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BEYPAZARI ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI 

Sıra 

No 

Hizmetin 

Adı 
Başvuruda İstenen Belgeler 

Hizmetin 

Tamamlanma 

Süresi (En 

Geç) 

1 
Tapulu 

Kesim 

       1- Orman Kanununun 1 inci maddesinin 2 nci fıkrasına göre orman sayılmayan yerlerde kesim yapmak isteyenler; 

pazar satışı ve zati ihtiyaçları maksadıyla yapacakları kesim için ilgili Orman İşletme Müdürlüğüne bir dilekçe ile 

müracaat ederler. 

       2- Bu dilekçede kesim yapılacak arazinin çeşidi, yüzölçümü, yeri, mevkii ve hudut komşuları ile arazi içerisinde 

bulunan ağaç ve ağaççıklardın cinsi, adedi, yüzölçümü, kesimin maksadı, daha önce bu taşınmazın kesim iznine konu olup 

olmadığı belirtilir. 

       3- Müracaat edenler doğrudan malik olmayıp hissedarlardan birisi veya malik hissedarların dışında üçüncü şahıslar ise, 

diğer hissedarların veya malikin kendilerini bu işleri yürütmek üzere vekil mutemet tayin ettiklerini gösteren yazılı 

muvafakat name belgesini de ibraz etmeleri şarttır. 

       4- Malik tek ise malikin düzenleyeceği muvafakat-mutemet belgesinin noterden düzenlenmesi şart olmayıp, yapılacak 

işin mahiyetini belirtir şekilde Orman İşletme Şefliğine hitaben yazılmış bir dilekçe olması yeterlidir. Ancak bu dilekçenin 

altının, "İşbu muvafakat-mutemet dilekçesi huzurumuzda düzenlenmiş olup imzanın bu belgeyi düzenleyen..........'a ait 

olduğunu tasdik ederiz." ibaresi ile köy muhtarı ve ihtiyar kurulunun en az iki üyesi tarafından mühürle tasdik olunması 

şarttır 

        5- Tahsilat makbuzu 

(15 m3 veya 30 

Ster’e kadar )   15 

gün 

30 gün 

 

2 Zati İhtiyaç 

1-Orman Kanununun 31’nci maddesi gereğince mülki hudutları içinde verimli Devlet ormanı bulunan köyler ile 32’nci 

madde gereğince mülki hudutları içinde verimsiz Devlet ormanı bulunan köyler ve hudutları içinde verimli Devlet ormanı 

bulunan nüfusu 2500’den aşağı olan kasabalar da ikamet Köy nüfusuna kayıtlı ve köyde devamlı oturanlardan Hane reisleri, 

Birkaç ailenin birlikte oturması halinde yalnız hane sahibi, 18 yaşını bitirmemiş ancak evlenmiş ve ailesinin yanından 

ayrılarak yeni ev yapacak olanlar, Ana ve babaları ölmüş ve reşit olmayan çocukların ihtiyaçlarına sarf edilmek üzere bu 

çocukları temsil eden vasiler hak sahibidir. Ancak 32’nci madde şümulüne giren nüfusu 2500’den aşağı olan kasabaların 

muhtaç halkına yapacak ihtiyacı verilebilmesi için “muhtaçlık” belgesinin yanında yukarıdaki şartlarda aranır. 

2- Yukarıdaki şartları sağlayanların dilekçe, vukuatlı nüfus kayıt sureti adres beyanı ile başvurmaları gerekmektedir. 

3- Köyde yapacağı ev, ahır, samanlık gibi yapıların ev için en az su basmanın çıkmış olması ve bu durumun işletme şefince 

yerinde tespit edilmesi. 

4- Müracaat ilgili İşletme Şefliğine yapılır. 

20 gün 

3 

Orman 

Sayılan 

Alanlarda 

İzin 

verilmesi 

1. Talep Dilekçesi,  

2. Vaziyet Planı,  

3. 1/25000 ölçekli harita,  

4. Varsa Orman Kadastro Haritası(Orman Müh. Odasınca onaylı),  

5. Renklendirilmiş Meşcere Haritası(Orman Müh. Odasınca onaylı),  

6. Memleket Nirengisine bağlı yersel ölçüm yapıldığına dair ölçü ve hesap cetvelleri,  

7. Talep sahasının koordinatları,  

8. Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca belirlenen ait olduğu yılın birim fiyatlarına göre hazırlanmış metraj ve keşif özetleri,  

9. Ağaç röleve planı(Orman Müh. Odasınca onaylı),  

10. Uygulama İmar planı(imar gerektiren bina tesislerinde),  

11. Diğer kanunlar uyarınca alınması gereken görüş, belge ve muvafakat (ÇED, SİT, Su Tahsis Belgesi, Enerji Üretim 

Lisansı vb),  

12. İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı(Katı Atık Bertaraf tesislerinde),  

13. Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünce Onaylı Uygulama Projesi- Vaziyet Planı (Katı Atık Bertaraf tesislerinde). 

40 gün 

4 
Özel 

Ağaçlandırma 
 Devlet ormanlarından talep edecekleri sahalar için; sahanın yeri ve mevkisini gösteren harita veya krokiyi dilekçeye 

ekleyerek işletme şefliği, işletme müdürlüğü veya bölge müdürlüklerine başvurulur 
30 gün 

5 Dikili Satış 

 

Orman Köyü olması, köy nüfusuna kayıtlı olması ve o köyde oturuyor olması ve bu durumların köy muhtarı tarafından 

belgelenmesi.  

 

30 gün 

6 

Orman 

Amenajman 

Planlarından 

Bilgi Talebi 

1.Faydalanma Talep Yazısı 

2.Faydalanma Fişi 

3.Faydalanma Ödeme Makbuzu 

1 Saat 

7 
Ocak İzni 

verilmesi 

1.1/25000 ölçekli harita 

2. 1/200 ölçekli harita 

3.Meşcere haritası 

1 ay 

8 

Fabrika, 

Hızar ve 

Şerit Kurma 

İzni 

Verilmesi 

1.Fizibilite raporu 

2.Mülkiyet Belgesi 

3.1/100 ölçekli Harita 

1 ay 

9 

Kazı 

Gerektiren 

Maden 

Arama Ve 

İşletme 

Muvafakatı 

verilmesi 

1.Maden ruhsatı 

2.1/25000 ölçekli harita 

3.1/1000 ölçekli harita 

4.Meşcere haritası 

5.Rehabilitasyon projesi 

2 ay 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksik belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya 

yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine yada ikinci müracaat yerine başvurunuz 

İlk Müracaat Yeri : Orman İşletme Müdürü     

İsim : Atilla YILMAZ     

Unvan : İşletme Müdürü     

Adres  : Beypazarı Orman  İşletme 

Müdürlüğü BEYPAZARI 

    

Tel. : 0 312 763 10 14     

Faks : 0 312 762 26 09     

E-posta : beypazariisl@ogm.gov.tr     
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