
Özet

Türkiye’nin 769 604 km2 olan yüzölçümünün %26’s›na orman ka-
dastrosu hizmetinin götürülmesi planlanm›şt›r. 1937 y›l›nda baş-
layan orman kadastrosu faaliyetleri, 2003 y›l›na kadar, planlanan
alan›n 4/5’inde (%80.5) tamamlanm›şt›r. Tamamlanan faaliyetle-
rin de 3/4’ü farkl› koordinat sistemlerinde üretilmiştir ve üretim
tekniklerinde standart bulunmamaktad›r. Bu yüzden, orman ka-
dastrosunun yaln›zca 1/4’ü tapuya tescil edilmiştir.

Makalede, orman kadastrosunun mevcut yap›s› incelenmekte
ve al›nmas› gereken önlemlere ve bu doğrultuda önerilere yer ve-
rilmektedir. Ayr›ca, orman kadastrosu hakk›nda Anayasa Mahke-
mesi ve diğer mahkemeler taraf›ndan verilen kararlar›n sonuçlar›
incelenmektedir.
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Abstract

The Forest Cadastre

Forest cadastre services have been planed to be realised in 26%
of  769 604 km2 area of Turkey. Until 2003, 4/5 (80.5%) of the pla-
ned area has been completed since 1937 that is the year forest ca-
dastral activities were began. 3/4 of the completed activities have
been produced based on different coordinate systems and have be-
en no standard on production technique. So, only 1/4 of forest ca-
dastre activities have been registered on title deed registry.

In this article, present status of forest cadastre of Turkey was
examined and the precautions that should be taken and suggesti-
ons about these subject are included. Besides, the result of the de-
cisions of the Constitutional Court and the other courts  about fo-
rest cadastre are examined.
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1. Giriş

Türk hukuk sisteminde, ormanlar, sahipsiz mallar aras›nda

say›lmaktad›r (Türk Medeni Kanunu, Madde: 715, Yarg›tay

Hukuk Genel Kurulu (YHGK) Karar›, 30.09.1981,

E.1981/1-167, K.1981/656). Sahipsiz mallar, özel mülkiye-

te konu  olamayan, devletin özel mülkiyete girmesine izin

vermediği, ayr›ca bir tahsise gerek kalmaks›z›n doğal nite-

likleri gereği doğrudan doğruya kamunun ortak kullanmas›-

na aç›k bulunan mallard›r.

Devletin hüküm ve tasarrufu alt›nda bulunan ormanlar,

özel yasa kurallar›na bağl›d›rlar (3402 say›l› Kadastro Ya-

sas›, Madde: 16/D). Hiçbir harç, vergi ve resim al›nmaks›-

z›n hazine ad›na tapuya tescil edilmeleri (6831 say›l› Orman

Kanunu, Madde: 11), orman›n bağl› olduğu kurallarda bir

değişiklik yaratmayacağ› gibi, kamu mal› olma niteliğinden

de bir şey kaybetmelerine yol açmaz. Yetkili kurum (Orman

Genel Müdürlüğü) taraf›ndan kamu mal› d›ş›na ç›kar›lma-

dan, her ne şekilde olursa olsun, orman›n kişiler ad›na tapu

kütüğüne tescil edilmesi ilgilisine hak sağlamayacağ› gibi,

iyi niyete dayanarak veya kazand›r›c› zamanaş›m› yoluyla

edinilmeleri de olanaks›zd›r. Dolay›s›yla, 1) sahipsiz mal-

lar, 2) orta mallar›, 3) hizmet mallar› gibi üç tür kamu mal›

aras›nda, sahipsiz mallar kategorisine giren ormanlar›n,

özel mülkiyete konu olabilecek şekilde tespiti ve tescili ola-

naks›zd›r.

Devletin hüküm ve tasarrufu alt›nda olduğu belirtilen;

“tabii servetler ve kaynaklar” kapsam›nda olan ormanlar

(Anayasa, Madde: 168), yerleşme özgürlüğünün s›n›rland›-

r›lma sebebini oluşturabilecek kamu mallar› aras›nda say›l-

maktad›r (Anayasa, Madde: 23). Anayasa’ya göre (Madde:

169), orman suçlar› için genel ve özel af ç›kar›lamayacağ›

gibi, ormanlar› daraltmak amac›yla işlenen suçlar›n bağ›ş-

lanmas› da olanaks›zd›r. Ayr›ca, orman olan bir yeri tahrip

ederek işgal eden ve yasalara ayk›r› biçimde kullanan kişi-

lerin “orman› açma eylemleri”, 6831 say›l› yasa uyar›nca

suç say›lmakta (Madde: 14, 17) ve cezaland›r›lmalar› gerek-

mektedir (Madde: 91, 92, 93), (ATBAŞOĞLU 2003).

Görüldüğü gibi, ormanlar, Anayasa ve Orman Yasas›

uyar›nca özel koruma ve güvence alt›na al›nm›şlard›r ve s›-

n›r güvenliğini sağlamak üzere “Orman Kadastrosu” yap›m›

öngörülmüştür. S›n›rland›rma faaliyetleri, “…bir yerin or-
man say›l›p say›lmad›ğ›n›n belirtilme işinin tam anla-
m›yla bir uzmanl›k işi olmas›…” gerekçesi ile (YHGK

Karar›, 30.09.1981, E.1-167, K.656) Kadastro (ve Tapula-

ma) Yasalar› d›ş›nda b›rak›lm›ş (766 say›l› yasa, Madde: 2,

3402 say›l› yasa, Madde: 22) ve 6831 say›l› Orman Kanu-

nu’nun 7., 8., 9., 10., 11. ve 12. maddeleri ile özel işleme ta-

bi tutulmuştur.
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Türkiye’de orman konusu, beş farkl› yasa ile düzenlen-

miştir; 1) Anayasa (Madde: 44, 168, 169, 170), 2), Türk

Medeni Kanunu (Madde: 715, 729, 740, 751, 755, 756, 818,

999), 3), 6831 say›l› Orman Kanunu, 4) 2924 say›l› Orman

Köylülerinin Kalk›nmalar›n›n Desteklenmesi Hakk›nda Ka-

nun, 5) 3402 say›l› Kadastro Kanunu (Madde: 4, 7, 14, 16,

17, 18, 22, 45, 46). Anayasa’da orman›n tan›m› yap›lmam›ş,

konu orman yasalar›na b›rak›lm›şt›r. 31.08.1956 tarih ve

6831 say›l› Orman Kanunu, orman›, “...Tabii olarak yeti-
şen veya emekle yetiştirilen ağaç ve ağaçç›k topluluklar›
yerleriyle birlikte orman say›l›r...” biçiminde tan›mlam›ş-

t›r (Madde: 1). Bu tan›mdaki, orman› belirleyen “ağaç”,

“ağaçç›k” topluluklar› ve “yer” öğeleri, 1937 tarih ve 3116

say›l›; 1945 tarih ve 4785 say›l›; 1950 tarih ve 5653 say›l›

yasalarda da aynen korunmuştur. Anayasa Mahkemesi ve

Yarg›tay’a göre, ağaçlar herhangi bir nedenle yok olursa,

yerleri orman›n bir unsuru olmak niteliğini yitirmez; orman

toprağ› ve yeri olmakta devam eder (Anayasa Mahkemesi

Karar›, 10.03.1966, E.1965/44, K.1966/14; Anayasa Mah-

kemesi Karar›, 28.11.1989, E.1988/63, K.1989/47; YHGK

Karar›, 03.06.1998, E.1998/20-463, K.1998/386). Yasa ko-

yucu, orman› Anayasa’da değil; 6831 say›l› Orman Yasa-

s›’n›n 1. maddesinde tan›mlam›ş ve devam›ndaki ikinci f›k-

rada hangi arazilerin orman say›lmayacağ›n›, yani orman›n

istisnalar›n› saym›ş ve 2. madde de ne tür yerlerin orman s›-

n›rlar› d›ş›na ç›kar›lacağ›n› belirtmiştir. 

Doğal niteliği gereği korunmas› ve çoğalt›lmas› konu-

sundaki duyarl›l›ğa karş›n, orman örtüsü, sürekli olarak yok

edilmektedir. Bunun pek çok nedeni vard›r. En önemli ne-

denler aras›nda;

1. 3116 say›l› yasa uyar›nca 01.06.1937 tarihinde başla-

yarak on y›lda bitirilmesi öngörülen, ancak 66 y›lda

(1937-2003) %80.5’i tamamlanan ve bunun da, yal-

n›zca 1/4’ü tapu kütüğüne tescil edilebilen orman

kadastrosunun mevcut durumu,

2. Orman d›ş›na ç›karma konusunun Anayasa ile düzen-

lenmesi (Madde: 169/4),

3. Orman tan›mlar›nda s›kça yap›lan değişikliklerin, ke-

sinleşen orman s›n›rlar›nda da değişiklikleri gerek-

tirmesi say›labilir.

Orman kadastro çal›şmalar›n›n bir bölümü, hukuken ge-

çerli olmakla beraber (3402 say›l› Kadastro Yasas›, Madde:

22/son), “… kadastro tekniğine ve yürürlükteki yönet-
melik ve standartlara uygun olarak yap›lmas›…” öngö-

rüleri (DPT 1995: 58) yaşama geçirilemediğinden, teknik

yetersizlikler yüzünden tapu kütüğüne tescil edilememekte-

dir. Y›llard›r bu işlemlere uygulama kabiliyeti de kazand›r›-

lamamas›, orman tahribini art›ran etkenler aras›nda say›l-

m›şt›r (KÖKTÜRK 1999), (TURHAN 2002: 24-25), (TÜR-

KER 2003). Dolay›s›yla, s›n›rland›r›lmakla beraber tapu

kütüğüne tescil edilemeyen ormanlar›n, Anayasa’n›n 169.

maddesindeki koruyucu kurallar›n d›ş›nda kald›klar› söyle-

nebilir.

Sürdürülebilir ormanc›l›k aç›s›ndan, orman alanlar›n›n

nicelik ve niteliğini olumsuz etkileyecek etkenlerin yok

edilmesi ve orman alanlar›n›n azalmas›na yol açan nedenle-

rin ortadan kald›r›lmas› gerekmektedir. Bunun için al›nma-

s› gereken ilk önlem, orman s›n›rlar›n›n, yaşamas›n› sağla-

yacak teknik güvenlikte belirlenmesi ve ormanlar›n tapu

kütüğüne tescil edilmesidir. Bu nedenle, orman kadastrosu,

ormans›zlaşmay› yok edecek en önemli faaliyetler aras›nda

say›lmakta ve kadastro işlerinin tamamlanmamas›, orman-

c›l›k sektörünün temel sorunlar› aras›nda kabul edilmekte-

dir (DPT 2000: 140). 

Bu yaz›da, orman kadastrosunun neden mülkiyet ka-

dastrosu içinde yer almas› gerektiği (DPT 1995: 77; DPT

2001: 120, 142) ile bugüne kadar neden tamamlanmad›ğ›;

harita mühendislik hizmetleri aç›s›ndan incelenecektir.

2. Türk Hukuk Sisteminde Orman Kadastrosu

Ormanlar›n ve orman d›ş›na ç›kar›lan yerlerin s›n›rland›r›l-

mas› ve maliye hazinesi ad›na tapu kütüğüne tescil edilme-

si işlemlerine “orman kadastrosu” denmektedir. Anayasa

Mahkemesi’ne göre (14.03.1989, E.1988/35, K.1989/13),

“...ne olursa olsun orman olarak s›n›rland›r›lm›ş bir yer,
art›k ormand›r...” ve Anayasa’n›n 169. maddesinin son

f›kras›n›n olanakl› k›ld›ğ› durumlar d›ş›nda, orman s›n›rla-

r›nda daraltma yap›lamaz. Orman kadastrosu sonucu s›n›r-

land›r›larak tapu kütüğüne tescil edilen Devlet ormanlar›n›n

mülkiyeti devrolunamaz ve bu ormanlar zamanaş›m› ile

mülk edinilemez. S›n›rland›r›larak tapu kütüğüne de kayde-

dilen ormanlar›n içinde kalan ve Devlet Orman› say›lmas›

nedeniyle geçerliliğini yitiren tapu kay›tlar›na değer verile-

mez ve yasal yönden hiçbir değer taş›mayan işlemler de ge-

çerli say›lamaz (Anayasa Mahkemesi Karar›, 01.06.1988,

E.1987/31, K.1988/13; Anayasa Mahkemesi Karar›,

01.06.1988, E.1987/32, K.1988/14). 

Anayasa Mahkemesi, her ne şekilde olursa olsun, “da-
ralt›lmas›” kabul görmeyen ormanlar›m›z›n, orman kadast-

rosu ile s›n›rlar› gerek arazide ve gerekse haritada belirlene-

rek tapu kütüğüne tescil edilmesini orman› koruyan ve gü-

vence alt›na alan bir işlem olarak görmektedir. 

Ormanlar›n s›n›rland›r›lmas› ard›ndan yap›lan orman d›-

ş›na ç›karma işlemi, orman say›lmayan yerler için geçerli

olamaz. Bu gibi yerler zaten orman rejiminin d›ş›ndad›r.

Orman Yasas›’nda (Madde: 1/F), orman s›n›rlar› içinde ve-

ya bitişiğinde tapulu, orman s›n›rlar› d›ş›nda ise her türlü

edinme belgeleriyle özel mülkiyette bulunan yerlerin orman

say›lmayacağ› kural›n›n, bu yerlerde orman s›n›rlamas› ya-

p›lmad›ğ› sürece geçerli olduğu kabul edilmektedir (Anaya-

sa Mahkemesi Karar›, 14.03.1989, E.1988/35, K.1989/13;

Anayasa Mahkemesi Karar›, 28.11.1989, E.1988/63,

K.1989/47). Tersi durumda, kesinleşen orman kadastrosu

s›n›rlar› içinde kalan her türlü kay›t ve belgeler ile mahke-

me ilamlar›, orman kadastrosunun kesinleşmesiyle birlikte,

hukuksal değerlerini yitirirler (Yarg›tay 17. Hukuk Dairesi

Karar›, 03.05.1999, E.1999/1902, K.1999/1884; YHGK ka-

rar›, 27.02.2002, E.2002/1-19, K.2002/97). Dolay›s›yla, iş-

lemleri tamamlanm›ş bile olsa, orman olan yerlerin, Anaya-

sa’n›n 169. maddesi karş›s›nda özel mülkiyet konusu yap›l-

mas› olanaks›zd›r (Anayasa Mahkemesi Karar›, 13.06.1989,

E.1989/7, K.1989/25).

Anayasa Mahkemesi’ne göre (01.06.1988, E.1987/31,

K.1988/13), orman d›ş›na ç›karmay› düzenleyen Anaya-

sa’n›n 169. maddesinin son f›kras› ile 6831 say›l› Orman
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Yasas›’n›n 2. maddesinin birinci f›kras›n›n (A) ve (B) bent-

leri aras›nda fark bulunmamaktad›r. 6831 say›l› yasan›n 2.

maddesinin (A) bendine göre orman d›ş›na ç›kar›lan yerle-

rin orman köylüsüne tahsisi gerekip, (B) bendine göre ç›ka-

r›lan yerlerin orman köylüsüne tahsisi gerekmediğini söyle-

mek olanaks›zd›r. İki bent aras›nda fark bulunduğu kabul

edilse bile, değerlendirme yap›lmaks›z›n, mülkiyet hakk›n›n

kişiler ad›na tespiti Anayasa’ya ayk›r›d›r ve bu yerlerin, ve-

rildiği kişiler ve veriliş biçimleri yönünden de herhangi bir

fark yoktur. Kald› ki, orman d›ş›na ç›kar›lan yerlerin eroz-

yonla yitirilme tehlikesi de vard›r. Bu yüzden, devlet tara-

f›ndan gerekli önlemler al›nd›ktan ve değerlendirme ve ih-

ya işlemleri yap›ld›ktan sonra dağ›t›lmalar› (tahsis edilme-

leri) gerekmektedir. Devletin, orman d›ş›na ç›kar›lan yerler-

de, önlemleri sonradan da alabileceği düşünülebilirse de,

malikin izni ve isteği olmaks›z›n bu tedbirleri almak güçtür.

Dolay›s›yla, bu yerlerin, devletçe belirtilen işler yap›lmadan

orman köylüsüne bile tahsis edilmeleri olanaks›zd›r (Ana-

yasa Mahkemesi Karar›, 01.06.1988, E.1987/31,

K.1988/13; Anayasa Mahkemesi Karar›, 14.03.1989,

E.1988/35, K.1989/13).

Anayasa’n›n 169. maddesinin son f›kras›nda;

1. Orman olarak muhafazas›nda bilim ve fen bak›m›n-

dan hiçbir yarar görülmeyen, aksine tar›m alanlar›na

dönüştürülmesinde kesin yarar olduğu tespit edilen

yerler ile,

2. 31.12.1981 tarihinden önce, bilim ve fen bak›m›ndan

orman niteliğini tam olarak kaybetmiş olan tarla, bağ,

meyvelik, zeytinlik gibi çeşitli tar›m alanlar›nda veya

hayvanc›l›kta kullan›lmas›nda yarar olduğu tespit

edilen araziler, şehir, kasaba ve köy yap›lar›n›n toplu

olarak bulunduğu yerlerde,

orman s›n›rlar›n›n daralt›labileceği kabul edilmiştir. Anaya-

sa ve yasada belirtilen, “bilim ve fen bak›m›ndan nitelik
kayb›” deyimi eleştirilmektedir (ATBAŞOĞLU 2003),

(AYANOĞLU 2003), (TÜRKER 2003). Ormanlarda ağaç

keserek ve bina yaparak “nitelik kayb›” olamayacağ›, suç

oluşturan bu eylemlerle, orman›n nitelik kaybettirilmesin-

den söz edilebileceği belirtilmektedir. Bu değerlendirmeler

doğrudur. Ayr›ca, bu yerlerle ilgili düzenlemelerin de, Ana-

yasa’n›n 170. maddesinde belirtilen, “…orman içindeki
köyler halk›n›n…yararlanmas›na tahsisi…” amac›na uy-

gun olmas› zorunludur. Bu durumda, yasa koyucunun, be-

lirtilen alanlar›n kullan›c›lar›na veya başkalar›na, hatta or-

man içi köyler halk›na bile sat›lmas›n› veya bu amaçla dev-

redilmesini sağlayacak bir düzenleme yapmas› olanakl› de-

ğildir (Anayasa Mahkemesi Karar›, 30.03.1993, E.1992/48,

K.1993/14; Anayasa Mahkemesi Karar›, 27.09.1995,

E.1995/13, K.1995/51; Anayasa Mahkemesi Karar›,

23.01.2002, E.2001/382, K.2002/21).

2.1. Orman Kadastrosunda Görev ve Yetki

Orman kadastrosunun ve ormanlar›n içinde ve bitişiğinde

bulunan her tür taş›nmaz›n, ormanlarla ortak s›n›rlar›n›n be-

lirlenmesi ile orman s›n›rlar› d›ş›na ç›karma işlemleri, or-

man kadastro komisyonlar› taraf›ndan yap›lmaktad›r (6831

say›l› yasa, Madde: 7). 

Çevre ve Orman Bakanl›ğ› taraf›ndan atanan ve bu ku-

rum içinde görev yapan idari organlar olan orman kadast-

ro komisyonlar› (6831 say›l› yasa, Madde: 7), 1) orman

yüksek mühendisi veya orman mühendisi başkanl›ğ›nda,

2) ormanc›, 3) ziraatç›, 4) ziraat odas›nca bildirilecek bir

üye, 5) belediye encümeni veya köy ihtiyar heyetince bildi-

rilecek bir üye olmak üzere beş kişiden oluşmaktad›r (2/B

yönetmeliği, Madde: 3). 

Komisyon en az üç kişi ile de çal›şabilmekte ve karar

alabilmektedir. Oylamada çekimser kal›namayacağ› gibi,

eşitlik durumunda başkan›n kat›lacağ› taraf çoğunluk say›l-

maktad›r (2/B yönetmeliği, Madde: 43). Komisyon başkan›-

n›n yokluğunda ormanc› üye başkana vekalet etmektedir

(2/B yönetmeliği, Madde: 10). Ayr›ca üyeler ve komisyon

emrindeki diğer tüm teknik elemanlar, komisyon başkan›-

n›n görevlendireceği yerlerde ve işlerde çal›şmak durumun-

dad›rlar (2/B yönetmeliği, Madde: 12). Belirtilen kurallara

göre, orman kadastro komisyonlar›n›n, orman mühendisle-

rinin yönlendirmesiyle çal›şt›klar› görülmektedir.

2.2. Bir Yerin Orman Niteliğinin İncelenmesinde 
Hukuksal Dayanaklar

Orman kadastrosuna başlamadan önce orman kadastro ko-

misyonlar›nca derlenecek bilgi ve belgelerin çokluğu dik-

kat çekicidir: 1) Devlet orman işletme müdürlüklerinden,

2) Kadastro ve tapu sicil müdürlüklerinden, 3) İl ve ilçeler-

de mülki amirliklerden bilgi ve belgeler toplan›r (2/B yönet-

meliği, Madde: 17, 18, 19); orman içinde veya bitişiğindeki

yerler için, kişilerce verilen zilyetlik belgeleri incelenir (2/B

yönetmeliği, Madde: 21). Bu bilgilere ek olarak, devlet or-

man› olarak s›n›rland›r›lacak yerler (2/B yönetmeliği, Mad-

de: 23), s›n›rland›rmada orman d›ş› b›rak›lacak yerler  (2/B

yönetmeliği, Madde: 24), devletten başkas›na ait ormanla-

r›n kadastrosu (2/B yönetmeliği, Madde: 25), 31.12.1981

gününden önceki durumun belirtilmesi (2/B yönetmeliği,

Madde: 37), kurallar› da göz önünde bulundurulduğunda,

orman kadastro komisyonlar›n›n görevlerini h›zl›, kolay ve

güvenilir biçimde yerine getirmeleri zordur.

Orman s›n›rland›rmas› yap›lmayan veya s›n›rland›rma-

n›n ilk olarak yap›ld›ğ› yerlerde, bir yerin orman niteliğinin

ve hukuksal durumunun 3116, 4785 ve 5658 say›l› yasalara

göre çözümlenmesi gerekmektedir (YHGK karar›,

03.06.1998, E.1998/20-463, K.1998/386). 08.02.1937 tarih

ve 3116 say›l› yasa ile yaln›zca devlet ormanlar› belirlen-

miştir. 09.07.1945 tarih ve 4785 say›l› yasan›n 1. maddesi

gereğince 2. maddede say›lan ayr›k durumlar d›ş›nda bütün

ormanlar devletleştirilmiş, bunlardan baz›lar› 24.03.1950

tarih ve 5658 say›l› yasa ile eski sahiplerine geri verilmiş-

lerdir. S›n›rland›r›lan ormanlar›n, orman d›ş›na ç›kar›lacağ›-

na ilişkin 3116, 4785 ve 5653 say›l› yasalarda herhangi bir

kural yoktur. “Tahdit” içindeki yerlerden d›şar› ç›karma iş-

lemi, ilk kez 08.09.1956 tarih ve 6831 say›l› yasada (Mad-

de: 2) öngörülmüştür. 

1950-1958 y›llar› aras›nda dört kez orman suçlar›na af

getirilmiş ve ormanlar özel yasa ile adeta dağ›t›ma tabi tu-
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tulmuştur. Bunun üzerine, 1961 Anayasas›’n›n 131. madde-

sine ormanlar›n daralt›lamayacağ› ve ormanlara ilişkin af

ç›kar›lamayacağ›na ilişkin kurallar konulmuştur. Bu kural-

lar›n ard›ndan, 6831 say›l› Orman Yasas›’n›n 2. maddesi fi-

ilen uygulanamaz hale gelmiştir. Orman işgallerinin artma-

s› ve orman içi yerleşimlerin yaratt›ğ› s›k›nt›lar nedeniyle,

1961 Anayasas›’n›n 131. maddesinde 1970 tarih ve 1255

say›l› yasa ile yap›lan değişiklikle, “15.10.1961 tarihinden

önce bilim ve fen bak›m›ndan orman niteliğini yitiren yer-

lerin orman s›n›rlar› d›ş›na ç›kar›lmas›” kabul edilmiştir.

Anayasa’da yap›lan bu değişikliğin ard›ndan, Orman Yasa-

s›’n›n 2. maddesi 20.06.1973 tarih ve 1744 say›l› yasa ile

değiştirilmiştir. Daha önce Bakanlar Kurulu’nun yetkisinde

olan ç›karma yetkisi, 1744 say›l› yasa ile orman kadastro

komisyonlar›na devredilmiştir (SINMAZ ve KARATAŞ

1995: 126, 257). 

15.10.1961 tarihinden önce bilim ve fen bak›m›ndan or-

man niteliğini yitiren yerlerin orman s›n›rlar› d›ş›na ç›kar›l-

ma işlemlerinin 10 y›lda bitirilmesi hedeflenmiştir. Bu ara-

da, o güne kadar yap›lan s›n›rland›rma çal›şmalar›n›n da,

yeniden elden geçirilmesine yol aç›lm›şt›r (ERDİN 1987:

50), (SINMAZ ve KARATAŞ 1995: 266), (KÖKTÜRK

1999: 14). AYANOĞLU (2003)’e göre, 1744 say›l› yasa ile

yap›lan değişiklikler s›ras›nda iki önemli eksiklik meydana

gelmiştir;

1. Orman d›ş›na ç›karma işleminden doğan uyuşmazl›k-

larda hangi yarg›n›n görevli olduğu,

2. Orman s›n›rlar› d›ş›na ç›kar›lacak yerlerin nas›l de-

ğerlendirileceği.

Uyuşmazl›k mahkemesi taraf›ndan, 1978-1979 y›llar›n-

da, idari yarg›n›n yetkili olduğuna karar verilerek bir eksik-

lik giderilmiştir. Buna karş›n, orman rejimi d›ş›na ç›kar›lan

yerlerin nas›l değerlendirileceği belirlenmediğinden, 2/B

alanlar› kapan›n elinde kalm›şt›r. Bununla birlikte, ormanla-

r›n, 1973 y›l›ndan başlayarak on y›lda s›n›rland›r›lmas› he-

defi gerçekleştirilemediği gibi, 1982 Anayasas› ile orman

niteliğini yitirme tarihi 31.12.1981 gününe çekilmiştir.

Devlet ormanlar›n›n kadastrosu, 01.07.1937 tarihinde

yürürlüğe giren 3116 say›l› yasa ile başlam›şt›r. Arkas›n-

dan, 13.07.1945 tarihinde yürürlüğe giren 4785 say›l› yasa

bütün ormanlar›n kadastrosuna olanak tan›m›şt›r. Bununla

da yetinilmemiş, 2896 ve 3302 say›l› yasalar ile herhangi

bir nedenle s›n›rlama d›ş›nda kalan ormanlar›n tahdidinin

yap›labileceği kabul edilmiştir. Bundan ç›kan sonuca göre,

orman kadastro komisyonu, bir çal›şma alan›na en az üç kez

girerek s›n›rland›rma yapma olanağ› bulmuştur (SINMAZ

ve KARATAŞ 1995: 49-50). Buna rağmen, s›n›rlama d›ş›

kalm›ş orman varl›ğ›ndan söz edilerek yeniden “tahdit” iş-

lemine girişilmesi, s›n›rlama faaliyetlerine ve tapu kütüğü-

ne güven ilkesini olumsuz etkilemektedir.

2.3. Orman Kadastrosunda Yap›lacak İşler

Orman kadastrosunun ve 6831 say›l› yasan›n 2. maddesi ge-

reği orman s›n›rlar› d›ş›na ç›karma işlemlerinin yap›lacağ›

yerler Bakanl›kça belirlenmektedir (6831 say›l› yasa, Mad-

de: 8). Orman kadastro komisyonlar›n›n çal›şma alan› ilçe-

dir. Bir ilçede başlat›lan çal›şmalar bitirilmeden, zorunlu

durumlar d›ş›nda başka bir ilçeye geçilemez. Gerektiğinde

bir ilçede birden çok orman kadastro komisyonu görevlen-

dirilebilir (2/B yönetmeliği, Madde: 14). Orman kadastro

komisyonlar›, öncelikle orman s›n›rlar›n› belirlemekte ve

ard›ndan 6831 say›l› Orman Kanunu’nun 2. maddesi hü-

kümlerini uygulamaktad›rlar (2/B yönetmeliği, Madde: 44). 

Ormanlar› s›n›rlama işlemi ile orman d›ş›na ç›karma iş-

lemi birbirinden ayr›d›r (Anayasa Mahkemesi Karar›,

11.12.1990, E.1990/37, K.1990/32). SINMAZ ve KARA-

TAŞ (1995: 299)’a göre, bir yerde orman d›ş›na ç›karmadan

söz edebilmek için o yerde orman s›n›rlar›n›n belirlenmiş

olmas›, bir başka deyişle orman›n d›ş s›n›r›n›n kapat›lmas›

gerekmektedir. Orman s›n›rlamas› yap›lmam›ş bir alanda,

6831 say›l› Orman Kanunu’nun 2. maddesi uygulamas› ola-

naks›zd›r. Orman s›n›rlamas›n›n ilk kez yap›lacağ› çal›şma

alanlar›nda, ayn› zamanda Orman Kanunu’nun 2/A ve 2/B

madde uygulamas› yap›lm›şsa, orman kadastro komisyonu-

nun öncelikle orman s›n›rlar›n› saptamas›, daha sonra da bu

alanda 2/B madde uygulamas›na geçmesi gerekir.

2.4. Orman Kadastrosunda İlan, Yürürlük ve
Tescil

Kadastrosu tamamlanan ormanlara ait haritalar›n, komisyon

başkan›nca imzalanarak onanmas› ve ard›ndan tutanaklar›n

ilan›, ilgililerine doğrudan bildirim şeklinde kabul edilmek-

tedir (6831 say›l› yasa, Madde: 11). Tutanak ve kararlara

karş›, ask› tarihinden başlayarak 6 ay içinde kadastro veya

görevli mahkemeye başvurularak s›n›rlamaya itiraz edilebi-

lir. Bu süre hak düşürücü süredir. İtiraz davalar›nda, husu-

met, Çevre ve Orman Bakanl›ğ› ile Orman Genel Müdürlü-

ğü’ne yöneltilir. 

Çal›şmalar›n tamamlanmas› ard›ndan işlem dosyalar›,

Orman Genel Müdürlüğü’ne gönderilerek “şekli ve hukuki
noksanl›klar” giderildikten sonra, valinin onay› ile yürür-

lüğe girmektedir (6831 say›l› yasa, Madde: 10). Kadastrosu

yap›larak kesinleşen devlete ait ormanlar, kadastro ve tapu

sicil  müdürlükleri taraf›ndan hiçbir harç, vergi ve resim

al›nmadan maliye hazinesi ad›na tapuya tescil edilir.

2.5. Orman Kadastrosuna İtiraz

Ormanlar›n s›n›rland›r›lmas› ve Orman Yasas›’n›n 2. mad-

desine göre orman s›n›rlar› d›ş›na ç›karma işlemlerine, yal-

n›zca Çevre ve Orman Bakanl›ğ› ile hak sahibi gerçek ve tü-

zel kişiler itiraz edebilirler. 6831 say›l› Orman Kanunu’nun

11. maddesinde, 22.05.1987 tarih ve 3373 say›l› yasa ile ya-

p›lan değişiklikle, Orman Genel Müdürlüğü’nün dava açma

hakk› k›s›tlanm›şt›r. 

Bu k›s›tlama, “…yap›lan (orman) kadastrosu çal›ş-
malar›na orman teşkilat›n›n en alt kademelerince mah-
kemelere yap›lan itirazlardan devaml› yak›nmalar›n ol-
duğu, mahkemelerin orman dosyalar›yla dolu olduğu
gibi, y›llarca süren davalar nedeniyle de orman idaresi
ile halk ilişkilerinin bir türlü düzeltilemediği…” gerek-

-6-

Köktürk E., Orman Kadastrosu hkm 2004/91



çesiyle aç›klanm›şt›r (YHGK karar›, 10.07.1996,

E.1996/20-417, K.1996/550). Orman Genel Müdürlü-

ğü’nün dava açma ehliyetinin k›s›tlanmas›, “…husumet
ehliyeti olan bir kuruluşun dava ehliyetinin de bulun-
mas›…” gerektiği görüşü ile eleştirilmiştir (ÖZMEN ve

ÇORBALI 1995: 203). 2/B uygulamalar›na karş›, Orman

Genel Müdürlüğü’nün dava açma yetkisinin iptal edilmesi,

“orman köylüsünü siyasi yönden etki alt›nda b›rakmak”

şeklinde değerlendirilmiştir (TÜRKER 2003).

2.6. Orman Kadastrosunda Uygulanan Teknikler

Orman Yasas›’na göre (Madde: 9), uygulanacak ölçme yön-

temleri ve teknik kurallar yönetmelikte belirlenir. Yönetme-

likte de, “…orman kadastrosu ve 2/B madde uygulama
çal›şmalar›nda yersel metod esast›r…” denilmektedir

(2/B yönetmeliği, Madde: 48). Orman kadastrosunda, s›n›r-

lara “hava işareti” tesis edilmesi durumunda, fotogramet-

rik yöntemin uygulanacağ›na yer verilmiştir.

Orman Yasas› ve uygulama yönetmeliğine göre, orman-

lar›n s›n›rland›r›lmas› teknikleri şunlard›r:

1. Orman s›n›r hatt›n›n k›r›ld›ğ› her noktaya,  bir orman

s›n›r numaras› verilir. Orman s›n›rlar›nda, her 500

metreye bir beton veya benzeri sabit orman s›n›r nok-

tas› tesis edilir. Bu noktalar, yerleşim bölgelerinde

veya çevresindeki ormanlarda, 250 metre aral›klarla

tesis edilir (2/B yönetmeliği, Madde: 50),

2. 1/5 000 ölçekli veya daha büyük ölçekli haritas› bulu-

nan yerlerde, orman s›n›rlar› haritada belirtilmişse,

bu s›n›rlara aynen uyulur ve ayr›ca ölçme yap›lmaz

(2/B yönetmeliği, Madde: 48),

3. Orman s›n›rlar›, deniz, göl, nehir, yol gibi yerlere

rastlad›ğ›nda, s›n›r noktas› tesis edilmez (2/B yönet-

meliği, Madde: 50),

4. Orman s›n›rlar›, dizi poligon şeklinde kutupsal yön-

temle, 1
c

duyarl›kl› aletlerle ölçülür ve bağlant› yap›-

lan noktaya göre koordinatlar› hesaplan›r (2/B yönet-

meliği, Madde: 51),

5. Orman kadastro haritalar›, 1/5 000 ölçeğinde haz›rla-

n›r ve kullan›lan teknik standartlarda da bu ölçek esas

al›n›r (2/B yönetmeliği, Madde: 52),

6. Orman s›n›rlar›n›n çizildiği haritalar, 1/25 000 ölçeği-

ne küçültülerek, ilçe orman haritalar› elde edilir ve

uygulamalar bu haritalara göre izlenir (2/B yönetme-

liği, Madde: 53).

Orman kadastrosunda ve Orman Yasas›’n›n 2/B madde

uygulamas›nda ölçme, s›n›rlama ve araziye uygulama (apli-

kasyon)’da kullan›lacak yöntemler, ölçü ve haritalar›n ya-

p›lma şekli ve diğer teknik kurallar›n, “Teknik İzahname”
de belirtileceğine yer verilmiştir (2/B yönetmeliği, Madde:

54). Orman kadastrosunun teknik yan›nda, 1) 1/2500 ve Da-

ha Büyük Ölçekli Harita ve Planlar›n Yap›lmas›na Ait Tek-

nik Yönetmelik (Resmi Gazete, 10.04.1974 - 14854) ile bu-

nu yürürlükten kald›ran, 2) Büyük Ölçekli Haritalar›n Ya-

p›m Yönetmeliği’ne (Resmi Gazete, 31.01.1988-19711) hiç

at›f yap›lmamas› dikkat çekicidir.
1937 tarih ve 3116 say›l› yasa ile başlayan orman ka-

dastrosu çal›şmalar›nda, orman s›n›rlar›;

1. Pusulal› ölçme aletleriyle ve basit kroki üzerinde,

2. 1/20 000 ölçekli hava fotoğraflar›nda “toplu iğne” ile, 

3. 1/25 000 ölçekli haritalardan foto mekanik olarak üre-

tilen 1/10 000 ölçekli haritalara çizgisel işaretleme-

lerle, 

4. Pusula ile semt aç›lar› ölçülerek kenar uzunluklar› mi-

ra yard›m›yla bulunarak,

şeklinde pek çok farkl› yöntemle tespit edilmişlerdir. Bu fa-

aliyetlerin bir k›sm›, “…işte öyle bir kadastro…” şeklinde

değerlendirilmişlerdir (TURHAN 2002: 24, 25). 1987 tarih

ve 3402 say›l› Kadastro Yasas›’nda (Madde: 22, F›kra:

son), “...tahditleri yap›larak kesinleşmiş ve tescil edilmiş
ormanlara ait kay›t ve belgeler tapu kütüğüne olduğu
gibi aktar›l›r...” denilmekle beraber, s›n›rland›r›ld›ğ› san›-

lan ormanlara ait bilgilerin, farkl› arazi ölçmeleriyle ve

farkl› koordinat sistemlerinde elde edildikleri ve bu bilgiler-

le, orman s›n›rlar›n›n aplikasyonunun sağl›kl› yap›lamad›ğ›

da gözlenmiştir (Yarg›tay 20. Hukuk Dairesi Karar›,

18.10.1996, E.1996/2772, K.1996/12056). Ayr›ca, bu güne

kadar elde edilen bilgilerin, ülke nirengi ağlar›na dayal› ola-

rak, tek bir sistemde birleştirilmeleri ve bu bilgi ve belgele-

rin, tapuda tescile esas belge niteliğinde olmalar› gerektiği

anlaş›lm›şt›r (KÖKTÜRK 1999: 13).

Kadastro tekniğine uygun yürütülmeyen s›n›rland›rma

çal›şmalar›na, 6831 say›l› Orman Yasas›’n›n 10. maddesi-

nin son f›kras›nda, 05.11.2003 tarih ve 4999 say›l› yasa ile

yap›lan bir değişiklikle son verilmiştir. 18.11.2003 tarihli

Resmi Gazete’de yay›mlanarak yürürlüğe giren bu değişik-

likte, “…kadastrosu tamamlanan ormanlara ait harita-
lar›n yap›lmas›nda ölçme, hesap, tersimat ve aplikasyon
işlerinde yetki ve sorumluluk harita ve kadastro mühen-
dislerine aittir. Kadastro teknik standartlar›na uygun
olarak üretilen bu haritalar, harita ve kadastro mühen-
disinin kontrolünden sonra komisyon başkan›nca tasdik
olunur…” denilmektedir. Böylece, orman kadastrosunun

tapu kütüğüne tesciline engel gösterilen teknik yetersizlik-

lerin önlenmesi hedeflenmiştir. 

3. Ormanlar ve Zilyetlikle Edinme

3.1. Anayasa Aç›s›ndan İnceleme

Anayasa’ya göre, “…ormanlar zamanaş›m› ile mülk edi-
nilemez…” (Madde: 169). 1987 tarihli ve 3402 say›l› Ka-

dastro Yasas› da, “…Ormanlar…tapuda kay›tl› olsun ve-
ya olmas›n kazand›r›c› zamanaş›m› yolu ile iktisap edi-
lemez…” demektedir (Madde: 18). Türk hukuk sisteminde

de, devlet orman› üzerinde orman niteliği ile kurulan bir zil-

yetliğin hiçbir değerinin bulunmad›ğ› ve devlet ormanlar›n-

da sahiplenme yaratacak hakl› bir zilyetlik kurulmas›n›n

olanaks›z olduğu kabul edilmiştir. 

6831 say›l› Orman Yasas›’na göre, devlet ormanlar›

içinde her tür bina ve ağ›l inşas› ve hayvanlar›n bar›nmas›-

na özgü yerler yap›lmas›, tarla aç›lmas›, işlemesi, ekilmesi

ve yerleşilmesi yasakt›r (Madde: 17, 79, 91’den…114’e ka-

dar). Orman Yasas›, dört bir yan› ormanlarla çevrili olan ve

yararlanmak için orman›n geçilmesi ve kullan›lmas› zorun-
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lu bulunan “orman içi aç›kl›klar”›n, orman bütünlüğünü

bozucu niteliğe sahip olmalar› gerekçesiyle özel mülkiyete

konu olmalar›n› yasaklam›ş ve bu yerlerin açma yoluyla ge-

nişletilerek, her türlü bina ve tesislerle işgali durumunda or-

man yönetiminin doğrudan el koymas›n› öngörmüştür

(6831 say›l› yasa, Madde: 17/2; YHGK karar›, 26.03.1997,

E.1996/20-927, K.1997/251). Bu yerlerin öncesinin orman

olup olmamas› önemli değildir (YHGK karar›, 10.12.1997,

E.1997/20-808, K.1997/1039; YHGK karar›, 04.03.1998,

E.1998/20-157, K.1998/204).

Anayasa Mahkemesi’ne göre (17.12.2002, E.2000/75,

K.2002/200), “…Anayasa’n›n 169. maddesinde öngörü-
len “kamu yarar› d›ş›nda irtifak hakk›na konu olamaz”
tümcesine dayan›larak kamu yarar›n›n bulunduğu ge-
rekçesiyle gerçek ve tüzel kişilere bina ve tesisler yap-
mak üzere orman arazileri tahsis edilemez. Devlet or-
manlar›n›n gerçek ve tüzel kişilere tahsisinin karayolla-
r›, telefon, elektrik, su, gaz, petrol boru isale hatlar›, sa-
vunma tesisleri, sanatoryum gibi öncelikli kamu hizmet-
lerinin ormandan geçmesi ya da an›lan bina ve tesislerin
orman arazileri üzerinde yap›lmas› zorunluluğu bulun-
duğu hallerle s›n›rl› olmas› gerekir. Başka bir anlat›mla,
kamu yarar›n›n bulunmas› ve zorunluluk hallerinde
Devlet ormanlar› üzerinde ancak irtifak hakk› tesisine
olanak tan›nabilir…”. Anayasa’n›n 169. maddesinde, or-

manlar›n ülke yönünden taş›d›ğ› büyük önem gözetilerek,

korunmalar› ve geliştirilmeleri konusunda ayr›nt›l› düzenle-

melere yer verilmekle beraber, ülkemizde orman örtüsünün

sürekli yok edilmesi gerçeği de devam etmiştir.

Anayasa Mahkemesi’nin yukar›da belirtilen karar›nda,

ormanlar›n yaln›zca irtifak hakk› tesisine konu olabileceği

belirtilmiştir. Buna ayk›r› verilen izinler nedeniyle, 6831 sa-

y›l› Orman Yasas›’n›n 17. maddesinin üçüncü ve dördüncü

f›kralar›n›n iptal edilmesi ile yeni bir dönem başlamaktad›r.

Ancak, bu noktaya gelmeden önceki sürecin incelenmesi

gerekmektedir. 

3.2. Ormanlarda Zilyetlikle Edinmede
Evrimsel Süreç

6831 say›l› Orman Yasas›’n›n 2. maddesine göre, orman s›-

n›rlar› d›ş›na ç›karmalarda, Kadastro Yasas›’n›n 45. madde-

sinin de uygulanmas›yla, Devlet ad›na tescili gereken yerle-

rin, zilyetleri ad›na tespiti ve tescili öngörülmüştü. Ayr›ca,

3402 say›l› Kadastro Yasas›, geçerli olmayan zilyetlikle be-

raber, orman› açmay› ve işgalini de yasalaşt›ran ve orman

say›lan yerlerin her nas›lsa tapu kayd›n› ele geçiren kişiler

ad›na tesciline olanak veren kurallara da sahipti ve iptale

konu olmadan önce, “…zilyetlik müddeti 31.12.1981 tari-
hinden geriye doğru hesaplan›r…” hükmü ile herhangi

bir plan ve program olmadan el koyanlar ad›na orman›n tes-

cilini öngörmekteydi. Böylelikle, zilyetliği 31.12.1981 son-

ras› yerine öncesine yürüterek, öncesi orman olan yerlerin

zamanaş›m› ve zilyetlikle kazan›lmas›na olanak vermektey-

di.

Anayasa Mahkemesi de, Devlet ormanlar›n›n, orman re-

jimi d›ş›na ç›kar›ld›ktan sonra, maliye hazinesi ad›na tapu

kütüğüne tescil edilmemiş ise, zamanaş›m›yla mülk edinile-

bileceğini ve bu durumda zilyetliğin, 6831 say›l› Orman

Yasas›’n›n 2. maddesi uyar›nca orman s›n›rlar› d›ş›na ç›kar-

man›n kesinleştiği tarihten başlayacağ›n› kabul etmişti

(Anayasa Mahkemesi Karar›, 01.06.1988, E.1987/31,

K.1988/13; Anayasa Mahkemesi Karar›, 01.06.1988,

E.1987/32, K.1988/14). 

Gerçekten, orman kadastro komisyonlar› taraf›ndan ma-

liye hazinesi ad›na orman d›ş›na ç›karma evresinde, “hazi-
ne” ad›na tapu ç›kar›lmad›ğ›ndan, bu yerler sahipsiz kal-

maktad›rlar. Bu yerlerin zilyetlikle edinilmesinde, 3402 sa-

y›l› yasada belirtilen (Madde: 14) geçerli belgelere dayan-

mak koşuluyla, miktar s›n›rlamas›n›n da bulunmad›ğ› belir-

tilmişti (Anayasa Mahkemesi Karar›, 03.07.1980, E.1980/

16, K.1980/47). 22.11.2001 tarih ve 4721 say›l› Türk Mede-

ni Kanunu’nun 713. maddesine göre, “…tapu kütüğünde
kay›tl› olmayan bir taş›nmaz› davas›z ve aral›ks›z olarak
yirmi y›l süreyle ve malik s›fat›yla zilyetliğinde bulundu-
ran kişi, o taş›nmaz›n tamam›, bir parças› veya bir pay›
üzerindeki mülkiyet hakk›n›n tapu kütüğüne tesciline
karar verilmesini isteyebilir…”. Anayasa Mahkemesi’de

(19.06.1968, E.1966/19, K.1968/25), bu kural›, “…hak do-
ğuran as›l hüküm…” olarak değerlendirmiş ve kamuoyun-

da “2/B” olarak bilinen yerlerin tapu kütüğüne tescil edil-

memesi durumunda bu yerlerin zilyetlikle edinilebileceği,

Türk hukuk sistemi taraf›ndan da kabul edilmişti.  

Tapu ve zilyetlik yoluyla ormandan yer kazand›ran 3402

say›l› Kadastro Yasas›’n›n 45. maddesinin birinci ve ikinci

f›kralar›n›n tamam› ile üçüncü f›kradaki, “orman s›n›rlar›
içerisinde kalan ve”, “tapulu yerlerle”, “iskan suretiyle
veya” deyimlerinin Anayasa Mahkemesi taraf›ndan iptal

edilmesiyle, ormanlardan toprak kazanma olanağ›na son ve-

rilmiştir (Yarg›tay 20.H.D.Karar›, 18.03.1997, E.1997/

2462, K.1997/3103; YHGK karar›, 04.03.1998, E.1998/20-

157, K.1998/204; YHGK karar›, 03.06.1998, E.1998/20-

463, K.1998/386). Ormanlar›n özel mülkiyete konu olmas›-

n› sağlayan 3402 say›l› Kadastro Yasas›’n›n kimi kurallar›-

n›n (Madde: 45) Anayasa Mahkemesi taraf›ndan iptal edil-

mesi, baz› çevreler taraf›ndan eleştirilmiştir (ÖZMEN ve

ÇORBALI 1995: 1290). Yarg›tay taraf›ndan (20. H.D.Ka-

rar›, 18.03.1997, E.1997/2462, K.1997/3103), “…tapu ve
zilyetlik yolu ile ormandan yer kazand›ran…” olarak ad-

land›r›lan ve Anayasa Mahkemesi taraf›ndan iptale konu

olan  3402 say›l› Kadastro Yasas›’n›n 45. maddesini kendi-

sinin yazd›ğ›n› belirten ÇORBALI (2002: 18), “…eğer 45.
madde Anayasa’ya ayk›r› bulunmay›p uygulanm›ş ol-
sayd›, bugün bana göre sorun çok daha azalacak-
t›…ama Anayasa Mahkemesi…düşüncemize yer verme-
di…” demektedir. Bu durum, Kadastro Yasas›’n›n haz›rlan-

mas›nda, hukuka ayk›r› eylemlerin bağ›şlanmas› için Ana-

yasa’ya ayk›r›l›ğ›n bile göze al›nd›ğ›n› göstermektedir. AT-

BAŞOĞLU (2003)’de, “…2/B ile ç›kar›lan yerler, yasa
gereği devlete kalan yerlerdir ve bu yerlerde zilyetlik
söz konusu değildir…” görüşündedir. Dolay›s›yla, 3402

say›l› Kadastro Yasas› hakk›nda (Madde: 45), Anayasa

Mahkemesi taraf›ndan verilen iptal kararlar› ile birlikte, 2/B

alanlar›nda zilyetlikle edinme son bulmuştur.
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3.3. Orman S›n›rlar› D›ş›na Ç›kar›lan
Yerlerin Tasarrufu

Anayasa Mahkemesi’ne göre (14.03.1989, E.1988/35,

K.1989/13), ”…orman niteliğini yitiren yer, orman top-
rağ› olmakla devletindir. Bu nitelikte bir yer, ancak ih-
ya edilerek Anayasa doğrultusunda köylüye verilebilir,
kişilerin özel mülkiyetine geçirilemez…”. Anayasa’da

(Madde: 170), orman s›n›rlar› d›ş›na ç›kar›lan yerlerin,

“…orman içindeki köyler halk›n›n k›smen veya tama-
men bu yerlere yerleştirilmesi için devlet eliyle…ihya
edilerek bu halk›n yararlanmas›na tahsisi kanunla dü-
zenlenir…” denmektedir. Anayasa’da halka (orman köylü-

süne) tan›nan hak, mülkiyet değil yararlanmad›r. 

Anayasa’n›n 170. maddesi gereği ç›kar›lan 17.10.1983

tarih ve 2924 say›l› yasada (madde: 11), orman›n s›n›rland›-

r›lmas› ve 2/B uygulamas› ard›ndan, orman s›n›rlar› d›ş›na

ç›kar›lan yerlerde, 2924 say›l› yasa uyar›nca (Madde: 3),

Çevre ve Orman Bakanl›ğ›’n›n istemi üzerine yap›lan, “fiili
kullanma durumuna göre s›n›rland›rma, hazine ad›na
tespit ve bu yerler üzerindeki muhdesat (bina, kuyu,
ah›r gibi tesisler) ile tasarruf edenlerin isimlerinin ka-
dastro tutanağ›n›n beyanlar hanesinde gösterilmesi” iş-

lemlerine, “kullan›m kadastrosu” denmektedir (KOÇAK

2002), (KOÇAK 2003). Kullan›m kadastrosunun, bedeli

karş›l›ğ›nda Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne yapt›-

r›lmas› için, Orman Genel Müdürlüğü ile Tapu ve Kadastro

Genel Müdürlüğü aras›nda 24.09.1997, 25.03.1998 ve

15.08.2001 tarihli protokoller imzalanm›şt›r. Bu protokol-

ler, Anayasa Mahkemesi kararlar› sonras› işlevini kaybet-

mişlerdir.

Orman d›ş›na ç›kar›lan yerlerin, ç›karma tarihindeki fiili

durumlar›na göre ifraz edilmesi ve kullanan kişilere Çevre

ve Orman Bakanl›ğ› taraf›ndan sat›lmas› öngörülmüştür

(2924 say›l› yasa, Madde: 11, 14). Yasadaki, “kullanan ki-
şilerin adlar› kadastro tutanağ›n›n beyanlar hanesinde
gösterilir” deyimi, orman köylüsü olup olmad›ğ›na bak›l-

maks›z›n bu yerlerin kadastro tutanağ›nda gösterilen kişile-

re sat›ş›n› öngördüğü gerekçesiyle iptal edilmiştir (Anayasa

Mahkemesi Karar›, 30.03.1993, E.1992/48, K.1993/14).

Bunun üzerine, 2924 say›l› yasada (Madde: 11), 30.10.1995

tarih ve 4127 say›l› yasa ile yap›lan değişiklikle, kadastro

çal›şmalar› s›ras›nda, 2/B alanlar›n›n fiili kullan›m durumu-

na göre s›n›rland›r›lmas› ve hazine ad›na tespit yap›larak bu

yerlerin üzerindeki, “…muhdesat ile tasarruf edenlerin
isimleri, kadastro tutanağ›n›n beyanlar hanesinde göste-
rilir…” deyimi eklenmiştir. Eklenen kural, orman üzerinde

doğrudan işlem yapmad›ğ› ve orman s›n›rlar› d›ş›na ç›kar›-

lan yerlerin sat›ş›n›n iptali istenen kuralla değil, devam›nda-

ki kurallarda öngörüldüğü gerekçesiyle, bu kez  Anayasa’ya

ayk›r› bulunmam›şt›r (Anayasa Mahkemesi Karar›,

20.06.1996, E.1996/26, K.1996/22; Anayasa Mahkemesi

Karar›, 16.04.1996, E.1996/2, K.1996/10).

Anayasa Mahkemesi kararlar› ile, orman niteliğini yitir-

diği için orman s›n›rlar› d›ş›na ç›kar›lan yerlerin, orman

köylüsünün yararlanmas›na tahsisi d›ş›nda, herhangi bir şe-

kilde değerlendirilmelerinin olanaks›z olduğu anlaş›lmakta-

d›r. Bu yerlerin, yaln›zca orman köyleri halk›n›n nakli ve

yerleştirilmesi amac›yla değerlendirilmesi ve böylelikle or-

manlar›n tahribi önlenerek ulusal ekonomiye katk›s› sağlan-

mak suretiyle, orman köylüsünün üretici duruma getirilip

kalk›nd›r›lmas› amac›yla kullan›labileceği ortaya ç›km›şt›r.

31.12.1981 gününden önceki açma ve işgal eylemlerinin

hukukileştirilmesi için devreye konulan, tapu ve zilyetlik

yoluyla ormandan yer kazand›ran 21.06.1987 tarih ve 3402

say›l› yasa (Madde: 45); 2/B alanlar›n›n kullan›c›lar›na, baş-

kalar›na ve hatta orman içi köyler halk›na bile sat›lmalar›n›

sağlayan 17.10.1983 tarih ve 2924 say›l› yasa (Madde: 11,

14); 3290-3366 say›l› yasalarla değişik 24.02.1984 tarih ve

2981 say›l› yasa (Geçici Madde: 2/e); 29.06.2001 tarih ve

4706 say›l› yasa (Madde: 3) ile amaca ulaş›lamayacağ›n›n

anlaş›lmas› üzerine, bu kez Anayasa’n›n 170. maddesinin

değiştirilmesi yoluna gidilmiştir. 4734.19 km2 dolay›ndaki

2/B arazilerinin sat›larak 25 milyar USD gelir beklentisiyle

devreye konulan Anayasa değişiklikleri, iki kez

TBMM’den geçmiş, ancak Cumhurbaşkan› taraf›ndan veto

edilmesi nedeniyle yasalaşamam›şt›r. 

Öncesi orman olan yerleri tahrip ve işgal ederek orman

rejimi d›ş›na ç›kart›lmas›na yol açan ve orman köylüsü ile il-

gisi bulunmayan kişilere, bu yerlerin devredilmesi uygulama-

lar›, Anayasa Mahkemesi kararlar›yla sona ermiştir. Bununla

birlikte, ormanlar›n daralt›lmas›na yol açan eylemlerin, kay-

nağ›n› Anayasa’dan ald›klar› da ortaya ç›kmaktad›r. Anayasa

Mahkemesi (17.12.2002, E.2000/75, K.2002/200), ormanla-

r›n, Anayasa’n›n 169. maddesiyle özel koruma alt›na al›nd›-

ğ›n› belirtmekle birlikte, ayn› maddenin son f›kras›nda, or-

manlar›n daralt›lmas›na ilişkin özel durumlara yer verildiği

görülmektedir. Bu bir çelişkidir. ATBAŞOĞLU (2003)’e gö-

re, “…Anayasa’n›n 169. maddesinin dördüncü f›kras› or-
tadan kald›r›lmadan, 170. maddesi değiştirilmeden ve
6831 say›l› yasan›n 2. maddesi iptal edilmeden…ormanla-
r›n yok edilmesi durdurulamaz…yang›n bu maddelerdir
ve yang›n söndürülmeden Türkiye’de hiçbir şey yap›la-
maz…”. Gerçekten, orman s›n›rlar› d›ş›na ç›karmaya ilişkin

kurallar, Anayasa’da ve Orman Yasas›’nda yer ald›ğ› sürece,

ormanlar›n korunmas› ve güvence alt›na al›nmas› olanaks›z-

d›r. Çünkü bu kurallar, devlet ormanlar›n› haks›z biçimde sa-

hiplenerek bütünlüğünü bozan ve bu yerlerin orman d›ş›na ç›-

kar›lmas›na yol açan işgalleri özendirmekte ve daha çok or-

manl›k alan›n yitirilmesine yol açmaktad›r. 

Dolay›s›yla, önleyici yasa kurallar›na ve yarg› kararlar›-

na ald›rmayarak, s›n›rlar› kesinleşmiş bile olsa, ormanlarda

açma eylemleri devam etmekte ve bu yerlerin bir gün orman

d›ş›na ç›kar›larak kendilerine verileceği beklentisi yayg›n-

laşmaktad›r. Ormanlardan aç›lan yerlerin bir gün kendileri-

ne verileceği düşüncesinden hareketle, ormanlar› tahrip et-

me işinin h›zlanmas› karş›s›nda, her zamankinden daha acil

bir şekilde, ormanlar›n s›n›rland›r›larak tapu kütüğüne tescil

edilmeleri ve orman d›ş›na ç›karmaya ilişkin kurallar›n

Anayasa ve yasalardan ç›kar›lmalar› gerekmektedir.

4. İkinci Orman Kadastrosu

3402 say›l› Kadastro Yasas› bir tasfiye yasas›d›r (Anayasa

Mahkemesi Karar›, 02.06.1989, E.1988/36, K.1989/24) ve

kamu düzeni amac›yla yürürlüğe konulmuştur (Anayasa

Mahkemesi Karar›, 15.03.1989, E.1988/33, K.1989/17). Fi-

ili kullan›m durumunu yasal duruma getirmeyi amaçlayan

ve tasfiyeyi öngören, özel ve geçici olarak bir defaya özgü
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uygulanacak olan Kadastro Yasas›’nda (Yarg›tay İçtihad›

Birleştirme Büyük Genel Kurulu Karar›, 06.06.1997,

E.1994/5, K.1997/2) kararl›l›k sağlamak için (Madde: 12,

22, Geçici Madde: 4), kesinleşen tutanaklara belli bir süre

geçtikten sonra itiraz edilemeyeceği öngörülmüş (Anayasa

Mahkemesi Karar›, 13.06.1989, E.1989/7, K.1989/25; Ana-

yasa Mahkemesi Karar›, 28.06.1990, E.1990/21,

K.1990/15) ve hak düşüren süreye yer verilerek, uzun y›llar

geçtikten sonra bile, kadastroya dayanan tapu kütüklerinin

silinip değiştirilmesi ve herkesin tapu kütüklerine karş› bes-

lemesi gereken güvenin sars›lmas› önlenmiştir (Anayasa

Mahkemesi Karar›, 10.02.1970, E.1969/60, K.1970/8).

Devlet güvencesi taş›yan ve tapu kütüğünde kay›tl› bulunan

kadastro bilgilerinin ve ayr›ca kesinleşmiş yarg› kararlar›-

n›n, “ikinci kadastro” gerekçesiyle, yeniden inceleme ko-

nusu yap›lmas› engellenmiştir.

Genel kadastro için öngörülen bu kurallar›n, orman ka-

dastrosunda da geçerli olup olmad›ğ› tart›şma konusu yap›l-

maktad›r. (Yarg›tay Hukuk Genel Kurulu (YHGK) karar›,

30.09.1981, E.1-167, K.656), orman kadastrosunun, genel

kadastro ile birlikte yap›lmas› yerine, Orman Yasas› içinde

özel bir işleme tabi tutulmas›n›, yukarda da belirtildiği üze-

re,  “…bir yerin orman say›l›p say›lmad›ğ›n›n belirtilme-
si işinin tam anlam›yla bir uzmanl›k işi olmas›…” şeklin-

de aç›klamaktad›r. Bu durumda, “…genel kadastro ekiple-
rinin işi, kendi çal›şma alan›ndaki taş›nmazlar›n geomet-
rik biçimini ve hukuksal durumunu saptamakla s›n›rl›-
d›r. Özellikle, orman s›n›r›n› aşamazlar. Çünkü bu s›n›r,
ayn› zamanda yetki s›n›r›n› da kesin olarak belirler…”
(Yarg›tay 20. H.D.Karar›, 22.01.1993, E.5952, K.212). 

“6831 Say›l› Orman Kanunu’na Göre Orman Kadastro-

su ve Ayn› Kanunun 2/B Maddesinin Uygulanmas› Hakk›n-

da Yönetmelik” de (Madde: 21), “orman kadastro komis-
yonlar›n›n, taş›nmazlar›n maliki yönünden yapacaklar›
tespitler bağlay›c› değildir” demektedir. Orman kadastro-

su sonucu “tahdidin” kesinleştiği yerlerde, bir yerin orman

olup olmad›ğ›n›n, kesinleşmiş tahdit haritas›n›n uygulan-

mas›yla çözümlenmesi (Yarg›tay 20. H.D.Karar›,

23.11.1998, E.1998/5051, K.1998/11233), kesinleşmiş or-

man tahdit haritas› ile çelişen bilirkişi krokisine dayan›larak

hüküm kurulamamas› (Yarg›tay 20. H.D.Karar›,

16.04.2002, E.2002/1480, K.2002/3626), uyuşmazl›k du-

rumlar›nda, orman tahdit haritalar› ve 2/B maddesinin uy-

gulanmas› ile ilgili belgeler incelenerek taş›nmaz›n orman

tahdit haritalar›ndaki konumunun belirlenmesi (Yarg›tay

16. H.D.Karar›, 06.03.1997, E.1997/1113, K.1997/1126),

önceden kesinleşmiş orman s›n›r noktalar›n›n ayn› yerlerine

konulmas›, kesinleşmiş orman s›n›rlar› değiştirilerek yap›-

lan aplikasyon ve bu işlem sonucunda düzenlenen tahdit ha-

ritas›n›n hukuken geçerli olmad›ğ› (Yarg›tay 20. H.D.Kara-

r›, 18.10.1996, E.1996/2772, K.1996/12056) şeklindeki ka-

rarlar da, orman kadastrosunun, genel kadastrodan ayr› ve

özel bir işleme tabi tutulduğunu göstermektedir.

6831 say›l› Orman Yasas› uyar›nca, 1) orman›n s›n›rlan-

d›r›lmas› ve 2) ayn› yasan›n 2/B maddesi uyar›nca orman s›-

n›rlar› d›ş›na ç›kartma işlemlerinin yap›lmas› ve 3) orman

s›n›rlar› d›ş›na ç›kar›lan yerlerin, ç›karma tarihindeki “fiili
kullanma durumuna göre” s›n›rland›r›lmalar› gerekmek-

tedir. Her üç faaliyetin de, tapu kütüğüne tescili gerekmek-

tedir (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün 02.07.1996

Tarih ve 1996/4 Say›l› Genelgesi). Bu işlemlerin peşi s›ra

yap›lmalar› durumunda, bir sonraki işlem “ikinci kadast-
ro” veya “mükerrer kadastro” kabul edildiğinden, ara çö-

züm olarak Cumhuriyet dönemi öncesi bir kay›t sistemi

olan “Zab›t Defterleri” kullan›lmaktad›r. Dolay›s›yla, or-

man kadastrosu, genel kadastrodan önce kesinleşerek “Za-
b›t Defterlerine” (tapuya) kaydedilmişse, 3402 say›l› Ka-

dastro Yasas›’n›n 22. maddesinin son f›kras›ndaki, “tahdit-
leri yap›larak kesinleşmiş ve tescil edilmiş ormanlara ait
kay›t ve belgeler tapu kütüğüne olduğu gibi aktar›l›r”
kural› gereği işlem yap›lmas›; orman tahdidi kesinleşmekle

beraber, orman ve 2/B alanlar› henüz tapuya tescil edilme-

mişse, bu yerlerin, “Zab›t Defterlerine” tescilinin yap›l-

mas› öngörülmektedir (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü-

ğü’nün 02.07.1996 Tarih ve 1996/4 Say›l› Genelgesi). Bu

uygulaman›n, orman kadastrosunun tapuya tescil edileme-

mesi yan› s›ra, ormanlardaki işgaller ve kaçak yap›laşman›n

ve 2/B uygulamalar›n›n yayg›n biçimde sürmesinin bir ürü-

nü olduğu söylenebilir. Resmi biçime ayk›r›, ancak sosyal

ve ekonomik yap›n›n bir sonucu oluşan bu uygulama ile is-

tisnai durumun hukukileştirilerek tasfiyesinin amaçland›ğ›,

ancak beklenenin tersine hedeflere ulaş›lamad›ğ› görülmek-

tedir.

“İkinci kadastro”nun gündeme geldiği bir başka istis-

nai işlem de, 3402 say›l› Kadastro Yasas›’n›n 4. madde uy-

gulamalar›d›r. Buna göre, kadastro çal›şma alan› s›n›r›nda

orman bulunmas› halinde, çal›şmaya başlamadan iki ay ön-

ce yap›lacak bildirimle, Orman Genel Müdürlüğü’nden

6831 say›l› yasa uyar›nca orman s›n›rlamas› ve orman d›ş›-

na ç›karma işlemlerini yapmas› istenir, tersi durumda, 3402

say›l› yasa uyar›nca bu işlemler kadastro ekiplerince yap›l›r.

Bu şekilde tespit ve ilan edilen yerlerde, orman kadastro iş-

lemleri de ikmal edilmiş say›l›r (3402 say›l› yasa, Madde:

4). ÖZMEN ve ÇORBALI (1995: 200)’e göre, “…sözü
edilen düzenlemede, orman s›n›rlamas›n›n (tahdidinin)
kadastro ekiplerince yap›lmas› amaçlanmam›şt›r. Bura-
da, kadastro ekibince yap›lacak iş, sadece kadastro ça-
l›şma alan› s›n›r›n› tespit etmekten ibarettir…”. Bu uy-

gulama s›ras›nda, kadastro ekiplerince “orman kadastro
işlemleri de ikmal edilmiş say›l›r” deyiminden, orman ka-

dastrosunun kesinleşmesi değil, işlemlerin yap›l›p tamam-

lanmas› anlaş›lmal›d›r (YHGK karar›, 10.07.1996,

E.1996/20-417, K.1996/550; YHGK karar›, 13.05.1998,

E.1996/20-566, K.1998/338). 

Kadastro ekibinin çal›şma alan›nda işe başlad›ğ› ve ka-

dastro tespit tutanağ›n›n düzenlendiği tarihten sonra ilana

ç›kart›lan orman kadastrosu da kesinleşmiş kabul edilme-

mektedir (YHGK karar›, 11.04.2001, E.2001/20-351,

K.2001/360). Orman Genel Müdürlüğü’nün, 2/B işlemleri-

ne itiraz edemeyeceği kural› ise (6831 say›l› yasa, Madde:

11), 3402 say›l› yasan›n 4. madde uygulamalar›nda geçerli

değildir. Bununla birlikte, genel kadastrodan sonra yap›lan

orman kadastrosu da, ikinci kadastro say›lmamaktad›r (Yar-

g›tay 20. H.D.Karar›, 08.03.1993, E.1992/7372,

K.1993/1983). Orman kadastrosu, 3402 say›l› yasada ikinci

kadastro kabul edilmediğine göre, 3402 say›l› yasan›n 22.

maddesi gereği geçersiz say›lamaz. Ayr›ca, 3402 say›l› ya-

san›n 4. maddesi gereği Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü-

ğü’ne bağl› kadastro ekiplerince belirlenen orman s›n›rlar›

da geçersizdir (KOÇAK 2003: 56).
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5. Orman Kadastrosunda Yenileme

Önceden kesinleşmiş orman s›n›r  noktalar›n›n ayn› yerleri-

ne konulmas› işlemine “aplikasyon (araziye uygulama)”
denilmektedir. Yukarda değinildiği gibi, tescile konu olan;

1. ormanlar› s›n›rland›rma,

2. orman s›n›rlar› d›ş›na ç›kartma,

3. orman s›n›rlar› d›ş›na ç›kar›ld›klar› tarihteki fiili kul-

lan›m durumlar›na göre ifraz edilme,

işlemlerinden sonra meydana gelen s›n›r noktalar›n›n tekrar

ayn› yerlerine konulmas› (“ihya” edilmesi) işlemleri gerek

harita mühendislik hizmetlerinde ve orman mevzuat›nda ve

gerekse yarg› kararlar›nda “aplikasyon” olarak adland›r›l-

maktad›r (Yarg›tay 20. Hukuk Dairesi Karar›, 18.10.1996,

E.1996/2772, K.1996/12056, Büyük Ölçekli Haritalar›n Ya-

p›m Yönetmeliği, Madde: 262-274, 2/B yönetmeliği, Mad-

de: 44). 2/B madde uygulamas› s›ras›nda da başvurulan ap-

likasyon işleminde, bağlant› kurulacak orman s›n›r noktala-

r›n›n yerleri arazide belirlenerek “ihya” edilmektedir. Tescil

işlemi ile aplikasyon işleminin birbiriyle kar›şt›r›lmamas›

gerekmektedir. Aplikasyon işleminin, tapuda tescil edilen

gerek orman kadastrosu ve gerekse 2/B madde uygulamala-

r› ile oluşan s›n›rlar›n arazide belirlenmesi, yani yerine ko-

nulmas›ndan ibaret olduğu unutulmamal›d›r.

Aplikasyonla, kesinleşmiş orman s›n›rlar› daralt›lama-

yacağ› gibi, kesinleşen orman s›n›rlar› d›ş›ndaki yerler de

orman s›n›rlar› içine al›namaz. Kesinleşen orman s›n›rlar›

değiştirilerek yap›lan işlem bir aplikasyon değildir ve bu iş-

lem sonucunda düzenlenen s›n›rland›rma haritas›, hukuksal

olarak geçerli değildir. Plandaki orman s›n›rlar›n›n araziye

uygulanmas›nda (aplikasyonda); 1) kesinleşmiş orman ka-

dastrosu olup olmad›ğ› incelenir, 2) varsa orman s›n›r hari-

tas›, ölçü, hesap ve diğer belgeler toplan›r, 3) komşu parsel-

lerin s›n›r tutanaklar› ve belgeleri incelenir, 4) yerel ve uz-

man bilirkişilerce arazide tespit ve uygulama yap›l›r, 5) el-

de edilen tüm kan›tlar birlikte değerlendirilir ve bunun so-

nucuna göre karar verilir (Yarg›tay 20.H.D.Karar›,

18.10.1996, E.1996/2772, K.1996/12056; Yarg›tay 16.

H.D.Karar›, 06.03.1997, E.1997/1113, K.1997/1126). 

Yarg›tay’›n (20. Hukuk Dairesi Karar›, 16.04.2002,

E.2002/1480, K.2002/3626), tahdit haritas› ve krokinin çe-

lişmesiyle oluşan uyuşmazl›klar›n “serbest” orman mühen-

dislerince incelenmesi şeklindeki kararlar› isabetli değildir.

Orman Yasas›, 2/B uygulama yönetmeliği ve yarg› kararla-

r›, ormanlarla ilgili uyuşmazl›klarda “memleket haritas›”,
“hava fotoğraf›” ve “amenajman plan›”n› kesin delil ola-

rak kabul etmektedirler. Bu belgelerle, orman s›n›rlar›n›n,

arazide kadastro tekniğinin gerektirdiği hassasiyette tespiti

olanaks›zd›r (KÖKTÜRK 1999: 13).

Orman s›n›rlar› araziye uygulanam›yorsa, var olan s›n›r

bilgilerinin, “kadastro teknik standartlar›na” uygun duruma

getirilmeleri gerekmektedir. Yenileme, güncelleme şeklin-

de adland›r›lan bu faaliyetlerin, 2003 y›l›na kadar hukuksal

dayanaklar› bulunmamaktayd›. 66 y›l sonra (1937-2003),

orman “tahdidi” veya “kadastrosu” yap›l›p ilan edilerek

kesinleşmiş yerlerde, nitelik (vas›f) ve mülkiyet değişikliği

d›ş›nda aplikasyon, ölçü, çizim ve hesaplamalardan kaynak-

lanan yüzölçümü gibi “fenni hatalar” saptand›ğ›nda, Or-

man Genel Müdürlüğü’nün bilgisi ve denetimi alt›nda or-

man kadastro komisyonlar›nca düzeltilebileceği kabul edil-

miştir (05.11.2003 tarih ve 4999 say›l› yasa ile değişik Or-

man Yasas›, Madde: 9). Bu çal›şmalar, tapu kütüğüne tescil

edilemeyen s›n›rland›rma belgelerine tescil kabiliyeti ka-

zand›r›lmas› bak›m›ndan önemlidir.

Benzer kural, genel kadastro için de öngörülmüştür.

22.11.2001 tarih ve 4721 say›l› Türk Medeni Kanunu’nda,

“…Tapu planlar› ile arz üzerindeki işaretler birbirini
tutmazsa as›l olan plandaki s›n›rd›r…” denilmektedir

(Madde: 719). Taş›nmaz s›n›rlar› arazide işaretlenmediğin-

den, tapu planlar› (kadastro haritalar›) ile güvence alt›na

al›nd›klar› kabul edilmiştir. Araziye uygulanma kabiliyeti

için say›sal hale getirilmeleri ve güncellenmeleri doğrultu-

sunda da çeşitli düzenlemeler yap›lm›şt›r.

Çizgisel (grafik) olarak üretilmiş genel kadastro harita-

lar›nda;

1. Parsellerin köşe noktalar›n›n koordinatland›r›lmas›

(Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün

13.04.1989 tarih ve 300-2/19 say›l›; 22.02.1994 tarih

ve 1994/1 say›l›; 16.04.1994 tarih ve 1994/5 say›l›;

27.08.1999 tarih ve 1999/1 say›l› Genelgeler),

2. Ölçü, çizim ve hesaplama hatalar›n›n düzeltilmesi

(1987 tarih ve 3402 say›l› Kadastro Yasas›, Madde:

41),

3. Teknik nedenlerle yetersiz kalan, uygulama niteliğini

yitiren, eksikliği görülen, en az bir mevki veya ada

biriminde zemindeki s›n›rlar› gerçeğe uygun şekilde

göstermediği saptanan kadastro haritalar›n›n yeni-

lenmesi (1983 tarih ve 2859 say›l› Tapulama ve Ka-

dastro Paftalar›n›n Yenilenmesi Hakk›nda Kanun),

Gereği yap›lacak çal›şmalar›n yaln›zca teknik çal›şmalar›

kapsayacağ›, tapu siciline geçmiş veya geçmemiş mülkiyet

ve mülkiyete ilişkin haklar›n inceleme konusu yap›lama-

yacağ› belirtilmiştir. Kadastro haritalar› ve taş›nmaz s›n›r-

lar›n›n say›sal hale getirilerek elde edilen parsel yüzölçüm-

lerinde değişiklikler meydana geldiği ve hoşgörü s›n›r›

(tecviz-i hata) içinde veya d›ş›nda kalan değerler elde edil-

diği görülmüştür. Parsellerin arazideki s›n›rlar› doğru olsa

bile, yüzölçümlerinde meydana gelen değişiklikler, Yarg›-

tay’ca, kadastro haritas›nda (çapta) değişiklik yapt›ğ› ve

“mülkiyet değişikliği” meydana getirdiği şeklinde değer-

lendirilmekte ve bu kararlar uygulamada s›k›nt›lar yarat-

maktad›r. 

Bilindiği üzere, Anayasa (Madde: 35) ve Türk Medeni

Kanunu (Madde. 1007) gereği, mülkiyet hakk› devlet gü-

vencesi alt›nda bulunmakta ve tapu kütüğünün tutulmas›n-

dan doğan bütün zararlardan Devlet sorumlu tutulmaktad›r.

Çizgisel kadastro bilgilerinin say›sal hale getirilmeleri du-

rumunda ise mutlaka yüzölçümlerinde değişiklikler meyda-

na gelmektedir. Bu durumda, yukar›da belirtilen kurallar›n

bir sonucu olarak, tapuda kay›tl› taş›nmazlar›n yüzölçümle-

rinde meydana gelecek azalmalardan parsel sahiplerinin ku-

surunun olmad›ğ› anlaş›ld›ğ› zaman (Borçlar Kanunu, Mad-

de. 215), zarar›n Devletten tazmini istenecektir. Özel mül-

kiyete konu taş›nmazlarla ilgili s›kça gündeme gelen bu du-

rum, orman haritalar›na uygulama kabiliyeti kazand›r›lmas›

faaliyetlerini etkilemez. Çünkü, ormanlar› s›n›rland›rarak

kendi ad›na tescil eden Devletin, ormanlarla ilgili yenileme

ve güncelleme faaliyetleri s›ras›nda meydana gelecek

yüzölçümü değişikliklerinden kendini sorumlu tutmas› ve

bu işlemlerden dolay› kendini mahkemeye vermesi bekle-
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nemez. Bu nedenle, orman s›n›r›na bitişik özel mülkiyete

konu parsellerin, çal›şmalardan etkilenmemesi için önlem

al›nd›ğ›nda, orman kadastrosunda yaşanan sorunlar›n k›sa

sürede çözümü olanakl›d›r.

Dolay›s›yla, genel kadastrodan ayr› olarak, orman ka-

dastrosunda aplikasyon, ölçü, çizim ve hesaplamalardan

kaynaklanan hatalar›n düzeltilmesi ve böylelikle orman ka-

dastrosuna tescil kabiliyeti kazand›r›lmas› daha kolayd›r.

Temel sorun, belirtilen faaliyetlerin nas›l, ne zaman, hangi

kaynaklarla, ne kadar ekiple yap›lacağ›na ilişkin teknik, ak-

çal›, yönetsel ve hukuksal düzenlemelerin ivedilikle gerçek-

leştirilmesidir. Bu konuda yetki, orman kadastro komisyon-

lar›na verilmiştir. Harita ve kadastro mühendislerinin temsil

edilmediği, orman mühendislerinin de az›nl›kta olduklar› bu

komisyonlar, belirtilen faaliyetleri yapabilecekler midir?

Orman s›n›rlar›yla ilgili sorunlar›n çözümü için, Tapu ve

Kadastro Genel Müdürlüğü ile Orman Genel Müdürlüğü’nün

birlikte çal›şmas› sal›k verilmektedir (KOÇAK, 2003: 57).

Oysa, Orman Yasas›’nda yap›lan değişiklikle, Tapu ve Ka-

dastro Genel Müdürlüğü ile Harita Özel Sektör olanaklar›n›n

devreye sokulmas›ndan söz edilmediği gibi, Orman Genel

Müdürlüğü içinde harita mühendislik hizmetlerinin yürütüle-

ceği birimler ve çal›şma koşullar› da oluşturulmam›şt›r. Var

olan koşullarda başar›ya ulaşma olas›l›ğ› zay›ft›r.

Gerçekte, ormanlar›n “tespiti” ve “arazide s›n›rlar›n›n
belirlenmesi (tahdit)” işinin orman mühendisleri taraf›n-

dan; “arazide belirlenen orman s›n›rlar›n›n ölçülmesi”,
“hesap”, “tersimat” ve “aplikasyon” işlerinin ise harita

ve kadastro mühendisleri taraf›ndan yap›lmas› gerekmekte-

dir. Siyasi otoritenin ve yasa koyucunun, belirtilen doğrul-

tuda, harita ve kadastro mühendisleri ve orman mühendisle-

rinin birlikte çal›şmalar›n› sağlayacak komisyon oluşumunu

ve çal›şma biçimlerini yeniden düzenlemesi zorunludur.

Sonuç olarak, var olan durumda, orman varl›ğ›m›z›n

korunmas› ve güvenliğinin sağlanmas› için;

1. Ormanlar, bir an önce s›n›rland›r›lmal› ve tapu kütü-

ğüne tescil edilmelidir.

2. Geçmiş y›llarda yap›lan, ancak tapuya tescil edileme-

yen orman kadastrosuna, yenileme ve güncelleme fa-

aliyetleri ile tapuda tescil kabiliyeti kazand›r›lmal›-

d›r.

3. Orman d›ş›na ç›karmay› düzenleyen Anayasa’n›n

169. maddesinin son f›kras›yla, 170. maddesi ve 6831

say›l› Orman Yasas›’n›n 2. maddesi iptal edilmelidir.

Orman d›ş›na ç›karma işlemlerine son verildikten

sonra, mevcut 2-B alanlar›n›n ne olacağ›na da karar

verilmelidir. Bu yerlerin, 31.12.1981 tarihindeki du-

rumlar› özel olarak incelenmelidir. Bu tarihte, orman

olduğu tespit edilen yerler hazine ad›na tescil edile-

rek, Maliye Bakanl›ğ› taraf›ndan, Çevre ve Orman

Bakanl›ğ›’na ormanlaşt›r›lmak üzere bir protokol ile

tahsis edilmelidir. Bunun d›ş›nda kalan 2-B alanlar›,

belediye ve mücavir alan içinde kalan veya d›ş›nda

kalan yerler bak›m›ndan ayr› ayr› değerlendirmeye

tabi tutulmal›d›r. Belediye ve mücavir alan içinde or-

man rejimi d›ş›na ç›kar›lan yerler, imar plan› kararla-

r› doğrultusunda tasfiye edilmelidir. İmar planlar›nda

kamu hizmetlerine ayr›lan yerler arsa düzenlemeleri

yap›ld›ktan sonra, ilgili kurumlara bedelsiz tahsis

edilmeli ve geriye kalan yerlerde de ucuz, sosyal ko-

nutlar üretmek amac›yla, kentsel dönüşüm projeleri-

ne öncelik tan›nmal›d›r. İmar plan› yap›m› ve arsa dü-

zenlemeleri d›şlanarak, herkese işgal ettiği yerlerin

tapusunu vermek gibi yaklaş›mlar, kesinlikle tercih

edilmemelidir. Belediye ve mücavir alan s›n›rlar› d›-

ş›nda kalan yerlerdeki (köylerdeki) 2-B alanlar›, ta-

r›m ve hayvanc›l›k d›ş›nda herhangi bir amaca tahsis

edilmemelidir. 

4. Ormanlarda, 31.12.1981 tarihinden sonra yap›ld›ğ›

tespit edilen tüm kaçak yap›lar, kime ait olduğuna ve-

ya yap›n›n niteliğine bak›lmaks›z›n derhal y›k›lmal›-

d›r. Ve bu tarihten sonra, ormanlarda, hiçbir işgale ve

yasa d›ş› kullanma biçimlerine göz yumulmamal›d›r.

5. “Orman Kadastrosu Bilgi Sistemi” kurulmal› ve elde

edilen bilgiler isteyen herkesin bilgisine aç›k olmal›d›r. 
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