İLANLA İLGİLİ HUSUSLAR
1-İlan edilen sahalar özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolü veya özel imar-ihya
gayesiyle Bölge Müdürlüklerimizce tespit edilen alanlardır.
2- İlan edilen bu sahalardan köy ve belde mülki hudutları içerisinde bulunanlar, işletme
müdürlüklerince ayrıca ilgili köy ve beldenin uygun yerlerine asılmak suretiyle de ilan
edilmektedir.
3- Özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolü veya özel imar-ihya müracaatçıları, ilan
edilen yerlerden, talep edeceği sahanın işletme müdürlüğü, şefliği, serisi, bölme ve parça no,
belde/köyü, mevkisini belirten dilekçe ile ilgili orman işletme müdürlüğüne süresi içerisinde
müracaat eder. Müracaat süresi bu sahaların ilanda kaldığı süredir. Müracaatçı başvuru
yapılan sahayı görmüş ve bu alanda özel ağaçlandırma yapılabileceğini kabul etmiştir.
4- İlan edilen sahalar, bölünerek müracaata konu edilemez. İlan edilen sahalar ilan
süresi içerisinde orman idaresi tarafından teknik, hukuki ve idari sebeplerden dolayı
bölünebilir veya ilandan geri çekilebilir.
5- İlan edilen sahalar idaremiz tarafından amenajman plan verilerine ve sahanın aktüel
durumuna göre tespit edilerek değerlendirilmiştir. İlan edilen sahanın kesin sınırları izin
raporu aşamasında netleştirilecektir.
6- İlanı yapılan sahalara; ilan süresi içerisinde tek bir müracaatın olması halinde
müracaatı yapan, birden fazla müracaatın olması halinde ise kura sonucu belirlenen gerçek
veya tüzel kişi hak sahibi olacaktır.
7- İşletme müdürlüğünce kura çekilişinin yeri, tarihi ve saati, yatırılması gerekli olan
başvuru bedeli ile başvuru bedelinin yatırılacağı tarih ve saat müracaatçılara yazılı olarak
bildirilir.
8- Müracaatçıların kuraya katılabilmeleri için ilgili işletme müdürlüğünün bu iş için
açmış olduğu hesaba başvuru bedelini yatırmaları ve bildirilen yer ve saatte kendilerinin veya
noterden onaylı özel yetki belgesine sahip temsilcilerinin bulunmaları zorunludur.
9- Genel Müdürlüğümüzce belirlenen 2018 yılı başvuru bedelleri aşağıya çıkarılmış
olup müracaatçı kuraya katılabilmesi için müracaatta bulunduğu sahanın büyüklüğüne göre ve
müracaat yapmış olduğu her saha için aşağıdaki bedelleri ilgili orman işletme müdürlüğüne
yatırması zorunludur. (1,00 ha. saha, 10.000 m2 dir.)
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10- Kura, komisyon üyelerinden birisi tarafından, katılımcıların huzurunda,
müracaatçıların isimlerinin torbadan çekilmesi suretiyle yapılır. Kura sonucu ilk çekilen
müracaatçıdan başlamak üzere ilk üç kişinin yer aldığı hak sahipliliği sıralama tutanağı
düzenlenir. İlk sırada yer alan kişi hak sahibi olarak belirlenir.
11- Hak sahipliği sıralama tutanağında yer almayan müracaatçıların başvuru bedelleri
kura çekilişinden sonra iade edilir. Hak sahipliliği sıralama tutanağında yer alan
müracaatçıların başvuru bedelleri saha izni verildikten sonra, saha izni verilen izin sahibinin
başvuru bedeli ise izin süresi sonunda faizsiz olarak iade edilir. Bu süre zarfında saha
izninden vazgeçilmesi halinde başvuru bedeli orman idaresine gelir kaydedilir. İdaremiz
tarafından kaynaklanan iş ve işlemlerden dolayı verilen izinin iptal edilmesi halinde başvuru
bedeli faizsiz olarak iade edilir.
12- İşletme müdürlüğünce hak sahibinden, tek bir müracaat yapılmış ise müracaatçıdan,
izin raporunun düzenlenmesi için özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolü ve özel imarihyaya konu edilen sahanın koordinat özet çizelgesi (6 derecelik memleket koordinatları) ile
saha izni için gerekli diğer belgeler istenir. İstenen belgelerin en geç 30 gün içinde orman
işletme müdürlüğüne teslim edilmemesi halinde hak sahipliği ortadan kalkar. Hak sahipliği
sıralama tutanağındaki bir sonraki müracaatçıya, ilgili belgeleri işletme müdürlüğüne 30 gün
içerisinde teslim etmesi için yazılı tebligatta bulunulur. İkinci hak sahibinin de gerekli
belgeleri zamanında sunmadığı veya hakkından vazgeçmesi durumunda, hak sahipliği
sıralama tutanağındaki üçüncü sıradaki müracaatçıya tebligat yapılır. Şayet üçüncü sıradaki
müracaatçıda hakkından vazgeçer veya istenen belgeleri 30 gün içerisinde orman işletme
müdürlüğüne teslim etmez ise söz konusu saha bir sonraki ilan dönemine bırakılabilir.
13- Devlet ormanlarında gerçek kişilere yapılan saha izni, toplamda 50 hektarı
geçemez ve devlet ormanlarından 50 hektar ve üstü saha izni verilmiş gerçek kişilere bu
sahaları devretmiş olsalar dahi yeniden özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolu ve özel
imar-ihya amacıyla saha izni verilmez.
14- Söz konusu ilan edilen özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolü ve özel imar-ihya
ya konu sahalara müracaatta bulunanlar ilan edilen sahaları görerek özel ağaçlandırma, özel
erozyon kontrolü ve özel imar-ihya ya uygun olduğunu kabul eder.
15- Söz konusu sahalarda özel ağaçlandırma/ özel imar-ihya/ özel erozyon kontrolü
yapmak isteyen müracaatçıların 25.10.2018- 23.11.2018 (dahil) tarihleri arasında ilgili orman
işletme müdürlüğüne müracaat etmesi gerekmektedir.
16- Cumhurbaşkanlığının 2018/8 Sayılı Genelgesi gereği gerçek veya tüzel kişilere;
satış, kira, irtifak, takas, tahsis, devir vb. her türlü tasarrufa yönelik işlemler Bakanlık
bünyesinde teşkil ettirilen komisyon tarafından yürütülecektir. Hak sahibi tespit edilen
müracaat sahalarının izin raporu tanzim edildikten sonra, uygun görüş alınmak üzere
komisyona sunulacaktır. Komisyon kararını müteakip iş ve işlemlere devam edilecektir.
İlanen duyurulur. 25.10.2018
Orman Genel Müdürlüğü

