KORUNAN ALAN ÜCRETLERĠ
UYGULAMA USUL VE ESASLARI -2014
I. AÇIK VE KAPALI ALANLAR GĠRĠġ ÜCRETĠ UYGULAMA USUL VE ESASLARI
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Milli Park, Tabiat Parkı, Tabiatı Koruma Alanı ve Tabiat Anıtı ile bu alanlar içerisinde yer
alan Günübirlik Kullanım Alanı ve Kamp Alanı girişlerini kapsamaktadır.
Söz konusu alanların ana giriş kapılarında ücret ödenmesi durumunda alan içerisindeki
Günübirlik Kullanım Alanı ve Kamp Alanı girişleri için ayrıca ücret alınmayacaktır.
Belgelerini veya kimliklerini ibraz etmeleri kaydıyla harp malulü ve gaziler, özürlüler,
Bakanlığımız personeli, Bakanlığımızdan emekli personel ile Bakanlığımızda çalışırken vefat
eden personelimizin eşleri, çocukları, anne ve babalarından, şehit eşleri, çocukları ve anne ve
babalarından giriş ücreti alınmayacaktır.
Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı sınırları içerisinde yer alan Çanakkale Destanı
Canlandırma Merkezi girişi için belgelerini veya kimliklerini ibraz etmeleri kaydıyla harp
malulü ve gaziler, özürlüler, Bakanlığımız personeli, Bakanlığımızdan emekli personel ile
Bakanlığımızda çalışırken vefat eden personelimizin eşleri, çocukları, anne ve babalarından,
şehit eşleri, çocukları ve anne ve babaları ile birlikte Resmi Ziyaretçi Heyetleri ile
Simülasyon Merkezi isim yarışmasını kazananlardan giriş ücreti alınmayacaktır.
Bakanlığımız haricindeki tüm Bakanlıkların Bakanlık düzeyinde yapacakları
organizasyonların hafta içi ve 7 gün önceden randevu almak kaydı ile %50 indirimli ücret
uygulanacaktır.
Ülke genelindeki tüm belediye ve seyahat acentalarının yapacakları organizasyonların hafta
içi ve 7 gün önceden randevu almak ve bedelin 1 hafta önceden peşin olarak ödenmesi kaydı
ile %50 indirimli ücret uygulanacaktır.
7 gün önceden randevu almak kaydı ile Ulusal Bayramlarımızdan 29 Ekim Cumhuriyet
Bayramı ile 30 Ağustos Zafer Bayramlarında tüm ziyaretçilerden ücret alınmayacaktır.
7 gün önceden randevu almak kaydı ile Dini Bayramlarımızdan Ramazan Bayramı ve Kurban
Bayramı günlerinde tüm ziyaretçilerden ücret alınmayacaktır.
7 gün önceden randevu almak kaydı ile 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde bayan
ziyaretçilerden ücret alınmayacaktır.
7 gün önceden randevu almak kaydı ile Mayıs ayının 2. haftası pazar gününe denk gelen
Anneler gününde tüm annelerden ücret alınmayacaktır.
7 yaşından küçük çocuklar ile 65 yaşından büyüklerden ücret alınmayacaktır.
Kimliklerini ibraz etmeleri kaydıyla giriş ücretleri öğrencilere %50 indirimli uygulanacaktır.
Bu hükümden ebeveynler yararlanamaz.
Sarı basın kartı sahibi basın mensuplarından giriş ücreti alınmayacaktır.
Milli Park içinde bulunan köylerde yaşayan yöre halkından herhangi bir giriş ücreti
alınmayacaktır.
Turizm Bakanlığı ile Bakanlığımız arasında yapılmış olan "Gençlik Turizmi Protokolü"
uyarınca; 12-26 yaş grubunda her ulustan gençler, protokolde belirtilen [IYFH] - [IYC] [ISIC] kartlarından her hangi birini ibraz etmeleri halinde giriş ücretleri %50 indirimli olarak
uygulanır.
Vasıta ücretleri hem vasıta, hem de içindeki şahıslar için olup, ayrıca şahıs ücreti
alınmayacaktır.
Orman Genel Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığınca verilen "sosyal tesisler
giriş kartı" Milli Parklar ve Korunan Alanlar için geçerli değildir.
Sezonluk kart talebi olduğunda kart bedeli en az 20(yirmi) giriş üzerinden hesaplanacaktır.
Önceden izin almak Ģartıyla ilköğretim, lise ve üniversite öğrencilerinden
öğretmenlerinin refakatinde eğitim amacıyla yaptıkları ziyaretlerde giriĢ ücreti
alınmayacaktır.
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Uluslararası ve ulusal spor müsabakalarında önceden izin almak kaydıyla sporcu ve
yöneticilerinden kimliklerini ibraz etmeleri kaydıyla giriş ücreti alınmayacaktır.
Milli Park Koruma alanlarına sportif amaçla girecek lisanslı dağcıların içerisinde bulunduğu
sezonun vizeli lisansını göstermeleri koşuluyla giriş ücreti alınmayacaktır.
Yöre halkının araçsız olarak sağlıklı yaşam için spor yapmak maksadı ile sabah 06:00 - 08:30
saatleri arasında ücretsiz olarak girebilir.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı himayesinde olan bakım ve korumaya muhtaç
çocukların bu alanlara kimliklerini ibraz etmeleri koĢulu ile giriĢ ücreti alınmayacaktır.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı himayesinde olan bakım ve korumaya muhtaç
çocukların kimliklerini ibraz etmeleri koĢulu ile bu alanlarda verilen hizmetlerden %50
indirimli yararlanır.
Bu hükümler İdaremizin işlettiği veya protokol ile belediyelere ya da Valiliklere verilen
yerler için geçerlidir. İşletmeciliği ihale ile özel sektöre verilen yerlerde ihale şartname
sözleşmesinde yer alan hükümler aynen uygulanır. İhale sözleşme ve şartnamelerinde
olmayan hükümler ise yukarıdaki açıklanan esaslar gibi uygulanır.

II. GEÇĠCĠ(Çadır, Karavan) VE SABĠT KONAKLAMA(Baraka,Kırevi) ÜCRETĠ
UYGULAMA USUL VE ESASLARI
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Milli Park ve Tabiat Parkı ile bu alanlar içerisinde yer alan Kamp Alanlarını kapsamaktadır.
Belgelerini veya kimliklerini ibraz etmeleri kaydıyla harp malulü ve gaziler, özürlüler,
Bakanlığımız personeli, Bakanlığımızdan emekli personel ile Bakanlığımızda çalışırken vefat
eden personelimizin eşleri, çocukları, anne ve babaları ile şehit eşleri, çocukları ve anne ve
babalarına Çadır ve karavan yeri ücretleri %50 indirimli uygulanacaktır.
Kimliklerini ibraz etmeleri kaydıyla çadır ve karavan ücretleri öğrencilere %50 indirimli
uygulanacaktır. Bu hükümden ebeveynler yararlanamaz.
Turizm Bakanlığı ile Bakanlığımız arasında yapılmış olan "Gençlik Turizmi Protokolü"
uyarınca; 12-26 yaş grubunda her ulustan gençler, protokolde belirtilen [IYFH] - [IYC] [ISIC] kartlarından her hangi birini ibraz etmeleri halinde kamp ücretleri %50 indirimli
olarak uygulanır.
Yoğun kullanım sezonunda geceleme 15 gün olarak sınırlandırılacaktır.
Listede belirtilmeyen yerlerde kiralık buzdolabı için günlük 3,00 TL alınacaktır.
Çadır ve karavan ücretleri 01.Haziran-15.Eylül dönemi dışında %50 indirimli uygulanacaktır.
Çadır ve karavan ücretlerinin %50 indirimli olarak uygulandığı dönemlerde normal
dönemlerde %50 indirim hakkına sahip olanlara sadece %50’lik indirim uygulanır, her
iki indirim birden uygulanmaz.
Listede gösterilmeyen elektrik ve su bedelleri kullanım miktarı kadar mahallince tespit
edilerek tahsil edilecektir.
Bu hükümler İdaremizin işlettiği veya protokol ile belediyelere ya da Valiliklere verilen
yerler için geçerlidir. İşletmeciliği ihale ile özel sektöre verilen yerlerde ihale şartname
sözleşmesinde yer alan hükümler aynen uygulanır. İhale sözleşme ve şartnamelerinde
olmayan hükümler ise yukarıdaki açıklanan esaslar gibi uygulanır.

III.ALAN KILAVUZLUĞU ÜCRETĠ UYGULAMA USUL VE ESASLARI
•

Milli Park, Tabiat Parkı, Tabiatı Koruma Alanı ve Tabiat Anıtını kapsamaktadır.
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Korunan alanlara gelen grup halindeki (12 ve daha fazla kişiden oluşan) ziyaretçiler veya
etkinlik düzenleyen acenteler, kendi bünyelerinde rehber bulunsa dahi korunan alanlarda
yapılacak ziyaret ve etkinlikler için alan kılavuzu almak mecburiyetindedirler.
Yürüyüş grupları için (12–20 kişi) 1 adet,
İstekli olmaları halinde 12 kişiden az ziyaretçilere (birden fazla araç birleştirilebilir) 1 adet,
1 adet küçük minibüs (18 kişiye kadar) için 1 adet,
1 adet büyük minibüs (25 kişiye kadar) için 1adet,
1 adet otobüs (45 kişiye kadar) için 1 adet,
Kıyı ve deniz koruma alanlarında tekne (45 kişiye kadar) için 1 adet,
Korunan alanlarda yapılacak çadırlı ve konaklamalı kamp etkinliklerinde yukarıdaki sayılar
dikkate alınarak grubun büyüklüğüne göre yeterli sayıda, alan kılavuzu alınır.
Alan kılavuzlarından gece hizmet alımı isteniyor ise %50 ilave ücret alınır.
Alan kılavuzları, Genel Müdürlük tarafından belirlenen ücret dışında ziyaretçilerden başka bir
ücret talep edemezler.
Alan kılavuzluğu ücret tahsilâtı; bilet karşılığında korunan alanın giriş kontrol ünitesinde
ve/veya uygulama alanı içerisindeki ziyaretçi bilgilendirme ve yönlendirme merkezinde
doğrudan idare tarafından ya da iktisadi işletme kuruluşunu tamamlamış oluşum tarafından
yapılır.

IV. FOTOĞRAF, FĠLM VE VĠDEO ÇEKĠM ÜCRETLERĠ UYGULAMA USUL VE
ESASLARI
 Milli Park, Tabiat Parkı, Tabiatı Koruma Alanı ve Tabiat Anıtı ile bu alanlar içerisinde yer
alan Günübirlik Kullanım Alanı ve Kamp Alanları, Yaban Hayatı Koruma Sahası, Yaban
Hayatı Geliştirme Sahası, Yaban Hayatı Üretme ve Yerleştirme Alanları ile Sulak Alan
Koruma Sahalarını kapsamaktadır.
 Sulak Alanlarda Mutlak Koruma Bölgelerinde kuĢların üreme dönemi olan MartHaziran ayları arasında fotoğraf veya film çekimi talepleri Bakanlığın iznine tabidir,
 Sulak alanlarda fotoğraf ve film çekimi yaparken canlıların yuvalarına ve
yumurtalarına zarar verilmemesi gerekir,
 Bir günü aşmayan çekimlerin süresi ne olursa olsun bir tam gün sayılır,
 Yabancı uyruklu kişi, kurum ve kuruluşlar için fotoğraf, film ve video çekim için belirlenen
ücretlerin iki katı uygulanır,
 Ücretli çekim yapanlardan ayrıca saha giriş ücreti alınmaz,
 Genel Müdürlüğümüzün faaliyet alanlarında yapılan ve söz konusu alanlar ile ilgili haber
niteliği taşıyan ya da alanın tanıtımını içeren film ve video çekimlerinden yabancı uyruklu
kişi, kurum ve kuruluşlar dahil ücret alınmaz,
 Genel Müdürlüğümüz ile protokol anlaşması yapan amatör fotoğrafçılık dernekleri, kulüpleri
veya federasyonları üyelerinden üyeliklerini belgelemek şartıyla fotoğraf çekimleri için ücret
alınmaz,
 Amatör fotoğraf, film ve video çekimlerinden ücret alınmaz,
 Ücretli çekim izinleri Genel Müdürlük/Bölge Müdürlüğü tarafından verilir
 Ücretsiz çekim izinleri Genel Müdürlük/Bölge Müdürlüğü tarafından verilir.
 Av turizmi kapsamında yapılan fotoğraf, film ve video çekimleri bu ücret kapsamı dışındadır.
V. DOĞA VE GÖZLEM TUR ÜCRETĠ UYGULAMA USUL VE ESASLARI
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 Milli Park, Tabiat Parkı, Tabiatı Koruma Alanı ve Tabiat Anıtı ile bu alanlar içerisinde yer
alan Günübirlik Kullanım Alanı ve Kamp Alanları, Yaban Hayatı Koruma Sahası, Yaban
Hayatı Geliştirme Sahası, Yaban Hayatı Üretme ve Yerleştirme Alanları ile Sulak Alan
Koruma Sahalarını kapsamaktadır.
 Başvurular Genel Müdürlüğe veya ilgili Bölge Müdürlüğüne yapılır,
 Bu ücret tarifesi yalnızca giriş kapısı bulunmayan veya giriş ücreti alınmayan sahalar için
geçerlidir.
 Giriş ücreti uygulaması bulunan sahalarda Genel Müdürlükçe her yıl onaylanan giriş ücret
tarifesi geçerlidir.
 Alan Kılavuzu alınması durumunda Alan Kılavuzu ücreti ayrıca alınır,
 Av turizmi faaliyetleri bu ücret tarifesinin kapsamı dışındadır.
VI. AÇIK ALAN ETKĠNLĠK ÜCRETĠ UYGULAMA USUL VE ESASLARI
 Milli Park ve Tabiat Parklarını kapsamaktadır.
 Alanların Uzun Devreli Gelişme Planındaki alan kullanımına yönelik plan kararlarına uygun
olmayan aktivitelere izin verilmez.
 Süreklilik arz edemez
 Sabit ve kalıcı yapılaşma gerçekleştirilemez
 Alansal kullanım 1000 m2’yi geçemez
 Kullanım süresi 30 günü geçemez
 Belgelerini veya kimliklerini ibraz etmeleri kaydıyla harp malulü ve gaziler,özürlüler,
Bakanlığımız personeli, Bakanlığımızdan emekli personel ile Bakanlığımızda çalışırken vefat
eden personelimizin eşleri, çocukları, anne ve babaları ile şehit eşleri, çocukları ve anne ve
babalarına AÇIK ALAN ETKİNLİK ücretleri %50 indirimli uygulanacaktır.
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