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31.8.1956 Tarihli ve 6831 Sayılı Orman Kanununun Bazı Maddelerinin Değişti
rilmesine ve Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına îlişkin
Kanun
(Resmî Gazete ile yayım ı : 27.9.1983 Sayı : 18174)
Kanun N o .

Kabul Tarihi :

2896

23 . 9 . 1983

M A D D E 1. — 6831 sayılı Orman Kanununun 1 inci

maddesinin 2 nci fıkrasının D , F, G, t bentleri

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
D)

Şehir mezarlıklanyla kasaba ve köylerin hudutları içerisinde bulunan eski (kadim)

mezarhklardaki

ağaç ve ağaçlıklarla örtülü yerler,
F)

Orman sınırları içinde veya bitişiğinde geçerli tapu kaydına

dayanarak, orman sınırları veya bitişik

alanlar dışında ise tapu kaydı veya diğer tasarruf belgeleri ile özel mülkiyette bulunan ve tarım arazisi ola
rak kullanılan, dağınık veya yer yer küme ve sıra halindeki her nevi ağaç ve ağaççıklarla

örtülü sahipli

yerler,
G)

Devlet ormanlarına bitişik olmayan, geçerli tapu ile sahipli arazi üzerindeki yüzölçümü üç hektardan

yukarı bulunmayan her nevi ağaç ve ağaççıklarla örtülü yerler,
I)

Sahipli arazideki aşdı ve aşısız zeytinliklerle, özel kanunu gereğince Devlet ormanlarından tefrik edil

miş ve imar, ıslah ve temlik şartları yerine getirilmiş bulunan yabanî zeytinlikler ile 9.7.1956 tarih ve 6777
sayılı Kanunda tasrih edilen yabanî veya aşılanmış fıstıklık, sakızlık ve harnupluklar.
M A D D E 2. — 6831 sayıh Orman Kanununun 1744 sayılı Kanunla

değiştirilen 2 nci maddesi aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.
Madde 2. — Aşağıda belirtilen durum ve şartlara uyan yerler; Devlet eliyle ihya edilerek kısmen veya
tamamen orman içi köyler halkının yerleştirilmesi veya bu amaçla değerlendirilmesi maksadıyla, orman sınır
ları dışına çıkarılır.
A)

Orman olarak muhafazasında bilim ve fen bakımından hiçbir yarar görülmeyen, aksine tama alan

larına dönüştürülmesinde kesin yarar olduğu tespit edilen yerler,
B)

31.12.1981 tarihinden

önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini tanı olarak kaybetmiş yerler

den; su ve toprak rejimine zarar vermeyen, orman bütünlüğünü bozmayan, tarla, bağ, bahçe, meyvelik, zey«
tiinînk, fındıklık, fıstıklık, (Antepfıstığı) gibi çeşitli tarım vlzmhm

veya otlak, kışlak, yaylak gibi hayvancılıkta

kullanılmasında yarar olduğu tespit edilen araziler ile şehir, kasaba ve köy yapılarının toplu olarak bulunduğu
yerleşim sahaları.
Bu yerler dışmda, orman sınırlarında hiçbir surette daraltma yapılamaz.
Orman sınırlan dışına çıkarılan yerler, Devlet orımnı ise Hazine adına, hükmî şahsiyeti haiz amme mü
esseselerine ait orman ise bu müesseseler adına, hususî orman ise sahipleri adına tescil edilir.
Orman sınırlan dışına çıkarma iş ve işlemleri yönetmeliğinde belirtilen esaslar

dahilinde orman kadastro

komisyonlarınca yapılır. Bu işlemler; Orman Genel Müdürlüğü ve Maliye Bakanlığının mahallî birimlerine k o 
misyonlarca yazıh olarak bildirilir ve mahallinde askı suretiyle ilan edilir. Bu bildirim ve ilandan itibaren atlmış gün
içinde taşınmazın bulunduğu yer adliye mahkemesine Tarım ve Orman Bakanlığı ile varsa bu işlemden lehine
hak doğmuş kişiler aleyhine iptal davası açılabilir. îpta! davası kişiler tarafından

açıldığı takdirde husumet

Tarım ve Orman Bakanlığı ile birlikte Orman Genel Müdürlüğüne de tevcih olunur.
tik defa yapılacak orman kadastrosunda, orman sınırları dışına çıkarma işlemi, sınırlama ile birlikte ya
pılır.
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Bu madde hükümleri, yanan orman sahalarında hiçbir surette; muhafaza ormanı, millî park olarak ayrılan,
izin ve irtifak hakkı tesis edilen ormanlarda ve 3 üncü madde ile orman rejimi içine alınan yerlerde ise nite
liklerinin devamı süresince uygulanmaz.
M A D D E 3. — 6831 sayılı Orman Kanununun 7 ııei maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 7. — Devlet ormanları ile evvelce sınırlanır yapılmış olup da herhangi bir nedenle orman sınır
ları dışında kalmış ormanların, hükmî şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait ormanların ve hususa orman
ların kadastrosu ve bu ormanların içinde ve bitişiğinde bulunan her çeşit taşınmaz malların ormanlarla müş
terek sinirlerinin tayin ve tespiti, orman kadastro komi >yonları tarafından yapılır.
1

Orman kadastro komisyonları; Tarım ve Orman Baka î'ığınca atanacak orman kadastro işlerinde çalışmış
ve bu Bakanlıkta veya bağlı kuruluşlarında en az on yıl hizmet görmüş bir orman yüksek mühendisi veya
orman mühendisinin başkanlığında; bir orman yüksek mühendisi veya orman mühendisi veya bunların buluıunsmrsı halinde en az on yıl hizmet görmüş orman teknikeri üye, bir ziraat yüksek mühendisi veya ziraat
mühendisi veya bunların bulunmaması halinde en az oa yıl hizmet görmüş ziraat teknisyeni üye ile belde
lerde belediye encümenince, köylerde köy ihtiyar heyetince seçilecek bir üyeden kurulur.
Komisyon başkanının yokluğu halinde yüksek müheıdis veya mühendis olan ormancı üye başkana vekâlet
eder. Komisyonlar en az üç üye ile de çalışabilir. Oyların eşitliği halinde başkanın katıldığı taraf çoğunlu
ğu kazanmış olur. Başkana vekâlet eden üyenin oyu da'ına tek o y sayılır.
Komisyon emrine gerektiği kadar teknik eleman ve rremur verilir.
Komisyonlar, arazideki çalışmaları sırasında beldelerde belediye encümeni, köylerde ihtiyar heyetleri tarafın
dan seçilecek bilirkişilerin bilgilerinden de yararlanırlar. Bunların gelememeleri

halinde, komisyonlar gerekli

gördükleri takdirde resen bilirkişi seçebilirler.
Yasak bölgelerdeki ormanların kadastrosu sırasında Millî Savunma Bakanlığınca bir temsilci bulundurula
bilir.
M A D D E 4. — 6831 sayılı Orman Kanununun 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 8. — Orman kadastrosunun yapılacağı il ve ilçeler Orman Genel Müdürlüğünün teklifi, Tanm ve
Orman Bakanlığının onayı ile belirlenir.
Bu husus; ormanda çalışmaya başlamadan en az iki il i ay önce Radyo ve Resmî Gazetede, ilgili il ve varsa
ilçe merkezlerinde çıkan birer günlük gazetede, gazete ç kınayan yerlerde ise diğer mutat vasıtalarla en az be
şer gün ara ile ikişer defa ilan olunur.
İlanın birer örneği, mahallin en büyük mal memurlumu la, tapulama müdürlüğüne, tapu idaresine ve Vakıf
lar idaresine imza karşılığı verilir. İlgili belde veya köyün daha evvel tapulaması yapılmış ise buna ait kayıt,
belge ve planlar istenir.
Orman kadastrosu; belde ve köy sınırlan esas alınmak suretiyle bu sınırlar dahilinde kalan bütün orman
ları kapsayacak şekilde yppılır.
Orman kadastrosunun başlama tarihi, komisyon başke ılığı tarafından tayin ve tespit edilerek, en az bir ay
önce çalışılacak belde ve köylerle bunlara bitişik belde v > köylerin uygun yerlerine asılacak ilan kâğıdı ile
ilgililere duyurulur ve durum bir tutanakla tespit edilir.
Bu ilanda, komisyonların hangi köy veya beldelerde ç ılışacakları, ormanların içinde ve bitişiğindeki taşın
maz malken sahiplerimin veya kemini mümessillerinin veya vekillerinin sınırlama sırasında hazır bulunmaları
ve hazır bulunmadıkları takdirde orman kadastro işleriı e yokluklarında devam edileceği açıklanır.
İ!?n işlerine ait belgeler dosyasında saklanır.
Kadastrosu yapılacak ormanların bitişiğinde ve içinde taşınmaz mallan olanların, orman sınırlannın tespiti
sırasında kendileri veya kanunî mümessilleri veya vekilleri hazır bulunur. İşgal ettikleri ve faydalandıktan ta
şınmaz malların sınırlarını ve her nevi belgelerini gösterirler.
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Yerinde yapılan ilana rağmen ilgililerin bulunmamaları, sınırlama ve kadastro işini durdurmaz.
M A D D E 5. — 6831 sayılı Orman Kanununun 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 9. — İlan işleri tamamlanan belde ve köylerde kadastrosu yapılacak ormanların sınırları komis
yonlarca, arazi üzerinde belirlenir, ölçülür, varsa hava fotoğraflarına işaretlenir ve bu işlemler tutanakla tev
sik edilir.
Bu tutanak; sınırlandırılan ormanların işletme şeklini, ihtiva ettikleri ağaç türlerini, mülkiyet ve diğer aynî
hakları, sınırda bulunan taşınmaz malların cinsini, maliklerinin ve işgal edenlerin ad ve soyadını, gösterilen
veya verilen belgelerin tarih, numara ve nitelikleri ile ilgililer tarafından yapılan itirazları kapsayacak şekilde
düzenlenir.
Tutanaklar; her belde ve köy için tutulacak bir tutanak defterine yazılır ve orman kadastro

komisyon

başkanı, üyeler ve bilirkişiler ve hazır bulundukları takdirde orman içinde veya bitişiğinde taşınmaz mal sa
hibi olanlar ile işgal edenler veya kanunî mümessilleri veya vekilleri tarafından imza edilir.
Kadastro ve diğer ormancılık hizmetleri için gerekli hava fotoğrafları, Tarım ve Orman Bakanlığınca ya
pılır veya yaphrdır.
Ölçme metodlarma ait uygulanacak teknik hususlar yönetmelikte belirtilir.
Kadastrosu yapılan ormanların sınır noktaları sabit taş ve beton kazıklarla tespit edilir. Tespit edilen sınır
noktalarının

tahrip edilmesi veya yerlerinin değiştirilmesi yasaktır.

M A D D E 6. — 6831 sayılı Orman Kanununun 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 10. — Sınırlandırılması bitirilen belde ve köye ait tutanak suretleri komisyon başkanlığınca ait
okluğu belde ve köylerin uygun yerlerine asılmak suretiyle ilan edilir. Ayrıca, tutanak örnekleri ilgili orman
fişletme müdürlüğüne ve Maliye Bakanlığının mahallî kuruluşuna aynı gün bir yazı ile gönderilir.
Asılma tarihi; beldelerde belediye encümenlerinin, köylerde ihtiyar heyetlerinin tasdik

edecekleri belge

lerle tevsik olunur. Bu belgeler komisyon dosyalarında saklanır.
Kadastrosu tamamlanan ormanlara ait haritalar komisyon başkanınca tasdik olunur.
M A D D E 7. — 6831 sayıh Orman Kanununun 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 11. — Orman kadastro komisyonlarınca düzenlenen tutanakların askı suretiyle ilam, ilgililere şah
sen yapılan tebliğ hükmündedir. Tutanak ve kararlara karşı hak sahipleri askı tarihinden itibaren bir yıl için
de görevli ve yetkili adliye mahkemelerine müracaatla

sınırlamaya itiraz edebilirler. Bu müddet içinde itiraz

olmaz ise komisyon kararlan kesinleşir.
tlan tutanaklarında, bu tutanak ve kararlara karşı ne suretle dava açılacağı açıkça belirtilir.
Sınırlamaya itiraz davaları her türlü harç ve resimden muaf tur.
Gerçek ve tüzelkişiler tarafından açılacak itiraz davalarında hasını, Orman Genel Müdürlüğüdür. Orman
Genel Müdürlüğünce açılacak itiraz davalarında ise hasım, tutanakta ismi geçen kişilerdir. Bu kişilerin itiraz
konusu yeri başkalarına temlik etmiş, ölmüş veya gaipliğine karar verilmiş olmaları halinde temlik, ölüm ve
gaiplik tarihine

bakılmaksızın itiraz davası sonuçlandırılır.

ttiraza konu yer için tutanakta kişi adı yazılmamışsa itiraz davası hasımsız açılır. Hasımsız açılan davalar
da mahkemeler üç ay içinde ilgililerin davaya katılmaları için gerekli ilanı yaparlar.
Kadastrosu yapılıp kesinleşen Devlete ait ormanlar, tapu dairelerince hiçbir harç, vergi ve resim alınmak
sızın Hazine adına tapuya tescil olunur.
Sınır noktalarındaki taş, beton kazık ve diğer işaretler, Orman Genel Müdürlüğünce korunur ve gereken
sahalar dikenli tel içine alınır.
M A D D E 8. — 6831 sayılı Orman Kanununun 1 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 12. — Orman kadastro komisyonları için lüzumlu taşıt araçları ve görevlilerin kanunî yollukları
ile her türlü giderler Orman Genel Müdürlüğünce sağlanır.
M A D D E 9. — 6831 sayılı Orman Kanununun 2 nci bölüm başlığı ile 13 üncü maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir.
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Orman köylülerinin kalkındırılması ve nakledilmesi
Madde 13. — Devlet ormanları içinde veya bitişiğinde bulunup, köylerde veya dağınık yerlerde oturan
lardan :
A)

Bulundukları yerlerde kalkındırılmaları mümkün görülenler, bu Kanunun ek 3 üncü maddesinde be

lirtilen fondan öncelikle yararlandırılarak
B)

kalkınmalarına katkıda bulunulur.

Yerinde kalkındırılmaları mümkün görülmeyen veya su ve toprak rejimi bakımından bulundukları yer

leşim yerlerinden kaldırılmaları zorunlu bulunan bu köyler halkının kısmen veya tamamen öncelikle bu Kanu
nun 2 nci madde birinci fıkra ( A ) bendinde belirtilen orman sınırları dışına çıkarılan yerlere, bu mümkün
olmadığı takdirde diğer yerlere nakil ve yerleştirilmelerine; K ö y İşleri ve Kooperatifler Bakanlığının görüşü
de alınarak Tarım ve Orman Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca karar verilir. Nakledilen köyler
halkına ait araziler, Devlet ormanı olarak derhal ağaçlandırılır.
M A D D E 10. — 6831 sayılı Orman Kanununun 17 nci maddesinin 3 üncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiş ve 4 üncü fıkra eklenmiştir.
Turizm bölge, alan ve merkezleri dışında kalan Devlet ormanlarında; kamu yararına olan her türlü bina ve
tesisler ile orman ürünlerini işleyeceklerin yapacakları bina ve tesisler için gerçek ve tüzelkişilere Maliye Ba
kanlığının görüşü alınarak Tarım ve Orman Bakanlığınca, intifa için kullanım bedeli karşılığında izin verilebi
lir. Bu izin üzerine tesis edilecek intifa hakkı süresi kırk dokuz yılı geçemez. Bu süre sonunda bütün bina ve te
sisler bedelsiz ve eksiksiz olarak Hazineye devredilir. Ancak, işletmelerin başarılı olduğu, konusuyla ilgili ba
kanlıkça belgelenen hak sahiplerinin intifa hakkı Tarım ve Orman Bakanlığınca; yer, bina ve tesislerin rayiç
değeri üzerinden belirlenecek yıllık bedelle doksandokuz seneye kadar uzatılabilir. Bu durumda Hazineye devir
işlemi bu uzatma sonunda yapılır. Bu suretle yapılmasına izin verilen bina ve tesislerin amaç dışı kullanılması
yasaktır.
Yukarıdaki fıkrada belirtilen bina ve tesislerin, hükıaî şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait ormanlarda
veya hususî ormanlarda yapılmak istenmesi halinde, Maliye Bakanlığının görüşü alınmaksızın Tarım ve Orman
Bakanlığınca izin verilebilir. Bu takdirde, kullanım bedeli, süresi, yapılan bina ve tesislerin devri gibi hususlar
genel hükümlere uygun olarak taraflarca tespit olunur.
M A D D E 11. — 6831 sayılı Orman Kanununun 18 inci maddesi aşağıdaki şeküde değiştirilmiştir.
Madde 18. — Orman ürünlerini işleyecek her çeşit fabrika kurulması Tarım ve Orman Bakanlığının; Dev
let ormanları hudutları içinde veya bu orman sınırlarına bir kilometreye kadar olan yerlerde taş, kum ve top
rak, dört kilometreye kadar olan yerlerde ise hızar, şerit kurulması ve kireç, kömür, terebentin, katran, sakız ve
benzeri gibi işletilmesinde ağaç kullanılan ocakların açılması ve balık üretmek üzere tesis kurulması Orman G e 
nel Müdürlüğünün iznine bağlı olup, ruhsatname alınmrsı ve rüsum hakkındaki hükümler saklıdır.
Yangın görmüş ormanlarla, gençleştirmeye ayrılmış veya ağaçlandırılan sahalarda ve baraj

havzalarında

birinci fıkradaki faaliyetlere hiçbir surette izin verilemez.
M A D D E 12. — 6831 sayılı Orman Kanununun 1744 sayılı Kanunla değiştirilen 19 uncu maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 19. — Ormanlara her türlü hayvan sökülmesi yasaktır. Ancak, kuraklık gibi fevkalade haller ne
deniyle hayvanlarının beslenmesinde güçlük çekildiği tespit edilen bölgeler halkına ait hayvanlar ile orman sı
nırları içerisinde bulunan köyler ve mülkî hudutlarında Devlet ormanı bulunan köyler halkına ait hayvanların
orman idaresince belirlenecek türlerine, tayin edilecek saha ve süreler dahilinde, ormanlara zarar vermeyecek
şeküde otlatılmasına izin verilir.
Hayvan otlatılmasına izin verilecek sahaların ve hayvan türlerinin belirlenmesi ile otlatma zamanı ve süre
sinin tayinine ve ilgililere duyurulmasına ilişkin hususlar yönetmelikle düzenlenir.
Yangın görmüş ormanlarla, gençleştirmeye ayrılmış veya ağaçlandırılmış sahalarda hiçbir surette hayvan
otlatılamaz.
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M A D D E 13. — 6831 sayılı Orman Kanununun 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 21. — Devlet ormanlarındaki otlaklara dışarıdan toplu olarak veya sürü halinde hayvan sokulup
otlatılması, tanzim olunacak planlara göre orman idaresinin iznine bağlıdır.
Planlar otlak zamanından evvel tanzim ve orman işletme müdürlüklerince tasdik olunur.
M A D D E 14. — 6831 sayılı Orman Kanununun 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 22. — Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet ormanları içindeki ağaçsız otlak, yaylak ve kışlakların
tanzim ve ıslahı hususunda gerekli tedbirleri alır.
M A D D E 15. — 6831 sayılı Orman Kanununun 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 25. — Orman Genel Müdürlüğü; mevkii ve özelliği dolayısıyla lüzum göreceği ormanları ve orman
rejimine giren sahaları; bilim ve fennin istifadesine tahsis etmek, tabiatı muhafaza etmek, yurdun güzelliğini
sağlamak, toplumun çeşitli spor ve dinlenme ihtiyaçlarını karşılamak, turistik hareketlere imkân vermek mak
sadıyla, millî parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı koruma sahaları ve orman mesire yerleri olarak
ayırır, düzenler, yönetir ve gerektiğinde işletir veya işlettirir.
M A D D E 16. — 6831 sayılı Orman Kanununun 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 26. — Orman insan ilişkilerinde, ormanın korunması, kullanma değerlerinin esas tutulması, ormancı
lıkta ve amenajman planlarında çok tarafh faydalanma esaslarını getirmek maksadıyla; Devlet ormanlarından
yapılacak istihsal, Tarım ve Orman Bakanlığınca tespit olunacak esaslar dairesinde ve amenajman

planlarına

göre Devlet tarafından yapılır veya 40 ıncı madde hükümleri dairesinde yaptırılabilir.
M A D D E 17. — 6831 sayılı Orman Kanununun 27 nci maddesinin 1 inci fıkrası aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir.
Devlet ormanlarından kesilecek veya herhangi bir sebeple devrilmiş veya kesilmiş ağaçlardan, hangileri
nin diplerinin ve hangi ürün çeşidinin kimler tarafından numaralanıp damgalanacağına, orman mahsullerinin ke
sim, imal, toplama, koruma ve satış icaplarına göre nakil, istif ve ölçme işlerine, nakliye tezkerelerinin tanzim
ve kullanılmasına ait şekil ve esaslar Orman Genel Müdürlüğünce tayin ve tespit olunur.
M A D D E 18. —• 6831 sayılı Orman Kanununun 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 30. — Devlet ormanlarından elde edilen ürünlerin piyasa satışlarında açık artırma esastır. Açık ar
tırmaya arz edilen orman ürünlerinin miktar ve vasıf itibariyle mahallî ihtiyaçlara ve satış icaplarına uygun
partiler halinde ayarlanması zorunludur.
Kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları ile lüzum ve fayda görülen veya acele olarak satış yapılmasını
gerektiren hallerde, her türlü orman ürünü piyasa fiyatı üzerinden tahsisen satılabiliri
Bu maddede yazılı satışların usul ve esasları Bakanlar Kurulunca tespit olunur.
M A D D E 19. — 6831 sayılı Orman Kanununun 31 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 31. — Mülkî hudutları içinde verimi yeterli Devlet ormanı bulunan köylerde, köy nüfusuna

ka

yıtlı ve köyde devamlı oturan ihtiyaç sahibi aile reislerine, köyde barınmaları için yapacakları, ev, ahır, sa
manlık ve ambar ile köy halkının

müşterek ihtiyacı olan ve masrafları

köy bütçesinden karşılanan okul,

cami ve köy yolu köprüsü, köy konağı inşaatları için yapacak emval, bu ormanların verim gücü nispetinde
ve üretilen emvalin cins ve nevi dikkate alınarak, yine bu ormanlara ait istif veya satış istif yerlerinden ta
rife bedeli ile kesme, taşıma ve istif masrafları

alınmak suretiyle bir defaya mahsus olmak üzere, bunların

gerekli tamiratı için ise, en yakın istif veya satış istif yerinden maliyet bedeli ile verilir. Yeni ev ihtiyacının
verildiği tarihten itibaren en az on yıl, tamir ihtiyacının verildiği tarihten itibaren ise en az beş yıl geçindikçe,
tekrar tamir için ihtiyaç verilemez.
Bu yerler halkının yakacak ihtiyaçları, yakacak odun verimi "bulunan bu ormanlardan verim gücü nispe
tinde tarife bedeli ile her yıl karşılanır. Yakacak ihtiyaçlarının bu ormanlara ait istif veya satış istif yerle
rinden karşılanması halinde kesme, taşıma ve istif masrafları ayrıca alınır*
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Mutki hudutları içinde verimi yeterli Devlet ormanı bulunmasına rağmen yapacağa elverişli emval üretilmemesi veya amenajman

planlan kesim düzeni gereği olarak bu ormanlardan her sene üretim yapılma

ması halinde, zati yapacak, yakacak ve müşterek ihtiyaçları birinci ve ikinci fıkralardaki

esaslar ve nispet

ler dahilinde, aynı plan ünitesindeki (seri) ormanlardan üretilen emvalden karşdanabilir.
Bu maddeye göre verilen yapacak ve yakacak emvalin yerinde kullanılmayıp her ne suretle olursa olsun
elden çıkanlması, gayesi dışında kullanılması, orman idaresinden izin almadan imal edilmek
olsa başka yere götürülmesi, kullandıktan

gayesiyle de

sonra sökerek veya yıkarak enkaz halinde köy huduttan dışına

elden çıkarılması, bunların her ne suretle olursa okun alınması veya satılması yasaktır.
Bu yasaklara uymayanlar, bir daha bu madde hükmünden istifade edemezler.
Bu madde hükümlerine göre verilen yapacak ile bunların enkazı ve yakacak emval haczedilemez.
Yukarıda yazılı ihtiyaçlar için verilen yapacak ve yakacak emvalin, aynı köy halkının bu gibi ihtiyaçla
rına devredilmesine orman idaresince izin verilebilir.
M A D D E 2C. — 6831 sayılı Orman Kanununun 32 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 32. — Mülkî hudutları içinde verimi yeterli olmayan Devlet ormanı bulunan köylerde; köy nüfu
suna kayıtlı ve köyde devamlı oturan köylülerle, huduttan içinde verimi yeterli Devlet ormanı bulunan ve
nüfusu

2 500'den aşağı kasabaların

muhtaç halkına kendi ihtiyaçlarına sarf edilmek şartıyla,

yapacaktan

ev, ahır, samanlık ve ambar ihtiyaçlarıyla; masraflan köy veya belediye bütçesinden karşılanan okul, cami,
köy yolu köprüsü ve köy konağı ihtiyaçları için, en yakın istif veya satış istif yerlerinden maliyet bedeli
ile bir defaya mahsus yapacak emval verilebilir.
Bu yerler halkının yakacak odun ihtiyaçları her yıl en yakın istif veya satış istif yerlerinden maliyet be
deli ile karşılanabilir.
31 inci ve 32 nci maddeler kapsamına giren yerlerde oturup da bu maddelerden istifade edemeyenlerin
ihtiyaçtan, piyasa satış bedeli ile istif veya satış istif yerlerinden karşılanabilir.
31 inci maddenin 4, 5 ve 6 nci fıkralarındaki

hükümler, bu madde hakkında da tatbik olunur.

M A D D E 21ı — 6831 sayılı Orman Kanununun 33 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 33. — Hariçten gelecek ve Hükümetçe iskâna

tabi tutulacak göçmenlerle, Hükümetçe memleket

içinde bir yerden diğer bir yere nakledilecek ve topluca köy kuracak veya köylerde yerleştirilecek olanlara
ve köy hudutlan içinde yapılacak düzenleme ve toplulaştırmaya

tabi tutulacaklara, yer sarsıntısı, yangın,

heyelan, sel ve çığ yüzünden felakete uğrayan köylerde bu yüzden zarar gören muhtaç köylülere; yapacaklan
ev, ahu-, samanlık ve ambar için bir defaya mahsus olmak üzere Tarım ve Orman Bakanlığınca en yakın is
tif veya satış istif yerlerinden kesme, taşıma ve istif masraflan

karşılığında yapacak emval verilebilir.

31 inci maddenin 4, 5 ve 6 nci fıkralarındaki hükümler, bu madde hakkında da tatbik olunur.
M A D D E 22. — 6831 sayılı Orman Kanununun 2655 sayılı Kanunla değişik 34 üncü maddesinin 2 nci fık
rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Yukarıda nitelikleri belirtilen orman köylerim kalkındırma kooperatiflerinden, kendilerine ait veya en az
yüzde ellibh" (% 51) pryıııa ortak oldukları ve T a n ı r

ve Orman Bakanlığınca

uygunluğu

onaylanmış

sanayi kuruluşu bulunanlann birim fiyat (vahidî fiyat) usulü ile kesip satış istif yerlerine taşıdıklan kereste
lik tomruklanıl ve sanayi odunlarının ayn ayn yüzde yirmibeşine ( % 25) kadar, istedikleri takdirde, bu sa
nayi kuruluşiannda

işlenmesi şartıyla, kendilerine satış istif yerlerinden maliyet bedeli ile satılır. Uygun sanayi

tesisine sahip olmamaları

nedeniyle yüzde yirmibeş ( % 25) oranındaki kerestelik tomruk ve sanayi odunu

hakkından

kooperatiflerle, bu nitelikte sanayi tesisine sahip olup da belirtilen hakkım mal

yararlanamayan

olarak almak istemeyen kooperatiflere birim fiyat (vahidî fiyat) usulü ile kesip satış istif yerlerine taşıdıktan
kerestelik tomruk ve sanayi odunlanmn ayn ayn yüzde yirmibeşine ( % 25) kadarı için, ilgili orman işletmesi
nin işin bittiği yd içerisindeki, kerestelik tomruk ve sanayi odunlarıma ait açık artırmalı satışlar genel orta
laması ile maliyet bedelleri genel ortalaması arasındaki fark, orman idaresince ertesi yılın en geç Nisan ayı
içinde nakden ödenirj
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M A D D E 23. — 6831 sayılı Orman Kanununun 35 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 35. — 31 inci, 32 nci ve 33 üncü maddelere göre yeni ev, ahır, ambar ve samanlık yapmak için
yapacak orman emvali alanların, bu hususta tespit olunan yapı sistemlerine uygun inşaat yapmaları zorunlu
dur.
Yapı, sistemlerinin tespitine ilişkin yönetmelik; İmar ve İskân Bakanlığı, K ö y İşleri ve Kooperatifler Ba
kanlığı ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının görüşleri de alınarak Tarım ve Orman Bakanlığınca ha
zırlanır, Bakanlar Kurulunca yürürlüğe konulur.
M A D D E 24. — 6831 sayılı Orman Kanununun 36 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 36. — Tarife bedeli ile kesme, taşıma ve istif masrafları ve maliyet bedeli karşılığında zatî yapa
cak abııa hakkına sahip olanların ihtiyaçları ve bunlardan muhtaçlık durumu arananlar için Orman

Genel

Müdürlüğünce belirlenecek esaslara göre muhtaçlık durumları, her sene orman bölge şefinin iştirakiyle köy
ihtiyar heyetince ormanın verimi ve isteklilerin ihtiyacı göz önünde tutularak mahallinde tespit edilir.
Köyün müşterek ihtiyaçlarına öncelik tanınır.
Yakacak ihtiyaçları, mevcut hane ve nüfus sayısı esas tutularak verimin dağıtılması suretiyle

karşıla

nır.
Hane sayısındaki eksilmeler ve nüfus

sayısındaki değişiklikler köy ihtiyar

heyetince orman

idaresine

bildirilir^
Maliyet bedeli ile zatî yakacak alma hakkına sahip olanların ihtiyaçları da aynı heyet tarafından mahal
linde tespit edilir.
K ö y muhtarı, verilen yapacak ve yakacak ihtiyaçlarını yerinde kullanmayıp her ne surette olursa olsun
elden çıkaranları

orman idaresine bildirmekle yükümlüdür.

M A D D E 25. — 6831 sayılı Orman Kanununun 37 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 37. — Devlet ormanlarından çıkarılacak tomruk, tel direk, maden direk, sanayi odunu, kâğıtlık
odun, Kf - yonga odunu, sırık, çubuk, yakacak odun, reçine, sığla yf-ğı, çıra ve şimşir gibi yıllık üretim prog
ramına alınmış orman ürünlerinin dışındaki her nevi ©rrnun ürün ve artıklarını, tayin olunacak mıntıka ve
süreler içinde toplayıp çıkarmaları (için, öncelik sırasına göre 40 inci maddede belirlenen orman köylerini kal
kındırma kooperatiflerine veya işyerlerindeki veya civarındaki köylülere ilanen duyurulmak suretiyle ve tari
fe bedelini ödemeleri şartıyla izin verilir.
Bu yerlerdeki halkın veya kooperatiflerin bu işe istekli olmadıklarının veya iş güçlerinin yeterli bulunma
masının tespih ve tevsiki halinde, bu ürün ve artıkların diğer listekîilerce toplanıp çıkarılmasına aynı şartlarla
izin verilebilir veya orman idaresince istihsal olunup satılabilir.
Orman Genel Müdürlüğünce belirlenecek ormana zararlı ağaççıklar ve kökler ile diğer orman zararlıla
rının, orman idaresince tespit edilecek şartlarla kesilerek, köklenerek, sökülerek veya toplanarak ormandan
çıkarılması îçin isteklilere izin verilebilir. Bunları kesen, kökleyen, söken veya toplayan kişilerden para alın
ır.:/..
M A D D E 26. — 6831 sayılı Orman Kanununun 39 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmOştir.
Madde 39. — Devlet ormanlarından yapılacak istihsalden, 31 inci, 32 nci ve 33 üncü maddelerden istifade
edenlerin ihtiyaçları öncelikle karşılanır.

'

M A D D E 27. — 6831 sayıh Orman Kanununun 401 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 40. — Devlet ormanlarında ağaçlama, bakım, imar, yol yapımı, kesme, toplama, taşıma, imal gibi
orman işleri; işyerinin ve 'işyerinde çalışacakların hangi mülkî hudut ve orman teşkilatı hudutları içerisinde
kaldığına

bakılmaksızın, öncelikle işyerinde veya civarındaki orman köylerini kalkındırma

kooperatiflerine

ve isyerfindeki köylülere veya işyeri civarındaki orman işlerinde çalışan köylülere, işyerine olan mesafeleri ile
iş güçleri dikkate alınarak gördürülür.
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Yapılacak işe yukarıda belirtilen kooperatiflerin ve köylülerin iş güçlerinin yeterli bulunmaması veya işe
ehil olmamaları veya aşın fiyat istemeleri veya işin dağıtımı veya

yapılması ile ilgili konularda

çözülmesi

mümkün olmayan ihtiiaflar çıkarmaları gibi hallerde, hu işler; işyerine civar olmayan orman köylerini kal
kındırma kooperatiflerine veya köylülere yaptınlabileccği gibi taahhüt yolu ile de yaptınlabilr.
Bu işleri yapacak müteahhitlerden, işin mahiyet ve hocnsime göre ormancı teknik eleman çalıştı rmalan istenillir. A y n c a bu taahhüde gireceklerden malî yeterlilik belgesi istenir.
M A D D E 28. — 6831 sayıh Orman Kanununun 57 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 57. — Yurtta orman sahasını çoğaltmak maksadıyla, orman sınırlan içinde yangın ve çeşitli ne
denlerle meydana gelmiş olan açıklıklarda, verimsiz, valfları bozulmuş orman alanlannda, Devlete ait olup
yetişme yeni şartlan elverişli olan ve ekonomik kaplann

gerektirdiği yerlerde orman idaresince ağaçlandır

malar yapılır.
Orman ve ağaç sevgisini artırmak için köy, kasaba ve şehirler civarında Devlete veya diğer kamu tüzel
kişilerine ait arazilerde de gerekli şartlar bulunduğu ve ilgili

kunıluşlann talebi

olduğu veya muvafakatlan

alındığı takdirde, örnek nitelikte olmak ve bu kuruluşlarca korunup bak'Fmak şartı ile orman idaresince ağaç
landırmalar yapılabilir.
Örmen Genel Müdürlüğünce uygun görülecek Devlet ormanı açıklıklarında ağaçlandırma yapmak iste
yen, tercihim bu Kanunun 34 üncü maddesinde nitelikleri belirtilen orman köylerini kalkındırma kooperatif
lerine ve diğer kişilere, orman idaresince yapılacak ağaçlandırma planına göre Tarım ve Orman Bakanlığın
ca izin verilebilir. Bu yerler içlin lüzumlu fidan ile ağaçlandırma planları ve ağaçlandırma bilgisine ait her
türlü yardımlar parasız yapılabilir. Ağaçlanan sahayı orman halinde koruyup idame ettirmeyenlerden izin
haklan geri alınır. Bu yerlerde herhangi bir bina ve tesis kuuiamaz. Mülkiyeti Hazinede kalmak ve devam
etnsek üzere bu »ğaçlandınnn sonucu meydana gelecek orman örtüsünden faydalanma hakkında bu Kanurmn dördüncü faslında yer alan hususî ormanlara mütei' 'îk hükümler uygulanır. Bu maddenin uygulanma usul
ve esaslan Tanın ve Orman Bakanlığınca hazırlanıp yürürlüğe konulacak yönetmelikte gösterilir.
M A D D E 29. — 6831 sayıh Orman Kanununun 59 oncu maddesi aşağıdaki! şekilde değiştirilmiştir.
Madde 59. — 57 nci maddenin ikinci fıkrasında yazflı yerlerdeki ağaçlandırılmış sahalar, ilgili kamu kuruluşrna teslim edilir ve bunlar hakkında bu Kanunun Lükmî şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait orman
lara ilişklin hükümleri uygulanır.
Kendi arazilerinde ağaçlandırma yapmak isteyen geıçek kişilerle özel hukuk tüzelkişilere, sahipleri tara*
fından talep edildiği takdirde; plan ve proje yapımında ve bunların uygulamalarında, orman idaresince teknik
yardım yapılabiltr, plan ve projeleri Orman Genel Müdürlüğünce tasdik

edilmiş sahaların fidan

ihtiyaçtan

parasız karşılanır. Bunlar hakkında hususi ormanlara ilişkin hükümler uygulanır.
M A D D E 30. — 6831 sayıh Orman Kanununun 60 ıncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 60. — Orman İdaresi ve dliğer kamu kuruluş Inn ile gerçek ve özel hukuk tüzelkişilerin orman ağacı
ve ağaççığı fidan ihtiyaçlarım karşılamak üzere uygun görülen yenlerde, her yıl ağaçlandınlacak sahaya yete
cek miktarda fidan üretecek genişlikte fidanlıklar tesis edilir.
M A D D E 31. — 6831 sayılı Orman Kanununun 64 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değişririlmliştir.
Madde 64. — Tanm ve Orman Bakanlığının vereceği ağaçlandırma planı gereğince ve tayin edeceği ağaç
türlerinden bu Kanunun 63 üncü maddesine göre gerek kendi topraklarında ve gerekse Devletin hüküm ve
tasarrufu altındaki arazide veya Orman Genel Müdür öğünce uygun görülecek Devlet ormanı açıklıklarında
bir hektardan aşağı olmamak şartıyla orman yetiştirecek veya kavak, okaKptiis, kızılağaç ve ibrelli ağaçlıklan
tesis edecek gerçek veya özel hukuk tüzelkişilere, T a n m ve Orman Bakanlığının izni ile Türkiye Cumhuri
yeti Ziraat Bankasınca kuruluş kredisi verilir.
Orman yetiştireceklere verilecek kuruluş kredisinin miktarı, faiz nispeti, müddeti ve diğer şartlan Tanm
ve Orman Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasınca müştereken tespit edilir.
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M A D D E 32. — 6831 saydı Orman Kanununun 66 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 66. — Orman yetiştirecek orman köylerini kalkındırma kooperatiflerine lüzumlu fidanlar, orman
idaresi tarafından bedelsiz verilebilir. Dikim işi ilgili orman

memurlarının gözetimi altında

yaptırılır. Bu

ağaçlama sahaları orman idaresinin devamlı gözetim ve kontrolü altında bulundurularak gelişiip yetişmesi için
lüzumlu tedbirlerin alınması sağlanır.
M A D D E 33. — 6831 sayılı Orman Kanununun 71 raci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 71. — Genel hükümlere göre tazminat talebiyle mahkemeye

müracaat haklan

mahfuz kalmak

üzere, yangın söndüriilürken sakatlananlara; sakatlık derecesine göre orman idaresince, olay tarihindeki Dev
let memurunun birinci derece son kademe brüt aylığı miktanna kadar, ölenlerin ise kanunî mirasçılarına bu
miktarın üç misli para, tazminat olarak verilir.
Devlet memuru olup da sakatlanan veya ölenler hakkında genel hükümler tatbik olunur. Ayrıca bu me
murlar birinci fıkra hükmünden de yararlanırlar.
Yukarıda belirtilen ödemeler, mahkemeler tarafındua hükntolunacak tazminata mahsup edilmez.
Yaralanan ve hastalananların hastanelere nakli ve tedavi masraftan orman idaresine aittir. Bunlar Devlet ve
kamu kuruluşlarına ait hastanelerde parasız tedavi edilir.
M A D D E 34. — 6831 saydı Orman Kanununun 79 uncu maddesinin 1 inci fıkrası aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir.
Orman memurlan orman suçlarına ilişkin delilleri Lir zabıt ie tespit ve nakil vasıtaları ile suç aletleri ve
suç mahsulü mallan zapt ve icabında suç işleyenleri yakalamak selahiyetini haizdirler. Sahipleri tarafından
tohum ve fidandan yetiştirilen hususî ormanlarda da La madde hükümleri uygulanır.
M A D D E 35. — 6831 sayılı Orman Kanununun 84 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 84. — Orman suçlanndan dolayı zaptolunan ağaç, tomruk, kereste, yakacak vesair mahsuller ile
suçta kullanılan aletler, vazifeli orman memurları tarafından muhafaza edilmek üzere orman depolarına, or
man deposu yoksa ve suç mahallî belediye hudutlarında ise o yer belediyesine, köy hudutları içinde ise o köy
muhtannn, yokluğunda vekiline, onun da yokluğunda ihtiyar heyeti üyelerinden birine yediemin senedi mu
kabilinde teslim olunur. Belediye veya köy yetkililerine teslim edilen bu mallar en kısa zamanda orman depo
larına idarece nakledilir. Bunlardan çürüyecek veya bozulacak olanlarla muhafazası müşkül ve masraflı bulu
nanlar, Cumhuriyet savcılığına yazılı bilgi verilip onbeş gün beklendikten sonra herhangi bir mahkeme karanna gerek olmaksızın orman işletme müdürlüklerinin müsadereli mallar satış komisyonlarınca, mahallinde veya
pazar yerlerinde ilân edilmek suretiyle derhal satılır.
Zaptolunan nakil vasıtaları orman idaresinde veya yedieminde bekletilemez. Bu vasıtaların kayıtlı olduğu
trafik bürosuna derhal durum bildirilir ve trafik görevlilerince de, trafik siciline ve ruhsatnamesine orman su
çundan zaptedilmiş olduğu hususunda açıklama konulur. Trafik sicili ve ruhsatnamesinde bu açıklamayı taşıyan
nakil vasıtasını satın alan üçüncü şahıslann iyiııiyet iddialan dikkate alınmaz. Bu nakil vasıtaları; sahiplerinin
talepleri üzerine birinci fıkrada belirtilen satış komisyonlarınca takdir ve tespit edilecek rayiç değerleri kar
şılığında, kanunen muteber teminat veya muteber müteselsil kefil göstermeleri ve dava neticesinde müsaderesi
ne karar verildiği takdirde aynen iade şartıyla, sahiplerine teslim edilir.
Zaptolunan nakil vasıtası ile yeniden orman suçu işlendiği takdirde vasıtanın sahibine iade olunabilmesi
için nakit veya Devlet tahvili veya banka teminatı verilmesi zorunludur.
Suçta kullanılan nakil vasıtaları kesin bir zaruret olmadıkça yediemine teslim edilemez. Sahibi

tarafından

belirtilen esaslara uygun olarak alınmayan veya istenmeyen veya sahibi bulunmayan canlı nakil vasıtaları beş
gün, diğer nakil vasıtaları ise en çok bir ay beklendikten sonra birinci fıkrada belirtilen satış komisyonunca ma
hallinde veya pazar yerlerinde, bu yerlerde alıcı bulunmadığı veya uygun fiyat teşekkül etmediği takdirde,
idarece uygun görülecek herhangi bir yerde, ilân edilmek suretiyle satılır.
Müsaderesine karar verilmeden yukarıda gösterildiği şekilde satıştan yapılan orman emvali, sair mahsuller,
suçta kullanılan aletler ve nakil vasıtalannın bedelleri, yapılan her türlü masraflar düşüldükten sonra emanet
olarak bankaya veya orman idaresi veznesine yatırılır. Durum ilgili mahkemeye bildirilir.
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Orman suçu sebebiyle bu vasıtalar idarece zaptedildikten sonra kaçırılmış veya çalınmış veya mahkemelerce
verilen müsadere hükümlerinin kesinleşmiş olması halterinde, orman idaresince satışı yapılacak nakil vasıtala
rının, orman idaresinin yaralı talebi üzerine orman memurları, polis, jandarma, trafik görevlileri ve belediye
zabıtası, bu vasıtaları kimin elinde olursa olsun yakalayarak en yakın orman idaresine teslim ile görevli ve yü
kümlüdürler.
Müsaderesine karar verilen emval, nakil vasıtaları ve suçta kullanılan aletler satılmamış ise satılır.
Sanık lehine karar verilmesi halinde zaptedilmiş emval veya nakil vasıtası mevcut ise derhal, satılmış ise be
deli aynen iade olunur.
Müsaderesine lıükmolunup satışı yapılan nakil vasıtasının satış bedeli suç tarihinde idarece tespit edilerek
teminata bağlanmış değerinden düşük olduğu takdirde aradaki fark, alınmış teminattan mahsup edilir veya
sahibinden yahut kefillerinden tahsil edilir.
Müsaderesine karar verilen nakil vasıtası hakkında verilmiş başka bir müsadere kararı sebebiyle satışın
mümkün

olamaması halinde

alınmış teminat

orman idaresince irat kaydedilir veya zapt sırasında tespit edil

miş değeri sahibinden veya kefilinden tahsil edilir.
Hüküm kesinleştikten sonra, evvelce satılıp parası emanete alman veya bilahara satılan nakil vasıtası ve
suç aletlerinin satış bedelinin yüzde yirmisi (% 20'si) kaçağı haber verenlere, yüzde otuzu (% 30'u) ise yaka
layıp zaptedenlere ikramiye olarak verilir.
Polis, jandarma, köy muhtarı, ihtiyar heyeti üyelerinin suç aletleri ve nakil vasıtasını yakalamaları ve or
man idaresine teslim etmeleri halinde, bunlar hakkında da yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.
Nakil vasıtası ve suç aletleri satış bedelinin yüzde ellisi ( % 50'si), orman emvalinin satış bedelinin ise tama
mı Orman Genel Müdürlüğü hesabına irat kaydedilir.
M A D D E 36. — 6831 sayılı Orman Kanununun 91 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 91. — 14 üncü maddenin (A) ve (B) bentleriyle yasak edilen fiillerden yapacak emval veren ağaç
ları kesenler iki aydan bir seneye kadar hapis ve yapacak emvalin beher metrekübü için beşbin liradan yirmibin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. Ancak yirmi santimetre kutrundan aşağı olanlar için
bu cezalar bir misli artırılarak hükmolunur.
14 üncü maddenin (A) ve (B) bentleriyle yasak edilen fiillerden

yakacak emval veren

ağaçları keserek

odun veya kömür yapanlar bir aydan altı aya kadar bapis ve odunun beher kentali için bin lira, kömürün
beher kentali için de beşbin lira ağır para cezasıyla cezalandırılır. Bu suretle verilecek para cezası tiçbin lira
dan aşağı olamaz.
Yukarıdaki fıkralarda belirtilen ağaç kesme motorlu araç ve gereçler kullanılarak yapılmış ise asıl cezalar
bir misli artırılarak hükmolunur.
14 üncü maddenin (A) bendinde yazılı yetişmiş veya yetiştirilmiş fidanları kesmek, sökmek, ekim sahalarını
bozmak, ağaçları boğmak, bunlardan yalamuk, pedavra, hartama çıkarmak fiilleri için verilecek cezalar beş
misli artırılarak hükmolunur. Bu maddenin uygulanmasında fidandan maksat sekiz santimetreden daha az orta
kuturlu ağaç ve ağaççıkların fidelik, çırpılık, çubukluk safhalanndaki halidir.
14 üncü maddenin ( A ) ve (B) bentleriyle yasak edilen ve yukarıdaki fıkralarda yazılı bulunmayan fiilleri
işleyenler bir aydan üç aya kadar haj^s ve beşbin liradan otuzbin liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandı
rılır.
14 üncü maddenin (C) bendinde yazılı fiilleri işleyenler üçbin liradan otuzbin liraya kadar hafif para ceza
sıyla cezalandırılır.
Bu Kanunun 14 üncü maddesinin ( A ) ve (B)

bentlerine muhalif hareket edenler orman sahipleri ise ya

pılan zarar miktarına göre bir aydan bir seneye kadar hapis ve onbin liradan aşağı olmamak üzere ağır para
cezasıyla cezalandırılır.
Ancak kendi arazisi üzerinde tohum ekmek veya fidan dikmek suretiyle yetiştirilecek ormanların
leri yukarıdaki fıkra hükmüne tabi değildir.

sahip
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14 üncü maddedeki suçlan hayvan beslemek için işleyenler hakkında yukarıdaki cezalar bir misli artırılır.
14 üncü maddedeki suçları, suçun işlendiği orman içi köy nüfusuna kayıtlı ve fiilen bu köyde oturanlar dı
şındakilerin işlemesi halinde yukarıdaki cezalar iki misli artırılır.
M A D D E 37. — 6831 sayılı Orman Kanununun 92 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 92. — Bu Kanunun 16 ncı maddesi gereğince ormanlarda izin almadan açılan maden ocakları ida
rece kapatılır.
Suçlular hakkında yüzellibin liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezası hükmolunur.
Başkaca zarar husule gelmiş ise ayrıca tazmin ettirilir, izin alarak bu nevi ocaklan açanlar idarece kendi
lerine veya temsilcilerine tebliğ edilecek tedbirlere riayet etmezler ise bu cezanın yansına hükmolunur. Bu
tedbirlere riayet edilinceye kadar ocaklar orman idaresince işletilmekten men edilir.
M A D D E 38. — 6831 sayılı Orman Kanununun 93 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 93. — Bu Kanunun 17 nci maddesinde yasak edilen fiilleri işleyenler veya izne bağlı işleri izinsiz ya
panlar, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar.
tşgal ve faydalanma yeniden tarla açmak suretiyle vaki olduğu veya yanmış orman sahalarına ilişkin bu
lunduğu veya kesinleşmiş orman kadastrosu sınırları içerisinde işlendiği takdirde, bir yıldan üç yıla kadar hapis
cezasına hükmolunur.
Birinci ve ikinci fıkralarda

değinilen işgal ve faydalanılan

alanın

ve yeniden açılan tarlanın yüzölçü

münün beş dekardan fazla olması halinde, bu fıkralarda yazılı cezalar yan oranında artırılır.
Her türlü mahsul ve tesislerin müsaderesine hük molunur. Müsadere olunan mahsuller satılarak bedeli
Orman

Genel Müdürlüğünce irad kaydolunur. Musa Lre ©Miran tesisler ise Orman Genel

Müdürlüğünce

ihtiyaç görüldüğü takdirde ormancılık veya diğer kuınu hizmetlerinde kullanılabilir. Aksi takdirde ilgili orman
idaresince, yıkılmak suretiyle karar infaz olunur. İdarenin bu husustaki talebi halinde genel zabıta kuvvetleri
idareye yardım etmekle mükelleftir.
17 nci maddenin üçüncü fıkrasındaki yerleri amaç dışı kullananlar ve amaç dışı kullanılmasına izin ve
renler bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalpndırıhı.
M A D D E 39. — 6831 sayılı Orman Kanununun 94 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 94. — Bu Kanunun 18 inci maddesinde belirtilen ve yapılması izne bağlı olan fabrika, hızar ve
şeritlerle, kireç, kömür, terebentin, katran, sakız, taş, kum, toprak ve buna benzer ocak'ar ile balık üretme
tesislerini izinsiz kuranlar, otuzbin liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezası ile cezalandırılırlar. BunIann işletilmesi de men edilir. Bu tesisler Devlet orman'an içinde kurulmuş ise müsadere olunur.
M A D D E 40. — 6831 sayılı Orman Kanununun 95 inci maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkraları aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiş ve 3 üncü fıkra eklenmiştir.
Bu Kanunun 19 uncu maddesi hükümlerine aykırı olarak ormanlara izinsiz hayvan sokanlar bir aydan
aşağı olmamak üzere hafif hapis ve aynca beher kıl keçi ve deve için ikiyüz lira, diğer büyükbaş hayvanların
beheri için yüz lira, küçükbaş hayvanların beheri için elli lira olmak üzere hafif para cezası ile cezalandınlırlar.
Bu suretle verilecek para cezası binbeşyüz liradan aşağı olamaz.
Ormanlara izinsiz hayvan sokma suçunu, suçun işlendiği orman içi köy nüfusuna

kayıtlı ve fiilen bu

köyde oturanlar dışındakilerin işlemesi halinde yukandaki cezalar iki* misli artırılır.
M A D D E 41. — 6831 sayılı Orman Kanununun 96 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 96. — Bu Kanunun 20 nci ve 21 inti maddelerinde yazılı hükümlere aykırı hareket edenler, üçbin
liradan onbeşbin liraya kadar hafif para cezasıyla cezalandırılır.
M A D D E 42. — 6831 sayılı Orman Kanununun 97 nci maddesinin 1 inci fıkrası aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir.
Devlet çekici ile damgalanan ağaçları keserken bu damgayı orman idaresince tespit edilen şekilde dip kü
tükte bırakmayanlarla

damgalı ağaçlan tespit edilen hadde nazaran daha yüksekten kesenler, kesilen her

ağaç için bin liradan onbin liraya kadar hafif para cezası ile cezalandırılır.
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M A D D E 43. — 6831 sayılı Orman Kanununun 98 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 98. — 31 inci, 32 nci ve 33 üncü madde hükümlerine göre, köylülere zatî ihtiyaçları ile köy müş
terek ihtiyaçları için verilen

orman emvalini; yerinde kullanmayıp her ne surette olursa olsun elden çıka

ranlar, bunları veriliş gayesine uygun kullanmayanlar, yapacak emvalin vasfının bozulması nedeniyle izin al
madan yakanlar orman idaresinden izin almadan imal edilmek gayesiyle de olsa başka yere götürenler, kul
landıktan

sonra sökerek veya yıkarak enkaz halinde bulunduğu köy hudutları dışına çıkaranlar veya yapa

cak emvali aldığından itibaren bir yıl içerisinde 35 inci maddede belirtilen yapı sistemine uygun inşaat yap
mayarak bu emvali elden çıkaranlar ile bu maddede bc'irtilen her türlü emvali her ne surette olursa olsun alan
veya kabul eden'er, iki aydan bir seneye kadar hapis ve onbeşbin liradan ellibin liraya kadar ağır para ceza
sıyla cezalandırılırlar.
Yukarıdaki fıkrada yazılı eylemleri işleyenlerin her birinden ayn ayrı, suç konusu emvalin rayiç değerinin
iki misli tazminat olarak alınır.
M A D D E 44. — 6831 sayılı Orman Kanununun 99 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 99. — 37 nci madde gereğince verilen izin'erde gösterilecek tedbir ve şartlara riayet etmeyenler
üçbln liradan on hin

liraya kadar hafif para cezası ile cezalandınlır.

M A D D E 45. — 6831 sayıh Orman Kanununun 100 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 100. — 41 inci maddeye aykın olarak her çeşit orman mallarını nakliyesiz veya damgasız nak
ledenler, 108 inci madde gereğince cezalandırılır.
Nakliye tezkeresini değiştirmeksizin ağaç, odun, kömür ve diğer orman mahsullerini taşıyanların mallan,
kaçak olup olmadığının incelenmesi için 84 üncü maddede gösterilen şekilde alıkonulur. Kaçak olmadığı ve
nakliyesinin yenilenmediği tahakkuk ederse, alıkonulan mallar derhal taşıyana teslim edilerek nakliyesi veri
lir.
Malların kaçak olduğu anlaşılırsa 108 inci madde hükmü tatbik olunur.
Nakliye tezkeresini değiştirmeden nakliyat yapanlar veya ormandan kesilen ağaçlardan damgaya tabi or
man emvalini damgasız olarak orman idaresinin istif yerlerine götürenler, beşbin liradan onbeşbin liraya ka
dar hafif para cezası ile cezalandırılır.
M A D D E 46. — 6831 sayıh Orman Kanununun 101 inci maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkralan aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir.
Yazılı olarak yapılan tebligat tarihinden

itibaren iki yıl içinde 50 inci maddede yazılı işaretlerle orman

ların hudutlarını belli etmeyen hususî orman sahipleri, onbin liradan yirmibin liraya kadar hafif para ceza
sıyla cezalandırılır.
Orman sahipleri bu cezanın infazından sonra bir yıl içinde yine bu mükellefiyeti ifa etmezler ise, otuzbin
liradan yüzbin liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılır.
M A D D E 47. — 6831 sayılı Orman Kanununun 102 nci maddesinin 1 inci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir.
51 inci madde gereğince tanzim, kabul ve tasdik olunan orman amenajman planlarında ormanın imarı,
geliştirilmesi, ağaçlandırma yapılması, hastalık ve haşerelerle mücadele edilmesi gibi yapılmasına lüzum gös
terilen işleri plan dairesinde ve verilen müddet içinde yapmayan ve gerekli tedbirleri almayan orman sahip
leri onbeşbin liradan aşağı olmamak üzere hafif para cezası ile cezalandırılır.
M A D D E 48. — 6831 sayılı Orman Kanununun 103 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 103. — 67 nci madde hükümlerine aykırı hareket edenler Uçbin liradan onbin liraya kadar; Dev
let veya her kime ait olursa olsun yeniden orman yetiştirme veya orman boşluğu ile göçük, devrik ve he
yelan gibi hallerle meydana gelen açıklıkları doldurmak ya da satış maksadıyla işlenen sahalarda geçici olmak
kaydıyla yapılan tohumlama alanlarıyla fideliklere herhangi bir şekilde veya hayvan sokulması veya girmesi
suretiyle zarara sebebiyet verenler; beşbin liradan yirmibin liraya kadar hafif para cezası ile cezalandırılır.
M A D D E 49. — 6831 sayılı Orman Kanununun 104 üncü maddesinin 1 inci fıkrası aşağıdaki şeküde de
ğiştirilmiştir.
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68 inci maddedeki mecburiyete riayet etmeyenler bir aydan altı aya kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
M A D D E 50. — 6831 sayılı Orman Kanununun 105 inci maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkraları aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir.
69 uncu maddeye göre ormanlarda vukua gelecek yangınları söndürmek için yetkili memurlar ve orman
teşkilatı tarafından yangın mahalline gitmeleri emrolunmasma veya mahallî mutat vasıtalarla ilân edilmesine
rağmen orman yangınını söndürmeye gitmekten imtina edenler veya gidip de çalışmayanlar ve verilen işi yap
mayanlar hakkında vali ve kaymakamlar tarafından beşbin lira para cezası verilir.
Ancak bu cezaya tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde ilgililer mahallî sulh ceza mahkemesine iti
razda bulunabilir. Bu itiraz evrak üzerinde incelenir, bu konuda verilen kararlar kesindir.
M A D D E 51. — 6831 sayılı Orman Kanununun 107 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 107. — 74 üncü maddede gösterilen tedbirlere riayet etmeyenler,

beşbin liradan yirmibin liraya

kadar hafif para cezası ile cezalandırılır.
M A D D E 52. — 6831 sayılı Orman Kanununun 108 inci maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
Orman mallarının bu Kanun hükümlerine aykırı olarak kesildiğini, taşındığını veya toplandığını bildiği
halde; taşıyanlar,

biçenler,

işleyenler, kabul edenler, kullananlar, satanlar, satın alanlar veya

bulunduran

lar bir aydan bir seneye kadar hapis ve beşbin liradan ellibin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır.
Birinci fıkrada yazılı fiillerin, ticarethane sahibi olsun olmasın her türlü orman ürünü ticareti ile uğraşan
larla, kâr maksadıyla aldıkları orman mallarını işleyerek her ne şekilde olursa olsun alet ve eşya haline d ö 
nüştürdükten sonra satanlar tarafından

işlenmesi halinde, bir seneden beş seneye kadar hapis ve yüzellibin

liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezası ile cezalandırılır.
M A D D E 53. — 6831 sayılı Orman Kanununun 109 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 109. — Ağaçlarda bulunan resmî damga ve numaraları
mata mahsus işaretleri ve levhaları ve orman kadastrosunda

bozanlar ve orman hudutlarındaki

taksi

sınır noktalarım gösteren sabit taş veya beton

kazıkları, ormanlardaki otlak, yaylak ve kışlakların sınır işaretlerini kıranlar, kaldıranlar, belirsiz hale geti
renler, yerlerini değiştirenler bir aydan bir seneye kadar hafif hapis ve binbeşyUz liradan onbin liraya kadar
hafif para cezası ile cezalandırılır.
M A D D E 54. — 6831 sayılı Orman Kanununun 112 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 112. — Bu Kanunla yasaklanan; dikiliden ağaç kesilmesi dışındaki fiillerin işlenmesi nedeniyle
meydana gelen zarar için istek halinde ayrıca gerçek zarar üzerinden tazminata

hükmolunur.

Gerçek zarar;
A)

Suç konusu orman emvali ağaçtan elde edilmiş ise; suçun işlendiği yere en yakın orman idaresi satış

yerinde suç konusu orman emvalinin bir evvelki yıla ?>•'_ bilanço döneminde yapılan açık artırmalı satışlarda,
aynı cins ve türdeki emval için beliren satışlar ortalamasından, bu tür emvale ait o dönemde yapılmış ke
sim, taşıma ve istif giderlerinin çıkarılmasıyla elde olunacak birim fiyat üzerinden hesap edilir.
B)

Suç konusu fidan ise; suçun işlendiği yıl, aynı fidanların her birisinin dikimi ve arazi

hazırlanması

için hesaplanacak gerçek masraflar ile o yıla kadar kesilen fidanlar için yapılmış bakım giderleri toplamı bir
misli fazlasıyla tazmin ettirilir.
C)

Ormanlardan temin olunan ve değeri para ile ölçülebilecek diğer her türlü orman emvalinin gerçek

zarar birim fiyatı ise ( A ) bendi hükmüne kıyasen he -:;plamı.
Orman işletme müdürlükleri, görev alanları içerisin ic bulunan her ilçe merkezi için ayrı olmak üzere, bu
madde hükümlerine göre ormanlardan elde edilebilecek her türlü emval için tazminata esas olacak birim de
ğerlerini, her yılın ikinci ayının yirminci gününe kadar bir cetvel halinde tespit ve tanzim edip bağlı bulunduğu
orman bölge başmüdürlüğüne tasdik ettirerek bu cetvelleri ilgili bulundukları ilçelerde belediyeler vasıtasıyla
ilan ettirip, derhal birer nüshalarını mıntıkasındaki Cumhuriyet savcılıklarıyla ceza ve hukuk mahkemelerine
ve bu davaların takip olunacağı kendi birimlerine gönderir. Bu cetveller ertesi yılın ikinci ayının son günü
akşamına kadar geçerli sayılır, Yargı organları, bu cetvellere göre tazminata hükmederler.
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M A D D E 55. — 6831 sayılı Orman Kanununun 113 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 113. — Bu Kanunla yasaklanan fiilin dikiliden ağaç kesilmesine taalluku halinde ağaç müsadere
edilmiş olsa dahi talep halinde hükmolunacak tazminat mahalli rayice göre hesaplanır.
Mahallî rayiç; suçun işlendiği yere en yakın orman satış istif yerinde, suç konusu orman mahsulü emvalin
bir evvelki yıla ait bilanço döneminde yapılan açık artırmalı satışlarda aynı cins ve türdeki emval için be
liren satışlar ortalamasıdır.
112 nci maddenin son fıkrası hükmü bu madde için de geçerlidir.
M A D D E 56. — 6831 sayılı Orman Kanununun 114 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 114. — Her türlü orman suçları ile tahrip olunan veya yakılan sahalar için, bu Kanunda yazılı
tazminattan başka ayrıca, ağaç cinsine göre cari yıl içindeki mahallî birim saha ağaçlandırma gideri esas
tutularak ağaçlandırma masrafına da hükmolunur.
112 nci maddenin son fıkrası hükmü bu madde için de aynen uygulanır.
M A D D E 57. — 6831 sayılı Orman Kanununun 115 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 115. — Devlet ormanları üzerinde kamu yararına yapılacak her türlü yapı ve tesisler için herhangi
bir şekilde irtifak hakkı tesisi Maliye ve Tarım ve Orman Bakanlıklarının iznine bağlıdır.
M A D D E 58. — 6831 sayılı Orman Kanununun 116 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 116. — Bu Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen orman sayılmayan yerlerdeki ağaç ve ağaççık
lardan, sahipleri aşağıda yazılı şekillerde faydalanırlar :
A)

( Ç ) ve ( E ) bentlerinde yazılı yerlerden, ( D ) bendindeki şehir mezarlıklarından ve (H) bendindeki

her nevi meyvalı ağaç ve ağaççıklarla örtülü yerlerden (fıstık çamlıkları ve palamut meşelikleri hariç), sahip
leri her türlü zatî ihtiyaçları ve pazar satışları için hiç bir kayıt ve şarta tabi olmadan kesim ve taşıma ya
pabilirler.
B)

(F) ve (G) bentlerinde yazılı yerlerden, (D) bendinde belirtilen kasaba ve köylerin hudutları içeri

sindeki mezarlıklardan, (H) bendindeki fıstık çamlıkları ve palamut meşeliklerinden sahiplerinin zatî ihtiyaç
ları ve pazar satışları için yapacakları kesimler; keşif, damga ve nakliye işlemlerine tabi olup, bu yerlerden
pazar satışları için faydalanacak

olanlardan idarenin yapacağı masraflar peşin olarak tahsil edilir. Bu iş

lemlerin usul ve esaslnrı Tarım ve Ormsn Bakanlığınca tespit olunur.
Bu hükme aykırı hareket edenler, bu Kanunun 109 uncu maddesine göre cezalandırılmakla beraber emval
müsadere olunur.
M A D D E 59. — 6831 sayılı Orman Kanununa 1744 sayılı Kanunla eklenen ve 1906 sayılı Kanunla değişti
rilen ek 3 üncü maddenin ( A ) fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
c)

6831 sayılı Orman Kanunu hükümleri gereğince verilecek izin veya irtifak haklarına dayanılarak, Dev

let ve diğer kamu tüzelkişileriyle özel hukuk tüzelkişilerince kâr gayesi bulunmaksızın ve kamu yararına
hizmetlerde kullanılmak üzere yapılacak tesisler dışıırlaki her türlü tesisin, proje toplam bedelinden orman
sahasına isabet eden kısmının yüzde üçü (% 3'ü) oranında alınacak hisseden;
M A D D E 60. — 6831 sayılı Orman Kanununa aşağıdaki ek madde 5 eklenmiştir.
Yöpetmelik
EK

M A D D E 5. — Bu Kanunun 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 31,

32, 33, 35, 40, 57, 63, 84, 112, 113, 114, 115, 116 ncı maddelerinin uygulanmasıyla ilgili şekil, şart ve esas
lar ile orman ajanlarından

her türlü yararlanma karşı'ığı alınacak bedel miktarlarının tespiti ve tahsiline iliş

kin hususlar için Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelikler, Resmî

Gazetede yayımlanarak

yürürlüğe konulur.
Yürürlükten kaldırılan hükümler
M A D D E 61. — 6831 sayılı Orman Kanununun; 38 inci, ek madde 1, Muvakkat Madde 1, Geçici 6 ncı
madde hükümleri yürürlükten

kaldırılmıştır.

— 626 —
2896

23 s 9 . 1983

GEÇİCİ 'MADDE 1. — Yürürlükten kaldırılan 38 inci madde hükümlerinden bu Kanunun yayımı tari
hine kadar yararlanmış bulunanların hakları saklıdır. Ancak, köy tüzelkişiliği tarafından bu ormanların ko
runmasına devam olunmadığı veya amenajman planlan esaslarına ve izin şartlarına riayet edilmediği anlaşıl
dığı takdirde Tanm ve Orman Bakanlığınca tahsisten vazgeçilebilir.
GEÇİCİ M A D D E 2. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılmasına başlanmış, ancak tamam
lanamamış orman kadastrosu ve orman sınırlan dışına çıkarma işlemleri, bu Kanunla değiştirilen ilgili mad
de hükümlerine göre orman kadastro komisyonlarınca tamamlanır.
GEÇİCİ M A D D E 3. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulmuş orman ürünü işleyen fab
rikalar, hızar ve şeritler ile açılmış ocakların, 6831 sayılı Orman Kanununun bu Kanunla değiştirilen 18 inci
maddede belirlenen yeni mesafelere uygunlukları aranmaz. Ancak, bu fabrikalar, hızar ve şeritler ile ocakla
rın sahipleri, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç altı ay içinde açık adresi, yeri ve faa
liyetlerini yazılı olarak, bölgelerindeki en yakın orman idaresine bildirmekle zorunludur.
GEÇİCİ M A D D E 4. — Bu Kanunun 60 ıncı maddesiyle eklenen ek madde 5 gereğince hazırlanacak y ö 
netmelikler, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dokuz ay içinde yayımlanır.
GEÇİCİ M A D D E 5. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 6831 sayılı Orman Kanununun 17 nci
ve 115 inci maddelerine istinaden 99 yıl süreyle verilmiş bulunan izin ve irtifak haklarındaki süreye ilişkin hak
lar saklı olup, bunlar hakkında bu Kanunla değiştirilen 17 nci maddenin 3 üncü fıkrasındaki 49 yıl sonundaki
süre uzatımıyla ilgili hüküm uygulanmaz ve yapılmış her türlü bina ve tesislerin bedelsiz ve eksiksiz Hazi
neye devri işlemi bu 99 yıllık süre sonunda yapılır.
Yürürlük
M A D D E 62. — Bu Kanunun 54, 55, 56 nci madde hükümleri 1 Mart 1984 tarihinde, diğer hükümleri 1
Ocak 1984 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
M A D D E 63. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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