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ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN  

2 AĞUSTOS 2018 TARİHLİ GENELGESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

8 AĞUSTOS 2018 

5 HEKTAR UYGULAMASI 

Orman Kanununun 16. Maddesinin Uygulama Yönetmeliğinin 8. Maddesinde yapılan 

değişiklik yorumlanmış ve uygulamada 18.04.2014 tarihinden önceki gibi devam eden işletme 

izinlerinin 5 hektara kadar olanından ek Devlet hakkı alınması yönünde düzenleme yapılmış 

olup, bedel ödeme tarihi, değişikliğin yapıldığı tarih olan 06.07.2018 tarihinden sonraki 

izinlerde izin sahibinin talebi veya Orman İdaresince bedel tebligatından önce 5 hektar 

değerlendirmesi tekrar yapılarak bedellerin hesaplanacağı belirtilmiştir.   

KAMU TARAFINDAN İHALE EDİLECEK MADENLER 

Yönetmeliğin 8. Maddesinin altıncı fıkrasının (a) bendine eklenen hüküm yorumlanmış ve 

“İhale edilecek II. Grup (c) bendi ve IV. Grup maden sahaları, Maden Kanununun 

47 nci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında ihtisaslaşmış Devlet kuruluşları ile bunların 

bağlı ortaklıklarına devredilen maden sahaları, bu kuruluşlar ve bunların bağlı ortaklıkları ile 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından ihale edilecek maden sahalarında işletme izin 

belgesinin düzenlendiği tarihten başlamak üzere, ilk on yıl süreyle ağaçlandırma bedeli hariç 

herhangi bir bedel alınmaz” hükmü kapsamında Orman İdaresince henüz verilmiş bir izin 

bulunmadığı belirtilmiştir. 

 

ARA VE UÇ ÜRÜN ÜRETMEK ŞARTIYLA VERİLECEK İZİNLER 

 

Yönetmeliğin 8. Maddesinin altıncı fıkrasının (b) bendine eklenen hüküm yorumlanmış ve “IV. 

Grup işletme izinli maden ruhsat sahalarının cinsi, rezervi, bulunduğu bölge, tenörü, istihdamı, 

yatırım ve ülke ihtiyaçları dikkate alınarak ara ve uç ürün üretmek şartıyla, bu ruhsatlardan 

işletme izni düzenlendiği tarihten başlamak üzere, on yıl süreyle 6831 sayılı Kanun kapsamında 

ağaçlandırma bedeli hariç diğer bedellerin alınıp alınmayacağını belirlemeye Bakanlar Kurulu 

yetkilidir.” hükmü kapsamında Orman İdaresine Bakanlar Kurulunun kararı tebliğ edildiğinde 

indirim uygulanacağı belirtilmiştir. 

 

İZİN BEDELİNİN %50’SİNİN ALINACAĞI RUHSATLAR 

Yönetmeliğin 8. Maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendine eklenen hüküm yorumlanmış ve “(a) 

ve (b) bentleri kapsamı dışındaki ruhsatlardan işletme izni düzenlendiği tarihten başlamak 

üzere, ilk on yıl süreyle 6831 sayılı Kanuna göre alınan arazi izin bedelinin %50’si alınır. 

İşletme izinleri 7061 sayılı Kanunun yayımlandığı tarihten önce düzenlenmiş olan bu 

kapsamdaki ruhsatlardan, 7061 sayılı Kanunun yayımlandığı tarih itibariyle on yıldan arta 

kalan süresi boyunca 6831 sayılı Kanuna göre alınan arazi izin bedelinin %50’si alınır” 

hükmüne açıklık getirilmiştir. Buna göre; 

 

1- Maden ruhsatındaki ilk işletme izni 05.12.2017 tarihinden sonra düzenlenmiş sahalarda, 

MAPEG’in işletme iznini düzenlediği tarih başlangıç kabul edilerek bu tarihten sonraki 10 

yıl süre ile Orman İdaresi tarafından verilen/verilecek işletme, tesis ve altyapı izinlerine %50 

indirim uygulanacağı belirtilmiştir. 

2- Maden ruhsatındaki ilk işletme izni 05.12.2017 tarihinden önce düzenlenmiş sahalarda, 

MAPEG işletme izninin düzenlendiği tarih başlangıç kabul edilerek, Orman İdaresi 

tarafından verilen/verilecek işletme, tesis ve altyapı izinlerine 05.12.2017 tarihinde 10 
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yıldan arta kalan süre boyunca %50 indirim uygulanacağı, dolayısıyla ilk işletme izin 

belgesi tarihi 05.12.2007 tarihinden önce olan ruhsat sahalarında indirim uygulanmayacağı 

belirtilmiştir.  

3- MAPEG işletme izin belgesinin ilk düzenlenme tarihi, birleştirilen ruhsatlarda ise ruhsat 

birleştirmeden önceki MAPEG işletme izin belgelerinden en eski tarihli olanın esas alınacağı 

belirtilmiştir. 
4- %50 indirim uygulanacak izinlerde, izin sahibinin talebi olmaksızın, bedel ödeme tarihi 

henüz gelmemiş olanlarda, Orman İdaresince bedel indirimi yapılarak bedellerin 

hesaplanacağı, 05.12.2017 tarihinden sonra bedeli ödenmiş olanlarda ise indirimden 

kaynaklanan farkın, kıstelyevm(Bir günlük kazanç; gün sayısınca kesilen para) uygulanarak 

sonraki yılın bedelinden mahsup edileceği belirtilmiştir. 

 

RÖDÖVANSÇILARIN MUHATAP ALINMASI 

 

Bundan böyle rödövansçılara da orman izni verileceği, rödövansçının mevzuata uygun 

müracaat etmesi halinde devam eden orman izinlerinin rödövansçı adına devir ve temdit 

edileceği, bu işlemler yapıldıktan sonra rödövansçının muhatap alınacağı belirtilmiştir. 

 

TEKNİK RAPOR VERME ZORUNLULUĞU 

 

Teknik raporun, süresinde verilmemesi halinde teminatın irat kaydedileceği, teknik rapor ve 

yenilenmiş teminat verilinceye kadar sahada çalışmaya müsaade edilmeyeceği belirtilmiştir. 

 


