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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.  
 


