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7LıoŞızoıı

Yönetrneliği ile Orman Kanununun 17
o[tıaıı sayılan alanlarda izin verilmesi
İzin türüne göre talep sahibi tarafından
sahasının üzerinde gösterildiği 1/25O0O

a)
b)
c)

Orrnan Kanununun 16 ncı Madcjesinin Uygulama
ve 1B inci Maddelerinin Uygularna Yöneii-ııeliğinde
talep edildiğinde isieniien belgele:r belirtiimektedir,
İdarernize teslını edilecek belgeler arasıncla ''Talep
ölçekJi harita veya krokisi" de bulunrıaktacjır.

iıgi 1a, b ve c)'de kayıtlı yazılaılnıız_ ile; izin sahastnııı anayollara, yerİeşim.birimlerine, okui,
hastane gibi hassas yerlere olıın uzaklıği ile Bölge Ntücıürlıığü görüşünün de belirtildiği
1125000 ÖlÇekli reni<li rnerııleket harilasırıın izin dosyaları ek!nde ğonJeriımesi istenmiştir" .

Genel MüdÜrlliğüıııüze göncjerilen izin ciosyalarıncla yapıian incelenıelerde "Talep sahasının
üzerinde gösteri|diği 1/25Ü00 ötçekİi iıaı"iia veya kroki" ile " Bölge Müdürlüğü görüşünün
bulunduğu 1l25aaü ÖIÇekli renkii ıııeınlekei hariiasının" birelıir ryn, Jcrgu tespit edilnıiştir. ..

[İ.y."İtarafından [ıazıriaııacak olıın ızjn sahasıııııı gösterildiği 1/25000 olçekli renkli memleket
- haritalarının cİeğerlendiriInıesiııcjeiı lıır standafita bağlı cılarak hazırlannıası zaruri hale

gelmiştir.

A) Bu nedenİe ileyet tarafınıjan hazırlaıraıcak olan 1/25000 ölçekli haritaların,

1. İzin taleP ecJiİen alanırı çevresinin de gösierildiği A4 veya 43 boyutunda
hazır|anrr]a§ı, talep edilen alanııi iıariianın ortasına gelecek şekilde
konı-ın-ıla nd ırılmas ı,

2. TaleP sahastnııı yerİeşirrı yerlerine olan uzaklıklarıııın gösterilnıesi,..
3 TaleP ecjilen alan Çevresirıde statul(.ı ?]iaIı, enderr,ıt 
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ekosistem alanı, muhafaza ormanı, lohum meşcere§i, tohum bahçesi, milli park vb.'-'-'--'*Y',

buİunması halinde, bu alanlar ile talep sahası arasındaki mesafenin gösteritmesi,
4. Talep sahasının su kaynaklarına olan uzakiığının gösterilmesi. .

5. T_qlej sahqŞlry1.y_9nlnğ*a ay!.!ca ruhsat. işletme izjn belgesi, üretim izin belgesi,

!§n ye |lşalş.s1111|alnın ggsleı!{ıneşL . '.

6 TaleP sahası iÇerisinde ve/veya çevıesinde daha önceden izin alınarak izni devarr1.
eden, izin alınıP iptal edilnıiş, izjn miiracaatında buluııulnıı,ış ancak Makamca
reddedilmiş alanların gösterilmesi,_

7. BÖlge Müdürlüğünce kurulacak _heyetin. talep edilen sahaya izin verilmesi
dı,ırumuııda sosyal problem, çevrjuÖ"gorrntü İi,liliği olup olmayacağı konusunda Öl-"-

. yazısı ile görğşülçln be!irtilerek imzalaııması, .

B. orman Kaı-ııınunı-ın 16,1713 ve 1B inci macldesine dayalı tllm izinlerle ilgili yeni izin,
ilave izin, izin uzatnıa, saha küçültrne, devir taleplerinde haritanın hazırlanması,

9. Haritanın ölçeğinin değiştirilnıeınesi,
10. Haritada ölçek, yön işareti, pafta nunıarası ve lejantın bıılunması,
11 İJıı[ı ü_zelinÇe gösterilen talep ecjilen alanIarın l,ıer birinden ryn İyn

1 nk kalınlığında ufgun bır yere öli çıkartılarax siyah renkte kalın
ıürünün ve aIanının belirtiimesi,

sıyah renkte

harflerle izin

Ayrıca düzenlenecek 1i25000 ölçekti haritalarrJa;

a- Ruhsat sal,ıasil tgns_şlııı klrnıızı dtiz çizgi,
b- lşletme lzin Belgesiz uretım ıin ueiğesı §,n rinın srılı düz çizgiu

Çed sınırının mavi d[iz çizgi,
Talep ediIen izln aİİnİnı,, İrrrn", düz çizgi.,,
Daha önceden izin veriiıp iptal edilnıiş izin alanlarıntn turuncu kesik çizgi,
Daha öncedeıı izin verilip halen izni devaırı etjen aTİnların turuncu oJz'çizgi ile

Çizıldı}<teıı Sonra içinin 2 rnnı araiıklı kesikii turtJııcu çizgi ile taranması,
Daha önceden iziıİ*veıiIm"İl trı"p uİİı6,i ar]c'i( Ü;,,;; tirafınoan uygun

bulunmaYan talep alaııları turtıncu kesilt çift çizgi şeklinde gösteri|mesini,

B) |zin raporu ekinde bulunınası gerekeıı 1/'100O veya uygun ö|çekli vaziyet planlarının
ise;

1. lzne konu edilecrık tüm yapı ve tesisleri gösterir şekilde ayrıntılı hazırlanması,
2. Talep edilen tünı izinlerin harita üzerincje gösterilmesi,
3. 3 ve 6 derecelik koordinatlarının belirtılmesi,
4, Lejantıııııı açık, ayrıntıiı ve anlaşılır şekiide hazırlanması,
5. Yön işareti, ölçeği ve lejantın bulunnıası,
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Gereği:
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Bi|gi:
4 Şube Müdürlüğüne

l1in başvuru dosyalarının ise;
|zin raporu eklerinin yönetmelikte yer alan sırasıyla sıralanınası,
Eksik evrak konulmamasl veya mevzuatın ön görınediği ve Genel Müdürlüğümüzün

|'j,:n "tn,''"diği 
evrakların gereksi z yere gönderilmemesi, ,-. ' -

J,ş,letme Mürjürlüklerinden alınan raporlar ve eklerinin Bölge Müdürıüğünce mutlakstlretle değeriendirnıeye tabii tutulnıası, -
Bölge müdürlüğünce YaPılan cieğerlendirmede uygun buluıımayan izin taleplerinin
iade edilerek gerekll dLlzeltmelerın yaptırılarak Genel Müdürlüğe gönderilmesi, 

"_Harıtaların usulüne uygun katlanarak dosya|anması, dosya hazırlama ve resmievrak hazırlama kriteılerine uygun olmayan, özensiz hazırlanmış evrakların mutlaksuretle iade edilerek yenideıı iknıal edilmesiniıı sağlanması,
lzin taleP edilen alan lıakkıncla görsel bilgi verebilecek farklı açılardan çekilmiş en

1:',o,:ou'.resrnin 
YÖnetnıelik gereği gönderiİecek olan CD içine kaydedilerekgonoerllrnesi

?JHİ; İ,J:lİ;:ff}lxj*!,ffun c.."ı nııJui,ğu ğçi Blokıar Mahal]esi -;,.]i"#"'::?Jiii:sİ,?:İ?llB 
06530.
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