VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN
BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ
(MİLLİ PARK MÜDÜRLÜKLERİ)
SIRA
NO

1.

2.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN
TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)

Milli Park Ve Tabiat Parkı
Sınırları İçerisindeki Orman
Vasıflı Alanlarda Ön İzin
Verilmesi

Orman Kanununun 17 ve 18 inci Maddelerinin Uygulama
Yönetmeliği hükümlerine göre;
1. İzni talep edilen yerin ilini, ilçesini, köyünü, mevkiini ve
yüzölçümünü belirten talep dilekçesi,
2. 1/25000 ölçekli harita veya krokisi (4 takım),
3. Meşcere haritası (4 takım),
4. 1/1000 veya uygun ölçekli vaziyet planı (4 takım),
5. Orman kadastro haritası (4 takım),
6. Koordinat özet çizelgesi (4 takım),
7. Özel hukuk tüzel kişileri, vekaleten müracaatlarda vekaletname,
temsilen müracaatlarda yetki belgesi ve faal olduğuna ilişkin ilgili
kurumlardan alınacak belge ve imza sirküleri,
8. Gerçek kişiler, vekaleten müracaatlarda vekaletname ve imza
sirküleri.

45 İş Günü

Milli Park Ve Tabiat Parkı
Sınırları İçerisindeki Orman
Vasıflı Alanlarda Kesin İzin
Verilmesi

Orman Kanununun 17 ve 18 inci Maddelerinin Uygulama
Yönetmeliği hükümlerine göre;
1. İzni talep edilen yerin ilini, ilçesini, köyünü, mevkiini
yüzölçümünü belirten talep dilekçesi,
2. 1/25000 ölçekli harita veya krokisi (4 takım),
3. Meşcere haritası (4 takım),
4. 1/1000 veya uygun ölçekli vaziyet planı (4 takım),
5. Orman kadastro haritası (4 takım),
6. Koordinat özet çizelgesi (4 takım),

45 İş Günü

HİZMETİN ADI

ve
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7. Bina tesislerine ait avan projesi (4 takım),
8.
1/1000 veya uygun ölçekli ağaç röleve planı (4 takım),
9. 1/1000 ölçekli mevzii imar planı (4 takım),
10. İlgili kanunlar uyarınca alınması gereken ÇED, sit, su tahsis,
lisans ve benzeri belge, görüş, karar veya muvafakat (4 takım),
11. Talep edilen sahada yapılacak tesislerin, metraj cetveli ile Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı, ilgili Devlet idareleri veya kamu kurum ve
kuruluşlarınca belirlenecek cari yıl birim fiyatlarına veya proforma
faturalarına göre hazırlanmış keşif özetleri (4 takım)
12. Özel hukuk tüzel kişileri, vekaleten müracaatlarda vekaletname,
temsilen müracaatlarda yetki belgesi ve faal olduğuna ilişkin ilgili
kurumlardan alınacak belge ve imza sirküleri,
13. Gerçek kişiler, vekaleten müracaatlarda vekaletname ve imza
sirküleri.

3.

4.

3071 sayılı Dilekçe Hakkının
Kullanılmasına Dair Kanun
kapsamında yapılan
başvuruların
değerlendirilmesi

1.

Dilekçe.

30 Gün

4982 sayılı Bilgi Edinme
Hakkı Kanunu kapsamında
yapılan başvuruların
değerlendirilmesi.

1.

Dilekçe.

15 İş Günü

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belgeyle başvuru yapılmasına rağmen hizmetin
belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya
da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri
İsim
Unvan
Adres
Telefon
Faks
e-Posta

: …………………….. Milli park Müdürlüğü
:
:Milli Park Müdürü

:
:

İkinci Müracaat Yeri
İsim
Unvan
Adres

: ………………….. Bölge Müdürlüğü
:
:Bölge Müdürü
:

Telefon
Faks
e-Posta

:
:
:
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