
 

 
 

KIZILIRMAK DELTASI SULAK ALAN VE KUŞ CENNETİ  

TUR PROGRAMI  

 Turlar otobüs ve akülü araçlar ile aşağıda verilen program doğrultusunda 

düzenlenmektedir. Otobüsün bulunmadığı dönemlerde akülü araçlarla saat 

10:00 itibariyle her saat başında turlar düzenlenmektedir.   

 Otobüs kalkış noktaları DOĞANCA ve YÖRÜKLER ZİYARETÇİ 

MERKEZİ dir.  

 Tur güzergahı toplam 25 km olup tur süresi yaklaşık 2 saattir.  

 Turlar sırasında ZİYARETÇİ MERKEZLERİNDE 30 dakika mola 

verilecektir.  

 

DOĞANCA ZİYARETÇİ 

MERKEZİ 

Hareket Saatleri 

 YÖRÜKLER ZİYARETÇİ 

MERKEZİ 

Hareket Saatleri 

10:00  10:00 

11:00  11:00 

12:00  12:00 

13:00  13:00 

14:00  14:00 

15:00  15:00 

16:00  16:00 

17:00  17:00 

18:00  18:00 

19:00  19:00 
         

 

ÖNEMLİ HUSUSLAR:  

1. Araçlarda hız limiti 25 km/saattir. Bu sınır kesinlikle aşılmayacaktır.  

2. Araçlarda yüksek sesle konuşmak, kuşlara veya diğer canlılara yem atmak, etrafa çöp atmak 

kesinlikle yasaktır.  

3. Her türlü önerilerinizi Samsun Büyükşehir Belediyesine (0 362 431 60 90) iletiniz.  

 

 

 
 

 

2023 YILI ÜCRET TARİFESİ 

 

No Hizmet Türü Birim 
Ücret 

(TL)* 

1 Otobüs turlarındaki Mihmandarlık Hizmeti   Kişi başı 25,00 

2 13 kişilik akülü araç  (Bir tur için kişi başı ücrettir. Turlar 1 saat sürmektedir.) Kişi başı 25,00 

3 Bisiklet kiralama (2 teker)  1 Saat İçin 30,00 

4 Bisiklet kiralama (3 teker)  1 Saat İçin 40,00 

5 6 kişilik akülü araç (araç başı ücretlendirme ve alan kılavuzu ücreti dahil)  1 Saat İçin 350,00 

6 13 kişilik akülü araç (özel kiralama) 1 Saat İçin 350,00 

7 Dürbün kiralama  1 Saat İçin 20,00 

8 Müstakil alan kılavuzluğu hizmeti  1 Saat İçin 150,00 

9 Alanda dış çekim yapılması  Her Çekim İçin 250,00 

* KDV dahil fiyatlardır.   

 

Temel Uygulama İlkeleri 

 Belgelerini veya kimliklerini ibraz etmeleri kaydıyla harp malulü ve gaziler, özürlüler, şehit eşleri ve bekar çocukları ile anne ve babalarından otobüs turları için 

ücret alınmayacaktır.  

 7 yaşından küçük çocuklardan otobüs turları için ücret alınmayacaktır.  

 Kimliklerini ibraz etmek kaydıyla otobüs tur ücretlendirmesi öğrencilere %50 indirimli uygulanacaktır. Bu hükümden ebeveynler yararlanamayacaktır.  

 Önceden Büyükşehir Belediyesi ile yapacakları resmi yazışma ile izin almak şartıyla ilköğretim, lise ve üniversite öğrencilerinden öğretmenlerinin refakatinde 

eğitim amacıyla yapacakları ziyaretlerde otobüs turları için ücret alınmayacaktır.  

 Akülü araçlar Samsun Büyükşehir Belediyesi personeli tarafından kullanılacak olup kiralama ücretine personel ücreti dahil olacaktır.  

 Ücret tablosunda yer alan hizmet süreleri altında bir kullanım olması halinde tarifede belirtilen tam ücretler alınacaktır.  

 Yabancı uyruklu kişi, kurum ve kuruluşlar için ücret tarifesinde belirlenen ücretlerin iki katı uygulanır. 


