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MADDE 1. — 6831 sayılı Orman Kanununa aıağıda yazılı geçici 6 nci madde eklenmiştir :
GI2ÇÎCÎ MADDE 6. — 15 . 10 . 1961 tarihinden önce fiilen, ilmen ve tamamen orman olmak
tan çıkmış, orman bütünlüğünü bozmıyan ve boz nıyacak olan iklim, su ve toprak rejimine zarar
vcrmiyeceği anlaşılan ve toprak sınıfı ve kullanma kabiliyeti bakımından daha verimli kültür
arazisine kalbi uygun bulunan yerlerle (Orman içi mer'a, yaylak ve çayırlar hariç) şehir, kasaba
ve köy iskân topluluğu içinde kalan yerler (Dağınık evler ve her çeşit yapı ve tesisler haricolmak
üzere) Tarım Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu Kararnamesiyle orman rejimi dışına
çıkarılabilir.
Yukardaki fıkrada yazılı esaslara göre orman rejimi dışına çıkarılma iş ve işlemleri Tarım Ba
kanlığınca görevlendirilecek bir orman yüksek mühendisinin başkanlığında, bir orman yüksek
mühendisi veya mühendis muavini veya orman teknikeri ile bir ziraat yüksek mühendisi veya zi
raat teknisyeni ve Toprakşu Genel Müdürlüğü mensubu bir teknik eleman ile mahallî ziraat oda
larınca kendi üyeleri arasında seçecekleri bir üyenin iştirakiyle kurulacak heyetler tarafından ya
pılır.
Bu heyetler emrine ayrıca yeteri kadar yardımcı teknik ve idari eleman ile lüzumu kadar ta
şıt verilir.
Yukardaki fıkrada kayıtlı heyetlerde çalışacak memur ve hizmetlilere fiilen arazide çalıştık
ları günler için aylık ve ücretlerine ilâveten 6245 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin 1 ve 2 numa
ralı fıkralarına göre tazminat verilir.
Ziraat odalarınca seçilecek üyeye Orman Genel Müdürlüğünce 35 - 50 lira yevmiye verilir.
Tesbit işleri, Tarım Bakanlığınca lüzum görülen yerlerde ve bir defaya mahsus olmak üzere
ilçe bütünlüğü esas alınmak suretiyle yapılır.
Bu maddeye göre yapılacak her çeşit işler tercihan hava fotoğrafları alınmış yerlerde yapılır.
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin şekil ve esaslar Tarım Bakanlığınca düzenlenecek ve Ba
kanlar Kurulunca onaylanacak bir yönetmelikte belirtilir.
Bu madde gereğince yapılacak işler en geç 5 yıl içinde bitirilir. Bu sürenin sonunda bu madde
hükümleri kendiliğinden yürürlükten kalkar.
Anayasanın meriyete girdiği tarihe kadar orman ve kültür arazisi ihtilâfından doğan ve mahallî
mahkemelere intikal etmiş bulunan dâvaların takip ve intacı Bakanlıkça bu kanunun hükümle
rine uygun olarak yürütülür.
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MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarikinde yürürlüğe girer.
MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
22 Temmuz 1965

Millet Meclisi
(Cumhurbaşkanlığına yazılan tezkerenin tarih ve
numarası
. : 19.7.1905
Bu kanunun yayınımın Başbakanlığa bildirildi
ğine dair Cumhurbaşkanlığından gelen tezkerenin
tarih ve numarası
: 22.7.1965

Cumhuriyet Senatosu
:

1/549

1/594

4/296

Bu kanunun görüşmelerini gösteren tutanakların Cilt, Birleşim ve Sayfa numaraları :
Millet Meclisi Tutanak Dergisi
Cilt Birleşim Sayfa
21
41
42
43

140
120
126
138
141

436
496
49
654:677
144:147,162481

C. Senatosu Tutamak Dergisi
Cilt Birleşim Sayfa
30

113
118

181
511,532:538

Millet Meclisi 978 S. Sayılı baismayazı Millet, Mecliis 138 nci Birleşim Tutanak dergisine, Cum
huriyet Senatosu 683 S. Sayılı basmaıyafzı Cumhuriyet Senatosu 1(18 nci Birleşim Tutanak dergisine
bağlıdır.
Bu kanunu görüşen komisyonlar : Millet MeclM Adalet, İçişleri, İmar ve İskân, Tarım ve Plân
komisyonlarından kurulan Geçici Komisyon ile Cumhuriyet Sena/tosu Anayasa ve Adalet, Tarım,
İçişleri, Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar ve İskân ve Bütçe ve Plân komisyonlarından kurulan Ge
çici Komisyon.

