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YÖNETMELİK
Orman Genel Müdürlüğünden:
ORMAN SAYILMAYAN TAPULU TAŞINMAZLAR ÜZERİNDEKİ AĞAÇ
VE AĞAÇÇIKLARDAN FAYDALANILMASI
HAKKINDA YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel ğ n amacı; 31/8/1956 tar hl ve 6831 sayılı Orman Kanununun 1 nc
maddes ne göre orman sayılmayan tapulu taşınmazlar üzer ndek ağaç ve ağaççıklardan, sah pler n n aynı Kanunun
116 ncı maddes kapsamında faydalanmasına l şk n usul ve esaslar le uygulamaya yönel k ş ve şlemler
düzenlemekt r.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel k, Orman Kanununun 116 ncı ve ek 5 nc maddeler le 29/6/2006 tar hl ve
5531 sayılı Orman Mühend sl ğ , Orman Endüstr Mühend sl ğ ve Ağaç İşler Endüstr Mühend sl ğ Hakkında
Kanunun 4 üncü maddes n n b r nc fıkrasının (a) bend n n (19) numaralı alt bend ne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel ğ n uygulanmasında;
a) 2 ve 2/B madde alanları: Orman Kanununun 20/6/1973 tar hl ve 1744 sayılı, 23/9/1983 tar hl ve 2896
sayılı, 5/6/1986 tar hl ve 3302 sayılı kanunlarla değ ş k 2 nc maddes n n b r nc fıkrasının (B) bend ne göre Haz ne
adına orman sınırları dışına çıkarılan yerler ,
b) Ağaç: B yoloj k olarak en az beş metre ve daha yukarı boy yapab len; kökü, gövdes , tepes olan, yaşı ve
çapı ne olursa olsun odunsu b tk ler ,
c) Ağaççık: B yoloj k olarak boyu beş metrey bulmayan, çapı ne olursa olsun uzun ömürlü odunsu b tk ler ,
ç) Araz nceleme raporu: Taşınmazın orman sınırlarına göre durumu le f l sınırları, vasfı, araz dek
yüzölçümü, araz üzer ndek ağaçların c ns , yaşı, kapladığı alan, kapalılık durumu ve mülk yetle lg l d ğer b lg ler ,
kes m zn ver l p ver lmed ğ hususlarını çeren ve örneğ bu Yönetmel ğ n Ek-1’ nde bulunan evrakı,
d) B l rk ş : Kısıtlı olmayan, kırk yaşını b t rm ş ve mahall n özell kler n , taşınmazların esk ve yen
sah pler n , z lyetler n , taşınmazların bulunduğu yerler n mahall adlarını b len k ş ler arasından mahalle ve köylerde
muhtar tarafından seç len k ş y ,
e) Bölge müdürlüğü: Orman bölge müdürlükler n ,
f) Bölge müdürlüğü heyet : İlg l bölge müdür yardımcısı başkanlığında, kadastro ve mülk yet şube müdürü,
mülk yet konularında yet şm ş b r orman mühend s nden oluşan heyet ,
g) C varındak tab orman: Tapulu taşınmazın bulunduğu orman şletme şefl ğ le b t ş k orman şletme
şefl kler amenajman plan ün teler n kapsayan alanda tab olarak yet şm ş ağaç ve ağaççık türler nden oluşan ormanı,
ğ) Dağınık olma hâl : Ağaç ve ağaççıkların şgal ett kler kısımlarda kapalılığın tab olarak %10’dan az
olmasını,
h) DKGH: D k l kabuklu gövde hacm n ,
ı) Genel Müdürlük: Orman Genel Müdürlüğünü,
) İşlem dosyası: İşletme şefl ğ heyet nce oluşturulan, başvuruya l şk n yapılan şlemlere a t tüm b lg ve
belgeler n yer aldığı dosyayı,
j) İşletme müdürlüğü: Orman şletme müdürlükler n ,
k) İşletme müdürlüğü heyet : İşletme müdürlüğünce kurulan, şletme müdür yardımcısı veya orman mühend s
başkanlığında, lg l şletme şef , kadastro ve mülk yet şef , kadastro ve mülk yet şef bulunmaması hal nde mücav r
şletme şef nden oluşan heyet ,
l) İşletme şefl ğ : Orman şletme şefl kler n ,
m) İşletme şefl ğ heyet : İşletme şef başkanlığında, orman muhafaza memuru, b l rk ş ve ht yaç duyulması
hal nde kadastro ve mülk yet şef nden oluşan heyet ,
n) Kapalılık: Ağaç ve ağaççık tepe çatılarının bulundukları sahaya göre toprağı s perleme oranını,
o) Küme: Kapalılık dereces %10’dan fazla, üç hektardan küçük olan ağaç ve ağaççık topluluklarını,
ö) Meyvel ağaç ve ağaççık: Kültür formunda bulunan, meyve özell kler ne göre yumuşak çek rdekl , sert
çek rdekl , üzümsü narenc ye, sert kabuklu meyveler olarak değ ş k gruplara ayrılan ağaç ve ağaççıkları,
p) Mezarlıklar: Köy, kasaba ve şeh r halkının ölüler n defnett ğ veya kad mden ber mezarlık olarak
kullanılmış veya kullanılan yerler ,
r) Oda: Orman Mühend sler Odasını,

s) Oda onaylı şlem dosyası: Ormancılık büro ve ş rketler nce oluşturulan, başvuruya l şk n yapılan şlemlere
a t tüm b lg ve belgeler n yer aldığı dosyayı,
ş) ORBİS: Orman Genel Müdürlüğü ş ve şlemler n n elektron k ortamda yapıldığı orman b lg s stem n ,
t) Orman dares : Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşk latını,
u) Orman kadastrosu: 6831 sayılı Orman Kanunu le 21/6/1987 tar hl ve 3402 sayılı Kadastro Kanununun 4
üncü maddes kapsamında yapılan kadastro çalışmalarını,
ü) Orman sayılmayan yer: Kes nleşm ş orman kadastrosuna göre orman sınırları dışında kalan veya Orman
Kanununun 1 nc maddes n n st sna bentler nde bel rt len yerler ,
v) Orman sınırları ç nde ve b t ş ğ nde olma durumu: Tapulu taşınmazın dört taraftan kes nt s z ormana sınır
olması orman sınırları ç nde olma durumunu, tapulu taşınmazın en az b r taraftan ormana sınır olması orman
sınırlarına b t ş k olma durumunu,
y) Orman tahd d : Mülga 8/2/1937 tar hl ve 3116 sayılı Orman Kanunu le 6831 sayılı Orman Kanunu
kapsamında, Orman Kanununu değ şt ren 20/6/1973 tar hl ve 1744 sayılı Kanuna kadar yapılarak kes nleşm ş
sınırlandırma çalışmalarını,
z) Ormancılık büro ve ş rket : Orman Mühend sl ğ , Orman Endüstr Mühend sl ğ ve Ağaç İşler Endüstr
Mühend sl ğ Hakkında Kanun hükümler ne göre kurulmuş uzmanlık alanları le uzmanlık konularına uygun faal yet
gösteren Oda’ya kayıtlı, ruhsatlı yetk l büro ve ş rketler ,
aa) Park: Köy, kasaba ve şeh rlerde kamu dareler veya kamu tüzel k ş l kler nce orman kurma amacı dışında
rekreasyon veya çevreye güzell k vermes amacıyla tefr k veya tes s ed lm ş ağaç ve ağaççık ht va eden yerler ,
bb) Sah pl l k: Gerçek ve tüzel k ş ler n tapulu taşınmazlar üzer ndek mülk yet haklarını,
cc) Serbest meslek mensubu: Orman mühend s unvanına sah p olup, Orman Mühend sl ğ , Orman Endüstr
Mühend sl ğ ve Ağaç İşler Endüstr Mühend sl ğ Hakkında Kanun çerçeves nde ormancılık bürosunu kurmak üzere,
aynı Kanunun 5 nc maddes uyarınca yetk lend r len k ş ler ,
çç) Sıra: Küme vasfını taşımayan ağaç ve ağaççıkların b r veya b rkaç sıra hâl nde b rb r ardına yer alma
şekl n ,
dd) Şube müdürlüğü: Bölge müdürlüğünün kadastro ve mülk yet şube müdürlüğünü,
ee) Tab olarak yet şen: İnsan emeğ olmadan, tab olarak meydana gelen ağaç ve ağaççıkları,
ff) Topluluk: Taşınmaz üzer nde, ağaç ve ağaççıkların veya her k s n n beraberce bulunmaları ve %10 veya
daha fazla kapalılık teşk l etmes hâl n ,
gg) Tutanak: Orman Kanununun 116 ncı maddes n n (A) fıkrasına göre her türlü zat yapacak ve yakacak
ht yaçları le pazar satışları ç n h çb r kayıt ve şarta tab olmadan kes lerek taşınacak ağaçların Devlet ormanlarında
bulunan ağaç türler nden olması hal nde bu ağaçlar ç n ve 116 ncı madden n (B) fıkrasına göre karşılanacak yapacak
ve yakacak ht yaçları le kestane ve kızılağaçlar ç n İşletme Şefl ğ nce tanz m ed len kıymetl evrak statüsünde c lt ve
sıra numarası ver lm ş ve örneğ bu Yönetmel ğ n Ek-2’s nde bulunan evrakı,
fade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler, Faydalanmanın Temel Esasları, Sah pl l k
Belgeler ve Değerlend r lmes
Genel hükümler
MADDE 4 – (1) Orman sayılmayan yerler;
a) Orman tahd t veya kadastrosu yapılmayan yerlerde Orman Kanununun 1 nc maddes n n st sna bentler
kapsamına g ren,
b) Kes nleşm ş orman tahd t veya kadastrosu ve 2/B uygulamasına göre orman sınırları dışında kalan ve
Orman Kanununun 1 nc maddes n n st sna bentler kapsamında olan,
c) 26/1/1939 tar hl ve 3573 sayılı Zeyt nc l ğ n Islahı ve Yaban ler n n Aşılattırılması Hakkında Kanun le bu
Kanunu değ şt ren 14/7/1956 tar hl ve 6777 sayılı Zeyt nc l ğ n Islahı ve Yaban ler n n Aşılattırılması Hakkındak
3573 Sayılı Kanunun Sakız ve Nev ler yle Harnupluklara da Teşm l ne Da r Kanuna göre Devlet ormanlarından tefr k
ed lm ş yaban zeyt nl k, yaban veya aşılanmış fıstıklık, sakızlık ve harnupluk sahalardan, o günkü mevzuata göre
mar, ıslah ve teml k şartları yer ne get r lm ş ve tapuya bağlanmış yerlerde, tapu sınırları esas alınmak kaydıyla
yüzölçümü üç hektardan küçük olan zeyt n, sakız, fıstık ve harnup dışındak orman ağaçları le kaplı olan,
ç) Mak ye tefr k ed l p, ç ftç y topraklandırma ve skân mevzuatına göre tevz s yapılan, teml k kararı ver lm ş
ve tapuya bağlanmış yerlerde, tapu sınırları esas alınmak kaydıyla yüzölçümü üç hektardan küçük olan ağaç ve
ağaççıklarla kaplı olan,
yerlerd r.
(2) Orman Kanununun 1 nc maddes n n k nc fıkrasının (K) numaralı bend har ç d ğer bentler
kapsamındak tapulu taşınmazlar üzer nde bulunan, tab veya emekle yet şt r lm ş ağaç ve ağaççık topluluklarının
olduğu yerler; tapu sınırları esas alınmak suret yle değerlend r l r. Ağaç ve ağaççık topluluklarının bulunduğu yer; üç
hektardan küçük olması hal nde orman sayılmayan yer, üç hektar veya daha büyük olması hal nde se mülk yet
durumu esas alınmak suret yle orman sayılan yer olarak değerlend r l r. Bu ormanlar, hükm şahs yet ha z amme

müesseseler ne a t orman ya da husus orman olarak tes s ed lerek yapılacak olan amenajman planı kapsamında dare
ve muhafaza ed l r.
(3) Tapu s c l nde parsel n vasfı veya n tel ğ ; orman, eyleml orman ve f lî orman olarak tesc l ed lm ş olan
tüm taşınmazlar, parsel sınırları ve mülk yet esas alınmak suret yle orman rej m nde olan yer olarak değerlend r l r.
Bu yerler, yapılacak olan amenajman planı kapsamında dare ve muhafaza ed l r.
(4) Tapu s c l nde parsel n vasfı veya n tel ğ ; ham toprak, çalılık, meşel k, ağaçlık, çamlık, koru vb. olarak
tesc l ed lm ş olan taşınmazlar doğrudan orman rej m nde olan yer olarak değerlend r lmez. Bu yerler, bu madden n
k nc fıkrası kapsamında yapılacak nceleme sonucuna göre değerlend r l r.
(5) Kes nleşm ş orman tahd d veya kadastrosuna göre Devlet ormanları olarak sınırlandırılan alan ç nde
kalan özel mülk yete konu taşınmaz mallar ç n; tapu mal kler ne durumu anlatır b ld r m yapılarak tapuda,
kısmen/tamamen orman sınırları çer s nde kalmaktadır bel rtmes koydurulur. Bu yerlerle lg l olarak orman
dares nce; evvelce yapılmamışsa öncel kl olarak lg l köy veya mahallede orman kadastrosu ve 2/B madde
uygulaması yapılır. Yapılan uygulamanın kes nleşmes n müteak p tapu mal kler ne durumu anlatır tebl gat yapılarak,
tamamen veya kısmen orman sınırları ç nde kalan yerler n rızaen terk şlemler n n tebl ğ tar h nden t baren 30 gün
ç nde yapılmaması hâl nde tapu ptal davası açılacağı b ld r l r. Süres ç nde rızaen terk n yapılmaması durumunda
tapu ptal ve orman olarak tesc l ç n dava açılır.
(6) Kes m taleb ne konu olan taşınmaz üzer ndek ağaçlar, taşınır hale geld kten sonra satılab l r. Kes m
taleb ne konu olan yerlerde ağaçları satın alanlar ancak mal k n n veya vek l n n ağaçları kesmes nden sonra Orman
Genel Müdürlüğüne karşı muhatap olab l rler. Aks halde, ağaçlar satın alınmış olsa b le kes m taleb ve sonuçları le
lg l olarak çıkacak ht laflarda daren n muhatabı araz sah b d r.
(7) Devlet ormanları üzer nde yapılan özel ağaçlandırma sonucunda ağaç ve ağaççıkların kes lmes ve
nakled lmes le lg l ş ve şlemler bu Yönetmel k kapsamında değerlend r lmez.
(8) Orman Kanununun 116 ncı maddes ne göre dar para cezasına konu ed len taşınmazlardak ağaç ve
ağaççıklar ç n bu Yönetmel k kapsamında şlem yapılır.
Faydalanmanın temel esasları
MADDE 5 – (1) Orman Kanununun 116 ncı maddes n n (A) fıkrasında sayılan;
a) (Ç) Parklardan,
b) (D) Şeh r mezarlıklarından,
c) (E) Sah pl araz de bulunan ve c varındak ormanlarda tab olarak yet şmeyen ağaç ve ağaççık nev ler n n
bulunduğu yerlerden,
ç) (H) Tapu le özel mülk yette bulunan ve muh t n husus yetler ne göre yet şm ş veya yet şt r lecek olan her
nev meyvel ağaç ve ağaççıklarla örtülü yerlerden (fıstık çamlıkları ve palamut meşel kler har ç),
üzer ndek ağaç ve ağaççıklar Devlet ormanlarında yet şmeyen ağaç ve ağaççık türler nden se sah pler bu
ağaç ve ağaççıkları h çb r kayıt ve şarta tâb olmadan kes p taşıyab l rler. Bu yerlerde kes lecek ağaç ve ağaççıkların
Devlet ormanlarında bulunan ağaç ve ağaççık nev ler nden olması hal nde sadece bu ağaç ve ağaççıklar ç n sah pler ,
bu Yönetmel ğ n 8 nc maddes nde bel rt len d lekçe ve ekler le b rl kte şletme şefl ğ ne müracaatı üzer ne şletme
şefl ğ heyet veya talep sah b n n steğ hal nde ormancılık büro ve ş rketler tarafından hazırlanan ve şletme
şefl ğ nce kontrol ve tasd k ed len şlem/Oda onaylı şlem dosyasına dayanarak şletme şef veya görevlend receğ
orman muhafaza memuru tarafından tutanak düzenlenerek b r nüshası müracaat sah b ne ver lmek suret yle kes p
taşıyab l rler, ayrıca damga ve nakl ye tezkeres aranmaz.
(2) Aynı Kanunun 116 ncı maddes n n (B) fıkrasında sayılan:
a) (D) Kasaba ve köyler n hudutları çer s nde bulunan esk (kad m) mezarlıklardak ağaç ve ağaçlıklarla
örtülü yerlerden,
b) (F) Tapu le özel mülk yette bulunan ve tarım araz s olarak kullanılan, dağınık veya yer yer küme ve sıra
hal nde k her nev ağaç ve ağaççıklarla örtülü yerlerden,
c) (G) Yüzölçümü üç hektarı aşmayan sah pl araz de tab olarak yet şen her nev ağaç ve ağaççıklarla örtülü
yerlerden,
ç) (H) Tapu le özel mülk yette bulunan ve muh t n husus yetler ne göre yet şm ş veya yet şt r lecek olan fıstık
çamlıkları ve palamut meşel kler nden,
d) (K) Orman sınırları dışında olup, alan büyüklüğüne bakılmaksızın sah pl araz lerde, ek m ve d k m yolu le
yet şt r len her nev ağaç ve ağaççıklarla örtülü yerlerden,
taşınmazın bulunduğu belde/köy/mahallede kullanılmak üzere taşınmaz sah pler n n talep edeceğ m ktar
kadar her türlü yapacak ve yakacak ht yaçları, sah pler n n bu Yönetmel ğ n 8 nc maddes nde bel rt len d lekçe ve
ekler le b rl kte şletme şefl ğ ne müracaatı üzer ne şletme şefl ğ heyet veya talep sah b n n steğ hal nde
ormancılık büro ve ş rketler tarafından hazırlanan ve şletme şefl ğ nce kontrol ve tasd k ed len şlem/Oda onaylı
şlem dosyasına dayanarak şletme şef veya görevlend receğ orman muhafaza memuru tarafından tutanak
düzenlenerek b r nüshası müracaat sah b ne ver lmek suret yle karşılanır, ayrıca damga ve nakl ye tezkeres aranmaz.
Adrese dayalı nüfus kayıt s stem ne göre kamet ed len yer köy/mahalle/belde sınırları dışında se en fazla y rm
metreküp DKGH’den elde ed lecek her türlü yapacak ve yakacak ht yaçları nakl ye şlem ne tab d r, lg l tutanak

nakl yeye müsten t yapılır. Bu yerlerden sah pler n n pazar satışları ç n yapacakları her türlü kes mler, keş f, damga
ve nakl ye şlemler ne tab d r. Pazar satışları ç n bu Yönetmel ğ n 8 nc maddes nde bel rt len şek lde şlem yapılır.
(3) Orman sayılmayan tapulu taşınmazlar üzer nde; fındıklık, çay bahçes ve çeş tl z raat araz ler çer s nde
bulunan c varın özell kler ne göre kend l ğ nden veya emekle yet şt r len dağınık, sıra, yer yer küme hal ndek
kızılağaç ve kestane ağaçlarından sah pler her türlü zat ht yaçları ç n k nc fıkrada bel rt ld ğ g b düzenlenecek
tutanakla faydalanırlar. Pazar satışı talepler hal nde bu tutanak yapılacak damga ve nakl ye tezkeres ne dayanak
yapılır.
(4) İk nc ve üçüncü fıkralarda bel rt len yapacak ht yaçları her b r tapulu taşınmaz ve mal k ç n beş yılda b r,
yakacak ht yaçları se her yıl karşılanır.
(5) Orman rej m ne g ren;
a) Orman Kanununun 1 nc maddes n n st sna bentler ne g rmeyen; tab olarak yet şen ve emekle yet şt r len
ağaç ve ağaççık topluluklarının bulunduğu yerlerde,
b) Kes nleşm ş orman tahd t veya kadastrosuna göre veya hükmen; Devlet ormanı, hükm şahs yet ha z amme
müesseseler ne a t orman ve husus orman olan yerlerde,
c) Devletleşt r lm ş ormanlarda,
ç) İade ed len ormanlarda,
bu Yönetmel k kapsamında faydalandırma yapılmaz.
Tutanak dayanağı olan şlem/Oda onaylı şlem dosyasının hazırlanması
MADDE 6 – (1) Orman Kanununun 116 ncı maddes n n (A) ve (B) fıkralarında ve bu Yönetmel ğ n 5 nc
maddes nde fade ed len tutanak dayanağı olan şlem/Oda onaylı şlem dosyası; Orman Kanununun 116 ncı
maddes n n (A) ve (B) fıkralarına göre kes len ağaç ve ağaççıklar, taşınmazın bulunduğu belde/köy/mahalle sınırları
çer s nde kullanılacak se şletme şefl ğ heyet tarafından, köy/belde/mahalle sınırları dışına taşınması taleb hal nde
se şletme şefl ğ heyet veya ormancılık büro ve ş rketler tarafından hazırlanır.
(2) Tutanaklar c lt ve yaprak numaraları bell olan kıymetl evrak n tel ğ nde olup, k nüsha düzenlenecek b r
aded taşıyıcıya ver lecek b r aded d p koçanda bırakılacaktır. Tutanak c ltler n n bastırılması, kayıt altına alınması,
muhafazası, tesl m ve tesellümler le kontroller orman şletme müdürlüğü yetk ve sorumluluğundadır.
Sah pl l k belgeler ve değerlend r lmes
MADDE 7 – (1) Taşınmazın sah pl l ğ ;
a) Tapulama/kadastro, mar mevzuatı veya hükmen lg l ler adına oluşturulan,
b) 2/B alanlarının Devlet tarafından satışı veya tahs s sonrası tes s ed len,
tapu kayıtlarıyla mümkündür.
(2) Kes nleşen orman tahd t veya kadastrosuna göre orman sayılmayan yerlerde; tapulama/kadastro, mar
mevzuatı veya hükmen lg l ler adına oluşturulan ve tapuda hâlen k ş ler adına kayıtlı olan taşınmazlara l şk n tapu
kayıtları esas alınır, başkaca h çb r değerlend rme yapılmaz.
(3) Kayıt ve belgeler n araz ye uygulanamaması hâl nde, lg l den yetk l L sanslı Har ta Kadastro Mühend sl k
bürosu veya yetk l L sanslı Har ta Kadastro Mühend sl k bürosu bulunmayan yerlerde kadastro müdürlüğünce
yapılacak apl kasyon üzer ne düzenlenecek koord natlı apl kasyon krok s sten r.
(4) Sınır ve mülk yet anlaşmazlığı olan veya bu anlaşmazlığın mahkemeye nt kal ett ğ yerlerde, kes nleşm ş
mahkeme kararına göre şlem yapılır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Müracaat, İnceleme ve Değerlend rme
Müracaat
MADDE 8 – (1) Bu Yönetmel ğ n 5 nc maddes n n k nc ve üçüncü fıkralarında bel rt len yerlerden pazar
satışları ç n sah pler e-Devlet uygulaması üzer nden veya d lekçeler ne;
a) Tapu belges veya tapu da res nden alınmış tapu kayıt örnekler n ,
b) Müracaat edenler, taşınmazın h ssedarlarından b r s veya h ssedarların dışında üçüncü şahıslar se d ğer
h ssedarların veya mal k n n; noter onaylı veya köy muhtarı ve ht yar heyet n n en az k üyes tarafından onaylanarak
mühürlenen yazılı muvafakat n ,
c) Mal k n yurtdışında olması durumunda elç l k veya konsolosluk onaylı muvafakat-mutemet belges n ,
ç) Mal k ölmüş se veraset lamını,
d) Türk ye Cumhur yet k ml k numaralı k ml k kartı örneğ n ,
e) Ormancılık büro ve ş rketler tarafından tanz m ed len Oda onaylı şlem dosyasını,
ekleyerek orman şletme müdürlüğüne müracaat eder.
(2) Köy Tüzel k ş l kler ne a t taşınmazlarda, Kaymakamlıkça onaylı muhtar ve ht yar heyet kararı sten r.
(3) Oda onaylı şlem dosyasında; b r nc fıkrada bel rt len belgeler le d k l ağaç ölçü tutanağı, parsel n
şlend ğ koord natlı orman kadastro har tası, araz nceleme raporu ve bu Yönetmel kte taşınmaz ve müracaat
durumuna göre sten len b lg ve belgeler bulunur. e-Devlet üzer nden ve orman dares nden usulüne uygun tem n
ed leb lecek b lg ve belgeler ayrıca talep ed lmez.

(4) Taşınmazın kamulaştırılması hal nde kamulaştırmayı yapan kurumun muvafakatıyla, taşınmazın
kamulaştırma sırasındak sah b bu Yönetmel k hükümler ne göre müracaatta bulunab l r.
(5) Cev z ve aşılı kestane ağaçlarının kes m ne her yıl 15 Kasım-15 Mart tar hler arasında z n ver l r. Ancak,
mahkemece kes m ne karar ver lm ş, ayakta kurumuş, fırtına ve sel g b doğal afetler sonucu yıkılmış olan veya baraj,
gölet, sulama kanalı, yol g b yapıların yapımı esnasında kes m nde zaruret görülen cev z ve aşılı kestane ağaçlarının
kes m ne her zaman z n ver leb l r.
(6) Kad m mezarlıklarda bulunan ağaç ve ağaççıkların kes m talepler ne; mülk dare am rler nden, Kültür
Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ve Tab at Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden veya bunların taşra
b r mler nden mezarlık üzer ndek ağaçların kes m nde sakınca görülmed ğ ne da r alınacak belgeler n de eklenmes
gerekl d r.
(7) 9/8/1983 tar hl ve 2873 sayılı M llî Parklar Kanunu kapsamındak alanlarda bulunan orman sayılmayan
yerlerden sah pler n n bu Yönetmel ğe göre yapacakları taleplerde, Doğa Koruma ve M llî Parklar Genel Müdürlüğü
le Tab at Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün veya bunların taşra b r mler n n uygun görüşü alınır.
(8) 21/7/1983 tar hl ve 2863 sayılı Kültür ve Tab at Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında kalan orman
sayılmayan yerlerdek taşınmaz, s t alanları ve korunan kültür varlıklarının bulunduğu alanlarda olması hal nde Kültür
Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü veya taşra b r mler nden z n alındığına da r belge eklen r.
(9) İl, lçe ve belde merkezler ndek taşınmazlar üzer nde bulunan ağaç ve ağaççıkların kes m nde DKGH
m ktarına bakılmaksızın; taşınmazın gerçek ve tüzel k ş lere, beled ye ya da d ğer kamu tüzel k ş l kler ne a t olması
hal nde yetk l ler n n, şletme şefl ğ heyet veya ormancılık büro ve ş rketler ne tanz m ett recekler şlem/Oda onaylı
şlem dosyası le bu Yönetmel k hükümler ne göre şlem yapılır.
(10) Orman Kanununun 1 nc maddes st sna bentler kapsamında olan Haz ne taşınmazlarında bulunan ağaç
ve ağaççıkların kes m talepler nde; b r kuruma tahs sl olup olmadığına bakılmaksızın Çevre ve Şeh rc l k Bakanlığı
M ll Emlak Genel Müdürlüğü taşra b r mler nce lg l mevzuatında z n verd ğ gerçek ve tüzel k ş ler n, şletme
şefl ğ heyet veya ormancılık büro ve ş rket ne tanz m ett recekler şlem/Oda onaylı şlem dosyası le bu Yönetmel k
hükümler ne göre şlemler yapılır.
(11) 25/2/1998 tar hl ve 4342 sayılı Mera Kanununa tab yerlerde bulunan ağaç ve ağaççıkların kes m
talepler nde; l mera kom syonunun z n verd ğ gerçek ve tüzel k ş ler n şletme şefl ğ heyet veya ormancılık büro ve
ş rket ne tanz m ett recekler şlem/Oda onaylı şlem dosyası le bu Yönetmel k hükümler ne göre şlemler yapılır.
İnceleme
MADDE 9 – (1) Bu Yönetmel ğ n 5 nc maddes n n k nc ve üçüncü fıkralarında bel rt len pazar satışları ç n
serbest ormancılık büro ve ş rketler nce tanz m ed len Oda onaylı şlem dosyası şletme müdürlüğü heyet nce
ncelen r, eks k evrak var se ormancılık büro ve ş rket ne b ld r l r, belgeler tamamlanıncaya kadar talep
değerlend rmeye alınmaz.
(2) Serbest ormancılık büro ve ş rketler nce tanz m ed len Oda onaylı şlem dosyası, şletme müdürlüğü
heyet nce Orman Kanununun 1 nc maddes n n st sna bentler hükümler ne göre ncelen r.
(3) Müracaat dosyasının tam ve usulüne uygun olduğu tesp t ed ld kten sonra durum ormancılık büro veya
ş rket ne b ld r l r.
(4) Araz ncelemes ; serbest ormancılık büro ve ş rket yetk l s le b l rk ş tarafından yapılır. Araz
ncelemes , müracaat belgeler n n tamamlanma tar h nden t baren en geç on beş gün çer s nde sonuçlandırılır. Araz
ncelemes n n yapılmasını engelleyen yağmur, kar, afet vb. nedenlerle bu süre uzatılab l r.
Belgeler n araz ye uygulanması, araz nceleme raporu
MADDE 10 – (1) Bu Yönetmel ğ n 5 nc maddes n n k nc ve üçüncü fıkralarında bel rt len pazar satışları
ç n müracaat evraklarının ncelenmes , araz keşf ve belgeler n araz ye uygulanması le araz nceleme raporunun
tanz m serbest ormancılık büro ve ş rketler tarafından yapılır. İşletme müdürlüğü heyet tarafından Oda onaylı şlem
dosyası evrakları araz de ve büroda kontrol ed lerek hazırlanan araz nceleme raporu, şletme müdürlüğü onayına
gönder l r.
(2) Araz nceleme raporunun, şletme müdürlüğünce uygun görülmes hal nde onaylanarak, Oda onaylı şlem
dosyasının b r takımı şletme şefl ğ ne gönder l r. Uygun görülen veya görülmeyen talepler n net ces , şletme
müdürlüğünce gerekçeler açıklanmak suret yle on beş gün ç nde talep sah b ne b ld r l r.
(3) Orman alanlarına b t ş k tapulu taşınmazların orman sınır apl kasyonu şletme müdürlüğü/ şletme şefl ğ
heyet nce yapılır.
İt razlar ve ncelenmes
MADDE 11 – (1) Ormancılık büro ve ş rketler tarafından lk ncelemey müteak p hazırlanan olumlu Oda
onaylı şlem dosyasının şletme müdürlüğünce uygun görülmemes veya ormancılık büro ve ş rketler tarafından
olumsuz düzenlenen Oda onaylı şlem dosyasına, talep sah b nce yapılan t razlar bölge müdürlüğüne b ld r l r.
(2) İt razlar, bölge müdürlüğü heyet nce ncelenerek karara bağlanır. Bölge müdürlüğünün onayını müteak p
nceleme sonuçları gerekçeler le b rl kte şletme müdürlüğüne ve talep sah b ne on beş gün ç nde b ld r l r.
(3) İşletme müdürlüğünce, b ld r len sonuca göre şlem yapılır.
D k l ağaç damgası, kes m, mamul damgası ve nakl ye

MADDE 12 – (1) İşletme Müdürlüğünce onaylanmış Oda onaylı şlem dosyasının şletme şefl ğ ne gel ş
tar h nden sonra en geç on beş gün çer s nde d k l ağaç ölçü tutanağına bağlanan ağaçların d k l ağaç damgası
şletme şef tarafından yapılır. Oda onaylı şlem dosyasına konu ağaç ve ağaççıkların damgalanmasında ormancılık
büro ve ş rket yetk l s n n de hazır bulunması ve damga aynalarının bu yetk l tarafından açılması zorunludur.
(2) Oda onaylı şlem dosyasına konu ağaç ve ağaççıkların kütüğü d b nde boylarına göre ayrılması, yuvarlak
ağaç ölçü tutanağına bağlanması, sterle ölçülen emval varsa m ktar olarak bu tutanağa yazılması ormancılık büro ve
ş rketler sorumluluğundadır. Üret len emvaller, yuvarlak ağaç ölçü tutanağına uygunluğu görüldükten sonra şletme
şef veya görevl memur tarafından mamul damga le damgalanır. Ayrıca sterle ölçülen emval varsa m ktar olarak bu
tutanağa yazılır ve şletme şefl ğ n n bel rleyeceğ süre ç nde nakled l r.
(3) Bu Yönetmel ğe göre yapılan şlemlerde, Oda onaylı şlem dosyasının şletme müdürlüğünce
onaylanmasından t baren altı ay ç nde kes m ve nakl ye dah l tüm şlemler n b t r lmes esastır. Bu süre çer s nde
şlemler b t r lemeyen Oda onaylı şlem dosyası ptal ed l r. İptal ed len şlemler ç n bu Yönetmel k kapsamında
yen den uygulama yapılır.
(4) Nakl ye şlemler , 4/6/2004 tar hl ve 25482 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Orman Ürünler ne
Ver lecek Taşıma Belgeler ne A t Yönetmel k hükümler ne göre yapılır.
(5) Damga şlemler , 10/4/2004 tar hl ve 25429 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Orman Genel Müdürlüğü
Damga Yönetmel ğ hükümler ne göre yapılır.
Sorumlular
MADDE 13 – (1) Mal k veya mal k n kanun vek l , her türlü anlaşmazlıkta orman dares ne karşı sorumludur.
(2) Faydalanmaya konu taşınmaz ve üzer ndek ağaç ve ağaççıklarla lg l ht laf olup olmadığı hususunda
taşınmaz sah b nden yazılı beyan ve taahhütname, b l rk ş , muhtar veya muhtarın yokluğunda ht yar heyet nden
görevlend r len azadan se yazılı beyan alınır. Beyanlar üzer ne yapılan şlemlerden beyan sah pler sorumludur.
(3) Serbest Meslek Mensupları, Orman Mühend sl ğ , Orman Endüstr Mühend sl ğ ve Ağaç İşler Endüstr
Mühend sl ğ Hakkında Kanunun 10 uncu, 11 nc ve 12 nc maddeler nde bel rt len yasak ve cezalara tab d rler.
İşlemler n kayıt altına alınması
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmel k doğrultusunda yapılan tüm talepler ve uygulama sonuçları şletme
müdürlüğünde ve lg l şletme şefl ğ nde kayıt altına alınır. Ormancılık büro ve ş rketler tarafından tanz m ed len Oda
onaylı şlem dosyaları, Oda mevzuatının bel rled ğ süre kadar ormancılık büro ve ş rketler nde saklanır.
(2) Bu Yönetmel k kapsamındak şlemler ORBİS’te yapılır.
H zmet g derler
MADDE 15 – (1) Orman Kanununun 116 ncı maddes n n (B) fıkrasında ve bu Yönetmel ğ n 5 nc
maddes n n k nc ve üçüncü fıkralarında bel rt len yerlerde yapılacak pazar satışları ç n h zmet g der ; araz
ncelemeler ne katılacak şletme şefl ğ heyet , şletme müdürlüğü heyet ve uygunluk kontrolü yapacak olanlara
ödenecek her türlü yol g derler ve gündel kler le zarur olarak kullanılan resmî h zmet vasıtalarının şletme g derler
toplamından oluşur. Buna göre hesaplanan h zmet g der her yılbaşında Orman Genel Müdürlüğü tarafından orman
bölge müdürlükler ne b ld r l r. H zmet g der talep sah b nce avans olarak orman dares ne yatırılır. Araz
ncelemeler , uygulamaları ve kontroller ne katılacak şletme şefl ğ heyet , şletme müdürlüğü heyet ve uygunluk
kontrolü yapacak olanlara ödenecek h zmet bedel avans olarak alınan h zmet g der nden karşılanır, artan bedel
lg l s ne ade ed l r. H zmet bedel ödemeler 10/2/1954 tar hl ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümler ne tab
değ ld r.
(2) H zmet g der yatırılmadan araz ncelemes ne çıkılmaz.
(3) İt raz ncelemeler nden h zmet g der alınmaz.
(4) H zmet bedel ödenmes ve mahsup şlemler , sarf evrakına dayalı olarak şletme müdürlüğünce usulüne
göre yapılır.
(5) Her parsel ç n ayrı dosya açılır, g derler ayrı ayrı hesaplanarak tahs l ed l r.
(6) Avansların tahs l le hesaplardan yapılacak her türlü ödeme ve ade şlemler orman şletme müdürlüğünce
genel hükümlere göre kontrol ed l r.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeş tl ve Son Hükümler
Yürürlükten kaldırılan yönetmel k
MADDE 16 – (1) 3/8/2012 tar hl ve 28373 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Orman Sayılmayan
Yerlerdek Ağaç ve Ağaççıklardan Faydalanılması Hakkında Yönetmel k yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmel k yayımı tar h nde yürürlüğe g rer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmel k hükümler n Orman Genel Müdürü yürütür.
Ekler ç n tıklayınız.

