
Bekir KARACABEY
Genel Müdür

 
Sayı : 66995690-010.07.01-E.1183809 12.06.2020

Konu : İstenen Belgeler
 

DAĞITIM YERLERİNE
 

Bilindiği üzere, Orman Kanununun 16, 17/3 ve 18 inci maddelerine dayalı olarak talep
edilen izinlerin basvur.ogm.gov.tr adresi üzerinden alınması, izin talebinin Orman Bilgi
Sistemi (ORBİS) üzerinde değerlendirilerek izin raporunun hazırlanması, EBYS aracılığı ile
onaylanması, hazırlanan raporların sonucunda uygun bulunanların ORBİS üzerinden izin
olurlarının hazırlanmasına başlanılmıştır.

Yapılan değerlendirmelerde izin talebi ve izin raporu ekinde yer alması gereken bilgi
ve belgelerin usulüne uygun hazırlanmadığı, onaysız, imzasız olduğu, bazı belgelerin
okunamadığı, talebin tam olarak anlaşılamadığı, alınan kurum görüşlerinde belirtilen
hususlarla ilgili yükümlülüklerin yerine getirildiğine ilişkin hususların belirtilmediği veya
verilen taahhütlerin eklenmediği, alınan görüşlerin talep sahasını kapsayıp kapsamadığı gibi
nedenlerle yazışmaların yapıldığı görülmektedir. Bu husus izin süreçlerinin uzamasına zaman
ve emek kaybına neden olmaktadır.

İzin iş ve işlemlerinin usulüne uygun olarak yürütülebilmesi ve gereksiz yazışmaların
önüne geçilebilmesi için;

Ekte gönderilen tablolarda istenilen belgelerin; belirtilen şekilde, formatına uygun ve
belgelerin okuma yönünde ve belirtilen belge tipinde (.pdf, .ncz, .exl, .txt, .kml), okunaklı,
aynı konuda birbirini takip eden belgeler birlikte taranarak tek bir pdf olarak, yine ekli tabloda
belirtilen tarafından (talep sahibi/İdare) sisteme yüklenmesi,

İlave izin talepleri ile mevcut izinlere ilişkin taleplerin birbirinden ayrı talep olarak
değerlendirilmesi, bu çerçevede " " talepleri ayrı, "ilave izin temdit, kullanım amacı

" ayrı talep olarak alınması ve iş ve işlemlerinin bunadeğişikliği ve kısmi iptal/iptal talepleri
göre yürütülmesi hususlarında;

Bilgilerinize rica ederim.
 

 

Ek :
1 - İstenen Belgeler(3 tablo)
2 - Maden İzin Taleplerinde İstenilen Belgeler (2 sayfa)

T. C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

Orman Genel Müdürlüğü

1 / 2

Beştepe Mahallesi Söğütözü Caddesi No:8/1 06560
Yenimahalle/ANKARA
İzin ve İrtifak Dairesi Başkanlığı Telefon No: 0312 2963172
Belge Geçer No: 0312 2963174
e-posta: -- internet adresi: www.ogm.gov.tr

Bilgi için:Özcan Nihan KOŞAR
Peyzaj Yüksek Mimarı

Not: 5070 sayılı elektronik imza kanunu gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır.
Evrak Doğrulama Kodu : CYFEMSSH Evrak Takip Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/ogm-ebys
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3 - Toprak Dolgu İzin Taleplerinde İstenilen Belgeler (1 sayfa)
4 - 17/3 ve 18 Madde İzin Taleplerinde İstenilen Belgeler (5 sayfa)

 
Dağıtım:
Gereği: Bilgi:
28 Orman Bölge Müdürlüğüne
4 Şube Müdürlüğüne

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİNE
TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞINA
İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞINA

 

T. C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

Orman Genel Müdürlüğü

2 / 2

Beştepe Mahallesi Söğütözü Caddesi No:8/1 06560
Yenimahalle/ANKARA
İzin ve İrtifak Dairesi Başkanlığı Telefon No: 0312 2963172
Belge Geçer No: 0312 2963174
e-posta: -- internet adresi: www.ogm.gov.tr

Bilgi için:Özcan Nihan KOŞAR
Peyzaj Yüksek Mimarı

Not: 5070 sayılı elektronik imza kanunu gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır.
Evrak Doğrulama Kodu : CYFEMSSH Evrak Takip Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/ogm-ebys
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No Belge Adı Açıklama Belge Tipi İzin Tipi Yükleme Yeri

1
Talep Dilekçesi/ 

Resmi Yazı

a) Tarihli ve imzalı,

b) Talep net olarak izah edilmeli. 
pdf ÖN-KESİN basvur.ogm.

2 İzin Raporu

17.9.2019 öncesi talep tarihli izinlerde taranarak .pdf olarak 

yüklenmesi. Daha sonraki izinler ORBİS sistemi üzerinden 

düzenlendiğinden ayrıca yüklenmeyecek. Ancak ORBİS 

üzerinden hazırlanan izin raporunda yer alan tüm maddeler 

boş bırakılmaksızın doldurulmalı.

pdf ÖN-KESİN Bölge Müdürlüğü

3
Lisans/Ruhsat/

Kulanma Belgesi vs.

Yer Altı Suyu Aramada; Su Arama Belgesi

Su İzinlerinde; Su Kullanma Belgesi veya Kira Sözleşmesi

Enerji Üretim Santreleri (HES, RES,vb)  izinlerinde;  Ön Lisans 

veya Lisans Belgesi

Petrol-Doğalgaz izinlerinde ruhsatını,

Liman Geri Hizmet Alanı İzinlerinde; Deniz Yüzeyinin 

Kiralandığına ilişkin Sözleşme

a) Arkalı önlü taranmış şekilde

b) Noter onaylı

pdf ÖN-KESİN basvur.ogm.

4 ÇED Belgesi
a) Arkalı önlü taranmış şekilde

b) Koordinatları belli-güncel
pdf KESİN basvur.ogm.

5

Devlet Su İşleri Genel 

Müdürlüğü (DSİ) 

Görüşü

Talep edilen alanların tamamını kapsayacak şekilde görüş 

alınmalı  ancak daha sonra yapılacak küçük değişlikler için 

tekrardan görüş istenmemesi için talep alanlarınıda içine 

alacak şekilde daha geniş alanlar için görüş istenmeli,

a) DSİ görüş yazısı,

b) Görüş talep yazısı ve eki görüş istenen alanı gösterir 

belgeler

Ayrıca DSİ görüş yazısında bir başka kurumun/birimin ilave 

görüşünün alınması veya görüş yazılarında istenen hususlar 

varsa;

c) Bu Kurumlara ilişkin ilave görüş yazısı

d) DSİ veya ilave kurum görüşlerinde istenen hususlara ilişkin 

yapılanlar veya noter onaylı taahhütname

“ÇED OLUMLU” veya "ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR" belgesi alınmış 

olan faaliyetler için ÇED aşamasında alınmış kurum görüşleri 

yüklenir. Ancak kapasite artışı, koordinat değişikliği, ilave 

saha ve kullanım amacı değişikliğinde ise ÇED OLUMLU 

BELGESİ alınmış olsa dahi kurum görüşleri istenir.

pdf ÖN-KESİN
basvur.ogm./

Bölge Müdürlüğü

17/3 VE 18 MADDE İZİN TALEPLERİNDE  ORBİS E-İZİN MODÜLÜNE YÜKLENECEK BELGELER
GENEL HÜKÜMLER



6

Doğa Koruma ve Milli 

Parklar (DKMPG) 

Görüşü 

Talep edilen alanların tamamını kapsayacak şekilde görüş 

alınmalı  ancak daha sonra yapılacak küçük değişlikler için 

tekrardan görüş istenmemesi için talep alanlarınıda içine 

alacak şekilde daha geniş alanlar için görüş istenmeli,

a) DKMPG görüş yazısı,

b) Görüş talep yazısı ve eki görüş istenen alanı gösterir 

belgeler

Ayrıca DKMPG görüş yazısında bir başka kurumun/birimin 

ilave görüşünün alınması veya görüş yazılarında istenen 

hususlar varsa;

c) Bu Kurumlara ilişkin ilave görüş yazısı

d) DKMPG veya ilave kurum görüşlerinde istenen hususlara 

ilişkin yapılanlar veya noter onaylı taahhütname,

“ÇED OLUMLU” veya "ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR" belgesi alınmış 

olan faaliyetler için ÇED aşamasında alınmış kurum görüşleri 

yüklenir. Ancak kapasite artışı, koordinat değişikliği, ilave 

saha ve kullanım amacı değişikliğinde ise ÇED OLUMLU 

BELGESİ alınmış olsa dahi kurum görüşleri istenir.

pdf ÖN-KESİN
basvur.ogm./

Bölge Müdürlüğü

7

Arkeolojik Sit Görüşü 

(Kültür ve Turizm 

Bakanlığı)

Talep edilen alanların tamamını kapsayacak şekilde görüş 

alınmalı  ancak daha sonra yapılacak küçük değişlikler için 

tekrardan görüş istenmemesi için talep alanlarınıda içine 

alacak şekilde daha geniş alanlar için görüş istenmeli,

a) Arkeolojik Sit görüş yazısı,

b) Görüş talep yazısı ve eki görüş istenen alanı gösterir 

belgeler

Ayrıca Arkeolojik Sit görüş yazısında bir başka 

kurumun/birimin ilave görüşünün alınması veya görüş 

yazılarında istenen hususlar varsa;

c) Bu Kurumlara ilişkin ilave görüş yazısı

d) Arkeolojik Sit veya ilave kurum görüşlerinde istenen 

hususlara ilişkin yapılanlar veya noter onaylı taahhütname,

“ÇED OLUMLU” veya "ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR" belgesi alınmış 

olan faaliyetler için ÇED aşamasında alınmış kurum görüşleri 

yüklenir. Ancak kapasite artışı, koordinat değişikliği, ilave 

saha ve kullanım amacı değişikliğinde ise ÇED OLUMLU 

BELGESİ alınmış olsa dahi kurum görüşleri istenir.

pdf ÖN-KESİN basvur.ogm.

8
Doğal Sit Görüşü (Çevre 

Şehircilik Bakanlığı)

Talep edilen alanların tamamını kapsayacak şekilde görüş 

alınmalı  ancak daha sonra yapılacak küçük değişlikler için 

tekrardan görüş istenmemesi için talep alanlarınıda içine 

alacak şekilde daha geniş alanlar için görüş istenmeli,

a) Doğal Sit görüş yazısı,

b) Görüş talep yazısı ve eki görüş istenen alanı gösterir 

belgeler

Ayrıca Doğal Sit görüş yazısında bir başka kurumun/birimin 

ilave görüşünün alınması veya görüş yazılarında istenen 

hususlar varsa;

c) Bu Kurumlara ilişkin ilave görüş yazısı

d) Doğal Sit veya ilave kurum görüşlerinde istenen hususlara 

ilişkin yapılanlar veya noter onaylı taahhütname

“ÇED OLUMLU” veya "ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR" belgesi alınmış 

olan faaliyetler için ÇED aşamasında alınmış kurum görüşleri 

yüklenir. Ancak kapasite artışı, koordinat değişikliği, ilave 

saha ve kullanım amacı değişikliğinde ise ÇED OLUMLU 

BELGESİ alınmış olsa dahi kurum görüşleri istenir.

pdf ÖN-KESİN basvur.ogm.



9  Vaziyet Planı

a) 1/1000 veya Uygun Ölçekli

b) Varsa Mevcut veya iptal edilmiş izin alanları

c) Talep alanları

d) Ruhsat/Lisans sınırı

e) Varsa ÇED sınırı

f) Hazırlayan tarafından onaylı

pdf ve 

ncn/ncz
ÖN-KESİN basvur.ogm.

10 Koordinat Listesi
a) ED 50 formatında 3 ve 6 derecelik şekilde hazırlanmış 

b) Hazırlayan tarafından onaylı

pdf ve 

exl/txt ve  

ncn

ÖN-KESİN basvur.ogm.

11 Fizibilite Raporu
Balık Üretim Tesis İzin Taleplerinde;

a) Tarım ve Orman Bakanlığınca onaylı
pdf KESİN basvur.ogm.

12 Ağaç Röleve Planı

İzin verilecek alanda korunacak ağaçlar bulunması halinde;

a) 1/1000 veya Uygun ölçekli

b) Serbest orman mühendisi tarafından onaylı

pdf KESİN basvur.ogm.

13

İmar planı veya imar 

planı gerektirmediğine 

ilişkin yazı

Okul, hastane, sağlık ocağı gibi bina izinlerinde, hidroelektrik 

santral tesislerinde santral binası, rüzgar enerji santrallerinde 

türbin alanları, termik, doğal gaz çevrim, nükleer güç 

santrallerinde, katı atık bertaraf ve düzenli depolama tesisi, 

atık su arıtma, sokak hayvanları bakımevi, su arıtma, liman 

geri hizmet alanı, havaalanı, spor tesisi ve balık üretme tesisi 

izinlerinde;

a) 1/1000 ölçekli mevzii imar planı  ve plan notları

b) Onaylı ve imzalı

veya

c) ilgili idareden alınacak imar planı gerektiren yapı ve 

tesislerden olmadığına dair yazı

pdf KESİN basvur.ogm.

14
Kademeli Kapatma 

Planı

 Katı atık bertaraf ve düzenli depolama tesisleri ile kazı fazlası 

malzeme alanı izin taleplerinde;

a) Çalışılacak alanlara ilişkin bilgileri kapsayacak,

b) Kademeli kapatma planının her sayfası paraflı,

c) Hazırlayan serbest orman mühendisi tarafından kaşeli, 

imzalı, tarihli

d) Kademeli kapatma planının bitirilmesini takiben beş yıl 

süreli takip edileceğinin taahhüdü

e) Şirket yetkilisi tarafından kaşeli, imzalı, tarihli

f) Faaliyet öncesi ve faaliyet sonrası haritalar ve kesitleri

pdf KESİN basvur.ogm.

15
Kademeli Kapatma 

Planı Onay Sayfası

Son sayfasında;

a) Heyet tarafında tarihli ve imzalı

b) İşletme Müdürü tarafından tarihli ve imzalı,

c) Bölge Müdürlüğünce tarihli ve imzalı

pdf KESİN Bölge Müdürlüğü

16 Metraj Cetveli

Bedelli izinlerde talep edilen sahada yapılacak tesislere ait 

(Yönetmelik gereği ORKÖY ve Erozyon bedeli alınmayacak 

izinler hariç);

a) Hazırlayan tarafından onaylı

pdf KESİN basvur.ogm.



17 Keşif Özeti

Bedelli izinlerde talep edilen sahada yapılacak tesislere ait 

(Yönetmelik gereği ORKÖY ve Erozyon bedeli alınmayacak 

izinler hariç);

a) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ilgili Devlet idareleri veya kamu 

kurum ve kuruluşlarınca belirlenecek cari yıl birim fiyatlarına 

veya proforma faturalarına göre hazırlanmış (yada BAK 

oranında güncellenmiş)

b) Hazırlayan tarafından imzalı

pdf KESİN basvur.ogm.

18 Keşif Özeti Onay sayfası a) Makine İkmal Şube Müdürlüğünce onaylı pdf KESİN Bölge Müdürlüğü

19 Kira Sözleşmesi
Kiralama izin taleplerinde;

İzin sahibi ile kiracı arasındaki noter onaylı kiralama sözleşmesi
pdf KESİN basvur.ogm.

20
1/25000 ölçekli Harita 

veya Kroki

a) Renkli

b) Ormancılık Bürosunca onaylı
pdf ÖN-KESİN basvur.ogm.

21 Hassas Yerler Haritası 
a) Renkli

b) Ormancılık Bürosunca onaylı
pdf ÖN-KESİN Heyet

22 Meşcere Haritası
a) Renkli

b) Ormancılık Bürosunca onaylı
pdf ÖN-KESİN basvur.ogm.

23
Orman Kadastro 

Haritası

a) Renkli

b) Ormancılık Bürosunca onaylı
pdf ÖN-KESİN basvur.ogm.

24
2014/1 sayılı Genelge 

Değerlendirme Formu 

Enerji Tesisi HES-RES, Rüzgar Ölçüm Direği izinlerinde; Söz 

konusu Genelge çerçevesinde değerlendirilmeli;

a) Belirlenen formatta uygun

b) Formatta yer alan tüm sorular cevaplandırılmalı

c) Mahkeme kararı ile iptal edilen hüküm içeriyor ise yanında 

belirtilmeli

d) Heyet imzaları tam olmalı ve tarih olmalı

e) İşletme Müdür imzası ve tarih olmalı

f) Bölge Müdürlüğü imzaları tam ve tarihli

pdf ÖN-KESİN Bölge Müdürlüğü

25 Mevcut Olurlar
a) Mevcut olurları listesi 

b) Mevcut olurların taralı nüshaları
pdf ÖN-KESİN

Bölge Müdürlüğü/ 

İşletme Müdürlüğü

26 Bedel Hesap Tablosu
a) Bedel hesap tablosu

b) Heyet tarafından imzalı, tarihli
pdf ÖN-KESİN Heyet

27 Harita Bedel Makbuzu Proje kapsamında alınan haritalara ait bedel makbuzları pdf ÖN-KESİN
basvur.ogm.

Heyet

28
Arazi İnceleme Gideri 

Makbuzu
Arazi incelemesi için yatırılan bedele ait makbuz, pdf ÖN-KESİN

basvur.ogm.

Heyet



29 Oda Vize Onayı Orman Mühendisleri Odası, Oda Vize Onayı pdf ÖN-KESİN basvur.ogm.

30 Oda Kayıt Belgesi
Oda kayıt belgesi yada Devlet İdareleri veya Kamu Kurum ve 

Kuruluşlarında ise Kurumda çalıştığına ilişkin resmi belge/yazı
pdf ÖN-KESİN basvur.ogm.

31 Vekaletname

a) Vekaleten imzalanmış olması halinde noter onaylı 

vekaletname

b) Vekaletnamenin süresi

pdf ÖN-KESİN basvur.ogm.

32 İmza Sirküsü Noter Onaylı pdf ÖN-KESİN basvur.ogm.

33 İmza Beyannamesi Noter Onaylı pdf ÖN-KESİN basvur.ogm.

34 Ticaret Sicil Gazetesi En son ortaklık yapısını ve yönetim kurulunu gösteren pdf ÖN-KESİN basvur.ogm.

35 İlave Belgeler-1
Talep sahibi tarafından; talebin daha iyi anlatılmasına veya 

değerlendirmesine yardımcı olacak varsa ilave belgeler
pdf ÖN-KESİN basvur.ogm.

36 İlave Belgeler-2

Varsa talep değerlendirilmesi için lüzum görülen veya rapor 

yada belgelerde atıfta bulunulan suç zaptı, şikayet, itiraz, ilave 

inceleme raporu, tanzim edilen tutanak, daha önce yazılan 

yazılar, vs.

pdf ÖN-KESİN
Bölge Müdürlüğü/ 

İşletme Müdürlüğü/

37 Bilgi Notu
a) Belirlenen Formata uygun

b) Hazırlayan tarafından imzalı
pdf ve exl ÖN-KESİN

Bölge Müdürlüğü/ 

İşletme Müdürlüğü

38 KML İzin talep edilen alanları gösteridiği katmanlardan oluşan kml ÖN-KESİN basvur.ogm.



No Belge Adı Açıklama Belge Tipi İzin Tipi Yükleme Yeri

1
Talep Dilekçesi/ 

Resmi Yazı

a) Madenin adı belirtilmiş olmalı,

b) Tarihli ve imzalı,

c) Talep net olarak izah edilmeli. 

pdf ÖN-KESİN basvur.ogm.

2 İzin Raporu

17.9.2019 öncesi talep tarihli izinlerde taranarak .pdf olarak yüklenmesi. Daha sonraki izinler 

ORBİS sistemi üzerinden düzenlendiğinden ayrıca yüklenmeyecek. Ancak ORBİS üzerinden 

hazırlanan izin raporunda yer alan tüm maddeler boş bırakılmaksızın doldurulmalı.

pdf ÖN-KESİN Bölge Müdürlüğü

3 Ruhsat
a) Arkalı önlü taranmış şekilde

b) Noter onaylı
pdf ÖN-KESİN basvur.ogm.

4 Rödevans Sözleşmesi

Müracaat sahibinin rödevanscı olması halinde; 

a) Maden siciline bilgi amaçlı şerh edilmiş rödevans sözleşmesi

b) Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün güncel yazısı

pdf ÖN-KESİN basvur.ogm.

5 ÇED Belgesi
a) Arkalı önlü taranmış şekilde

b) Koordinatları belli-güncel
pdf KESİN basvur.ogm.

6
Devlet Su İşleri Genel 

Müdürlüğü (DSİ) Görüşü

Talep edilen alanların tamamını (işletme, tesis, altyapı tesis) kapsayacak şekilde görüş alınmalı  

ancak daha sonra yapılacak küçük değişlikler için tekrardan görüş istenmemesi için talep 

alanlarınıda içine alacak şekilde daha geniş alanlar için görüş istenmeli,

a) DSİ görüş yazısı,

b) Görüş talep yazısı ve eki görüş istenen alanı gösterir belgeler

Ayrıca DSİ görüş yazısında bir başka kurumun/birimin ilave görüşünün alınması veya görüş 

yazılarında istenen hususlar varsa;

c) Bu Kurumlara ilişkin ilave görüş yazısı

d) DSİ veya ilave kurum görüşlerinde istenen hususlara ilişkin yapılanlar veya noter onaylı 

taahhütname

“ÇED OLUMLU” veya "ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR" belgesi alınmış olan faaliyetler için ÇED 

aşamasında alınmış kurum görüşleri yüklenir. Ancak kapasite artışı, koordinat değişikliği, ilave 

saha ve kullanım amacı değişikliğinde ise ÇED OLUMLU BELGESİ alınmış olsa dahi kurum 

görüşleri istenir.

pdf ÖN-KESİN
basvur.ogm./

Bölge Müdürlüğü

7
Doğa Koruma ve Milli 

Parklar (DKMPG) Görüşü 

Talep edilen alanların tamamını (işletme, tesis, altyapı tesis) kapsayacak şekilde görüş alınmalı  

ancak daha sonra yapılacak küçük değişlikler için tekrardan görüş istenmemesi için talep 

alanlarınıda içine alacak şekilde daha geniş alanlar için görüş istenmeli,

a) DKMPG görüş yazısı,

b) Görüş talep yazısı ve eki görüş istenen alanı gösterir belgeler

Ayrıca DKMPG görüş yazısında bir başka kurumun/birimin ilave görüşünün alınması veya görüş 

yazılarında istenen hususlar varsa;

c) Bu Kurumlara ilişkin ilave görüş yazısı

d) DKMPG veya ilave kurum görüşlerinde istenen hususlara ilişkin yapılanlar veya noter onaylı 

taahhütname,

“ÇED OLUMLU” veya "ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR" belgesi alınmış olan faaliyetler için ÇED 

aşamasında alınmış kurum görüşleri yüklenir. Ancak kapasite artışı, koordinat değişikliği, ilave 

saha ve kullanım amacı değişikliğinde ise ÇED OLUMLU BELGESİ alınmış olsa dahi kurum 

görüşleri istenir.

pdf ÖN-KESİN
basvur.ogm./

Bölge Müdürlüğü

8

Arkeolojik Sit Görüşü 

(Kültür ve Turizm 

Bakanlığı)

Talep edilen alanların tamamını (işletme, tesis, altyapı tesis) kapsayacak şekilde görüş alınmalı  

ancak daha sonra yapılacak küçük değişlikler için tekrardan görüş istenmemesi için talep 

alanlarınıda içine alacak şekilde daha geniş alanlar için görüş istenmeli,

a) Arkeolojik Sit görüş yazısı,

b) Görüş talep yazısı ve eki görüş istenen alanı gösterir belgeler

Ayrıca Arkeolojik Sit görüş yazısında bir başka kurumun/birimin ilave görüşünün alınması veya 

görüş yazılarında istenen hususlar varsa;

c) Bu Kurumlara ilişkin ilave görüş yazısı

d) Arkeolojik Sit veya ilave kurum görüşlerinde istenen hususlara ilişkin yapılanlar veya noter 

onaylı taahhütname,

“ÇED OLUMLU” veya "ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR" belgesi alınmış olan faaliyetler için ÇED 

aşamasında alınmış kurum görüşleri yüklenir. Ancak kapasite artışı, koordinat değişikliği, ilave 

saha ve kullanım amacı değişikliğinde ise ÇED OLUMLU BELGESİ alınmış olsa dahi kurum 

görüşleri istenir.

pdf ÖN-KESİN basvur.ogm.

9
Doğal Sit Görüşü (Çevre 

Şehircilik Bakanlığı)

Talep edilen alanların tamamını (işletme, tesis, altyapı tesis) kapsayacak şekilde görüş alınmalı  

ancak daha sonra yapılacak küçük değişlikler için tekrardan görüş istenmemesi için talep 

alanlarınıda içine alacak şekilde daha geniş alanlar için görüş istenmeli,

a) Doğal Sit görüş yazısı,

b) Görüş talep yazısı ve eki görüş istenen alanı gösterir belgeler

Ayrıca Doğal Sit görüş yazısında bir başka kurumun/birimin ilave görüşünün alınması veya görüş 

yazılarında istenen hususlar varsa;

c) Bu Kurumlara ilişkin ilave görüş yazısı

d) Doğal Sit veya ilave kurum görüşlerinde istenen hususlara ilişkin yapılanlar veya noter onaylı 

taahhütname

“ÇED OLUMLU” veya "ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR" belgesi alınmış olan faaliyetler için ÇED 

aşamasında alınmış kurum görüşleri yüklenir. Ancak kapasite artışı, koordinat değişikliği, ilave 

saha ve kullanım amacı değişikliğinde ise ÇED OLUMLU BELGESİ alınmış olsa dahi kurum 

görüşleri istenir.

pdf ÖN-KESİN basvur.ogm.

MADEN İZİNLERİNDE ORBİS E-İZİN MODÜLÜNE YÜKLENECEK BELGELER
GENEL HÜKÜMLER

1. Belgeler okunaklı

2. Belgeler okuma yönünde ve belirtilen belge tipinde (.pdf, .ncz, .exl, .txt, .kml) yüklü

3. Aynı konuda birbirini takip eden belgeler birlikte taranarak tek bir pdf olarak kayıt edilecek

4. (İlave yeni izin) talepleri ayrı, (temdit, kullanım amacı değişikliği ve kısmi iptal/iptal) talepleri ayrı olacak şekilde müracaat edilecek

5. Belirtilen standartlarda olmayan veya gerekli imza ve onayı bulunmayan talepler kabul edilmeyerek iade edilecektir.



10 Vaziyet Planı

a) 1/1000 veya Uygun Ölçekli 

b) Varsa Mevcut veya iptal edilmiş izin alanları

c) Talep alanları

d) Ruhsat sınırı

e) Varsa ÇED sınırı

f) Hazırlayan tarafından onaylı

pdf ve ncn/ncz ÖN-KESİN basvur.ogm.

11 Koordinat Listesi
a) ED 50 formatında 3 ve 6 derecelik şekilde hazırlanmış

b) Hazırlayan tarafından onaylı

pdf ve exl/txt 

ve  ncn
ÖN-KESİN basvur.ogm.

12 Rehabilitasyon Projesi

Hammadde üretim, maden işletme, atık barajı, liç, atık kazanma ve atık bertaraf tesis izin 

taleplerinde;

a) Çalışılacak alanlara ilişkin bilgileri kapsayacak,

b) Rehabilitasyon projesinin her sayfası imzalı,

c) Hazırlayan serbest orman mühendisi tarafından kaşeli, imzalı, tarihli

d) Rehabilitasyon projesinde rehabilitenin bitirilmesini takiben üç yıl takip edileceğinin taahhüdü

e) Şirket yetkilisi tarafından kaşeli, imzalı, tarihli

f) Faaliyet öncesi ve faaliyet sonrası haritalar ve kesitleri

pdf KESİN basvur.ogm.

13
Rehabilitasyon Projesi 

Onay Sayfası

Son sayfasında;

a) Heyet tarafında tarihli ve imzalı

b) İşletme Müdürü tarafından tarihli ve imzalı,

c) Bölge Müdürlüğünce tarihli ve imzalı

pdf KESİN Bölge Müdürlüğü

14 Kademeli Kapatma Planı

Pasa Döküm Alanı izin taleplerinde;

a) Çalışılacak alanlara ilişkin bilgileri kapsayacak,

b) Kademeli kapatma planının her sayfası paraflı,

c) Hazırlayan serbest orman mühendisi tarafından kaşeli, imzalı, tarihli

d) Kademeli kapatma planının bitirilmesini takiben beş yıl süreli takip edileceğinin taahhüdü

e) Şirket yetkilisi tarafından kaşeli, imzalı, tarihli

f) Faaliyet öncesi ve faaliyet sonrası haritalar,

pdf KESİN basvur.ogm.

15
Kademeli Kapatma Planı 

Onay Sayfası

Son sayfasında;

a) Heyet tarafında tarihli ve imzalı

b) İşletme Müdürü tarafından tarihli ve imzalı,

c) Bölge Müdürlüğünce tarihli ve imzalı

pdf KESİN Bölge Müdürlüğü

16
1/25000 ölçekli Harita 

veya Kroki

a) Renkli

b) Ormancılık Bürosunca onaylı
pdf ÖN-KESİN basvur.ogm.

17 Hassas Yerler Haritası 
a) Renkli

b) Ormancılık Bürosunca onaylı
pdf ÖN-KESİN Heyet

18 Meşcere Haritası
a) Renkli

b) Ormancılık Bürosunca onaylı
pdf ÖN-KESİN basvur.ogm.

19 Orman Kadastro Haritası
a) Renkli

b) Ormancılık Bürosunca onaylı
pdf ÖN-KESİN basvur.ogm.

20 Avan Proje Bina yapılacak Tesis ve Altyapı Tesis izinlerinde hzırlayan tarafından onaylı pdf KESİN basvur.ogm.

21 Zorunluluk Tutanağı

Ruhsat bitişiğinde izin talep edilmesi halinde zorunluluk tutanağı (Yönetmelik 7/5 inci mad.)

a) Tutanakta gerekçenin açıkca belirtilmesi,

b) Heyet imzaları tam ve tarihli

pdf ÖN-KESİN Heyet

22
2014/1 sayılı Genelge 

Değerlendirme Formu 

Söz konusu Genelge çerçevesinde değerlendirilmeli;

a) Belirlenen formatta uygun

b) Formatta yer alan tüm sorular cevaplandırılmalı

c) Mahkeme kararı ile iptal edilen hüküm içeriyor ise yanında belirtilmeli

d) Heyet imzaları tam olmalı ve tarih olmalı

e) İşletme Müdür imzası ve tarih olmalı

f) Bölge Müdürlüğü imzaları tam ve tarihli

pdf ÖN-KESİN Bölge Müdürlüğü

23 Mevcut Olurlar
a) Mevcut olurları listesi ve 5 hektar sorgusu, 

b) Mevcut olurların taralı nüshaları
pdf ÖN-KESİN

Bölge Müdürlüğü/ 

İşletme Müdürlüğü

24 Bedel Hesap Tablosu
a) Bedel hesap tablosu

b) Heyet tarafından imzalı, tarihli
pdf ÖN-KESİN Heyet

25 Harita Bedel Makbuzu Proje kapsamında alınan haritalara ait bedel makbuzları pdf ÖN-KESİN
basvur.ogm.

Heyet

26
Arazi İnceleme Gideri 

Makbuzu
Arazi incelemesi için yatırılan bedele ait makbuz, pdf ÖN-KESİN

basvur.ogm.

Heyet

27 Oda Vize Onayı Orman Mühendisleri Odası, Oda Vize Onayı pdf ÖN-KESİN basvur.ogm.

28 Oda Kayıt Belgesi
Oda kayıt belgesi yada Devlet İdareleri veya Kamu Kurum ve Kuruluşlarında ise Kurumda 

çalıştığına ilişkin resmi belge/yazı
pdf ÖN-KESİN basvur.ogm.

29 Vekaletname
a) Vekaleten imzalanmış olması halinde noter onaylı vekaletname

b) Vekaletnamenin süresi
pdf ÖN-KESİN basvur.ogm.

30 İmza Sirküsü Noter Onaylı pdf ÖN-KESİN basvur.ogm.

31 İmza Beyannamesi Noter Onaylı pdf ÖN-KESİN basvur.ogm.

32 Ticaret Sicil Gazetesi En son ortaklık yapısını ve yönetim kurulunu gösteren pdf ÖN-KESİN basvur.ogm.

33 İlave Belgeler-1
Talep sahibi tarafından; talebin daha iyi anlatılmasına veya değerlendirmesine yardımcı olacak 

varsa ilave belgeler
pdf ÖN-KESİN basvur.ogm.

34 İlave Belgeler-2
Varsa talep değerlendirilmesi için lüzum görülen veya rapor yada belgelerde atıfta bulunulan suç 

zaptı, şikayet, itiraz, ilave inceleme raporu, tanzim edilen tutanak, daha önce yazılan yazılar, vs.
pdf ÖN-KESİN

Bölge Müdürlüğü/ 

İşletme Müdürlüğü/

35 Bilgi Notu
a) Belirlenen Formata uygun

b) Hazırlayan tarafından imzalı
pdf ve exl ÖN-KESİN

Bölge Müdürlüğü/ 

İşletme Müdürlüğü

36 KML

a) Varsa Mevcut veya iptal edilmiş izin alanları

b) Talep alanları

c) Ruhsat sınırı

d) Varsa ÇED sınırı

Alanların gösterildiği katmanlardan oluşan

kml ÖN-KESİN basvur.ogm.



NO Belge Adı Açıklama Belge Tipi İzin Tipi Yükleme Yeri

1 Talep Yazı a) Belediye Başkanlığının resmi yazısı pdf ÖN-KESİN basvur.ogm.

2 İzin Raporu

17.9.2019 öncesi talep tarihli izinlerde taranarak .pdf olarak 

yüklenmesi. Daha sonraki izinler ORBİS sistemi üzerinden 

düzenlendiğinden ayrıca yüklenmeyecek. Ancak ORBİS üzerinden 

hazırlanan izin raporunda yer alan tüm maddeler boş 

bırakılmaksızın doldurulmalı.

pdf ÖN-KESİN Bölge Müdürlüğü

3
Sahanın evveliyatına ilişkin 

bilgi ve belgeler

a) Maden izni İptal Oluru veya Olurları

b) Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG)'nün rezervin 

bittiğine ilişkin görüş yazısı

pdf ÖN-KESİN Bölge Müdürlüğü

4  Vaziyet Planı

a)  1/1000 veya Uygun Ölçekli

b) Varsa Mevcut veya iptal edilmiş izin alanları

c) Talep alanları

d) Hazırlayan tarafından onaylı

pdf ÖN-KESİN basvur.ogm.

5 Koordinat Listesi
a) ED 50 formatında 3 ve 6 derecelik şekilde hazırlanmış

b) Hazırlayan tarafından onaylı

pdf ve exl/txt 

ve  ncn
ÖN-KESİN basvur.ogm.

6-A Toprak Dolgu Projesi

a) Çalışılacak alanlara ilişkin bilgileri kapsayacak,

b) Toprak dolgu projesinin her sayfası paraflı,

c) Hazırlayan serbest orman mühendisi tarafından kaşeli, imzalı, 

tarihli

d) Dolgu öncesi ve dolgu sonrası nihai kodları gösterir çevresindeki 

topografik yapı ile uyumlu projede beş  yıl takip edileceğinin  

taahhüdü

e) Şirket yetkilisi tarafından kaşeli, imzalı, tarihli

f) Faaliyet öncesi ve faaliyet sonrası haritalar ve kesitleri

pdf KESİN basvur.ogm.

6-B
Toprak Dolgu Projesi Onay 

Sayfası

Son sayfasında;

a) Heyet tarafında tarihli ve imzalı

b) İşletme Müdürü tarafından tarihli ve imzalı,

c) Bölge Müdürlüğünce tarihli ve imzalı

pdf KESİN Bölge Müdürlüğü

7
1/25000 ölçekli harita veya 

kroki

a) Renkli

b) Ormancılık Bürosunca onaylı
pdf ÖN-KESİN basvur.ogm.

8 Hassas Yerler Haritası 
a) Renkli

b) Ormancılık Bürosunca onaylı
pdf ÖN-KESİN Heyet

9
1/25000 ölçekli Meşcere 

haritası

a) Renkli

b) Ormancılık Bürosunca onaylı
pdf ÖN-KESİN basvur.ogm.

10 Orman Kadastro Haritası
a) Renkli

b) Ormancılık Bürosunca onaylı
pdf   ÖN-KESİN basvur.ogm.

11 Bedel Hesap Tablosu
a) Bedel hesap tablosu

b) Heyet tarafından imzalı, tarihli
pdf ÖN-KESİN Heyet

12 Harita bedel makbuzu Proje kapsamında alınan haritalara ait bedel makbuzları pdf ÖN-KESİN
Bölge Müdürlüğü

basvur.ogm.

13
Arazi inceleme gideri 

makbuzu
Arazi incelemesi için yatırılan bedele ait makbuz pdf ÖN-KESİN

Bölge Müdürlüğü

basvur.ogm.

14 Oda Onay Belgesi Orman Mühendisleri Odası, Oda Vize Onayı pdf ÖN-KESİN basvur.ogm.

15 Oda Kayıt Belgesi
Oda kayıt belgesi yada Devlet İdareleri veya Kamu Kurum ve 

Kuruluşlarında ise Kurumda çalıştığına ilişkin resmi belge/yazı
pdf ÖN-KESİN basvur.ogm.

16 İlave Belgeler-1
Talep sahibi tarafından; talebin daha iyi anlatılmasına veya 

değerlendirmesine yardımcı olacak varsa ilave belgeler
pdf ÖN-KESİN basvur.ogm.

17 İlave Belgeler-2

Varsa talep değerlendirilmesi için lüzum görülen veya rapor yada 

belgelerde atıfta bulunulan suç zaptı, şikayet, itiraz, ilave inceleme 

raporu, tanzim edilen tutanak, daha önce yazılan yazılar, vs.

pdf ÖN-KESİN
Bölge Müdürlüğü/ 

İşletme Müdürlüğü

18 Bilgi Notu
a) Belirlenen Formata uygun

b) Hazırlayan tarafından imzalı
pdf ve exl ÖN-KESİN

Bölge Müdürlüğü/ 

İşletme Müdürlüğü

19 KML İzin talep edilen alanları gösteridiği katmanlardan oluşan KML-KMZ ÖN-KESİN basvur.ogm.

REHABİLİTEYE HAZIRLIK MAKSATLI TOPRAK DOLGU İZİNLERİNDE ORBİS E-İZİN MODÜLÜNE YÜKLENECEK BELGELER

GENEL HÜKÜMLER

1. Belgeler okunaklı

2. Belgeler okuma yönünde ve belirtilen belge tipinde (.pdf, .ncz, .exl, .txt, .kml) yüklü

3. Aynı konuda birbirini takip eden belgeler birlikte taranarak tek bir pdf olarak kayıt edilecek

4. (İlave yeni izin) talepleri ayrı, (temdit, kullanım amacı değişikliği ve kısmi iptal/iptal) talepleri ayrı olacak şekilde müracaat edilecek

5. Belirtilen standartlarda olmayan veya gerekli imza ve onayı bulunmayan talepler kabul edilmeyerek iade edilecektir.


