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22 Mart 2007 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26470

YÖNETMELİK

            Çevre ve Orman Bakanlığından:
ORMAN SAYILAN ALANLARDA VERİLECEK İZİNLER HAKKINDA

YÖNETMELİK
 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç
             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı, 31/8/1956 tar�hl� ve 6831 sayılı Orman Kanununun 16, 17, 18 ve
115 �nc� maddeler�ne göre ver�lecek muvafakat, �z�n ve �rt�fak haklarının uygulama usul ve esasları �le bunlardan tahs�l
ed�lecek bedellere a�t �ş ve �şlemler� düzenlemekt�r.
             Kapsam
             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k, 6831 sayılı Orman Kanununun 16, 17, 18 ve 115 �nc� maddeler�ne göre
ver�lecek muvafakat, �z�n ve �rt�fak haklarının uygulama usul ve esasları �le bunlardan tahs�l ed�lecek bedellere a�t �ş
ve �şlemler� kapsar.
             Dayanak
             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel�k, 6831 sayılı Orman Kanununun Ek 5 �nc� maddes�ne dayanılarak
hazırlanmıştır.
             Tanımlar
             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmel�kte geçen;
             a) Ağaçlandırma bedel�: Orman sayılan yerlerde �z�n ver�lmes� sonucu bu yerler�n yen�den ağaçlandırılması
�ç�n yapılacak g�derler�,
             b) Ağaçlandırma ve erozyon kontrolü gel�r�: 3/9/2005 tar�hl� ve 25925 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Çevre ve Orman Bakanlığı, Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü H�zmetler�ne İl�şk�n Usul ve Esasların 4 üncü
maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (c) bend�nde bel�rt�len gel�r�,
             c) Altyapı tes�s�: Kanal�zasyon, sanat yapıları, köprü, yeraltı kablosu g�b� tes�sler �le madenc�l�k faal�yetler�
�ç�n zorunlu, ruhsat süres� �le sınırlı olan yol, su, haberleşme, enerj� nak�l hattı, trafo, telefer�k, şant�ye b�nası,
yemekhane, atölye, kantar tes�sler�n� ve çevre kullanım alanını,
             ç) Arama muvafakatı: Arama ruhsatı veya sert�f�ka alanı �ç�nde kalan ormanlık alanlarda, petrol yatakları ve
maden yataklarının bulunduğu yerler�n tesp�t� �ç�n Bakanlıkça ver�len muvafakatı,
             d) Arama ruhsatı: Bel�rl� b�r alanda maden ve petrol arama faal�yetler�nde bulunulab�lmes� �ç�n ver�len yetk�
belges�n�,
             e) Araz� �z�n bedel�: 6831 sayılı Orman Kanunun 16 ve 18 �nc� maddeler�ne göre ver�lecek �z�nlerde, araz�n�n
mevcut orman örtüsü ve bulunduğu bölge d�kkate alınarak orman �dares�nce hektar başına tesp�t ed�lecek bedel�, aynı
Kanunun 17 nc� maddes�ne göre ver�lecek �z�nlerde �se �z�n ver�lmes� sonucu, ormancılık faal�yetler�n�n yapılamaması
neden�yle orman �dares�n�n �z�n süres�nce mahrum kaldığı her türlü değer�,
             f) Bakan: Çevre ve Orman Bakanını,
             g) Bakanlık: Çevre ve Orman Bakanlığını,
             ğ) Bölge müdürlüğü: Orman bölge müdürlükler�n�,
             h) Çevresel etk� değerlend�rmes� (ÇED) belges�: 16/12/2003 tar�hl� ve 25318 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Çevresel Etk� Değerlend�rmes� Yönetmel�ğ�ne göre ver�lecek belgey�,
             ı) Deflatör: Devlet Planlama Teşk�latı Müsteşarlığınca her yıl bel�rlenen car� f�yatları sab�t f�yatlara çev�ren
dönüştürme katsayısını,
             �) Devlet �dareler�: 10/12/2003 tar�hl� ve 5018 sayılı Kamu Mal� Yönet�m� ve Kontrol Kanununun ekl� (I)
sayılı cetvel�nde yer alan �dareler�,
             j) Fabr�ka: Olması gereken ün�teler�yle b�rl�kte orman ürünler�n� mekan�k ve/veya k�myasal metotlarla �şley�p
mamul ya da yarı mamul hale get�ren tes�sler�,
             k) Genel Müdürlük: Orman Genel Müdürlüğünü,
             l) Hammadde üret�m �z�n belges�: 4/6/1985 tar�hl� ve 3213 sayılı Maden Kanununun 14 üncü maddes�
gereğ�nce Devlet �dareler� �le kamu kurum ve kuruluşlarının yapı ve �nşaat hammaddes� �ht�yaçlarının karşılanması
amacıyla Maden İşler� Genel Müdürlüğünce ver�len belgey�,
             m) Hızar tes�s�: Tek testerel�, muhtel�f şek�lde hareket eden ve orman emval� b�çme �şler�n� yapan mak�nel�
�şletmeler�,
             n) İşletme muvafakatı: İşletme ruhsatı veya sert�f�ka alanı �ç�nde kalan ormanlık alanlarda petrol ve
madenc�l�k faal�yetler�n�n yapılab�lmes� �ç�n Bakanlıkça ver�len muvafakatı,
             o) İşletme ruhsatı: İşletme faal�yetler�n�n yürütüleb�lmes� �ç�n ver�len yetk� belges�n�,
             ö) İz�n: 6831 sayılı Orman Kanunu hükümler�ne göre, amacı doğrultusunda kullanılmak üzere ver�len �zn�,
             p) Kamu kurum ve kuruluşları: Bu Yönetmel�ktek� Devlet �dareler� tanımı dışında yer alan kamu �dareler�n�,
             r) Katı atık bertaraf tes�s�: Evsel, endüstr�yel, tıbb�, tehl�kel� atıklar �le �nşaat yıkıntı ve artıklarının usulüne
uygun olarak ger� kazanıldıkları, bertaraf ed�ld�kler� ve düzenl� depolandıkları tes�sler�,
             s) K�ra artış oranı: Mal�ye Bakanlığınca her yıl tesp�t ed�len gayr�menkul k�ra artış oranını,
             ş) Ocak: K�reç, odun kömürü, terebent�n, katran, sakız ve benzer� g�b� �şlet�lmes�nde ağaç kullanılan ocakları,
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             t) Orman �dares�: Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşk�latını,
             u) Orman köylüler� kalkındırma gel�r�: 31/12/2005 tar�hl� ve 26040 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Orman
Köylüler� Kalkınma H�zmetler�ne İl�şk�n Esas ve Usuller�n 5 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (b) bend�nde bel�rt�len
gel�r�,
             ü) Prospeks�yon: Madenc�l�k arama faal�yetler�ne mesnet teşk�l edecek ön b�lg�ler�n toplanması �ş�n�,
             v) Rehab�l�te: Çevre emn�yet�n�n sağlanarak �z�n sahasının projes�ne uygun olarak ıslah ed�lmes�, doğaya
kazandırılması ve çevreye uyumlu hale get�r�lmes� �şlem�n�,
             y) Sert�f�ka: 3213 sayılı Maden Kanununun 2 nc� maddes�nde yer alan (V) �nc� grup madenler�n aranması ve
�şlet�lmes� �ç�n Maden İşler� Genel Müdürlüğünce ver�len belgey�,
             z) Şer�t tes�s�: İk� volan üzer�nde hareket eden ve orman emval� b�çme �şler�n� yapan mak�nel� �şletmeler�,
             aa) Tem�nat: İz�nden dolayı sahada meydana geleb�lecek �dare zararının karşılanması �ç�n alınan değer�,
maden �z�nler�nde maden ruhsat tem�natını aşmamak kaydıyla �z�nden dolayı sahada meydana geleb�lecek �dare
zararının karşılanab�lmes� �ç�n alınan değer�,
             bb) Tes�s: Madenc�l�k faal�yetler� �ç�n zorunlu olan her türlü kırma, eleme, öğütme ve kesme tes�sler� �le
�şleme tes�sler� kapsamında hazır beton ve asfalt üret�m� yapılan tes�sler�, sallantılı masa, j�g, konsantratör, flotasyon,
f�z�ksel, f�z�kok�myasal ve benzer� cevher hazırlama ve zeng�nleşt�rme tes�sler�, karıştırma, depolama, stoklama
ün�teler�, atık bertaraf tes�sler� �le 6831 sayılı Orman Kanununun 17 nc� maddes�ne göre ver�lecek tes�sler�,
             cc) Toplam proje bedel�: İzne konu ed�lecek saha üzer�nde kurulması planlanan tes�sler�n, uygulanacak olan
projen�n metraj cetvel�ne ve car� yıl b�r�m f�yatlarına göre hazırlanmış keş�f özet�n�
             �fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Maden - Petrol Arama ve İşletmedek� Arama Dönem� İşlemler�

             Kazı gerekt�rmeyen arama faal�yet� ve müracaatı
             MADDE 5 – (1) Maden İşler� Genel Müdürlüğü ve Petrol İşler� Genel Müdürlüğünce ver�len maden arama
ruhsatı �le petrol arama ruhsatı ve sert�f�ka sahalarında prospeks�yon, jeoloj�k har�ta yapımı, numune alımı, jeof�z�k
araştırma g�b� herhang� b�r kazı faal�yet� gerekt�rmeyen arama faal�yet� yapacak belge sah�pler�; ruhsat veya
sert�f�kanın �lg�l� genel müdürlüğünce onaylı b�r suret� �le arama ruhsatı veya sert�f�ka sahasını göster�r koord�nat
değerler� bell� 1/25000 ölçekl� har�talarını dört takım hal�nde d�lekçeler�ne ekleyerek bölge müdürlüğüne b�lg� ver�rler.
             (2) Bölge müdürlüğü bu müracaatın b�r örneğ� üzer�ne başvurunun kayıt tar�h� ve sayısını bel�rterek ruhsat
sah�b�ne �ade eder. Maden ruhsat sah�b� ruhsat süres�nce yukarıda sayılan arama faal�yetler�nde bulunab�l�r.
             Kazı gerekt�ren arama - �şletme faal�yetler� ve müracaatı
             MADDE 6 – (1) Arama ruhsat ve sert�f�ka sahalarında yarma, galer�, kuyu, sondaj g�b� f�z�k� müdahale
gerekt�ren yöntemlerle bel�rl� b�r alanda arama yapılması ya da 3213 sayılı Maden Kanununun 17 nc� maddes� gereğ�
arama dönem�nde üret�m yapılmak �sten�lmes� hal�nde talep sah�pler�; ruhsat veya sert�f�kanın Maden İşler� Genel
Müdürlüğünce onaylı b�r suret� �le arama ruhsatı veya sert�f�ka sahasını göster�r koord�nat değerler� bell� 1/25000
ölçekl� har�talarını, arama ya da üret�m yapılacak alanları gösteren 1/1000 ölçekl� har�talarını, memleket n�reng�s�ne
bağlı yersel ölçü yapıldığına da�r ölçü ve hesap cetveller�n�, talep sahasının �şlend�ğ� meşçere har�tasını dört takım
hal�nde d�lekçeler�ne ekleyerek bölge müdürlüğüne muvafakat �ç�n müracaat ederler.
             (2) Bölge müdürlüğü yapılan müracaatı öncel�kle evrak üzer�nde �nceler, eks�k veya yanlış evrak varsa
müracaat sah�b�ne b�ld�r�r. Belgeler tamamlanıncaya kadar talep değerlend�rmeye alınmaz. Evrakların tam olması
hal�nde bölge müdürlüğünce teşk�l ed�lecek heyet tarafından araz� üzer�nde gerekl� �ncelemeler yapılarak, talep ed�len
sahanın Devlet ormanlarına rastlayan kısımları �ç�n bedell� rapor tanz�m ed�l�r.
             (3) Uygun görülenlere ruhsat ya da sert�f�ka süres� d�kkate alınarak en geç b�r ay �çer�s�nde Bakanlıkça
muvafakat ver�leb�l�r. Muvafakat sah�b�ne tebl�ğ ed�l�r. Muvafakat sah�pler�nden tem�nat, bedeller ve noter tasd�kl�
taahhütname alınarak, muvafakat sahasının köşe noktalarına zem�nden b�r metre yüksekl�kte koord�nat değerler� bel�rl�
sab�t �şaretler tes�s ett�r�lerek saha tesl�m� yapılır. Tebl�gat tar�h�nden �t�baren b�r ay �çer�s�nde yukarıda bel�rt�len
�şlemler tamamlanmadığı takd�rde �kaz yapılmaksızın ver�len muvafakat �ptal ed�l�r. İptal �şlem� �lg�l�ye b�ld�r�l�r.
             (4) Maden arama dönem�nde, üret�m yapmak �steyenlerden ayrıca Maden İşler� Genel Müdürlüğünce
muvafakat ver�ld�ğ�ne da�r belge �sten�r. Muvafakat ver�lmemes� hal�nde �lg�l�ye gerekçel� olarak b�ld�r�l�r.
             Maden arama ruhsatı �le yapılacak arama ve �şletme faal�yetler�nde alınacak bedeller
             MADDE 7 – (1) Maden arama ruhsatlı sahalarda yapılacak kazı gerekt�ren arama ve �şletme faal�yetler�nden;
ağaçlandırma bedel� alınır.
             (2) Ancak; B�r ruhsat sahası �çer�s�nde muvafakatı devam eden arama, �şletme ve tes�s �z�n sahalarının
toplamının beş hektarı geçmes� hal�nde geçen kısım �ç�n, bu Yönetmel�ğ�n 60 ıncı maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (b)
bend�n�n (1) numaralı alt bend�nde bel�rt�ld�ğ� şek�lde araz� �z�n bedel� alınır.
             (3) Müteak�p yıllara a�t araz� �z�n bedeller� Devlet Planlama Teşk�latınca her yıl bel�rlenen deflatör
katsayısının b�r öncek� yıl araz� �z�n bedel� �le çarpımı sonucu bulunacak m�ktarın öncek� yıl araz� �z�n bedel�ne �laves�
suret�yle tesp�t ed�lerek, olur tar�h� esas alınarak her yıl tahs�l ed�l�r.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Maden-Petrol Arama İşletmeler�ndek� İşletme Dönem� İşlemler�

             Müracaat
             MADDE 8 – (1) Maden �şletme ruhsatı ve �şletme sert�f�kası �le petrol �şletme ruhsat sah�pler�; ruhsat veya
sert�f�kanın Enerj� ve Tab�� Kaynaklar Bakanlığının �lg�l� genel müdürlükler�nce onaylı b�r suret� �le �şletme ruhsatı
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veya sert�f�ka sahasını göster�r koord�nat değerler� bell� 1/25000 ölçekl� har�talarını, �şletme yapılacak alanları
gösteren 1/1000 ölçekl� har�talarını, memleket n�reng�s�ne bağlı yersel ölçü yapıldığına da�r ölçü ve hesap cetveller�n�,
talep sahasının �şlend�ğ� meşçere har�tasını dört takım hal�nde d�lekçeler�ne ekleyerek bölge müdürlüğüne muvafakat
�ç�n müracaat ederler.
             İnceleme ve muvafakat
             MADDE 9 – (1) Bölge müdürlüğü yapılan müracaatı öncel�kle evrak üzer�nde �nceler, eks�k veya yanlış evrak
varsa müracaat sah�b�ne b�ld�r�r. Belgeler tamamlanıncaya kadar talep değerlend�rmeye alınmaz. Evrakların tam
olması hal�nde bölge müdürlüğünce teşk�l ed�lecek heyet tarafından araz� üzer�nde gerekl� �ncelemeler yapılarak, talep
ed�len sahanın Devlet ormanlarına rastlayan kısımları �ç�n bedell� rapor tanz�m ed�l�r.
             (2) Uygun görülenlere ruhsat ya da sert�f�ka süres� d�kkate alınarak en geç b�r ay �çer�s�nde Bakanlıkça
muvafakat ver�leb�l�r. Muvafakat sah�b�ne tebl�ğ ed�l�r. Muvafakat sah�pler�nden tem�nat, bedeller ve noter tasd�kl�
taahhütname alınır. Maden İşler� Genel Müdürlüğünden alınacak �şletme �z�n belges�n�n orman �dares�ne
ver�lmes�nden sonra muvafakat sahasının köşe noktalarına zem�nden b�r metre yüksekl�kte koord�nat değerler� bel�rl�
sab�t �şaretler tes�s ett�r�lerek saha tesl�m� yapılır. Tebl�gat tar�h�nden �t�baren b�r ay �çer�s�nde bu �şlemler
tamamlanmadığı takd�rde �kaz yapılmaksızın ver�len muvafakat �ptal ed�l�r. İptal �şlem� �lg�l�ye b�ld�r�l�r.
             (3) Maden veya petrol sahalarında arama ve �şletme muvafakatı �sten�len sahalara ulaşım yolu yoksa, arama
veya �şletme muvafakatı �le b�rl�kte ulaşım yolu �ç�n de müracaat yapılır. Ulaşım yolu olmayan sahalara muvafakat
ver�lmez.
             (4) Muvafakat ver�lmemes� hal�nde gerekçeler� �lg�l�ye b�ld�r�l�r.
             (5) Muvafakat alınmadan arama ya da �şletme yapılan sahalar �ç�n suç zaptı düzenlen�r. Durum Maden İşler�
Genel Müdürlüğüne b�ld�r�l�r.
             (6) İşletme esnasında oluşan heyelan, göçük g�b� olaylar neden�yle meydana gelen aşımlar �ç�n, muvafakat
sah�b�n�n taleb� hal�nde zarar z�yan tazm�n ett�r�lerek bu sahalar �zne konu ed�leb�l�r. Aks� halde kanun� �şlem yapılır.
             (7) Bu Yönetmel�k gereğ� muvafakat ver�len sahalarda muvafakat sah�b� �le üçüncü k�ş� veya kuruluşlar
arasında yapılan sözleşmeye dayanılarak yapılan faal�yetlerden muvafakat sah�b� sorumludur. Muvafakat sahasında
her türlü hak ve yükümlülük muvafakat sah�b�ne a�tt�r.
             (8) Süres� b�ten muvafakat, �şletme ruhsat ya da sert�f�kanın �lg�l� kanun hükümler�ne göre yen�lenmes�
hal�nde ruhsat süres� de d�kkate alınarak yen�len�r.
             Maden �şletme muvafakatından alınacak bedeller
             MADDE 10 – (1) Maden �şletme ruhsatlı sahalarda yapılacak �şletme faal�yetler�nden; ağaçlandırma bedel�
alınır. Ancak; B�r ruhsat sahası �çer�s�nde muvafakatı devam eden arama, �şletme ve tes�s �z�n sahalarının toplamının
beş hektarı geçmes� hal�nde geçen kısım �ç�n, bu Yönetmel�ğ�n 60 ıncı maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (b) bend�n�n (1)
numaralı alt bend�nde bel�rt�ld�ğ� şek�lde araz� �z�n bedel� alınır.
             (2) Müteak�p yıllara a�t araz� �z�n bedeller� Devlet Planlama Teşk�latınca her yıl bel�rlenen deflatör
katsayısının b�r öncek� yıl araz� �z�n bedel� �le çarpımı sonucu bulunacak m�ktarın öncek� yıl araz� �z�n bedel�ne �laves�
suret�yle tesp�t ed�lerek, olur tar�h� esas alınarak her yıl tahs�l ed�l�r.
             Petrol arama ve �şletme muvafakatından alınacak bedeller
             MADDE 11 - (1) Petrol arama ve �şletme ruhsatlı sahalarda yapılacak faal�yetlerden;
             a) Ağaçlandırma bedel�,
             b) Bu Yönetmel�ğ�n 60 ıncı maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (b) bend�n�n (1) numaralı alt bend�nde bel�rt�ld�ğ�
şek�lde araz� �z�n bedel�
             alınır.
             (2) Müteak�p yıllara a�t araz� �z�n bedeller� Devlet Planlama Teşk�latınca her yıl bel�rlenen deflatör
katsayısının b�r öncek� yıl araz� �z�n bedel� �le çarpımı sonucu bulunacak m�ktarın öncek� yıl araz� �z�n bedel�ne �laves�
suret�yle tesp�t ed�lerek, olur tar�h� esas alınarak her yıl tahs�l ed�l�r.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Maden-Petrol Arama İşletmeler�ndek� Petrol ve Maden Tes�sler�

             Petrol ve maden sahalarında yapılacak tes�s ve altyapı tes�sler�
             MADDE 12 – (1) Maden ruhsat ve sert�f�kası �le petrol ruhsat sahalarında, yapılacak faal�yetler �ç�n Devlet
ormanlarında yapılması zorunlu tes�slere ruhsat sahası �ç�nde, altyapı tes�sler�ne ruhsat sahası �ç�nde veya kes�n
zorunluluk hal�nde b�t�ş�ğ�nde �z�n ver�leb�l�r.
             (2) Ruhsat sah�pler�, ruhsat veya sert�f�kanın �lg�l� genel müdürlüğünce onaylı b�r suret� �le ruhsat veya
sert�f�ka sahasını göster�r koord�nat değerler� bell� 1/25000 ölçekl� har�talarını, yapacakları tes�s �le çevre alanlarını
gösteren 1/1000 ölçekl� koord�natlı vaz�yet planlarını, memleket n�reng�s�ne bağlı yersel ölçü yapıldığına da�r ölçü ve
hesap cetveller�n�, avan projeler�n�, talep sahasının �şlend�ğ� meşçere har�tasını dört takım hal�nde d�lekçeler�ne
ekleyerek bölge müdürlüğüne müracaat ederler.
             (3) Bölge müdürlüğü yapılan müracaatı öncel�kle evrak üzer�nde �nceler, eks�k veya yanlış evrak varsa
müracaat sah�b�ne b�ld�r�r. Belgeler tamamlanıncaya kadar talep değerlend�rmeye alınmaz. Evrakların tam olması
hal�nde bölge müdürlüğünce teşk�l ed�lecek heyet tarafından araz� üzer�nde gerekl� �ncelemeler yapılarak, tes�sler�n
Devlet ormanlarında yapılmasının zorunlu olup olmadığı hususunu da �çeren bedell� �z�n raporu düzenlen�r.
             (4) Uygun görülenlere ruhsat ya da sert�f�ka süres� d�kkate alınarak en geç b�r ay �çer�s�nde Bakanlıkça tes�s
kurma �zn� ver�leb�l�r. İz�n sah�b�ne tebl�ğ ed�l�r. İz�n sah�pler�nden tem�nat, bedeller ve noter tasd�kl� taahhütname
alınarak saha tesl�m� yapılır. Tebl�gat tar�h�nden �t�baren b�r ay �çer�s�nde bu �şlemler tamamlanmadığı takd�rde �kaz
yapılmaksızın ver�len �z�n �ptal ed�l�r. İptal �şlem� �lg�l�ye b�ld�r�l�r.
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             Petrol ve maden tes�s �z�nler�nden alınacak bedeller
             MADDE 13 – (1) Petrol ruhsatlı sahalarda yapılacak tes�s �z�nler�nden;
             a) Ağaçlandırma bedel�,
             b) Bu Yönetmel�ğ�n 60 ıncı maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (b) bend�n�n (1) numaralı alt bend�nde bel�rt�ld�ğ�
şek�lde araz� �z�n bedel�,
             c) Orman köylüler� kalkındırma gel�r�,
             ç) Ağaçlandırma ve erozyon kontrolü gel�r�
             alınır.
             (2) Maden ruhsatlı sahalarda yapılacak tes�s �z�nler�nden; ağaçlandırma bedel� alınır. Ayrıca;
             a) B�r ruhsat sahası �çer�s�nde muvafakatı ve �zn� devam eden arama, �şletme ve tes�s �z�n sahalarının
toplamının beş hektarı geçmes� hal�nde geçen kısım �ç�n, bu Yönetmel�ğ�n 60 ıncı maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (b)
bend�n�n (1) numaralı alt bend�nde bel�rt�ld�ğ� şek�lde araz� �z�n bedel�,
             b) Her türlü altyapı tes�s �z�nler� �le b�r ruhsat sahası dışında daha önce ver�lm�ş tes�s �z�nler�nden bu
Yönetmel�ğ�n 60 ıncı maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (b) bend�n�n (1) numaralı alt bend�nde bel�rt�ld�ğ� şek�lde beş
hektar kısıtlaması aranmaksızın araz� �z�n bedel�,
             alınır.
             (3) Müteak�p yıllara a�t araz� �z�n bedeller� Devlet Planlama Teşk�latınca her yıl bel�rlenen deflatör
katsayısının b�r öncek� yıl araz� �z�n bedel� �le çarpımı sonucu bulunacak m�ktarın öncek� yıl araz� �z�n bedel�ne �laves�
suret�yle tesp�t ed�lerek, olur tar�h� esas alınarak her yıl tahs�l ed�l�r.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Maden-Petrol Arama İşletmeler�ne İl�şk�n D�ğer Hükümler

             Dev�r �şlemler�
             MADDE 14 – (1) Maden ruhsat ve sert�f�kası �le petrol ruhsatlarının 3213 sayılı Maden Kanunu ve 7/3/1954
tar�hl� ve 6326 sayılı Petrol Kanunundak� hükümlere göre dev�r ed�lmes� hal�nde, yen� ruhsat ve sert�f�ka sah�pler�
adına bu Yönetmel�k hükümler�ne göre ver�len arama ve �şletme muvafakatı �le tes�s �z�nler�n�n devr�; dev�r alanın
noterden re’sen düzenlenm�ş taahhütname ve tem�nat vermes� kaydı �le muvafakatı veren merc��n onayı �le olur.
             Muvafakatın ve �zn�n sona ermes� ve sahanın rehab�l�tes�
             MADDE 15 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�ne göre ver�len arama ve �şletme muvafakatı �le tes�s �z�nler�; hak
sah�b�n�n vazgeçmes�, ruhsatın �ptal�, hak sah�b�n�n bu Yönetmel�k ve taahhütname hükümler�ne uymaması veya
muvafakat ve �z�n süres� son günü mesa� b�t�m�ne kadar yen�lenm�ş ruhsat yada ruhsat hukukunun yürürlükte
olduğuna da�r b�r belge �le b�rl�kte �lg�l� bölge müdürlüğüne muvafakat ve �zn�n yen�lenmes� taleb�nde bulunulmaması
hal�nde Bakanlıkça �ptal ed�l�r. İptal �şlem� �lg�l�ye b�ld�r�l�r.
             (2) Ancak; ruhsat hukukunun yürürlükte olduğuna da�r belge verenlere; yen� ruhsatı �braz ed�nceye kadar 6
aya kadar �z�n ver�l�r, bunların esk� taahhüt sened� hükümler�ne göre hak ve sorumlulukları devam eder.
             (3) Muvafakatın ve �zn�n b�r�nc� fıkra gereğ� sona ermes� üzer�ne arama ya da üret�m net�ces� doğal yapısı
bozulan sahalar taahhütname hükümler�ne göre rehab�l�te ed�lerek ger� tesl�m alınır.
             (4) Muvafakat ve �z�n sah�b� en geç her beş yılın sonunda maden rezerv� b�ten açık �şletme yaptığı alanları
taahhütname hükümler�ne göre rehab�l�te etmek zorundadır. Aks� takd�rde �z�n �ptal ed�lerek bu �şler orman �dares�nce
yapılır veya yaptırılır. Masraflar �z�n sah�b�nden tahs�l ed�l�r.
             (5) Orman �dares�, üçüncü ve dördüncü fıkralarda bel�rt�len rehab�l�te �şlem�n� kend�s� yapmak veya yaptırmak
üzere sahayı taahhüt sened� hükümler�ne göre ger� tesl�m alab�l�r.
             Devlet �dareler� �le kamu kurum ve kuruluşlarının hammadde �ht�yaçları �ç�n ver�lecek muvafakat ve
�z�nler
             MADDE 16 – (1) Devlet �dareler� �le kamu kurum ve kuruluşlarınca yol, köprü, baraj, gölet, l�man g�b�
projeler�n �nşasında kullanılacak yapı ve �nşaat hammaddeler�n�n üret�m� �ç�n Maden İşler� Genel Müdürlüğünce
ver�len hammadde üret�m �z�n belges�ne dayanarak orman sayılan yerlerde bu amaçla yapılacak �şletme faal�yetler� �le
tes�slere bu Yönetmel�k hükümler�ne göre muvafakat ve �z�n ver�l�r.
             (2) Bu muvafakat ve �z�nlerden; 24/5/2005 tar�hl� ve 2005/9013 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı �le yürürlüğe
konulan Madenc�l�k Faal�yetler� İz�n Yönetmel�ğ�n�n 25 �nc� maddes�nde bel�rt�len bedeller alınır.

ALTINCI BÖLÜM
Def�ne Arama, Arkeoloj�k Kazı ve Ocak İz�nler�

             Def�ne arama ve arkeoloj�k kazı muvafakatı
             MADDE 17 – (1) Devlet ormanları sınırları �çer�s�nde def�ne arayacaklar; def�ne arama ruhsatını, ruhsat
sahasını göster�r 1/25000 ölçekl� har�talarını, def�ne aranacak sahayı göster�r memleket n�reng�s�ne bağlı koord�nat
değerler� bell� 1/100 ölçekl� har�talarını d�lekçeler�ne ekleyerek orman �dares�nden muvafakat taleb�nde bulunurlar.
             (2) Bölge müdürlüğü yapılan müracaatı öncel�kle evrak üzer�nde �nceler, eks�k ve yanlış evrak varsa müracaat
sah�b�ne b�ld�r�r. Belgeler tamamlanıncaya kadar talep değerlend�rmeye alınmaz. Evrakların tam olması hal�nde bölge
müdürlüğünce teşk�l ed�lecek heyet tarafından araz� üzer�nde gerekl� �ncelemeler yapılarak, talep ed�len sahanın
Devlet ormanlarına rastlayan kısımları �ç�n bedell� rapor tanz�m ed�l�r.
             (3) Uygun görülenlere def�ne arama ruhsat süres� d�kkate alınarak Def�ne Arama Yönetmel�ğ�ndek� şartlarla
b�r ay �ç�nde muvafakat ver�l�r. Muvafakat sah�b�ne tebl�ğ ed�l�r. Muvafakat sah�pler�nden tem�nat, ağaçlandırma
bedel� ve bu Yönetmel�ğ�n 60 ıncı maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (b) bend�n�n (1) numaralı alt bend�nde bel�rt�ld�ğ�
şek�lde araz� �z�n bedel� �le noter tasd�kl� taahhütname alınarak saha tesl�m� yapılır. Tebl�gat tar�h�nden �t�baren b�r ay
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�çer�s�nde bu �şlemler tamamlanmadığı takd�rde �kaz yapılmaksızın ver�len muvafakat �ptal ed�l�r. İptal �şlem� �lg�l�ye
b�ld�r�l�r.
             (4) Kültür ve Tur�zm Bakanlığınca arkeoloj�k kazı yapılmak �sten�lmes� hal�nde; arkeoloj�k kazı yapılacak
sahayı göster�r koord�nat değerler� bell� 1/25000 ölçekl� ve arkeoloj�k kazı yapılacak alanları gösteren 1/1000 ölçekl�
har�taları �le bölge müdürlüğüne muvafakat �ç�n müracaat ed�l�r.
             (5) Bölge müdürlüğünce teşk�l ed�lecek heyet tarafından araz� üzer�nde gerekl� �ncelemeler yapılarak, talep
ed�len sahanın Devlet ormanlarına rastlayan kısımları �ç�n bedels�z rapor tanz�m ed�l�r.
             (6) Uygun görülenlere Bakanlıkça muvafakat ver�leb�l�r. Muvafakat sah�b�ne tebl�ğ ed�l�r. Muvafakat
sah�pler�nden tasd�kl� taahhütname alınarak, muvafakat sahasının köşe noktalarına zem�nden b�r metre yüksekl�kte
koord�nat değerler� bel�rl� sab�t �şaretler tes�s ett�r�lerek saha tesl�m� yapılır. Tebl�gat tar�h�nden �t�baren b�r ay
�çer�s�nde yukarıda bel�rt�len �şlemler tamamlanmadığı takd�rde �kaz yapılmaksızın ver�len muvafakat �ptal ed�l�r. İptal
�şlem� �lg�l�ye b�ld�r�l�r.
             Ocak �z�nler�
             MADDE 18 – (1) Devlet ormanları �çer�s�nde veya bu orman sınırlarına dört k�lometreye kadar olan yerlerde
odun kömürü, terebent�n, katran, sakız ve benzer� g�b� �şlet�lmes�nde ağaç kullanılan ocakların açılması �ç�n 6831
sayılı Orman Kanununun 18 �nc� maddes� gereğ� �z�n alınması zorunludur. Bu ocakları açmak �steyenler açılacak ocak
yer�n� göster�r 1/25000 ölçekl� har�talarını, 1/200 ölçekl� vaz�yet planlarını d�lekçeler�ne ekleyerek bölge müdürlüğüne
müracaat ederler.
             (2) Bölge müdürlüğünce teşk�l ed�lecek heyetçe, c�var ormanların bu t�p ocakları besleyecek ver�m gücü ve
üret�m m�ktarı, kaçakçılık ve yangına hassas�yet g�b� hususlar d�kkate alınarak orman sınırları �ç�nde bulunanlara
bedell�, orman sınırları dışında bulunanlara bedels�z rapor düzenlen�r. Uygun görülenlere b�r ay �ç�nde Genel
Müdürlükçe �z�n ver�leb�l�r.
             (3) Ver�lecek �z�n süres� orman �dares�nce bel�rlen�r. Ver�len �z�n, �z�n sah�b�ne tebl�ğ ed�l�r. Orman sınırları
�ç�nde ver�len �z�nlerde bedellerle b�rl�kte tem�nat ve noter tasd�kl� taahhütname, orman sınırları dışında �se noter
tasd�kl� taahhütname alınır. Tebl�gat tar�h�nden �t�baren b�r ay �çer�s�nde bu �şlemler tamamlanmadığı takd�rde ver�len
�z�n re’sen �ptal ed�l�r. İptal �şlem� �lg�l�ye b�ld�r�l�r.
             (4) Ocak �zn�; hak sah�b�n�n vazgeçmes�, bu Yönetmel�k veya taahhütname hükümler�ne uyulmaması hal�nde
�ptal ed�l�r. İptal �şlem� �lg�l�ye b�ld�r�l�r.
             (5) Orman Kanununun 18 �nc� maddes�n�n �k�nc� fıkrasında bel�rt�len sahalarda bu ocakların açılmasına �z�n
ver�lmez.
             Ocak �z�nler�nden alınacak bedeller
             MADDE 19 – (1) Devlet ormanları �ç�nde tes�s ed�lecek ocaklardan;
             a) Ağaçlandırma bedel�,
             b) Bu Yönetmel�ğ�n 60 ıncı maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (b) bend�n�n (1) numaralı alt bend�nde bel�rt�ld�ğ�
şek�lde araz� �z�n bedel�
             alınır.
             (2) Müteak�p yıllara a�t araz� �z�n bedeller� Devlet Planlama Teşk�latınca her yıl bel�rlenen deflatör
katsayısının b�r öncek� yıl araz� �z�n bedel� �le çarpımı sonucu bulunacak m�ktarın öncek� yıl araz� �z�n bedel�ne �laves�
suret�yle tesp�t ed�lerek, olur tar�h� esas alınarak her yıl tahs�l ed�l�r.

YEDİNCİ BÖLÜM
Fabr�ka, Hızar, Şer�t Kurma İz�nler�

             Müracaat
             MADDE 20 – (1) Orman ürünler�n� �şleyecek her türlü fabr�ka �le Devlet ormanları sınırlarına dört
k�lometreye kadar olan yerlerde hızar ve şer�t tes�s� kurmak �steyenler f�z�b�l�te raporlarını, tes�sler�n 1/100 ölçekl�
yerleş�m planını, tes�sler�n kurulacağı taşınmaza a�t mülk�yet belges�n� veya k�ra kontratını dört takım hal�nde
d�lekçeler�ne ekleyerek bölge müdürlüğüne müracaat ederler.
             İnceleme ve �z�n �şlemler�
             MADDE 21 – (1) Bölge müdürlüğünce teşk�l ed�lecek heyetçe; araz� �ncelemes�, f�z�b�l�te raporu, c�var
ormanlarının üret�m durumu ve bu t�p tes�slere olan �ht�yacı d�kkate alınarak rapor düzenlen�r.
             (2) Uygun görülenlere hammadde garant�s� vermemek kaydıyla tes�s kurma �zn� Genel Müdürlükçe ver�leb�l�r.
             (3) İz�n sah�pler�, tes�s �ç�nde ve çevres�nde damgasız ve nakl�yes�z kaçak orman emval� bulundurmamayı,
�şlememey� ve orman �dares�nce �stenen d�ğer tedb�rler� almayı kabul ett�ğ�n� noter tasd�k�yle taahhüt etmek
zorundadır.
             (4) Devlet ormanlarında fabr�ka, hızar, şer�t tes�sler�ne �z�n ver�lmez.
             Dev�r �şlem�
             MADDE 22 – (1) İlg�l� kanunlardak� hükümler saklı kalmak kaydıyla tes�sler�n� dev�r etmek �steyenler, �zn�
veren merc�’�n onayını almak zorundadır. Aks� halde dev�r edenler�n orman �dares�ne karşı taahhütnameden doğan
sorumlulukları devam eder.
             İzn�n sona ermes�
             MADDE 23 – (1) İz�n; hak sah�b�n�n vazgeçmes� veya bu Yönetmel�k ve taahhütname hükümler�ne
uyulmaması hal�nde �ptal ed�l�r. İptal �şlem� �lg�l�ye b�ld�r�l�r. Kaçak orman emval� bulundurma veya �şlemeden dolayı
sorumlular hakkında suç zaptı tanz�m� �le kamu davası açılması hal�nde tes�sler ver�lecek yargı kararına kadar
faal�yetten men ed�l�r.
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SEKİZİNCİ BÖLÜM
Balık Üretmek Üzere Tes�s Kurma İz�nler�

             Müracaat
             MADDE 24 – (1) Balık üretmek üzere Devlet ormanları �ç�nde veya bu orman sınırlarına dört k�lometreye
kadar olan yerlerde tes�s kurmak �steyenler; tes�s�n kurulacağı yer�n �l�n�, �lçes�n�, köyünü, mevk��n�, yüzölçümünü ve
kullanılacak su kaynağının adı bel�rt�len d�lekçeler�ne, talep sahasını göster�r koord�nat değerler� bell� 1/25000 ölçekl�
har�ta �le kurulması planlanan tes�sler�n 1/200 ölçekl� vaz�yet planını ekleyerek bölge müdürlüğüne müracaat ederler.
             Talepler�n değerlend�r�lmes� ve ön �z�n
             MADDE 25 – (1) Bölge müdürlüğünce teşk�l ed�lecek heyetçe; araz� üzer�nde gerekl� �ncelemeler yapılarak,
orman sınırları �ç�nde bulunanlara bedell�, orman sınırları dışında bulunanlara bedels�z ön �z�n raporu düzenlen�r.
             (2) Uygun görülenlere Genel Müdürlükçe 24 ay sürel� ön �z�n ver�l�r. Noter tasd�kl� taahhütname alınır.
             (3) Ancak, harp, deprem, sel, yangın, toprak kayması g�b� mücb�r sebepler veya Bakanlığın uygun göreceğ�
zarur� hallerde, ön �z�n sah�b�ne ön �z�n süres�n�n yarısına kadar ek süre ver�leb�l�r.
             Ön �z�n süres� �ç�nde yapılacak �şler
             MADDE 26 – (1) Ön �z�n sah�b�; ön �z�n süres� �çer�s�nde tes�slere a�t avan projes�n�, metraj cetveller�n�,
Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca bel�rlenen a�t olduğu yılın b�r�m f�yatlarına göre hazırlanmış keş�f özetler�n�, Tarım
ve Köy�şler� Bakanlığınca onaylanmış f�z�b�l�te raporunu, yapacakları tes�sler� gösteren 1/200 ölçekl� koord�natlı
vaz�yet planlarını, memleket n�reng�s�ne bağlı yersel ölçü yapıldığına da�r ölçü ve hesap cetveller�n�, ağaç röleve
planını ve su tahs�s belges�n� dört takım hal�nde d�lekçeler�ne ekleyerek bölge müdürlüğüne kes�n �z�n �ç�n müracaat
ederler.
             Ön �zn�n sona ermes�
             MADDE 27 – (1) Ön �z�n; talep sah�b�n�n vazgeçmes� veya bu Yönetmel�ğ�n 26 ncı maddes�ndek� belgeler�n
süres� �ç�nde tamamlanarak bölge müdürlüğüne ver�lmemes� ve mücb�r sebep bulunmaması hal�nde re’sen �ptal ed�l�r.
İptal �şlem� �lg�l�ye b�ld�r�l�r.
             Kes�n �z�n
             MADDE 28 – (1) Ön �z�n sah�b� kend�s�nden �sten�len belgeler� süres� �çer�s�nde tamamlayıp bölge
müdürlüğüne vererek kes�n �z�n taleb�nde bulunur. Bölge müdürlüğü yapılan müracaatı evrak üzer�nde �nceler,
�sten�len belgeler�n eks�k ya da uygun olup olmadığını kontrol ederek eks�k ya da uygun olmayan belgeler var �se
müracaat sah�b�ne b�ld�r�l�r. Belgeler tamamlanıncaya kadar talep değerlend�rmeye alınmaz. Evrakların tam olması
hal�nde bölge müdürlüğünce teşk�l ed�lecek heyetçe; gerekl� �ncelemeler yapılarak, orman sınırları �ç�nde bulunanlara
bedell�, orman sınırları dışında bulunanlara bedels�z kes�n �z�n raporu düzenlen�r. Su tahs�s belges�ndek� süre kadar
kes�n �z�n ver�l�r.  
             (2) Orman sınırları �ç�nde ver�len �z�nlerde; bedeller, tem�nat ve noter tasd�kl� taahhütname, orman sınırları
dışında �se noter tasd�kl� taahhütname alınır.
             (3) İz�n sah�b� kend�s�ne yapılan tebl�gat tar�h�nden �t�baren b�r ay �çer�s�nde tem�nat vermek ve bedeller�
yatırmak, noter tasd�kl� taahhütname vermek zorundadır. Aks� halde ver�len �z�n re’sen �ptal ed�l�r. İptal �şlem� �lg�l�ye
b�ld�r�l�r.
             (4) Orman sınırları �ç�nde kuluçkahane, havuz g�b� balık üret�m�ne yönel�k tes�slerle b�rl�kte kurulması
zorunlu bekç� ev�, yatakhane, depo, �dar� büro g�b� geç�c� tes�slere de �z�n ver�leb�l�r.
             (5) Orman sahalarına b�t�ş�k araz�lerde kurulan balık üretme tes�sler� �le �lg�l�, zorunluluk hal�nde sadece su
�sale hattı, enerj� nak�l hattı ve tes�se ulaşım yoluna �z�n ver�leb�l�r.
             (6) Göl ve den�z yüzey�nde yapılan balık üret�m� �le �lg�l� olarak ormanlık alanda sadece bekç� kulübes�, ağ
serme yer� ve kuluçkahane yapımına �z�n ver�leb�l�r.
             Yatırımın gerçekleşmes�
             MADDE 29 – (1) Yatırıma; kes�n �z�n tar�h�nden �t�baren sek�z ay �ç�nde başlanması ve y�ne kes�n �z�n
tar�h�nden �t�baren tes�s�n �k� yıl �ç�nde tamamlanarak �şletmeye açılması mecbur�d�r. Bu süre mücb�r sebepler
dolayısıyla veya Genel Müdürlükçe uygun görülen hallerde uzatılab�l�r.
             (2) Tes�s�n süres� �ç�nde tamamlanmaması hal�nde �z�n �ptal ed�lerek bu Yönetmel�k gereğ� alınan tem�nat �rat
kayded�l�r. İzn� �ptal ed�len yerlerdek� tamamlanmamış tes�sler �ç�n taahhütname hükümler� uygulanır.
             (3) Orman sayılan yerlerde, �z�n ver�len proje dışında tes�s yapılamaz. İlave veya tad�lat projeler�ne Genel
Müdürlükçe �z�n ver�leb�l�r. İz�ns�z yapılan tes�slere 6831 sayılı Orman Kanunu hükümler�ne göre orman �dares�nce el
konulur.
             Dev�r �şlemler�
             MADDE 30 – (1) Ön �z�n devred�lemez.
             (2) Kes�n �z�n; tes�sler� dev�r alanın su tahs�s belges�n� de dev�r alması, noterden re’sen düzenlenm�ş
taahhütname vermes� ve tem�natın yatırılmış olması şartı �le �z�n veren merc��n onayı �le devred�leb�l�r.
             İzn�n sona ermes�
             MADDE 31 – (1) Kes�n �z�n; hak sah�b�n�n vazgeçmes�, kes�n �zn� tak�p eden sek�z ay �ç�nde yatırıma
başlanılmamış olması, kes�n �zn� tak�p eden �k� yıl �ç�nde tes�s�n �şletmeye açılmamış olması, bu Yönetmel�k ve
taahhütname hükümler�ne aykırı davranılması veya �z�n süres� son günü akşamına kadar yen�lenm�ş su tahs�s belges�
veya bu belgen�n yen�lenmes� �şlemler�n�n yürütüldüğüne da�r �lg�l� kurumdan alınacak belge �le b�rl�kte bölge
müdürlüğüne �z�n uzatma taleb�nde bulunulmaması ve �lg�l� kurumdan alınacak su tahs�s belges�n�n mücb�r sebep
olmaksızın en geç üç ay �ç�nde �braz ed�lmemes� hal�nde re’sen �ptal ed�l�r. İptal �şlem� �lg�l�ye b�ld�r�l�r. Devlet
ormanları üzer�ndek� tes�sler eks�ks�z ve bedels�z olarak en geç üç ay �ç�nde orman �dares�n�n tasarrufuna geçer. Söz
konusu b�na ve tes�sler Genel Müdürlükçe değerlend�r�l�r.
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             Balık üretmek üzere tes�s kurma �z�nler�nden alınacak bedeller
             MADDE 32 – (1) Devlet ormanlarında ver�len balık üret�m tes�s �z�nler�nden;
             a) Ağaçlandırma bedel�,
             b) Bu Yönetmel�ğ�n 60 ıncı maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (b) bend�n�n (2) numaralı alt bend�nde bel�rt�ld�ğ�
şek�lde araz� �z�n bedel�,
             c) Orman köylüler� kalkındırma gel�r�,
             ç) Ağaçlandırma ve erozyon kontrolü gel�r�
             alınır.
             (2) Ancak; B�na �z�nler�nde, b�nanın oturma alanı dışında kalan saha �ç�n bu Yönetmel�ğ�n 60 ıncı maddes�n�n
b�r�nc� fıkrasının (b) bend�n�n (1) numaralı alt bend�nde bel�rt�ld�ğ� şek�lde araz� �z�n bedel� ayrıca alınır.
             (3) Müteak�p yıllara a�t araz� �z�n bedeller�, Devlet Planlama Teşk�latınca her yıl bel�rlenen deflatör
katsayısının b�r öncek� yıl araz� �z�n bedel� �le çarpımı sonucu bulunacak m�ktarın öncek� yıl araz� �z�n bedel�ne �laves�
suret�yle tesp�t ed�lerek, olur tar�h� esas alınarak her yıl tahs�l ed�l�r.

DOKUZUNCU BÖLÜM
Yol, B�na ve D�ğer Tes�s İz�nler� İç�n Devlet İdareler�ne İz�n Ver�lmes�

             Devlet �dareler�ne ver�lecek �z�nler
             MADDE 33 – (1) Devlet �dareler�ne, kamu yararı ve zaruret olması hal�nde; savunma, ulaşım, enerj�,
haberleşme, �let�ş�m panosu, sağlık, eğ�t�m, spor tes�s�, su arama, su kuyusu, kaptaj, su �sale hattı, su deposu, su dolum
tes�s�, atık su, petrol, doğal gaz, alt yapı, katı atık bertaraf tes�s�, sanatoryum, baraj, gölet ve mezarlık tes�s� �ç�n �z�n
ver�leb�l�r.
             Müracaat
             MADDE 34 – (1) Devlet �dareler�; �z�n talep ed�len yer�n �l�n�, �lçes�n�, köyünü, mevk��n� ve yüzölçümünü
bel�rten yazılarına, talep sahasını göster�r koord�nat değerler� bell� 1/25000 ölçekl� har�ta �le yapılması planlanan
tes�sler�n 1/1000 ölçekl� vaz�yet planını dört takım hal�nde ekleyerek orman �dares�ne müracaat ederler.
             Talepler�n değerlend�r�lmes�
             MADDE 35 – (1) Talep sah�b� �darece, talep ed�len sahaya a�t 1/25000 ölçekl� har�ta �le memleket n�reng�s�ne
bağlı yersel ölçü yapıldığına da�r ölçü ve hesap cetveller�n�, talep sahasının üzer�nde göster�ld�ğ� 1/1000 ölçekl�
vaz�yet planını ve d�ğer kanunlar uyarınca alınması gereken görüş, belge ve muvafakatların (ÇED, s�t, su tahs�s
belges� ve benzer�) orman �dares�ne ver�lmes� hal�nde, savunma, yol, enerj� nak�l hattı, su �sale hattı, su kuyusu, su
arama, su deposu, petrol ve doğalgaz boru hattı, baraj, gölet, telefon �let�m hattı, �let�ş�m panosu, R/L tes�sler�, radyo-
telev�zyon ver�c� �stasyonları ve antenler�, GSM baz �stasyonları, ölçüm �stasyonları, alt yapı ve mezarlık tes�s� g�b�
talepler �ç�n bölge müdürlüğünce teşk�l ed�lecek heyetçe; gerekl� �ncelemeler yapılarak, tes�sler�n Devlet ormanlarında
yapılmasında zaruret olup olmadığı hususunu da �çeren bedels�z kes�n �z�n raporu düzenlen�r. Talep sahası meşçere
har�tasına �şlenerek rapora eklen�r.
             (2) Bunların dışındak� ulaşım, enerj�, haberleşme, sağlık, eğ�t�m, spor tes�s�, su dolum tes�s�, atık su, katı atık
bertaraf tes�s�, sanatoryum talepler� �ç�n �ncelemeler yapılarak, tes�sler�n Devlet ormanlarında yapılmasında zaruret
olup olmadığı hususunu da �çeren bedels�z ön �z�n raporu düzenlen�r. Talep sahası meşçere har�tasına �şlenerek rapora
eklen�r.
             (3) Katı atık bertaraf tes�s� �z�nler�nde Çevre Yönet�m� Genel Müdürlüğünün uygun görüşü alınır.
             (4) Ön �z�n raporu düzenlenenlerden uygun görülenlere Bakanlıkça y�rm� dört ay sürel� ön �z�n ver�leb�l�r.
Tasd�kl� taahhütname alınır.
             (5) Ancak, harp, deprem, sel, yangın, toprak kayması g�b� mücb�r sebepler veya Bakanlığın uygun göreceğ�
zarur� hallerde, ön �z�n sah�b�ne Bakan onayı �le ön �z�n süres�n�n yarısına kadar ek süre ver�leb�l�r.
             (6) Kes�n �z�n raporu düzenlenenlerden uygun görülenlere Bakanlıkça kırk dokuz yıla kadar kes�n �z�n
ver�leb�l�r. Tasd�kl� taahhütname alınarak saha tesl�m� yapılır.
             (7) İz�n sah�b�, �let�ş�m panolarında pano metre kares�n�n %20’l�k kısmında ormancılık faal�yetler�n�n tanıtımı,
ormanların korunması ve orman yangınlarının önlenmes� h�zmetler�ne yönel�k olarak orman �dares�n�n vereceğ�
tanıtıcı-uyarıcı şek�l ve �fadeler� kullanmak zorundadır.
             Ön �z�n süres� �ç�nde yapılacak �şler
             MADDE 36 – (1) Ön �z�n sah�b� ön �z�n süres� �ç�nde;
             a) Bölge müdürlüğünce onaylı, �z�n sahasının üzer�nde göster�ld�ğ� 1/1000 ölçekl� vaz�yet planı,
             b) İz�n alanının 1/1000 ölçekl� har�tası ve onaylanmış uygulama �mar planını,
             c) İz�n sahasına a�t memleket n�reng�s�ne bağlı yersel ölçü yapıldığına da�r ölçü ve hesap cetveller�n�,
             ç) Bölge müdürlüğünce onaylı 1/1000 ölçekl� ağaç röleve planını,
             d) ÇED olumlu belges�n�
             dört takım hal�nde orman �dares�ne ver�r.
             Ön �zn�n sona ermes�
             MADDE 37 – (1) Ön �z�n; talep sah�b�n�n vazgeçmes� veya bu Yönetmel�ğ�n 36 ncı maddes�ndek� belgeler�n
mücb�r sebepler ve kend� kusuru dışındak� sebepler neden�yle tamamlanamadığının b�ld�r�lmemes� hal�nde orman
�dares�nce re’sen �ptal ed�l�r. İptal �şlem� �lg�l�ye b�ld�r�l�r.
             Kes�n �z�n
             MADDE 38 – (1) Ön �z�n sah�b� kend�s�nden �sten�len belgeler� süres� �çer�s�nde tamamlayıp orman �dares�ne
vererek kes�n �z�n taleb�nde bulunur. Bölge müdürlüğü yapılan müracaatı evrak üzer�nde �nceler, �sten�len belgeler�n
eks�k ya da uygun olup olmadığını kontrol ederek eks�k ya da uygun olmayan belgeler var �se müracaat sah�b�ne
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b�ld�r�r. Belgeler tamamlanıncaya kadar talep değerlend�rmeye alınmaz. Evrakların tam olması hal�nde bölge
müdürlüğünce teşk�l ed�lecek heyetçe; gerekl� �ncelemeler yapılarak kes�n �z�n raporu düzenlen�r.
             (2) Uygun görülenlere kırk dokuz yıla kadar kes�n �z�n ver�leb�l�r.
             (3) İz�n sah�b�nden, yapılan tebl�gat tar�h�nden �t�baren b�r ay �ç�nde tasd�kl� taahhütname alınarak, saha
tesl�m� yapılır. Aks� halde ver�len �z�n re’sen �ptal ed�l�r. İptal �şlem� �lg�l�ye b�ld�r�l�r.
             (4) Ver�len �z�nler amacı dışında kullanılamaz.
             (5) Orman sayılan yerlerde, �z�n ver�len proje dışında tes�s yapılamaz. İlave veya tad�lat projeler�ne
Bakanlıkça �z�n ver�leb�l�r. İz�ns�z yapılan tes�slere 6831 sayılı Orman Kanunu hükümler�ne göre orman �dares�nce el
konulur.
             Dev�r �şlemler�
             MADDE 39 – (1) Ön �z�n devred�lemez.
             (2) Kes�n �z�n; taahhütname hükümler�ne ve süreler�ne bağlı kalmak ve Bakan onayı alınmak kaydıyla dev�r
ed�leb�l�r. Dev�r alandan taahhütname alınır. Aks� halde dev�r edenler�n orman �dares�ne karşı hukuk� sorumlulukları
aynen devam eder.
             (3) Devlet �dareler�ne sağlık, eğ�t�m ve spor tes�s� �ç�n ver�len kes�n �z�nler devred�lemez. Ancak bu �z�nler
Bakan onayı �le başka b�r Devlet �dares�ne devred�leb�l�r.
             İzn�n sona ermes�
             MADDE 40 – (1) Kes�n �z�n; süren�n dolması, �z�n sah�b�n�n vazgeçmes�, bu Yönetmel�k ve taahhütname
hükümler�ne aykırı davranılması hal�nde �ptal ed�l�r. İptal �şlem� �lg�l�ye b�ld�r�l�r. İzn�n herhang� b�r şek�lde sona
ermes� hal�nde; her türlü b�na ve tes�sler eks�ks�z ve bedels�z olarak en geç üç ay �ç�nde orman �dares�n�n tasarrufuna
geçer. Söz konusu b�na ve tes�sler Genel Müdürlükçe değerlend�r�l�r.
             Devlet �dareler�nden alınacak bedeller
             MADDE 41 – (1) Devlet �dareler�ne ver�lecek �z�nlerden bedel alınmaz.

ONUNCU BÖLÜM
Yol, B�na ve D�ğer Tes�s İz�nler� İç�n Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İz�n Ver�lmes�

             Kamu kurum ve kuruluşlarına ver�lecek �z�nler
             MADDE 42 – (1) Kamu kurum ve kuruluşlarına, kamu yararı ve zaruret olması hal�nde; savunma, ulaşım,
enerj�, haberleşme, �let�ş�m panosu, spor tes�s�, su arama, su kuyusu, kaptaj, su �sale hattı, su deposu, su dolum tes�s�,
atık su, petrol, doğal gaz, alt yapı, katı atık bertaraf tes�s�, sanatoryum, baraj, gölet ve mezarlık tes�s� �ç�n bedell� �z�n
ver�leb�l�r.
             Müracaat
             MADDE 43 – (1) Kamu kurum ve kuruluşları; �z�n talep ed�len yer�n �l�n�, �lçes�n�, köyünü, mevk��n� ve
yüzölçümünü bel�rten yazılarına, talep sahasını göster�r koord�nat değerler� bell� 1/25000 ölçekl� har�ta �le yapılması
planlanan tes�sler�n 1/1000 ölçekl� vaz�yet planını dört takım hal�nde ekleyerek orman �dares�ne müracaat ederler.
             Talepler�n değerlend�r�lmes�
             MADDE 44 – (1) Talep sah�b�nce, talep ed�len sahaya a�t 1/25000 ölçekl� har�ta �le memleket n�reng�s�ne
bağlı yersel ölçü yapıldığına da�r ölçü ve hesap cetveller�n�, talep sahasının üzer�nde göster�ld�ğ� 1/1000 ölçekl�
vaz�yet planını ve d�ğer kanunlar uyarınca alınması gereken görüş, belge ve muvafakatların (ÇED, s�t, su tahs�s ve
benzer�) orman �dares�ne ver�lmes� hal�nde, savunma, yol, enerj� nak�l hattı, su �sale hattı, su kuyusu, su arama, su
deposu, petrol ve doğalgaz boru hattı, baraj, gölet, telefon �let�m hattı, �let�ş�m panosu, R/L tes�sler�, radyo-telev�zyon
ver�c� �stasyonları ve antenler�, GSM baz �stasyonları, ölçüm �stasyonları, alt yapı ve mezarlık tes�s� g�b� talepler �ç�n
bölge müdürlüğünce teşk�l ed�lecek heyetçe; gerekl� �ncelemeler yapılarak tes�sler�n Devlet ormanlarında
yapılmasında zaruret olup olmadığı hususunu da �çeren bedell� kes�n �z�n raporu düzenlen�r. Talep sahası meşçere
har�tasına �şlenerek rapora eklen�r.
             (2) Bunların dışındak� ulaşım, enerj�, haberleşme, spor tes�s�, su dolum tes�s�, atık su, katı atık bertaraf tes�s�,
sanatoryum talepler� �ç�n gerekl� �ncelemeler yapılarak tes�sler�n Devlet ormanlarında yapılmasında zaruret olup
olmadığı hususunu da �çeren bedell� ön �z�n raporu düzenlen�r. Talep sahası meşçere har�tasına �şlenerek rapora
eklen�r.
             (3) Katı atık bertaraf tes�s� �z�nler�nde Çevre Yönet�m� Genel Müdürlüğünün uygun görüşü alınır.
             (4) Ön �z�n raporu düzenlenenlerden uygun görülenlere Bakanlıkça y�rm� dört ay sürel� ön �z�n ver�leb�l�r.
Tasd�kl� taahhütname alınır.
             (5) Ancak, harp, deprem, sel, yangın, toprak kayması g�b� mücb�r sebepler veya Bakanlığın uygun göreceğ�
zarur� hallerde, ön �z�n sah�b�ne Bakan onayı �le ön �z�n süres�n�n yarısına kadar ek süre ver�leb�l�r.
             (6) Kes�n �z�n raporu düzenlenenlerden uygun görülenlere Bakanlıkça kırk dokuz yıla kadar kes�n �z�n
ver�leb�l�r. Bedeller ve tasd�kl� taahhütname alınarak saha tesl�m� yapılır.
             (7) İz�n sah�b�, �let�ş�m panolarında pano metre kares�n�n %20’l�k kısmında ormancılık faal�yetler�n�n tanıtımı,
ormanların korunması ve orman yangınlarının önlenmes� h�zmetler�ne yönel�k olarak orman �dares�n�n vereceğ�
tanıtıcı-uyarıcı şek�l ve �fadeler� kullanmak zorundadır.
             Ön �z�n süres� �ç�nde yapılacak �şler
             MADDE 45 – (1) Ön �z�n sah�b� ön �z�n süres� �ç�nde;
             a) Bölge müdürlüğünce onaylı, �z�n sahasının üzer�nde göster�ld�ğ� 1/1000 ölçekl� vaz�yet planı,
             b) İz�n alanının 1/1000 ölçekl� har�tası ve onaylanmış uygulama �mar planını,
             c) İz�n sahasına a�t memleket n�reng�s�ne bağlı yersel ölçü yapıldığına da�r ölçü ve hesap cetveller�n�,
             ç) Bölge müdürlüğünce onaylı 1/1000 ölçekl� ağaç röleve planını,
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             d) Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca bel�rlenen a�t olduğu yılın b�r�m f�yatlarına göre hazırlanmış metraj ve
keş�f özetler�n�,
             e) ÇED olumlu belges�n�
             dört takım hal�nde orman �dares�ne ver�r.
             Ön �zn�n sona ermes�
             MADDE 46 – (1) Ön �z�n; talep sah�b�n�n vazgeçmes� veya bu Yönetmel�ğ�n 45 �nc� maddes�ndek� belgeler�n
mücb�r sebepler ve kend� kusuru dışındak� sebepler neden�yle tamamlanamadığının b�ld�r�lmemes� hal�nde orman
�dares�nce re’sen �ptal ed�l�r. İptal �şlem� �lg�l�ye b�ld�r�l�r.
             Kes�n �z�n
             MADDE 47 – (1) Ön �z�n sah�b� kend�s�nden �sten�len belgeler� süres� �çer�s�nde tamamlayıp orman �dares�ne
vererek kes�n �z�n taleb�nde bulunur. Bölge müdürlüğü yapılan müracaatı evrak üzer�nde �nceler, �sten�len belgeler�n
eks�k ya da uygun olup olmadığını kontrol ederek eks�k ya da uygun olmayan belgeler var �se müracaat sah�b�ne
b�ld�r�r. Belgeler tamamlanıncaya kadar talep değerlend�rmeye alınmaz. Evrakların tam olması hal�nde bölge
müdürlüğünce teşk�l ed�lecek heyetçe; gerekl� �ncelemeler yapılarak bedell� kes�n �z�n raporu düzenlen�r.
             (2) Uygun görülenlere Bakanlıkça kırk dokuz yıla kadar bedell� kes�n �z�n ver�leb�l�r.
             (3) İz�n sah�b�nden, yapılan tebl�gat tar�h�nden �t�baren b�r ay �ç�nde bedeller ve tasd�kl� taahhütname alınarak
saha tesl�m� yapılır. Aks� halde ver�len �z�n re’sen �ptal ed�l�r. İptal �şlem� �lg�l�ye b�ld�r�l�r.
             (4) Ver�len �z�nler amacı dışında kullanılamaz.
             (5) Orman sayılan yerlerde, �z�n ver�len proje dışında tes�s yapılamaz. İlave veya tad�lat projeler�ne
Bakanlıkça �z�n ver�leb�l�r. İz�ns�z yapılan tes�slere 6831 sayılı Orman Kanunu hükümler�ne göre orman �dares�nce el
konulur.
             Dev�r �şlemler�
             MADDE 48 – (1) Ön �z�n devred�lemez.
             (2) Kes�n �z�n; taahhütname hükümler�ne ve süreler�ne bağlı kalmak ve Bakan onayı alınmak kaydı �le dev�r
ed�leb�l�r. Dev�r alandan taahhütname alınır. Aks� halde dev�r edenler�n orman �dares�ne karşı hukuk� ve mal�
sorumlulukları aynen devam eder.
             İzn�n sona ermes�
             MADDE 49 – (1) Kes�n �z�n; süren�n dolması, hak sah�b�n�n vazgeçmes�, bu Yönetmel�k ve taahhütname
hükümler�ne aykırı davranılması hal�nde �ptal ed�l�r. İptal �şlem� �lg�l�ye b�ld�r�l�r. İzn�n herhang� b�r şek�lde sona
ermes� hal�nde; her türlü b�na ve tes�sler eks�ks�z ve bedels�z olarak en geç üç ay �ç�nde orman �dares�n�n tasarrufuna
geçer. Söz konusu b�na ve tes�sler Genel Müdürlükçe değerlend�r�l�r.
             Kamu kurum ve kuruluşlarından alınacak bedeller
             MADDE 50 – (1) Kamu kurum ve kuruluşlarına ver�lecek �z�nlerden;
             a) Ağaçlandırma bedel�,
             b) Bu Yönetmel�ğ�n 60 ıncı maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (b) bend�n�n (2) numaralı alt bend�nde bel�rt�ld�ğ�
şek�lde araz� �z�n bedel�,
             c) Orman köylüler� kalkındırma gel�r�,
             ç) Ağaçlandırma ve erozyon kontrolü gel�r�
             alınır.
             (2) Ancak; b�na �z�nler�nde, b�nanın oturma alanı dışında kalan saha �ç�n bu Yönetmel�ğ�n 60 ıncı maddes�n�n
b�r�nc� fıkrasının (b) bend�n�n (1) numaralı alt bend�nde bel�rt�ld�ğ� şek�lde araz� �z�n bedel� ayrıca alınır.
             (3) İlet�ş�m panoları �ç�n ver�len �z�nlerden �se; Genel Müdürlükçe bel�rlenen metrekare bedel�ne, bölge
müdürlüğünce yöresel şartlara uygun olarak bel�rlenecek bedel�n �laves�yle elde ed�lecek pano metrekare b�r�m f�yatı
esas alınarak panonun ebatlarına göre yapılacak hesaplamaya göre �lk yıl araz� �z�n bedel� alınır. Bel�rlenen araz� �z�n
bedel� toplam proje bedel� olarak kabul ed�l�r. Orman köylüler� kalkındırma gel�r� �le ağaçlandırma ve erozyon
kontrolü gel�r� alınır. Ağaçlandırma bedel� alınmaz.
             (4) İl özel �dareler�, beled�yeler, köy tüzel k�ş�l�kler�, beled�yeler b�rl�ğ�, çevre koruma b�rl�kler� ve köylere
h�zmet götürme b�rl�kler�n�n kâr gayes� bulunmaksızın yapacakları tes�slerden, Gençl�k ve Spor Genel Müdürlüğünce
ormanlık sahalarda kend�ler� tarafından yapılıp �şlet�lecek olan tes�slerden ve Türk�ye Elektr�k Dağıtım Anon�m
Ş�rket� Genel Müdürlüğünce ormanlık sahalarda kend�ler� tarafından yapılıp �şlet�lecek olan köy enerj� nak�l
hatlarından, ağaçlandırma bedel�, orman köylüler� kalkındırma gel�r� �le ağaçlandırma ve erozyon kontrolü gel�r�
alınmaz, araz� �z�n bedel� toplam proje bedel�n�n b�nde b�r� olarak alınır.
             (5) Müteak�p yıllara a�t araz� �z�n bedeller�, Devlet Planlama Teşk�latınca her yıl bel�rlenen deflatör
katsayısının b�r öncek� yıl araz� �z�n bedel� �le çarpımı sonucu bulunacak m�ktarın öncek� yıl araz� �z�n bedel�ne �laves�
suret�yle tesp�t ed�lerek, olur tar�h� esas alınarak her yıl tahs�l ed�l�r.

ONBİRİNCİ BÖLÜM
Yol, B�na ve D�ğer Tes�s İz�nler� İç�n Gerçek ve Özel Hukuk Tüzel K�ş�ler�ne

İz�n Ver�lmes�

             Gerçek ve özel hukuk tüzel k�ş�ler�ne ver�lecek �z�nler
             MADDE 51 – (1) Gerçek ve özel hukuk tüzel k�ş�ler�ne, kamu yararı ve zaruret bulunması hal�nde; savunma,
ulaşım, enerj�, haberleşme, �let�ş�m panosu, su arama, su kuyusu, kaptaj, su �sale hattı, su deposu, su dolum tes�s�, atık
su, petrol, doğalgaz, alt yapı ve katı atık bertaraf tes�s�, sanatoryum, baraj ve gölet tes�sler� �ç�n bedell� �z�n ver�leb�l�r.
             Müracaat
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             MADDE 52 – (1) Gerçek ve özel hukuk tüzel k�ş�ler�; �z�n talep ed�len yer�n �l�n�, �lçes�n�, köyünü, mevk��n�
ve yüzölçümünü bel�rten yazılarına, talep sahasını göster�r koord�nat değerler� bell� 1/25000 ölçekl� har�ta �le
yapılması planlanan tes�sler�n 1/1000 ölçekl� vaz�yet planını, talep sahasının �şlend�ğ� meşçere har�tasını dört takım
hal�nde ekleyerek bölge müdürlüğüne müracaat ederler.
             Talepler�n değerlend�r�lmes� ve �z�n ver�lmes�
             MADDE 53 – (1) Talep sah�b�nce, talep ed�len sahaya a�t 1/25000 ölçekl� har�ta �le memleket n�reng�s�ne
bağlı yersel ölçü yapıldığına da�r ölçü ve hesap cetveller�n�, talep sahasının üzer�nde göster�ld�ğ� 1/1000 ölçekl�
vaz�yet planını ve d�ğer kanunlar uyarınca alınması gereken görüş, belge ve muvafakatların (ÇED, s�t, su tahs�s ve
benzer�) orman �dares�ne ver�lmes� hal�nde, savunma, yol, enerj� nak�l hattı, su �sale hattı, su kuyusu, su arama, su
deposu, petrol ve doğalgaz boru hattı, baraj, gölet, telefon �let�m hattı, �let�ş�m panosu, R/L tes�sler�, radyo-telev�zyon
ver�c� �stasyonları ve antenler�, GSM baz �stasyonları, ölçüm �stasyonları ve alt yapı g�b� talepler �ç�n bölge
müdürlüğünce teşk�l ed�lecek heyetçe; gerekl� �ncelemeler yapılarak tes�sler�n Devlet ormanlarında yapılmasında
zaruret olup olmadığı hususunu da �çeren bedell� kes�n �z�n raporu düzenlen�r.
             (2) Bunların dışındak� ulaşım, enerj�, haberleşme, su dolum tes�s�, atık su, katı atık bertaraf tes�s�, sanatoryum
talepler� �ç�n gerekl� �ncelemeler yapılarak tes�sler�n Devlet ormanlarında yapılmasında zaruret olup olmadığı
hususunu da �çeren bedell� ön �z�n raporu düzenlen�r.
             (3) Katı atık bertaraf tes�s� �z�nler�nde Çevre Yönet�m� Genel Müdürlüğünün uygun görüşü alınır.
             (4) Ön �z�n raporu düzenlenenlerden uygun görülenlere Bakanlıkça y�rm� dört ay sürel� ön �z�n ver�leb�l�r.
Noter tasd�kl� taahhütname alınır.
             (5) Ancak, harp, deprem, sel, yangın, toprak kayması g�b� mücb�r sebepler veya Bakanlığın uygun göreceğ�
zarur� hallerde, ön �z�n sah�b�ne Bakan onayı �le ön �z�n süres�n�n yarısına kadar ek süre ver�leb�l�r.
             (6) Kes�n �z�n raporu düzenlenenlerden uygun görülenlere Bakanlıkça kırk dokuz yıla kadar kes�n �z�n
ver�leb�l�r. Bedeller, tem�nat ve noter tasd�kl� taahhütname alınarak saha tesl�m� yapılır.
             (7) İz�n sah�b�, �let�ş�m panolarında pano metre kares�n�n %20’l�k kısmında ormancılık faal�yetler�n�n tanıtımı,
ormanların korunması ve orman yangınlarının önlenmes� h�zmetler�ne yönel�k olarak orman �dares�n�n vereceğ�
tanıtıcı-uyarıcı şek�l ve �fadeler� kullanmak zorundadır.
             Ön �z�n süres� �ç�nde yapılacak �şler
             MADDE 54 – (1) Ön �z�n sah�b� ön �z�n süres� �ç�nde;
             a) Bölge müdürlüğünce onaylı, �z�n sahasının üzer�nde göster�ld�ğ� 1/1000 ölçekl� vaz�yet planı,
             b) İz�n alanının 1/1000 ölçekl� har�tası ve onaylanmış uygulama �mar planını,
             c) İz�n sahasına a�t memleket n�reng�s�ne bağlı yersel ölçü yapıldığına da�r ölçü ve hesap cetveller�n�,
             ç) Bölge müdürlüğünce onaylı 1/1000 ölçekl� ağaç röleve planını,
             d) Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca bel�rlenen a�t olduğu yılın b�r�m f�yatlarına göre hazırlanmış metraj ve
keş�f özetler�n�,
             e) ÇED olumlu belges�n�
             dört takım hal�nde orman �dares�ne ver�r.
             Ön �zn�n sona ermes�
             MADDE 55 – (1) Ön �z�n; talep sah�b�n�n vazgeçmes� veya bu Yönetmel�ğ�n 54 üncü maddes�ndek�
belgeler�n mücb�r sebepler veya kend� kusuru dışındak� sebepler neden�yle tamamlanamadığının b�ld�r�lmemes�
hal�nde orman �dares�nce re’sen �ptal ed�l�r. İptal �şlem� �lg�l�ye b�ld�r�l�r.
             Kes�n �z�n
             MADDE 56 – (1) Ön �z�n sah�b�, kend�s�nden �sten�len belgeler� süres� �çer�s�nde tamamlayıp Bölge
müdürlüğüne vererek kes�n �z�n taleb�nde bulunur. Bölge Müdürlüğü yapılan müracaatı evrak üzer�nde �nceler,
�sten�len belgeler�n eks�k ya da uygun olup olmadığını kontrol ederek eks�k ya da uygun olmayan belgeler var �se
müracaat sah�b�ne b�ld�r�r. Belgeler tamamlanıncaya kadar talep değerlend�rmeye alınmaz. Evrakların tam olması
hal�nde bölge müdürlüğünce teşk�l ed�lecek heyetçe; gerekl� �ncelemeler yapılarak bedell� kes�n �z�n raporu
düzenlen�r.       
             (2) Uygun görülenlere Bakanlıkça kırk dokuz yıla kadar bedell� kes�n �z�n ver�leb�l�r.
             (3) İz�n sah�b�nden, yapılan tebl�gat tar�h�nden �t�baren b�r ay �ç�nde bedeller, tem�nat ve noter tasd�kl�
taahhütname alınarak saha tesl�m� yapılır. Aks� halde ver�len �z�n re’sen �ptal ed�l�r. İptal �şlem� �lg�l�ye b�ld�r�l�r.
             (4) Ver�len �z�nler amacı dışında kullanılamaz.
             (5) Orman sayılan yerlerde, �z�n ver�len proje dışında tes�s yapılamaz. İlave veya tad�lat projeler�ne
Bakanlıkça �z�n ver�leb�l�r. İz�ns�z yapılan tes�slere 6831 sayılı Orman Kanunu hükümler�ne göre orman �dares�nce el
konulur.
             Dev�r �şlemler�
             MADDE 57 – (1) Ön �z�n devred�lemez.
             (2) Kes�n �z�n; taahhütname hükümler�ne ve süreler�ne bağlı kalmak ve Bakan onayı alınmak kaydıyla dev�r
ed�leb�l�r. Dev�r alandan noter onaylı taahhütname alınır. Aks� halde dev�r edenler�n orman �dares�ne karşı hukuk� ve
mal� sorumlulukları aynen devam eder.
             İzn�n sona ermes�
             MADDE 58 – (1) Kes�n �z�n; süren�n dolması, hak sah�b�n�n vazgeçmes�, bu Yönetmel�k ve taahhütname
hükümler�ne aykırı davranılması hal�nde �ptal ed�l�r. İptal �şlem� �lg�l�ye b�ld�r�l�r. İzn�n herhang� b�r şek�lde sona
ermes� hal�nde; her türlü b�na ve tes�sler eks�ks�z ve bedels�z olarak en geç üç ay �ç�nde orman �dares�n�n tasarrufuna
geçer. Söz konusu b�na ve tes�sler Genel Müdürlükçe değerlend�r�l�r.
             Gerçek ve özel hukuk tüzel k�ş�ler�ne ver�lecek �z�nlerden alınacak bedeller
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             MADDE 59 – (1) Gerçek ve özel hukuk tüzel k�ş�ler�ne ver�lecek �z�nlerden;
             a) Ağaçlandırma bedel�,
             b) Bu Yönetmel�ğ�n 60 ıncı maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (b) bend�n�n �k�nc� alt bend�nde bel�rt�ld�ğ� şek�lde
araz� �z�n bedel�,
             c) Orman köylüler� kalkındırma gel�r�,
             ç) Ağaçlandırma ve erozyon kontrolü gel�r�,
             alınır.
             (2) Ancak; b�na �z�nler�nde, b�nanın oturma alanı dışında kalan saha �ç�n bu Yönetmel�ğ�n 60 ıncı maddes�n�n
b�r�nc� fıkrasının (b) bend�n�n (1) numaralı alt bend�nde bel�rt�ld�ğ� şek�lde araz� �z�n bedel� ayrıca alınır.
             (3) İlet�ş�m panoları �ç�n ver�len �z�nlerden �se; Genel Müdürlükçe bel�rlenen metrekare bedel�ne bölge
müdürlüğünce yöresel şartlara uygun olarak bel�rlenecek bedel�n �laves�yle elde ed�lecek pano metrekare b�r�m f�yatı
esas alınarak panonun ebatlarına göre yapılacak hesaplamaya göre �lk yıl araz� �z�n bedel� alınır. Bel�rlenen araz� �z�n
bedel� toplam proje bedel� olarak kabul ed�l�r. Orman köylüler� kalkındırma gel�r� �le ağaçlandırma ve erozyon
kontrolü gel�r� alınır. Ağaçlandırma bedel� alınmaz.
             (4) Müteak�p yıllara a�t araz� �z�n bedeller�, Devlet Planlama Teşk�latınca her yıl bel�rlenen deflatör
katsayısının b�r öncek� yıl araz� �z�n bedel� �le çarpımı sonucu bulunacak m�ktarın öncek� yıl araz� �z�n bedel�ne �laves�
suret�yle tesp�t ed�lerek, olur tar�h� esas alınarak her yıl tahs�l ed�l�r.

ONİKİNCİ BÖLÜM
Bedeller�n Tesp�t Esasları

             Bedeller�n tesp�t�
             MADDE 60 – (1) Devlet ormanlarında ver�lecek bedell� �z�nlerde �z�n türüne göre alınacak bedellerden;
             a) Ağaçlandırma bedel�: Genel Müdürlükçe, orman bölge müdürlükler� bazında tesp�t ed�len g�yd�r�lm�ş brüt
vasıfsız �şç� ücret� �le �brel� ormanlar �ç�n 1615 saat/hektar, yapraklı ormanlar �ç�n 1748 saat/hektar katsayısı �le
çarpımı sonucu bel�rlenen bedel�n �z�n alanı �le çarpımı sonucu,
             b) Araz� �z�n bedel�;
             1) Her bölge müdürlüğünce, �şletme süres�nce araz� �radından yoksun kalma ve �z�n b�t�m�nden sonra
yet�şt�r�lecek mesçeren�n hasılat düşüklüğünden doğan toplam zararın karşılığı �le sahanın yol ve yerleş�m
merkezler�ne yakınlığı, c�var araz�ler�n ray�ç değerler� ve talep sahasındak� ormanın vasfı d�kkate alınarak metrekare
olarak bel�rlenen bedel�n �z�n alanı �le çarpımı sonucu,
             2) Bayındırlık ve İskan Bakanlığının ve �lg�l� kurumların a�t olduğu yıl b�r�m f�yatları üzer�nden hesaplanan
toplam proje bedel�n�n b�nde beş� (%05) alınarak,
             c) Orman köylüler� kalkındırma gel�r�: Toplam proje bedel�n�n yüzde üçü (%3) alınarak,
             ç) Ağaçlandırma ve erozyon kontrolü gel�r�: Toplam proje bedel�n�n yüzde �k�s� (%2) alınarak
             bulunur.
             (2) Bedel hesaplarında Devlet ormanına �sabet eden bölümler esas alınır.
             (3) Bu bedellerden araz� �z�n bedel� her yıl, d�ğer bedeller �z�n başlangıcında b�r defa alınır.
             (4) Yılı b�r�m f�yatları yayınlanıncaya kadar b�r öncek� yıl b�r�m f�yatlarına göre hesaplanan proje mal�yet
bedeller� deflatör katsayısı veya yen�den değerleme oranında artırılarak güncelleneb�l�r.
             (5) 10/5/2005 tar�hl� ve 5346 sayılı Yen�leneb�l�r Enerj� Kaynaklarının Elektr�k Enerj�s� Üret�m� Amaçlı
Kullanımına İl�şk�n Kanuna göre ver�lecek �z�nlerde bu Kanunun 8 �nc� maddes�nde bel�rt�ld�ğ� şek�lde bedeller alınır.
             Orman köylüler� kalkındırma gel�r� �le ağaçlandırma ve erozyon kontrolü gel�r�
             MADDE 61 – (1) 31/12/2005 tar�hl� ve 26040 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Orman Köylüler�
Kalkınma H�zmetler�ne İl�şk�n Esas ve Usuller�n 5 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (b) bend�nde bel�rt�ld�ğ� şek�lde,
6831 sayılı Orman Kanunu ve 12/3/1982 tar�hl� ve 2634 sayılı Tur�zm� Teşv�k Kanunu hükümler� gereğ�nce ver�lecek
�z�n veya �rt�fak haklarına dayanılarak; Devlet ve d�ğer kamu tüzel k�ş�ler�yle özel hukuk tüzel k�ş�ler�nce kâr gayes�
bulunmaksızın ve kamu yararına h�zmetlerde kullanılmak üzere yapılacak tes�sler dışındak� her türlü tes�s�n, proje
toplam bedel�nden orman sahasına �sabet eden kısmından yüzde üç (%3) oranında orman köylüler� kalkındırma gel�r�
alınır.
             (2) 3/9/2005 tar�hl� ve 25925 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre ve Orman Bakanlığı Ağaçlandırma ve
Erozyon Kontrolü H�zmetler�ne İl�şk�n Usul ve Esasların dördüncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (c) bend�nde
bel�rt�ld�ğ� şek�lde, 6831 sayılı Orman Kanunu hükümler� gereğ�nce ver�lecek �z�n veya �rt�fak haklarına dayanılarak,
Devlet ve d�ğer kamu tüzel k�ş�ler�yle özel ve tüzel k�ş�lerce, kâr gayes� bulunmaksızın ve kamu yararına h�zmetlerde
kullanılmak üzere yapılacak tes�sler�n dışındak� her türlü tes�s�n, proje toplam bedel�nden orman sahasına �sabet eden
kısmının yüzde �k�s� (%2) oranında ağaçlandırma ve erozyon kontrolü gel�r� alınır.
             (3) Tes�s, �z�n veya �rt�fak haklarına a�t bu bedeller, �z�n sah�b� tarafından Z�raat Bankasında açılan orman
köylüler� kalkındırma gel�rler� ve ağaçlandırma ve erozyon kontrolü gel�rler� hesabına tebl�gat tar�h�nden �t�baren b�r
ay �ç�nde defaten yatırılır. Aks� durumda �z�n ve �rt�fak hakkı tes�s �şlem� hükümsüz sayılır.
 

ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeş�tl� Hükümler

             Mülk�yet uyuşmazlığı
             MADDE 62 – (1) Mülk�yet� konusunda uyuşmazlık bulunması neden�yle mahkemeye �nt�kal etm�ş yerlerde
dava sonucuna kadar �z�n ver�lmez.
             İzn� �ptal ed�len sahaların yen�den �zne konu ed�lmes�
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             MADDE 63 – (1) Önceden �z�n ver�lm�ş olup da herhang� b�r sebeple �zn� �ptal ed�len sahalar bu Yönetmel�k
hükümler�ne göre yen�den �zne konu ed�leb�l�r. 6831 sayılı Orman Kanununun 17 nc� maddes�n�n üçüncü fıkrasına
göre �z�n ver�len tes�sler �se sab�t kıymetlere alınarak orman �dares�nce değerlend�r�l�r.
             Gec�kme zammı
             MADDE 64 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�ne göre bedell� olarak ver�len �z�nlerde, zamanında ödenmeyen
bedeller �ç�n, �z�nler�n �ptal�ne �l�şk�n hükümler saklı kalmak kaydıyla 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahs�l Usulü
Hakkında Kanunun 51 �nc� maddes�nde bel�rt�len oranda gec�kme zammı alınır.
             H�zmet g�derler�
             MADDE 65 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�ne göre orman �dares�n�n yapacağı her türlü g�derler, müracaat
sah�pler�nce karşılanır. Bu g�derler;
             a) Araz� �ncelemeler�ne katılacak tekn�k elemanların, 10/2/1954 tar�hl� ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu
hükümler�ne göre her türlü yol g�derler� ve gündel�kler�,
             b) Zarur� olarak kullanılan resm� h�zmet vasıtalarının akaryakıt g�derler�,
             c) Araz� çalışmalarına katılacak muhtar, �ht�yar heyet� üyes�, b�l�rk�ş� �le gerekt�ğ�nde çalıştırılacak memur ve
�şç� ücretler�
             �le benzer� g�derler� kapsar.
             (2) Bu Yönetmel�k hükümler�ne göre araz� �ncelemeler�nde görevlend�r�len elemanlara yapılacak ödemeler,
müracaat sah�pler�nce avans olarak �şletme muhasebes�ne yatırılır.
             (3) Her başvuru �ç�n ayrı dosya açılır ve g�derler ayrı ayrı hesaplanarak �lg�l�s�nden tahs�l ed�l�r.
             (4) İşletme müdürlüğünce her türlü g�derler�n ödenmes� ve mahsup �şlemler� sarf evrakına müsten�den,
usulüne göre yapılır. Yatırılan avanstan ger�ye kalan m�ktar müracaat sah�b�ne �ade ed�l�r.
             (5) Devlet �dareler� �le kamu kurum ve kuruluşlarından h�zmet g�derler� alınmaz.
             Muvafakat ve �z�n rapor ekler�n�n hazırlanması ve onaylanması
             MADDE 66 – (1) Devlet �dareler� �le kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacaklar har�ç olmak üzere, �z�n
sahalarının orman n�reng� ve pol�gonları �le orman sınır noktalarına bağlı olarak orman kadastro ve meşçere
har�tasında göster�lmes�, �z�n sahalarına a�t ağaç röleve planlarının hazırlanması orman yüksek mühend�s� veya
mühend�s� tarafından, şer�t, hızar ve orman ürünler�n� b�r�nc� el olarak �şleyen fabr�ka tes�sler�n�n yerleş�m planı ve
f�z�b�l�te raporları, orman yüksek mühend�s�, orman mühend�s�, orman endüstr� yüksek mühend�s� veya orman endüstr�
mühend�s� tarafından düzenlenerek �mzalanır ve orman mühend�sler� odasına onaylattırılır.
             (2) Keş�f özetler� bölge müdürlüğü mak�ne �kmal şube müdürlüğünce onaylanır.
             (3) Katı atık bertaraf tes�s�ne a�t vaz�yet planı ve uygulama projeler� Çevre Yönet�m� Genel Müdürlüğüne
onaylattırılır.
             (4) Uygulama �mar planları; beled�ye ve beled�ye mücav�r alan sınırları �ç�nde beled�ye başkanlıklarına,
mücav�r alan sınırları dışında �se bayındırlık ve �skân �l müdürlükler�ne onaylattırılır.
             Yapılacak �lave tes�sler
             MADDE 67 – (1) Önceden �z�n ver�lm�ş sahalarda, �lave olarak yapılacak tes�sler �ç�n bu Yönetmel�k
hükümler�ne göre �z�n alınması mecbur�d�r.
             İz�n sahalarının kontrolü
             MADDE 68 – (1) Bölge müdürlüğünce oluşturulacak kom�syonlarca �z�n sahalarının yıllık kontrolü yapılır.
             Tem�nat ve tem�nat olarak alınacak değerler
             MADDE 69 – (1) Tem�nat; her yıl Genel Müdürlükçe bel�rlenen değerd�r. İz�n başlangıcında b�r defa alınır.
Süre uzatımlarında ve �z�n dev�rler�nde güncellen�r. Devlet �dareler� �le kamu kurum ve kuruluşlarından tem�nat
alınmaz.
             (2) Tem�nat olarak; Türk Parası, mevduat bankaları ve katılım bankalarınca ver�lecek tem�nat mektupları,
Haz�ne Müsteşarlığınca �hraç ed�len Devlet İç Borçlanma Senetler� ve bu senetler yer�ne düzenlenen belgeler kabul
ed�l�r.
             (3) Genel Müdürlükçe bel�rlenerek alınan tem�nat her ne suretle olursa olsun haczed�lemez, üzer�ne �ht�yat�
tedb�r konulamaz, tesp�t ve tahs�l�ne �t�raz ed�lemez.
             (4) Tem�nat olarak alınan değerler, gerekl� hallerde b�rb�r�yle değ�şt�r�leb�l�r.
             Tem�nat ve bedeller�n �ades�
             MADDE 70 – (1) Bu Yönetmel�k gereğ�nce ver�len �z�nler sebeb�yle alınan tem�nat ve bedeller;
             a) İz�nler ver�len süreler�n dolması sebeb�yle sona erm�şse, �z�n sah�b�n�n �dareye olan borcu mahsup
ed�ld�kten sonra tem�natın bak�yes� �ade ed�l�r.
             b) Yönetmel�k ve taahhütname hükümler�ne uygun davranılmadığının tesp�t� üzer�ne �zn�n �ptal� hal�nde,
alınmış olan bedeller �ade ed�lmez. Tem�nat �darece �rat kayded�l�r. İrat kayded�len tem�nat borca mahsup ed�lemez.
             c) İz�n sah�b�n�n vazgeçmes� neden�yle �zn�n �ptal� hal�nde; �z�n ver�len sahada çalışma yapılmadığı, �z�n
önces� doğal yapının bozulmadığının bölge müdürlüğünce teşk�l ed�lecek heyetçe düzenlenecek b�r raporla tesp�t� ve
bölge müdürlüğünce uygun görülmes� hal�nde, araz� �z�n bedel� dışındak� bedeller ve tem�nat fa�zs�z olarak �ade ed�l�r.
             ç) Mahkeme kararı gereğ�nce �zn�n �ptal ed�lmes� hal�nde; �z�n ver�len sahada çalışma yapılmadığı, doğal
yapının bozulmadığının bölge müdürlüğünce teşk�l ed�lecek heyetçe düzenlenecek b�r raporla tesp�t� hal�nde, bütün
bedeller ve tem�nat fa�zs�z olarak �ade ed�l�r. İz�n ver�len sahada çalışma yapılıp, doğal yapının bozulduğunun tesp�t�
hal�nde doğal yapısı bozulan alan �darece rehab�l�te ed�lerek ağaçlandırmaya uygun hale get�r�l�r, bu �şle �lg�l� g�derler
ağaçlandırma bedel� har�ç d�ğer bedellerden düşülerek alınan bedeller ve tem�nattan ger�ye kalan m�ktar fa�zs�z olarak
�ade ed�l�r. Bedeller�n �darece yapılan g�derler� karşılamaması hal�nde aradak� fark �z�n sah�b�nden tahs�l ed�l�r.
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             d) İz�n sah�b�n�n �z�nden vazgeçt�ğ�n� ve faal�yet�n� durdurduğunu orman �dares�ne yazılı olarak b�ld�rd�ğ�
durumlarda sahanın ger� tesl�m alındığı tar�hten �t�baren bedel tahakkuk ett�r�lmez.
             İz�n başlangıcı
             MADDE 71 – (1) İz�n başlangıç tar�h�, �z�n olurunun ver�ld�ğ� tar�ht�r.
             Süre uzatımı
             MADDE 72 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n yayım tar�h�nden önce kırk dokuz yıl süreyle ver�len �z�nlerde; �z�n amaç
ve şartlarına uygun olarak faal�yet gösteren hak sah�pler�n�n �z�n süreler�; yer, b�na ve tes�sler�n ray�ç değer� üzer�nden
bel�rlenecek yıllık bedelle doksan dokuz yıla kadar uzatılab�l�r. Tes�sler�n orman �dares�ne dev�r �şlemler� bu süren�n
sonunda yapılır.
             Bedeller�n yatırılması
             MADDE 73 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�ne göre tahs�l ed�len;
             a) Orman köylüler� kalkındırma gel�r�, Z�raat Bankasına a�t şubelerde açılan orman köylüler� kalkındırma
gel�rler� hesabına,
             b) Ağaçlandırma ve erozyon kontrolü gel�r�, Z�raat Bankasına a�t şubelerde açılan ağaçlandırma ve erozyon
kontrolü gel�rler� hesabına,
             c) Araz� �z�n bedel�, ağaçlandırma bedel�, %2 gayr�saf� yıllık gel�r payı �le 3213 sayılı Maden Kanununun 14
üncü maddes�nde bel�rt�len Devlet hakkı, Genel Müdürlüğün özel bütçe hesabına
             yatırılır.
             (2) Orman köylüler� kalkındırma gel�rler� hesabına ve ağaçlandırma ve erozyon kontrolü gel�r� hesabına
yatırılan tutarlar banka tarafından haftalık dönemler hal�nde �lg�l� saymanlık hesabına aktarılır. Bu tutarlar
saymanlıkça bütçe gel�r� hesabının orman köylüler� kalkındırma gel�r� �le ağaçlandırma ve erozyon kontrolü gel�rler�
ayrıntı kodunda kayded�l�r.
             Kısıtlamalar
             MADDE 74 – (1) Bu Yönetmel�k, �lg�l� amenajman planlarında kısıtlama bulunmayan yerlerde uygulanır.
             (2) Muhafaza ormanlarında; 3213 sayılı Maden Kanununun 2 nc� maddes�ndek� I(a) grubu madenler �le kaba
�nşaat malzemes�, baraj, gölet, l�man, yol g�b� yapılarda dolgu amaçlı kullanılan her türlü yapı hammaddes� üret�m�
�ç�n �z�n ver�lmez.
             (3) Bu Yönetmel�k hükümler�ne göre ver�len ön �z�nlerde bedel alınmaz, saha tesl�m� yapılmaz ve h�çb�r �nşaat
faal�yet�ne müsaade ed�lmez.
             (4) Kamu kurum ve kuruluşlarından yalnızca Gençl�k ve Spor Genel Müdürlüğüne spor tes�s� yapımı �ç�n �z�n
ver�leb�l�r. D�ğer kamu kurum ve kuruluşlarına spor tes�s� yapımı amacıyla �z�n ver�lmez.
             (5) İz�n ver�len sahanın b�r bölümünün zorunluluk hal�nde b�r başka tes�s yapılması amacıyla ver�lecek �z�n
sahası �le kes�şmes� hal�nde, daha önce ver�len �z�n sah�b�n�n muvafakatı alınır. Muvafakat ver�lmemes� hal�nde
mevcut �z�n faal�yet�n�n engellenmemes� �ç�n gerekl� tedb�rler alınarak İdarece re’sen �z�n ver�leb�l�r.
             Yönerge
             MADDE 75 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n uygulama şekl�, Genel Müdürlükçe çıkarılacak yönergeler �le bel�rlen�r.
             Zorunluluk ve zaruret hal�n�n tesp�t�
             MADDE 76 – (1) Bu Yönetmel�kte bel�rt�len tes�sler�n ormanlık sahada yapılmasında zorunluluk ve zaruret
olduğuna da�r tesp�t; talep ed�len faal�yet�n orman ekos�stem� dışında gerçekleşt�r�lmes� �mkanı bulunup bulunmadığı
hususu �rdelenerek, bölge müdürlüğünce teşk�l ed�lecek muvafakat ve �z�n raporu yapan heyet mar�fet�yle tesp�t ed�l�r.
             Beş yıllık bedel tesp�t tutanaklarının tanz�m�
             MADDE 77 – (1) Taahhüt senetler�nde hüküm bulunan �z�nlerde; beş yıllık bedel tesp�t tutanaklarının
tanz�m�nde deflatör, k�ra artış oranı veya d�ğer ekonom�k kr�terler d�kkate alınır. Beş yıllık bedel tesp�t tutanağı �le
tesp�t ed�len bedel, taahhüt sened� hükümler�ne göre bulunacak bedelden daha az olamaz.
             (2) Bu Yönetmel�ğ�n yayımı tar�h�nden sonra ver�lecek �z�nlerde beş yıllık bedel tesp�t tutanağı düzenlenmez.
             İrt�fak hakkı tes�s�
             MADDE 78 – (1) Kes�n �zn�n �rt�fak hakkına dönüştürülmes�n�n talep ed�lmes� hal�nde, Bakanlığın uygun
görüşü �le b�rl�kte, bu talep Mal�ye Bakanlığına gönder�l�r. Mal�ye Bakanlığınca da uygun görülmes� hal�nde, adına
kes�n �z�n ver�len yatırımcı leh�ne 6831 sayılı Orman Kanunun 115 �nc� maddes�ne ve 22/11/2001 tar�hl� ve 4721 sayılı
Türk Meden� Kanunu hükümler�ne göre �rt�fak hakkı tes�s ed�l�r.
             (2) Mal�ye Bakanlığı �rt�fak hakkının tapuya tesc�l� sırasında kes�n �z�n sözleşmes�nde gerekl� gördüğü
değ�ş�kl�kler� yapab�l�r.
             (3) Kes�n �zn�n �rt�fak hakkına dönüştürülmes� hal�nde resm� senet hükümler� uygulanır.
 

ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Geç�c� Hükümler

             Mevcut �z�nler�n devamı
             GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n yürürlüğe g�rmes�nden önce ver�len �z�nler�n süre uzatımında ve
dev�rler�nde, ayrıca devam eden �z�nlerde �z�n lehtarının taleb� hal�nde bu Yönetmel�k hükümler� uygulanır ve buna
uygun yen� taahhüt sened� alınır.
             (2) Bedell� �z�nlerde �z�n lehtarının taleb� doğrultusunda yen� taahhüt sened�n�n düzenlenmes� durumunda;
taahhüt sened�n�n düzenlend�ğ� yıla a�t araz� �z�n bedel�, en son tutanak bedel� esas alınarak deflatör katsayısı oranında
güncellenerek bel�rlen�r. Bu Yönetmel�ğ�n yürürlüğe g�rmes�nden önce ver�len �z�nlerde bu Yönetmel�ğ�n 50 nc�
maddes�n�n dördüncü fıkrası hükmü uygulanmaz.
             Kes�n �z�n ver�len mevcut tur�zm �z�nler�ne �l�şk�n �ş ve �şlemler
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             GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 8/11/2003 tar�h�nden önce tur�zm tes�s� olarak ver�len ön �z�nler, kes�n �zne
dönüştürülemez.
             (2) 8/11/2003 tar�h�nden önce Bakanlıkça tur�zm kes�n �zn� ver�lm�ş tes�sler�n �şlemler�; Bakan tarafından
görevlend�r�lecek b�r başkan ve üç üyeden teşekkül eden değerlend�rme kom�syonunca değerlend�r�l�r. Kom�syonun
sekreterya görev�n� Kadastro ve Mülk�yet Da�res� Başkanlığı yürütür. Kom�syon en az ayda b�r defa, üye tam sayısının
katılımı �le toplanır. Kararlar oy çokluğu �le alınır. Kom�syonun görev�; Bakanlıkça ver�len tur�zm �z�nler�ne �l�şk�n
değerlend�rmey� yapmak, kararını ve varsa farklı görüşler�n� bakanlığa arz etmekt�r. Kom�syon kararları Bakanlıkça
uygun görüldüğü takt�rde onaylanır.
             (3) İz�nle �lg�l� olarak mahkemelerde dava açılması veya müteşebb�s�n �rades� dışında yatırımın
gerçekleşt�r�lmes�n� �mkansız kılacak ve Bakanlık tarafından da uygun görülecek b�r �dar� �şlemle karşılaşılması
durumunda müteşebb�s�n;
             a) İz�n ve �rt�fak hakkı süres�n�n dondurulmasını talep etmes�,
             b) İzn�n başlangıç tar�h� �le �zn�n dondurulduğu tar�h arasında varsa ödenmeyen araz� �z�n bedel� veya �rt�fak
hakkı tes�s ed�lm�ş �se �rt�fak hakkı bedel�n�, 6183 sayılı Kanunun 51 �nc� maddes�nde bel�rt�len oranda hesaplanacak
gec�kme zammı �le b�rl�kte ödemey� kabul etmes�,
             c) İzn�n yen�den başlayacağı tar�h �t�bar�yle, Kültür ve Tur�zm Bakanlığınca tesp�t ed�len; yataklı tes�sler �ç�n
yatak başı, yataksız tes�sler �ç�n metrekare b�r�m f�yatları �le çarpımı sonucu bulunacak toplam proje bedel�n�n b�nde
beş� (%05) oranında bel�rlenecek yen� bedel�n, o yıla a�t araz� �z�n veya �rt�fak hakkı bedel� sayılmak üzere, bu bedel�n
ödeneceğ�ne �l�şk�n noterden onaylı taahhütname vermes�,
             hal�nde �z�n veya �rt�fak hakkı süres� dondurulab�l�r.
             (4) Dondurulan süre �ç�n müteşebb�sten araz� �z�n bedel� veya �rt�fak hakkı bedel� alınmaz. İz�n veya �rt�fak
hakkı süres�n�n dondurulmasına neden olan sebepler�n ortadan kalkması durumunda �z�n veya �rt�fak hakkı süres�
kaldığı yerden �şlemeye devam eder. Dondurulan süre �z�n süres�nden sayılmaz.
             (5) Ancak, �z�n veya �rt�fak hakkı süres�n�n dondurulduğu sebepler ortadan kalktığı halde, müteşebb�s
tarafından orman �dares�n�n bu durumdan haberdar ed�lmemes� hal�nde, geçen süre normal �z�n veya �rt�fak hakkı
süres�nden sayılır ve geçen süre �ç�n araz� �z�n veya �rt�fak hakkı bedel� 6183 sayılı Kanunun 51 �nc� maddes�nde
bel�rt�len oranda gec�kme zammı �le b�rl�kte alınır.
             (6) Orman sayılan alanlarda, �z�n ver�len proje dışında tes�s yapılamaz. İz�n ver�len tes�slerde yapılacak �lave
ve tad�lat projeler�nden uygun görülenlere, Bakanlıkça �z�n ver�leb�l�r. İz�ns�z yapılan tes�slere 6831 sayılı Orman
Kanunu hükümler�ne göre orman �dares�nce el konulur.
             (7) Daha önce ver�lm�ş kes�n �z�n veya �rt�fak hakkına dönüştürülmüş alan üzer�nde gerçekleşt�r�len veya
gerçekleşt�r�lecek olan tes�sler�n tür, sınıf veya kapas�teler�nde artışa g�d�lmes� durumunda, bakan oluru alınması
kaydıyla yapılan bu tür sınıf veya kapas�te değ�ş�kl�ğ� d�kkate alınarak, bu Yönetmel�k hükümler�ne göre tesp�t
ed�lecek toplam proje bedel� üzer�nden hesaplanacak ek araz� �z�n bedel�, orman köylüler� kalkındırma gel�r� ve
ağaçlandırma ve erozyon kontrolü gel�r�n�n ödenmes� ve bu bedellere �l�şk�n olarak noter tasd�kl� ek taahhütname ve
tem�nat ver�lmes� zorunludur. Kapas�ten�n düşmes� hal�nde bedellerde b�r �nd�r�me g�d�lmez.
             (8) Daha önce �z�n ver�len tur�zm tes�sler�nde, dev�r, sınıf değ�ş�kl�ğ�, kapas�te artışı ve benzer� nedenlerle
alınacak yen� taahhüt senetler�nde daha önce alınan taahhüt senetler�ndek� hükümlere bakılmaksızın bu Yönetmel�k
hükümler�ne göre bedeller güncellenerek uygulanır.
             (9) İz�n ver�l�p küçük ölçekl� har�talar üzer�nden yersel ölçü yapılmadan tesl�m ed�len sahalarda, daha sonra
gel�şm�ş ölçü aletler� �le yapılan ölçüm sonucu meydana geleb�lecek saha düzeltmeler� �ç�n �z�n ver�leb�l�r. İz�n
sah�b�nden ek alana �l�şk�n düzenlenm�ş noter onaylı taahhüt sened� ve ağaçlandırma bedel� alınarak saha tesl�m�
yapılır.
             (10) Yatırımcı tarafından, kes�n �zn�n �rt�fak hakkına dönüştürülmes�n�n talep ed�lmes� hal�nde Bakanlığın
uygun görüşü �le b�rl�kte, bu talep Mal�ye Bakanlığına gönder�l�r. Mal�ye Bakanlığınca da uygun görülmes� hal�nde,
adına kes�n �z�n ver�len yatırımcı leh�ne 6831 sayılı Orman Kanunun 115 �nc� maddes�ne ve 4721 sayılı Türk Meden�
Kanunu hükümler�ne göre �rt�fak hakkı tes�s ed�l�r. Mal�ye Bakanlığı �rt�fak hakkının tapuya tesc�l� sırasında kes�n �z�n
sözleşmes�nde gerekl� gördüğü değ�ş�kl�kler� yapab�l�r. Kes�n �zn�n �rt�fak hakkına dönüştürülmes� hal�nde resm� senet
hükümler� uygulanır.
             (11) Kes�n �z�n ver�len veya �rt�fak hakkı tes�s ed�len gerçek veya özel hukuk tüzel k�ş�ler� bu haklarını;
             a) Tes�s �şletmeye açılıncaya kadar; kes�n �z�n ver�len müteşebb�s�n, ş�rket sermayes�n�n yüzde ell�b�r� (%51)
kend�s�nde kalması ve �zn� dev�r alan tarafından bu Yönetmel�k hükümler�ne göre güncelleşt�r�lecek araz� �z�n bedel�,
tem�nat ve noter onaylı yen� taahhütname vermes� kaydıyla,
             b) Tes�sler �şletmeye açıldıktan sonra; dev�r alan müteşebb�slerce bu Yönetmel�k hükümler�ne göre
güncelleşt�r�lecek araz� �z�n bedel�, tem�nat ve noter onaylı yen� taahhütname ver�lmes� kaydıyla,
             c) Kes�n �zn�n �rt�fak hakkına dönüştürüldüğü ve müteşebb�s leh�ne �rt�fak hakkı tes�s ed�ld�ğ� hallerde, Mal�ye
Bakanlığının uygun görüşü alındıktan sonra �rt�fak hakkına �l�şk�n resm� senette yer alan hükme uygun olarak �rt�fak
haklarını,
             devredeb�l�rler.
             (12) Dev�rlerde, taahhütname veya resm� senetlerdek� �z�n ve �rt�fak hakkı süreler�ne bağlı kalmak ve Bakan
onayı almak şarttır.
             (13) Ş�rketlerde h�sse devr� suret�yle ş�rket�n el değ�şt�rmes� hal�nde, ver�len kes�n �zn�n geçerl� olab�lmes� �ç�n
Bakan onayının alınması şarttır.
             (14) Tes�sler�n, müteşebb�s tarafından k�ra yoluyla üçüncü şahıslara �şlett�r�lmes� hal�nde, müteşebb�s�n kes�n
�z�n taahhütnames� ve �rt�fak hakkı taahhütnames�ndek� sorumlulukları devam eder.
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             (15) Her türlü dev�r hal�nde; devreden�n dev�r tar�h�ne kadar, devralanın �se dev�r tar�h�nden başlamak üzere
�z�n süres� sonuna kadar bu Yönetmel�k ve taahhütname hükümler�nden doğan hukuk� ve mal� sorumlulukları devam
eder.
             (16) Kes�n �z�n; süren�n dolması, �z�n sah�b�n�n vazgeçmes�, bu Yönetmel�k ve taahhütname hükümler�ne
aykırı davranılması, Kültür ve Tur�zm Bakanlığınca ver�len Tur�zm yatırım belges� veya tur�zm �şletme belges�n�n
alınamaması, bu belgelerden �ptal ed�lm�ş olanların altı ay �ç�nde yen�lenmem�ş olması, bu madden�n onb�r�nc�
fıkrasındak� hükümlere aykırı dev�r �şlem� yapılması haller�nde, Bakan onayı �le re’sen �ptal ed�lerek sona erer. İptal
�şlem� �lg�l�ye b�ld�r�l�r. Varsa �rt�fak hakkı da kaldırılır. Taahhütnames�ndek� hükümler gereğ�nce �şlem yapılır. Devlet
ormanları üzer�ndek� her türlü b�na ve tes�sler eks�ks�z ve bedels�z olarak en geç üç ay �ç�nde orman �dares�n�n
tasarrufuna geçer. Söz konusu b�na ve tes�sler Genel Müdürlükçe değerlend�r�l�r.
             (17) İptal ed�len kes�n �z�nler 3/7/2003 tar�hl� ve 4916 sayılı Kanuna göre �şlem yapılır.Yen� taahhüt sened� ve
tem�nat alınır.
             (18) Daha önce tur�zm yatırımları �ç�n ver�len �z�nlerden;
             a) Ağaçlandırma bedel�,
             b) Kültür ve Tur�zm Bakanlığınca tur�zm yatırımı türler� �ç�n her yıl bel�rlenen b�r�m mal�yetlere göre yataklı
tes�sler �ç�n yatak başı, yataksız tes�sler �ç�n metrekare b�r�m f�yatları esas alınarak hesaplanacak toplam proje
bedel�n�n b�nde beş� oranında araz� �z�n bedel�,
             c) Orman köylüler� kalkındırma gel�r�,
             ç) Ağaçlandırma ve erozyon kontrolü gel�r�,
                alınır.
             (19) Ayrıca yapılan yatırımın �şletmeye geçt�ğ� tar�hten başlamak üzere, yüzde �k� (%2) gayr�saf� yıllık gel�r
payı aşağıda �zah ed�ld�ğ� şek�lde tahs�l ed�l�r. Ancak tes�s�n �şletmeye açıldığı yıl �le tak�p eden b�r�nc� takv�m yılı �ç�n
muaf�yet tanınır.
             a) Yüzde �k� (%2) gayr�saf� yıllık gel�r payı; �z�n ver�len araz� üzer�nde kurulan �şletmelere a�t; yılın �lk günü
�le son günü arasındak� tahs�l ed�lm�ş olsun veya olmasın tahakkuk eden her türlü satış hasılatı, h�zmet satış bedeller�,
�zne esas konu dah�l�ndek� her türlü k�ra gel�rler�, fa�z gel�rler� �le �z�n ver�len alan �çer�s�nde herhang� b�r �s�m altında
elde ed�len gel�rler�n tek düzen muhasebe s�stemdek� gel�r tablosuna esas net satışlar ve gel�r tablosu �çer�ğ�nde
bulunan d�ğer olağan gel�r ve karlar �le d�ğer olağandışı gel�r ve karların toplamının yüzde �k�s� (%2) d�r. Tak�p eden
yılın eylül ayı sonuna kadar �z�n sah�b�nden tahs�l ed�l�r. Bu tes�se a�t car� yıl önces� verg� gel�r tablosu �le yüzde �k�
(%2) gayr�saf� yıllık gel�r payına a�t hesaplama cetvel�n�n 1/6/1989 tar�hl� ve 3568 sayılı Serbest Muhasebec�l�k,
Serbest Muhasebec� Mal� Müşav�rl�k ve Yem�nl� Mal� Müşav�rl�k Kanununa göre yetk�l� kılınan yem�nl� mal�
müşav�re tasd�k ett�r�lmes� zorunludur.
             b) İz�nl� saha üzer�nde kurulan tes�sler�n �şletmec�l�ğ�n�n üçüncü k�ş� veya kuruluşlara k�raya ver�lmes�
hal�nde, k�racıların yapacakları k�raya verme �şlemler� de dah�l olmak üzere, k�raya verenlerden k�ra bedel� üzer�nden,
son k�racı olan �şlet�c�den �se �şletme hasılatı üzer�nden yüzde �k� (%2) gayr�saf� yıllık gel�r payı tahs�l ed�l�r. K�racı
veya k�racılar �şletme hasılatı üzer�nden yüzde �k� (%2) gayr�saf� yıllık gel�r payını �lg�l� orman �şletme müdürlüğü
saymanlığına yatırmayı taahhüt eder. Taahhüt, k�ra kontratının tanz�m ed�ld�ğ� tar�hten �t�baren b�r ay �ç�nde yapılır.
K�racıların taahhütte bulunmamalarından dolayı bunlardan alınamayan yüzde �k� (%2) gayr�saf� yıllık gel�r payı k�raya
verenlerden alınır. K�racıların yıllık �şletme hasılatını beyan etmes� �le yüzde �k� (%2) gayr�saf� yıllık gel�r payını
yatırmasında ve tesp�t�nde yatırımcı �ç�n öngörülen esaslar uygulanır.
             (20) Orman köylüler� kalkındırma gel�r� daha önce ver�lm�ş olan tur�zm �z�nler�nde 2634 sayılı Tur�zm� Teşv�k
Kanununun 15 �nc� maddes�ne göre tahs�l ed�l�r.
             (21) Müteak�p yıllara a�t araz� �z�n bedeller�, Devlet Planlama Teşk�latınca her yıl bel�rlenen deflatör
katsayısının b�r öncek� yıl araz� �z�n bedel� �le çarpımı sonucu bulunacak m�ktarın öncek� yıl araz� �z�n bedel�ne �laves�
suret�yle tesp�t ed�lerek, kes�n �z�n olur tar�h� esas alınarak her yıl tahs�l ed�l�r.
             (22) Tem�nat; toplam proje bedel�n�n yüzde üçü (%3) oranında �z�n başlangıcında b�r defa alınır. Süre
uzatımlarında ve �z�n dev�rler�nde güncellen�r. Devlet �dareler� �le kamu kurum ve kuruluşlarından tem�nat alınmaz.
Tem�nat olarak; Türk Parası, mevduat bankaları ve katılım bankalarınca ver�lecek tem�nat mektupları, Haz�ne
Müsteşarlığınca �hraç ed�len Devlet İç Borçlanma Senetler� ve bu senetler yer�ne düzenlenen belgeler kabul ed�l�r.
Genel Müdürlükçe bel�rlenerek alınan tem�nat her ne suretle olursa olsun haczed�lemez, üzer�ne �ht�yat� tedb�r
konulamaz, tesp�t ve tahs�l�ne �t�raz ed�lemez. Tem�nat olarak alınan değerler, gerekl� hallerde b�rb�r�yle
değ�şt�r�leb�l�r.
             Önceden yapılan müracaatların değerlend�r�lmes�
             GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n yayımı tar�h�nden önce yapılan ancak değerlend�r�lmem�ş olan
müracaatlara konu yerler �le ön �zn�n veya kes�n �zn�n �ptal ed�ld�ğ� yerlerde, bu Yönetmel�k hükümler� uygulanır.

ONBEŞİNCİ BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

             Yürürlükten kaldırılan yönetmel�k
             MADDE 79 – (1) 5/4/1995 tar�hl� ve 22249 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Orman Araz�ler�n�n Tahs�s�
Hakkında Yönetmel�k yürürlükten kaldırılmıştır.
             Yürürlük
             MADDE 80 – (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
             Yürütme
             MADDE 81 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Çevre ve Orman Bakanı yürütür.
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