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BAKANLIK MAKAMINA
Ülkemiz kısaca Ramsar Sözleşmesi olarak bilinen “Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanlar
Hakkında Sözleşme”ye 1994 yılında taraf olarak sınırları içerisindeki tüm sulak alanların korunmasını
ve akılcı kullanımını uluslararası düzeyde taahhüt etmiştir. Sözleşmenin ulusal düzeyde uygulanmasına
yönelik, uluslararası öneme sahip olsun veya olmasın tüm sulak alanların korunması, geliştirilmesi ve bu
konuda görevli kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyon esaslarını belirlemek amacıyla
hazırlanan “Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği” 17.05.2005 tarihli ve 25818 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Söz konusu yönetmelik ile sulak alan koruma bölgelerinde yapılmasına müsaade edilen faaliyetler
izne tabi tutulmuştur. Söz konusu izinler için “Bakanlığımız Döner Sermayeli İşletmeler
Yönetmeliği”nin 6. madde 1. fıkra ( h) bendinde yer alan Doğa koruma ve biyolojik çeşitlilikle ilgili
mevzuatla belirlenmiş başvuru, izin, kontrol ve benzeri belgeleri bedeli mukabilinde ilgililere vermek,
hükmü çerçevesinde 13.02.2012 tarihli ve B.23.0.DMP.0.14.03-435.02-163 sayılı Olur ile 2012 yılı için
belirlenen ücretlendirmenin 2013 yılı için sulak alanların korunması çalışmalarında kullanılmak üzere
yeniden değerlendirilmesine ihtiyaç duyulmuştur.
Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği Kapsamında Verilecek İzinlerin Ücretlendirilmesi
Tablosu (2013 Yılı, KDV Dahil)
#
Verilecek İzin Adı
1 Turba Çıkarımı İzin Belgesi
2 Saz Kesimi İzin Belgesi
3 Saz Nakil İzin Belgesi

Ücret (KDV Dahil)
1.000 (bin) TL/ha
50 (elli) TL/kişi

Açıklama
1, 6, 7
2, 6, 7
3, 6, 7

50 TL/ton yurtdışı nakil
20 TL/ton yurtiçi nakil
4 Sulak Alan Faaliyet İzin Belgesi

Ek-1 ve Ek-2 Listelerinde belirtilen
tutarlar

4, 5, 6, 7

Açıklamalar:
. Turba çıkarımı talebi olan her yeni saha için hektar başına verilecek izin için belirtilen
ücretlendirme yapılır.
. Saz kesim talebinde bulunan gerçek ve tüzel kişilere verilecek bu izin belgeleri kişi başına bir saz
kesim dönemini kapsar.
. Saz nakil talebinde bulunan gerçek ve tüzel kişilere verilecek olan saz nakil izin belgesi, her bir
sulak alan için ayrı ayrı düzenlenecek olup, hangi alandaki sazın nakledileceği izin belgesi
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üzerinde belirtilecektir. Saz nakil izin belgesi 1 (bir) yıl süre ile geçerli olup, süre bitiminde
yenilenmesi gereklidir. Yurtdışına saz nakli yapan kişi veya kurumlar gümrükten yurtdışına çıkış
belgesini beyan etmesi durumunda yurtiçi nakil ücreti alınmayacaktır.
. Tampon bölgede ve akarsu koruma bandı içerisinde yapımına izin verilecek ve mevcut
faaliyetlere ilave tesisler için bu izinler yeniden verilecektir. Bu faaliyetler için verilecek izin
belgeleri 2 (iki) yıl süre ile geçerli olup, süre bitiminde yenilenmesi gereklidir. Önceki yıllarda
izin belgesi alarak 2013 yılında izin belgesinin yenilenmesi için başvuru yapan kişi/kurumlara
Sulak Alan Faaliyet İzin Belgesini bedeli 2013 yılı izin bedelinden %50 indirimli olarak tahsil
edilecektir.
. Aynı çalışma alanında entegre tesis niteliğinde birden fazla faaliyet yapılması durumunda,
entegre tesis olarak tek izin belgesi faaliyet sahibine verilir. Yapılan faaliyetlerden ücreti en
yüksek olan faaliyetin belge bedeli tahsil edilir.
. İzin belgelerinde belirtilen şartlara uyulmaması halinde Bakanlık verilen belgeleri feshetme
hakkına sahiptir.
. Bakanlık mevcut ekonomik şartlara göre gerek duyduğunda yıl bitiminde ücretlendirmeyi
gözden geçirebilir.
Yukarıdaki değerlendirmeler çerçevesinde Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği kapsamında
verilecek izinlerin ekte verilen fiyat listesine göre KDV dâhil 2013 yılı için ücretlendirilmesi ve elde
edilecek gelirin Bakanlığımız Döner Sermaye Bütçesine aktarılması hususunu tensiplerinize arz ederim.

Mustafa AKINCIOĞLU
Genel Müdür V.

Uygun görüşle arz ederim.
03.01.2013
Prof. Dr. Lütfi AKCA
Müsteşar

OLUR
03.01.2013
Prof. Dr. Veysel EROĞLU
Bakan

EKLER :
Sulak Alan Faaliyet İzin Listesi Ücret Tablosu (12 sayfa)

