(661 nolu İlke Kararı) Sit Alanları İle Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür ve
Tabiat Varlıklarının Bitişik Parselleri ve Koruma Alanlarındaki Tescilsiz Yapıların
Bakım ve Basit Onarımları

T.C.
KÜLTÜR BAKANLIĞI
KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA YÜKSEK KURULU
Toplantı No. ve Tarihi : 60 5.11.1999 Toplantı Yeri
Karar No. ve Tarihi : 661 5.11.1999 ANKARA
İLKE KARARI
SİT ALANLARI İLE KORUNMASI GEREKLİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT
VARLIKLARININ BİTİŞİK PARSELLERİ VE KORUMA ALANLARINDAKİ
TESCİLSİZ YAPILARIN BAKIM VE BASİT ONARIMLARI
Danıştay 6. Dairesi 11.11.1997 gün ve 1996 3313 Esas nolu, 1997 / 4875 Sayılı kararı doğrultusunda
"Sit Alanları ile Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının Bitişik Parselleri ve
Koruma Alanlarındaki Tescilsiz Yapıların Basit Onarımları" na ilişkin 14.7.1998 gün ve 588 sayılı ilke
kararının
yeniden
düzenlenmesi
sonucunda;
Yapılarda çatı aktarımı, oluk onarımı, boya - badana ve benzerlerine bakım; ahşap, madeni, pişmiş
toprak, taş vb. çürüyen ya da bozularak eksilen mimari ögelerinin özgün biçimlerine uygun olarak
aynı malzeme ile değiştirilmesi, bozulan iç ve dış sıvaların, kaplamaların, renk ve malzeme uyumu
sağlanarak özgün biçimlerine uygun olarak yenilenmesinin basit onarım kapsamında olduğuna,
a) Sit alanlarında, tescilli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarına bitişik parsellerde ve koruma
alanlarında yer alan yürürlükteki yasal mevzuata göre kullanma izin belgesi bulunmayan tescilsiz
ve
kaçak
yapılarda
bakım
ve
basit
onarım
izni
verilemeyeceğine,
b) Sit alanlarında, kullanma izin belgesi bulunan tescilsiz yapıların bakım ve basit onarımlarının
ilgili koruma kurulunun belirleyeceği, geçiş dönemi yapılanma koşulları ile varsa koruma amaçlı
imar planı koşulları da dikkate alınarak bu ilke kararımız doğrultusunda ilgili valilik veya
belediyesinin
denetimi
ve
sorumluluğunda
yapılabileceğine,
c) Tescilli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının bitişik parselleri ve koruma alanlarındaki tescilsiz
yapıların bakım ve basit onarım izinlerinin ilgili koruma kurulu müdürlüğünce varsa geçici dönem
yapılanma koşulları veya koruma amaçlı imar planı koşulları da dikkate alınarak bu ilke kararı
doğrultusunda
verilebileceğine,
ç) Bakım ve basit onarım izni verilen tescilsiz yapıların onarım öncesi ve sonrasına ilişkin rapor,
fotoğraf, kroki ve belgelerin uygulama sonrasında ilgili koruma kurulu müdürlüğüne iletilmesine,
Kurulumuzun
karar verildi.
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665 nolu İlke Kararı) Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları İle
Koruma Alanları ve Sit Alanları Üzerine Konulacak Her türlü Işıklı ve Işıksız
Tabelalar İle Çevresinde Yapılacak Donanımlar
T.C.
KÜLTÜR BAKANLIĞI
KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA YÜKSEK KURULU
Toplantı No. ve Tarihi : 60 5.11.1999 Toplantı Yeri
Karar No. ve Tarihi : 665 5.11.1999 ANKARA
İLKE KARARI
KORUNMASI GEREKLİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI İLE
KORUMA ALANLARI VE SİT ALANLARI ÜZERİNE KONULACAK HERTÜRLÜ IŞIKLI
VE IŞIKSIZ TABELALAR İLE ÇEVRESİNDE YAPILACAK DONANIMLAR
Korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile koruma alanları ve sit alanları
üzerine konulacak her türlü ışıklı ve ışıksız tabelalar ile çevresinde yapılacak
donanımlara ilişkin 12.3.1999 gün ve 638 sayılı ilke kararı, uygulamada çıkan sorunlar
ve mevzuatla çelişen hususlar göz önüne alınarak aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.
Korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile koruma alanları ve her türlü sit
alanlarında görüntü kirliliğine yol açan müdahalelerin ortadan kaldırılmasının esas
olduğuna, Koruma Kurullarının bu hususu göz önüne alarak ilgili kurum ve kuruluşlar
nezdinde girişimlerde bulunmasına ve önlemlerin alınmasına,
12.3.1999 gün ve 638 sayılı ilke kararının iptaline,
karar verildi.

(666 nolu İlke Kararı) Korunması Gerekli Tabiat ve Varlıklarından Anıt Ağaçların
Tanımı ve Korunması
T.C.
KÜLTÜR BAKANLIĞI
KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA YÜKSEK KURULU
Toplantı No. ve Tarihi : 60 5.11.1999 Toplantı Yeri
Karar No. ve Tarihi : 666 5.11.1999 ANKARA
İLKE KARARI
KORUNMASI GEREKLİ TABİAT VE VARLIKLARINDAN ANIT AĞAÇLARIN TANIMI VE
KORUNMASI

Danıştay 6. Dairesinin 11.11.1997 gün ve 1996 / 3313 esas, 1997 / 4875 sayılı kararı
doğrultusunda "Korunması Gerekli Tabiat Varlıklarından Anıt Ağaçların Tanımı ve
Korunması" na ilişkin 14.7.1998 gün ve 597 sayılı ilke kararının yeniden düzenlenmesi
sonucunda;
Doğal yapısı, ölçüleri ve diğer özellikleri bakımından anıtsal nitelikler kazanmış bulunan
ağaçlara "Anıt Ağaç" denilmesine,
Buna göre;
a) Tarihi olaylarla bağlantısı bulunan yerli ve yabancı ağaç türlerinden herhangi birinin,
b) Güzellik açısından plastik değerde bir görünüme sahip olan veya doğal görünümden
esaslı şekilde sapma göstererek dikkat çekici biçimler (çatal, şamdan, kıvrık, yatay, vb.)
kazanmış ağaçların,
c) Doğal yaşam tarzı bakımından benzerlerinden farklı gelişme nitelikleri gösteren
ağaçların (aynı gövde ve kök üzerinde iki veya daha fazla türün bir arada yaşaması gibi
garip kaynaşma ve birlikte yaşama örnekleri gibi),
ç) İlgili uzman kurum ve kuruluşların rapor ve görüşü alınmak koşuluyla, endemik ve
nesli tükenmeye maruz yerli ağaç türlerinde; Porsuk (Taxus baccata), Halep Çamı
(Pinus halepensis), Andız (Arceuthos drupacea), Finike Ardıcı (Juniperus phoenicea),
Kasnak Meşesi (Quercus vulcanica), Şimşir (Buxus sempervirens), Huş (Betula
verrucosa, Betula pubescens, Betula medwediewii), Kazdağı Göknarı (Abies equitrojani),
Sığla (Liquidamber orientalis), Toros Göknarı alt türü (Abies cilicia ssp. isaurica), bazı
akçağaç tür ve alt türleri (Acer divergens, Acer hyrcanum, ssp. Sphaerocaryum, Acer
mons pessulanum ssp. aksalinum) ve benzeri ağaçların,
d) Kent dokusunu tamamlayan, kent imajına etkisi olan grup, dizi veya tek ağaçların,
2863 sayılı Yasa uyarınca "Korunması Gerekli Anıt Ağaç" olarak koruma kurulundan
karar alınması gerektiğine;
Korunması gerekli anıt ağaçlardan yaşlanmış veya hastalanmış ağaçların, ilgili
kuruluşlarca hazırlanacak teknik raporlar doğrultusunda Koruma Kurulu tarafından
alınacak karar uyarınca kaldırılarak, yerine yenisinin dikilebileceğine,
14.7.1998 gün ve 597 sayılı ilke kararının iptal edilmesine,
karar verildi.

(696 nolu İlke Kararı) Arkeolojik, Doğal, Tarihi Sit Alanları İle Sit Alanları
Dışındaki Tescilli Kültür ve Tabiat Varlığı Parsellerinin Koruma Alanlarındaki
Tescilsiz Parsellerde Uygulamaların Denetlenmesi ve İskan İzni
T.C.
KÜLTÜR BAKANLIĞI
KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA YÜKSEK KURULU
Toplantı No ve Tarihi : 66 14.11.2002 Toplantı Yeri
Karar No ve Tarihi : 696 14.11.2002 ANKARA
İLKE KARARI
ARKEOLOJİK, DOĞAL, TARİHİ SİT ALANLARI İLE SİT ALANLARI DIŞINDAKİ
TESCİLLİ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIĞI PARSELLERİNİN KORUMA
ALANLARINDAKİ TESCİLSİZ PARSELLERDE UYGULAMALARIN DENETLENMESİ
VE İSKAN İZNİ
Arkeolojik, doğal, tarihi sit alanları ile sit alanları dışındaki tescilli kültür ve tabiat varlığı
parsellerin koruma alanlarındaki tescilsiz parsellerde uygulamaların denetlenmesi ve
iskan izni konularında mevcut ilke kararlarında açıklayıcı hükümler bulunmaması
nedeniyle Koruma Yüksek Kurulu üyelerinden oluşacak bir komisyonca konunun tüm
yönleriyle birlikte incelenmesi hususundaki 18.04.2002 gün ve 692 sayılı kararımız
gereğince Doç. Dr. Işık Aksulu, Prof. Dr. Özer Erenman, Prof. Dr. Tamer Gök ve Ahmet
Tanyolaç’tan oluşan komisyonca hazırlanan rapor okundu, açıklamalar dinlendi, yapılan
görüşmeler sonucunda;
Doğal, arkeolojik ve tarihi sit alanları ile sit alanları dışındaki tescilli yapıların koruma
alanlarındaki tescilsiz parsellerde,
Koruma Amaçlı İmar Planı ile Geçici Dönem Yapılanma Koşullarında herhangi bir farklı
hüküm bulunmadığı takdirde,
Koruma kurulunca onaylı projesiyle yapılaşma izni alan ve inşaatı biten
yapılara, onaylı projesine uygun olduğuna dair fenni mesul ve belediyesinin
(veya valilik) teknik raporu ile uygulama sonrası fotoğraflarının koruma kurulu
müdürlüğünce incelenerek, müdürlüğün uygun görüşü yazısı doğrultusunda
iskan izni verilebileceğine,
Belediyesince (veya valilik) projesi onaylanarak yapılaşma izni alan ve inşaatı
biten yeni yapılara ise uygulamanın geçiş dönemi yapılaşma koşullarına,
koruma amaçlı imar planına ve projesine uygun olduğuna dair belediyesince
(veya valilik) hazırlanacak teknik rapor ve uygulama sonrası fotoğraflarının
koruma kurulu müdürlüğüne iletilerek müdürlüğün uygun görüşü yazısı
doğrultusunda iskan izni verilebileceğine,
Onaylı projesine geçiş dönemi yapılaşma koşullarına ve koruma amaçlı imar planına
aykırı uygulama yapılmış olması halinde belediyesince (veya valilik) hazırlanacak teknik
rapor ve fotoğrafların değerlendirilmek üzere koruma kuruluna iletilmesine, inşaat yarım
ise koruma kurulu kararı alınmadan inşaata devam edilemeyeceğine, inşaat
tamamlanmış ise iskan izni verilemeyeceğine, yapının geleceği ile ilgili kararın koruma
kurulunca alınmasına, onaylı projesine, geçiş dönemi yapılaşma koşullarına ve koruma
amaçlı imar planına aykırı uygulamaların sorumluları hakkında İmar Kanunu ile 2863
sayılı Kanunda yer alan yaptırımların uygulanacağına,
karar verildi.

709 nolu İlke Kararı) Kültür ve Tabiat Varlıklarının Tescil Kaydının Yeniden
Değerlendirilmesine İlişkin İşlemler (
(Resmi Gazete Tarihi 31 Aralık 2005 Resmi Gazete Sayısı : 26040)
T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA YÜKSEK KURULU
Toplantı No. ve Tarihi : 70 20/12/2005 Toplantı Yeri
Karar No. ve Tarihi : 709 20/12/2005 ANKARA
İLKE KARARI
KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARININ TESCİL KAYDININ YENİDEN
DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN İŞLEMLER
Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu, Taşınmaz Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu ve Koruma Kurulları tarafından ''eski eser'' veya
''korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı'' olarak tescil edilmiş olan taşınmazların tescil
kaydının kaldırılması için yapılan başvuruların ikinci kez koruma kurulu gündemine
alınmamasına ilişkin Kurulumuzun 19/4/1996 tarih ve 426 sayılı ilke kararı
incelenmiştir.
Koruma bölge kurullarının çalışmaları ve gündemleri ile ilgili hususların "Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu ve Koruma Bölge Kurulları Çalışmaları ile Koruma
Yüksek Kuruluna Yapılacak İtirazlara Dair Yönetmelik" ile "Kültür ve Tabiat Varlıklarını
Koruma Kurulu Büro Müdürlüklerinin Çalışma Esaslarına İlişkin Yönerge" ile belirlenmiş
olması nedeniyle Kurulumuzun 19/4/1996 tarih ve 426 sayılı ilke kararının iptaline,
karar verildi.
(710 nolu İlke Kararı) 2863 Sayılı Kanuna Muhalefetten Açılan Davalar
T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA YÜKSEK KURULU
Toplantı No. ve Tarihi : 70 20.12.2005 Toplantı Yeri
Karar No. ve Tarihi : 710 20.12.2005 ANKARA
İLKE KARARI
2863 SAYILI KANUNA MUHALEFETTEN AÇILAN DAVALAR
5226 sayılı Kanun ile değişik 2863 sayılı Kanunun 9 uncu maddesine aykırı hareket
edenler hakkında aynı Kanunun 65 inci maddesi gereğince ceza mahkemelerinde açılan
yasal soruşturmanın sonucu ne olursa olsun, mahkemelerce verilen kararlar kişisel ceza
davası ile ilgili olup, yasal soruşturmanın esasını oluşturan korunması gerekli kültür ve
tabiat varlıkları ile ilgili alınmış koruma bölge kurulu kararlarım etkilemeyeceğine,
Kurulumuzun 19.04.1996 gün ve 438 sayılı ilke kararının iptaline,
karar verildi.

(712 nolu Karar) "Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme
Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, Denetimi ve Müelliflerine
İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmelik" in uygulanmasında ortaya çıkan
sorunların değerlendirilmesi
T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA YÜKSEK KURULU
Toplantı No. ve Tarihi: 71 03.05.2006 Toplantı Yeri
Karar No. ve Tarihi : 712 03.05.2006 ANKARA
KARAR
5226 sayılı Kanunla değişik 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun
17 nci maddesi ile bu madde uyarınca çıkarılan "Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre
Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, Denetimi ve Müelliflerine
İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmelik" in uygulanmasında ortaya çıkan sorunların
Koruma Yüksek Kurulunda değerlendirilmesi sonucunda;
5226 sayılı kanunla değişik 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun
17 nci maddesinde yer alan "...İki yıl içinde koruma amaçlı imar plânı yapılmadığı
takdirde, geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarının uygulanması, koruma
amaçlı imar plânı yapılıncaya kadar durdurulur. Bu iki yıllık süre içinde zorunlu
nedenlerle plân yapılamadığı takdirde koruma bölge kurulunca bu süre bir yıl daha
uzatılabilir" hükümleri ile Geçici Madde 3 de yer alan "Kanunda belirtilen yönetmelikler
Kanunun yayımı tarihi itibaren bir yıl içinde çıkarılır" hükümleri doğrultusunda bu
sürenin yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 26.07.2005 tarihinden itibaren geçerli olduğu
hususları dikkate alınarak;


Kültürel ve doğal değerlerimizin korunmasının en önemli araçlarından biri
olan,koruma amaçlı imar planlarının yapımı için Kanunla verilen süre göz önüne
alınarak,konunun İlgili idarelere hatırlatılmasına,



Uygulamada ortaya çıkan sorunlar göz önüne alınarak; "Koruma Amaçlı İmar
Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması,
Denetimine Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmelik" ile ilgili
çalışmaların Bakanlıkça planlama yetkisine sahip kamu kurum ve kuruluşları ile
birlikte gerekli koordinasyon sağlanarak yürütülmesine,



26.07.2005 tarih ve 25887 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren
"Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması,
Gösterimi, Uygulaması, Denetimi ve Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait
Yönetmelik" kapsamında 18.06.1999 tarih ve 647 sayılı, 19.06.2000 tarih ve 674
sayılı ve 20.07.2001 tarih ve 690 sayılı ilke kararlarının iptaline,

karar verildi.

(725 nolu İlke Kararı) 2863 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Alanlarda Su Ürünleri
Üretim Ve Yetiştirme Tesislerine İlişkin İlke Kararı
Resmi Gazete: tarih: 25/01/2007 Sayı : 26414
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
Toplantı No. ve Tarihi : 73 19/12/2006 Toplantı Yeri
Karar No. ve Tarihi : 725 19/12/2006 ANKARA
KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA YÜKSEK KURULUNUN 2863
SAYILI KANUN KAPSAMINA GİREN ALANLARDA SU ÜRÜNLERİ ÜRETİM VE
YETİŞTİRME TESİSLERİNE İLİŞKİN İLKE KARARI
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 1/10/1998 tarih ve 627 sayılı
"Sit Alanlarındaki Su Ürünleri Üretim ve Yetiştirme Tesislerine İlişkin İlke Kararı"nın,
2872 sayılı Çevre Kanununun 5491 sayılı Kanunla değişik 9 uncu maddesinin (h) fıkrası
kapsamında değerlendirilmesi sonucunda;
Söz konusu Kanun maddesi göz önüne alınarak, sit alanlarında ve sit alanlarına kıyısı
bulunan koylarda, 2863 sayılı Kanunun 35 inci maddesi kapsamında su altında
korunması gerekli kültür ve tabiat varlıklarının bulunduğu bölgelerde Bakanlar Kurulu
Kararı ile dalış yasağı getirilen alanlarda su ürünleri üretim ve yetiştirme tesisi
yapılamayacağına,
Kurulumuzun 1/10/1998 tarih ve 627 sayılı İlke Kararının iptaline karar verildi.

(728 nolu ilke kararı) - Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun
Doğal (Tabii) Sitler, Koruma Ve Kullanma Koşulları İle İlgili İlke Kararı(740
sayılı ilke kararı ile değişmiştir.)
Toplantı No. ve Tarihi : 75 19/6/2007 Toplantı Yeri
Karar No. ve Tarihi : 728 19/6/2007 ANKARA
Doğal (Tabii) Sitler, Koruma ve Kullanma Koşullarına ilişkin 5/11/1999 tarih ve 659
sayılı ve 14/11/2002 tarih ve 698 sayılı ilke kararlarının Koruma Yüksek kurulunda
yeniden değerlendirilmesi sonucunda;
Doğal (Tabii) Sit: Jeolojik devirlerle, tarih öncesi ve tarihi devirlere ait olup, ender
bulunmaları veya özellikleri ve güzellikleri bakımından korunması gerekli yer üstünde,
yer altında veya su altında bulunan korunması gerekli alanlardır.
Bu alanlarda yapılacak tespit çalışmalarında, alanın özelliğine göre ilgili kurum ve
kuruluşların görüşlerinin alınması esastır.
1- I. Derece Doğal (Tabii) Sit: Bilimsel muhafaza açısından evrensel değeri olan, ilginç
özellik ve güzelliklere sahip olması ve ender bulunması nedeniyle kamu yararı açısından
mutlaka korunması gerekli olan, korumaya yönelik bilimsel çalışmalar dışında aynen
korunacak alanlardır.
Bu alanlarda, bitki örtüsü, topografya, silüet etkisini bozabilecek, tahribata yönelik
hiçbir eylemde bulunulamayacağına, ancak;
a) Kesin yapı yasağı olmakla birlikte, resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu olan alanlarda,
teknik altyapı hizmetleri (kanalizasyon, açık otopark, telesiyej, teleferik, içme suyu,
enerji nakil hattı, telefon hattı, doğalgaz hattı, GSM baz istasyonu ve benzeri)
uygulamalarının koruma bölge kurulunun uygun göreceği şekliyle yapılabileceğine;
(Değişik; 12/3/2008 Tarih 740 Sayılı İlke Kararı)Bu alanlarda, doğal kaynak suyu kullanımına
yönelik uygulamaların, ekolojik dengeye etkisine ilişkin Çevre ve Orman Bakanlığı ve
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün görüşleri ile Üniversitelerin ilgili bölümlerince
hazırlanan rapor doğrultusunda; jeotermal kaynak suyunun kullanımına yönelik
uygulamalarda bunlara ek olarak Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı (Maden Tetkik ve
Arama Genel Müdürlüğü) ve Bakanlığımız Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünün
görüşleri ile, koruma bölge kurulunun uygun göreceği şekliyle yapılabileceğine,
b) 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı veya 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
doğrultusunda hazırlanacak projesine göre ilgili koruma kurulundan izin almak koşulu ile
halka açık rekreasyon amaçlı günübirlik tesisler (lokanta, büfe, kafeterya, soyunma
kabinleri, wc, gezi yolu, açık otopark ve benzeri) ile alanın ve çevrenin özelliklerinden
kaynaklanan faaliyetlerin korunması ve geliştirilmesi amacına yönelik yapıların (iskele,
balıkçı barınağı, bekçi kulübesi ve benzeri) yapılabileceğine,
c) Alanın doğal bitki dokusunu değiştirmeden Orman Genel Müdürlüğünün ilgili
biriminden alınacak uygun görüş doğrultusunda koruma kurulunca ağaçlandırmaya izin
verilebileceğine,
ç) Kar ve rüzgar devrikleri, doğal afetlerden etkilenmiş, hastalanmış veya kıymet ağacı
olmayan ağaçlar ile ormanların bakımı ve doğal dengenin korunmasını sağlamak
amacıyla Orman Genel Müdürlüğünün ilgili biriminden alınacak teknik rapor
doğrultusunda ağaç kesimine koruma kurulunca izin verilebileceğine,
d) Orman alanlarında yangın için gerekli koruma önlemlerinin ilgili kuruluşlarca
alınmasına,
e) Taş, toprak, kum alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların
açılmamasına, toprak, curuf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzemenin dökülmemesine,
ancak sit kararı ilanından önce ruhsat almış olan işletmelerde sahanın rehabilite edilerek
yasal süresi içinde işlerinin tasfiyesine,
f) Doğal dengenin devamlılığının sağlanması amacıyla ilgili kamu kurum ve
kuruluşlarının görüşleri doğrultusunda alanın özelliğinden kaynaklanan faaliyetlerin

koruma kurulu izni doğrultusunda sürdürülebileceğine,
g) Bu alanların korunmasını sağlamak amacına yönelik, her türlü bilgi verici uyarı
levhalarının konulmasına, bu alanlardaki koruma önlemlerinin ilgili kuruluş ve yerel
yönetimlerce alınmasına,
ğ) Mevcut tescilli ve tescilsiz yapıların bakım ve onarımlarının yürürlükteki ilke kararları
doğrultusunda yapılabileceğine,
2 – II. Derece Doğal (Tabii) Sit: Doğal yapının korunması ve geliştirilmesi yanında kamu
yararı gözönüne alınarak kullanıma açılabilecek alanlardır.
Bu alanlarda, turizm yatırım ve turizm işletme belgeli turistik tesisler ile hizmete yönelik
yapılar dışında herhangi bir yapılaşmaya gidilemeyeceğine,
a) Kullanıma açılacak bölgelerde geçici dönem yapılanma koşullarının ilgili kurumların
görüşleri alınarak Koruma Kurullarınca belirlenmesine, bu belirlemede varsa çevre
düzeni planı veya nazım plan kararları ile arazinin topografya, peyzaj, silüet vb.
karakteristiklerinin gözönünde tutulmasına, ancak hazırlanacak Koruma Amaçlı İmar
Planı kriterlerini etkileyebilecek nitelik ve yoğunluktaki uygulamalara Koruma Amaçlı
İmar Planı yaptırılmadan izin verilemeyeceğine,
b) Taş, toprak, kum alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların
açılmamasına, toprak, curuf, çöp, sanayi artığı ve benzeri malzemenin dökülmemesine,
ancak sit kararı ilanından önce ruhsat almış olan işletmelerde sahanın rehabilite edilerek
yasal süresi içinde işlerinin tasfiyesine,
c) Doğal dengenin devamlılığının sağlanması amacıyla ilgili kamu kurum ve
kuruluşlarının görüşleri doğrultusunda alanın özelliğinden kaynaklanan faaliyetlerin
Koruma Kurulu izni doğrultusunda sürdürülebileceğine,
ç) Mevcut tarımsal ve hayvancılık faaliyetlerinin sürdürülebilmesinin yanısıra, koruma
kurulundan izin almak koşuluyla yeni tarımsal ve hayvancılık faaliyetlerinin
yapılabileceğine,
3 – III. Derece Doğal (Tabii) Sit: Doğal yapının korunması ve geliştirilmesi yolunda,
yörenin potansiyeli ve kullanım özelliği de gözönünde tutularak konut kullanımına da
açılabilecek alanlardır.
a) Bu alanlarda, kullanıma açılacak bölgelerde geçici dönem yapılanma koşullarının ilgili
kurumların görüşleri alınarak koruma kurullarınca belirlenmesine, bu belirlemede varsa
1 /25.000 ölçekli çevre düzeni planı veya 1/5.000 ölçekli nazım planı kararları ile
arazinin topografya, peyzaj, silüet vb. karakteristiklerinin gözönünde tutulmasına, ancak
hazırlanacak Koruma Amaçlı İmar Planı kriterlerini etkileyebilecek nitelik ve
yoğunluktaki uygulamalara Koruma Amaçlı İmar Planı yaptırılmadan izin
verilemeyeceğine,
b) Mevcut tarımsal ve hayvancılık faaliyetlerinin sürdürülebilmesinin yanısıra koruma
kurulundan izin almak koşuluyla yeni tarımsal ve hayvancılık faaliyetlerinin
yapılabileceğine,
c) Doğal peyzaj ve siluet dikkate alınarak koruma kurulunca belirlenecek koşullar
doğrultusunda kum, çakıl, taş, maden ve benzeri malzeme alınabileceğine, bu amaçla
ocak açılabileceğine, toprak, curuf, çöp, sanayi artığı ve benzeri dökülmemesine,
Kurulumuzun 16/6/1997 gün ve 541 sayılı, 14/7/1998 gün ve 593 sayılı, 14/7/1998
gün ve 596 sayılı, 12/3/1999 gün ve 639 sayılı, 5/11/1999 gün ve 659 sayılı ve
14/11/2002 gün ve 698 sayılı ilke kararlarının iptal edilmesine,
karar verildi.
KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA YÜKSEK KURULU İLKE KARARI
Toplantı No. ve Tarihi :

82 23/9/2009

Toplantı Yeri

Karar No. ve Tarihi :

751 23/9/2009

ANKARA

Doğal sit alanlarında bulunan mezarlıklarda defin işlemlerinin yapılmasına ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanlığının 27/3/2009 tarih ve 1374167 sayılı yazısı ile iletilen talebin Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma
Yüksek Kurulunda değerlendirilmesi sonucunda;
“Doğal (Tabii) Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları” başlıklı 19/6/2007 tarih ve 728 sayılı İlke Kararına;
“ I., II. ve III. derece doğal sitlerde Uzun Devreli Gelişme Planı veya Çevre Düzeni Planı veya Nazım İmar Planı
veya Koruma Amaçlı İmar Planı doğrultusunda hazırlanacak projesine göre ilgili koruma bölge kurulundan izin
almak koşulu ile bölgenin ihtiyaç ve özelliğine göre şehitlik ve/veya mezarlık alanları ile ilgili uygulamaların
gerçekleştirilebileceğine” hükmünün eklenmesine karar verildi.

(730 no.lu ilke kararı)- Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun
Kültür Ve Tabiat Varlığı Olarak Tescilli Mezarlık Alanlarındaki Ağaçlar İle İlgili
İlke Kararı
KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA YÜKSEK KURULUNUN
KÜLTÜR VE TABİAT VARLIĞI OLARAK TESCİLLİ MEZARLIK
ALANLARINDAKİ AĞAÇLAR İLE İLGİLİİLKE KARARI
Toplantı No. ve Tarihi : 75 19/6/2007 Toplantı Yeri
Karar No. ve Tarihi : 730 19/6/2007 ANKARA
Danıştay 6. Dairesinin 11/11/1997 gün ve 1996/3313 esas, 1997/4875 sayılı kararı
doğrultusunda alınan 14/7/1998 tarih ve 592 sayılı ''Yakın Geçmişimize Ait Mezarlık
Alanlarındaki Ağaçlar''a ilişkin ilke kararının yeniden değerlendirilmesi sonucunda;
Geçmişimize ait bir saygı ve bağlılığın ifadesi olan, kültür ve/veya tabiat varlığı olarak
tescilli mezarlıklarımızda yer alan ağaçlar ve peyzajla ilgili düzenlemelerin koruma bölge
kurulunda değerlendirilmesi gerektiğine,
14/7/1998 tarih ve 592 sayılı ilke kararının iptaline,
karar verildi.

(740 sayılı İlke Kararı)
T.C.
KÜLTÜR BAKANLIĞI
KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA YÜKSEK KURULU
Toplantı No. ve Tarihi : 77 12.03.2008 Toplantı Yeri
Karar No. ve Tarihi : 740 12.03.2008 ANKARA
İLKE KARARI
Sağlık ve termal turizmin geliştirilmesinde önemli olan jeotermal kaynakların
kullanımına ilişkin konunun Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunda
değerlendirilmesi sonucunda;
Doğal (Tabii) Sitler, Koruma ve Kullanma Koşullarına ilişkin 19.06.2007 tarih ve 728
sayılı ilke kararının I. derece doğal sitlerle ilgili I. (a) maddesinin 2. bendinde yer alan
"...rapor doğrultusunda" ibaresinden sonra gelmek üzere "; jeotermal kaynak suyunun
kullanımına yönelik uygulamalarda bunlara ek olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
(Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü) ve Bakanlığımız Yatırım ve İşletmeler Genel
Müdürlüğünün görüşleri il," ifadesinin eklenmesine,

karar verildi.

(751 no'lu İlke Kararı) 728 sayılı İlke Kararına İlave Hüküm
KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA YÜKSEK KURULU İLKE KARARI
Toplantı No. ve
Tarihi :

82 23/9/2009

Karar No. ve Tarihi : 751 23/9/2009

Toplantı Yeri
ANKARA

Doğal sit alanlarında bulunan mezarlıklarda defin işlemlerinin yapılmasına ilişkin
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının 27/3/2009 tarih ve 1374167 sayılı yazısı ile
iletilen talebin Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunda değerlendirilmesi
sonucunda;
“Doğal (Tabii) Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları” başlıklı 19/6/2007 tarih ve 728
sayılı İlke Kararına;
“ I., II. ve III. derece doğal sitlerde Uzun Devreli Gelişme Planı veya Çevre Düzeni Planı
veya Nazım İmar Planı veya Koruma Amaçlı İmar Planı doğrultusunda hazırlanacak
projesine göre ilgili koruma bölge kurulundan izin almak koşulu ile bölgenin ihtiyaç ve
özelliğine göre şehitlik ve/veya mezarlık alanları ile ilgili uygulamaların
gerçekleştirilebileceğine” hükmünün eklenmesine karar verildi.

(762 nolu İlke Kararı) Sit alanlarını içeren 1/25000 ölçekli çevre düzeni planları
hakkında
KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA
YÜKSEK KURULU İLKE KARARI
Toplantı No. ve Tarihi : 83 19/1/2010 Toplantı Yeri
Karar No. ve Tarihi : 762 19/1/2010 ANKARA
Sit alanlarını içeren 1/25000 ölçekli çevre düzeni planlarının, Kültür ve Tabiat Varlıklarını
Koruma Bölge Kurullarında değerlendirilmesine ilişkin konunun uygulamada çıkan
sorunlar nedeniyle Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunda
değerlendirilmesi sonucunda;
Çevre düzeni planları, hangi mevzuat kapsamında hangi idare tarafından yapılıp
onaylanmış ise, yapılacak ilave ve revizyonların da sit statüsü dikkate alınarak çevre
düzeni planını yapan idare tarafından yapılması ve onaylanması gerektiğine karar
verildi.

(676 nolu İlke Kararı) onarım izni
T.C.
KÜLTÜR BAKANLIĞI
KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA YÜKSEK KURULU
Toplantı No. ve Tarihi : 61 19.6.2000 Toplantı Yeri
Karar No. ve Tarihi : 676 19.6.2000 ANKARA
İLKE KARARI
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun "Sit Alanları ile Korunması
Gerekli Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının Bitişik Parselleri ile Koruma Alanlarındaki
Tescilsiz Yapıların Bakım ve Basit Onarımları"na ilişkin 5.11.1999 gün ve 661 sayılı ilke
kararının (a) maddesinde; "Sit alanlarında, tescilli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarına
bitişik parsellerde ve koruma alanlarında yer alan yürürlükteki yasal mevzuata göre
kullanma izin belgesi bulunmayan tescilsiz ve kaçak yapılarda bakım ve basit onarım
izni verilemeyeceği" belirtilmiştir.
Sözkonusu ilke kararının uygulanması sırasında, özellikle eski kent dokularında imar
mevzuatından önce yapılmış yapılarla ilgili kullanma izin belgelerinin olmadığı durumla
karşılaşılmıştır.
Bu durumdaki yapıların, 6785 sayılı İmar Kanununun yürürlüğe girdiği 17 Ocak 1957
tarihinden önce yapıldığının ilgili belediyesince ve/veya valilikçe belgelenmesi halinde,
661 sayılı ilke kararı kapsamında uygulamanın yapılabileceğine,
karar verildi.

(679 nolu Karar) (çdp)
T.C.
KÜLTÜR BAKANLIĞI
KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA YÜKSEK KURULU
Toplantı No. ve Tarihi : 62 22.11.2000 Toplantı Yeri
Karar No. ve Tarihi : 679 22.11.2000 ANKARA
KARAR
Onaylı Çevre Düzeni Planı olan yerlerde Koruma Kurullarınca alınan sit kararları, geçici
dönem yapılanma koşullan, koruma amaçlı imar planı kararlarında, Çevre Düzeni
Planlarının dikkate alınmadığına, bu tür kararlarla Çevre Düzeni Planları ile getirilen
fonksiyon ve yoğunlukların koruma aleyhine değiştirildiğine ilişkin Bayındırlık ve İskân
Bakanlığının 19.10.2000 gün ve 24310 sayılı ve 08.11.2000 gün ve 26205 sayılı yazıları
incelenmiş;
Koruma Kurullarınca Çevre Düzeni Planlarının dikkate alınmadığı Bayındırlık ve İskan
Bakanlığınca gündeme getirildiğinden konu Koruma Kurulları arasındaki koordinasyonu
ve uygulamada aynılığı sağlamak ve genel bir problemin aşılmasına yardımcı olmak
amacıyla Kurulumuzca değerlendirilmiştir.
3386 sayılı Kanunla değişik 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunun
17. maddesi bir alanın sit alanı olarak ilanı o alandaki imar uygulamasını durdurur
hükmünü taşımaktadır. Ancak Ülkemizdeki planlama sürecinin zor ve zahmetli bir süreç
olduğu dikkate alındığında ve özellikle Çevre Düzeni Planlarının "Ülke ve varsa bölge
planı kararlarına uygun olarak yerleşme ve arazi kullanım kararlarını belirleyen sektörler
arasında koruma-kullanma dengesini sağlayan planlar" olduğu düşünüldüğünde Koruma
Kurullarınca alınacak sit ve geçici dönem yapılanma koşullarına ilişkin kararlar ile alt
ölçekli planların değerlendirilmesinde Çevre Düzeni Planlarının dikkate alınmasının,
koruma ilkeleri açısından irdelenmesinin önemli olduğu açıktır.
Bu kapsamda, Kurulumuzca alınan 05.11.1999 gün ve 658 sayılı "Arkeolojik Sitler,
Koruma ve Kullanma Koşulları" ile 05.11.1999 gün ve 659 sayılı "Doğal Sitler, Koruma
ve Kullanma Koşulları"na ilişkin ilke kararlarımızda da varsa Çevre Düzeni Planlarının
dikkate alınması ifade edilmiştir.
Ancak, uygulamada yaşanan problemlerin değerlendirilmesi sonucunda;
Koruma Kurullarınca sit ve geçici dönem yapılanma koşullan ile alt ölçekli planların
değerlendirilmesinde varsa onaylı Çevre Düzeni Planı ve kararlarının dikkate alınması,
bu plan ve kararların Koruma Kurullarınca koruma-kullanma dengesi açısından
irdelenmesi,
Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca onaylanan ve sit sınırlan belirlenen Çevre Düzeni
Planlarına aykırı olarak alt ölçekli 1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım ve

Uygulama İmar Planlan ile fonksiyon ve yoğunluk değişikliğine gidilmemesi,
Bu koordinasyonun sağlanabilmesi ve Koruma Kurullarınca yapılacak
değerlendirmelerde mevcut Çevre Düzeni Planlan ile ilgili gerekli bilgilendirmenin
yapılabilmesi açısından, sit sınır ve derecelendirmelerinde geçici dönem yapılanma
koşullarının belirlenmesi ve koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planlan
görüşülürken 2863 sayılı Yasanın 58 (c) maddesinde öngörülen üye dışında ayrıca, ilgili
Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünü temsilen bir teknik temsilcinin oy hakkı olmaksızın
görüş alınmak üzere Kurul toplantılarına katılımının sağlanması hususlarında Koruma
Kurullarınca gerekli özenin gösterilmesinin Kültür Bakanlığına Yüksek Kurul görüşü
olarak bildirilmesine,
karar verildi

(680 nolu İlke Kararı) ( Mimar Mühendis raporu ve denetim)
T.C.
KÜLTÜR BAKANLIĞI
KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA YÜKSEK KURULU
Toplantı No. ve Tarihi : 63 22.03.2001 Toplantı Yeri
Karar No. ve Tarihi : 680 22.03.2001 ANKARA
İLKE KARARI
Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulunun 11.02.2000 gün, 1998/344 Esas,
2000/12 sayılı kararının değerlendirilmesi sonucunda sözkonusu Danıştay kararı
gereğince 5.11.1999 gün ve 660 sayılı ilke kararının "Uygulamanın Denetlenmesi"
bölümü aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
Koruma Kurullarınca onaylanan her ölçek ve nitelikteki plan ve projelerin
uygulamada uzmanlarınca denetlenmesi gerektiğine, bu anlamda, imar ve
koruma mevzuatında, belediyelere ve valiliklere verilen denetim
yükümlülüğünün yanı sıra, uygulamanın müellif mimar tarafından denetiminin
de yasal ve mesleki bir sorumluluk olduğuna,
Uygulamanın kurulu kararlarına uygun olması için gerekli mesleki denetim
sorumluluğu, aynı şekilde serbest mesleki hizmet yetki ve koşulları taşıdığı
mimarlar odasınca belirlenen müellif mimar tarafından üstlenilmesine, söz
konusu mesleki denetim sorumluluğunun, müellif mimarın isteği ile aynı
koşulları taşıyan bir başka mimara devredilebileceğine, iskan izni için
denetimden sorumlu mimarın, uygulamanın kurul kararına uygun olarak
sonuçlandığına dair raporun koruma kuruluna iletilmesi gerektiğine,
Uygulama bittikten sonra müellif mimarın isminin yazıldığı bir tabelanın,
yapının uygun bir yerine asılması gerektiğine,
karar verildi.
(688 nolu İlke Kararı) ( Rüzgar Gülleri )
T.C.
KÜLTÜR BAKANLIĞI
KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA YÜKSEK KURULU
Toplantı No. ve Tarihi : 64 20.07.2001 Toplantı Yeri
Karar No. ve Tarihi : 688 20.07.2001 ANKARA

İLKE KARARI
Dünyada çevreyi olumsuz etkilemeyecek kaynaklardan yararlanmanın küresel ölçekte
çevrenin korunabilmesi için giderek önem kazandığı bir süreçte, dünyada olduğu gibi
Türkiye'de de rüzgar enerjisi santrallerinin yapımının prensip olarak uygun görüldüğüne,
genelde desteklenmesi ve özendirilmesi politikası kapsamında;
Doğal sit alanlarında, rüzgar enerjisi santralleri yapılacak yerlerin özellikleri ve
konumları, alana ilişkin daha önce alınmış koruma kurulu kararları, ilgili kamu kurum ve
kuruluşları görüşleri, göz önüne alınarak koruma kurullarınca değerlendirilebileceğine,
karar verildi.

(701nolu İlke Kararı) (ÖÇK)
T.C.
KÜLTÜR BAKANLIĞI
KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA YÜKSEK KURULU
Toplantı No. Ve Tarih : 67 17/12/2003 Toplantı Yeri
Karar No. Ve Tarih : 701 17/12/2003 ANKARA
İLKE KARARI
Bakanlar Kurulu Kararları ile tespit ve ilan edilen Özel Çevre Koruma Kurumu
yetkisi dahilinde bulunan Özel Çevre Koruma Bölgelerinde yer alan arkeolojik
sit alanlarında, Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin
13.maddesinin (c) bendinde belirtilen koşullara da uygun olan birer adet WC,
soyunma kabini ve büfeden oluşan hizmet noktaları ile ilgili tip projelerin, Özel
Çevre Koruma Kurumunca uygulanmasına ilişkin Özel Çevre Koruma Kurumu
Başkanlığının 05.06.2003 gün ve 2139 sayılı yazısında belirtilen önerileri ile
05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının değerlendirilmesi sonucunda,
Özel Çevre Koruma Bölgelerinde yer alan I, II ve III. derece arkeolojik sitlerde
ihtiyaç duyulan ve Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 3.
maddesinin ( c) bendinde belirtilen hizmet noktalarından WC, duş, soyunma
kabininden oluşan bir ünite ile gölgelik ve ahşap iskelenin;
Anılan Yönetmelikte belirtilen büyüklükleri aşmayan, temelsiz, kalıcı olmayan
ve yöresel yapı özelliklerini taşıyan, koruma kurulunun uygun göreceği yerde,
varsa kazı başkanının görüşleri alınarak, Özel Çevre Koruma Kurumu
Başkanlığınca sunulacak vaziyet planı ve projelerin, koruma kurulunca
onaylann1ası koşuluyla yapılabileceğine,
karar verildi.

(762 nolu İlke Kararı) Sit alanlarını içeren 1/25000 ölçekli çevre düzeni planları
hakkında
KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA
YÜKSEK KURULU İLKE KARARI
Toplantı No. ve Tarihi : 83 19/1/2010 Toplantı Yeri

Karar No. ve Tarihi : 762 19/1/2010 ANKARA
Sit alanlarını içeren 1/25000 ölçekli çevre düzeni planlarının, Kültür ve Tabiat Varlıklarını
Koruma Bölge Kurullarında değerlendirilmesine ilişkin konunun uygulamada çıkan
sorunlar nedeniyle Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunda
değerlendirilmesi sonucunda;
Çevre düzeni planları, hangi mevzuat kapsamında hangi idare tarafından yapılıp
onaylanmış ise, yapılacak ilave ve revizyonların da sit statüsü dikkate alınarak çevre
düzeni planını yapan idare tarafından yapılması ve onaylanması gerektiğine karar
verildi.

(715 nolu İlke Kararı) (ÖÇK)
(11/06/2006 tarih 26195 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır)
T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA YÜKSEK KURULU
Toplantı No. ve Tarihi:71- 03/05/2006 Toplantı Yeri
Karar No. ve Tarihi :715-03/05/2006 Ankara
İLKE KARARI
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 17/12/2003 tarih ve 701 sayılı
ilke kararı ile özel çevre koruma bölgelerinde yer alan I., II. ve III. derece arkeolojik
sitler için getirilen koşulların, özel çevre koruma bölgeleri dışında kalan alanlarda da
uygulanmasına ilişkin konunun Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunda
değerlendirilmesi sonucunda;
Özel çevre koruma bölgelerinde yer alan I., II. ve III. derece arkeolojik sitlerdeki
uygulamalar için 17/12/2003 tarih ve 701 sayılı ilke kararı ile getirilen koşulların, bu
bölgeler dışındaki kıyılarda yer alan ve koruma bölge kurullarınca onaylı koruma amaçlı
imar planları bulunan arkeolojik sitlerde de uygulanabileceğine,
Özel çevre koruma bölgelerinde ve bu alanlarda ihtiyaç duyulan ve Kıyı Kanununun
Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 13. maddesinin (c) bendinde belirtilen hizmet
noktalarından WC, duş, soyunma kabini, mobil satış üniteleri ile gölgelik ve ahşap
iskelenin, korunması gerekli değerin taşıma kapasitesi göz önüne alınarak anılan
Yönetmelikte belirtilen büyüklükleri aşmamak ve aralarında en az 150 m. mesafe olmak
kaydıyla, temelsiz, kalıcı olmayan ve yöresel yapı özelliklerini taşıyan, koruma bölge
kurulunun uygun göreceği yerde, varsa kazı başkanının görüşleri alınarak hazırlanacak
vaziyet planı ve projelerin, koruma bölge kurulunca onaylanması koşuluyla
yapılabileceğine,
karar verildi.

(740 sayılı İlke Kararı)
T.C.
KÜLTÜR BAKANLIĞI
KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA YÜKSEK KURULU
Toplantı No. ve Tarihi : 77 12.03.2008 Toplantı Yeri
Karar No. ve Tarihi : 740 12.03.2008 ANKARA
İLKE KARARI

Sağlık ve termal turizmin geliştirilmesinde önemli olan jeotermal kaynakların
kullanımına ilişkin konunun Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunda
değerlendirilmesi sonucunda;
Doğal (Tabii) Sitler, Koruma ve Kullanma Koşullarına ilişkin 19.06.2007 tarih ve 728
sayılı ilke kararının I. derece doğal sitlerle ilgili I. (a) maddesinin 2. bendinde yer alan
"...rapor doğrultusunda" ibaresinden sonra gelmek üzere "; jeotermal kaynak suyunun
kullanımına yönelik uygulamalarda bunlara ek olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
(Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü) ve Bakanlığımız Yatırım ve İşletmeler Genel
Müdürlüğünün görüşleri il," ifadesinin eklenmesine,
karar verildi.

(751 no'lu İlke Kararı) 728 sayılı İlke Kararına İlave Hüküm
KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA YÜKSEK KURULU İLKE KARARI
Toplantı No. ve
Tarihi :

82 23/9/2009

Karar No. ve Tarihi : 751 23/9/2009

Toplantı Yeri
ANKARA

Doğal sit alanlarında bulunan mezarlıklarda defin işlemlerinin yapılmasına ilişkin
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının 27/3/2009 tarih ve 1374167 sayılı yazısı ile
iletilen talebin Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunda değerlendirilmesi
sonucunda;
“Doğal (Tabii) Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları” başlıklı 19/6/2007 tarih ve 728
sayılı İlke Kararına;
“ I., II. ve III. derece doğal sitlerde Uzun Devreli Gelişme Planı veya Çevre Düzeni Planı
veya Nazım İmar Planı veya Koruma Amaçlı İmar Planı doğrultusunda hazırlanacak
projesine göre ilgili koruma bölge kurulundan izin almak koşulu ile bölgenin ihtiyaç ve
özelliğine göre şehitlik ve/veya mezarlık alanları ile ilgili uygulamaların
gerçekleştirilebileceğine” hükmünün eklenmesine karar verildi.

Sayı : 28329

Resmî Gazete

20 Haziran 2012 ÇARŞAMBA

İLKE KARARI
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
Toplantı No. ve Tarihi

: 8-22/5/2012

Karar No. ve Tarihi

: 16-22/5/2012

Toplantı Yeri
ANKARA

DOĞAL SİT ALANLARINDAKİ KÖY YERLEŞİK ALANLARINDA,
CİVARINDA VE MEZRALARDA YAPILACAK YAPILARA
İLİŞKİN TABİAT VARLIKLARINI KORUMA MERKEZ
KOMİSYONU İLKE KARARI

Doğal sit alanlarındaki yapılaşma koşulları dikkate alınarak; köy yerleşik alanlarında, civarında ve mezralarda
koruma amaçlı imar planı hazırlanıncaya kadar ihtiyaçları karşılayacak eğitim, sağlık, güvenlik tesisi, ibadet yeri, köy
konağı ile bakkal, manav, berber, köy fırını, köy kahvesi, köy lokantası, tanıtım ve teşhir büfeleri ve köy halkı
tarafından kurulan ve işletilen kooperatiflerin işletme binası gibi hizmete yönelik yapıların, ilgili TVK Bölge
Komisyonu tarafından belirlenen ya da belirlenecek geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma kararları doğrultusunda
hazırlanan uygulama projelerinin uygun görülmesi şartı ile yapılabileceğine,
karar verildi.

25 Mart 2016 CUMA

Resmî Gazete Sayı : 29664
İLKE KARARI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
Toplantı No. ve Tarihi : 30 - 03.02.2016 Toplantı Yeri
Karar No. ve Tarihi : 94 - 03.02.2016 ANKARA

DOĞAL SİT ALANLARINDA KALAN YAPILARDA YAPI RUHSATI
DEĞİŞİKLİĞİ VE BASİT ONARIMLARA DAİR İLKE KARARI

Doğal Sit Alanlarında olup, ruhsatı ve mimari projesi daha önce komisyonca uygun örülen
mevzuata uygun olarak tamamlanmış veya mevzuata uygun devam eden veya yapı ruhsatı
almış veya yapı kullanma izni almış yapıların;

vaziyet planında kaydırma ve yer değişikliği yapmamak, taban alanı büyüklüğü, kontur ve
çatı dahil bina yüksekliğini değiştirmemek kaydı ile,

• imar planı değişikliğine gerek bulunmayan ve ilave yapılaşma içermeyen, yapı ruhsatı
değişikliği gerektiren esaslı tadilatlarda,
• diğer basit tamir, onarım ve tadilatlarda,

Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu kararına gerek duyulmaksızın imar mevzuatı
kapsamında yetkili idarelerin izni ile yapılabileceğine;
karar verildi.

31 Ocak 2014 CUMAB

Resmî Gazete Sayı : 28899
İLKE KARARI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
Toplantı No. ve Tarihi : 20-28/11/2013 Toplantı Yeri
Karar No. ve Tarihi : 56-28/11/2013 ANKARA
TABİAT VARLIKLARINI KORUMA MERKEZ KOMİSYONU
İLKE KARARI
Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik
çerçevesinde ve Doğal Sit Alanlarının Değerlendirilmesine İlişkin Teknik Esaslar çerçevesinde
Doğal Sit Alanlarının Ön Değerlendirme ve Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Raporlarının
hazırlanması ve incelenmesi esnasında aşağıdaki ilke kararı oluşturulmuştur.
Ön Değerlendirme Raporları ve Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Raporlarının, Doğal Sit
Alanlarının Değerlendirilmesine İlişkin Teknik Esaslara uygun olarak hazırlanması, Araştırma
alanı sınırlarının ise;
a) Ekolojik değerlendirmelerde, kritik tür veya türler ile habitatların, ekosistemin mevcut
durumu bir bütün olarak irdelenmeli, alanın sınırları ise, kritik türlerin yayılım sınırları da
dikkate alınarak (alansal ve zamansal boyutta) belirlenmesi,
b) Alanın konumu, büyüklüğü ve doğal ve yapay eşiklerle ilişkisi ve ayırıcı unsurlar otoban,
karayolu, tren yolu, kanal, coğrafi sınırlar (sırt, tepe, orman sınırı, nehir, göl, deniz) vb. göz
önüne alınarak belirlenmesi,
c) Öncelikle varsa güncel hava fotoğrafları ve uydu görüntüleri ile daha önceden elde edilmiş
envanter bilgilerinden faydalanılarak, alanda mutlak korunması gereken tür ve habitatlar var
ise bunların yayılım alanları, ekolojik koridorlar ve yaşayan popülasyonları barındıracak
yeterli büyüklüğü dikkate alınarak belirlenmesi,
d) Alanda var olan herhangi bir organizmanın beslenme, yuvalama ve üreme gibi yaşamsal
faaliyetlerini sürdürdüğü alanların bütünlük durumunun dikkate alınarak belirlenmesi,
e) Jeolojik ve jeomorfolojik açıdan istisnai ve ilginç özellik barındırması halinde ise kaynak
değerin sınırları dikkate alınarak belirlenmesi,
Hazırlanan ve hazırlanacak olan Ön Değerlendirme Raporu ve Ekolojik Temelli Bilimsel
Araştırma Raporu alan sınırlarının, alanda bulunan diğer koruma statüleri de dikkate alınarak
yukarıdaki hususlar çerçevesinde değerlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

