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MAÇKA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 

KAMU HİZMETİ STANDARTLARI  
 

SIRA 

NO 
HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 

HİZMETİN 

TAMAM-
LANMA 
SÜRESİ 
(En geç) 

1.  
Mesire Yeri Kiralama 
Talebi 

1.Dilekçe 

Müracaat: Orman İşletme Müdürlüğü 
30 gün 

2.  
Tapulu Kesim 

 İşlemleri 

1.Dilekçe 

2.Mülkiyet belgesi 

3.Mülkiyet belgesinin krokisi 

3.Pazar satışlarında hizmet gideri makbuzu 

4.Müşterek hisseli yerlerde vekaletname 

5.Mülki idare amirlerinden, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulundan 
ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden, mezarlık 
üzerindeki ağaçların kesiminde sakınca görülmediğine dair alınacak 
belge, 

Milli Parklar Kanunu kapsamındaki alanlarda, Doğa Koruma ve Milli 
Parklar Genel Müdürlüğü ile Tabiat Varlıklarını Koruma Genel 
Müdürlüğünün veya bunların taşra birimlerinin uygun görüşü, 

       21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Kanunu kapsamında kalan orman sayılmayan yerlerdeki sit alanları ve 
taşınmaz kültür varlıklarının bulunduğu alanlarda Kültür Varlıklarını 
Koruma Bölge Kurulundan izin alındığına dair belge eklenecek 

Müracaat: Orman İşletme Müdürlüğü 

30 gün 

3.  Felaketzede İhtiyacı 
1.Dilekçe 

2.Olayı belgeleyen tutanak (Jandarma, Polis, İtfaiye) 
30 gün 
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3.Nüfus kayıt örneği 

4.Muhtarlıktan muhtaçlık belgesi 

Müracaat: Orman İşletme Müdürlüğü 

4.  
Teminat Mektubu 
Süre Uzatımı 

1.Dilekçe 

Müracaat: Orman İşletme Müdürlüğü 
5 gün 

5.  Öğrenci Stajları 

1.Dilekçe 

2.Staj defteri 

3.Okuldan alınan staj izin belgesi 

Müracaat: Orman İşletme Müdürlüğü 

15 gün 

6.  
Hızar-Şerit ve Orman 
Ürünü İşleyen 
Fabrika Kurulması 

1.Dilekçe 

2.Fizibilite raporu (Orman Mühendisleri Odasınca Onaylı) 

3.Mülkiyet belgesi veya kira kontratı 

4.1/100 ölçekli yerleşim planı 

(Belgeler 3takım hazırlanacak) 

Müracaat: Orman İşletme Müdürlüğü 

30 gün 

7.  
Açık Artırmalı Orman 
Emvali Satışları 

1.Tebligat adresi 

2.Ticaret ve Sanayii Odası veya meslek Odasına kayıtlı olunduğuna dair 
belge 

3.Tüzel kişiliklerin Ticaret ve Sanayii Odasına Kayıt belgesi 

4.Faal olunduğu belgesi 

5.İşletme veznesine % 3 geçici teminat yatırıldığına dair belge 

Müracaat: Orman İşletme Müdürlüğü 

15 gün 

8.  
Açık Artırmalı Dikili 
Ağaç Satışı 

1.Tebligat adresi 

2.Ticaret ve Sanayii Odası veya meslek Odasına kayıtlı olunduğuna dair 
belge 

3.Tüzel kişiliklerin Ticaret ve Sanayii Odasına Kayıt belgesi 

4.Faal olunduğu belgesi 

5.İşletme veznesine % 3 geçici teminat yatırıldığına dair belge 

15 gün 
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Müracaat: Orman İşletme Müdürlüğü 

9.  
Tahsisli Dikili Ağaç 
Satışı 

1.Dilekçe 

2.İkametgah belgesi 

Müracaat: Orman İşletme Müdürlüğü 

15 gün 

10.  
Zati İhtiyaç  

(Yakacak ve 
Yapacak) 

1.Dilekçe 

Müracaat: Orman İşletme Müdürlüğü 

7 gün 

 

 

11.  
Petrol ve Doğalgaz 
İzin İşlemleri 

 

1. Talep sahibi; izin talep edilen yerin ilini, ilçesini, köyünü, mevkiini ve 
yüzölçümünü belirten yazılarına, 

a) Ruhsatını, 

b) Ruhsatın ve talep sahasının üzerinde gösterildiği 1/25000 ölçekli 
harita veya krokisini, 

c) Meşcere haritasını, 

ç) Orman kadastro haritasını, 

d) 1/1000 veya uygun ölçekli vaziyet planını, 

e) Koordinat özet çizelgesini, 

f) İlgili kanunlar uyarınca alınması gereken ÇED, sit ve benzeri belge, 
görüş, karar veya muvafakatı, 

g) Talep edilen sahada yapılacak tesislerin metraj cetveli ile Çeve 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 halinde ekleyerek izin müracaatında bulunur. 

Müracaat: Orman Bölge Müdürlüğü 

30 gün 

12.  Define Arama İzni 

1. Define Arama Ruhsatı 

2.Ruhsat sahasını gösterir1/25.000 ölçekli harita 

3.Define aranacak sahaya ait koordinat değerleri belli 1/100 ölçekli harita 

4.Renklendirilmiş meşçere haritası (Orman Mühendisleri Odasınca 

30 gün 
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onaylı) 

5.Orman kadastro haritası (Orman Mühendisleri Odasınca onaylı) 

6.Talep sahasına ait sayısal proje (CD ortamında) 

(Belgeler 3 takım hazırlanacak) 

Müracaat: Orman Bölge Müdürlüğü 

13.  

Ocak İzinleri  

(Devlet ormanları 
içerisinde veya bu 
orman sınırlarına dört 
kilometreye kadar olan 
yerlerde odun kömürü, 
terebentin, katran, 
sakız ve benzeri gibi 
işletilmesinde ağaç 
kullanılan ocakların 
açılması için izin 
verilebilir.) 

Talep sahibi, izin talep edilen yerin ilini, ilçesini, köyünü, mevkisini ve 
yüzölçümünü belirten yazılarına, 

a) Orman sayılan yerlerde talep sahasının; 

1) 1/25000 ölçekli harita veya krokisini, 

2) Meşcere haritasını, 

3) Orman kadastro haritasını, 

4) İzin sahasına ait koordinat özet çizelgesini, 

5) 1/200 ölçekli vaziyet planını, 

b) Orman sayılmayan yerlerde ise talep sahasının; 

1) 1/25000 ölçekli harita veya krokisini, 

2) 1/200 ölçekli vaziyet planını, 

3) Mülkiyet belgesi ve/veya kira kontratını, 

dört takım halinde ekleyerek izin talebinde bulunur. 

Müracaat: Orman Bölge Müdürlüğü 

30 gün 

14.  

Kamu Yararı ve 
Zaruret Halinde 
Ormanlık Sahalardan 
Devlet Dairelerine 
İzin Verilmesi 

1.Müracaat yazısı 

2.Talep sahasını gösterir 1/25.000 ölçekli memleket haritası 

3.1/5.000 veya 1/10.000 ölçekli koordinatlı orman kadastro haritası 

4.Su izinlerinde su tahsis belgesi, su kira sözleşmesi, yeraltı suyu arama 
veya sondaj izni 

5.ÇED belgesi (ÇED olumlu belgesi, muafiyet yazısı veya ÇED gerekli 
değildir belgesi) 

6.Bina tesis izinlerinde koordinatlı yerleşim/vaziyet planı, ağaç röleve 
planı 

60 gün 
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7.Yetki belgesi 

8.Özel kanunlara tabii yerlerde ilgili kurumdan alınmış uygun görüş 
yazısı 

9.İlgili kurumca onaylı uygulama imar planı 

10.İzin alanının 1/1.000 ölçekli haritası 

11.Memleket nirengisine bağlı yersel ölçüm yapıldığını gösterir poligon 
kanavası 

12.Koordinat hesap cetveli ve koordinat özet çizelgesi 

13.Alan hesap cetveli (6 derecelik koordinatlar saat yönünde not defteri 
oluşturulacak ve CD eklenecektir) 

14.Haritalar, vaziyet planı ve projeler (NCZ ortamında, CD ile birlikte) 

Belgeler 3 takım hazırlanacak 

(Belgeler 3 takım hazırlanacak) 

Müracaat: Orman Bölge Müdürlüğü 

15.  

Kamu Yararı ve 
Zaruret Halinde 
Ormanlık Sahalardan 
Kamu Kurumlarına, 
Gerçek ve Özel 
Hukuk Tüzel 
Kişiliklerine İzin 
Verilmesi 

 

1.Yapılacak tesis veya binanın onaylı projesi  

2.Onaylı metraj ve keşif evrakları 

3.Belediye Başkanlıkları talebinde meclis ya da encümen kararı 

4.Köy Tüzel Kişiliği taleplerinde onaylı köy tüzel kişiliği ihtiyar heyeti 
kararı 

5.Birlik ve Kooperatiflerde yönetim kurulu kararı 

6.Mezarlık izinlerinde, Müftülük/Sağlık Müdürlüğü uygunluk yazıları, 
Malmüdürlüğünden amaca uygun yeterli hazine arazisi bulunmadığı 
yazısı, mevcut mezarlığın yetersiz kaldığına dair yazı 

7.Temsilen müracaatlarda noter onaylı yetki belgesi 

8.Keşif ve metrajlarda Orman Bölge Müdürlüğü Makine ve İkmal Şube 
Müdürlüğü onayı 

9.Kullanılan orman kadastro ve amenajman haritaları edinim bedeli 
ödeme belgesi 

30 gün 
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10.1/1.000 ölçekli uygulama imar planı (İmar Kanununa tabi tesislerde) 

11.Şahıslara ait su, ENH, yol vs. izinlerinde sahiplilik belgesi, tapu kaydı, 
tapu krokisi/çapı vs. belgeler 

12. Haritalar, vaziyet planı ve projeler (NCZ ortamında, CD ile birlikte) 

(Belgeler 3 takım hazırlanacak) 

Müracaat: Orman Bölge Müdürlüğü 

16.  
Balık Üretim Tesisleri 
Ön İzin (24 ay süreli) 

1.Balık üretmek üzere Devlet ormanları içinde veya bu orman sınırlarına 
dört kilometreye kadar olan yerlerde tesis kurulmasına izin verilebilir. 

2.Talep sahibi, izin talep edilen yerin ilini, ilçesini, köyünü, mevkiini, 
yüzölçümünü ve kullanılacak su kaynağını belirten yazılarına, 

a) 1/25000 ölçekli harita veya krokisini, 

b) 1/200 veya uygun ölçekli vaziyet planını, 

c) Koordinat özet çizelgesini, 

ç) Meşcere haritasını, 

d) Orman kadastro haritasını, 

e)Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca onaylanmış fizibilite 
raporunu, 

f) 1/200 veya uygun ölçekli ağaç röleve planını, 

g) Tesislere ait avan projesini, 

ğ) İlgili kanunlar uyarınca alınması gereken ÇED, sit, su tahsis ve 
benzeri belge, görüş, karar veya muvafakatı, 

h) İzin verilecek 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 halinde ekleyerek kesin izin için veya (a), (b), (c), (ç) ve (d) 
bentlerinde belirtilen belgeleri ekleyerek ön izin için müracaatta bulunur. 

Müracaat: Orman Bölge Müdürlüğü 

30 gün 
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17.  
Balık Üretim Tesisleri 
Kesin İzin 

Kesin izin raporu düzenlenenlerden uygun görülenlere Genel 
Müdürlükçe su tahsis belgesindeki süre kadar kesin izin verilebilir. 

Verilen izin ilgiliye tebliğ edilir. Bir ay içinde bedeller, teminat ve taahhüt 
senedi alınır. Aksi halde verilen izin resen iptal edilir. İptal işlemi ilgiliye 
tebliğ edilir. 

Müracaat: Orman Bölge Müdürlüğü 

30 gün 

18.  
Balık Üretim 
Tesislerinin 
Devredilmesi 

1.Tesisleri devir alanın adına alınmış su tahsis belgesi 

2.Noterden re'sen düzenlenmiş taahhütname 

3.Teminatın yatırıldığına dair makbuz 

(Belgeler 3 takım hazırlanacak)  

Müracaat: Orman Bölge Müdürlüğü 

15 gün 

19.  

Kazı gerektirmeyen 
maden arama izni 

 

1.Ruhsat alanında prospeksiyon, jeolojik harita yapımı, numune alımı, 
jeofizik araştırma gibi kazı gerektirmeyen arama yapacak ruhsat sahibi; 
izin talep edilen yerin ilini, ilçesini, köyünü, mevkiini, yüzölçümünü ve 
arayacağı madenin adını belirten yazısına; 
a) Ruhsatını, 
b) Ruhsat alanını gösteren 1/25000 ölçekli haritasını,  
dört takım halinde ekleyerek müracaat eder. 
2.Bölge müdürlüğü müracaatın bir örneği üzerine kayıt tarihini ve 
sayısını belirterek talep sahibine aynı gün iade eder. Maden ruhsat 
sahibi ruhsat süresince birinci fıkrada yer alan arama faaliyetlerinde 
bulunabilir. 

Müracaat: Orman Bölge Müdürlüğü 

30 gün 

20.  
Kazı gerektiren 
maden arama izni 

1.Ruhsat alanında yarma, galeri, kuyu, sondaj gibi fiziki müdahale 
gerektiren yöntemlerle belirli bir alanda arama yapılmak istenilmesi 
halinde ruhsat sahibi; izin talep edilen yerin ilini, ilçesini, köyünü, 
mevkiini, yüzölçümünü ve arayacağı madenin adını belirten yazısına, 
a) Ruhsatını, 
b) 1/25000 ölçekli haritasını, 

30 gün 
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c) Meşcere haritasını, 
ç) 1/1000 veya uygun ölçekli vaziyet planını, 
d) Koordinat özet çizelgesini,  
e) Orman kadastro haritasını,  
f) ÇED belgesini,  
g) İzin talep edilen alanın diğer kanunlar uyarınca izin alınması zorunlu 
yerlerden olması halinde tabi olduğu kanuna göre alınması gereken 
görüş, belge ve muvafakatların alındığına dair belgelerini,  
dört takım halinde ekleyerek izin için müracaat eder. 

Müracaat: Orman Bölge Müdürlüğü 

21.  

Maden İşletme 
İşlemleri 

 

 İşletme ruhsatı, sertifika sahibi ile Maden Kanununun 17 nci maddesi 
gereği arama döneminde üretim yapılmak istenilmesi halinde arama 
ruhsatı sahibi; izin talep edilen yerin ilini, ilçesini, köyünü, mevkiini, 
yüzölçümünü ve işleteceği madenin adını belirten yazısına, 
a) Ruhsatını, 
b) 1/25000 ölçekli haritasını,  
c) Meşcere haritasını, 
ç) 1/1000 veya uygun ölçekli vaziyet planını, 
d) Koordinat özet çizelgesini,  
e) Orman kadastro haritasını, 
f) ÇED belgesini, 
g) İzin talep edilen alanın diğer kanunlar uyarınca izin alınması zorunlu 
yerlerden olması halinde tabi olduğu kanuna göre alınması gereken 
görüş, belge ve muvafakatların alındığına dair belgelerini, 
ğ) Rehabilitasyon projesini, 
dört takım halinde ekleyerek izin için müracaat eder. 
Müracaat: Orman Bölge Müdürlüğü 

30 gün 

22.  
Maden tesis ve 
altyapı tesis izni 

1.Madencilik faaliyetleri için gerekli ve orman sayılan alanda yapılması 
zorunlu tesislere ve altyapı tesislerine ruhsat alanı içinde, talep edilen 
altyapı tesislerinin ruhsat alanı içinde yapılması için uygun alan 

30 gün 
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bulunulmadığının heyet tarafından tespit edilmesi halinde ruhsat alanı 
bitişiğinde de izin verilebilir.  
2.Ruhsat sahibi; izin talep edilen yerin ilini, ilçesini, köyünü, mevkiini, 
yüzölçümünü, kuracağı tesisin ve/veya altyapı tesisinin adını ve 
işleyeceği madenin adını belirten yazısına, 
a) Ruhsatını, 
b) 1/25000 ölçekli haritasını,  
c) Meşcere haritasını, 
ç) 1/1000 veya uygun ölçekli vaziyet planını, 
d) Koordinat özet çizelgesini,  
e) Orman kadastro haritasını, 
f) ÇED belgesini, 
g) İzin talep edilen alanın diğer kanunlar uyarınca izin alınması zorunlu 
yerlerden olması halinde tabi olduğu kanuna göre alınması gereken 
görüş, belge ve muvafakatların alındığına dair belgelerini,  
ğ) Rehabilitasyon projesini,  
h) Avan projesini, 
dört takım halinde ekleyerek izin için müracaat eder.  
Müracaat: Orman Bölge Müdürlüğü 

23.  
Özel Orman Fidanlığı 

(Hazine Arazilerinde) 

1.Başvuru dilekçesi 
2.Arazinin harita ve krokisi 
3.Ormancılık bürolarınca düzenlenen ve Bölge Müdürlüğünce onaylanan 
Özel Fidanlık Uygulama Projesi 
Müracaat: İlçelerde Kaymakamlık, İllerde Valilik 

20 gün 

24.  
Özel Orman Fidanlığı 

(Sahipli Arazilerde) 

1.Başvuru dilekçesi (Arazinin mevkii ve alanı belirtilecek) 
2.Arazinin harita ve krokisi 
3.Ormancılık bürolarınca düzenlenen ve Bölge Müdürlüğünce onaylanan 
Özel Fidanlık Uygulama Projesi 
Müracaat: İlçelerde Kaymakamlık, İllerde Valilik 
Müracaat. Orman Bölge Müdürlüğü 

15 gün 
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25.  
Özel Ağaçlandırma  

(Orman Arazileri için) 

1.Başvuru dilekçesi (Arazinin yeri mevkii, 1/25.00 ölçekli memleket ve 
meşçere haritası, vaziyet planı, koordinat özet çizelgesi) 
2.Ormancılık bürolarınca tanzim edilmiş, İşletme Müdürlüğünce kontrolü 
ve Bölge Müdürlüğünce onayı yapılmış ve saha için Genel Müdürlüğe 
gönderilmiş proje 
3.Kredi/hibe kredi dilekçesi (İsteyenler için) 
4.Krediye esas yatırım giderlerine dayalı Orman Genel Müdürlüğünce 
hibe/kredi tahsis oluru 
Müracaat. Orman Bölge Müdürlüğü 

30 gün 

26.  
Özel Ağaçlandırma 

(Hazine Arazileri için) 

1.Başvuru dilekçesi (Sahanın son durumuna göre düzenlenecek çaplı 
mülkiyet belgesinin/tapunun bir örneğini dilekçelerine ekleyerek İllerde 
Valilere, İlçelerde Kaymakamlıklara)  
2.Maliye bakanlığınca verilen tahsis belgesine dayalı, OGM'ce belirlenen 
tip projeye uygun olarak ormancılık bürolarına tanzim ettirilen, İşletme 
müdürlüğünce kontrolü, Bölge Müdürlüğünce onayı yapılmış proje. 
Maliye Bakanlığınca, Hazineye ait araziler için kira sözleşmesi veya 
saha tahsisi onaylı uygulama projesine dayanılarak yapılır.) 
3.Kredi/hibe talep dilekçesi 
4.Krediye esas yatırım giderine dayalı OGM'ce hibe/kredi tahsis oluru 

30 gün 

27.  
Özel Ağaçlandırma  

(Sahipli Arazileri için) 

1.Ormancılık bürolarınca tanzim edilmiş, Etüt ve Proje Şube 
Müdürlüğünce kontrolü yapılmış, İl Müdürlüğünce onaylı Orman 
Mühendisleri Odasınca vizeli AGM'ce tekniğine uygun bulunan 
Uygulama Projesi (6 takım) 
2.Kredi/hibe dilekçesi 
3.Tapu belgesi, tapu çapı ve tapu kayıt örneği 
4.Başvuru dilekçesi 

30 gün 

28.  
Ağaçlandırma Talebi 

(Okul, Bahçesi, 
Mezarlıklar, Sağlık 

Dilekçe 30 gün 
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Ocakları vs. Kamu 
Kurumu Bahçeleri 
Ağaçlandırması) 

29.  Hatıra Ormanı Talebi 

1.Başvuru dilekçesi 
2.Tesi bedelinin İşletme müdürlüğü döner sermaye hesabına 
yatırıldığına dair banka dekontu 

30 gün 

30.  Fidan Talebi Başvuru dilekçesi 15 gün 

31.  ORKÖY KREDİLERİ 

1- KARŞILIKSIZ YARDIMLAR  
- Orman köylülerinin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkısı 

bulunacağı öngörülen ürünlerin tanıtım ve deneme amaçlı 
kullanımı için yapılacak çalışmalara ilişkin harcamalar karşılıksız 
yardım şeklinde yapılabilir. 

2- SOSYAL NİTELİKLİ KREDİLER 
- Dam Örtüsü olarak kiremit, saç ve her türlü ısı yalıtım malzemeleri 
- Güneş, rüzgar v.b.  enerji Kaynaklarından faydalanma sistemleri ve 

yüksek randımanlı ısıtma ve pişirme araçları, 
-  Odun yerine kullanılacak yakıt maddeleri gibi, 

3- EKONOMİK NİTELİKLİ, KREDİLER 
-    Orman köylülerinin ekonomik gücünü arttırmak amacıyla İlçe 
Kalkınma Planları çerçevesinde hazırlanan projeler, ( Hayvancılık, Fenni 
Arıcılık, Meyvecilik v.b.) 
 

ORKÖY KREDİLERİNDEN YARALANMA ŞARTLARI 
· Dilekçe ile İdareden kredi talebinde bulunması, 
· Kredi talep ettiği konunun, hazırlanmış olan İlçe Kalkınma Planlarında 
önerilmiş olması, 
· Orman Köyü nüfusuna kayıtlı olması, 
· Orman Köyünde ikamet etmesi, 
· Ekonomik amaçlı kredi kullanacaksa muhtaç olması ve bunun Köy 

30 gün 
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Muhtarlığından alınacak onaylı belgeyle belgelenmiş olması, ayrıca 
daimi işçi, memur, esnaf ve emekli olmaması (Tarım Bağ-Kur’u veya 
sigortalısı hariç) 
· Yapılacak yardımı bildirilen şartlara göre kullanmayı ve geri ödemeyi 
kabullenmiş olması şarttır. 

 

Orköy tarafından kullandırılan kullandırılan ekonomik amaçlı kredilerde 
T.C. Ziraat Bankasının Küçük Ölçekli Tarımsal İşletmelere uygulanan 
faizin 1/7 si (Yedide biri) uygulanmakta olup, sosyal amaçlı kredilerde ise 
faiz uygulanmamaktadır. 

 

 

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile 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  : Maçka Orman İşletme Müdürü              İkinci Müracaat Yeri: Trabzon Orman Bölge Müdürü                

İsim   : Hilmi YAZICI                İsim   : Mümin DÖNGEZ 

Unvan   : İşletme Müdürü                           Unvan   : Bölge Müdürü  

Adres   : :Maçka       Adres   : Uzunkum/TRABZON 

Tel.   : (0462) 512 10 22      Tel.   : (0462) 230 21 75 

Faks   : (0462) 512 10 90        Faks   : (0462) 230 21 68 

           e-Posta  : mackaisl@ogm.gov.tr                                     e-Posta  : trabzonobm@ogm.gov.tr 

 

mailto:mackaisl@ogm.gov.tr

