanıtımını içeren 

film ve video çekimlerinden yabancı uyruklu kişi, kurum ve kuruluşlardan ücret 

alınmayacaktır, (Bu amaçlarla çekim yapılacağı belgelendirilecektir.) 

1.2.2 Ücretsiz çekim izinleri Genel Müdürlük tarafından verilecektir, 

1.2.3 Alanın Milli Park olması durumunda, Milli Park Ücreti ödeme dekontu ve izin 

yazısının sunulması durumunda ücret alınmayacaktır, 
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1.2.4 Çekim bedelinin Halk Bankası, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hesap Numarasına 121 

Kod ile yatırılması, (Bir günü aşmayan çekimlerin süresi ne olursa olsun bir tam gün 

sayılır) 

1.2.5 Hangi tarihlerde kaç gün çalışılacağı ve nerelerde çekimlerin yapılacağı bilgilerini 

içeren ayrıntılı çalışma programı ve çekim bedeli dekontu çekim yapılacak ilin 

Valiliğine (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) sunulması, 

1.2.6 Çekimlerin bölgede bulunan flora, fauna, doğal ve kültürel değerlere, ekosisteme zarar 

vermeyecek şekilde yapılması, 

1.2.7 Çekimlerin gerek duyulması halinde Valilik (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) 

tarafından görevlendirilecek mihmandar gözetiminde yapılması şartlarıyla, 

(mihmandarın ulaşımı ilgili firma tarafından sağlanacaktır) 

Özel Çevre Koruma Bölgelerinde araştırma ve çekim yapılmasında sakınca 

görülmemektedir. 

II. BÖLÜM 

KESİN KORUNACAK HASSAS ALANLAR, NİTELİKLİ DOĞAL KORUMA 

ALANLARI, SÜRDÜRÜLEBİLİR KORUMA, KONTROLLÜ KULLANIM 

ALANLARI, 1. DERECE, 2. DERECE, 3. DERECE DOĞAL SİT ALANLARI VE 

TESCİLLİ TABİAT VARLIKLARININ BULUNDUĞU ALANLARDA; 

  19.07.2012 tarih ve 28358 sayılı Resmi gazetede yayımlanan Korunan Alanların 

Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmeliğin, 3. Bölüm, 7. 

Maddesinde “Kesin Korunacak Hassas Alanlar; Kaynak değerin korunması için, alan 

kullanımı ve alana tüm etkilerin sınırlandırıldığı, gerektiğinde insanların bölgeye girişlerinin 

engellendiği, bilimsel araştırmalar, eğitim yada çevresel izleme amacıyla özel önlemler 

alınarak korunacak kara, su, deniz alanları olup, Bakanlar Kurulu Kararı ile ilan edilerek yapı 

yasağı getirilen mutlak korunması gereken alanlardır.” denilmektedir.  

2.1.Araştırma izinlerinde; 

2.1.1 Flora, fauna ve jeolojik oluşumlarla ilgili bilimsel araştırma yapmak isteyen yerli   

araştırmacılar, gerekli tüm belgelerle ve işbirliği yapılan üniversite dekanlığının üst 

yazısı ile birlikte başvuru yapılacaktır. 

2.1.2 Başvurularda ayrıntılı çalışma programı; tarih, gün, lokalitelerde bilgileri ve varsa 

GPS koordinatlarını içerek şekilde hazırlanan başvuru dilekçesinin çalışma yapılacak 

ilin Valiliğine sunulması, 

2.1.3 Çalışmaların sahada bulunan doğal  değerlere ve ekosisteme zarar  vermeyecek şekilde 

yapılması, 

2.1.4 Çalışmalar kapsamında toplanacak örneklerde temsil edici yeterlilikte miktarın 

aşılmaması, 

2.1.5 Ayrıca diğer ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından da gerekli izinlerin alınması 
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2.2. Çekim izinlerinde; 

18.03.2014 tarih ve 28945 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2014/5968 Bakanlar Kurulu 

Kararı ile onaylanan ve 2015 yılında güncellenen “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner 

Sermaye İşletmesi Müdürlüğü 2015 Yılı Birim Fiyat Listesi” gereği, koruma bölgelerinde 

ticari film ve video çekimleri günlük ücreti 1000,00 TL olarak belirlenmiş olup, ücretsiz 

çekim izni onayı verilmemektedir. (her yıl güncellenen bedel üzerinden işlem yapılacaktır.)  

2.2.1.Bakanlığımız faaliyet alanlarında haber niteliği taşıyan ya da alanın tanıtımını içeren  

film ve video çekimlerinden yabancı uyruklu kişi, kurum ve kuruluşlardan ücret 

alınmayacaktır, (Bu amaçlarla çekim yapılacağı belgelendirilecektir.) 

2.2.2 Ücretsiz çekim izinleri Genel Müdürlük tarafından verilir. 

2.2.3.Alanın Milli Park olması durumunda, Milli Park Ücreti ödeme dekontu ve izin yazısının 

sunulması durumunda ücret alınmayacaktır. 

2.2.4.Çekim bedelinin Halk Bankası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hesap Numarasına 121 

Kod ile yatırılması, (Bir günü aşmayan çekimlerin süresi ne olursa olsun bir tam gün sayılır) 

2.2.5.Hangi tarihlerde kaç gün çalışılacağı ve nerelerde çekimlerin yapılacağı bilgilerini 

içeren ayrıntılı çalışma programı ve çekim bedeli dekontu çekim yapılacak ilin Valiliğine 

(Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) sunulması, 

2.2.6.Çekimlerin bölgede bulunan flora, fauna, doğal değerlere ve ekosisteme zarar 

vermeyecek şekilde yapılması, 

2.2.7.Çekimlerin gerek duyulması halinde Valilik (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) 

tarafından görevlendirilecek mihmandar gözetiminde yapılması şartlarıyla,(mihmandarın 

ulaşımı ilgili firma tarafından sağlanacaktır) 

Kesin Korunacak Hassas Alanlar, Nitelikli Doğal Koruma Alanları, Sürdürülebilir 

Koruma, Kontrollü Kullanım Alanları, 1. Derece, 2. Derece, 3. Derece Doğal Sit Alanları Ve 

Tescilli Tabiat Varlıklarının bulunduğu alanlarda araştırma ve çekim yapılmasında 

Bakanlığımızca (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) sakınca görülmemektedir. 
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