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  VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN 
BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ 

MANİSA IV. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 

MARMARİS MİLLİ PARK MÜDÜRLÜĞÜ 

SIRA 
NO 

HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 
HİZMETİN 

TAMAMLANMA SÜRESİ 
(EN GEÇ) 

1.  

Orman Kanununun 17/3 Ve 

18 İnci Maddelerinin 

Uygulama Yönetmeliği 

Kapsamında Yapılan İzin 

İrtifak Başvurularının 

Değerlendirilmesi 

a) 1/25000 ölçekli harita veya krokisini, 
b) Meşcere haritasını, 
c) 1/1000 veya uygun ölçekli vaziyet planını, 
ç) Koordinat özet çizelgesini, 
d) Orman kadastro haritasını, 
e) Su izinlerinde yeraltı suyu arama belgesini, kullanma belgesini, 

ruhsatını veya kira sözleşmesini, enerji izinlerinde önlisans veya 
lisansını, petrol-doğalgaz izinlerinde ruhsatını, liman geri hizmet 
alanı izinlerinde deniz yüzeyinin kiralandığına ilişkin sözleşmesini, 
define arama izinlerinde define arama ruhsatını, 

f) Balık üretim tesisi taleplerinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığınca onaylanmış fizibilite raporunu, 

g) 1/1000 veya uygun ölçekli ağaç röleve planını, 
ğ) Okul, hastane, sağlık ocağı gibi bina izinlerinde, hidroelektrik 

santral tesislerinde santral binası, rüzgar enerji santrallerinde türbin 
alanları, termik, doğal gaz çevrim, nükleer güç santrallerinde, katı atık 
bertaraf ve düzenli depolama tesisi, atık su arıtma, sokak 
hayvanları bakımevi, su arıtma, liman geri hizmet alanı, havaalanı, spor 
tesisi ve balık üretme tesisi izinlerinde; 1/1000 ölçekli mevzi imar 
planını veya ilgili idareden alınacak imar planı gerektiren yapı ve 
tesislerden olmadığına dair yazıyı, 

h) Katı atık bertaraf ve düzenli depolama tesisleri ile 
kazı fazlası malzeme alanı izin taleplerinde depolama öncesi ve 
depolama sonrası nihai kodları gösterir çevresindeki topoğrafik yapı ile 
uyumlu ve orman idaresinin kabul edeceği kademeli kapatma planını, 

180 İş Günü 
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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. 
 
Müracaat Yeri :Marmaris Milli Park Müdürlüğü 

Adres :Sarıana Mah. Mustafa Münir ELGİN Bulv. No:44 
 Günnücek Mevkii Marmaris/MUĞLA 

 
Telefon 

:0 252 413 69 96 

 

 
 

ı) ÇED yönetmeliği kapsamına giren tesisler için ÇED belgesini, 
i) Bedelli izinlerde 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 özetlerini, 

dört takım ekleyerek kesin izin için veya (a), (b), (c), (ç), (d) ve (e) 
bentlerinde belirtilen belgeleri ekleyerek ön izin için Bölge Müdürlüğüne 
müracaatta bulunurlar. 

2.  

4982 sayılı Bilgi Edinme 

Hakkı Kanunu kapsamında 

yapılan başvuruların 

değerlendirilmesi. 

1. Dilekçe. 15 İş Günü 

3.  
 

Ağaç Kesim Talepleri 
 

1. Dilekçe. 15 İş Günü 

4.  İhbarlar, Şikayetler 
1. Dilekçe, 

2. Telefon. 
3 İş Günü 

5.  Arıcı Talepleri 1. Arı Konaklatma İzin Belgesi 1 İş Günü 


