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Daire Başkanlığımız 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu
çerçevesinde Bakanlar Kurulu Kararıyla ilan edilen korunan alanlar
olanYaban
Hayatı
Geliştirme
Sahalarının
yönetiminden
sorumludur.Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları, ülkemizde nesli tehlike
altına girmiş av ve yaban hayvanlarının korunması için 4915 sayılı
Kara Avcılığı Kanunu gereğince ilan edilen bir alan koruma
statüsüdür. İlgili kanunda bu sahalar “Av ve yaban hayvanlarının ve
yaban hayatının korunduğu, geliştirildiği, av hayvanlarının
yerleştirildiği, yaşama ortamını iyileştirici tedbirlerin alındığı ve
gerektiğinde özel avlanma plânı çerçevesinde avlanmanın
yapılabildiği sahalar” olarak tanımlanmaktadır. Bu sahalarla ilgili
olarak bahse konu kanunda yaban hayatının tahrip edilemeyeceği, bu
sahaların içerisinde veya dışarısında ekosistemin bozulamayacağı, bu
sahalara olumsuz etki yapacak tesislere izin verilemeyeceği,
onaylanmış yönetim ve gelişme plânlarında belirtilen yapı ve tesisler
dışında hiçbir yapı ve tesis kurulamayacağı, irtifak hakkının tesis
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edilemeyeceği belirtilmektedir. Bu sahaların amacına uygun bir
şekilde yönetilebilmesi için ilgili yönetmeliklerle belirlenen yöntem
ise bu sahaların Yönetim ve Gelişme Planlarının hazırlanmasıdır.
Yaban Hayatı Geliştirme Sahalarının Yönetim ve Gelişme Planları
4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununun 4. Maddesinin 8. Fıkrasına
istinaden hazırlanarak 08.11.2004 tarih ve 25637 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Yaban Hayatı Koruma ve
Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları ile İlgili Yönetmelik” çerçevesinde
hazırlanır. Söz konusu yönetmeliğin 11. maddesinde “Yaban hayatı
geliştirme sahalarında ve gerekli görülen yaban hayatı koruma
sahalarında yaşama ortamını iyileştirici çalışmaların yer aldığı
gelişme ve yönetim planları Genel Müdürlükçe hazırlanır veya
hazırlattırılır, Genel Müdürlükçe onaylanarak yürürlüğe konulur.”
hükmü yer almaktadır.
Bu kapsamda, ülkemizde bugüne kadar tescil edilmiş 80 adet
Yaban Hayatı Geliştirme Sahası bulunmaktadır. Bu sahalardan 17
adedi aynı zamanda sulak alan statüsündedir.
Yönetim ve Gelişme
Planları alanla ilgili grupların ihtiyaçları ile doğa koruma
gerekliliklerinin uyumlu hale getirildiği belgelerdir. Yaban Hayatı
Geliştirme Sahaları ilan edilirken ülkemizde nesli tehlike altında olan
ve Bakanlığımızca koruma altına alınmış olan türlerden hedef türler
seçilmiştir. Tek bir hedef türe yönelik olarak ilan edilmesine rağmen
sahaların planlanması sırasında tür koruma planlarının ancak
ekosistemi korumakla başarılı olabileceği deneyimi kazanılmıştır.
Sahaların planlanmasında dikkat edilen en önemli hususlardan biri
Kara Avclığı Kanununun 4. Maddesinin 5. Fıkrasında getirilen
“Yaban hayatı koruma ve geliştirme sahalarında yaban hayatı tahrip
edilemez, ekosistem bozulamaz, yaban hayatı koruma ve geliştirme
sahaları ile üretme istasyonları dışında da olsa bu sahalara olumsuz
etki yapacak tesislere izin verilemez, varsa mevcut tesislerin atıkları
arıtılmadan bırakılamaz, onaylanmış plânlarda belirtilen yapı ve
tesisler dışında hiçbir yapı ve tesis kurulamaz, irtifak hakkı tesis
edilemez. Bu sahalarda Bakanlıkça gerektiğinde ilave yasaklamalar
getirilebilir. Bakanlığın uygun görüşü alınmadan diğer kamu kurum
ve kuruluşlarınca yasaklama getirilemez.” hükmüdür. Bu nedenle
planlar ekosistem yaklaşımını iyi bilen, ekosistemdeki ilişkileri tüm
boyutlarıyla ele alabilen, ekosistemi iyi gözlemleyen ve iyi analiz
eden kişilerce hazırlanmaktadır.
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Daire Başkanlığımız tarafından hazırlanan Yönetim ve Gelişme
Planlarında her bir korunan alanın farklı özellikleri göz önünde
bulundurulmakta ve sahalar katılımcı bir yaklaşımla planlanmaktadır.
Yönetim ve Gelişme planları bir bakıma alanı kullanan insanların
doğayla imzalayacağı bir anlaşmadır ve koruma-kullanma dengesi
içerisinde sürdürülebilir bir doğa koruma için gereklidir. Yönetim ve
Gelişme Planlarının hazırlanması üç aşamadan oluşan bir süreçtir.
Birinci kısımda alanın coğrafi konumu, tarihçesi, arazi kullanımları,
ilgi grupları, yönetim yapısı gibi genel bilgiler, jeoloji, toprak, iklim
ve su verileri gibi fiziksel veriler, flora, fauna, vejetasyon, hedef türe
yönelik üreme, beslenme barınma alanları gibi ekosistem verileri,
yörede yaşayan insanların nüfus, geçim kaynakları, doğal
kaynaklardan yararlanma durumları gibi sosyo-ekonomik veriler elde
edilir. İkinci kısımda, birinci kısımda elde edilen veriler bütüncül bir
şekilde değerlendirilerek tehdit ve sorun analizi yapılır, hedef türlerin
ve ekosistemin karşı karşıya olduğu baskılar tanımlanır ve alternatif
çözüm yolları üretilir. Üçüncü kısım ise ilk iki kısımdaki veri toplama
ve analiz sonuçlarına göre yapılacak sentez, yani bölgeleme ve
uygulama planı çalışmalarıdır. Bu kısımda hedef türler veya nesli
tehlike altında olan türler tarafından üreme ve barınma amacıyla en sık
olarak kullanılan bölgeler mutlak koruma bölgesi olarak belirlenir ve
burada bilimsel çalışmalar haricinde hiçbir faaliyete izin verilemez.

Koruma-kullanma dengesinin sürdürülebilir olmasını sağlamak
için Yönetim ve Gelişme Planlarıyla saha içerisinde düzenlenen
aktiviteler iki bölüme ayrılabilir;
Yönetim ve Gelişme Planının “Yönetim” kısmında yer alan ve
sahada yapılabilecek faaliyetlere yönelik olarak alınan bölgeleme
kararları doğrultusunda yapılan faaliyetler. Bu faaliyetler yöre
insanının günlük temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesine yönelik
faaliyetlerdir. Ormancılık, arıcılık, avcılık, tarım ve hayvancılık,
su kaynaklarından yararlanma, ekoturizm, yaylacılık, vb.
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faaliyetler ile ilgili kararlar bölgeleme çalışmasında belirlenen üç
farklı zon için ayrı ayrı olmak üzere tanımlanır. Mutlak Koruma
Bölgesi olarak tanımlanan bölge, ulusal ve uluslar arası düzeyde
korunan doğal flora ve faunanın sürdürülebilirliğinin sağlanması
için daha sıkı korunması zorunlu olan, ekosistem bütünlüğü arz
eden kaynak alanlarını kapsamaktadır. Özellikle Yaban Hayatı
Geliştirme Sahasının hedef türlerinin, ulusal veya uluslar arası
ölçekte nesli tehlike altında olan türlerin üreme ve yuvalama
alanlarını kapsayan habitatlar, insan müdahalesi görmeden
mutlak korunması gereken alanlardır. Bu bölgede hiçbir şekilde
otlatma, bitki toplama, yaylacılık, ormancılık faaliyetleri, arıcılık
faaliyetleri, avcılık faaliyetleri, yol ve patika yapımı, alt yapı, üst
yapı, bina ve tesis yapımı, maden arama ve işletimi, alandan
malzeme alımı, su alımı, su yatağının değiştirilmesi, balık üretim
istasyonu gibi doğal yapıya ve alanda yaşayan flora ve faunaya
etki edebilecek faaliyetlere izin verilmemektedir.
Bölgeleme:
( Genel anlamda olup sahanın özelliklerine göre bazı değişiklikler
yapılabilinir.)
Mutlak Koruma Bölgesi
“Mutlak Koruma Bölgesi; Küresel ölçekte korunması gereken
ve/veya ülkemizin taraf olduğu sözleşmelerde korunması taahhüt
edilen türlerin bağımlı oldukları habitatlardan, günümüze kadar hiçbir
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insan müdahalesi görmeden doğallığı muhafaza edilmiş olan alanlar
mutlak koruma bölgesi olarak ayrılır.”
Mutlak Koruma Bölgesinde;
1-Hiçbir şekilde otlatma, ekoturizm, eğitim, tanıtım, bitki
toplama, yaylacılık, ormancılık, arıcılık, avcılık faaliyetleri, yol ve
patika yapımı, alt yapı, üst yapı, bina ve tesis yapımı, maden arama ve
işletimi, alandan malzeme alımı, su alımı, su yatağının değiştirilmesi,
balık üretim istasyonu gibi doğal yapıya ve alanda yaşayan flora ve
faunaya etki edebilecek faaliyetlere izin verilmez.
2-

Mutlak

Koruma

Bölgesinde

İl

Şube

Müdürlüğünün

kontrolünde; ilgili mevzuat çerçevesinde yapılması zorunlu olan
envanter çalışmaları ve koruma faaliyetleri ile Yönetim ve Gelişme
Planı esasları dahilinde tahribata neden olmayan bilimsel amaçlı
araştırma ve izleme faaliyetlerine izin verilebilir.
3- YHGS içerisinde veya dışında verilen maden arama ve
işletme faaliyeti MKB’ne kuş uçumu en az 200-300 m mesafede
olmak zorundadır.

Hassas Koruma Bölgesi (HKB)
Hassas koruma bölgesinin ana amacı; Bir alanın kaynak değeri
ya da çekirdek zonunu oluşturan bölümü geleneksel kullanımla iç içe
günümüze kadar gelebilmiş ise, hedef türlerin, habitatlarının
bozulmadan gelecek nesillere intikalini sağlayacak şekilde kullanımı,
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zaman, faaliyet ve süreye göre kısıtlandığı kısımlardır. Yönetim
maksadı ise müdahale görmüş kaynak değerlerini koruyarak ve/veya
iyileştirme çalışmaları ile doğal süreçlere yaklaşmasını sağlayarak
türlerin ve habitatların geleceklerini teminat altına almaktır.
Hassas Koruma Bölgesinde:
1- Arıcılık: Sınırlı sayıda olmak koşuluyla İl şube müdürlüğünce
doğaya uygun arılık yerleri planlanır ve tesis edilir. Planlanan ve tesis
edilen arılık yerleri hariç İl şube müdürlüğünden izin almak ve
ağaçlara zarar vermemek koşuluyla kara kovan konulabilir.
2- Bitki Toplama: Bu bölgede bitki toplama faaliyetlerine izin
verilmez.
3- Su Kullanım Koşulları: Hassas Koruma Bölgesi içerisinde
kalan su kaynakları ticari olmamak kaydıyla yöre halkının içme suyu
ihtiyaçlarını karşılamak üzere yapılacak su isale hatları ve yaban
hayatı yaşam ortamlarını düzeltme amacı dışında alınamaz, su
yataklarının yapısını değiştirecek müdahalelerde bulunulamaz.
4- Balık Üretim İstasyonları: İl Şube müdürlüğü tarafından
derelerde ve göllerde tespit edilen doğal balık türlerinin artırılması,
azalan derelere ve göllere salınması amacıyla doğal balık üretim
istasyonu kurulabilir. Mevcut tüm balık çiftliklerinin, derelerin
kirlenmesi ve biyolojik çeşitliliğin korunması amacıyla alanın gelişim
amaçlarına uygun bir şekilde işlettirilmesi esastır. Var olan ticari
işletmeler İl şube müdürlüğü tarafından istenilen ek önlemleri almakla
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sorumludurlar. Bu alanlara ticari amaçlı yeni balık çiftlikleri
kurulamaz.
5- Avcılık: Bu bölge içerisinde her türlü avcılık faaliyeti yasaktır.
6- Kamu Kurumlarının Yatırımları: Korunan alan içerisinde
veya yakın çevresinde yaşayan halkın ihtiyaçlarını karşılamak üzere
başka bir seçenek olmaması halinde kamu hizmetleri yatırımlarına
(yol, su, elektrik, telefon vb. her türlü alt ve üst yapı) ticari amaçlı
olmaması kaydıyla Genel Müdürlükçe belirlenen şartlar çerçevesinde
izin verilebilir. Bu izinlerde alandaki doğal yapıya ve biyolojik
çeşitliliğe en az zarar verecek şekilde teknolojik imkânların
kullanılması zorunludur.
7- Planlama: Bu bölge içerisinde yaban hayatı tanıtım merkezi
ve bekçi kulübesi yapılabilecektir. Günübirlik kullanım alanları ve yeni
yerleşim yerleri oluşturulamaz.
8- Tarım ve Hayvancılık Faaliyetleri: Tarım alanlarına
ulaşım

için

mevcut

yollar

kullanılacak

olup

yeni

yollar

açılmayacaktır. Ekosisteme zarar vermeyecek geleneksel tarım
uygulamaları devam ettirilecektir. Ekosisteme ve yaban hayatına
zarar verecek kimyasallar, zirai ilaçlar ve gübreler kullanılmaması
için

İl Şube müdürlüğünce ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla

temasa geçilerek gerekli önlemler alınacaktır. Ayrıca bu konuda
kamuoyunun

bilgilendirilip

bilinçlendirilmesi

sağlanacaktır.

Mevcut hayvan çiftliklerinin gelişme ve yönetim planı amaçlarına
uygun bir şekilde işlettirilmesi İl Şube müdürlüğü tarafından
denetlenecektir.

Yeni

çiftliklerin
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kurulması

talepleri

Bölge

Müdürlüğünce

belirlenecek

esas

ve

usuller

doğrultusunda

değerlendirilecektir.
9-Mera Alanları, Subalpin/Alpin Alanlar, Otlatma: Yaban
hayatı hükümlerini içeren Bölge Müdürlüğü görüşleri otlatma planını
yapacak ilgili kuruma bildirilir. Nesli tehlikede endemik bitkilerin
bulunduğu alanlar otlatma kapsamı dışında tutulur. Köylere ve
yaylalara tahsis edilecek mera alanlarında taşıma kapasitesinin
hesaplanması zorunludur. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların
belirlenecek ve planlanacak mera alanları dışarısına başıboş
bırakılması

kesinlikle

yasaktır.

Ormanlık

alanlarda

otlatma

yürürlükteki mevzuat çerçevesinde belirlenecektir.
10- Ormancılık: Alanın hedef türünün ekolojik istekleri göz
önüne alınarak, yaşam alanlarını iyileştirici ve doğal peyzajı dikkate
alan ekosistem tabanlı çok yönlü fonksiyonel amenajman planları
doğrultusunda ormancılık faaliyetleri sürdürülür. Fonksiyonel planın
olmaması durumunda Yönetim ve Gelişme Planı Genel Prensiplerinin
ilgili maddesi çerçevesinde yürütülecektir. Bu bölge içerisinde kalan
meşcerelerde; meşcere bakımları,

silvikültürel müdahaleler ve yol

şebeke planında bulunan orman yollarının ve yol bakımlarının
yapılması İl Şube Müdürlüğünün bilgisi ve alandan sorumlu birimi ile
işbirliği

içerisinde

İşletme

Orman

Şeflikleri

tarafından

gerçekleştirilebilir. Şebeke planında bulunmayan yol yapımı talebi
halinde Bölge Müdürlüğünün uygun görüşü alınacaktır.
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11- Ekoturizm: İl Şube müdürlüğü tarafından belirlenecek
faaliyetler, yapılacak bir plan çerçevesinde yine İl Şube müdürlüğünce
eğitilecek alan kılavuzları eşliğinde yürütülebilecektir.
12- Yaylacılık: Bu bölge içerisinde yaylacılık faaliyetleri
yapılmasına izin verilmez.
13- Madencilik: Bu bölge içerisinde 5. ve 6. Grup maden
haricinde madencilik arama ve işletme faaliyetleri yapılamaz. 5. ve 6.
Grup madenlerin arama ve işletmesi genel prensipler 14. maddesi
çerçevesinde

yapılabilir.

Yol

yapımı

talebi

halinde

Bölge

Müdürlüğünün uygun görüşü alınacaktır.

Sürdürülebilir Kullanım Bölgesi (SKB)
Tabiatı koruma amacıyla belirlenmiş kurallara göre ekonomik
faaliyetlerin sürdürülmesine izin verilen, çekirdek bölge ile insani
faaliyetlere açık bölgeler arasında kalan alanlar sürdürülebilir kullanım
bölgesi olarak ayrılabilir. Sürdürülebilir kullanım bölgesinin maksadı,
ekolojik ortam ile uyumlu sürdürülebilir doğal kaynak kullanımını
sağlamaktır.
Yaban Hayatı Geliştirme Sahası için belirlenmiş olan hedef
türlerin korunması ve gelişimi için ayrılmış olan MKB ve HKB
üzerinde baskı unsuru yaratmayacak biçimde, Yaban Hayatı Geliştirme
Sahası sınırları içerisinde yöre halkının ve ziyaretçilerin alanın koruma
statüsü ve değerleri ile uyumlu temel, gündelik ve rekreasyonel
ihtiyaçlarının

karşılanması

amacı
9

ile

doğal

kaynak

kullanım

biçimlerine (ormancılık, tarım, su kaynaklarının kullanımı, hayvancılık
ve otlatma, yerleşim, yaylacılık, alan yönetimi ve rekreasyonel
faaliyetleri) izin verilen alanlardır.
1- Arıcılık: İl Şube müdürlüğü tarafından doğaya uygun arılık
yerleri planlanır ve tesis edilir. Planlanan ve tesis edilen arılık yerleri
hariç İl Şube Müdürlüğünden izin almak ve ağaçlara zarar vermemek
koşuluyla kara kovan konulabilir.
2-

Bitki

Toplama:

Belirtilen

yerlerde,

dönemlerde

ve

miktarlarda İl Şube Müdürlüğünün belirleyeceği usul ve esaslar
çerçevesinde bitki toplanılmasına izin verilebilir.
3- Su Kullanım Koşulları: Su kullanım koşulları için 3 (üç)
farklı üniversitenin yaban hayatı başta olmak üzere yapılacak
yatırımın özeliğine göre idarenin uygun göreceği bilim dallarında
konusunda uzmanlaşmış öğretim üyelerince hazırlanacak, tesisin bu
yaban hayatı geliştirme sahasındaki hedef tür ve diğer türlerin bu
alandaki devamlılığını tehlikeye düşürmeyeceğini ve ekosistemi
bozmayacağını belirtir ekosistem değerlendirme ve çevre düzen
raporu sonucunda Sulak Alanlar Mevzuatı çerçevesinde yürütülür.
4- Balık Üretim İstasyonları: Mevcut tüm balık çiftliklerinin,
derelerin kirlenmesi ve biyolojik çeşitliliğin korunması amacıyla
alanın gelişim amaçlarına uygun bir şekilde işlettirilmesi esastır. Bu
alanlara ticari amaçlı yeni balık çiftlikleri Bölge Müdürlüğünce
belirlenecek esas ve usuller çerçevesinde kurulabilir. Var olan ticari
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işletmeler ile kurulacak yeni işletmeler İl Şube Müdürlüğü tarafından
istenilen ek önlemleri almakla sorumludurlar.
5- Avcılık: Envanteri yapılmış, sürdürülebilir kullanıma uygun
olarak belirlenen alanlarda ve sayılarda av hayvanlarının;
a) Karada yaşayanlarının avcılığı, Genel Müdürlükçe onaylanan
Avlanma Planı çerçevesinde, belirlenen kota sayısı kadar ve belirlenen
bedellerle,
b) Suda yaşayanlarının avcılığı, Su Ürünleri Sirkülerinde yasaklanan
dereler hariç Bölge Müdürlüğünün uygun görüşü ve izniyle belirlenen
usul ve esaslar çerçevesinde sportif olta balıkçılığı çerçevesinde
yaptırılabilir.
Avcılık faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini temin için uygun olan
yerlere doğaya uygun gözlek yerleri ve bek yerleri yapılabilir. Av
organizasyonu Kara Avcılığı Kanunu ve buna ilişkin yönetmelikler
çerçevesinde yapılır.
6- Kamu Kurumlarının Yatırımları: Korunan alan içerisinde
veya yakın çevresinde yaşayan halkın ihtiyaçlarını karşılamak üzere
başka bir seçenek olmaması halinde kamu hizmetleri yatırımlarına
(yol, su, elektrik, telefon vb. her türlü alt ve üst yapı) ticari amaçlı
olmaması

kaydıyla

Bölge

Müdürlüğünce

belirlenen

şartlar

çerçevesinde izin verilebilir. İzin verilmesi halinde Genel Müdürlüğe
bilgi verilir.
7- Planlama: Bu bölge içerisinde yaban hayatı tanıtım merkezi,
av köşkleri, bungalovlar, bekçi kulübesi, giriş kulübesi vb. yapı ve
tesisler yapılabilecektir. Yeni yerleşim yerleri ve yaylalar ilgili
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kurumlarla işbirliği içerisinde yapılacak imar planı dahilinde sınırlı
olarak yer alabilir.
8- Tarım ve Hayvancılık Faaliyetleri: Ekosisteme zarar
vermeyecek tarım uygulamaları devam ettirilecektir. Ekosisteme ve
yaban hayatına zarar verecek kimyasallar, zirai ilaçlar ve gübreler
kullanılmaması için İl Şube müdürlüğünce ilgili kamu kurum ve
kuruluşlarla temasa geçilerek gerekli önlemler alınacaktır. Ayrıca
bu

konuda

kamuoyunun

bilgilendirilip

bilinçlendirilmesi

sağlanacaktır. Mevcut hayvan çiftliklerinin gelişme ve yönetim
planı amaçlarına uygun bir şekilde işlettirilmesi İl Şube müdürlüğü
tarafından denetlenecektir. Yeni çiftliklerin kurulması talepleri plan
hükümlerine aykırı olmayacak durumlarda Bölge Müdürlüğünce
değerlendirilecektir.

Sonucundan

Genel

Müdürlüğe

bilgi

verilecektir. Tarım ve hayvancılığın teşviki için gerekli olan yapı ve
tesislerin (ahır, samanlık, kümes, havuz, depo vb.) yapımına izin
verilecektir.
9-Mera Alanları, Subalpin/Alpin Alanlar, Otlatma: Yaban
hayatı hükümlerini içeren Genel Müdürlük görüşleri otlatma planını
yapacak ilgili kuruma bildirilir. Nesli tehlikede endemik bitkilerin
bulunduğu alanlar otlatma kapsamı dışında tutulur. Köylere ve
yaylalara tahsis edilecek mera alanlarında taşıma kapasitesinin
hesaplanması zorunludur. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların
belirlenecek ve planlanacak mera alanları dışarısına başıboş
bırakılması

kesinlikle

yasaktır.

Ormanlık

yürürlükteki mevzuat çerçevesinde belirlenecektir.
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alanlarda

otlatma

10- Ormancılık: Yönetim ve Gelişme Planı genel prensipleri
çerçevesinde yürütülecektir. Şebeke planında bulunmayan yol yapımı
talebi halinde Bölge Müdürlüğünün uygun görüşü alınacaktır.

11- Ekoturizm: İl Şube müdürlüğü tarafından belirlenecek
faaliyetler, yapılacak bir plan çerçevesinde yine İl Şube müdürlüğünce
eğitilecek alan kılavuzları eşliğinde yürütülebilecektir.
12- Yaylacılık: Bu bölge içerisindeki yaylaların mevcut
durumları korunarak geleneksel kullanımları ile faaliyetlerine devam
etmeleri sağlanacaktır. Yaylaların kullanımı sınırları belirlenen
alanlarda İl Şube müdürlüğü ve ilgili kurumlarca hazırlanacak plan
çerçevesinde yaban hayatına ve ekosisteme zarar vermeyecek şekilde
olacaktır. Bu konuda kamuoyu bilgilendirilip bilinçlendirilecektir.
13- Madencilik: Bu bölge içerisinde Genel Prensiplerde
yasaklanmış olan 1. ve 2. Grup madenler haricindeki madenlerin
arama ve işletilmesi yapılabilir. Arama ve işletme faaliyetleri genel
prensipler 14. madde çerçevesinde sürdürülür. Yol yapımı talebi
halinde Bölge Müdürlüğünün uygun görüşü alınacaktır.

Kontrollü Kullanım Bölgesi (KKB)
Korunan alanlar içerisinde yer alan turizm ve rekreasyon
alanları, yerleşim yerlerinin yer aldığı alanlar turizm ve rekreasyon
hizmetlerinden ziyaretçilerin faydalanmasını sağlamak ve mevcut
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yerleşim alanlarında planlı gelişimi sağlamak amacıyla Kontrollü
Kullanım Bölgesi olarak ayrılır.
Bu bölgede yapılacak Balık üretim istasyonları, yeni yerleşim
bölgeleri, turizm ve rekreasyon alanları, 3.4.5. ve 6. Grup madenler ve
enerji yatırımları için Genel Müdürlüğün belirlediği usul ve esaslar
çerçevesinde

hareket

edilir.

Diğer

her

türlü

faaliyet

Bölge

Müdürlüğünün uygun görüşü çerçevesinde gerçekleştirilebilir.
Mustafa ÖZER
Yaban Hayatı Şube Müd.
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