
 

1 

  

Köy Tüzel Kişiliği ve Belde Belediyesi ile Yaban Hayatı Koruma ve Geliştirme 

Sahalarında Koruma Hizmeti İşbirliği Esasları 

Tamim No: 2012-2 

  

 Amaç ve kapsam 

 MADDE 1- (1) Bu tamimin amacı; Bakanlığımızca yaban hayvanlarının ve yaşama 

ortamlarının sürekliliğini sağlayıcı koruma çalışmalarını yapmak, sürdürülebilirliğini 

sağlayarak popülasyonların devamını sağlamak, yöre insanlarının yaban hayatı kaynaklarının 

varlığından oluşan katma değerden yararlandırılmasını sağlayarak kırsal kalkınmaya destek 

vermek ve yöre halkının da kaynak değerlerine sahip çıkmasını sağlamak temel ilkeleri 

çerçevesinde Yaban Hayatı Koruma ve Geliştirme Sahalarında mülki alanı bulunan belde 

belediyesi ve köy tüzel kişilikleriyle koruma hizmeti işbirliği ile ilgili usul ve esasları 

belirlemektir. 

(2) Yaban Hayatı Koruma ve Geliştirme Sahalarında mülki alanı bulunan belde 

belediyesi ve köy tüzel kişilikleriyle koruma hizmeti işbirliği bu tamim doğrultusunda 

yapılacaktır. 

 

Dayanak 
MADDE 2- Bu tamim, 01/7/2003  tarihli ve 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununun 4 

üncü maddesi ve 08/11/2004 tarihli ve 25637 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe 

giren Yaban Hayatı Koruma ve Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları İle İlgili Yönetmelik 12 inci 

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 

 MADDE 3- (1) Bu Tamimde geçen; 

           a) Belde: 03.07.2005 tarihli 5393 sayılı Belediye Kanununa göre belediyesi bulunan 

yerleşim yerini, 

           b) Döner sermaye işletmesi: 29/06/2011 tarihli ve 645 sayılı Orman ve Su İşleri 

Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 22 nci 

maddesine göre kurulan işletmeleri, 

 c) Genel Müdürlük: Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünü, 

 d) İdare: Orman ve Su İşleri Bakanlığı Bölge Müdürlükleri ve Bölge Müdürlüklerine 

bağlı İl Şube Müdürlüklerini, 

 e) Koruma bedeli: İsmi, alan büyüklüğü ve sınırları belirtilen Yaban hayatı geliştirme 

sahasının sözleşmede belirtilen esaslar çerçevesinde yapılan koruma hizmetine karşılık, 

Bakanlıkça belirlenen kriterler çerçevesince belirlenip, Köy Tüzel Kişiliğine/Belde 

Belediyesine verilen ücreti, 

 f) Köy tüzel kişiliği: 18/3/1924 tarihli ve 442 sayılı Köy Kanununa tabi olan tüzel  

kişiliğini,  

 g) Saha bekçisi: Köy Tüzel Kişiliğine/Belde Belediyesinin, Yaban hayatı geliştirme 

sahalarını korumak üzere görevlendirdiği görevlileri, 

 h) Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: Av ve yaban hayvanları ile ve yaban hayatının 

korunduğu, geliştirildiği, av hayvanlarının yerleştirildiği, yaşama ortamını iyileştirici 

tedbirlerin alındığı ve gerektiğinde özel avlanma planı çerçevesinde avlanmanın yapılabildiği 

sahaları,  

ı) Yaban Hayatı Koruma Sahası: Yaban hayatı değerlerine sahip, korunması gerekli 

yaşam ortamlarının bitki ve hayvan türleri ile birlikte mutlak olarak korunduğu ve 

devamlılığının sağlandığı sahaları, 

 ifade eder. 
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Koruma hizmeti alınacak belde belediyesi ve köy tüzel kişiliklerinin belirlenmesi  

MADDE 4- (1) Bu tamim kapsamında işbirliği yapılan belde ve köylerin 

belirlenmesinde, sahanın belde ve köylerin mülki hudutları içinde kalıp kalmadığı esas alınır. 

Bu amaçla; Yaban Hayatı Koruma ve Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları  içinde alanı bulunan 

belde ve köylerin sınırlarının tespiti, öncelikle Yaban Hayatı Koruma ve Yaban Hayatı 

Geliştirme Sahaları  için hazırlanmış yönetim ve gelişim planında belirtilen mülki hudutlar 

dikkate alınarak yapılır. Planı olmayan ya da planda mülki hudutların belirlenemediği 

sahalarda idarece mülki amirliklerden hudutnameler ve hudutnamelerin işlenmiş olduğu 

memleket haritaları ile sayısal haritalar temin edilir. Mülki amirliklerden temin edilememesi 

durumunda belde ve köylerin hudutnameleri, orman işletme müdürlüklerinden de temin 

edilebilir. 

(2)Belde ve köy hudutnamelerinin mülki amirlikler veya orman işletme 

müdürlüklerinden temin edilememesi durumunda ise, mühendis, orman muhafaza memuru, 

saha bekçisi, köy muhtarı, köy ihtiyar heyeti, gerektiğinde mahalli bilirkişilerden 

oluşturulacak bir komisyon tarafından arazide tatbik edilerek arazi sınır tespit tutanağına (Ek-

1) bağlanır. 

 (3)Tutanağın yapılmasından sonra, Doğa Koruma ve Milli Parklar Mühendisliğince 

örneği Ek-2’de yer alan rapor düzenlenecek ve bir takımı bilgi için Genel Müdürlüğe, birer 

takım ise Bölge Müdürlüğü ve Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğüne gönderilir.  

 

Koruma hizmeti işbirliğine ilişkin esaslar 

MADDE 5- (1) Yaban Hayatı Koruma ve Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları  içinde 

mülki alanının bulunduğu tamimin 4 üncü maddesi kapsamında belirlenen, koruma hizmetine 

ilişkin işbirliği sözleşme hükümlerini yerine getirmeyi önceden taahhüt eden belde belediyesi 

ve köy tüzel kişilikleriyle yapılacak işbirliğine ilişkin esaslar, koruma işbirliğine ait 

sözleşmeyle (Ek-3) belirlenir.  

(2) Sözleşme hükümlerine idare tarafından, avlakların özelliklerine göre uygun ek 

maddeler eklenebilir. 

(3) Sözleşmenin tarafları idare ile belde belediyesi başkanı veya köy muhtarıdır. 

Sözleşme, idare ile belde belediyesi başkanı veya köy muhtarı tarafından imzalanır.  

(4) Sözleşme, Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğünce bir yılı kapsayacak 

şekilde yapılır.  

(5) Yaban Hayatı Koruma ve Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları  içinde mülki alanının 

bulunduğu tamimin 4 üncü maddesi kapsamında belirlenen, koruma hizmetine ilişkin işbirliği 

sözleşme hükümlerini yerine getirmeyi taahhüt etmeyen belde belediyesi ve köy tüzel 

kişilikleriyle sözleşme yapılmaz. 

(6) Bu tamim kapsamına giren sahalarda belde belediyesi ve köy tüzel kişiliklerine 

verilecek koruma hizmeti karşılığı ödemeler sözleşme hükümlerine uyulması durumunda 

ödenir. Sözleşme hükümlerine uyulmaması durumunda sözleşme feshedilir. Sözleşmenin 

hangi hükmüne uyulmadığı bir tutanakla kayıt altına alındıktan sonra fesih işlemi yapılır.                 

(7) Sözleşmenin imzalanması için davet resmi yazıyla yapılır ve fesih işlemi resmi 

yazıyla bildirilir.  
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Koruma bedeli maliyetinin belirlenmesi 

MADDE 6- (1) Yaban Hayatı Koruma ve Yaban Hayatı Geliştirme Sahalarının köy 

tüzel kişiliği ve belde belediyeleriyle korunması karşılığı ödenecek koruma bedeli içinde; saha 

bekçisi ücreti, katılım bedeli, saha bekçisi haberleşme ücreti yer alır. Bu bedellerin 

hesaplanması yıllık koruma bedeli hesaplama cetveline (Ek-4) göre yapılır.  

 

(2) Sahanın büyüklüğüne göre korumada çalışacak saha bekçisi sayısı aşağıdaki gibi 

belirlenir:  

 

1 000 -   3 000     hektar saha için   1  adet saha bekçisi  

3 001  - 10 000     hektar saha için   2  adet saha bekçisi    

10 001  - 20 000    hektar saha için   3  adet saha bekçisi 

20 001’den fazla   hektar saha için   4  adet saha bekçisi ile korunacağı esas alınır. 

 

(3)Korunacak sahanın; kapalılık, görüş mesafesi durumu, denizden de korunmasının 

gerekliliği, engebeli olması, köye veya beldeye uzaklığının fazla ve yol yoğunluğunun az 

olmasına göre değerlendirmeler yapılarak cetveldeki katılım bedelinde % 20 ilave, İl Şube 

Müdürünün teklifi ve  Bölge Müdürlüğünün onayı ile yapılır.  

 

Genel ve özel hükümler 

MADDE 7-  (1) Yaban Hayatı Koruma ve Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları 

içerisinde, sözleşme yapılan köy ve beldenin mülki sınırları dışında koruma yapılması için 

meri mevzuat çerçevesince mahalli mülki amirden onay alınarak, saha bekçileri mülki alan 

dışında kalan alanlarda da görevlendirilir. Bu durum sözleşmede yer alır.  

(2) Saha bekçilerinin seçiminde aşağıdaki özellikler dikkate alınır.  

a) Köy Tüzel Kişiliğinin korumada görevlendireceği saha bekçileri, köy bekçisi 

statüsünde işlendirilecek olup, öncelikle bu statünün şartlarını taşımalıdır. 

b)Belde belediyeleri ve köy tüzel kişilikleri tarafından idareye bildirilen saha 

bekçilerinin idare tarafından uygun görülmesi, 

c) Saha bekçilerinin, işbirliği yapılan belde/köy sınırları içerisinde ikamet etmesi, 

d)Sahayı bilenlere öncelik verilmesi,  

e)Arazide çalışmasına engel sağlık sorunu bulunmaması, 

f)Mesai gerektiren başka bir işte çalışmaması, 

Şartları aranır. 

(3) Koruma hususunun sonraki yıllarda devam etmesi durumunda, hizmette 

sürekliliğin sağlanması açısından önceki yıllarda çalıştırılan saha bekçilerinin çalıştırılmasına 

devam edilir. Saha bekçilerinin değiştirilmek istenmesi durumunda idareden gerekçesi 

belirtilerek onay alınır. İdarece çalıştırılması uygun görülmeyen/hizmet kusuru görülen saha 

bekçileri belediye başkanı veya muhtar tarafından değiştirilir. 

(4) Görevlendirilecek saha bekçilerine, idarece 4915 sayılı Kanunu, 5326 sayılı 

Kabahatler Kanunu ve Merkez Av Komisyonu kararları çerçevesinde avcılık mevzuatı ve 

halkla ilişkiler konularında eğitim verilecek, ayrıca yanlarında bulundurmaları için av 

kabahati tutanağı teslim edilir. Belde Belediyesinin görevlendirdiği saha bekçilerinde 

öncelikle Fahri Av Müfettişi olma şartları aranır ve bu kişilerin ilgili mevzuat çerçevesinde 

Fahri Av Müfettişi belgesi alması sağlanır. 

(5) Saha bekçilere verilecek kıyafetlerde, “Av Koruma Görevlileri Kıyafet 

Yönetmeliğinde belirtilen kıyafet özellikleri dikkate alınır. Kıyafetler yıllık olarak idarece 

temin edilerek saha bekçilerine teslim edilir. 



 

4 

(6) Korumada işbirliği yapılan belde belediyeleri ve köy tüzel kişiliklerinin çalışmaları 

idarece denetlenir. Sözleşme hükümlerine uyulmaması halinde sözleşme tek taraflı olarak 

feshedilir ve Genel Müdürlüğe bilgi verilir. 

(7)Aylık ödemelerde, sözleşme gereği idarece kurulacak heyet tarafından 

düzenlenecek kontrol raporları esas alınır ve ödemeler döner sermaye bütçesinden yapılır. 

(8) Koruma Çalışması Ödeme ve Saha Bekçisi Bilgi Cetveli (Ek-5) koruma çalışması 

devam ettiği sürece 6. ve 12. aylar sonrası, yeni sözleşmenin imzalanmasının hemen ardından 

ve sözleşmenin kesintiye uğraması durumunda Genel Müdürlüğe gönderilir.  

 

MADDE 8- (1) Bu tamim kapsamında aşağıdaki ekler kullanılır. Bu ekler gelecek 

yıllarda doğacak yeni ihtiyaçlara göre Genel Müdürlükçe yeniden düzenlenir.  

Ek-1: Arazi Sınır Tespit Tutanağı (1 sayfa) 

Ek-2: Rapor Örneği (1 sayfa) 

Ek-3: Koruma İşbirliğine Ait Sözleşme Örneği (6 sayfa)  

Ek-4: Koruma Bedeli Hesaplama Cetveli (2 sayfa) 

Ek-5: Koruma Çalışması Ödeme ve Saha Bekçisi Bilgi Cetveli (1 sayfa) 

 

Geçici madde ve yürürlük 
MADDE 9-  (1) 02.02.2005 tarih ve B.18.0.DMP.0.03.03.261.00/66-634 sayılı yazıyla 

yürürlükte olan 2005-1 sayılı tamim yürürlükten kaldırılmıştır. 

 

   

               


