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Çevre ve Orman Bakanlığından:
Sulak Alanların Korunması Yönetmel ğ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1 — Bu Yönetmel ğ n amacı, Özell kle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme
Sah p Sulak Alanlar Hakkında Sözleşme (Ramsar Sözleşmes )’n n uygulanmasına yönel k, uluslararası öneme
sah p olsun veya olmasın tüm sulak alanların korunması, gel şt r lmes ve bu konuda görevl kurum ve kuruluşlar
arasında şb rl ğ ve koord nasyon esaslarını bel rlemekt r.
Kapsam
Madde 2 — Bu Yönetmel k, Ramsar Sözleşmes çerçeves nde uluslararası öneme sah p olsun veya
olmasın tüm sulak alanlar le bu alanlarla l şk l hab tatların korunması ve akılcı kullanımı, sulak alanların
yönet m le Ulusal ve Yerel Sulak Alan Kom syonlarına l şk n usul ve esasları kapsar.
Dayanak
Madde 3 — Bu Yönetmel k, 2872 sayılı Çevre Kanunun 9 uncu maddes , 4856 sayılı Çevre ve Orman
Bakanlığının Teşk lat ve Görevler Hakkında Kanunun 13 üncü maddes , 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunun 4
üncü maddes ne dayanılarak;
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 paralel olarak;
hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4 — Bu Yönetmel kte geçen,
Bakanlık: Çevre ve Orman Bakanlığını,
Genel Müdürlük: Doğa Koruma ve M ll Parklar Genel Müdürlüğünü,
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
Sözleşme (Ramsar Sözleşmes )"y ,
Sulak Alan: Sözleşmen n amacı bakımından, alçak gelg tte der nl ğ altı metrey aşmayan den z suyu
alanlarını da kapsamak üzere, doğal ya da yapay, sürekl ya da geç c , durgun ya da akar, tatlı, acı ya da tuzlu
bütün sular le bataklık, sazlık, ıslak çayır ve turbalıkları,
Uluslararası Öneme Sah p 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 alanları,
Ramsar Alanı; Sözleşmen n 2 nc maddes gereğ nce,"Uluslararası Öneme Sah p Sulak Alanlar
L stes "ne dah l ed len sulak alanları,
Yapay Sulak Alan: İçme, kullanma ve sulama suyu tem n le elektr k üret m amacıyla yapılan baraj ve
gölet g b su yapılarını,
Kom syon: Yönetmel ğ n 27 nc maddes le teşk l ed len Ulusal Sulak Alan Kom syonunu,
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 ,
Akılcı Kullanım: Sulak alanların ekoloj k karakter korunarak gelecek nes ller n ht yaçlarını da
karşılayab lecek tarzda kullanılmasını,
Sulak Alan Yönet m Planı: Sulak alanların akılcı kullanımını sağlamak üzere koruma, kullanım,
araştırma, zleme ve denet m g b etk nl kler n ve tedb rler n tümünü bütüncül b r yaklaşımla tanımlayan planları,
Yabancı Tür: B r sulak alan ekos stem nde doğal olarak bulunmayan türü,
Turba: Oks jens z ve suya doygun ortamlarda çökelerek b r km ş ve kısmen ayrışmış organ k ve
norgan k materyallerden oluşan karışımı,
Proses Artığı Çamur: Evsel ve endüstr yel atık su arıtma şlemler sonucu tes slerden atık veya artık
çamur olarak bırakılan malzemey ,
Başvuru Formu: Bakanlığın veya Genel Müdürlüğün zn ne tab faal yetler ç n Bakanlık tarafından
gel şt r lecek formlar le bu Yönetmel k ek nde yer alan formları,
İz n Formu: Bakanlığın veya Genel Müdürlüğün zn ne tab faal yetler ç n Bakanlık tarafından
gel şt r lecek formlar le bu Yönetmel k ek nde yer alan formları,
Koruma Bölgeler : Mutlak Koruma Bölges , Sulak Alan Bölges , Ekoloj k Etk lenme Bölges ve Tampon
Bölgen n kapsadığı alanı,
Mutlak Koruma Bölges : Koruma Bölgeler çer s nde yer alan, su kuşlarının yoğun ve toplu olarak
kuluçka yaptığı ve geceled ğ alanlar; nad r ve nesl tehl kedek kuş türler n n öneml üreme bölgeler le nesl
tehl kede veya dar yayılışlı sulak alana bağımlı doğal b tk türler n n bulunduğu alanları,
Sulak Alan Bölges : Açık su yüzeyler , lagünler, neh r ağızları, tuzlalar, geç c ve sürekl tatlı ve tuzlu su
bataklıkları, sulak çayırlar, sazlıklar ve turbalıklar g b hab tatların oluşturduğu bölgey ,
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Ekoloj k Etk lenme Bölges : Sulak alan ekos stem le l şk l ve s stem destekleyen den z, kumul,
kumsal, çalılık, ağaçlık, orman, çayır, mera ve çelt k alanları g b hab tatların oluşturduğu bölgey ,
Tampon Bölge: Sulak alan havzasının coğraf durumu, topograf k özell kler ve araz n n mevcut
kullanım durumuna göre; sulak alan ekos stem n korumak maksadı le ayrılan ve su toplama havza sınırını
geçmemek ve sınırları varsa ekoloj k etk lenme bölges nden yoksa sulak alan bölges nden t baren 2500 metreden
az olmamak üzere ayrılan bölgey ,
fade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Koruma, Kullanım İlkeler ve Yasaklar
Koruma lkeler
Madde 5 — 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 esastır.
b) Sulak alanlarda b yoloj k çeş tl l ğ n korunması ve gel şt r lmes ç n gerekl tedb rler alınır.
c) Sulak alanların akılcı kullanımı le uyumlu, korunmalarına ve gel şt r lmeler ne katkı sağlayacak
faal yetler desteklen r ve teşv k ed l r.
d) Ekoloj k karakter bozulmuş sulak alanların rehab l tasyonu sağlanır.
e) Kurutulmuş sulak alanların tekn k ve ekonom k olarak uygun olanlarının ger kazanımı ç n gerekl
tedb rler alınır.
f) Ramsar L stes nde yer alsın veya almasın uygun sulak alanlarda su kuşları populasyonlarının
arttırılması sağlanır.
Kurutma ve doldurma
Madde 6 — Sek z hektardan daha büyük doğal sulak alanlar doldurulamaz ve kurutulamaz. Sek z
hektardan daha küçük doğal sulak alanların kurutulması ve doldurulması Bakanlığın zn ne tab d r.
Su alımı
Madde 7 — Koruma bölgeler çer s nden doğal 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 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 Bakanlığın uygun görüşü alınır.
Kum alımı
Madde 8 — Koruma bölgeler nden Bakanlığın uygun görüşü alınmadan kum ve çakıl alınamaz.
Kumulların doğal yapıları bozulamaz.
Turba çıkarılması
Madde 9 — Koruma bölgeler nde turba çıkarmak steyen gerçek ve tüzel k ş ler ver len "Başvuru
Formu" le Bakanlığa başvurur (Ek-3). Bakanlığın uygun görmes hal nde "Turba Çıkarımı İz n Belges "
düzenlenerek (Ek-4) z n ver l r.
Saz kes m
Madde 10 — Koruma bölgeler nde, kuşların kuluçka alanlarını bozmamak kaydıyla, her yıl Ek m,
Kasım ve Aralık ayları çer s nde, kara tarafından su kes m ne doğru ve bütün saz alanının %30’unu geçmeyecek
şek lde saz kes m yapılab l r. Koruma bölgeler nde saz ve d ğer b tk türler n n yakılması, sazların sökülmes ve
tahr p ed lmes yasaktır.
Saz kesmek steyen gerçek ve tüzel k ş ler; Bakanlığa başvurur. Saz kes m başvuru formunu doldurur
(Ek-5). Bakanlığın uygun görmes hal nde her b r sulak alan ç n, saz kes lecek alanlara ve kes lecek saz
m ktarına, yukarıda bel rt len esaslara uyulması kaydıyla "Saz Kes m İz n Belges " le (Ek-6) z n ver l r.
Kes len sazları alandan çıkarmak steyen gerçek ve tüzel k ş ler Bakanlığa başvurur. "Saz Nak l
Formu"nu doldurur (Ek-7). Bakanlıkça yapılacak değerlend rme sonucunda başvuru sah b ne "Saz Nak l İz n
Belges " (Ek-8) ver l r.
Saz kes m ve nak l belges olmayan gerçek ve tüzel k ş ler saz kes m ve nakl n yapamazlar.
Yaban b tk ve hayvan türler n n toplanması
Madde 11 — 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.
Yabancıların yapacağı her türlü nceleme ve araştırmalar Bakanlığın zn ne tab d r. Yerl araştırmacılar
Bakanlığa b lg vermek kaydıyla araştırma yapab l rler.
Yabancı türler
Madde 12 — Doğal sulak alanlara, hang amaçla olursa olsun, b l msel araştırma yapılmadan ve
Bakanlığın uygun görüşü alınmadan yabancı türler atılamaz, bırakılamaz.
Geçm şte atılmış ve b l msel araştırmalar sonucunda sulak alan ekos stem nde c dd olumsuzluklar
yarattığı tesp t ed len yabancı türler n alandan uzaklaştırılması, bu mümkün olmuyorsa populasyonlarının kontrol
ed lmes lg l Bakanlıklarca sağlanır.
Ağaçlandırma
Madde 13 — Bu Yönetmel k kapsamına g ren alanlarda, kuşların barınması ve üremes ç n yen
hab tatlar oluşturmak ve erozyonu önlemek g b amaçlarla yapılab lecek ağaçlandırmalar Genel Müdürlük zn ne
tab d r.
Atık su deşarjı
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Madde 14 — 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.
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.
Çöp, moloz, hafr yat, d p tarama ve proses atığı çamurları
Madde 15 — Bu Yönetmel k kapsamına g ren alanlara çöp, moloz, hafr yat, d p tarama ve proses artığı
çamurları dökülemez.
Genel Müdürlüğün uygun görüşü alınmadan d p taraması yapılamaz ve d p çamuru çıkarılamaz.
Yapay sulak alanların kullanımı
Madde 16 — Uluslararası öneme sah p yapay sulak alanlar, yaban hayatı varlığına özen göster lerek
yapım amacına uygun olarak kullanılır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Koruma Bölgeler n n Tesp t ve Uygulama Esasları
Koruma bölgeler n n tesp t ve lanı
Madde 17 — Sulak Alanlara a t mutlak koruma bölgeler , sulak alan bölgeler , ekoloj k etk lenme
bölgeler ve tampon bölgeler Bakanlığın koord nasyonunda Kom syon tarafından bel rlenecek kurum ve
kuruluşların uzmanlarınca araz de yapılan nceleme ve değerlend rmelerle tesp t ed l r. Koruma bölgeler sınırları
1/25.000 ölçekl topoğraf k har talar üzer nde göster l r ve Kom syonun görüşüne sunulur. Kom syonun uygun
görüşü alındıktan sonra Bakanlıkça onaylanır, lg l bakanlık ve val l klere b ld r l r.
Mutlak koruma bölges nde uygulama esasları
Madde 18 — Bu bölgede;
a) B l msel ve koruma amaçlı faal yetler le kuşların üreme dönem nde kuş gözlem ve görüntü alınması
Bakanlığın zn ne tab d r.
b) Kuşların üreme dönem nde alanda su ürünler st hsal yapılamaz, hayvan otlatılamaz.
c) Bakanlıkça gerekl görüldüğünde alan ç tle çevr l r.
Yukarıda bel rt lenler n dışında h çb r faal yete z n ver lemez.
Sulak alan bölges nde uygulama esasları
Madde 19 — Bu bölgede;
a) Mevcut araz kullanımı dışında yen tarımsal alanlar açılamaz, mevcut tarım araz ler nde sun gübre ve
tarım laçları kullanılamaz.
b) Ağaç kes m yapılamaz.
c) Kuş gözlem kuleler , gözlemevler , sey r amaçlı yaya yolları, Genel Müdürlük zn le yapılır.
d) İçme, kullanma ve sulama suyu projeler ne a t zorunlu tes sler, Genel Müdürlük zn le yapılır.
e) Madensel tuzların çıkarılması, su ürünler st hsal ve bunlara a t zorunlu tes sler Genel Müdürlük zn
le yapılır.
f) Bu Yönetmel ğ n 9 uncu ve 10 uncu maddeler nde tanımlanan usul ve esaslar çerçeves nde turba
çıkarımı ve saz kes m yapılır.
g) Hayvan otlatılmasına z n ver leb l r.
Yukarıda bel rt lenler n dışında h çb r faal yete ve yapılaşmaya z n ver lmez.
Ekoloj k etk lenme bölges nde uygulama esasları
Madde 20 — Bu bölgede;
a) Alanın ekoloj k karakter n n korunması esastır.
b) Mevcut araz kullanımı dışında yen tarımsal alanlar açılması yasaktır.
c) 19 uncu maddede bel rt len faal yetlere lave olarak, günü b rl k kullanım amacıyla lokanta, büfe, çay
bahçes , plaj kab n , gez parkurları, kuş gözlem kuleler , balıkçı tekneler ç n skele, yürüyüş yolları nşa
ed leb l r. Bu madde kapsamında planlanan projelere, alanların ekoloj k yapılarına göre Genel Müdürlükçe z n
ver l r.
d) Bu alanda ekoloj k karakter bozacak şek lde ağaç kes m yapılamaz.
Yukarıda bel rt lenler n dışında h çb r faal yete ve yapılaşmaya z n ver lmez.
Tampon bölgede uygulama esasları
Madde 21 — Bu bölgede;
a) Katı atık düzenl depolama alanına, katı atık bertaraf tes sler ne, bu Yönetmel kle 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 lemez.
b) Ek-2 de bel rt len faal yetler n yapımı Genel Müdürlüğün zn ne tab d r. Bu l stede yer alan faal yetler
ç n Bakanlıkça bel rlenecek başvuru formu çerçeves nde, Bakanlığa müracaat ed l r, müracaatın uygun
görülmes hal nde başvuru sah b ne z n belges ver l r.
c) Coğraf k, topoğraf k ve zem n koşulları neden yle yerleş m ve kentsel gel ş m zorunlu olarak bu
bölgede kalan ve Ulusal Sulak Alan Kom syonunca uygun görülen l merkezler n n sınırları çer s ndek sulak
alanlar ç n 26 ncı maddede bel rt len yönet m planları le özel hükümler get r leb l r.
Koruma bölgeler uyum esasları
Madde 22 — Yönet m planı tamamlanan sulak alanın bulunduğu bölgede çevre düzen planı olmaması
hal nde, çevre düzen planları yönet m planlarına uygun olarak yapılır. Mevcut olan çevre düzen planları
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yönet m planına uygun olarak rev ze ed l r. Yönet m planları yapılmayan sulak alanlarda se 17 nc maddede
bel rt len koruma bölgeler sınırları, çevre düzen planlarına şlen r.
İçme ve kullanma suyu rezervuarları
Madde 23 — İçme ve kullanma suyu rezervuarlarında Su K rl l ğ Kontrolü Yönetmel ğ hükümler
uygulanır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Ramsar Alanlarının İlanı ve Yönet m Planları
Ramsar alanlarının bel rlenmes
Madde 24 — Uluslararası öneme sah p Sulak Alanlardan Ramsar L stes ne dah l ed lecek alanlar
Kom syon tarafından bel rlen r.
Ramsar alanlarının sınırlarının tesp t ve lanı
Madde 25 — Ramsar alanlarının sınırları Kom syon tarafından bel rlenecek kurum ve kuruluşların
uzmanlarınca araz de yapılan nceleme ve değerlend rmelerle tesp t ed l r. Ramsar sınırları 1/25.000 ölçekl
har talar üzer nde göster l r ve Kom syonun görüşüne sunulur. Kom syonun uygun görüş alındıktan sonra
Bakanlıkça onaylanır ve Resmî Gazete’de yayımlanır.
Yönet m planlarının hazırlanması ve uygulanması
Madde 26 — Bakanlıkça, "Ramsar Sözleşmes Sulak Alan Yönet m Planı Rehber " esas alınarak,
uluslararası öneme sah p her b r sulak alan ç n yönet m planı yapılır veya yaptırılır.
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.
Yönet m planları le kara avcılığı ve su ürünler avcılığına l şk n özel düzenlemeler yapılab l r.
Yönet m planları, Kom syonun 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.
Val l kler; mahall çevre kurulları ve yerel sulak alan kom syonları vasıtasıyla yönet m planlarının
uygulanmasını, sürekl ve etk n b r zlemen n yapılmasını sağlamak ç n gerekl tedb rler alır ve düzenlemeler
yapar.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Ulusal Sulak Alan Kom syonu, Görevler , Çalışma Usul ve Esasları
Ulusal sulak alan kom syonun oluşumu
Madde 27 — Kom syon, Bakanlık Müşteşarının ve/veya Müşteşar Yardımcısının başkanlığında, Doğa
Koruma ve M ll Parklar Genel Müdürü, Tarım ve Köy şler Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürü, Devlet
Su İşler Genel Müdürü, Kültür ve Tur zm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü, Özel Çevre
Koruma Kurumu Başkanı, yüksek öğret m kurumlarının b yoloj ve z raat b l m dallarından, aynı daldan
olmamak koşuluyla k , sulak alanlar konusunda faal yet gösteren s v l toplum kuruluşlarından k olmak üzere
toplam 10 k ş den oluşur.
Kom syonda yer alacak yüksek öğret m kurum ve s v l toplum kuruluş üyeler Bakanlıkça bel rlen r ve 3
(üç) yılda b r yen len r.
Kom syonun sekreterya h zmetler Genel Müdürlükçe yürütülür.
Kom syonun görevler
Madde 28 — 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) Sulak alanlarla lg l sorunların çözümüne yönel k kararlar almak ve uygulanmasını sağlamak,
d) 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) Sulak alanlara bağımlı 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) Sulak alanların yurt ç nde ve yurt dışında tanıtılmasına yönel k faal yetler desteklemek,
h) Bu Yönetmel kle ver len d ğer görevler yapmak.
Kom syonun çalışma usul ve esasları
Madde 29 — Kom syon yılda en az k defa toplanır. Kom syon başkanı gerekl gördüğünde veya lg l
bakanlıkların taleb üzer ne Kom syonu olağanüstü toplantıya çağırab l r.
Kom syonda oy çokluğu le karar alınır. Kom syon Başkanı 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 olarak davet ed lecek tems lc ler
davet ed ld kler gündem maddes ne l şk n oylamaya katılırlar.
Kom syon, gündem ndek konularda hazırlık yapmak amacıyla lg l kuruluşlardan oluşan b r çalışma
grubu teşk l edeb l r.
Toplantı gündem
Madde 30 — Kom syonun toplantı gündem sekreterya tarafından hazırlanır. Kom syon üyeler
kom syon toplantısından en az 20 gün önce toplantı gündem le lg l tekl fte bulunab l r.
Gündem konuları toplantı tar h nden en az on beş gün önce üyelere gönder l r.
ALTINCI BÖLÜM
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Yerel Sulak Alan Kom syonu, Görevler , Çalışma Usul ve Esasları
Yerel sulak alan kom syonunun oluşumu
Madde 31 — Yönet m Planı hazırlanan ve hazırlanma sürec nde olan uluslararası öneme sah p sulak
alanların bulunduğu llerde "Yerel Sulak Alan Kom syonu" kurulur.
Kom syon l val s veya val n n görevlend receğ val yardımcısı başkanlığında, Ulusal Sulak Alan
Kom syonunun üyes kurumların bölge veya l müdürler , sulak alanın bulunduğu lçen n kaymakamı, l z raat
odası başkanı varsa su ürünler kooperat fler nden b r, avcılık ve atıcılık dernekler nden b r, yerel ün vers ten n
b yoloj ve z raat b l m dallarından, aynı daldan olmamak koşuluyla k , sulak alanlar konusunda faal yet gösteren
yerel s v l toplum kuruluşlarından b r tems lc n n katılımı le oluşur.
Kom syonun sekreterya h zmetler İl Çevre ve Orman Müdürlüğünce yürütülür.
Yerel sulak alan kom syonunun görevler
Madde 32 — Kom syon bulunduğu l dah l nde aşağıda bel rt len şler yapar.
a) Ulusal Sulak Alan Kom syonu tarafından alınan kararların uygulanmasını sağlamak.
b) Ulusal Sulak Alan pol t ka ve stratej ler n n uygulanmasını sağlamak.
c) Sulak Alan Koruma Bölgeler esaslarının uygulanmasını sağlamak.
d) Yönet m planının hazırlanma sürec nde gerekl destek ve katkıyı vermek.
e) Sulak Alan yönet m planlarının uygulanmasını sağlamak.
f) 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.
g) 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) Toplantı kararlarını Ulusal Sulak Alan Kom syonuna sunulmak üzere Bakanlığa b ld rmek.
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.
Yerel sulak alan kom syonunun çalışma usul ve esasları
Madde 33 — Yerel Sulak Alan Kom syonu yılda en az üç defa toplanır. Kom syon başkanı gerekl
gördüğünde veya Kom syon üyeler n n taleb üzer ne olağanüstü toplantıya çağırab l r.
Kom syon salt çoğunlukla toplanır ve oy çokluğu le karar alır.
Kom syona üye olarak katılan ün vers te ve s v l toplum kuruluşlarının tems lc ler b rer oy hakkına
sah pt r. Ayrıca, kom syona gözlemc davet ed lecek kurum veya kuruluşlar davet ed ld kler gündem maddes ne
l şk n oylamaya katılırlar.
Kom syon, gündem ndek konularda hazırlık yapmak amacıyla lg l kuruluşlardan oluşan b r çalışma
grubu teşk l edeb l r.
Toplantı gündem
Madde 34 — Kom syonun toplantı gündem sekreterya tarafından hazırlanır. Kom syon üyeler
Kom syon toplantısından en az 20 gün önce toplantı gündem le lg l tekl fte bulunab l r.
Gündem konuları toplantı tar h nden en az on beş gün önce üyelere gönder l r.
YEDİNCİ BÖLÜM
Çeş tl ve Son Hükümler
İdar yaptırımlar
Madde 35 — Uygulamadan sorumlu kurum ve kuruluşlar le gerçek ve tüzel k ş ler, sulak alanların
korunmasında bu Yönetmel k ve Yönetmel k uyarınca hazırlanan yönet m planları le bel rlenen esaslara uygun
şlem yapmakla yükümlüdürler.
Bu Yönetmel k hükümler ne aykırı hareket edenler hakkında 2872 sayılı Çevre Kanununun lg l
maddeler uygulanır.
Yönetmel kte hüküm bulunmayan haller
Madde 36 — Bu Yönetmel kte hüküm bulunmayan hallerde 2863 sayılı Kültür ve Tab at Varlıklarını
Koruma Kanunu, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu, 2873 sayılı M ll Parklar Kanunu le 1380 sayılı Su Ürünler
Kanunu hükümler uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmel k
Madde 37 — 30/1/2002 tar hl ve 24656 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sulak Alanların Korunması
Yönetmel ğ yürürlükten kaldırılmıştır.
Geç c Madde — Bu Yönetmel ğ n yayımı tar h nden önce faal yete geçm ş olan şletmeler, 31/12/2006
tar h ne kadar Bakanlıkça sten len şartları yer ne get rmeler kaydıyla faal yetler ne devam ederler.
Yürürlük
Madde 38 — Bu Yönetmel k yayımı tar h nde yürürlüğe g rer.
Yürütme
Madde 39 — Bu Yönetmel k hükümler n Çevre ve Orman Bakanı yürütür.
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