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18 İNCİ MADDE İZİNLERİDefine Arama-Arkeolojik Kazı -Restorasyon
Kurumsal Kimlik

16/12/2010

Define arama izinleri
Talep sahibi; dilekçesi, define arama ruhsatı,1/25000 ölçekli harita veya
krokisi, meşcere haritası, varsa kadastro haritası, koordinat özet çizelgesi,
1/100 ölçekli vaziyet planı ile başvuruda bulunur.
Define Arama Yönetmeliğindeki şartlarla Define Arama Ruhsatı süresi
kadar izin verilir.
Alan üzerinden arazi izin bedeli, ağaçlandırma bedeli ve teminat alınır.
Bedeller ve taahhüt senedi alınarak saha teslimi yapılır.
Tebligat tarihinden itibaren bu işlemler bir ay içerisinde yapılmaz ise
verilen izin iptal edilip, işlem ilgiliye bildirilir.
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Arkeolojik Kazı ve Restorasyon
Kültür ve Turizm Bakanlığı restorasyon yapılmak
istenen yerin bilgileriyle birlikte talep dilekçesi, 1/25000
ölçekli harita veya krokisi, meşcere haritası, orman
kadastro haritası, koordinat özet çizelgesi, 1/1000
ölçekli vaziyet planı ile müracaatta bulunur.
Bedelsiz izin raporu düzenlenir.

İzin sahibine tebliğ edilir, taahhüt senedi alınır, saha
teslim yapılır.
Tebligat tarihinden itibaren bu işlemler bir ay
içerisinde yapılmaz ise verilen
izin iptal edilip, işlem
ilgiliye bildirilir.
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18 İNCİ MADDE İZİNLERİ - Ocak İzinleri
16/12/2010
Kurumsal Kimlik
Devlet ormanları içerisinde veya bu orman sınırlarına dört
kilometreye kadar olan yerlerde odun kömürü, terebentin, katran,
sakız ve benzeri gibi işletilmesinde ağaç kullanılan ocakların
açılmasına izin verilmektedir.

Talep sahibi Orman sayılan alanlarda;
Dilekçesi, 1/25000 ölçekli harita veya krokisi, meşcere haritası, kadastro
haritası, koordinat özet çizelgesi, 1/200 ölçekli vaziyet planı ile

Talep sahibi Orman sayılmayan alanlarda;
Dilekçesi, 1/25000 ölçekli harita veya krokisi, 1/200 ölçekli vaziyet planı,
mülkiyet belgesi veya kira kontratı ile müracaatta bulunur.
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18 İNCİ MADDE İZİNLERİ - Ocak İzinleri
Kurumsal Kimlik

16/12/2010

Orman sayılan alanlarda;
1. Ağaçlandırma bedeli
2. Alan üzerinden arazi izin bedeli
3. Teminat ve taahhüt senedi alınır.
Orman sayılmayan alanlarda
1. Bedel alınmaz.
2. Taahhüt senedi alınır.

6831 sayılı Orman Kanununun 18 inci maddesinin ikinci
fıkrasında yer alan “Yangın görmüş ormanlarla,
gençleştirmeye ayrılmış veya Ağaçlandırılan sahalarda
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ve baraj havzalarında” izin verilmez.

18 İNCİ MADDE İZİNLERİ
Fabrika-Hızar-Şerit İzinleri
16/12/2010
Kurumsal Kimlik
Orman ürünlerini işleyecek her türlü fabrika ile Devlet Ormanları
sınırlarına dört kilometreye kadar olan yerlerde hızar ve şerit tesisi
kurulması amacıyla izin verilmektedir.

Talep sahibi dilekçesi, fizibilite raporu, 1/25000 ölçekli haritası veya krokisi,
1/100 veya uygun ölçekli vaziyet planı, tesisin kurulacağı taşınmazın
mülkiyet
belgesi veya kira kontratı ile başvuruda bulunur.
Hammadde garantisi verilmemek kaydıyla Fabrikalara Bakanlıkça, Hızar ve
şeritlere Genel Müdürlükçe izin verilir.

İzin sahibi, tesis içinde ve çevresinde damgasız ve nakliyesiz kaçak emvali
bulundurmamayı, işlememeyi ve orman idaresince istenen tedbirleri almayı
taahhüt etmek zorundadır.
Devlet ormanlarında fabrika, hızar, şerit tesislerine izin verilmez.
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18 İNCİ MADDE İZİNLERİ
Balık Üretmek Üzere Tesis Kurma İzinleri

Kurumsal Kimlik

16/12/2010

Balık üretmek üzere Devlet ormanları içinde veya bu orman
sınırlarına dört kilometreye kadar olan yerlerde tesis kurulması
amacıyla izin verilmektedir.
Talep sahibi; dilekçesi, 1/25000 ölçekli harita veya krokisi, 1/200 veya
uygun ölçekli vaziyet planı, koordinat özet çizelgesi, meşcere haritası,
orman kadastro haritası
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca onaylanmış fizibilite raporu ile
başvurması halinde ön izin

Ön izin belgelerini tamamladıktan sonra ayrıca
1/200 veya uygun ölçekli ağaç röleve planı, tesislere ait avan proje,
ÇED, su tahsis v.b gerekli görüş ve muvafakatlar ile başvurması halinde
kesin izin verilir.
Tebligat tarihinden itibaren bir ay içerisinde bedeller, teminat ve taahhüt
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senedi alınmalıdır. Aksi taktirde izin iptal edilmelidir.

18 İNCİ MADDE İZİNLERİ
Balık Üretmek Üzere Tesis Kurma İzinleri
16/12/2010
Kurumsal Kimlik
Devlet ormanı sınırları içinde bulunan taleplere bedelli, orman sınırları
dışında bulunan taleplere bedelsiz izin verilir.

Su tahsis belgesindeki süre kadar kesin izin verilir.

Orman sınırları dışındaki taleplerde mülkiyet belgesi veya kira
sözleşmesi istenilir.
Orman sınırları dışındaki izinlerde taahhüt senedi alınır.
Balık üretim tesisine yönelik kuluçkahane, havuz gibi tesislerle birlikte
kurulması zorunlu bekçi kulübesi, depo, yatakhane, depo, idari büro gibi
geçici tesislere de izin verilebilir.
Göl ve deniz yüzeyinde yapılan balık üretimi ile ilgili olarak orman
sayılan alanda bekçi kulübesi, depo, ağ serme yeri, kuluçkahane
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yapımına izin verilebilir.
Tesislerin yatırım süresi 8 (sekiz) ay, işletmeye açılma süresi ise 2 (iki)
yıl dır.
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BEDELLER

Orman sayılan alanlarda;
1. Ağaçlandırma bedeli
2. Arazi izin bedeli
3. Orman Köylüleri Kalkındırma Geliri
4. Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Geliri alınır
Orman sayılmayan alanlarda
Bedel alınmaz
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TEŞEKKÜRLER
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