EK NO:13

……………………… İZİN RAPORU
( Ağaç. Yön. 12/c mad. göre gerçek veya tüzel kişiler tarafından kullanılmakta iken orman
sayılan yerler içerisinde kalan sahalar için)
Rapor Tarihi

:

Orman Bölge Müdürlüğü
:
Orman İşletme Müdürlüğü :
Orman İşletme Şefliği
:

İli
İlçesi
Belde/
Köyü

2-

Talepte Bulunanın:
a)Adı Soyadı/Kurum/Şirket Adı
b)Talep edilen sahanın bulunduğu köy/belde
nüfusuna kayıtlı olup olmadığı
c) Talep edilen sahanın bulunduğu
köyde/beldede ikamet edip etmediği
ç)T.C.Kimlik No veya Vergi Sicil No
d)Tebligat Adresi
e)Telefon Numarası & Fax
Talebin Konusu

3-

Talep Sahasının Koordinatları

:

4-

Kadastro Durumu:
a) Orman Kadastrosu
b) Tapulama

:
:

1-

5-

Seri Adı

Bölme
No

Amenajman
Planına Göre
Meşçere Tipi

:
:
:

:
:
:
:
:
:
:

Aktüel Duruma Göre
Meşçere Tipi

TOPLAM (m2)
6-

Değerlendirilebilecek Orman Emvalinin OlupOlmadığı,

:

7-

Talep Edilen Orman Alanı ( m2 )

:

8-

Talep sahibi gerçek kişi ise daha önce Orman :
Kanununun 57 nci maddesine göre verilen
izinler dahil toplam alanın 50 ha.’ı geçip
geçmediği,

9-

Talep edilen sahanın, amenajman planında ve
aktüel olarak verimli orman alanları dışında
kalıp kalmadığı, mak-3 vasfında olup-olmadığı
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:

Talep Edilen Alan
(m2)
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10-

11-

İzne Konu Edilmeyecek Yerlerden Olup
Olmadığı,
a)Sahanın 6831 sayılı Orman Kanunu dışındaki
özel kanunlarla (Kültür ve turizm koruma ve
gelişim bölgeleri ve turizm merkezleri
kapsamında bulunan alanlar, doğal, tarihi ve
arkeolojik sit alanları, 2873 sayılı Milli Parklar
Kanunu kapsamındaki yerler ile 2872 sayılı
Çevre Kanunu’na göre “Özel Çevre Koruma
Bölgesi” olarak ilan edilen yerler gibi) ilgisi
olup olmadığı,
b) Bakanlar Kurulu kararıyla muhafazaya
ayrılan ve ilan edilen yerler ile 6831 sayılı
Orman Kanununun 23 ve 24 üncü maddeleri
gereği muhafaza ormanı olarak ayrılmış
yerlerden olup olmadığı,
c) Bakanlıkça tescil ve ilan edilen örnek
avlaklar ile yaban hayatı geliştirme sahaları
içerisinde kalıp kalmadığı,
d) Yürürlükteki amenajman planı dönemi
içerisinde madencilik faaliyeti sonucu doğal
yapısı bozulmuş sahalardan olup olmadığı,
e) Yürürlükteki amenajman planı dönemi
içerisinde yangın geçirmiş olan sahalardan olup
olmadığı,
f) Otlatma planı ile ayrılan sahalar ile kadimden
beri kullanılan yaylak ve kışlaklara geçiş
yollarından olup olmadığı,
g)Büyükşehir, il, ilçe ve belde belediyelerince
yapılan uygulama imar planları içerisinde kalan
alanlardan olup olmadığı,
ğ)Deniz kıyı kenar çizgisinden itibaren kara
yönünde yatay olarak 2000 metrelik mesafe
içinde bulunan yerler ile tabii göl kıyı kenar
çizgisinden itibaren kara yönünde yatay olarak
500 metrelik mesafe içinde bulunan yerler,
Orman Kanununun 16, 17, 18 ve 57 nci
maddeleri gereğince daha önce başka bir
müracaatın yapılıp-yapılmadığı ve izin verilipverilmediği,

:

:

:

:

:

:

12-

Yürürlükteki
amenajman
planı
dönemi
içerisinde Genel Müdürlüğümüzce başarısız
olunan ağaçlandırma, erozyon kontrolü, imarihya veya rehabilitasyon sahalarından olupolmadığı,

13-

Genel Müdürlüğümüzce projesi tanzim edilmiş :
olan ve yılı içerisinde tesis proğramına alınmış
sahalardan olup-olmadığı,
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15-

Hak sahipliğinin nasıl belirlendiği (kesinleşmiş :
Mahkeme kararı olup, olmadığı önceden
kullanımın olduğunu gösterir belge yada
işlemlerin neler olduğu),
Verilecek İzin Süresi
:

16-

Varsa Talep Sahibinden İstenecek Hususlar

14-

:

(Bu bölüme inceleme yapan heyetin görüşleri belirtilecek ve isim yazılarak imzalanacaktır.)
......./ ......./ .........
Başkan
Bölge Müd. Yar.

Üye
Ağaç./Ağaç-Sil. Şube Md.

Üye
İşletme Müd.

(Bu bölüme Orman Bölge Müdürlüğü görüşü yazılıp tasdik edilecektir.)
......./ ......./ .........
Tasdik Edilir
Orman Bölge Müdürü
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Üye
İşl. Şefi

