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EK –  7 

KORUNAN ALANLAR ÜCRET TARİFESİ  

UYGULAMA USUL VE ESASLARI – 2020 

 

I. ŞAHIS VE ARAÇ GİRİŞİ ÜCRET TARİFESİ 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 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,  

* Engelliler, 

* Bakanlığımızda çalışan veya emekli olan personel, 

* Orman Mühendisleri Odası ve Türkiye Ormancılar Derneği üyeleri, 

İle eşleri, bekar çocukları, anne ve babasından giriş ücreti alınmayacaktır. 

• Belgelerini veya kimliklerini ibraz etmeleri kaydıyla; 

* Bakanlığımızda çalışırken veya emekli olduktan sonra vefat eden personelin,  

* Şehitlerin, 

Eşleri, bekar çocukları ile anne ve babasından giriş ücreti alınmayacaktır. 

Bakanlığımızdan emekli olan, çalışırken veya emekli olduktan sonra vefat eden personelimizin eşleri, bekar çocukları, 

anne ve babalarından, şehit eşleri, bekar çocukları ile anne ve babalarından giriş ücreti 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. 

• Kültür ve 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. 

• Grupla sahaya giriş yapan Kültür ve Turizm Bakanlığı kokartlı rehberlerden giriş ücreti alınmaz. 

• Vasıta ücretleri hem vasıta, hem de içindeki şahıslar için olup, ayrıca şahıs ücreti alınmayacaktır. 

• Vasıta ile girişlerde araç ruhsatı sahibinin harp malulü, gazi veya engelli olması ve bununla ilgili belge veya 

kimliklerini ibraz etmeleri ve bu grupta yer alan şahıs veya şahısların araç içerisinde bulunması durumunda araç 

içerisindeki yolcularda dahil olmak üzere 1nci, 2nci ve 3ncü grupta yer alan araç giriş ücretleri alınmayacaktır. 

• Vasıta ile girişlerden 1nci ve 2nci sınıf araç grubunda yer alan araçlar ile korunan alana giriş yapan öğrencilere %50 

indirim uygulanacaktır. Ancak 3ncü, 4üncü, 5 inci ve 6ncı  sınıf araç grubunda yer alan araçlar ile korunan alana gezi 

maksatlı giriş yapan öğrenci ve öğrenci gruplarından  korunan alana girişte %50 indirim uygulanmayacaktır. 

• Vasıta ücretlendirmesinde trafik tescil belgesindeki yolcu istihtapı üzerindeki her yolcu için ayrıca şahıs giriş ücreti 

ilave olarak alınacaktır. 

• Geceleme tesislerinin bulunduğu alanlarda, giriş kontrol ünitesi ile geceleme tesislerinin işletmecisinin aynı gerçek 

veya tüzel kişide olan işletmelerde gelen ziyaretçilerden sadece geceleme tesis ücreti tahsil edilecektir. Giriş kontrol 

ünitesi ile geceleme tesislerinin işletmecisinin farklı gerçek veya tüzel kişide olan işletmelerde ise gelen 

ziyaretçilerden hem geceleme tesis ücreti hem de korunan alan giriş ücreti tahsil edilecektir. 

• Sezonluk kart talebi olduğunda kart bedeli en az 20(yirmi) giriş üzerinden hesaplanacaktır. 

• Önceden izin almak şartıyla ilköğretim, lise ve üniversite öğrencilerinden öğretmenlerinin refakatinde eğitim 

amacıyla yaptıkları ziyaretlerde giriş ücreti alınmayacaktır. 

• 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, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı himayesinde olan bakım ve korumaya muhtaç 0-18 yaş aralığındaki 

çocukların bu alanlara kimliklerini ibraz etmeleri koşulu ile giriş ücreti alınmayacaktır. 

• 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. 
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II. GEÇİCİ(Çadır, Karavan) VE SABİT KONAKLAMA(Baraka, Kırevi, Orman Köşkü) ÜCRETİ UYGULAMA 

USUL VE ESASLARI 

 

• Milli Park ve Tabiat Parkı ile bu alanlar içerisinde yer alan Kamp Alanlarını kapsamaktadır. 

• İdaremiz tarafından işletilmekte olan konaklama tesislerinde yararlanmak isteyen Bakanlığımız personeli, 

Bakanlığımızdan emekli personel ile Bakanlığımızda çalışırken veya emekli olduktan sonra vefat eden personelimizin 

eşleri, bekar çocukları, anne ve babaları kişi başı günlük 12,00 TL/Kişi/Gün ücret alınacaktır. 

• Belgelerini veya kimliklerini ibraz etmeleri kaydıyla; 

* Harp malulü ve gaziler,  

* Engelliler, 

* Bakanlığımızda çalışan veya emekli olan personel,  

* Orman Mühendisleri Odası ve Türkiye Ormancılar Derneği üyeleri, 

İle eşleri, bekar çocukları, anne ve babaları Çadır ve karavan yeri ücretleri ile diğer konaklama tesis ücretleri %50 

indirimli uygulanacaktır.  

• Belgelerini veya kimliklerini ibraz etmeleri kaydıyla; 

* Bakanlığımızda çalışırken veya emekli olduktan sonra vefat eden personelin,  

* Şehitlerin, 

Eşleri, bekar çocukları ile anne ve babası Çadır ve karavan yeri ücretleri ile diğer konaklama tesis ücretleri %50 

indirimli uygulanacaktır. 

• Çadır ve karavan yeri ücretleri 4 kişilik bir ünite için geçerli olması sebebiyle imtiyaz gurubunda yer alanlardan 

birisinin belgesi ile birlikte müracaat etmesi halinde Çadır ve karavan yeri ücretleri %50 indirimli olarak uygulanır ve 

yanındaki diğer 3 kişiye kadar olanlar için ayrıca ücret alınmaz. 

• Kimliklerini ibraz etmeleri kaydıyla 18 yaşından büyük ebeveynlerinden ayrı öğrencilere çadır ve karavan ücretleri 

%50 indirimli uygulanacaktır. Bu hükümden ebeveynler yararlanamaz. 

• Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı himayesinde olan bakım ve korumaya muhtaç çocukların kimliklerini 

ibraz etmeleri koşulu ile bu alanlarda verilen hizmetlerden %50 indirimli yararlanır. 

• Kültür ve 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. 

• İdarece işletilen alanlarda yoğun kullanım sezonunda geceleme 15 gün olarak sınırlandırılabilir. 

• Çadır ve karavan ücretleri 01Haziran -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 ÜCRETİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI 

 

• Milli Park, Tabiat Parkı, Tabiatı Koruma Alanı ve Tabiat Anıtını kapsamaktadır. 

• Korunan alana aracıyla bireysel veya ailesi ile gelen ziyaretçilerin kendileri talep etmedikleri sürece Alan Kılavuzu 

almaları zorunlu değildir. Böyle durumlarda hiçbir alan kılavuzu bu tür ziyaretçilere Alan Kılavuzu almalarını 

zorlayamaz. Bu durumun idarece tespiti üzerine ilgilinin Alan Kılavuzluğu belgesi iptal edilir. 

• 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,  

• Otomobil, jeep, çift veya tek kabinli pick up veya kamyonet için ziyaretçinin talep etmesi durumunda 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 iktisadi işletme kuruluşunu tamamlamış oluşum 

tarafından veya alan kılavuzluğu hizmetini verecek olan Alan Kılavuzu tarafından yapılır. 

 



T.C.  

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 

3 
 

 

IV. AÇIK ALAN ETKİNLİK ÜCRETİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI 

 Milli Park, Tabiat Parkı ve Tabiat Anıtlarını kapsamaktadır. 

 Alanların Uzun Devreli Gelişme Planı / Gelişme Planı veya Yönetim Planındaki alan kullanımına yönelik plan 

kararlarına uygun olmayan aktivitelere izin verilmez. 

 Açık Alan Etkinlikleri kapsamında yer alan; 

* Davet; Yemekli veya yemeksiz toplantıları içermektedir. 

* Düğün; Müzikli veya müziksiz, yemekli veya yemeksiz sünnet, nikah veya evlilik törenlerini kapsamaktadır. 

* Konser; Sanatçıların bireysel veya grup olarak bir topluluğa önceden ilan ettikleri bir tarihte ve yerde, müzik 

yapıtları çalması ya da şarkı söylemesi, dinletileri içermektedir. 

* Şenlik/Festival; Yerel bir topluluk tarafından hazırlanmış ve gelenekselleşmiş gün ve tarihlerde kutlanan, yapıldığı 

yörenin simgesi hâline gelmiş, belli günlerde yapılan, müzikli veya müziksiz, yemekli veya yemeksiz olarak 

gerçekleştirilen coşku veren gösterilerin tümünü içermektedir. 

* Gösteri; İlgi, dikkat çekmek için bir topluluk önünde gösterilen beceri, oyun, moda vb. etkinlikleri içermektedir. 

* Macera Spor Etkinlikleri; Süresi ve zamanı alanın bulunduğu coğrafi, yöresel ve mevsimsel koşullara göre 

değişkenlik gösteren adrenalin ve macera içerikli sportif nitelikteki yamaç paraşütü, bungee jumbing, buz veya kaya 

tırmanışı/inişi, motokros, dağ bisikleti, jeep safari, atlı turlar, kanatlı tulum uçuşu(wingsuit jumbing), rafting, çim 

kayağı, sıcak hava balon uçuşları, snowboarding, Uçurmalı kayak(snowkite), serbest stil kayak, helikopterli 

kayak(Heliski), ağaç tırmanışı, kanyonig, paintball, doğada yön bulma(Oryantiring) gibi etkinliklere yönelik 

organizasyonları içermektedir.     

 Süreklilik arz edemez 

 Sabit ve kalıcı  yapılaşma gerçekleştirilemez 

 Alansal kullanım 1000 m2’yi geçemez. Ancak faaliyetin özelliği gereği 1000 m2 üzerinde alana ihtiyaç duyulması 

durumunda ücretlendirme 1000m2 birim için belirlenmiş birim fiyat üzerinden yapılır. 

 Kullanım süresi 30 günü geçemez.  

 Belgelerini veya kimliklerini ibraz etmeleri kaydıyla harp malulü ve gaziler, engelliler, Orman Mühendisleri Odası ve 

Türkiye Ormancılar Derneği üyeleri, Bakanlığımız personeli, Bakanlığımızdan emekli personel ile Bakanlığımızda 

çalışırken vefat eden personelimizin eşleri, bekar çocukları, anne ve babaları ile şehit eşleri, bekar çocukları ve anne 

ve babalarına AÇIK ALAN ETKİNLİK ücretleri %50 indirimli uygulanacaktır. 

 İdare veya müstecir tarafından işletilen Milli Park/ Tabiat Parkı veya Tabiat Anıtlarında hem Alan Kullanım hem de 

Açık Alan Etkinlik Organizasyon ücreti peşin olarak yatırıldıktan sonra izin verilir. 

 İdarece işletilen milli park, tabiat parkı ve tabiat anıtı alanlarında açık alan etkinliğine izin verilmesi durumunda hem 

arazi kullanım bedeli hem de organizasyon bedeli etkinlik yapılmadan önce peşin olarak tahsil edilir.  

 Bir günden fazla açık alan etkinliğine izin verilmesi durumunda organizasyon bedeli ilk gün için günlük bedelin 

tamamı üzerinden diğer ilave günler için ise günlük bedelin %75’ine tekabül bedel üzerinden hesaplanarak tahsil 

edilir. 

 Müstecirler tarafından işletilen Milli Park/ Tabiat Parkı veya Tabiat Anıtlarında; 

a) Etkinlik için muhammen bedel hesaplamasında bir bedel belirlenmiş ise ilave bir bedel alınmaz, 

b) Etkinlik için muhammen bedel hesaplamasında bir bedel belirlenmemiş ise etkinlik sözleşme konusu yapı, tesis ve 

kullanım alanı içerisinde gerçekleştirilirse organizasyon bedeli alınır ancak alan kullanım bedeli alınmaz. 

c)   Etkinlik için muhammen bedel hesaplamasında bir bedel belirlenmemiş ise etkinlik sözleşme konusu yapı, tesis ve 

kullanım alanı dışındaki yapı, tesis veya alan içerisinde gerçekleştirilirse hem organizasyon bedeli hem de alan 

kullanım bedeli alınır. 

 İdare veya müstecir tarafından işletilen Milli Park / Tabiat Parkı veya Tabiat Anıtlarında, Açık Alan Etkinlik 

Organizasyonuna katılanlardan katılım bedeli alınması durumunda; satılan bilet yada davetiye gelirinin %10’na 

tekabül eden bedel ilave olarak organizasyonun bitimine takip eden 10 gün içerisinde organizasyonu yapandan tahsil 

edilir. Bu tür durumlarda İdare organizasyona izin vermeden organizasyon izin talebinde bulunan kişilerden %10’luk 

ilave bedeli organizasyonun bitiş tarihine takip eden 10 gün içerisinde ödeyeceğine dair noter onaylı taahhütname 

alınır. 
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