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BİRİNCİ BÖLÜM
Kapsam ve orman sınırları dışına çıkarılacak, yerler

Kapsam:
Madde 1. 6831 sayılı Orman Kanununun 1744 sayılı Kanunla değiştirilen 2 nci
maddesinin uygulanmasına ilişkin şekil ve esaslar bu Tüzükte gösterilmiştir.
Orman sınırları dışına çıkarılacak yerler:
Madde 2. 15/10/1961 gününden önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini tam
olarak kaybetmiş yerlerden;
a)
Uygulama günündeki durumuyla su ve toprak rejimine zarar vermeyen, orman
bütünlüğünü bozmayan ve 15/10/1961 gününden önce tarla, bağ, meyvalık, zeytinlik,
fındıklık, fıstıklık (antepfıstığı) gibi çeşitli tarım alanlarında veya hayvancılıkta
kullanılan ve böylece kullanılmasında yarar bulunan yerler ile otlak, kışlak ve yaylak
haline gelmiş yerler,
b)
Şehir, kasaba ve köy yapılarının toplu olarak bulunduğu yerleşim alanları,
Orman sınırları dışına çıkarılır.
Evvelce sınırlaması yapılmış ve fakat yukarıdaki fıkra hükümlerine uymadığı Orman
Bakanlığınca re'sen veya başvurmalar üzerine anlaşılan sınırlamaların düzeltilmesi,
Orman Kanununu değiştiren 1744 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren
en geç on yıl içinde orman kadastro komisyonlarınca yapılır. Bu düzeltme sonucu
orman sınırları dışına çıkarılacak yer, sınırlaması itirazsız kesinleşmiş tapulu arazi ise
mülkiyeti tekrar tapu sahiplerine intikal eder.
Devamlılık şartı:
Madde 3. Orman sayılan yerlerden iken bilim ve fen yönünden orman niteliklerini
tam olarak kaybetmiş ve 15/10/1961 gününden önce çeşitli tarımsal arazi, otlak,
yaylak, kışlak haline dönüştürülmüş yerlerle yerleşim alanlarının, bu durumlarının
15/10/1961 gününden sonra bu Tüzüğün uygulama gününe kadar devam ettirilmiş
olmaları gereklidir.
Orman niteliğinin devamı:
Madde 4. 6831 sayılı Orman Kanununun 1 inci maddesine göre orman sayılan
yerlerdeki;
a)
Yanan orman alanları,

b)
Orman Bakanlığına bağlı kuruluşlar ile ilgili kanunlara göre verilen izinlere
dayanılarak kamu tüzel kişileri veya diğer tüzel ve gerçek kişilerce orman örtüsü
geçici olarak kaldırılmış bulunan alanlar,
Orman sayılan yerlerden olma niteliklerini korurlar.
İKİNCİ BÖLÜM
Bu Tüzük yönünden tanımlar ve durum saptanması
Bilim ve fen bakımından orman niteliğinin tam olarak kaybolması:
Madde 5. Hayat birliği ve bu birliğe dahil unsurları kaybolacak şekilde üzerindeki
ağaç ve ağaççık toplulukları kaldırılan ve toprağında müş'ir bitkiler, refakat florası, dip
kütükleri, ölü örtü ve toprağın bir metre derinliğine kadar olan kısmında, kalın ve ince
kök kalıntıları veya bunların çürümesinden hasıl olan içi humus veya gevşek mineral
madde dolu kanallar bulunmayan ve çevre sorunları, ormancılık fâaliyetleri ve
ekonomisi yönlerinden yeniden orman kurulmasında zorunluluk ve yarar olmayan
yerler, bilim ve fen bakımından orman niteliğini tam olarak kaybetmiş sayılır.
Su ve toprak rejiminin bozulması:
Madde 6. Bünyesinde taşkın, yağış sonrası zararlı akışlar, su verimini azaltıcı
etkenler, erozyon bulunan yerler ile ileride bu hallere maruz kalacağı anlaşılan yerler,
su rejimi;
Toprağın strüktür ve tekstürü bozulmuş, yetişme faktörlerinin yarattığı ortamda
normal verim verebilecek derinliği kalmamış, ya da bu derinliği giderek azalan
duruma girmiş bu liman yerler, toprak rejimi; bozulmuş olan yerlerdir.
Orman bütünlüğünün bozulması:
Madde 7. Ormanların sağladığı yarar ve hizmetleri veya bu yarar ve hizmetlerin
görülmesi bakımından ormanlarda yapılacak bütün koruma, silvikültür ve amenajman
plan uygulaması gibi teknik ve idarî iş ve işlemleri kısmen de olsa engelleyen tarım
ve hayvancılıkta kullanılan her çeşit yerler orman bütünlüğünü bozar.
Tarımsal arazi:
Madde 8. Üzerinde ekim, dikim, bakım, yetiştirme yapılarak veya doğrudan doğruya
doğal faktörlerden yararlanılarak tarımsal, sınaî ve hayvan yemi olarak bitkilerin
üretimine elverişli olan veya ıslah edilmek suretiyle üretime elverişli hale getirilmiş
bulunan araziye tarımsal arazi denir.
Tarımsal arazi olarak kullanılmalarında yarar bulunan yerler:
Madde 9. Sürekli ürün alınan ve tarla, bağ, rneyvalık, zeytinlik, fındıklık, fıstıklık
(antepfıstığı), çay bahçesi ve benzeri haline getirilmiş olan ve bu şekilde
kullanılmaları orman haline dönüştürülmelerinden daha yararlı bulunan yerler,
tarımsal arazi olarak kullanılmalarında yarar bulunan yerlerdir.
Tarla:
Madde 10. Üzerindeki doğal bitki örtüsü (vejetasyon) giderilmiş, karıştırılmak
suretiyle jenetik horizonu homojen hale getirilmiş, üst işleme horizonu oluşmuş, üst
toprağı işlenerek organik madde kaybı suretiyle rengi açılmış, eğimi % 15 den az,
erozyonu üst toprak tabakasında en fazla % 50, efektif toprağı kurak bölgelerde en

az 50, ana madde gevşek ise yağışlı bölgelerde en az 30 Cm. olan, hâkim toprak
niteliği bakımından kumlu tınlı ve daha ince bünyeye sahip yerler, tarla niteliği olan
yerlerdir.
Bağ :
Madde 11. Tarımsal arazi haline dönüşmüş ve uygulama gününde dekarında en az
110 omca olacak şekilde kültüre tabi tutulmuş yerler, bağ niteliği olan yerlerdir.
Meyvalık ve benzerleri:
Madde 13. Tarımsal arazi haline dönüşmüş ve uygulama gününde dekarında en az
aşağıda cins ve sayısı yazılı ağaç, ocak veya kök bulunan yerler, meyvalık, zeytinlik,
fındıklık, fıstıklık (antepfıstığı) ve güllük niteliği olan yerlerdir:

Cinsi
Zeytin
Antepfıstığı
Kestane
Harnup
İncir
Armut, elma, Trabzon hurması
Badem, kiraz
Ayva, nar
Erik, kayısı, zerdali
Muşmula, malta eriği
Şeftali, vişne
Muz
Ceviz, dut
Üvez, hünnap, kızılcık
Limon, portakal, grape-fruit, turunç
Mandalina
Avocado
Fındık
Gül

Sayısı
8 Ağaç
8»
5»
10 »
6»
10 »
15 »
20 »
15 »
25 »
20 »
30 »
5 Ağaç
15 »
15 »
20 »
10 »
40 Ocak
200 Kök

Çay bahçesi:
Madde 13. Bir yerin çay bahçesi sayılabilmesi için, tarımsal arazi haline dönüşmüş
ve uygulama gününde dekarında 800 adet çay fidanı bulunması ve bu suretle çay
bahçesi haline getirilmiş olması gereklidir.
Hayvancılıkta kullanılmalarında yarar bulunan yerler:
Madde 14. Hayvan yemi olacak bitkileri, su ve toprak kaynaklarını koruyabilecek
şekilde sürekli ve doğal olarak yetiştiren ve bu şekilde kullanılmaları orman haline

dönüştürülmelerinden daha yararlı bulunan ve mera olarak tahsis edilmeleri mümkün
olan yerler, hayvancılıkta kullanılmalarında yarar bulunan yerlerdir.
Otlak, yaylak, kışlak:
Madde 15. Bir yerin otlak, yaylak ve kışlak sayılabilmesi için, hayvancılıkta
kullanılmasında yarar bulunan otlak, yaylak ve kışlak haline dönüştürülmüş olması,
otlak ve yaylakların en az 20, kışlakların en az 10 hektar yüzölçümünde bulunması
veya orman sınırı dışında olup bitişiğinde bulunan bu gibi yerlerle birlikte bu
yüzölçümlerine ulaşacak büyüklükte olması ve hektarından en az 500 kg. kuru ot
elde edilebilmesi gereklidir.
Köy yerleşim alanı:
Madde 16. Bir yerin köy toplu yerleşim alanı olarak orman sınırları dışına
çıkarılabilmesi için, 15/10/1961 gününden önce bilim ve fen yönünden onman
niteliğini tam olarak kaybetmiş ve
a) Aynı günden önce inşa edilmek suretiyle kadim köy ve köy kısımlarının yerleşim
alanlarının devamı haline gelmiş yerlerden bulunması,
b) Ev, ahır, samanlık, ambar, avlu gibi yapı ve tesislerle özel iş yerlerini, kamusal
bina ve tesisleri ihtiva eden arsa toplulukları ve bu toplulukların içinde veya kenarında
yol, alan ve arsa haline dönüşmüş yerlerden olması, aynı günden önce inşa edilmiş
ev sayısının (kamusal binalar dahil) en az 10 veya nüfus sayısının 1960 nüfus
sayımına göre en az 50 olması şarttır.
Kasaba ve şehir yerleşim alanları:
Madde 17. Bir yerin kasaba ve şehir toplu yerleşim alanı olarak orman sınırları
dışına çıkarılabilmesi için, 15/10/1961 gününden önce bilim ve fen bakımından
orman niteliğini tam olarak kaybetmiş ve aynı günden önce inşa edilen yapı ve
tesisleri ihtiva eden birbirine bitişik arsa toplulukları ve bu toplulukların içinde veya
kenarında yol ve müştereken kullanılan alan halini almış yerlerden olması ye aynı
günden önce kurul-muş belediye sınırları içine girmiş bulunması gereklidir.
15/10/1961 gününden sonra belediye kurulan yerlerde ise 16 ncı maddede yazılı
şartlar aranır.
15/10/1961 gününden önceki durumun belirtilmesi:
Madde 18. Bu Tüzüğün uygulanması yönünden bir yerin 15/10/1961 gününden
önceki durumunun belirtilmesinde;
a)
Harita Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 1/25 000 veya daha büyük ölçekli
memleket haritaları ve bu haritaların yapımında kullanılan veya diğer kuruluşlarca
çekilen hava fotoğrafları,
b)
Tahdit harita ve tutanakları, amenajman planları ve bunlarla ilgili diğer
belgeler,
c)
Mahallî orman kuruluşlarının arşiv ve dosyalarındaki suç tutanakları, tutanak
defterleri, dava takip defterleri, dava dosyaları ve mahkeme ilâmları,
d)
Şehir, kasaba ve köylere ait sınır, halihazır harita ve imar planları ve benzeri
yazılı belgeler,
e)
Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünce yapılan kadastro ve tapulama işlemlerine
ilişkin tapu kayıtları ve bu değerdeki diğer kayıtlar,

f)
Özel idare vergi kayıtları,
g)
Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığınca nüfus sayımları ile ilgili olarak yapılan
yayınlar ve benzeri belgeler gözönünde tutulur.
Yukarıki bentlerde sayılan belgelerle 15/10/1961 gününden önceki durumun
belirtilmesi mümkün olmadığı takdirde, durum, komisyon, ekip ve inceleme
kurullarınca yapılacak araştırma ve incelemelerle saptanır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çalışma esasları
Çalışma birimleri:
Madde 19. 6831 sayılı Orman Kanununun değişik 2 nci maddesine göre yapılacak
uygulamalarda;
a)
Her ilçenin mülkî sınırları içinde kalan alanlar, orman kadastro
komisyonlarının,
b)
Her belde ve köyün sınırları içinde kalan alanlar, orman kadastro ekiplerinin
çalışma birimidir.
Orman kadastro komisyonlarının çalışma birimine bölge, orman kadastro ekiplerinin
çalışma birimine birlik denir.
Gerektiğinde, bir bölgede birden fazla orman kadastro komisyonu görevlendirilebileceği gibi birden çok bölge de bir komisyonun görev alanı içine
alınabilir.
Bölge ve birliklerin saptanmasında öncelik:
Madde 20. Orman kadastro komisyonları ile ekiplerinin görevlendirilmesinde, orman
sınırları dışına çıkarılacak yerlerin en yoğun olduğu bölge ve birliklere öncelik tanınır.
Bölgelerdeki çalışmalarda bütünlük esası :
Madde 21. Bir bölgede başlatılan çalışmalar, bölgedeki bütün birlikleri ve
birliklerdeki bütün ormanları kapsayacak şekilde sonuçlandırılmadan durdurulamaz
ve görevli orman kadastro komisyonları, bölgeye ilişkin bütün işleri sonuçlandırmadan
başka bir yere gönderilemez veya başka işlerle görevlendirilemezler.
Bu Tüzük hükümlerine göre işlemleri tamamlanmış ve kesinleşmiş bölgelerde bu
amaçla tekrar uygulama yapılamaz.
Birliklerdeki çalışmalarda bütünlük esası:
Madde 22. Bir birlikte başlatılan çalışmalar o birliğin sınırları içinde kalan bütün
ormanları kapsayacak şekilde ve eksiksiz olarak yapılır.
Orman kadastro ekipleri; çalışmalarım, birliğin sınırları içinde kalan tüm alanı
kapsayacak şekilde bitirip gerekli işleri tamamlamadan diğer bir birliğe geçemezler.
Orman kadastro komisyonlarının yapacağı işler:
Madde 23. Orman kadastro komisyonları, kadastro çalışmaları ile birlikte bu Tüzük
hükümlerinin gerektirdiği iş ve işlemleri bitirmek zorundadırlar.
Orman kadastrosu daha önce yapılmış yerlerde bu Tüzük hükümlerinin uygulanması
sırasında, komisyonlar, eski orman sınırlarını arazi üzerinde uygulamak (aplike
etmek) ve ormanın yeni sınırlarını belirtmekle yükümlüdürler.

Orman kadastro komisyonları bir birlikteki ormanlarda bu Tüzük hükümlerine ilişkin
işlemleri orman kadastro ekiplerine yaptırırlar.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Orman kadastrosu ilk defa yapılacak ormanlarda uygulama işlemleri
Orman kadastro ekiplerinin yapacağı işler:
Madde 24. Orman kadastrosu ilk defa yapılacak birliklerde, orman kadastro
ekipleri; 6831 sayılı Orman Kanununun 1 inci maddesine göre orman sayılan yerlerin
tümünü kapsayan sınırlarla bu sınırların içinde kalan ve 6831 sayılı Orman
Kanununun değişik 2 nci maddesine göre orman sınırları dışına çıkarılacak yerlerin
sınırlarını saptayarak orman sayılan yerleri belirtir.
Orman Kanununun değişik 8 inci maddesi gereğince yapılacak ilânda aynı Kanunun
değişik 2 nci maddesine ilişkin uygulamaların yapılacağı da ayrıca belirtilir.
Tutanaklar:
Madde 25. Orman kadastro ekiplerince, 6831 sayılı Orman Kanununun 1 inci
maddesi gereğince yapılacak sınırlamalara ilişkin olarak ve her birlik için ayrı ayrı
düzenlenen tutanak defterinde, sınırlama tutanaklarının altına, Kanunun değişik 2 nci
maddesi gereğince yapılan işlemleri belirten, ayrı bir tutanak tutulur.
Değişik 2 nci madde gereğince düzenlenmiş olan tutanakların örnekleri sıra
numarasıyle ayrı bir deftere geçirilir.
Ekipler, orman sınırları dışına çıkarılacak yerleri, ayrıca hava fotoğraflarına işaretler
veya yersel metotla saptarlar.
Tutanaklarda yer alacak hususlar:
Madde 26. Orman kadastro ekipleri tarafından orman sınırları dışına çıkarılacak
yerler hakındaki tutanaklar:
a)
Bu yerlerin hangi il, ilçe, köy, mevki ve Devlet orman işletme müdürlüğü ve
orman bölge şefliğinin sınırları içinde kaldığını,
b)
Bilim ve fen yönünden orman niteliklerini 15/10/1961 gününden önce tam
olarak kaybettiklerini ve tarım alanı veya mera, otlak, yaylak, kışlak haline
dönüşümlerinin bu tarihten önce vukua geldiğini,
c)
Şehir, kasaba ve köy yapılarının toplu olarak bulunduğu yerleşimin 15/10/1961
gününden önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini tam olarak kaybetmiş yerler
üzerinde olduğunu,
d)
Tarla, bağ, meyvalık, zeytinlik, fındıklık, fıstıklık (antepfıstığı) gibi tarım
alanlarının veya mera, otlak, yaylak ve kışlakların bugünkü halleri ile su ve toprak
rejimine zarar vermediklerini, orman bütünlüğünü bozmadıklarım,
e)
Orman sınırları dışına çıkarılacak yerlerin ormana bitişik sınırlarında kalan
kısımlarının halen ve fiilen kimlerin işgali altında bulunduğunu,
f)
Hangi hava fotoğrafı ve haritada yer aldığını, hangi poligon noktaları ile
çevrildiğini belirtecek şekilde düzenlenir.
Defter ve belgelerin gönderilmesi:

Madde 27. Kadastro ekipleri, görevlendirildikleri birliklerdeki orman kadastro işleri
ile orman sınırları dışına çıkarılacak yerlere ilişkin çalışmaları bitirdikten sonra, birliğe
ait orman kadastrosu ile ilgili tutanak defterini, harita, fotoğraf ve ölçü karneleri gibi
belgeleri ve bu Tüzük hükümleri uyarınca düzenlenen tutanak defterini, orman
kadastro komisyonu başkanlığına gönderirler.
Orman kadastro komisyonu başkanının yapacağı işler:
Madde 28. Orman kadastro komisyonu başkam, ekipler tarafından, orman sınırları
dışına çıkarılacak yerlere ilişkin olarak gönderilen tutanak defterini ve diğer belgeleri
incelemek veya incelettirmek suretiyle noksanlıklarını ve yanlışlıkları giderir; bu
hususu bir tutanakla saptar.
Orman sınırları dışına çıkarılmak üzere saptanan münferit veya toplu haldeki
arazilerin dış sınırlarını belirterek haritaların kadastral hale getirilmesini sağlar.
Tutanakların işletme müdürlüğüne gönderilmesi ve ilân:
Madde 29. Noksanlık ve yanlışlıkları giderilen tutanakların birer örneği, orman
kadastro komisyonları başkanlıklarınca, mahallî orman işletme müdürlüklerine
gönderilir ve ait olduğu belde ve köylerin uygun yerlerine 30 gün süreyle asılır.
İtiraz ve inceleme:
Madde 30. Kadastro ekiplerinin bu bölüm hükümlerine göre yaptıkları işlemlere
karşı;
a)
Orman İşletme müdürlükleri, orman sınırları dışına çıkarılan yerlerin, 6831
sayılı Orman Kanununun değişik 2 nci maddesinde yazılı nitelikleri taşımadığı, bu
yönden orman sınırları içinde kalmasının gerektiği,
b)
Şagiller ile . tapu sahipleri ise, orman sınırları dışına çıkarılan yerlerin, aslında
orman sayılan yerlerden olmadığı, bu sebeple Hazine adına orman sınırları dışına
çıkarılmasının gereksiz olduğu veya bir yerin 6831 sayılı Orman Kanununun değişik 2
nci maddesinde yazılı nitelikleri taşıdığı halde orman sınırlarını içinde bırakıldığı
hususunda 30 günlük askı süresi içinde orman kadastro komisyonlarına itiraz
edebilirler.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Sınırlaması kesinleşmiş ormanlarda uygulama işlemleri
Düzeltmenin niteliği ve ilân:
Madde 31 ̶ Sınırlaması kesinleşmiş ormanlarda düzeltme işlemi, 6831 sayılı
Orman Kanununun 7 nci maddesi uyarınca yapılan orman kadastrosu niteliğinde
değildir.
Bu ormanlarda, orman sınırları dışına çıkarılması gereken yerlerin saptanmasına ve
buna göre sınırlarda gerekli düzeltmelere başlanacağı usulüne göre ilân olunur.
Orman kadastro ekiplerinin yapacağı işler:
Madde 32 ̶ Sınırlaması kesinleşmiş ormanlarda, bu Tüzük hükümlerini
uygulayacak olan orman kadastro ekipleri;
a)
Önceden yapılmış ve kesinleşmiş orman sınırlarını uygulamak (aplike etmek),
b)
6831 sayılı Orman Kanununun değişik 2 nci maddesinde yazılı nitelikleri
taşıyan yerleri orman sınırları dışına çıkarmak üzere ayırmak,

c)
Orman sayılan yerlerden olduğu kabul edilerek orman sınırları içine alman ve
sahibi tarafından itiraz olunmadığından Devlete ait orman sayılmış olan tapulu yerleri
ayrıca belirtmek,
d)
Geri kalan Devlet ormanlarına ait sınırları göstermek
ile görevlidir.
Uygulanacak hükümler:
Madde 33. Sınırları kesinleşmiş ormanlarda, orman sınırları dışına çıkarılacak
yerler hakkında da orman kadastro ekiplerince bu Tüzüğün 25 ve 26 ncı maddelerine
göre işlem yapılır.
Ta-pulu yerler :
Madde 34. Orman kadastro ekipleri; düzenleyecekleri tutanaklarda, orman
sayılmaması gerektiği ve tapulu bulunduğu halde orman sınırları içine alınmış ve
sahibi tarafından itiraz edilmediği için orman sayılan yer haline dönüşmüş ve fakat
6831 sayılı Orman Kanununun değişik 2 nci maddesine göre orman sınırları dışına
çıkarılması gerekli olan yerleri, tapu sahibinin kimliğini, tapunun tarih ve numarasını
yazmak suretiyle ayrı bir madde halinde belirtirler.
Bu gibi yerler hava fotoğraflarına ve haritalara işlenir veya yersel ölçüleri yapılır.
Defter ve belgelerin gönderilmesi ve incelenmesi:
Madde 35. Kadastro ekipleri, sınırlaması kesinleşmiş ormanlarda, bu Tüzük
hükümlerine göre yapacakları çalışmaları bitirdikten sonra birliklerine ait tutanak
defteri ile hava fotoğrafları, haritalar, yersel ölçülere ait karne defterlerini bağlı
bulundukları orman Kadastro Komisyonu Başkanlığına gönderirler.
Komisyon başkanları, ekipleri tarafından gönderilen tutanaklar ve belgeler üzerinde
bu Tüzüğün 28, 29 ve 30 uncu maddelerinde gösterilen işlemleri yaparlar.
ALTINCI BÖLÜM
Ortak hükümler
Komisyon kararlarının kesinleşmesi:
Madde 36. Sınırlaması ilk defa yapılan veya evvelce yapılmış ve kesinleşmiş
"bulunan ormanlarda, orman kadastro ekiplerinin bu Tüzük hükümleri gereğince
düzenleyecekleri tutanaklar, orman kadastro komisyonlarının karara bağlayacakları
şekilde kesinleşir.
Kesinleşmiş tutanaklar ile bunlara göre düzenlenmiş bulunan kadastral haritalar,
komisyonlarca tekrar düzeltilemez ve ek bir karara konu yapılamaz.
Bu şekilde uygulaması tamamlanmış ormanlarda bu amaçla yeni bir çalışma
yapılamaz.
Tutanak ve haritaların gönderilmesi:
Madde 37. Kesinleşmiş tutanaklar ile haritalar orman kadastro komisyonları
başkanlıklarınca Orman Genel Müdürlüğüne, bunların diğer örneği de Genel
Müdürlükçe Orman Bakanlığı aracılığı ile Maliye Bakanlığına gönderilir.
Tarım sahiplerine verilecek bilgiler:
Madde 38. İtiraz olunmadığı için orman sayılan yer olarak kesinleşmiş ve 6831
sayılı Orman Kanununun değişik 2 nci maddesinde yazılı nitelikleri taşıdığı saptanmış

bulunan tapulu yerlere ait tutanak ve ilgili mevzuata göre gizli sayılmayan haritaların
diğer örneği, istemeleri halinde, tapu sahiplerine verilir.
YEDİNCİ BÖLÜM
Mütalaalar ve inceleme kurulları
Mahkemelere bildirilecek mütalaalar:
Madde 39 ̶ 6831 sayılı Orman Kanununun değişik geçici 1 inci maddesine göre
mahkemelerce istendiğinde; Devlete ait orman sayılan yerlerden bulunduğu tapu
veya kesinleşmiş mahkeme ilâmı ile anlaşılan ve yapılan inceleme sonunda adı
geçen Kanunun değişik 2 nci maddesinde yazılı nitelikleri taşıdığı saptanan yerler
hakkında Orman Bakanlığı orman sınırları dışına çıkarılması gereken yerlerden
olduğunu mütalaasında belirtir.
İnceleme kurulları:
Madde 40. Gerekçeli mütalaa istenen yerler hakkında, 6831 sayılı Kanunun
değişik 2 nci maddesinin uygulanmasına ait incelemeleri inceleme kurulları yapar.
İnceleme kurullarının kuruluşu ve çalışma esasları Orman Bakanlığınca çıkarılacak
yönetmelikte gösterilir.
İnceleme kurullarının görevleri:
Madde 41. İnceleme kurulları; 6831 sayılı Orman Kanununun değişik geçici 1 inci
maddesi gereğince verilecek olan gerekçeli mütalaanın hazırlanması amacıyla
düzenleyecekleri tutanak ve raporlardan ayrı olarak sözü edilen kanunun değişik 2
nci maddesinde belirtilen nitelikleri taşıyan yerler hakkında bu Tüzüğün 26 ncı
maddesinde belirtilen tutanakları ve haritaları düzenlerler.
İnceleme kurulları, bu Tüzüğün 39 uncu maddesinde yazılı nitelikleri taşımayan
yerlerle, esasen orman sayılmayan yerlerden olduğu neticesine vardıkları yerler
hakkında 6831 sayılı Orman Kanununun değişik 2 nci maddesine göre inceleme
yapamazlar.
Orman işletme müdürlüklerince yapılacak işler:
Madde 42. Orman İşletme müdürlükleri, inceleme kurullarının 6831 sayılı Orman
Kanununun değişik 2 nci maddesinin uygulanmasını gerekli gördükleri yerlere ait
inceleme tutanaklarının imzalı nüshalarından birini sıra numarası ile tutanak defterine
geçirirler.
Orman işletme müdürlükleri, ayrıca incelenen yerler için düzenlenen belgelerin birer
örneği ile Orman Bakanlığının inceleme emrini içeren bir dosya düzenlerler. Dosyalar
tutanak kayıt numarasına göre sıralanır.
Maliye Bakanlığına bilgi verilmesi:
Madde 43. Orman Bakanlığı, orman sayılan yerlerden iken Hazine adına orman
sınırları dışına çıkarılması gerektiği yolunda gerekçeli mütalaa bildirdiği yerler için
düzenlenen tutanak ve haritaların birer örneğini Maliye Bakanlığına göndererek
gerekli bilgiyi verir.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli hükümler
Ölçü işleri ve haritaların düzenlenmesi:

Madde 44. Orman kadastro komisyonlarınca orman sınırları dışına çıkarılan
yerlerin ölçülmesinde;
a)
Yersel (klasik) metod kullanıldığı takdirde, poligonlar memleket nirengi
şebekesine bağlanır ve koordineleri hesap edilir. Ancak, daha önce tapulama veya
kadastrosu bitirilmiş yerlerde orman sınırları dışına çıkarılan yerlerin dış sınırları
işaretlenir. Tapulama ve kadastronun bulunabilen nirengi ve poligon noktalarına
bağlantı yapılır.
b)
Fotogrametrik metod kullanılarak çizilecek haritaların 1/5000 ölçekli standart
topografik kadastral harita niteliğinde olması gereklidir.
Orman Bakanlığının izni alınmak suretiyle gerektiğinde, Devlet ormanlarının
kadastrosu ve sınırlarının tayin ve saptanmasına ait metodlar da uygulanabilir.
Harita ve Tapu Kadastro Genel Müdürlüklerinin yapacağı işler:
Madde 45. Bu Tüzüğe göre uygulama yapılacak ilçelerde tesis edilmiş memleket
nirengi şebekesine ait değerler, çalışma yapılacak yerlere münhasır olmak kaydıyla,
Orman Bakanlığının istemi üzerine, Harita Genel Müdürlüğünce karşılanır.
Aynı amaçla inceleme yapılacak ilçelerin Harita Genel Müdürlüğü veya Tapu
Kadastro Genel Müdürlüğünce alınmış hava fotoğrafları, istem üzerine, adı geçen
Genel Müdürlüklerce Orman Bakanlığına verilir.
Kamu kurumlarına ait ormanlarla özel ormanlar:
Madde 46. Orman kadastro komisyonlarının bu Tüzük hükümlerini uygulamak
üzere çalıştığı bölgelerde, tüzel kişiliği haiz kamu kuruluşlarına ait ormanlarla özel
ormanlar, sahipleri tarafından istenildiği ve giderleri karşılandığı takdirde
komisyonlarca bu yönden incelemeye tabi tutulurlar.
Bu ormanlarda, orman sınırları dışına çıkarılması gereken yerler ile yeniden meydana
gelen orman sınırları hakkındaki işlemler Orman Bakanlığının onayı ile kesinleşir.
Askerî yasak bölgelerdeki uygulama:
Madde 47 ̶ Askerî yasak bölgelerdeki ormanlarda yapılacak çalışmalar, önceden
Orman Bakanlığınca Millî Savunma Bakanlığına duyurulur. Millî Savunma Bakanlığı,
yapılacak incelemeler sırasında temsilci bulundurabilir.
Yürürlük:
Madde 48 ̶ 6831 sayılı Orman Kanununun 1744 sayılı Kanunla değişik 2 nci
maddesine dayanılarak düzenlenen ve Danıştay'ca incelenen bu Tüzük hükümleri,
Resmî Gazete ile yayımı gününde yürürlüğe girer.
Yürütme:
Madde 49 ̶ Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

