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BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu tebliğ, orman amenajman planlarında ekoturizm ve rekreasyon fonksiyonu
belirlenmiş orman alanlarında ekoturizm güzergahları ve etkinliklerinin belirlenmesi ile
sürdürülebilirlik prensipleri dahilinde uygulanması ve kontrolüne dair iş ve işlemlere ilişkin
usul ve esasları belirlemeyi amaçlamaktadır.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu tebliğ, orman amenajman planlarında ekoturizm ve rekreasyon fonksiyonu
belirlenmiş orman alanlarında, ekoturizm etkinlikleri ile belirlenecek ekoturizm
güzergâhlarındaki yapılacak iş ve işlemlere ait usul ve esasları düzenlemektedir.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu tebliğ, 31.8.1956 tarihli 6831 sayılı Orman Kanununun 6 ncı maddesi ve
31.10.1985 tarihli ve 3234 sayılı Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 14 üncü
maddesinin (a) fıkrasının (c) bendi ile 05.02.2008 tarihli ve 26778 sayılı Resmî Gazete’ de
yayımlanan Ekosistem Tabanlı Fonksiyonel Orman Amenajman Yönetmeliği ve 10.12.2014
tarih ve 299 sayılı Ekosistem Tabanlı Fonksiyonel Orman Amenajman Planlarının
Düzenlenmesine Ait Usul ve Esasları Tebliği hükümlerine uygun olarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu tebliğde geçen;
a) Alan Kullanımı Vaziyet Planı: Ekoturizm etkinliklerine ilişkin alan veya parkurların,
koruma-kullanma dengesi içerisinde, ne şekilde ve hangi maksatla kullanılacağını ve
korunacağını belirleyen, dış sınır alanı koordinatlı ve alanın büyüklüğüne göre uygun
ölçeklendirilen haritalar üzerinde sadece özel işaretler şeklinde belirleyen planları,
b) Bölge Müdürlüğü: Orman Bölge Müdürlüğünü,
c) Döner Sermaye: Orman Genel Müdürlüğü Orman İşletmeleri Döner Sermayesini,
ç) Ekoturizm Alanları: 05.02.2008 tarihli ve 26778 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan
Ekosistem Tabanlı Fonksiyonel Orman Amenajman Yönetmeliği ve 10.12.2014 tarih ve 299
sayılı Ekosistem Tabanlı Fonksiyonel Orman Amenajman Planlarının Düzenlenmesine Ait
Usul ve Esasları Tebliğinde belirtilen doğrultuda, ekoturizm ve rekreasyon fonksiyonu taşıyan
alanları,
d) Ekoturizm Etkinlikleri: Yaya olarak veya motorsuz araçlarla ve yük hayvanları ile yapılan iz
sürme, patika takibi, kuş gözlemi, dağ, doğa geçişleri ve yürüyüşleri ile odun dışı orman
ürünleri keşif ve faydalanma gezilerini,
e) Ekoturizm Yönetim Planı: Orman amenajman planlarında, ekoturizm ve rekreasyon
fonksiyonlu alan olarak tespit edilen sahalarda yapılacak iş ve işlemler ile sürdürülebilir
faydalanmanın düzenlenmesini içeren, İşletme Şefliği düzeyinde hazırlanan planı,
f) Genel Müdürlük: Orman Genel Müdürlüğünü,
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g) İşletme Şefliği: Orman İşletme Şefliğini,
ğ) İşletme Müdürlüğü: Orman İşletme Müdürlüğünü,
h) Orman İdaresi: Orman Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra teşkilatını,
ı) Parkur: Ekoturizm alanları içinde amacına uygun şekilde ayrılmış, ekoturizm etkinliklerinin
yapılabileceği güzergâhı,
i) Şube Müdürü: Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Şube Müdürünü,
j) Taşıma Kapasitesi: Ekoturizm alanları ve tespit edilen parkurlar üzerinde, kaynaklara negatif
etki yapmadan, yöre insanının ekonomisi ve kültürü üzerine istenmeyen etkiye neden olmayan
azami kullanım miktarını,
İfade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Temel İlkeler
MADDE 5 – (1) Ekoturizm alanlarında yapılacak iş ve işlemlerde aşağıdaki ilkelere uyulur:
a) Ekoturizm alanlarında yapılacak her türlü düzenleme doğal ekosisteme uygun olarak yapılır.
b) Ekoturizm ve rekreasyon fonksiyonu taşıyan alanlarda yapılacak iş ve işlemlerde, orman
alanlarında kullanım olumsuzluklarını gidermek, toplumun taleplerini karşılamak ve ormanhalk ilişkilerini olumlu yönde geliştirmek amacı esastır.
c) Gerekli hallerde orman amenajman plânları ile ilgili mevzuatta belirtilen her türlü ormancılık
çalışmaları yapılır.
ç) Ekoturizm alanlarında ve parkurlarında doğaya uyumlu olmak kaydıyla; tanıtıcı tabela,
yönlendirme levhası, ikaz levhası, çeşme, patika ve dinlenme yeri haricinde hiçbir yapı ve tesis
yapılamaz.
d) Alanda yapılacak iş ve işlemlerin belirlenmesi sürecinde, yöre halkının katılımının
sağlanması ve orman köylüsüne sosyal ekonomik katkısının olması.
e) Tebliğ gereği yapılacak uygulamalarda yasal olarak yönetilen diğer doğal alanların yönetimi
ile korunmasına katkıda bulunması gözetilmelidir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Değerlendirme, Yönetim Planı Yapımı Ve Uygulama
Değerlendirme
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MADDE 6 – (1) Orman Amenajman Planlarında Ekoturizm ve rekreasyon fonksiyonu
belirlenmiş alanlarda;
a) Ekoturizm ve rekreasyon fonksiyonu taşıyan alanlar için öncelikle işletme müdürlüğünce “
Ekoturizm Potansiyeli Değerlendirme Tablosu” (Ek-1) düzenlenerek alanın potansiyeli
belirlenir ve amenajman haritası tanzim edilerek Bölge Müdürlüğüne gönderilir.
b) Planlanacak saha sınırları içinde ve yakın çevresinde kamu kurum ve kuruluşları ile özel ve
tüzel kişilerin, çeşitli planlar veya yasal yollarla planlama sahasının tamamını veya bir kısmını
etkileyebilecek ve önceden alınarak kesinleşmiş kararlarının ( maden sahası, baraj vb. ) olup
olmadığı, sahanın ekoturizm potansiyeli tespit edilirken incelenecektir.
c) Bölge Müdürlüğü Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Şube Müdürlüğünce sahanın ekoturizm
potansiyeli kontrol edilir ve yeterli görülen sahalar planlamaya konu edilir.
MADDE 7 – (1) Ekoturizm potansiyeli kontrol edilen ve uygun görülen sahalarda;
a) Bölge Müdürlüğünce, Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Şube Müdürü veya Bölge Müdürlüğü
Mühendisi Başkanlığında, Orman İdaresi ve Planlama Şube Müdürlüğünün de katılımı ile
kurulacak komisyonca “Ekoturizm Alanı Yönetim Planı” (Ek:2) ve “Alan Kullanım Vaziyet
Planı” (Ek:3) ile birlikte WGS84 datumunda, 6°’lik dilim ekseninde UTM koordinatları ile
hazırlanmış, ekoturizm alanı sahasını gösteren güncel memleket haritası, amenajman haritası,
orman kadastro haritası, yakınında yer alan tüm milli park, tabiat parkı ve mesire yerleri, orman
köylerini gösterir uydu görüntüsü tanzim edilir.
b) Bölge müdürlüğünce ekoturizm alanı yönetim planı, ekoturizm potansiyeli değerlendirme
tablosu, alan kullanım vaziyet planı ve ekleri bölge müdürlüğünün görüşü ile birlikte
incelenmek üzere 3 ( üç ) takım dosya halinde Genel Müdürlüğe gönderilir. Genel Müdürlükçe
uygun bulunması halinde ekoturizm alanı yönetim planı onanır.
c) Ekoturizm alanları üzerinde yapılacak iş ve işlemler ile sürdürülebilirlik ölçüsünde
faydalanmanın düzenlendiği ekoturizm yönetim planı, alan kullanım planı ve taşıma kapasitesi
Orman Bölge Müdürlüğünce hazırlanır.
Ekoturizm Alan Kullanımı Vaziyet ve Yönetim Planı Yapımı
MADDE 8 – (1) Ekoturizm potansiyeli belirlenmiş alanlarda Alan Kullanımı Vaziyet Planı
sahanın kullanım alanı ölçülerine uygun olarak 1/2000 veya daha detay ölçekli tanzim
edilecektir. Vaziyet planında alan üzerindeki mevcut yollar, planlanan ekoturizm etkinliklerine
ait parkurlar, korunması gereken alanlar, alan içi veya etrafındaki orman köyleri, milli park,
tabiat parkı, mesire yerleri gösterilecektir.
(2) Ekoturizm ve rekreasyon fonksiyonu taşıyan alanlarda yönetim planlarının yapılmasında
amaç, kaynakların ve faaliyetlerin devamlılığının sağlanmasıdır. Genel olarak ekoturizm
etkinliklerinin güzergahları belirlenirken, doğal açıklıklar, ekolojik ve doğal güzellikler, orman
köyüne bağlanabilen ve mevcut arazi durumuna uyumlu alanlar tercih edilecektir. Bu
güzergâhlarda ormancılık faaliyetleri ile ilgili toplumu bilgilendirici çalışmaların da yapılacağı
göz önünde bulundurulacaktır.
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(3) Ekoturizm alanlarında yapılacak ekoturizm faaliyetleri ve güzergâh tespitleri, sahanın
kullanım amaçlarının gerçekleştirilmesine uygun şekilde projelendirilecektir.
(4) Ekoturizm alanlarında öngörülen ekoturizm etkinliklerine ait taşıma kapasitesi tespit
edilecek ve ekoturizm alanı yönetim planında belirtilecektir.
(5) Ekoturizm yönetim planları,
a) Alanın genel tanıtımını, ekoturizm potansiyelini, sürdürülebilir kullanımını, yapılacak
ekoturizm etkinlikleri ile taşıma kapasitesini, biyolojik çeşitlilik ve ormancılık konusunda
bilinçlendirme, orman köylüsünün ekoturizm faaliyetine koruma, rehberlik vb. konularda
dâhil edilmesini,
b) Orman ve ormancılık tanıtımı ile ilgili eğitim süreçlerini,
c) Plan dahilinde yapılacak iş kalemlerine ait maliyet analizini,
ihtiva eder.
MADDE 9 – (1) Ekoturizm alan ve güzergâhlarında;
a) Ekoturizm alanlarında planlanacak orman içi yürüyüş yolları alana uygun bir şekilde
planlanmalı ve alan içerisinde dolaşımı sağlamalıdır. Yürüyüş parkurları mümkün olduğunca
tesviye eğrilerine paralel ve eğimi yüksek olmayacak şekilde planlanacaktır. Yürüyüş yolları
belirlenirken sahanın drenaj durumu, manzara ve seyir durumu, orman köyü veya yerleşim
birimine bağlantısı, mevcut arazi durumuna dikkat edilecektir.
1. Parkurlarda kullanım gayesine göre bilgilendirme maksatlı belli noktalarda işaret ve
tabelalar kullanılacaktır. Tabela ve işaretler için, Genel Müdürlüğün kurumsal yapısına
uygun, doğaya uyumlu ahşap tabelalar üzerinde parlak boya veya uygun yerlerde taş
yığınları, benzeri tabelalar planlanacaktır. Kapalılığın fazla olduğu parkurlarda bir işaret
veya tabeladan bakıldığında diğer işaret veya tabela görüş açısında olmalıdır.
2. Yürüyüş yolu başlangıç noktalarında tesis edilecek tabelalarda, parkurun ismi,
uzunluğu, olası tehlikeler, görülmesi gereken ilginç noktalar, kullanım amacı, krokisi
gibi veriler ayrıca lejant tipi ve yapısında belirtilecektir.
3. Parkurların uzunluğunda saatte ortalama 5 km lik yürüyüş yapılabileceği hesap edilerek
planlama yapılmalıdır.
4. Yürüyüş parkurlarında minimum temizleme şeridi (patika) genişliği 100 cm olacak olup
temizlenen genişlik 200 cm yi geçmeyecektir. Parkurlarda eğimin % 10 olması esas
olmakla beraber % 25’i aşan eğimlerde lase kullanılacaktır.
b) Ekoturizm alanlarındaki bisiklet yolu parkurları planlanırken diğer parkurlardan ayrı bir
şekilde dolaşımın sağlanması esastır. Bisiklet yolları tek yönlü planlanacaktır.
1. Parkurlarda kullanım gayesine göre bilgilendirme maksatlı belli noktalarda işaret ve
tabelalar kullanılacaktır. Başlangıç noktalarında tesis edilecek tabelalarda, parkurun
ismi, uzunluğu, olası tehlikeler, görülmesi gereken ilginç noktalar, kullanım amacı,
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krokisi gibi veriler belirtilecektir. Tabela ve işaretler için, doğaya uyumlu ahşap
tabelalar üzerinde parlak boya veya taş yığınları, benzeri tabelalar planlanacaktır.
2. Bisiklet yolları planlanırken yüzeyin doğal özelliğinin bozulmamasına dikkat
edilecektir. Minimum temizleme şeridi genişliği 150 cm olacak olup temizlenen genişlik
200 cm yi geçmeyecektir. Kaplama malzemesi olarak mevcut toprağın sıkıştırılması ile
bir kaplama yapılacaktır. Münferit olarak planlanan bisiklet yollarında öngörülen hız 24
km/saat kabul edilecek ve bu hıza göre parkur üzerindeki kurpların yarıçapları
belirlenecektir.
c) Ekoturizm alanlarında atlı yolları tek yönlü başlangıç noktasına dönülen patikalar şeklinde
planlanacaktır.
1. Atlı yürüyüş yolları basit ve ucuz bir şekilde inşa edilecektir. Uygun olmayan
eğimlerden ve yumuşak, zayıf zeminlerden sakınılmalıdır. Temizleme şeridinin
genişliği 2,5 m olacaktır. Atlı yürüyüş yollarının planlamasında az zikzaklı olmasına
özen gösterilmelidir. Yol boyunca araziden tedarik edilecek yassı taşlarla kaplanmalı ya
da mevcut toprak sıkıştırılmalıdır.
2. Atlı yürüyüş yollarının bakımı, özellikle yol üstüne yuvarlanacak taşların
uzaklaştırılması, savakların ve zaruri olan yerlerde açılmış olan yan hendeklerin temiz
tutulması, yol sathına uzanan ağaç dallarının kesilmesinden ibarettir.
3. Tabela ve işaretler için, doğaya uyumlu ahşap tabelalar üzerinde parlak boya, taş
yığınları veya benzeri tabelalar planlanacaktır. Başlangıç noktalarında tesis edilecek
tabelalarda, parkurun ismi, uzunluğu, olası tehlikeler, görülmesi gereken ilginç noktalar,
kullanım amacı, krokisi gibi bilgilere yer verilmelidir.
MADDE 10 – (1) Ekoturizm alan ve parkurlarında yapılabilecek olan kalıcı olmayan yapıların
Tanımları;
a) Tabela: Genel Müdürlüğün kurumsal yapısına uygun üzerinde tanıtıcı, açıklama, işaret veya
resim bulunan, doğaya uyumlu ahşap malzeme.
b) Çeşme: Çeşmeler ihtiyaca göre belirlenecek ve doğaya uyumlu bir şekilde planlanacaktır.
c) Yaya yürüyüş, bisiklet ve atlı yürüyüş yolu: Ekoturizm alanın özelliğine göre, mümkün
olduğunca bitki örtüsüne zarar vermeden ve ağaç kesilmeden ekoturizm alanının iç
sirkülasyonunu sağlayan uygun genişlikteki parkurlardır.
ç) Dinlenme Yeri: Ekoturizm alanlarında yapılan faaliyetler esnasında kısa süreli dinlenme
imkânı sağlayan, doğaya uyumlu, yaya geçişine engel olmayacak şekilde doğal dokunun yoğun
olmadığı alanlarda planlanan max 15m2 taban alanına sahip ve en az 3 ( üç ) tarafı açık yapı ve
tasarlanan alanı.
Uygulama ve Denetim
MADDE 11 – (1) Ekoturizm alan ve güzergahları ile ilgili olarak;
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a) Ekoturizm alanı yönetim planının uygulanması Orman İşletme Müdürlüğünce yapılır ve
kontrolü sağlanır.
b) Ekoturizm alanı yönetim planları uyarınca yapılan iş ve işlemler, orman bölge müdürlüğünce
kurulacak komisyon marifetiyle, sahaların planlama gayelerine uygun kullanılıp kullanılmadığı
ve usulsüz faydalanıp faydalanılmadığı hususlarında yılda en az bir defa kontrol edilir ve
raporlanır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Genel Hükümler
MADDE 12 – (1) Ekoturizm alanı olarak ayrılan sahalar üzerindeki parkurlar orman köy tüzel
kişilikleri vasıtasıyla korunabilir.
(2) Ekoturizm alan ve parkurlarında ticari amaçla yapılan faaliyetlerde bedel alınır.
Etkinliklerin çeşidine göre bedeller her yıl mali yıl başında ocak ayında Genel Müdürlükçe
tespit edilir. Alınan bedeller Devlet Orman İşletmesi Döner Sermaye muhasebe hesabına
yatırılır.
(3) Orman İdaresi göstereceği lüzum üzerine ekoturizm etkinliği yapılan parkuru süreli ya da
süresiz kapatma, faaliyeti durdurma hakkına sahiptir.
(4) ) Bu tebliğ yayımı tarihi itibarı ile yürürlüğe girer.
(5) Bu tebliğ hükümlerini Orman Genel Müdürü yürütür.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Tebliğ Ekleri
Ek: 1

Kriterler

EKOTURİZM POTANSİYELİ DEĞERLENDİRME TABLOSU(*)

Kriterlerin Özellikleri

Max
Puan

Açıklamalar
PUAN

Ekoturizm
Değeri
(E)

Ekoturizm Etkinlikleri

15

Orman Köyüne Yakınlığı

10

Kaynak Değeri

10

Doğa Yürüyüşü
Yön Bulma, iz sürme, patika takibi
Dağ ve doğa geçişi
Botanik Turizmi
Atlı Doğa Yürüyüşü
Kuş Gözlemciliği
Diğer 1………………2…....…………3……….……..
5 Km. kadar yakınlık
10 Km. kadar yakınlık
20 Km. kadar yakınlık
20 Km. den fazla
Doğal anıt
Şelale
Biyolojik çeşitlilik
6

2
2
2
2
2
2
3
7-10
4-7
2-4
0-2
1
1
2

Peyzaj
Değeri
(P)

İklim
Değeri
(İ)

Ziyaretçi
Potansiyeli
(ZP)

Bitki Örtüsü

8

Görsel Kalite

6

Konum

6

Sıcaklık

6

Yağış

4

Güneşlenme

3

Rüzgarlılık

2

Bulunduğu Bölgenin
Turistik Önemi

4

Bulunduğu bölgede en
az 100.000 nüfuslu kent
olması

5

Ulaşılan zaman süresi
(yakındaki en az 5.000
nüfuslu yerleşim
merkezinden)
Ulaşım (taksi ve özel oto
dışında)

4

Ulaşımda diğer
kolaylıklar
Su kaynakları

2

Atık

3

Yol, gezinti-yürüyüş
yolları

2

3

3

Mağara
1
Tarihsel ve Kültürel değerler
2
Diğer 1………………2…....…………3……….…….. 3
Ağaçlık-yapraklı-ibreli, çalılık, çayırlık , OT 6-8
Seyrek ağaçlık, çayırlık, çalılık , OT
4-6
Çalılık, seyrek ağaçlık
2-4
Yalnız çayırlık , kıraç
0-2
Panoramik görünümler, Manzara, alanın
1- 6
genel görsel estetik değeri
Ekoturizm alanının Milli Park, Mesire Yeri, 1-6
Tabiat Parkı vb. sahaları destekleme
özelliği
Yaz ayları (Hz, Tm, Ağ) ortalaması
20-21-22-23-24-25 (C)
30-29-28-27-26-25 (C)
P: 1, 2, 3, 4, 5, 6,
Yaz ayları (Hz, Tm, Ağ) toplamları
350-300-250-150 (mm)
P: 1, 2, 3, 4
Yaz ayları (Hz, Tm, Ağ) Bulutluluk ortalaması
10-6, 6-3, 3-0 (gün)
P: 1, 2, 3,
Yaz ayları (Hz, Tm, Ağ) Rüzgar Hızı
1 m/sn’den az
2
1-3 m/sn
1
Akdeniz, Ege, Marmara kıyı bandı
3-4
Karadeniz kıyı bandı
2-3
Önemli karayolu güzergâhları
1-3
20 km'ye kadar uzaklık
4-5
50 km'ye kadar uzaklık
3-4
100 km'ye kadar uzaklık
2-3
200 km'ye kadar uzaklık
1-2
Yürüyerek 1 saate kadar - taşıtla 30 dk
4
Taşıtla 30 dk - 1 saat
3
Taşıtla 1-2 saat
2
Taşıtla 2-3 saat
1
Yürüyerek gidebilme ya da her an taşıt
3-2
bulabilme
Belirli saatlerde taşıt bulabilme
2-1
Teleferik olması, denizden ulaşılabilme
2-1
imkanları. vs.
Kaynak suyu bulunması, yeterli olması
2-3
Çeşme
1-2
Çeşme bulunmaması halinde, İsale hattı
0-1
ile su getirilebilme imkanı
Çöplerin düzenli toplanmasına (günlük2-3
haftalık) yönelik imkanlar
Çöplerin düzenli toplanmasına (haftalık0-2
aylık)
Anayolla bağlantı durumu, saha içi ve dışı 1-2
yolun vasfının iyi olması
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Rekreatif
Kolaylıklar
ve Çevre
(RK)

Olumsuz
Etmenler
(OE)

Sosyal imkânlar ve diğer
kolaylıklar

4

Yangın Riski
Hava Kirliliği
Su Kirliliği
Gürültü Kirliliği
Güvenceli Olmaması
Orman Köylüsünün
Tutumu
Diğer Olumsuz Etmenler

-3
-3
-2
-2
-2
-10

Sembol
E
P
İ
U

-2

Anlamı
Ekoturizm Değeri
Peyzaj Değeri
İklim Değeri
Ulaşılabilirlik ve Ziyaretçi
Potansiyeli
RK
Rekreatif Kolaylık
OE
Olumsuz Etkenler
%EP
Ekoturizm Potansiyeli
Çok yüksek
Yüksek
Orta
Düşük
Yok

Alandaki yürüyüş-gezinti yollarının
1-2
bulunması, kullanımı
Yakın yerlerde geceleme imkanları
1-2
Saha çevresinde faydalanabilecek sosyal
1-2
imkanlar
Yangın Riskine Göre
-3-0
Kirlilik derecesine göre
-3-0
Kirlilik derecesine göre
-2-0
Kirlilik derecesine göre
-2-0
Doğal afet riski
-2-0
Orman köylüsünün ekoturizm konusunda -10-0
isteksiz olması.
Taş, çakıl ocakları, inşaat ve fabrika
-2-0
kalıntıları vb. olumsuz etmenler
Maksimum Puan
Değerlendirme Sonucu
35
20
15
18
12
(-24)
100
%76'den yukarı
%61-75
%45-60
%30-44
%30'dan düşük

(*) Açıklamalar:Bu tablo, ekoturizm ve rekreasyon fonksiyonu taşıyan alanlarda kullanılacak olup sahanın ekoturizm potansiyelini
belirlemek için kullanılacaktır.
DÜZENLEYENLER
….. / ….. / ……
Orman İşletme Müdürü

İşletme Müdür Yardımcısı

Ek:2

T.C.
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
Orman Genel Müdürlüğü
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Orman İşletme Şefi

Odun Dışı ürün ve Hizmetler Dairesi Başkanlığı
ANKARA
……………………………………..
EKOTURİZM ALANI YÖNETİM PLANI
…./…./20…
DİSPOZİSYON ÖRNEĞİ
İçindekiler,
1. Giriş
2. Bölge Müdürlüğü
3. İşletme Müdürlüğü
4. İşletme Şefliği
5. Yönetim Planı Alanı ve Süresi
6. Planın Amacı
7. Alanın Genel Tanıtımı
7.1. Coğrafi Konum: Alanın alt bölge, bölge ve ülke ölçeğinde yerinin tespitine ve tanımına yer
verilir.
7.2. Amenajman Planına göre durumu:
7.3. Alanın Aktüel Durumu:
7.4. Bitki Örtüsü:
7.5. Bölgenin Genel İklim Özellikler:
7.6. Ekoturizm Alanının Sınırları: Kuzey-güney ve doğu-batı sınırlarının mülkiyet olarak
tespitine yer verilir.
7.7. Arazi Mülkiyeti: Alandaki mülkiyet sahipliliğinin ortaya konulduğu bölümdür. Alana ait teklif
ve tescil yazıları, devir teslim tutanakları, kuruluş raporu, 1/25000 ölçekli harita, amenajman
planları varsa kadastro paftaları temin edilir. Alanın yönetiminde sorumluluğu olan tüm kurum
ve/veya kuruluşlar ile ilgili yazışmaların yer aldığı bölümdür.
7.8. Mevcut Arazi Kullanımı: Alanda mevcut, yapı, tesis ve yollar, enerji nakil hatları, vb. her türlü
kullanım biçiminin, özelliklerinin ve bu kullanımların alan ile etkileşiminin açıklandığı
bölümdür.
7.9. Alan Üzerindeki Yasal Kısıtlar (Sit İlke Kararları, Kıyı Kanunu, Karayolları İstimlak
Sınırı, Turizm Alanı ve Merkezi vb.): Farklı statülerin veriliş tarihleri ve gerekçeleri, sınırları,
kapladıkları alanlar ve alan büyüklüğü tespit edilir.
8. Ekoturizm Potansiyeli: Ekoturizm ve Rekreasyon fonksiyonu taşıyan alanlar üzerinde,
ekoturizm potansiyeli değerlendirme tablosunda belirlenen oran doğrultusunda alanın
potansiyeli irdelenir ve ayrıntılı açıklamalar yapılır.
8.1. Alanda Planlanan Ekoturizm Etkinlikleri ve parkurları: (Ayrıntılı şekilde açıklanacaktır)
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8.1.2.Taşıma Kapasitesi ve Hesabı:
9. Ekoturizm Alanı Ve Çevresi Orman Köyleri Durumu ile Sosyal-Ekonomik Durumları:
10. Ekoturizm Alan Çevresindeki Milli Park, Tabiat Parkı, Mesire Yerleri ve ekoturizm alanı
ile etkileşimleri:
11. Ulaşım: Alana hava, kara ve deniz yolu ile ulaşım imkânları anlatılacak. Alana yakın il, ilçe ve
köy karayolu ulaşım mesafeleri verilir.
12. Orman Köylüsü Ekoturizm Katılımı ve Eğitim, Rehber Eğitim Faaliyetleri:
13. Ekoturizm Alanına dair Sivil Toplum Kuruluşları, Turizm İşverenleri, Üniversitelerin
Görüş ve Önerileri:
14. Ekoturizm etkinlik alanları ve parkurlarında yapılacak peyzaj çalışmaları ve önerilen
kalıcı olmayan yapılar: (Ayrıntılı şekilde açıklanır)
15. Alanı Etkileyen Tehditler, Baskılar ile Öngörülen Sorunlar:
16. Maliyet Analizi:
17. Genel açıklamalar:
18. Onay Sayfası
EK-1: Memleket Haritası
EK-2: Amenajman Haritası
EK-3: Orman Kadastro Haritası
EK-4: Planlama Sahası Üzerinde Sit, ÖÇK, Turizm Merkezi, İçme Suyu Havzası, Karayolları İstimlak
Sınırı vb. Kararlar Var İse Bu Konudaki Resmi Yazışmalar ve Sınırları Gösteren Haritalar
EK-5: Alan Kullanımı Vaziyet Planı
……. ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
…… EKOTURİZM ALANI YÖNETİM PLANI
ONAY SAYFASI
Şube Müdürü Veya Bölge Müd. Mühendisi

DÜZENLEYENLER
Orman İdaresi ve Planlama
…. / …. / 20…

İşletme Müdür Yrd. İşletme Şefi
İşletme Müdürü

Bu Plan ….Pafta ve …. Sayfadan Oluşmaktadır.
Kontrol Edildi
…./…./20….
ODÜH. Şube Müdürü
Uygun Görüşle Arz Olunur
…./…./20….
Bölge Müdür Yrd.
UYGUNDUR
..../.... / 20…
Bölge Müdürü
Ekoturizm ve Rekreasyon Fonksiyonlu Alanların İdaresine Ait Usul Ve Esaslar Tebliğine uygundur.
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KONTROL
..../...../ 20..
Ekoturizm Şube Müdürü

ONAY
..../...../ 20….
Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Dairesi Başkanı

Ek:3
T.C.
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ALAN KULLANIMI VAZİYET PLANI

EKOTURİZM ALANI / KULLANIMI
VAZİYET PLANI
ÇİZEN

UYGUNDUR

KONTROL
ONAY

TARİH

Orman Mühendisi /
Peyzaj Mimarı / Harita
Mühendisi
İşletme Şefi

……. / ….. / ………

İşletme Müdürü

……. / ….. / ………

ODÜH Şube Müdürü

……. / ….. / ………

Bölge Müdürü

……. / ….. / ………

Ekoturizm Şube
Müdürü
ODÜH Daire Başkanı

……. / ….. / ………

……. / ….. / ………

……. / ….. / ………

Ek:4

SÖZLEŞME ÖRNEĞİ
(Ekoturizm Alanı Parkurlarının Köy Tüzel Kişiliklerince Korunmasına Ait)
KORUNACAK ALANIN
Orman Bölge Müdürlüğü
Orman İşletme Müdürlüğü
Orman İşletme Şefliği :
Çalışma Nevi
Bölme No/No.ları
Alanı (ha)
Meşcere Tipi
-Amenajman Planına Göre
-Aktüel Duruma Göre :
Sözleşme Tarihindeki
Parkur ve müştemilatı
İli
İlçesi

:
:
:
:
:
:

:
:
:
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İMZA

Köyü
:
Sınırlar (Koordinat değerleri)
-Doğusu
-Batısı
-Kuzeyi
-Güneyi

:
:
:
:

SÖZLEŞMENİN KONUSU
1-) Yukarıda genel bilgileri verilen alanın usulsüz müdahalelere karşı korunması, 6831 sayılı Orman
Kanunu’nun 81. maddesi ve ilgili mevzuat hükümlerine göre aşağıdaki şartlarla
...........................................tüzel kişiliği tarafından yapılacaktır.
İŞİN ZAMANI VE SÜRESİ
2-) Ekoturizm alanı üzerindeki parkurlar…………
3-) İşin başlama tarihi ..../..../20.. , Bitiş tarihi ..../..../20.. dir.
4-) Orman İşletme Müdürlüğü yapılan korumanın uygun, sağlıklı ve yararlı olması durumunda ve
ihtiyaç duyulması hâlinde bir sonraki yıl içinde aynı şekilde koruma işini .................. tüzel kişiliği
yaptırabilir.
KONTROL
5-) Usulsüz müdahalelere karşı korunması için ........................……..tüzel kişiliğine teslim edilen söz
konusu sahada işin başlangıcından itibaren her üç ayın sonunda ilgili işletme müdür yardımcısı, işletme
şefi, muhafaza memuru veya memurları, ilgili ……..muhtar veya ihtiyar heyetinden bir kişinin katılımı
ile kurulacak bir komisyon tarafından korumanın gereği gibi yapılıp yapılmadığı kontrol edilecektir.
6-) Yapılan bu kontroller sonucu, sahada herhangi bir usulsüz müdahalenin olup olmadığı, varsa
bunlardan hangilerinin ……..tüzel kişiliğince idareye bildirildiği tespit edilerek bir tutanak
düzenlenecektir.
İŞİN BEDELİ VE ÖDEME ŞEKLİ
7-) İşin toplam bedeli, mahalli fiyat olarak belirlenen ...........................................TL. dir.
8-) Ödemeler; üçer aylık dönemler sonunda sahada yapılacak kontrollerdeki tespitler sonucu
düzenlenecek tutanağa ve idarenin nakit durumuna göre …………… bildireceği banka hesap
numarasına o döneme düşen miktar kadar usulünce yatırılacaktır. Muhtemel nakit yokluğu sebebi ile
ödemede vaki olabilecek gecikmeler için ……………….. ek bir talepte bulunmayacaktır.
DİĞER HÜKÜMLER
9-) Üçer aylık dönemler halinde yapılacak kontrollerin her birinde koruma için gerekli tedbirlerin
alınmaması ve korumanın gereği gibi yapılmaması, bundan dolayı sahada zarar ziyan meydana gelmesi
hâlinde, 6831 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri gereğince hesaplanacak idare zararı miktarı dönem sonu
ödenecek koruma bedelinden mahsup edilecektir. Meydana gelen zararın hesaplanacak bedelinin dönem
koruma bedelinden fazla olması hâlinde, dönem koruma bedelini alan zarar miktarı dönem sonundan
ödemenin yapılacağı tarihe kadarki yasal faizi ile birlikte hiçbir mahkeme kararına gerek kalmaksızın
…………………………ce idareye ödenecektir.
10-) Koruma görevinin gereği gibi yapılmaması hâlinde, koruma işini gerçekleştiren ...................……..
TCK hükümlerine göre sorumlu olacaktır.
11-) Dönem sonunda yapılan kontrollerde üst üste 2 dönem koruma önlemlerinin alınmadığını ve
koruma işinin gereği gibi yapılmadığının tespiti hâlinde orman idaresi tek taraflı olarak anlaşmayı
feshetmeye yetkilidir.
12-) İş sahiplerinin kanuni ikametgâhına yapılan her türlü tebligat şahsına veya hükmü şahsiyetine
yapılmış sayılır.
13-) Bu sözleşmeden doğan her türlü hukuki ihtilaflar için ..........................mahkemeleri yetkilidir.
ÖZEL HÜKÜMLER
(Korunacak alanın ekolojik durumu, ekoturizm alanının özelliği, yörenin ekonomik ve sosyal yapısı vb.
nedenlerle bazı ek hükümler getirilirse burada belirtilecektir. Ayrıca diğer genel hükümlere de bu
doğrultuda eklemeler ve değişiklikler yapılabilecektir.)
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.................................................tüzel kişiliği adına yukarıda ........... madde hâlinde belirtilen genel ve
............ madde halinde belirtilen özel hükümlere göre krokisi bu sözleşmeye ekli köyümüz sınırları
içindeki ................no.lu bölme/bölmelerinde bulunan ekoturizm parkurlarını usulsüz müdahalelere karşı
korumayı kabul ve taahhüt ederiz.
İş bu Sözleşme ….sayfadan ibarettir. ..../..../20..
Eki: 1 (Korumaya konu alanın krokisi)
..................TÜZEL KİŞİLİĞİ ADINA
Köy
Muhtarı
Aza
Aza
(Adı-Soyadı) (Adı-Soyadı) (Adı-Soyadı)
İmza - Mühür
İmza
İmza

......................
(Adı-Soyadı)
İmza

İDARE ADINA
Orman İşletme Müdürü

Aza
(Adı-Soyadı)
İmza

..........................Orman İşletme Şefi
(Adı-Soyadı)
İmza

Tabela Örneği
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Uyarı Levhası Örneği

Tabela boyutları değişebilir.
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