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BAKANLIK MAKAMINA

       Genel Müdürlüğümüz faaliyet alanları kapsamında yer alan 2873 Sayılı Milli Parklar Kanununa tabi 
olan alanlar ile sulak alanlar, yaban hayatı geliştirme ve koruma sahalarından oluşan korunan alanlar ile 
diğer alanlarda yürütülecek faaliyetlere yönelik uygulanacak ücret tarifeleri ile uygulamaya yönelik usul 
ve esaslar her yıl Bakanlık Makam onayı ile belirlenmekte ve uygulamaya geçirilmektedir. Bu 
kapsamda;
       2017 yılı ücret tarifeleri belirlenmeden önce 2015 yılı ücret tarifeleri belirlenirken alınan "korunan 
alanların 3 kategoriye ayrılması ve aynı kategorideki alanlar için eşit ücret tarifesinin uygulanması 
yönündeki" ilke kararı doğrultusunda 2873 sayılı Milli Parklar Kanununa tabi olan alanlarda "kaynak 
değerleri, alt ve üst yapı durumu, yıllık ziyaretçi potansiyeli, sahanın kullanılabilirlik süresi" 
olmak üzere 4 ana kriter üzerinden Bölge Müdürlüklerimizce  puanlama yapılarak her bir Bölge 
Müdürlüğü kendi sorumluluk alanında bulunan 2873 sayılı Milli Parklar Kanununa tabi olan alanları 3 
farklı kategoriye ayırmıştır. 
       2873 Sayılı Milli Parklar Kanununa tabi alanlardaki kategorilendirme çalışmasının her yıl Bölge 
Müdürlüklerince yenilenmesi uygun bulunmuş olup, bu alanlardaki şahıs ve araç giriş ücretlerinin 2017 
yılı için her bir Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanı kapsamında bulunan her bir ilde aynı kategoride 
bulunan alanlar için aynı ücret tarifesinin uygulanmasının uygun olacağı mütalaa edilmiş ve 2017 yılı 
ücret tarifesi belirlenmiştir(Ek-1 ve Ek-2).
       2873 Sayılı Milli Parklar Kanununa tabi olan alanlarda yer alan geceleme üniteleri (çadır, karavan , 
kırevi,Orman köşkü, misafirhane vb.) için ise aynı kategoride yer alanlar için aynı ücret tarifesinin 
uygulanmasının, ücret tarifesi belirlenen geceleme ünitesinin özellikleri ile alan kategorisinin farklılık 
arz etmesi sebebiyle uygun olmayacağı mütalaa edilmiş ve bu kapsamda her bir tesis için tesisin 
özelliğine ve kapasitesine göre   Bölge Müdürlüklerimizce önerilmiş ücret tarifelerinin uygulanmasının 
uygun olacağı kanaatiyle 2017 yılı ücret tarifesi belirlenmiştir(EK-3).
       2873 Sayılı Milli Parklar Kanunu ve 28.03.2006 tarih ve 26122 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 
"Alan Kılavuzlarının Seçimi, Eğitimi, Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki" Yönetmelik kapsamında 
alan kılavuzluğu eğitimini tamamlamış ve sertifika almış alan kılavuzları için; 2016 yılı ücret tarifesi, 
alan kategorisi ve kılavuzluk hizmetinin veriliş biçimleri dikkate alınarak 2017 yılı Alan Kılavuzluğu 
Ücret Tarifesi belirlenmiştir(EK-4).
       2873 Sayılı Milli Parklar Kanununa tabi alanlarda daha önce verilmiş ve süreleri devam eden izin ve 
irtifaka konu sahalar ile 2873 sayılı Milli Parklar Kanununun 7 ve 8nci maddesi ile Orman Kanununun 
17nci ve 18nci madde hükümleri kapsamında verilecek izinlerde 2017 yılı için uygulanacak ücret tarifesi 
belirlenmiştir(EK-5).
       Genel Müdürlüğümüzce 2007 yılında yayınlanan 2007/1 Sayılı Doğa ve Gözlem Turları Genelgesi 
kapsamında 2873 sayılı Milli Parklar Kanununa tabi olan milli park, tabiat parkı, tabiatı koruma alanı ve 
tabiat anıtı ile yaban hayatı koruma sahası, yaban hayatı geliştirme sahası, yaban hayatı üretme ve 
yerleştirme sahaları ile sulak alanlarda yapılacak "ticari amaçlı fotoğraf, film ve video çekim ücretleri 
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ile doğa ve gözlem turu ücreti" her yıl Genel Müdürlükçe belirlenerek ilgili hesaplara gelir olarak 
kaydedilmektedir. Bu kapsamda milli park, tabiat parkı, tabiatı koruma alanı ve tabiat anıtı ile yaban 
hayatı koruma ve geliştirme sahaları ile sulak alanlarda 2016 yılı ücret tarifesi ve TÜİK tarafından 
yayınlanan yıllık ÜFE oranları dikkate alınarak tüm alanlar için uygulanmak üzere 2017 yılında 
uygulanacak "Doğa ve Gözlem Turları Ücretleri (Ek-6) ve Fotoğraf, Film ve Video Çekim Ücretleri 
(Ek-7)'de belirlenmiştir.
       Ayrıca, Genel Müdürlüğümüz sorumluluk alanında bulunan 2873 sayılı Milli Parklar Kanununa tabi 
olan milli park, tabiat parkı, tabiatı koruma alanı ve tabiat anıtı ile yaban hayatı koruma sahası, yaban 
hayatı geliştirme sahası, yaban hayatı üretme ve yerleştirme sahaları ile sulak alanlarda planlara uygun 
olarak önceden öngörülmeyen, süreklilik ve sabit yapılaşma arz etmeyen, ihale edilmesi için yeterli 
zaman bulunmayan süresi sınırlı olan açık alan etkinlikleri için ise 2016 yılı ücret tarifesi ve TÜİK 
tarafından yayınlanan yıllık ÜFE oranları dikkate alınarak tüm alanlar için uygulanmak üzere 2017 
yılı  Açık Alan Etkinlik Ücretleri belirlenmiştir(EK-8).
       Korunan Alanlar için yukarıda belirtilen ücret tarifeleri kapsamı dışında kalan ve mahalli rayiçlere 
göre belirlenmesi gereken otopark ücreti, fayton ücreti, at biniş ücreti, plajlarda şemsiye ve şezlong kira 
bedelleri, wc ücreti, çadır ve karavanlı kamp alanlarındaki elektrik, su vb. ortak gider bedelleri ile 
benzerlik arz eden diğer hizmet bedellerinin  gerçekleştirileceği korunan alanın bulunduğu mahalli 
rayiçler dikkate alınarak Bölge Müdürlüğü onayı ile belirlenmesi Genel Müdürlüğümüzce uygun 
görülmektedir. 
       Yukarıda belirtilen ücret tarifelerinin uygulanmasına yönelik 2016 yılı Korunan Alan Ücretleri 
Uygulama Usul ve Esaslarına yönelik 2016 yılı içerisinde yapılan izleme sonucunda ortaya çıkan 
sorunlar, gelen talepler dikkate alınarak Korunan Alan Ücretleri Uygulama Usul ve Esasları 2017 yılı 
için yeniden revize edilmiştir(EK-9). 
       Genel Müdürlüğümüz faaliyet alanları kapsamında yer alan sulak alanlar ile ilgili olarak ise, 
17.05.2005 tarih ve 25818 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği 
kapsamında sulak alanlarda, sulak alan tampon bölgesinde ve akarsu koruma bandlarında izin verilen 
saz kesimi, saz nakli ve turba çıkarılması ile yönetmelik ekinde yer alan ve izne tabi olan Ek-1 ve Ek-2 
faaliyetleri kapsamında elde edilen gelirler ilgili hesaplara gelir kaydedilmektedir. Söz konusu izinler 
için "Bakanlığımız Döner Sermayeli İşletmeler Yönetmeliği" nin 6. madde 1. fıkra (h) bendinde yer alan 
Doğa koruma ve biyolojik çeşitlilikle ilgili mevzuatla belirlenmiş başvuru, izin, kontrol ve benzeri 
belgeleri bedeli mukabilinde ilgililere vermek, hükmü çerçevesinde 2016 yılı için belirlenen 
ücretlendirmenin 2017 yılı için sulak alanların korunması faaliyetlerinde kullanılmak üzere yeniden 
değerlendirilmesine ihtiyaç duyulmuştur. Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği kapsamında sulak 
alanlarda, sulak alan tampon bölgesinde ve akarsu koruma bandlarında verilen izinlere yönelik ücret 
tarifeleri 2017 yılı için yeniden belirlenmiştir(EK-10).
       Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği kapsamında sulak alanlarda, sulak alan tampon bölgesinde 
ve akarsu koruma bandlarında verilen izinlere yönelik ücret tarifesinin uygulanmasına yönelik usul ve 
esaslar, 2016 yılındaki usul ve esasların 2017 yılındaki düzenlemeler ve yıl içerisinde yaşanan sorunlar 
göz önünde tutularak revize edilmiştir(EK-11).
       Ayrıca Genel Müdürlüğümüz faaliyet alanları kapsamında yer alan avcılık faaliyetlerine yönelik 
olarak ise;
       ·  4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunun 2 ve 14 ncü maddeleri kapsamında 1 Nisan 2017 - 31 Mart 
2018 tarihleri arasını kapsayan av yılı için geçerli olmak üzere "Avlanma İzin Ücretleri” (Ek-12)",
       · 4915 sayılı Kanunun 28 inci maddesi çerçevesinde belirlenen ve 2017-2018 Av Dönemi Merkez 
Av Komisyonu Kararı (MAK) süresince geçerli olmak üzere "Av ve Yaban Hayvanlarına Ait 
Tazminat Bedelleri” (Ek-13),
       ·  4915 sayılı Kara Avcılığı  Kanunu, Av ve Yaban Hayvanları İle Bunlardan Elde Edilen Ürünlerin 



Bulundurulması, Üretimi ve Ticareti Hakkındaki Yönetmelik hükümleri kapsamında üretimi yapılan 
"Keklik ve Sülün" satışları için 2017 yılında uygulanacak ücret tarifesi”(Ek-14) Genel 
Müdürlüğümüzce belirlenmiştir.
       Yukarıda belirtildiği üzere; 2873 Sayılı Milli Parklar Kanununun 17nci maddesi, 4915 Sayılı Kara 
Avcılığı Kanunu ve ilgili yönetmelikleri, Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği kapsamında 
belirtilen ücret tarifeleri kapsamında elde edilen gelirlerin Orman ve Su İşleri Bakanlığı Döner 
Sermayeli İşletmeler Yönetmeliği hükümleri kapsamında tahsil edilmesi Genel Müdürlüğümüzce uygun 
mütalaa edilmektedir.
       Makamınızca da uygun görülmesi halinde; Genel Müdürlüğümüz merkez birimleri ile Bakanlığımız 
Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüklerince işbirliği içerisinde hazırlanan ve  ekte yer alan 
2017 yılına ait Korunan Alan Ücretleri, Av ve Avcılık Ücretleri ile birlikte Uygulama Usul ve 
Esaslarının uygulanması, bu olur kapsamında yer alan ancak korunan alanlarda sunulan ve mahalli 
rayiçlere göre belirlenmesi gereken otopark ücreti, fayton ücreti, at biniş ücreti, plajlarda şemsiye ve 
şezlong kira bedelleri, wc ücreti, çadır ve karavanlı kamp alanlarındaki elektrik, su vb. ortak gider 
bedelleri ile benzerlik arz eden diğer hizmet bedellerinin gerçekleştirileceği korunan alanın bulunduğu 
mahalli rayiçler dikkate alınarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlükleri onayı ile 
belirlenmesi,  bu kapsamda elde edilecek gelirlerin Orman ve Su İşleri Bakanlığı Döner Sermayeli 
İşletmeler Yönetmeliği hükümleri kapsamında tahsil edilmesi  hususunu;
       Tensiplerinize arz ederim.
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