ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ODUN DIŞI ÜRÜN VE HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI
MESİRE YERLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
MESİRE YERLERİ KURULUŞ, TESCİL VE İŞLETME ESASLARI
Mesire Yerleri Şube Müdürlüğü, 04.07.2011 tarih ve 27984 (mükerrer) sayılı Resmi
Gazetede yayımlanan 645 Karar sayılı KHK ile Orman ve Su İşleri Bakanlığının Teşkilat ve
Görevleri hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kurulan Odun Dışı Ürün ve
Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı bir Şube Müdürlüğü olarak kurulmuştur.
Söz konusu Kararname ile daha önce Orman Genel Müdürlüğü, Eğitim Dairesi
Başkanlığı tarafından yürütülen Orman İçi Dinlenme Yerleri ve Kent Ormanları ile ilgili
yapılan tüm çalışmalar Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Dairesi Başkanlığı altında yer alan
Mesire Yerleri Şube Müdürlüğüne devredilmiştir. Ayrıca Kararname ile bundan önce
Bakanlık Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce yürütülmekte olan A Tipi
(Konaklamalı) ve B Tipi (Günübirlik) Mesire Yerleri ile ilgili iş ve işlemler de Mesire yerleri
Şube Müdürlüğü görev alanına dahil edilmiştir.
Mesire Yerleri Şube Müdürlüğünün Görevleri
a) Kent Ormanları ve Orman İçi Dinlenme Yerlerinin kuruluşu etüt-envanteri, ayrılması,
tescili, plânlanması, plânlarının uygulanması, geliştirilmesi, korunması, bakımı,
onarımı, tanıtılması, işletilmesi, işlettirilmesi, yönetilmesi, denetlenmesi ve iptaline
ilişkin usul ve esasları belirlemek ve uygulamaların mevzuata uygun olarak
yürütülmesini sağlamak,
b) Kuruluşları yapılan Kent Ormanları ve Orman İçi Dinlenme Yerlerinin gelişme
planlarının Bölge Müdürlükleri tarafından yapılması veya yaptırılmasını sağlamak,
hazırlanan gelişme planlarına uygun olarak yapılacak yapı, tesis ve donatıların
mevzuata uygun olarak yaptırılması amacıyla kontrol ve denetimleri yapmak veya
yaptırmak,
c) Bölge Müdürlüklerince kurulacak olan Kent Ormanı ve Orman İçi Dinlenme Yerlerine
ilişkin yıllık iş programlarını hazırlamak,
d) Bölge Müdürlüklerinin teklifleri de alınarak, Kent Ormanları ve Orman İçi Dinlenme
Yerlerinin genel plan, yatırım programları ve politikalara uygun olarak yıllık bütçe
tekliflerini hazırlamak,
e) Kent ormanları ve orman içi dinlenme yerlerinin geliştirilmesi, yönetilmesi, tarihi,
kültürel ve estetik kaynak değerlerinin korunması ve tanıtımı için her türlü teknik ve
idari tedbirlerin alınmasını ve uygulanmasını sağlamak ve uygulamaları kontrol ve
takip etmek,
f) Kent Ormanları ve Orman İçi Dinlenme Yerlerine ilişkin iş ve işlemleri
gerçekleştirirken ilgili kurum/kuruluş ve disiplinlerle işbirliği yapmak,
g) Daire Başkanlığınca verilecek benzeri görevleri yapmaktır.
Olarak belirlenmiştir.

ORMAN MESİRE YERLERİ
YASAL DAYANAK: 6831 sayılı Orman Kanunu 25.Madde;
Orman Genel Müdürlüğü; mevkii ve özelliği dolayısıyla lüzum göreceği ormanları ve
orman rejimine giren sahaları; bilim ve fennin istifadesine tahsis etmek, tabiatı muhafaza,
yurdun güzelliğini sağlamak, toplumun çeşitli spor ve dinlenme ihtiyaçlarını karşılamak,
turistik hareketlere imkân vermek maksadıyla, milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları,
tabiatı koruma sahaları ve orman mesire yerleri olarak ayırır, düzenler, yönetir ve gerektiğinde
işletir veya işlettirir.
Ormanların sosyal, kültürel, bilimsel, sportif ve estetik hizmetlerinden halkın daha
fazla yararlanmasını sağlamak amacıyla Orman Genel Müdürlüğü tarafından Mesire Yerleri
(Kent Ormanları ve Orman İçi Dinlenme Yerleri) kurulmaktadır. Böylelikle halkın spor,
ekoturizm, piknik, dinlenme ve eğlenme ihtiyacının karşılanması sağlanarak toplumun her
kesiminin orman sevgisi ve bilincinin artırılması ve bu sayede ormanların korunması
konusunda daha duyarlı hale getirilmesi amaçlanmaktadır.
ORMAN MESİRE YERİ: Ormanların sosyal, kültürel ve estetik fonksiyonlarını
halkın hizmetine sunmak amacıyla, ormanlık alanlardan ayrılan, rekreasyonel ve estetik
kaynak değerlere sahip olan orman içi dinlenme yerini ve kent ormanını tanımlamaktadır.
KENT ORMANI: Ormanların başta sağlık, spor, estetik, kültürel ve sosyal
fonksiyonlarını halkın hizmetine sunmak, aynı zamanda yurdun güzelliğini sağlamak,
toplumun çeşitli spor ve dinlenme ihtiyaçlarını karşılamak, turistik hareketlere imkan vermek
ve teknik ormancılık faaliyetleri ile yöredeki flora ve faunanın da tanıtılması amacıyla il ve
ilçeler gibi yerleşim yerleri içinde, bitişiğinde veya civarında düzenlenen alanları
tanımlamaktadır.
2003 yılında başlayan ve kent içi veya bitişiğinde yaşayan insanların doğa ile baş başa
kalmalarını sağlayabilmek amacıyla oluşturulan kent ormanları kurma çalışmaları kapsamında
bugüne kadar 71 il merkezi ve büyük ilçeler olmak üzere toplam 110 adet kent ormanı
kurulmuştur.
ORMAN İÇİ DİNLENME YERİ: Rekreasyonel ve estetik kaynak değerlerine sahip
olan insanların daha çok piknik yapma, eğlenme ve dinlenme ihtiyaçlarına cevap vermek
üzere kurulan alanları ifade etmektedir.
Orman Genel Müdürlüğü tarafından halen işletilmekte olan 1295 adet mesire yeri
bulunmakta ve bunların tamamında günübirlik kullanım imkanı sağlanmaktadır.
Son olarak 645 sayılı KHK ile Orman ve Su İşleri Bakanlığının kurulması sonucunda
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne ait 154 adet Mesire Yeri Genel
Müdürlüğümüze devredilmiş olup, bunların 46 adedi A Tipi Mesire Yeri, 108 adedi ise B Tipi
Mesire Yeri kapsamında bulunmaktadır.

Toplamda, DKMPGM’ den 2012 Eylül ayı sonu itibari ile devir işlemleri tamamlanan
ve teslim alınan 146 adet mesire yeri (44 adet A Tipi, 102 adet B Tipi) ile birlikte 1441 adet
orman içi dinlenme yeri Orman Genel Müdürlüğü tarafından işletilmekte ya da kiralama
yöntemi ile işlettirilmektedir.
A Tipi Mesire Yeri: Yüksek ziyaretçi potansiyeline sahip, çadır, karavan, motorkaravan ve bungalov tipi tesislerle sadece geceleme ve/veya gecelemenin yanında günübirlik
kullanım imkanı da sağlayan sahaları içermektedir.
B Tipi Mesire Yeri: Yerleşim merkezlerinin yakın çevresinde veya rekreasyonel
kaynak değerlerine ve ziyaretçi potansiyeline sahip, sadece günübirlik kullanım imkanı
sağlayan sahaları ihtiva etmektedir.
MESİRE YERLERİNİN KURULUŞU
6831 sayılı Orman Kanununun 25. maddesine istinaden kurulan, Orman İçi Dinlenme
Yerleri ve Kent Ormanları 30 Eylül 2006 tarihli ve sayılı sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan
Mesire Yerleri Yönetmeliği, 31 Temmuz 2009 tarihli ve 27305 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan Mesire Yerleri Yönetmeliğinde Değişiklik yapılmasına Dair Yönetmelik
hükümlerine uygun olarak Orman Bölge Müdürlükleri tarafından tescil edilir.
Orman İçi Dinlenme Yeri ve Kent Ormanı olarak ayrılan yerlerde yapılacak
uygulamalar ise Mesire Yerleri Yönetmeliği ile Teknik İzahname doğrultusunda yapılır.
645 sayılı KHK ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünden Orman
Genel Müdürlüğüne devri söz konusu olan Orman İçi dinlenme yerlerinde ise; 645 sayılı
KHK’ nın Düzenleyici İşlemler başlıklı Geçici Madde 1 : ₺ Bu Kanun Hükmünde
Kararnamenin uygulanmasına ilişkin düzenlemeler, bir yıl içinde yürürlüğe konulur. Bu
düzenlemeler yürürlüğe girinceye kadar mevcut düzenlemelerin bu Kanun Hükmünde
Kararnameye aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. ₺ maddesine
istinaden Orman Genel Müdürlüğü tarafından yeni Mesire Yerleri Yönetmeliği yayımlanana
kadar DKMPGM Teknik izahnamesi ve Uygulama Talimatı doğrultusunda uygulama ve
kontroller yapılır.
Başvuru ve Değerlendirme: Mesire yeri talepleri İşletme Müdürlüğünce
“Rekreasyon Değerlendirme Tablosu” ile birlikte Orman Bölge Müdürlüğüne gönderilip,
rekreasyon potansiyeli uygun olanlar için ilgili İşletme Şefince “Mesire Yeri Teklif Raporu”
düzenlenir. Ancak rekreasyon potansiyeli % 44 oranı ve bu oranın altında olanlar için teklif
raporu düzenlenemez. Koruma ve yasaklama hükümleri içinde yer alan kanunlar ile
uygulanması öncelik arz eden diğer özel kanunların ve mevzuatının getirdiği yasaklar için
ilgili kurumlarının uygun görüşleri idare tarafından veya var ise yüklenici tarafından alınır.
Orman Kanununun mülga 17 maddesi çerçevesinde Kadastro ve Mülkiyet Dairesi
Başkanlığınca mesire yeri olarak Belediyeler, Köy Tüzel Kişilikleri ve İl Özel İdarelerine
verilen izinlere konu yerlerden, izin bitiminden itibaren değerlendirme yapılarak mesire yeri
olarak devamında fayda görülenler Orman İçi Dinlenme Yeri olarak tescil edilecektir.

EK-1: MESİRE YERİ REKREASYON POTANSİYELİ
DEĞERLENDİRME TABLOSU
Kriterler

Kriterlerin
Özellikleri

Maksim. Açıklamalar
Puan

Peyzaj
Değeri
(P)

150 Ha. dan büyük alanlar

1

Alanın
Büyüklüğü

5

100-150 Ha.
50- 100 Ha.
5-50 Ha.
0,1-5 Ha.
Ağaçlık-yapraklı-ibreli, çalılık, çayırlık , OT

2-3
3-4
3-5
0-1
6-8

Bitki Örtüsü ve
Gölgeleme

8

Deniz, Göl,
Gölet, Akarsu,

8

Seyrek ağaçlık, çayırlık, çalılık , OT
Çalılık, seyrek ağaçlık
Yalnız çayırlık , kıraç
Deniz, Göl, gölet kıyısı

4-6
2-4
0-2
5-8

Nehir, Akarsu
Çay, Dere,
Düz, hafif dalgalı alan %0-5

4-7
1-4
4-7
1-5

Yüzeysel Durum

7

Az eğimli, düzlük %10-15

6-7

engebeli, yer yer düzlük %10-20

4-6

Dik eğimli %20 üzeri

0-1

Alan
ve

PUAN

(Eğim)

Panoramik görünümler, Manzara,
Görsel Kalite

4

alanın genel görsel estetik değeri

1-4

Diğer Özellikler

3

Doğal anıt, şelale, mağara, tarihsel ve kültürel
değerler vb.

1-3

Yaz ayları (Hz, Tm, Ağ) ortalaması
Sıcaklık
İklim Değeri Yağış
(İ)
Güneşlenme
Rüzgarlılık

4

P:
1,18-192, 20 3,21 4,
5,
15-17
22 toplamları
23 6,24 725 826 727 628-295 30- 4
Yaz
ayları
(Hz,
Tm,
Ağ)
331 322 33-34
1 35
P:
5, 150-200
4,
3,250 300-350
2,
1 400
mm 6,
50 100
Yaz ayları bulutluluk ortalaması

2

Puan: 0-2,
4, 3-4,
3, 5-7,
2, 8-9
1,
Bulutluluk:
Yaz ayları ortalama rüzgar hızı 1 m/sn'den az

2

1-3 m/sn

1

86

Ziyaretçi
Potansiyeli

Ulaşabilirlik
ve Ziyaretçi
Potansiyeli
(U)

Bulunduğu
Bölgenin
Turistik Önemi
Bulunduğu
bölgede en az
100.000
nüfuslu kent
olması
Ulaşılan zaman
süresi
(yakındaki en az
5.000 nüfuslu
Ulaşım
yerleşim(taksi ve
özel
oto dışında)
merkezinden)
ve diğer
kolaylıklar

Su kaynakları

Rekreatif
Elektrik
Kolaylıklar ve
Çevre

Yoğun kullanım mevsiminde günlük (tahmini)
500 kişi ve üzeri

4-8

Günlük ziyaretçi sayısı 100 kişi ve üzeri

3-6

Günlük ziyaretçi sayısı 50-100 kişi altında

2-3

Günlük ziyaretçi sayısı 50 kişi altında

1-2

Akdeniz, Ege, Marmara kıyı bandı

3

3

Karadeniz kıyı bandı
Önemli karayolu güzergahları, öncelikli yöreler
20 km'ye kadar uzaklık

2-3
1-3
5

5

50 km'ye kadar uzaklık
100 km' ye kadar uzaklık
150 km'ye kadar uzaklık

4
3
1-2

Yürüyerek 1 saate kadar ya da taşıtla 0- 1/2 saat

4

4

Taşıtla 1/2-l saat
Taşıtla 1-2 saat
Taşıtla 2-3 saat
Yürüyerek gidebilme ya da her an taşıt bulabilme

2-3
2
1
2-3

3

Belirli saatlerde taşıt bulabilmesi
0-2
Teleferik olması, denizden ulaşılabilme imkanları. 0-1
vs.

8

Yol, gezintiyürüyüş yolları

3-4
2-3

Çeşme bulunmaması halinde, İsale hattı ile su
getirilebilme imkanı

1-2

Elektrik enerjisinin alanda bulunması, Trafo,
jeneratör bulunması

2-3

Sahaya en yakın enerji nakil hattına mesafesi tesis
edilebilme durumu,

1-2

6

3

(Rk)
Kanalizasyon ve
Atık

Kaynak suyu bulunması, yeterli olması
Çeşme

5

Kanalizasyonun mevcut olması, bağlantı imkanının 1-2
bulunması
Sızdırmasız Fosseptik ve vidanjörle atıksu bertaraf
Çöplerin
düzenli toplanmasına yönelik imkanların
edilebilmesi
Sızdırmalı
bulunması fosseptik vb benzeri
Anayolla bağlantı durumu, saha içi ve dışı yolun
vasfının iyi olması

1-2
1-2
0
1-2

3

Sosyal imkanlar

Olumsuz
Etkenler
(OE)

ve diğer kolaylıklar

5

Yangın riski
Güvencelilik

4
5

Kirlilik ve
Bakımsızlık

9

Diğer Olumsuz
Etkenler

2

Alandaki yürüyüş-gezinti yollarının bulunması,
kullanımı

1-2

Kamp ve geceleme imkanları

1-2

Piknik, ocak vb.
Çocuk oyun alanı, spor alanı, otopark imkanları
Saha çevresinde faydalanabilecek sosyal imkanlar
Risk durumuna göre
Heyelan ihtimali, sel baskını, alanın
kullanılamaması, korunamaması vs.

1-2
1-3
1
0-4
0-5

Kirlilik derecesine göre su kirliliği

0-2

Hava kirliliği,

0-2

Gürültü (trafik, kalabalık, vb… gürültüler)

0-2

Görüntü kirliliği, bakımsızlık, ya da yeterli bakımın 0-3
yapılamaması vb...
taş ve çakıl ocakları, inşaat ve fabrika kalıntıları vb. 0-2
diğer etkenler

%RP = (P+İ+U+Rk) - OE

Rekreasyon Potansiyeli (%) / Toplam

100

Puan
Sembol

Anlamı

P

Alan ve Peyzaj değeri

35

İ

İklim değeri

20

U

Ulaşılabilirlik ve Ziyaretçi
Potansiyeli

23

Rk

Rekreatif Kolaylık

22

OE

Olumsuz Etkenler

20

% RP

Rekreasyon Potansiyeli

100

Maksimum puan

Değerlendirme sonucu

Rekreasyon Potansiyeli (%)
Çok yüksek

%76’den yukarı

Yüksek

%61-75

Orta

%45-60

Düşük

%30-44

Yok

%30’dan düşük

MESİRE YERİ TEKLİF RAPORU
Raporun Tarihi:
A- TEKLİF SAHASININ
Adı :
İli :
İlçesi :
Bölge Müdürlüğü :
İşletme Müdürlüğü :
İşletme Şefliği :
Mevkii adı :
Alanı ( Ha. ) :
Mesire Yeri Tipi :
Bölme No :
Meşcere Tipi :
B- ÇEVREDEKİ YERLEŞİM MERKEZLERİ
Adı

Nüfusu

Mesafesi

Yol Durumu

C- ÇEVREDEKİ DİĞER MESİRE YERLERİ
Adı

İli ve İlçesi

Potansiyeli

Mesafesi

D- TEKLİF SAHASININ ÖZELLİKLERİ
Mülkiyeti ( Devlet Ormanı Orman rejimi OGM mülkiyetinde, Hazine vb.) :
Doğal ve Arkeolojik Sit Alanlarına girip girmediği :
Askeri Yasak Bölge İçinde kalıp kalmadığı :
Turizm alanı ve merkezi olup olmadığı :

Yol Durumu

İçme kullanma suyu amaçlı baraj havzasında veya yakınında olup olmadığı :
Yaban hayatı ile ilgili koruma geliştirme sahaları ve avlak alanlarına girip girmediği :
Saha içerisinde izin irtifaka konu saha olup olmadığı :
Karayolları ile ilişkisi :
Elektrik enerjisi temini :
İçme kullanma suyu kaynakları :
Vejetasyon örtüsü :
Tarihi ve arkeolojik kaynaklar :
E- SAHANIN KULLANMA KABİLİYETİ
Piknik :
Sportif balıkçılık :
Sportif aktivite ( Bisiklet, voleybol, vb. ) :
Yürüyüş :
Manzara, seyir :
Diğerleri :
F- SAHADAKİ MEVCUT TESİSLER
Altyapı Tesisleri
Yol :
Su :
Elektrik :
Kanalizasyon :
Arıtma tesisi :
Diğerleri :
Üstyapı Tesisleri
Giriş Kontrol :
WC :
Su deposu :
Çeşme :
Piknik üniteleri :
Büfe :
Yağmur barınağı :
Seyir terasları :
Gözlem kulesi :
Diğer tesisler :

G- SAHANIN KOORDİNAT DEĞERLERİ
Sahanın kırık noktalarından alınmış, European Datum 1950 Dilim orta boylamı 33 , 6° lik
dilime göre koordinat değerleri x ve y olarak belirtilecektir.

H- KANAAT VE SONUÇ
Tarafımızdan Düzenlenmiştir
İşletme Müdür Yard.

Kadastro Mülk. Şefi
( varsa )

Orman İşletme Şefi

Kontrol edildi.
Orman İşletme Müdürü
………… İli, ……………… İlçesi, ……………………Mevkiinde bulunan ……….
Ha. sahanın orman içi dinlenme yeri olarak düzenlenmesinde ilgili ormancılık mevzuatı
açısından sakınca yoktur.

Tetkik Edildi
Odun Dışı ürün ve Hizmetler Şube Müdürü

UYGUNDUR
Bölge Müdürü

Mesire Yerlerinin İşletilmesi: Mesire Yerleri, Yönetmeliğin Yönetim ve İşletme
başlıklı 13 üncü maddesi (c) bendi gereği, ilgili Orman İşletme Müdürlüğünce işletilir veya
2886 sayılı “Devlet İhale Kanunu” ile “Hazineye Ait Taşınmazların İdaresi Hakkındaki
Yönetmelik” hükümlerine göre üst sınır 10 yıl olmak 10 yıla kadar ihale yoluyla gerçek veya
tüzel kişilere işlettirilir.
Köy Tüzel Kişilikleri, Belediyeler ve İl Özel İdarelerine kendi mülki hudutları
içerisindeki, ayrıca köy mülki hudutları içerisinde Köy Tüzel kişiliğinin muvafakat vermesi
şartıyla, bağlı bulunduğu Belde veya İlçe Belediyesince mesire yerleri talep edilmesi halinde
pazarlık usulü ile kiraya verilebilir.
Köy Tüzel Kişilikleri, Belediyeler ve İl Özel İdarelerine bir adet Orman İçi Dinlenme
Yeri, il ve ilçe belediyelerine ise birer adet de Kent Ormanı pazarlık usulü ile kiraya
verilebilir. Ancak Büyük Şehir Belediyelerine birden fazla mesire yeri ve Kent Ormanı
pazarlık usulü ile kiraya verilebilir.
Görüldüğü üzere Orman Genel Müdürlüğünce kurulan Orman İçi Dinlenme Yeri ve
Kent Ormanları ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce kurulan A Tipi ve B

Tipi Mesire Yeri tanımlarında, planlama ve işletilmesinde bazı farklılıklar bulunmaktadır.
Halen yürürlükte bulunan 30/09/2006 tarih ve 26305 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan
“Mesire Yerleri Yönetmeliği” kapsamında kurulan ve işletilen Mesire yerlerinde uygulama
birlikteliği sağlamak ve farklılıkları ortadan kaldırmak üzere yeni yönetmelik hazırlanmasına
başlanmış olup 2012 yılı içerisinde yeni yönetmeliğin tamamlanarak yürürlüğe konulması ve
yönetmeliğin ardından hazırlanacak Teknik İzahname ile de uygulama birlikteliğinin
sağlanması planlanmaktadır.
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YÖNETMELİK
Çevre ve Orman Bakanlığından:
MESİRE YERLERİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Orman Genel Müdürlüğünce tesis edilecek mesire yerlerinin etütenvanteri, ayrılması, tescili, plânlanması, plânlarının uygulanması, geliştirilmesi, korunması, bakımı, onarımı, tanıtılması,
işletilmesi, işlettirilmesi, yönetilmesi ve iptaline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, mesire yeri amaçlı olarak düzenlenen orman içi dinlenme yerleri ve kent ormanları
ile ilgili tüm iş ve işlemleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunun 25 inci maddesine
dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Çevre ve Orman Bakanlığını,
b) Genel Müdürlük: Orman Genel Müdürlüğünü,
c) İlgili Daire Başkanlığı: Eğitim Daire Başkanlığını,
ç) Bölge müdürlüğü: Orman bölge müdürlüğünü,
d) İşletme müdürlüğü: Orman işletme müdürlüğünü,
e) Döner sermaye: Orman işletmeleri döner sermayesini,
f) Mesire yeri: Ormanların sosyal, kültürel ve estetik fonksiyonlarını halkın hizmetine sunmak amacıyla, ormanlık
alanlardan ayrılan rekreasyonel ve estetik kaynak değerlere sahip olan orman içi dinlenme yerini ve kent ormanını,
g) Orman içi dinlenme yeri: Halkın günübirlik dinlenme ve piknik ihtiyacını karşılamak amacıyla düzenlenen
alanları,
ğ) Kent ormanı: Geleneksel piknik anlayışının dışında, daha çok ormanların sağlık, spor, estetik, kültürel ve benzeri
gibi sosyal fonksiyonlarını halkın hizmetine sunmak, aynı zamanda teknik ormancılık faaliyetleri ile yöredeki flora ve
faunanın da tanıtılması amacıyla metropoller, iller ve büyük ilçeler gibi yerleşim yerleri bitişiğinde veya civarında
düzenlenen alanları,
h) Rekreasyon: Ormanların eğlenme, dinlenme ve insanların beden ve ruh sağlığını yenileme fonksiyonunu,
ı) Estetik kaynak: Ormanların insan psikolojisine ve zevklerine hitap eden değişik özelliklerini,
i) Doğal kaynak: 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu hükümleri saklı
kalmak kaydıyla bitki örtüsü, yaban hayatı, habitatlar, ekosistemler, tarihi, jeolojik ve jeomorfolojik oluşumları,
j) Kültürel kaynak; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat ve Varlıklarını Koruma Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla
tarihi, arkeolojik, mitolojik ve benzeri olaylar ile tarihi kişilerin izlerini taşıyan, mimarlık ve güzel sanatların örneklerini
bünyesinde bulunduran yerleri ve değerleri,
k) Alan kullanım plânı: Mesire yerlerinin koruma-kullanma dengesi içerisinde, hangi alanın ne şekilde ve hangi
amaçla kullanılacağını belirten belli bir ölçeğe dayalı plânı,
l) Rehabilitasyon plânı: Mevcut mesire yerlerinde, sahanın kaynak değerlerinin bozulmasına karşı, korumayı ve
geliştirmeyi amaçlayan plânı,
m) Mesire yeri teklif raporu: Bir sahanın mesire yeri olarak ayrılabilmesi için planlama gerekçeleri ile ne tür mesire
yeri olarak kullanılacağının belirtildiği ve alanla ilgili bölgesi, işletmesi, mevki, bölme numarası, büyüklüğü, konumu,
yerleşim yerlerine mesafesi, ulaşım durumu gibi bilgiler ile sahanın belirli ölçekte kroki ve/veya koordinatlı haritasını ihtiva
eden raporu,
n) Teknik İzahname: Bu Yönetmeliğin uygulanmasına açıklık getirmek amacıyla hazırlanacak Genel Müdürlük
emrini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Temel İlkeler ve Kriterler
Temel ilkeler
MADDE 5 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulandığı yerlerde;
a) Doğal ekosistem bozulamaz,
b) Gerekli hallerde orman amenajman plânları ve diğer mevzuatlarda belirtilen her türlü teknik ormancılık
müdahalesi yapılır,
c) Genel Müdürlüğün onayı olmadan statü değiştirilemez,
ç) Belirlenen kullanma ve yararlanma amaçları dışında herhangi bir faydalanmaya müsaade edilmez.
Kriterler
MADDE 6 – (1) Mesire yeri olarak ayrılacak alanlarda aşağıda yazılı kriterler aranır:
a) Orman rejimi içerisindeki sahalar olmalıdır.
b) Rekreasyonel kullanım talebi olmalıdır.
c) Yöresel talebi karşılayacak nitelikte ve yeterli büyüklükte olmalıdır.
ç) Heyelan veya sele maruz bulunmamalı, jeolojik açıdan sakıncalı yerler dışında olmalıdır.
d) Yol, su, elektrik gibi alt yapı imkânlarına veya bu tesislerin; ekonomik, idari, yasal, topografik yapı gibi özellikler
açısından kolaylıkla getirilebileceği bir konuma sahip olmalıdır.
e) Üzerinde yapılacak tesis ve donatılar, çıkarılacak teknik izahname kapsamında öngörülen doğal dokuyu bozmayan
nitelikte, kalıcı ve çok katlı olmayan, genellikle ahşap ağırlıklı malzemeden olmalıdır.
(2) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen temel ilkeler ile yukarıda sayılı kriterler çerçevesinde;
a) Orman içi dinlenme yerinde; giriş kulübesi, otopark, piknik üniteleri masa, ocak, tuvalet, çeşme, büfe, kamelya,
yağmur barınağı, kır gazinosu veya lokantası, çocuk oyun alanları ve mini spor alanları,
b) Kent ormanında; giriş kulübesi, otopark, ziyaretçi tanıtım merkezi, yürüyüş yol ve patikaları, çocuk oyun alanları,
mini spor alanları, doğal gezinti köprüleri, büfe, kır kafeteryası, gözlem kulesi, seyir terasları, oturma grupları, dinlenme
alanları, yağmur korunakları, arboretum, ormancılık uygulamaları tanıtım alanları, flora ve fauna tanıtım alanları, çeşme,
tuvalet, doğal ve yapay su göletleri, yerel halkın ürünlerini sergilediği geçici sergi alanları, alışveriş ünitesi gibi tesisler ve
donatılar
bulunur.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Onama, Planlama-Projelendirme-Uygulama, Sınır Değişikliği ve İptal
Onama
MADDE 7 – (1) Mesire yerleri, bu Yönetmeliğin 5 inci ve 6 ncı maddelerinde belirtilen ilke ve kriterlere uygun
olarak Genel Müdürlük onayı ile belirlenir.
Planlama, projelendirme ve uygulama
MADDE 8 – (1) Mesire yerinin; doğal, kültürel, rekreasyonel ve estetik kaynak yönünde plânlanması,
projelendirilmesi ve uygulanmasına ait iş ve işlemler ilgili bölge müdürlüğünce yapılır veya yaptırılır.
(2) Orman içi dinlenme yerleri ve kent ormanları kullanım potansiyeline göre plânlanır.
Sınır değişikliği
MADDE 9 – (1) Mesire yerlerinde gerekli hallerde sınır değişikliği yapılabilir.
Mesire yerinin iptali
MADDE 10 – (1) Mevcut mesire yerlerinden ziyaretçi potansiyelini ve kullanım özelliğini kaybetmiş olanlar Genel
Müdürlük onayı ile iptal edilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Koruma, Yasaklanan Faaliyetler,Saha Bakımı, Yönetim ve İşletme
Koruma ve yasaklanan faaliyetler
MADDE 11 – (1) Mesire yerlerinin korunmasında aşağıdaki önlemler alınır.
a) Mesire yerlerinden halkın rahatça faydalanması, ziyaretçilerin rahatsız edilmemesi, doğal dokunun tahrip
edilmemesi ve çevre güvenliğinin sağlanması ile yangın ve diğer zararlıların önlenmesine yönelik her türlü tedbir idarece
alınır veya aldırılır.
b) Mesire yerlerinin kullanım amacı dışında, sahanın bütünlüğünü bozan doğal topoğrafya ve peyzaj görüntüsü ile her
türlü kaynak değerlerini olumsuz yönde etkileyen veya sonraki aşamalarda etkileyecek türde hiçbir yapı, tesis ve faaliyete
izin verilemez. Ancak, ulusal savunma ve stratejik önemi haiz konularda tesis ve donatı değişikliği yapılabilir.
c) Kent ormanlarında ateşli piknik yapılamaz.
ç) Bu Yönetmelik kapsamındaki yerlerde; bu Yönetmelikte sayılan yasaklar ile 6831 sayılı Orman Kanunu, 1/7/2003
tarihli ve 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu, 22/3/1971 tarihli ve 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu, 9/8/1983 tarihli ve 2872
sayılı Çevre Kanunu ve 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve bunlara dayanılarak
çıkarılan mevzuatın getirdiği yasaklara uyulmaması halinde gerekli işlemler yapılır.
Saha bakımı
MADDE 12 – (1) Mesire yerlerinde gerek toprak yapısında gerek vejetasyon örtüsünde meydana gelen zararlar için
rehabilitasyon plânları hazırlanır. Bu plân çerçevesinde gerekli her türlü teknik ormancılık işlemleri uygulanır.
(2) Bu Yönetmelik kapsamındaki alanlarda yapılacak her türlü iş ve işlemin uygulanmasına ilişkin hususlar
çıkarılacak teknik izahnamade belirtilir.
Yönetim ve işletme
MADDE 13 – (1) Aşağıdaki ilke ve kriterler çerçevesinde mesire yerlerinin yönetim ve işletilmesi yapılır.

a) Mesire yerlerinde plânların gerektirdiği her türlü hizmet ve faaliyetler ile koruma, yönetim, işletme, tanıtım, spor,
eğlenme ve dinlenme faaliyetleri için gerekli her türlü alt yapı, üst yapı ve diğer tesisler ile donatılar bu Yönetmeliğin 5 inci
ve 6 ncı maddesinde belirtilen ilke ve kriterlere uygun olarak yapılır veya yaptırılır.
b) Mesire yerlerinde bulunan kır gazinosu, lokanta, çay ocağı, büfe, kafeterya, giriş ücretleri tahsili, otopark ve
benzeri tesis ve hizmetler, idarece 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve Devlet Orman İşletmesi ve Döner
Sermayesi Yönetmeliği kapsamında işletilir veya işlettirilir.
c) Mesire yerleri tesisli veya tesissiz olarak; 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 16/12/1984 tarihli
ve 18607 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlete Ait Taşınmaz Mal Satış, Trampa, Kiraya Verme, Mülkiyetin Gayri
Ayni Hak Tesis, Ecrimisil ve Tahliye Yönetmeliği çerçevesinde pazarlık usulüyle köy tüzel kişilikleri, belediyeler veya il
özel idarelerine kiraya verilebilir. Bunun için mahallinde oluşturulan bir komisyon marifetiyle tahmini kira bedeli belirlenir.
Tesissiz olarak kiraya verilmesi halinde; mesire yeri olarak ayrılan alanların plânlarında öngörülen ve sözleşmede belirtilen
yapı ve tesisler bu Yönetmeliğin 5 inci ve 6 ncı maddelerindeki temel ilke ve kriterlere uygun olarak kiracı tarafından yapılır.
Yaptırılan bu tesisler kiracı tarafından işletilir. Kira süresi sonunda, kira sözleşmesinin devam ettirilmemesi durumunda
tesislerin tasarruf hakkı Genel Müdürlüğe geçer.
ç) Köy tüzel kişiliklerine, belediyelere ve il özel idarelerine pazarlık usulü ile mesire yeri olarak tesisli veya tesissiz
olarak kiraya verilecek alanlar ile ilgili kira bedelleri işletmelerdeki ilgili komisyonlarca belirlenir.
d) İşlettirilecek yerler, mesire yerleri ilke ve kriterleri ile sözleşme ve yürürlükteki ilgili mevzuatlar çerçevesinde
yönetilir. Aksi halde gerekli yasal uyarılar yapılır, uymayanların sözleşmeleri idarece re’sen iptal edilir.
Giriş ücretleri
MADDE 14 – (1) Mesire yerlerine gelen ziyaretçilerden giriş ve otopark ücretlerinin alınıp alınmaması konusunda
Genel Müdürlük yetkilidir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Mali Hükümler
Mali hükümler
MADDE 15 – (1) Mesire yerleri içerisinde planlanan tesis ve donatılara ilişkin yapım, bakım ve onarım işleri döner
sermaye bütçesinin ilgili hesaplarından karşılanabileceği gibi kira sözleşmesinde yer almak kaydıyla kiracılar tarafından
karşılanır.
(2) Mesire yerlerinin işletilmesi veya işlettirilmesi durumlarında bu yerlerden elde edilecek gelirler döner sermaye
bütçesinin ilgili hesaplarına yatırılır.
(3) Mesire yerlerindeki büfe ve benzeri gibi tesislerde satılacak maddelere ait fiyatlar, o yerin bulunduğu
Belediyelerce öngörülen rayiçlere göre uygulanır.
ALTINCI BÖLÜM
Son Hükümler
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Orman Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakan yürütür.
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YÖNETMELİKLER

MESİRE YERLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 30/9/2006 tarihli ve 26305 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mesire Yerleri Yönetmeliğinin 5 inci
maddesinin (c) bendinde yer alan “Genel Müdürlüğün” ibaresi “Bölge Müdürlüğünün”, 7 nci ve 10 uncu maddelerinin birinci
fıkralarında yer alan “Genel Müdürlük” ibareleri “Bölge Müdürlüğü” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Orman Bakanı yürütür.
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