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HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN
BELGELER

HİZMETİN
TAMAMLANM

A SÜRESİ
(EN GEÇ)

1
Amenajman Planından çıktı ve 
Harita Talepleri

1- Dilekçe,
2- İşletme Müdürlüğü Döner Sermayesine belirtilen bedellerin 
yatırıldığına dair makbuz.

½ saat

2 Personel Pasaport Alımı ile İlgili Bilgi Talebi
1- Dilekçe
2- Nüfus Cüzdanı aslı (1 fotokopi)
3- 2 Fotoğraf

1 Hafta

3 Çeşitli Müracaat
1- Dilekçe 30 Gün

4
Staj Müracaatı

1- Dilekçe
2- Staj Dosya 1Hafta

5

1-Arazi incelemesi ve inceleme raporu.
2-Doğa koruma ve Av-Yaban hayatı 
Genel Müdürlüğü ve taşra teşkilatı.
3-6831 S.K 25. Md. Ve 2873 sayılı Milli 
Parklar Kanunu
4-Milli Park, Tabiat Parkı, Tabiatı 
koruma alanı, Tabiat Anıtı, av koruma 
ve avlak

1-Kurumun resmi yazısı
2-İnceleme konusu arazinin 6 derecelik sisteme göre sınır koordinatları 
ve alanı
3-1/25000 ölçekli memleket haritası

1 ay

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN 
BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ

KIBRISCIK ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI



sahaları, piknik-mesire vb. saha 
incelemeleri.

6

1-Arazi incelemesi ve inceleme 
raporu 2-Kültür ve Turizm Bakanlığı 
ve taşra teşkilatı
3-2634 sayılı turizm kanunu.
4-Ormanlık alandan turizm merkezi ve 
alanı ilan edilecek yer incelemesi.

1-Kurumun resmi yazısı
2-İnceleme konusu arazinin 6 derecelik sisteme göre sınır koordinatları 
ve alanı
3-1/25000 ölçekli memleket haritası

1 ay

7

1-Ormanlık alandan Turizm alan ve 
merkezi olan yerlerin tahsis işlemleri
2-Kültür Turizm Bakanlığı
3-2634 sayılı turizm kanunu 8. 
maddesi 4-Turizm Bakanlığına tahsis

1-Kurumun resmi yazısı
2-Tahsis istenen sahanın Turizm alan veya merkezi ilan edildiğine dair 
resmi gazete fotokopisi
3-İstenen alanın 6 derecelik sisteme göre sınır koordinatları ve 
alanı 4- 1/25000 ölçekli memleket haritası

1 ay

8

1-Arazi incelemesi ve inceleme 
raporu 2-Özel ve Tüzel kişiler kamu-
kurumları
3-6831 S.K. 57. md. ve OGM. 2495 sayılı 
emir
4-Özel ağaçlandırma talep incelemesi

1-Talep dilekçesi
2-Talep konusu sahanın 6 derecelik sisteme göre koordinatları ve 
alanı 3-1/25000 ölçekli memleket haritası
4-1/25000 ölçekli meşcere haritası

15 gün

9

1-Arazi incelemesi ve inceleme 
raporu 2-İl Özel İdaresi
3-Kendi kanun ve mevzuatları
4-Su tahsisi, imar izni, 1-a ve 1-b 
grubu ruhsat işlemleri

1-Kurumun resmi yazısı
2-İnceleme konusu arazinin 6 derecelik sisteme göre koordinatları ve 
alanı 3-1/25000 ölçekli memleket haritası

1 ay

1
0

1-Orman sınırlarının 
işlemesi 2-İller bankası
3-İmar kanunu
4-Belediye yerleşim yerlerinin imar planı 
hali hazır haritalarına orman sınırlarının 
işlenmesi

1-İlgili kurumun resmi yazısı(OGM kanalı ile gelmezse)
2-1/25000 ölçekli hali-hazır topografik paftalar ve sayısal cd'si

Orman kadastrosu
var ve sayısal ise 1

saat, orman
kadastrosu yok ise 6

ay

1
1

1-Arazi incelemesi ve inceleme 
raporu. 2-Kültür ve Turizm Bakanlığı
3-Kendi kanun ve mevzuatları
4-Arkeolojik, Tarihi ve doğal sit alanları ilanı

1-İlgili kurumun resmi yazısı
2-İnceleme konusu arazinin 6 derecelik koordinatları ve 
alanı 3-1/25000 ölçekli memleket haritası

1 ay

1
2

1-Şekli ve Hukuki incelemeler
2-Orman Kadastro Komisyonları
3-Orman kanununun 10. md. 
Yönetmeliğin 65 ve 66. md.
4-Orman kadastrosu

1-İlgili Komisyon resmi yazısı
2-Çalışma yapılan köy ve beldenin kadastro dosyası ve sayısal harita 

verileri

30 gün



1
3

1-Valilik onayı
2-Orman kadastro dosyaları
3-Orman kanununun 10. md. Yönetmeliğin
68. md.
4-Orman kadastrosu

1-İlgili Komisyon resmi yazısı
2-Çalışma yapılan köy ve beldenin kadastro dosyası

5 gün ile 2 yıl

1
4

1-Pazar satışı tapulu kesim 
onayı 2-Özel ve Tüzel kişiler
3-Orman kanununun 116. ve 1. md.
Yönetmeliğin 18. 
md. 4-Tapulu kesim
onayı

1-İlgili Orman İşletmenin resmi yazısı.
2-İlgili Orman İşletmesince eksiksiz düzenlenmiş 3 takım tapulu kesim 
işlem dosyası

10 gün

1
5

1-Tapulu kesim itiraz 
incelemesi 2-Özel ve Tüzel 
kişiler
3-Yönetmeliğin 19. md.

1-İtiraz yapacak kişinin dilekçesi (tapulu kesim işlemi yapılmış kişinin) 15 gün

1
6

1-Kazı gerektirmeyen maden arama 
faaliyeti 2-Özel, Tüzel kişiler(Kamu dahil)
3-Orman Kanununun 16. ve 
Maden Kanununun 14. maddesi 
ve ilgili yönetmelikleri
4-Ormanlık alanda İzin işlemi

1-Müracaat dilekçesi
2-Maden arama veya petrol arama ruhsatı(Aslı veya noter onaylı)
3-1/25000 ölçekli memleket haritasında ruhsat alanı ve arama alanının 
işaretlemiş olması
4-Bu belgeler 3 takım halinde verilmesi

1 saat

1
7

1-Maden arama veya işletme ruhsatına 
göre izin işlemi
2-Özel, tüzel kişiler(kamu dahil)
3-Orman kanununun 16., Maden 

kanununun
14. maddesi ve ilgili 
yönetmelikler 4-İzin işlemi

1-Müracaat dilekçesi(yönetmelikte belirtilen bilgileri içerecek 
şekilde) 2-Maden arama veya işletme ruhsatı(Aslı veya noter 
onaylı)
3-İşletme yapılacak alan ile ruhsat alanı koordinatları(yönetmelikte belirtilen 
şekilde)
4-1/25000 ölçekli memleket ve meşçere haritası, varsa orman kadastro
haritası, bu haritaları temini için İşletme Müdürlüğüne ödenen bedel 
makbuzu 5-1/1000 ölçekli vaziyet planı
6-Rehabilite projeleri(Aramada işletme veya işletme izinlerinde)
7-Talep evrakları Serbest Orman Mühendislerince hazırlanmalı ve 
Orman Mühendisleri Odasınca onaylı olmalı
8-4 takım halinde Bölge Müdürlüğümüze Müracaat edilir

15 gün



1
8

1-Hammadde, maden arama ve 1-a 
grubu işletme ruhsat sahalarında tesis 
talebi
2-Özel, Tüzel kişiler (Kamu dahil)
3-Orman kanununun 16. Maden 

kanununun
14. maddesi ve ilgili 
yönetmelikler 4-Ormanlık 
alanda İzin işlemi

1-Müracaat dilekçesi(yönetmelikte belirtilen bilgileri içerecek şekilde)
2-Maden arama veya işletme ruhsatı ve orman alanında verilen izin 
oluru 3-Ruhsat alanı içinde veya bitişiğinde tesis yapılacak yerin ve 
tesislerin koordinatları
4-1/25000 ölçekli memleket haritası, meşçere haritası varsa Orman 
Kadastro haritası, ve bu haritaları temini için işletmeye ödenen bedel 
makbuzu
5-ÇED belgesi
6-1/1000 ölçekli vaziyet 
planı 7-Yapıların avan 
projeleri
8-4 takım halinde Bölge Müracaat edilir
9-Talep evrakları Serbest Orman Mühendislerince hazırlanmalı ve Orman

15 gün



Mühendisleri Odasınca onaylı olmalı(kamu kurumları hariç)

1
9

1-Maden arama veya işletme 
ruhsat sahalarında alt yapı tesis 
talepleri
2-Özel, tüzel kişiler(kamu 
dahil) 3-Orman kanununun 16.
, Maden kanununun 14. 
maddesi ve ilgili yönetmelikler
4-Ormanlık alanda İzin işlemi

1-Müracaat dilekçesi(yönetmelikteki bilgileri içerecek şekilde)
2-Maden arama veya işletme ruhsatı ve orman alanında verilen izin 
oluru 3-Alt yapı tesisinin koordinat değerleri(yönetmelikte belirtilen 
şekilde)
4-1/25000 ölçekli memleket haritası, meşçere haritası varsa orman kadastro
haritası ve bu haritaların temini için İşletmeye ödenen bedel makbuzu
5-Proje keşif özeti ve 
metrajları 6-1/1000 ölçekli 
vaziyet planı
7-4 takım halinde Bölge Müdürlüğümüze müracaat edilmesi
8-Talep evrakları Serbest Orman Mühendislerince hazırlanmalı ve 
Orman Mühendisleri Odasınca onaylı olmalı(kamu kurumları hariç)

15 gün

2
0

1-Define arama 
talebi 2-Özel ve 
Tüzel kişiler
3-Ormanlık alanda verilen 
izin yönetmeliğinin 17. 
maddesi
4-Ormanlık alanda izin işlemi

1-Müracaat dilekçesi
2-Define arama ruhsatı
3-Ruhsat sahasını gösterir 1/25000 ölçekli memleket haritası
4-Define aranacak sahayı gösterir memleket nirengisine bağlı 
koordinat değerleri belli 1/100 ölçekli haritası
5-Talep evraklarının Serbest Orman Mühendisleri tarafından hazırlanması 
ve Orman Mühendisleri Odasınca onaylanması(Kamu kurumları hariç)
6-4 takım halinde Orman Bölge Müdürlüğümüzce müracaat edilir.

15 gün

2
1

1-Arkeolojik kazı izin talebi
2-Kültür ve Turizm 
Bakanlığı 3-Yönetmeliğin 
17. maddesi
4-Ormanlık alanda izin işlemi

1-Kültür ve Turizm Bakanlığı veya Taşra Teşkilatının resmi yazıları
2-Arkeolojik kazı yapılacak sahayı gösterir koordinat değerleri belli 
1/25000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli haritası
3-4 takım halinde Bölge Müdürlüğümüze müracaat edilir.

15 gün

2
2

1-Ocak izin talepleri
2-Özel ve Tüzel kişiler
3-Orman kanununun 18. maddesi
4-Ormanlık alanda 4 km de veya 
ormanlık alan içinde

1-Müracaat dilekçesi
2-Ocak açılacak sahayı gösterir 1/25000 ölçekli haritası memleket 
nirengi ağına bağlı koordinatları
3-1/200 ölçekli vaziyet planı
4-Talep evraklarının Serbest Orman Mühendisleri tarafından hazırlanması 
ve Orman Mühendisleri Odasınca onaylanması(Kamu kurumları hariç)
5-4 takım halinde Bölge Müdürlüğümüze müracaat edilir

15 gün

2
3

1-Kereste işleyen fabrika, Hızar-Şerit 
kamu izin işlemi
2-Özel ve Tüzel kişiler
3-Orman kanununun 18. maddesi
4-Orman ürünü işleyen fabrika orman
sınırlarına 4 km kadar kurulan hızar-
şerit izinleri

1-Başvuru 
dilekçesi 2-
Fizibilite raporu
3-Tesislerin 1/100 ölçekli vaziyet planı ve makinaların yerleşim 
planı 4-Tesisin kurulacağı yerin mülkiyet belgesi veya kira kontratı
5-1/25000 ölçekli memleket haritası
6-Talep evraklarının Serbest Orman Mühendisleri tarafından hazırlanması 
ve Orman Mühendisleri Odasınca onaylanması(Kamu kurumları hariç)

15 gün



7-4 takım halinde Bölge Müdürlüğümüze müracaat edilir.



2
4

1-Hammadde izin belgesine dayalı izin 
talebi 2-Yatırım yapan kamu kurumları 
(Karayolları, İl Özel İdareleri, Liman
İşletmeleri, Belediyeler)
3-Orman kanununun 16. ve Maden 
kanununun 14. maddesi, ilgili 
yönetmelik 4-Ormanlık alanda izin 
işlemi

1-İlgili kurumun resmi talep 
yazıları 2-Hammadde üretim izin 
belgesi
3-Malzeme alınacak alan ile izin belgesi alanı 
koordinatları(yönetmelikte belirtilen şekilde)
4-1/25000 ölçekli memleket, meşcere ve varsa Orman Kadastro haritası 
ve bu haritaların temini için İşletmeye ödenen bedel makbuzu
5-1/1000 ölçekli vaziyet 
planı 6-Rehabilatasyon 
projesi
7-4 takım halinde Orman Bölge Müdürlüğüne müracaat edilir.

15 gün

2
5

1-Balık üretim tesisi izin talebi
2-Özel ve Tüzel kişiler(konusu ile ilgili 
kamu kurumları DSİ, Tarım)
3-Orman kanununun 18. maddesi
4-Ormanlık alanda ve orman sınırının 4 
km ye kadar olan yerlerde izin işlemi

1-Müracaat dilekçesi(yönetmelikte istenen bilgileri içerecek şekilde)
2-Memleket nirengisine bağlı izin alanı ve yapıların koordinat değerleri
3-1/25000 ölçekli memleket, mesçere ve orman kadastrosu haritası, 
Orman İşletme Müdürlüğüne bedel yatırıldığına dair belge
4-1/200 ölçekli vaziyet 
planı 5-Su tahsis belgesi
6-Ağaç röleve 
planı 7-İmar planı
8-Talep edilen sahanın Serbest Orman Mühendisleri tarafından 
hazırlanması ve Orman Mühendisleri Odasınca onaylı
9-Tesisin keşif özetleri ve 
metrajları 10-DSİ Uygun Görüşü

ön izin 15 
gün kesin 
izin 1 ay

2
6

1-Göl ve Deniz yüzeyinde balık 
üretimi yapanların izin talebi
2-Özel ve Tüzel kişiler
3-Orman kanununun 18. 
maddesi 4-Orman alanında izin
işlemi

1-Müracaat dilekçesi(yönetmelikte istenen bilgileri içerecek şekilde)
2-Memleket nirengisine bağlı izin alanı ve yapıların koordinat 
değerleri 3-1/25000 ölçekli memleket, meşcere ve orman 
kadastrosu haritası,
4-1/200 ölçekli vaziyet planı
5-Balık üretimi ile ilgili izin belgesi (Göl ve Deniz yüzeyinde)

15 gün

2
7

1-Arazi  incelemesi  ve  rapor
tanzimi 2-Özel ve Tüzel kişiler
3-Orman kanunu ve ilgili mevzuatı
4-Özel  kişilerin  parsel  ve  arazilerinin
orman  alan  ve  sınırları  ile  orman
mevzuatına  göre  durumunun
belirlenmesi

1-Müracaat dilekçesi(ili, ilçesi, köyü, mahallesi vb. gibi bilgiler 
olacak) 2-Parsel ve arazinin mülkiyet belgesi
3-Parsel ve arazinin kadastro paftası(A4 
kağıdına) 4-parsel ve arazinin sınır koordinatları
5-Parsel ve arazinin 1/25000 haritada yerimi işaretli olması

15 gün

2
8

1-İhbar, şikâyet ve bilgi edinme 
talepleri 2-Kişi veya kurumlar
3-Orman kanunu ve diğer ilgili kanunlar
4-Kadastro ve izin konuları diğer iş 
ve işlemler

1-Dilekçe(talebin veya kurumun açık veya anlaşılır şekilde 
açıklanması) 2-Bilgi ve belge(İnceleme konusu veya talebin yeri ile 
ilgili harita vb.)

15 gün



2
9

1-Savunma amaçlı izin talebi
2-Savunma Bakanlığı(Genel 
Kurmay Başkanlığı), İç İşleri 
Bakanlığı(Emniyet Genel 
Müdürlüğü)
3-Orman kanununun 17/3 
maddesi 4-Ormanlık alanda izin 
işlemi

1-Talep yazısı
2-Talep sahasını gösterir koordinat değerleri belli 1/25000 ölçekli 
harita 3-1/1000 ölçekli vaziyet planı
4-Memleket nirengisine bağlı yersel ölçü yapıldığına dair ölçü ve hesap 
cetvelleri
5-4 takım halinde Bölge Müdürlüğümüze müracaat edilir

15 gün

3
0

1-Ulaşım yolu talepleri
2-Kamu, Özel ve Tüzel kişiler
3-Orman kanununun 17/3 
maddesi 4-Ormanlık alanda izin 
işlemi

1-Müracaat dilekçesi(yönetmelikte belirtilen bilgileri içerecek şekilde)
2-Talep sahasını gösterir koordinat değerleri belli 1/25000 ölçekli harita, 
kadastro ve meşcere haritası ile bu haritaların temini için İşletmeye 
ödenen bedel makbuzu
3-1/1000 ölçekli vaziyet planı
4-Memleket nirengisine bağlı yersel ölçü yapıldığına dair ölçü ve 
hesap cetvelleri
5-Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca belirlenen ait olduğu yılın 
birim faaliyetlerine göre hazırlanmış metraj ve keşif özetleri
6-Talep evraklarının Serbest Orman Mühendisleri tarafından hazırlanması 
ve Orman Mühendisleri Odasınca onaylanması(Kamu kurumları hariç)
7-4 takım halinde Bölge Müdürlüğümüze müracaat edilir

15 gün

3
1

1-Enerji tesisi yapım 
talepleri 2-Kamu, Özel ve 
Tüzel kişiler
3-Orman kanununun 17/3 
maddesi 4-ENH hatları, ENH 
üretim
tesisleri(santraller) ormanlık alanda 
izin işlemi

1-Müracaat dilekçesi(yönetmelikte belirtilen bilgileri içerecek şekilde)
2-Talep sahasını gösterir koordinat değerleri belli 1/25000 ölçekli harita, 
kadastro ve meşcere haritası ile bu haritaların temini için İşletmeye 
ödenen bedel makbuzu
3-1/1000 ölçekli vaziyet planı
4-Memleket nirengisine bağlı yersel ölçü yapıldığına dair ölçü ve 
hesap cetvelleri
5-Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca belirlenen ait olduğu yılın 
birim faaliyetlerine göre hazırlanmış metraj ve keşif özetleri
6-Talep evraklarının Serbest Orman Mühendisleri tarafından hazırlanması 
ve Orman Müh. Odasınca onaylanması (kamu kurumları hariç)
7-Enerji santralleri üretim lisansı belgesi(aslı veya noter onaylı) ve Ç.E.D. , 
ağaç röleye planı, uygulama imar planı ve binalara ait alan proje saha 
belgesi 8-Rüzgâr Enerji Santralleri için DKMP Uygun Görüşü
9- 4 takım halinde Bölge Müdürlüğümüze müracaat edilir

15 gün

3
2

1-Haberleşme talepleri
2-Kamu, Özel ve Tüzel kişiler
3-Orman kanunun 17/3. maddesi
4-Verici istasyonu, baz istasyonu, R/L 
tesisi, telefon iletim hattı, ölçüm 

1-Müracaat dilekçesi(yönetmelikte belirtilen bilgileri içerecek şekilde)
2-Talep sahasını gösterir koordinat değerleri belli 1/25000 ölçekli harita, 
kadastro ve meşcere haritası ile bu haritaların temini için İşletmeye 
ödenen bedel makbuzu
3-1/1000 ölçekli vaziyet planı

15 gün



istasyonları



4-Memleket nirengisine bağlı yersel ölçü yapıldığına dair ölçü-hesap 
cetveli 5-Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca belirlenen ait olduğu yılın 
birim faaliyetlerine göre hazırlanmış metraj ve keşif özetleri
6-Talep evraklarının Serbest Orman Mühendisleri tarafından hazırlanması 
ve Orman Mühendisleri Odasınca onaylanması (Kamu kurumları hariç)
7- 4 takım halinde Bölge Müdürlüğümüze müracaat edilir

3
3

1-Su ile ilgili talepler
2-Kamu, Özel ve Tüzel kişiler
3-Orman kanunun 17/3 maddesi
4-Su açma kuyusu, su deposu, su 
isale hattı, kapitaj, su dolum tesisi 
gibi izin işlemleri

1-Müracaat dilekçesi(yönetmelikte belirtilen bilgileri içerecek şekilde)
2-Talep sahasını gösterir koordinat değerleri belli 1/25000 ölçekli harita, 
kadastro ve meşcere haritası ile bu haritaların temini için İşletmeye 
ödenen bedel makbuzu
3-1/1000 ölçekli vaziyet planı
4-Memleket nirengisine bağlı yersel ölçü yapıldığına dair ölçü ve 
hesap cetvelleri
5-Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca belirlenen ait olduğu yılın 
birim faaliyetlerine göre hazırlanmış metraj ve keşif özetleri
6-Talep evraklarının Serbest Orman Mühendisleri tarafından hazırlanması 
ve Orman Mühendisleri Odasınca onaylanması (kamu kurumları hariç)
7-Su arama izinlerinde su arama belgesi,su isale hattı izinlerinde su 
tahsis belgesi (asıl veya noter onaylı)
8-DSİ Uygun Görüşü
9- 4 takım halinde Bölge Müdürlüğümüze müracaat edilir

15 gün

3
4

1-Atık su talepleri
2-Kamu, Özel ve Tüzel kişiler
3-Orman kanunun 17/3 maddesi
4-Atık su arıtma tesisi, kanalizasyon hattı

1-Müracaat dilekçesi(yönetmelikte belirtilen bilgileri içerecek şekilde)
2-Talep sahasını gösterir koordinat değerleri belli 1/25000 ölçekli harita, 
kadastro ve meşcere haritası ile bu haritaların temini için İşletmeye 
ödenen bedel makbuzu
3-1/1000 ölçekli vaziyet planı
4-Memleket nirengisine bağlı yersel ölçü yapıldığına dair ölçü ve 
hesap cetvelleri
5-Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca belirlenen ait olduğu yılın 
birim faaliyetlerine göre hazırlanmış metraj ve keşif özetleri
6-Talep evraklarının Serbest Orman Mühendisleri tarafından hazırlanması 
ve Orman Mühendisleri Odasınca onaylanması (Kamu kurumları hariç)
7- 4 takım halinde Bölge Müdürlüğümüze müracaat 
edilir 8-ÇED Belgesi

15 gün

3
5

1-Petrol, Doğalgaz ile ilgili 
talepler 2-Kamu, Özel ve Tüzel 
kişiler
3-Orman kanunun 17/3 maddesi
4-Petrol boru hattı, doğalgaz boru 
hattı, bunların pompa istasyonu

1-Müracaat dilekçesi(yönetmelikte belirtilen bilgileri içerecek şekilde)
2-Talep sahasını gösterir koordinat değerleri belli 1/25000 ölçekli harita, 
kadastro ve meşcere haritası ile bu haritaların temini için İşletmeye 
ödenen bedel makbuzu
3-1/1000 ölçekli vaziyet planı
4-Memleket nirengisine bağlı yersel ölçü yapıldığına dair ölçü ve 
hesap cetvelleri
5-Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca belirlenen ait olduğu yılın birim

15 gün



faaliyetlerine göre hazırlanmış metraj ve keşif özetleri
6-Talep evraklarının Serbest Orman Mühendisleri tarafından hazırlanması 
ve Orman Mühendisleri Odasınca onaylanması (Kamu kurumları hariç)
7- 4 takım halinde Bölge Müdürlüğümüze müracaat edilir

3
6

1-Altyapı talepleri
2-Kamu, Özel ve Tüzel kişiler
3-Orman kanunun 17/3 maddesi
4-Sanat yapıları, köprü, yağmur 
suyu toplama kanalları

1-Müracaat dilekçesi(yönetmelikte belirtilen bilgileri içerecek şekilde)
2-Talep sahasını gösterir koordinat değerleri belli 1/25000 ölçekli harita, 
kadastro ve meşcere haritası ile bu haritaların temini için İşletmeye 
ödenen bedel makbuzu
3-1/1000 ölçekli vaziyet planı
4-Memleket nirengisine bağlı yersel ölçü yapıldığına dair ölçü ve 
hesap cetvelleri
5-Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca belirlenen ait olduğu yılın 
birim faaliyetlerine göre hazırlanmış metraj ve keşif özetleri
6-Talep evraklarının Serbest Orman Mühendisleri tarafından hazırlanması 
ve Orman Mühendisleri Odasınca onaylanması(Kamu kurumları hariç)
7- 4 takım halinde Bölge Müdürlüğümüze müracaat edilir

15 gün

3
7

1-Katı atık bertaraf 
tesisi 2-Belediyeler
3-Orman kanunun 17/3 
maddesi 4-Sokak hayvanları 
bakım evi
5-Orman olan alanlarda verilen izinler

1-Talep yazısı
2-İl mahalli çevre kurulu kararı
3-Talep sahasını gösterir koordinat değerleri belli 1/25000 ölçekli 
harita, 4-1/1000 ölçekli vaziyet planı, uygulama projesi(çevre 
yönetimi genel müdürlüğünce onaylı)
5-Memleket nirengisine bağlı yersel ölçü yapıldığına dair ölçü ve 
hesap cetvelleri
6-Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca belirlenen ait olduğu yılın 
birim faaliyetlerine göre hazırlanmış metraj ve keşif özetleri
7-ÇED Belgesi
8-Sokak hayvanları bakım evi için Doğa Koruma ve Milli Parklar 
Genel Müdürlüğünün uygun görüşü
9- 4 takım halinde Bölge Müdürlüğümüze müracaat edilir

15 gün

3
8

1-Senatoryum
2-Kamu, Özel ve Tüzel kişiler
3-Orman kanunun 17/3 maddesi
4-Hastalığın özelliği gereği çam 
havası gerektiren senatoryum tesis 
izni

1-Müracaat dilekçesi(yönetmelikte belirtilen bilgileri içerecek şekilde)
2-Talep sahasını gösterir koordinat değerleri belli 1/25000 ölçekli harita, 
kadastro ve meşcere haritası ile bu haritaların temini için İşletmeye 
ödenen bedel makbuzu
3-1/1000 ölçekli vaziyet planı
4-Memleket nirengisine bağlı yersel ölçü yapıldığına dair ölçü ve 
hesap cetvelleri
5-Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca belirlenen ait olduğu yılın 
birim faaliyetlerine göre hazırlanmış metraj ve keşif özetleri
6-Ağaç röleve planı,uygulamalı imar planı ve avan proje gibi belgeler
7-Talep evraklarının Serbest Orman Mühendisi tarafından hazırlanması ve

15 gün



Orman Müh. Odasınca onaylanması(Kamu kurumları 
hariç) 8- 4 takım halinde Bölge Müdürlüğümüze 
müracaat edilir

3
9

1-Baraj ve Gölet
2-Kamu, özel ve Tüzel kişiler
3-Orman kanunun 17/3 maddesi
4-Orman alanda baraj ve gölet izinleri

1-Müracaat dilekçesi(yönetmelikte belirtilen bilgileri içerecek şekilde)
2-Talep sahasını gösterir koordinat değerleri belli 1/25000 ölçekli 
harita, kadastro ve mesçere haritası
3-1/1000 ölçekli vaziyet planı
4-Memleket nirengisine bağlı yersel ölçü yapıldığına dair ölçü ve 
hesap cetvelleri
5-Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca belirlenen ait olduğu yılın 
birim faaliyetlerine göre hazırlanmış metraj ve keşif özetleri
6-Talep evraklarının Serbest Orman Mühendisi tarafından hazırlanması 
ve Orman Müh. Odasınca onaylanması(Kamu kurumları hariç)
7- 4 takım halinde Bölge Müdürlüğümüze müracaat edilir

15 gün

4
0

1-Mezarlık tesisi
2-Belediyeler,  köy  tüzel
kişilikleri  3-Orman  kanunun
17/3 maddesi  4-Mezarlık
ihtiyacı

1-Talep yazısı
2-Talep sahasını gösterir koordinat değerleri belli 1/25000 ölçekli 
harita, 3-1/1000 ölçekli vaziyet planı
4-Memleket nirengisine bağlı yersel ölçü yapıldığına dair ölçü ve 
hesap cetvelleri
5-Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca belirlenen ait olduğu yılın 
birim faaliyetlerine göre hazırlanmış metraj ve keşif özetleri
6-Müftülükten mezar ihtiyacı olduğuna dair belge
7-Valilik Hıfzı Sıhha Kurulu tarafından mezarlık yeri uygunluk 
yazısı 7- 4 takım halinde Bölge Müdürlüğümüze müracaat edilir

15 gün

4
1

1-Sağlık
2-Devlet idareleri(Sağlık 
Bakanlığı) 3-Orman kanunun 
17/3 maddes
4-Sağlık ocağı, devlet hastahanesi

1-Talep yazısı
2-Talep sahasını gösterir koordinat değerleri belli 1/25000 ölçekli 
harita, 3-1/1000 ölçekli vaziyet planı
4-Memleket nirengisine bağlı yersel ölçü yapıldığına dair ölçü ve 
hesap cetvelleri
5-Uygulamalı imar planı, ağaç röleve planı ve avan 
projesi 6- 4 takım halinde Bölge Müdürlüğümüze 
müracaat edilir

15 gün

4
2

1-Eğitim
2-Devlet idareleri(Milli Eğitim 
Bakanlığı) 3-Orman kanunun 17/3 
maddesi
4-İlköğretim ve lise

1-Talep yazısı
2-Talep sahasını gösterir koordinat değerleri belli 1/25000 ölçekli 
harita, 3-1/1000 ölçekli vaziyet planı
4-Memleket nirengisine bağlı yersel ölçü yapıldığına dair ölçü ve 
hesap cetvelleri
5-Uygulamalı imar planı, ağaç röleve planı ve avan projesi
6-Başka arazi olmadığına dair Defterdarlık veya Mal 
Müdürlüklerinden alınmış yazı
7- 4 takım halinde Bölge Müdürlüğümüze müracaat edilir

15 gün



4
3

1-Spor tesisi
2-Gençlik ve Spor Genel 
Müdürlüğü 3-Orman kanunun 
17/3 maddesi
4-Ormanlık alanda spor tesisi izin işlemleri

1-Talep yazısı
2-Talep sahasını gösterir koordinat değerleri belli 1/25000 ölçekli 
harita, 3-1/1000 ölçekli vaziyet planı
4-Memleket nirengisine bağlı yersel ölçü yapıldığına dair ölçü ve 
hesap cetvelleri
5- 4 takım halinde Bölge Müdürlüğümüze müracaat edilir

15 gün

4
4

Tapulu Arazilerde Özel Ağaçlandırma 
(Müracaatın İdari, Hukuki ve Teknik 
Yönden İncelenmesi)

1)Dilekçe,
2)Tapu ve Aplikasyon Krokisi

7 gün

4
5

Tapulu Arazilerde Özel Ağaçlandırma 
Projesinin onaylanması ve 
Kredilendirilmesi.

1)Dilekçe
2)Serbest Mühendise yaptırılan Özel Ağaçlandırma 
Projesi 3)Taahhüt Senedi

15 gün

4
6

Fidanlık, Ağaçlandırma, Toprak Muhafaza
ve Orköy İstihkak Ödeme Süreleri

Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliği ile OGM tamim ve tebliğlerinde 
belirtilen belgeler.
Muhasebe Birimine geliş tarihinden itibaren incelenme süresi

4 iş günü

4
7

7269/1051 sayılı Afetler 
Kanunu gereği yapılan 
tahsisler

1) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve İl Müdürlüklerince yazılan talep yazıları, 
2)İsim listesi ve metraj cetveli

30 Gün

4
8

222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu
gereği ve 775 sayılı Gecekondu 
Kanunu gereği yapılan tahsislerle ilgili 
işlemler

1) MEB Yapı İşleri Genel Müdürlüğünce yazılan talep yazısı ve ekinde 
illerde yapılacak İlköğretim Okulları isim listesi,
2)Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce yazılan talep yazıları ve metraj

30 Gün

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, gereksiz belge ile başvuru yapılmasına
rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığı tespiti
durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri : Kıbrıscık Orman İşletme 
Müd.

İkinci Müracaat Yeri :

İsim : Mustafa ALTINIŞIK İsim : Furkan Taha 
TÜRKMENOĞLU

Unvan : İşletme  Müdürü Unvan : Kaymakam
Adres : Bolu cad.Köroğlu Mah .2/A Adres : Kıbrıscık Kaymakamlığı
Tel. : 374 441 20 29 Tel. : 0374 441 20 01
Faks : 374 441 20 33 Faks : 0374 441 22 11
e-posta : mustafaaltinisik@ogm.gov.t e-posta : kibriscık@icişleri.gov.tr

mailto:mustafaaltinisik@ogm.gov.tr
mailto:kibrisc%C4%B1k@ici%C5%9Fleri.gov.tr
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