
Bunun için Çevre Dairesinden bir dilekçe  

formüleri istenebilir. 

 

Dilekçe aşağıda sıralanan bilgileri içermelidir: 

 Ağacın bulunduğu arsa/sokak, ev numarası, 

 arsadaki koruma altında bulunan ağaçları 

 gösteren bir vaziyet planı, 

 ortadan kaldırılmak istenen ağacın türü ve 

 bir metre yükseklikteki çevresinin ölçüsü 

 ağacın ortadan kaldırılmak istenmesinin         

gerekçesi. 

 

Sökülen / kesilen ağaç karşılığında hangi yeni 

ağaçların dikilmesi istenir ? 

Bir ağacın kesilmesine izin verilmişse bu yüzden 

ortaya çıkan ökolojik kaybın telafi edilmesi için 

kesilen ağaç karşılığında yeni ağaç dikilmesi  

istenebilir. 

Bunun için esas olarak yerli ağaçlar tercih edilir. 

çünkü yerli ağaçlar yabancı ağaç türlerine göre 

üstünlüğe sahiptir. Ağaçları Koruma Tüzüğünün 

bu konuda hangi yeni ağaç ve bitkilerin tercih 

edilebileceğini örneklerle gösteren bir seçme 

listesi vardır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

İstisna izninin hangi masrafları vardır ? 

Dilekçenin işlem görme süreci çerçevesinde ücrete 

tabi bir karar verilir. 

Dilekçenin işlem görmesi için harç alınır. Bu harcın 

şimdiki miktarı 30,00 €'dur. 

 

Ağaçları Koruma Tüzüğü ihlallerinde ne olur ? 

İzinsiz olarak koruma altındaki bir ağaca hasar  

veren, onu ortadan kaldıran ya da yapısını  

önemli şekilde değiştiren kimse düzenlemeye aykırı 

davranmış olur. 

Böyle davrananlar Siegen Belediyesi tarafından 

50.000 €'ya kadar varan para cezasıyla  

cezalan-dırılabilir. 

Gördüğü ağaç kesimlerinin ya da yapılan ağaç 

bakımıyla ilgili diğer işlerin yasallığından kuşku  

duyanlar gecikmeden Belediye Çevre Dairesine 

(adres ve ilgili görevliler aşağıdadır) ya da mesai 

saatleri dışında yerel polise başvurmalıdır. 

 

 

 

 

 

Başvurular ve bilgi için 

Universitätsstadt Siegen - Der Bürgermeister 

Umweltabteilung 

Telefon: (0271) 404-3212  

E-Mail: umwelt@siegen.de 

www.siegen.de/umwelt  

www.facebook.com/universitaetsstadt.siegen 

www.twitter.com/stadt_siegen  

 

Baumschutzsatzung - türkisch 

 

Baumschutz-

satzung 
 

türkisch 

Foto: Stadt Siegen 



Siegen'in Ağaçları Koruma Tüzüğü 

Yerleşim alanlarındaki ağaç varlığının korunması 

amacıyla Siegen Belediyesi daha 29.06.1983'te bir 

Ağaçları Koruma Tüzüğü kararlaştırmıştı. Bu tüzük 

zaman içinde geliştirildi, değişikliklere uğradı ve 

19.07.2006 tarihinde şimdiki güncel halini aldı. 

 

Ağaçları Koruma Tüzüğü nerelerde geçerlidir ?  

Ağaçları Koruma Tüzüğü bağlantılı olarak  

yapılanmış semtler içinde ve imar planlarının 

geçerli olduğu yerlerde ağaç varlığının  

korunmasını düzenler. 

Bu hükümler boş arazide ve orman bölgelerinde 

geçerli değildir. 

 

Hangi ağaçlar koruma altındadır ? 

Yüksekliği yerden bir metre, gövde çevresi en az 

100 cm olan yapraklı ağaçlar ve gövde çevresi en 

az 120 cm olan iğne yapraklı ağaçlar koruma 

altındadırlar. 

Ceviz ağaçları dışındaki meyve ağaçları, ladin, 

kayın, kavak ağaçları ve taçları aşılanarak  

yetiştirilen ağaçlar koruma altında değildirler. 

Çok köklü ağaçlarda köklerin toplam çevresi 120 

cm'yi buluyor ya da aşıyorsa ya da köklerden en 

az birinin çevresi 60 cm ise bu ağaçlar korunma 

altındadır. 

 

Ağaçların korunmasında nelere izin verilmez ? 

Ağaçları Koruma Tüzüğüne göre bir istisna izni ya 

da muafiyet olmaksızın koruma altındaki ağaçları 

ortadan kaldırmak, tahrip etmek, onlara hasar 

vermek ya da yapılarını önemli şekilde değiştirmek 

yasaktır. 

Bir ağacın kendine özgü görünümü örneğin tacının 

kesilmesi ya da tek taraflı budanması yoluyla kalıcı 

olarak değiştirilmişse o ağacın yapısı önemli  

şekilde değiştirilmiş demektir. 

Koruma altındaki ağaçların köklerine ya da 

taçlarına zarar verebilecek şeyler, örneğin toprağın 

sıkıştırılması, kapatılması ya da kazılıp  oyulması, 

ağaç dibine yığıntı yapılması, püskürtme maddesi 

ya da serpme tuzu kullanılması da yasaktır. 

 

Hangi istisnai düzenlemeler vardır ? 

Tabii ki ağaçların korunması kentte yaşayan ve 

çalışan insanlarla uyum içinde olmalıdır. Bu  

nedenle Ağaçları Koruma Tüzüğü makul gerekçesi 

olan durumlarda istisnalar yapılmasına izin verir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baumschutzsatzung - türkisch 

Örneğin 

 ağaç kişiler ya da eşyalar (örneğin bina) için 

 tehlike oluşturuyorsa, 

 koruma altında olan ağaç hastaysa ve artık 

 kurtarılması mümkün değilse, 

 koruma altında olan ağaçlar konutları ya da 

 arsaları çok aşırı gölgeleyerek tahammül 

 edilemez bir duruma neden olurlarsa, 

 yapılmasına izin verilmiş olan yapı girişimi 

 başka türlü gerçekleştirilemeyecekse  

istisna izni verilebilir. 

 

İstisna izni başvurusu nasıl yapılır ? 

Ağaçları Koruma Tüzüğündeki düzenlemelerden 

istisna yapılabilmesi için Siegen Belediyesinin 

Çevre Dairesine yazılı bir başvuru yapılmalıdır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


