31 . 8 . 1956 Tarihli ve 6831 Sayılı Orman Kanununun Bazı Maddelerinin Değişti
rilmesine Dair Kanun
(Resmî Gazete ile yayımı :19.6.1986 Sayı : 19139)
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M A D D E 1. — 6831 sayılı Orman Kanununun 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 2. — Orman sayılan yerlerden :
A)

öncelikle orman içindeki köyler halkının kısmen veya tamamen yerleştirilmesi maksadıyla, orman ola

rak muhafazasında bilim ve fen bakımından hiçbir yarar görülmeyen aksine tarım atanlarına dönüştürülme
sinde yarar olduğu tespit edilen yerler üe halen orman rejimi içinde bulunan funda ve makilerle örtülü yer
lerden tarım alanlarına dönüştürülmesinde yarar okluğu tespit edilen yerler,
3)

31.12.1981 tarihinden önce büklm ve fen bakımından orman niteliğini tam olarak kaybetmiş yerler

den; tarla, bağ, bahçe, meyvelik, zeytinlik, fındıklık, fıstıkhk (Antep fıstığı, çam fıstığı) gibi çeşitli tarım alan
ları veya otlak, kışlık, yaylak gibi hayvancılıkta kullanıl masında yarar olduğu tespit edilen araziler İle şehir,
kasaba ve köy yapılarının toplu olarak bulunduğu yerleşim alanları,
Orman sınırlan dışına çıkartıhr.
Orman sınırları dışına çıkartılan bu yerler Devlete ait ise Hazine adına, hükmî şahsiyeti haiz amme mü
esseselerine ait ilse bu müesseseler adına, hususî orman ise sahipleri adına orman sınırlan dışına çıkartılır. Uy
gulama kesinleştikten sonra tapuda kesin tashih ve tescil işlemi yapılır.
Bu yerler dışında orman sınırlarında hiçbir suretle daraltma yapılamaz.
Bu madde hükümleri; muhafaza ormanı, milli park olarak ayrılan, izin ve irtifak hakkı tesis edilen orman
lık alanlarda ve 3 üncü madde ile orman rejimi içine alınan yerlerde bu niteliklerin devamı süresince, yanan
orman sahalarında ise hiçbir şekilde uygulanmaz.
M A D D E 2. — 6831 sayıh Orman Kanununun 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 7. — Devlet ormanları ile evvelce sınırlaması yapılmış olup da herhangi bir şekilde orman sınırlan
dışında kalmış ormanların, hükmî şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait ormanların ve hususî ormanların or
man kadastrosu ve bu ormanların içinde ve bitişiğinde bulunan her çeşit taşınmaz malların ormanlarla müşte
rek sınırlarının tayin ve tespiti üe, bu Kanunun 2 nci maddesinde yer alan orman sınırlan dışına çıkarma iş ve
İstemleri orman kadastro komisyonları tarafından

yapılır.

Orman kadastro komisyonları, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığınca atanacak bir orman yüksek mühen
disi veya orman mühendisinin başkanlığında, bir orman yüksek mühendisi veya orman mühendisi veya bunla
rın bulunmaması halinde orman teknikeri, bir ziraat yüksek mühendisi veya ziraat mühendisi veya bunlann
bulunmaması halinde ziraat teknisyeni, mahallî ziraat odalarınca bildirilecek bir temsilci üe beldelerde bele
diye encümenince, köylerde köy muhtarhğmca bildirilecek bir temsilci olmak üzere bir başkan ve dört üyeden
teşekkül eder.
Komisyon başkan ve üyelerine ödenecek tazminat ve harcırah miktarîan her yıl bütçe Kanunu Üe bebrlenir.i
Komisyonların çalışma usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir.
M A D D E 3. — 6831 sayıh Orman Kanununun 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 8. — Orman kadastrosunun ve bu Kanunun 2 nci maddesi gereğince orman sınırlan dışına çıkar
ma İşlemlerinin yapılacağı il ve üçeler Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığınca belirlenir..
Kadastro çalışmalarının yapılacağı yerler en az bir ay önce radyo ve diğer yayın araçlım ile ilan olunur.
Orman kadastrosu ve sınırlan dışına çıkarma işlerine ait arazi çahşmalannm başlama tarihi ise, orman
kadastro komisyonu tarafından en az 15 gün önceden çalışacak belde ve köylerle bunlara bitişik belde ve köy
lerin uygun yerlerine asılarak ikan edilir.
îlan işlemlerine ait usul ve esaslar yönetmelikte düzenlenir.
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M A D D E 4, — 6831 sayılı Orman Kanununun 9 uncu maddesinin 3 üncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştMlmlştir.
Tutanaklar, orman kadastrosu ve bu Kanunun % nci maddesinin (B) bendinin uygulamalarında her belde re
köy için, (A) bendinin uygulamasında ise bir veya birden fazla köy ve belde veya ilçe hudutları içinde kalan bü
tün köyler için tutulur ve tutanak defterine yazılır. Bu tutanaklar komisyon başkam, üyeler, bilirkişiler ve ha»
zır bulundukları takdirde orman içinde veya bitişiğinde tsşmmm

mal sahibi olanlar ile kullananlar veya ka

nom mümessilleri veya vekilleri tarafından imza edilir,
M A D D E 5. — 6831 sayıh Orman Kanununun 10 uncu maddesinin 1 inci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir.
Sınırlaması ve

bu Kanunun 2 nci tmaddesine göre, orman sınırları dışına çıkarma işlemleri bitirilen köy

ve beldelere ait düzenlenen kadastro dosyalan Orman Genel Müdürlüğüne gönderilir. Orman Genel Müdür
lüğünce bulunan şekli ve hukukî noksanlıklar komisyonlarca düzeltildikten sonra Orman Genel Müdürlüğünce
ilgili valiliklere gönderilir. Kadastro işlemleri valinin onayı ile yürürlüğe girer. Kadastro tutanak suretleri haritalan ile birlikte orman kadastro komisyonlarınca ilgili köy ve beldelerin uygun yerlerine asılmak suretiyle ilan edi
lir. Ayrıca, tutanak suretleri Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğünün mahal! kuruluşla
rına intikal ettirilir.
M A D D E 6. — 6831 sayıh Orman Kanununun 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 11. — Orman kadastro komisyonlarınca düzenlenen tutanakların askı sureti ile ilanı, ilgililere şah
sen yapdan tebliğ hükmündedir. Tutanak ve kararlara karşı askı tarihinden itibaren altı ay içinde görevli re
yetkili adliye mahkemelerine müracaatla sınırlamaya ve bu Kanunun 2 nci maddesine göre orman sınırlan dı
şına çıkarma işlemlerine Tanın Orman ve Köyişleri Bakanlığı ile hak sahibi gerçek ve tüzelkişiler itiraz edebilir.
Bu müddet içinde itiraz olmaz ise komisyon kararlan kesinleşir.
Sınırlamaya itiraz daralan her türlü harç ve resimden muaftır.
Hak sahibi gerçek re tüzelkişiler tarafından açılacak sınırlamaya itiraz daralarında hasım Orman Genel
Müdürlüğü, bu Kanunun 2 nci maddesine göre orman sınırlan dışına çıkarma işlemlerine karşı açılacak iti
raz davalarında ise hasım Taran Orman ve Köyişleri Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğüdür.
Kadastrosu yapılıp kesinleşen devlete ait ormanlar, tapu dairelerince hiçbir harç, vergi ve resim alınmaksızın
Hazine adına tapuya tescil olunur.
Sınır noktalarındaki taş, beton, kazık ve diğer işaretler Orman Genel Müdürlüğünce korunur.
M A D D E 7, — 6831 sayıh Orman Kanununun 52 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
Şehir, kasaba ve köy yapdanmn toplu olarak bulunduğu yerlerdeki özel orman alanlarında ifraz yapılma
mak ve yatay alanın % 6'sını geçmemek kaydıyla inşaatyapıiahitir. İnşaatların yapılmasında orman alanlarının
tabiî vasıflarının korunmalanna özen gösterilir.
MADDE 8. — 6831 sayıh Orman Kanununun 57 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 57. — Orman sahasını artırmak maksadıyla, orman sınırlan içinde yangın ve çeşitli sebeplerle mey
dana gelmiş açıklıklarda, verimsiz, vasıflan bozulmuş ve amenajman planlarında toprak muhafaza karakteri ta
şımadığı halde muhafazaya aynlmış orman alanlan ile,

Devlete ait olup orman yetişme muhiti şartlan bakımın

dan elverişli olan yerlerde; köy tüzelkişilikleri ve diğer gerçek ve tüzelkişiler tarafından Orman Genel Müdür
lüğünce uygun görülecek planlara göre ağaçlandırma yapılabilir.
Köy, kasaba ve şehirler civarında Devlete veya diğer kamu tüzelkişilerine ait arazilerde de gerekli şartlar
bulunduğu ve ilgili kuruluşlann talebi olduğu veya muvafakatlan alındığı takdirde bu kuruluşlarca tesis edilmek
ve bakılmak şartıyla orman idaresince ağaçlandırmalar yapılabilir.
Bu yerler için lüzumlu fidan ile ağaçlandırma planlan ve ağaçlandırma ile ilgili yardımlar bedelsiz sağlana
bilir. Ağaçlanduılan sahayı orman halinde koruyup idame ettirmeyenlerden izin haklan geri alınır. İmar ihya
çalışması yapılacak bozuk koru ve bozuk baltalık ormanlarında da bu fıkra hükümleri uygulanır. Mülkiyeti Ha
zinede kalmak üzere bu ağaçlandırma sonucu meydana gelecek ormandan faydalanma usulü, bu Kanunda yer
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alan hususî ormanlara ait hükümlere göre yürütülür. Bozuk ormanlardan çıkacak her nevi orman emvali,
üretim, tasana ve diğer giderler kendilerine ait olmak

üzere bu sahaları boşaltıp ağaçiandıracaklara tarife be

deli üzerinden pazar satışı olarak verilir. Uygulama usul ve esasları Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığınca ha
zırlanacak yönetmelikte gösterilir.
M A D D E 9. — 6831 sayıh Orman Kanununun 62 ne; maddesi aşağıdaki şekikle cleğişiiriSraiştk.
Madde 62. — Ağaç sevgisinin yayılmasını ve kökleşmesini teminen Orman Genel Müdürlüğü gerekli yayın
ve propogandayı yapar.
Öğrencilerin ve askerlerin ağaç dikimi ve bakımında görevîendiriîmesi ve ağaçların faydaları hakkında ders
ler okutulmasıyla ilgili esaslar Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı ile M i l î Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanlığı ve Millî Savunma Bakanlığı tarafından müştereken hazırlanacak yönetmeliklerde düzenlenir.
M A D D E 10. — 6831 sayıh Orman Kanununun geçici 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlen
miştir.
Geçici Madde 2. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılmasına başlanmış, ancak tamamla
namamış orman sınırlama ve orman sınırları dışına çıkarma işlemleri, bu Kanunla değiştirilen ilgili madde hü
kümlerine göre orman kadastro komisyonlarınca tamamlanır.
Tamamlama çalışmalarının usul ve esasları Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığınca belirlenir.
M A D D E 11. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe giren
M A D D E 12. — Bu Kanun hükümlerim Bakanlar Kurulu yürütür.
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