
Orman Kadastrosu ve 2/B Sorunu Sempozyumu 
 

Bildiriler ve Panel 
 
 

17 - 18 Eylül 2004 
 

Yıldız Teknik Üniversitesi Oditoryumu 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

TMMOB 
HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ 



 2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ 
Orman Kadastrosu ve 2/B Sorunu Sempozyumu / Bildiriler ve Panel, 17-18 Eylül 2004 
Düzenleyen: TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 
ISBN: 975-395-853-6 
Birinci Baskı: Nisan 2005, 1000 adet 
Yayımlayan: TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 
İletişim: TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 
Büyükdere Caddesi Emek İşhanı No: 68 Kat: 3 Mecidiyeköy-Şişli/İstanbul, Tel: 0212.347 12 
45 (3 hat), Faks:0212.347 12 43, http://www.hkmoistsube.org, E-Posta: istsube@hkmo.org.tr  
Kaynak gösterilerek yapılacak kısa alıntılar dışında yayımcının yazılı izni olmadan hiçbir 
yolla çoğaltılamaz. 
Editör: Cemil CANDAŞ 
Yayıma Hazırlayan: Cemil CANDAŞ 
Yapım: Çizgi Basım Yayın Ltd. Şti., İstanbul 



 3

ORMAN KADASTROSU 
VE 2/B SORUNU SEMPOZYUMU 

 
BİLDİRİLER VE PANEL 

 
 
 

17 - 18 Eylül 2004 
Yıldız Teknik Üniversitesi Oditoryumu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
TMMOB 

HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ 



 4

TMMOB 
HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI 

İSTANBUL ŞUBESİ 
18. DÖNEM YÖNETİM KURULU 

 
Mehmet Ali CANDAŞ (Başkan) 
Mehmet YILDIRIM (II. Başkan) 
Doğan Kamil AKSOY (Yazman) 
İlknur GÜLER BAŞAR (Sayman) 

Mahmut GÜLTEKİN (Üye) 
Orhan GÜVEN  (Üye) 
Tan MENLİKLİ (Üye) 

 
 
 
 
 

SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU 
 

AKSOY Doğan Kamil (Üye) 
AKYÜZ Feyza (Üye) 

CANDAŞ Cemil (Düzenleme Kurulu Yazmanı) 
CANDAŞ Mehmet Ali (Düzenleme Kurulu Başkanı) 

GÜLER BAŞAR İlknur (Düzenleme Kurulu Saymanı) 
KÖKTÜRK Erdal (Üye) 
ÖZTEN A. Fahri (Üye) 

YILDIRIM Mehmet (Üye) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5

ORMAN KADASTROSU VE 2/B SORUNU 
Sempozyum Programı 
 
 

1. GÜN - 17 Eylül 2004 Cuma 
 

- Mehmet Ali CANDAŞ, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 
İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı 

- Hüseyin ÜLKÜ, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı (HKMO)  

- Mehmet SOĞANCI, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yönetim 
Kurulu Başkanı (TMMOB)  

- Kamu Kurumu Temsilcileri  
 
I. OTURUM 
Oturum Başkanı: Dr. Erdal KÖKTÜRK, HKMO İstanbul Şubesi 
11.15 - 11.45 “Orman Tahdit Haritaları Doğrultusunda Tapu ve Kadastro 

İşlemleri” / Ömer Ali ANBAR, TKGM İstanbul Bölge Müdürü 
 

11.45 - 12.15 “2B Olgusunun Tarihsel ve Nesnel Boyutları” / Doç. Dr. 
Yücel ÇAĞLAR, Kırsal Çevre ve Orman Sorunları 
Araştırma Derneği Yönetim kurulu Üyesi 

 

12.15 - 13.30 ARA - Yemek 
 
II. OTURUM 
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Feyza AKYÜZ, İ.Ü. Orman Fakültesi / HKMO 

İstanbul Şubesi 
13.30 - 14.00 “Orman Kadastrosu ve 2B” / Prof. Dr. Aydın AYBAY, 

Maltepe Üniversitesi 
 

14.00 - 14.30 “Görünmeyen Yangın 2B” / Ferruh ATBAŞOĞLU, Yargıtay 
20. Hukuk Dairesi Onursal Başkanı 

 

14.30 - 15.00 “Orman Sınırları Dışına Çıkarma İşlemi ve Orman Dışına 
Çıkarılan Alanların Değerlendirilmesi Sorunu” /  Prof. Dr. 
Sedat AYANOĞLU, İ.Ü. Orman Fakültesi / TMMOB 
Orman Mühendisleri Odası Marmara Şubesi Başkanı 

 

15.00 - 15.30 “Orman Kadastrosu ve 2B Gerçeği” / Dr. Erdal KÖKTÜRK, 
Beykoz Belediyesi - Doç. Dr. Erol KÖKTÜRK, Kocaeli 
Üniversitesi Karamürsel MYO 

 

15.30 - 15.45 ARA Çay / Kahve 

 



 6
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Mehmet Ali CANDAŞ 
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı 
 

Sevgili konuklar, sevgili misafirler, kamu kurum ve kuruluşlarının sayın 
yöneticileri, değerli katılımcılar, basınımızın değerli temsilcileri. Harita ve 
Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen Orman 
Kadastrosu ve 2/B Sorunu konulu sempozyuma hoş geldiniz. 

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odamız (HKMO); anayasamızın 135. 
maddesinde, belli bir mesleğe sahip olanların müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, 
mesleki faaliyetleri kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlerine uygun olarak 
gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleriyle ve halk ile olan 
ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak, meslek disiplinini ve ahlakını 
korumak amacı ile yasayla kurulan ve organları kendi üyeleri tarafından yasayla 
gösterilen hususlara göre yargı gözetimi altında gizli oyla seçilen, kamu tüzel 
kişileri şeklinde tanımlanan, TMMOB’ne bağlı, kamu kurumu niteliğinde bir 
meslek kuruluşudur. Odamız; kanun, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde 
mesleğimizle ilgili ülkemiz çıkarlarına ve kamu yararına izlenmesini ve gerekli 
girişimlerde bulunmasını kamu görevi olarak algılamakta ve bir zorunluluk 
içerisinde görmektedir. 

Türkiye yüz ölçümünün % 26’sı ormanlarla örtülüdür. 201.000 km2 
dolayında olan orman varlığımızın 66 yılda % 80’inin sınırlandırma haritaları 
yapılmış ancak sınırlandırılan ormanların yalnızca 1/4’ü tapu kütüğüne tescil 
edilebilmiştir. Orman kadastrosu olarak adlandırılan ormanların sınırlandırılması 
ve tapu kütüğüne tescil edilmesi konusu çözülmeden ormanların işgali ve 
tahribinin ardından kamuoyunda 2/B olarak bilinen orman sınırları dışına 
çıkarma faaliyetleri de yoğunlaşmıştır. Bunun bir sonucu olarak orman 
varlığımızın % 3’ü bilim ve fen bakımından orman niteliğini yitirdiği 
gerekçesiyle orman sınırları dışına çıkarılmıştır. Ormanların biyolojik 
çeşitliliğini, verimliliğini ve yaşamlarını sürdürebilecekleri alanların korunması 
ve güvence altına alınması gerekmektedir. Türkiye’de ormanları yok eden 
etkenler durdurulmadan ve ayrıca mülkiyet ve sınır konuları çözülmeden 
sürdürülebilir ormancılıktan söz edilemez. 

Orman kadastrosu, orman sınırlarını kadastro haritalarıyla güvence altına 
alan ve tapu kütüğüne tescili ile de koruyan, ormancılığın en önemli 
faaliyetlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Son yıllarda orman 
alanlarımıza yönelik işgallerin ve orman örtüsünü yok eden eylemlerin 
önlenemez biçimde artması, bunun nedenlerinin ve sonuçlarının her yönden 
araştırılmasını sorgulanmasını zorunlu hale getirmektedir. Doğal servetler ve 
kaynaklar arasında sayılan orman ve bitki örtüsünün ülke ve toplum yararı 
temelinde korunması faaliyetlerini içeren inceleme ve uygulama sonuçlarının 
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bilimsel toplantılarda kişiler ve kurumlar arasında bilgi alış verişinde 
bulunulması görüş ve önerilerinin sunulması ve paylaşılması ülkemizde 
orman-insan, toprak-insan ilişkilerinin toplum ve ülke yararı öncelikli 
düzenlenmesine katkı vereceği açıktır. Bu amaç çerçevesinde Şube’mizce 
Orman Kadastrosu ve 2/B Sorunu konulu sempozyumun yapılması 
planlanmıştır. Sempozyumda aşağıda verilen konu başlıklarının öncelikle 
tartışılması ve farklı meslek disiplinlerinin, idarelerin, üniversitelerin katkı 
ve katılımlarıyla sonuca ulaştırılması hedeflenmektedir. Bunlar: 
• Orman, orman ağacı türleri, bitki örtüsü, erozyon, toprak ve mülkiyet ilişkileri. 
• Orman kadastrosu faaliyetlerinin teknik, idari, hukuki ve mali sorunları. 
• Tapu kütüğüne tescil edilemeyen orman kadastrosu faaliyetlerine tescil 
kabiliyeti kazandırılması. 
• Ormanın tanımı. 
• Ormanlarda bilim ve fen bakımından nitelik yitirme ve kanunların analizi. 
• Orman bütünlüğünün sağlanması ve orman içi açıklıklarının tasfiyesi ve 
ormanlaştırılması yöntemleri. 
• Orman rejimi dışına çıkarılma nedenleri ve sonuçları. 
• Sürekli kamuoyu gündeminde tutulan 2/B alanlarının kadastro, mülkiyet, 
imar planı yapımı ve uygulamaya yönelik öneri ve çözümlerinin bilim, 
teknik ve hukuk açısından irdelenmesi. 
• 2/B alanlarının tahsisi ve değerlendirilme yöntemleri. 
• Hatalı bir şekilde orman sınırları dışına çıkarıldığı tespit edilen 2/B alanlarının 
yeniden ormana dönüştürülmesinde yaşanan hukuki ve teknik sorunlardır. 

Sayın konuklar, değerli misafirler, değerli katılımcılar ülkemizde tüm 
yurttaşlarımızı ilgilendirmesi gereken 2/B olgusu ve sorunu vardır. Bu olgu 
bütün yönleriyle ortaya konulmalı, konunun uzmanlarıyla tartışılmalı ve sorunun 
çözümleri için önermeler yapılmalıdır. İşte bu aşamada biz HKMO kamu 
kurumu olmanın sorumluluğu içerisinde 2/B olgusunun bilimsel olarak ortaya 
çıkarılması ve bu sorunun çözümü için öneriler geliştirilmesini bu 
sempozyumun amaçları arasında hatırladık ve sempozyumun düzenlenmesini 
önemli bir görev olarak üstlendik. Sempozyumu düzenlerken 2/B olayının 
özellikle mesleğimizi doğrudan ilgilendiren orman alanlarının sınırlandırılması, 
tescili, orman alanlarından çıkarılacak alanların tespitinin bilimsel olarak 
yapılması, bu alanların nasıl değerlendirilmesi gerektiği, 2/B olgusunun nereden 
çıktığı ve tarihsel süreci vb. konularda konunun uzmanları, meslek odaları, ilgili 
kamu kuruluşları karar merciinde bulunan yetkili makamların bir arada 
tartışmalarına zemin oluşturmak ve burada tartışmalardan çıkacak sonuçları ve 
çözüm önerilerini kamuoyu ve siyasi otoriteyle paylaşmayı amaçladık. Bu 
düşüncelerle hepinize tekrar hoş geldiniz der, HKMO İstanbul Şubesi adına 
saygılar sunarım. Teşekkür ederim. 
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Hüseyin ÜLKÜ 
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı 

 
Kamu idarelerinin değerli Genel Müdürleri, Daire Başkanları, serbest 

çalışanlar ve de her zaman bizlere ve Türkiye’ye büyük emeği geçen değerli 
bilim insanları. Tümünüzü HKMO olarak saygıyla selamlamak istiyorum. 

Biliyorsunuz TMMOB ve bağlı odaları her zaman kırsal ve kentsel 
alanların planlanmasını bir bütün olarak görür ve de bu planlamanın rant 
aracı olmasını hiç bir zaman istemez. Odamız da geçmişten beri bu açıdan 
bakmıştır kırsal ve kentsel alan planlamalarına ve düzenlemelerine. Kısaca 
şu konuları özellikle dile getirmek istiyorum. Günümüzde ve önceki 
iktidarlarda en çok gündeme getirilen e-devlettir. Artık her şey elektronik 
olarak izlenebilecek, yönetimlerce görülebilecek ve bu bilgiler, kararlar 
planlar aşamasında kullanılabilecek ise ve de en son çıkan büyükşehir 
yasasına baktığımızda coğrafi bilgi sistemlerini kurmak belediyelerin 
görevleri arasına alınmışsa, o zaman mekanla ilişkilerin kurulabilmesi için 
bütün bilgilerin doğru, güvenilir ve güncel olması gerekir. 

Bizde iki kadastro var biliyorsunuz, özel mülkiyet ile ilgili olan bir de 
orman mülkiyeti ile ilgili olan. Eğer bu iki kadastronun verileri aynı 
mekanda aynı sınırlarda birbirinden farklı ise e-devlet’i işletmeniz, planları 
doğru yapmanız, aldığınız kararları hukuki sorunlar olmadan yürütebilmeniz 
olanaksızdır. O zaman dönüp geriye bu sorunların temelden köklü nasıl 
çözülebileceğinin gündeme getirilmesi gerekir. Bu sempozyumun 
amaçlarından biri de bu olmalı diye düşünmüştük ve sanıyorum bunlar 
gündeme getirilecek ve tartışılacaktır. Geçmişe baktığımızda imar ihya 
yoluyla, deli çekirdeklerin aşılanarak zeytinlik haline getirilmesi için, ben 
Ege Bölgesini çok yakından tanırım, çok iyi niyetlerle orman alanlarının çok 
büyük bir bölümü zeytinlik haline getirilmiş ve tapuları kişilere verilmiştir. 
Ama bugün o zeytinliklerin yerinde 2. konut alanları vardır. Yani amacına 
uygun iyi niyetle verilmiş, karakterine uygun biçimde kullanılmamaktadır. 
Yine geçmişte Toprak İskan tarafından dağıtılmış tarım arazilerimizin çok 
büyük bir bölümünün kentsel gelişme alanlarına denk gelenlerinin tarım 
dışına çıktığını ve en verimli arazilerimizin amacı dışında el değiştirdiğini, 
nitelik değiştirdiğini bizler biliyoruz. Bu nedenle orman arazilerinin ve 
orman dışına çıkarılan arazilerin mülkiyet sorununun çözümünde ve 
geçmişteki gelişmeler göz ardı edilmemelidir. Ben huzurlarınızda sayın 
Uçkun Geray’a teşekkür etmek istiyorum; nedeni şu: Ben bu konuya eksik 
bakıyormuşum. Bir makalesini okudum, artık dünyada su savaşlarının 
temelinde su rezervlerinin ele geçirilmesinin yattığını, Dünya Ticaret 
Örgütünün ve bunun gibi kuruluşların dünyada ki yasaları adım adım belli 
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anlaşmalarla nasıl şekillendirdiğini ve ormanların, meraların 1. derecede su 
havzası olduğunu, ormanların özelleştirilmesi halinde Prof. Fikret Eren’in 
belirttiği gibi “gerektiğinde satarız” mantığıyla sadece ormanlarımızı ve 
meralarımızı satmak değil, petrolden de değerli olacak ve bugün değeri 
bilinmiş olan su kaynaklarımızın, su havzalarımızın elimizden hukuki ve 
ekonomik olarak alınabileceğini, biz görmek zorundayız. Bu nedenle olayın 
çok farklı boyutlarını bu sempozyumda değerlendirebilirsek ve köklü 
çözümler üretebilirsek gerçekten Türkiye halkına büyük bir hizmet sunmuş 
oluruz. Elbette teknik konular ve sorunların birebir örneklenmesi bu 
dediklerimizden çok daha önemlidir. Çünkü sorunun temel çözümlerini o 
örnekler geliştirecektir. Bu nedenle bu sempozyuma emek verip bildiri 
sunacak arkadaşlarımıza, kamu kuruluşlarımıza ve siz katılımcılarımıza 
HKMO olarak tekrar teşekkür ediyorum. Saygılar sevgiler sunuyorum. 

 
 

Ali Zafer TOPŞİR 
Afet İşleri Genel Müdür Yardımcısı 

 
Sayın oda başkanlarım, sayın genel müdürlerim, değerli bürokrat 

arkadaşlar ve çok değerli misafirler; hepinizi kurumum adına saygıyla 
selamlarım ve hepinize hoş geldiniz derim. Biliyorsunuz ki; ülkemizin 
büyük bir bölümü afetlerle ilgili. Bu nedenle son 5-6 aydır İstanbul ile 
ilgilenelim diye belli bir ekip çalışması yürütmeye başladık. Öncelikle 
“İstanbul’un dere yatakları ve depremle ilgili bölgelerinde nasıl çözüm 
buluruz?” diye. Daha başka sizlerin bildiği çalışmalar da var. Bir kesim 
insanlar; “İstanbul’u Sarayburnu’na taşıyalım”, bir kesim arkadaşlar “Silivri-
Kandıra arasına taşıyalım.” Sel bölgelerini de nasıl kaldırırız? diye gidip 
belediyelerle görüştük. Ve sonunda dediler ki; “İstanbul’da tamam bunları 
buraya taşıyalım ama nasıl yer buluruz ve nasıl taşırız?”. İkitelli afet 
evlerinin kanuni istimlak bedeli 1,5 trilyon civarında. Şu anda geldiği nokta 
tahmini olarak 60-70 trilyon civarında. Bu ülkenin zararınadır. Sonra “nasıl 
çözüm buluruz?” diye afet işlerindeki ekip arkadaşlarımız, biliyorsunuz 
ülkemizde hızla depremler oluyor; bir kısım Erzurum’da, bir kısım Doğu 
Beyazıt’ta, bir kısım Elazığ’da. Bingöl’de arkadaşlar fırsat buldukça bu 
çalışmaları da yürüttük ve kendi aramızda: “2/B arazileri bu konuya çözüm 
olur” diye düşündük. Bizim afet kanunumuz 2/B arazilerine bize ev yapma 
imkanı veriyor. Hatta daha ilerisini söyleyeyim, popülizme kaçmadan yalnız 
problemli olan yerleri biz afet kanununa göre 2/B arazisini alıp oraya ev 
yapıyoruz ve kalanları da yine afet kanununun 34. maddesine göre satma 
imkanı buluyoruz. Bu konuda 2/B ismini duyunca geldim. Bu konuda 
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çalışmak isteyen arkadaşlarla ortaklaşa çalışmamızı birleştirip ülkenin 
sorunu olan ve gelir getirmesini istediğimiz yerleri, Afet İşleri Genel 
Müdürlüğü ile Bayındırlık İskan Bakanlığı’yla ortaklaşa çalışarak çözüme 
ulaştıracağımızı düşünüyorum. Yetkililere sesleniyorum; dere yataklarını 
istimlak etmek kendilerine ait, ama ben istimlak konusuna olumlu 
bakmıyorum. Popülist yaklaşılırsa ülkenin sorunlarına çözüm bulunamaz. 
Nasıl ki bugün Afet İşleri Genel Müdürlüğü’nün 1-1,5 katrilyon arasında 
afet evi yapmış ve 20 yıl vadeli alacağı var. Bir tane örnek söyleyeyim. 
Bolu’da afet evi yapmışız kendim gittim bir vatandaş olarak: “Kaça kiraya 
veriyorsunuz?” dedim. “300 Milyon” dedi. “Evi kaça satarsınız?” dedim, 50 
milyar civarında evi veriyorlar. Biz o vatandaşlara evi 20 yıl vadeli 2 yıl 
ödemesiz 15-17 milyar arasında verdik. Ayda 60 milyon ediyor. Biz 300 
milyon kiraya verdiğimiz evden bu 60 milyonu vermek istemiyorsak, kusura 
bakmayın kalkınma şansımız sıfırdır. Elimizi taşın altına koyacağız. Aynı 
şekilde 2/B ormanlarında da 2/B vasfını kaybetmiş yerlere gelin, Afet İşleri 
Genel Müdürlüğü ile ortaklaşa çalışarak ev yapalım. Satılması gereken 
yerleri de satalım. Şu anda uygulama yaptığımız iller var. Ama gerekli olan 
yerleri işgal altında olan yerlerin kurtarılmasına bakalım. Ondan sonra 
yeniden kanuni düzenle başlarız. 2/B ile yaptığımız çalışmalar ve 
uygulamaları hala yapıyoruz. Onun için böyle bir çözüm öneriyorum. 
Hepinize saygılar sunarım. 

 
 

M. Zeki ADLI 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürü 

 
Sayın oda başkanlarım, değerli hocalarımız, saygıdeğer meslektaşlarım, 

öncelikle hepinizi en iyi dileklerimle saygıyla selamlıyorum. Konuşmama 
başlamadan önce böylesine güncel olan bir konuyu sempozyum konusu 
yaparak burada bana da konuşma şansı tanıyan odamızın yetkililerine 
teşekkür etmek istiyorum, kendilerini kutluyorum. 

Doğrusunu sorarsanız ben çok daha canlı bir ortam bekliyordum. Çünkü 
konu Türkiye’nin gündeminde olan bir konu. Böylesine gündemde olan bir 
konunun çok daha canlı bir ortamda tartışılacağını umuyordum. Ama 
bilemiyorum pek o canlılığı göremedim. Bundan da üzüldüm doğrusunu 
sorarsanız. Müsaadenizle ben önce Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü 
(TKGM) hakkında bir kaç şey söyleyeyim, ondan sonra ormanla ilgili bir 
kaç sorundan bahsettikten sonra konuşmamı fazla uzatmayacağım. 

TKGM yatırıma dayalı her türlü projelerin temelini oluşturan hizmetleri 
getiren bir kurumdur. Devlet güvencesi altında yürütülmekte olan tapu ve 
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kadastro hizmetleri yaşayan ve yaşatılması gereken hizmetlerdir. Ülkemizde 
mülkiyete dayalı bilgileri toplayan onları arşivleyen koruyan ve gerektiğinde 
hizmete sunan kurumumuz yaklaşık 12.000 personeli, ülkemizin her yerinde 
örgütlenmiş 1.400 birimi ile yıllık ortalama 12 milyon insana doğrudan 
hizmet veren bir kuruluştur. Bu nedenle kurumumuz devlet-vatandaş 
ilişkisinin en yoğun olduğu kurumlardan birisidir. Kadastro mülkiyet olayı 
gerçekten önemli bir hadisedir. Biraz önce de başkanımız bahsetti, e-
devlet’ten ve teknolojinin geldiği noktadan bahsediyoruz. e-devlet’in temel 
bileşenlerinden biri insan ise diğeri de gayrimenkuldur. Olaya bu noktadan 
baktığımız zaman kadastronun önemi çok da açık ve net bir şekilde ortaya 
çıkmaktadır. Türkiye’de geldiğimiz şu çağda hala kadastronun bitirilmemiş 
olmasını da ciddi bir eksiklik olarak görüyoruz. Bu nedenle biz TKGM 
olarak önümüzdeki dönemde önümüze 3 temel proje koyduk. Bunlardan bir 
tanesi kadastronun bitirilmesi, diğeri Tapu Kadastro bilgi sisteminin bir an 
önce ülke genelinde yaygınlaştırılması, bir de tüm harita camiasındaki 
arkadaşların ortak şikayeti olan mükerrer harita üretimi ve harita 
çalışmalarındaki başı boşluğun giderilmesi için harita bilgi bankası şeklinde 
bir oluşumun meydana getirilmesi için 3 temel konuda yoğunlaştık. Ben 
1978 yılında göreve başladım. Başladığımda 10 sene içinde kadastro 
bitirilecektir deniliyordu. Bugün kurumun başında Genel Müdürüm. 
Geldiğimde baktırdım hesaplattım, ne kadar sürede kadastro ne olur diye? Şu 
andaki hesaplara göre mevcut olan eleman ve donanımla 30-35 senede 
kadastro anca biter. O zaman sistemde bir yanlışlık var. Kendimizi 
sorgulamamız, irdelememiz lazım. Nerede hata yapıyoruz? Bu sistemi de 
değiştirmemiz gerekiyor demek ki! Dünyanın geldiği noktada, Avrupa 
Birliği’nden bahsediyoruz, burada Türkiye nasıl 30-35 sene bekleyebilir? 30-
35 sene bu ülkenin beklemeye tahammülü yok. Artık dinamik bir özel 
sektörümüz de var. Bu işi özel sektöre açalım dedik ve bu noktada 
yoğunlaştık. Devletin imkanları malum. Sonuçta her şeyin bir bedeli var. 
Özel sektöre açıldığımız zaman kaynak sorunu ile karşılaşıyoruz. Türkiye’de 
aslında kaynakla ilgili çok fazla sorun yok. Fakat kaynağın kullanılmasında 
ciddi sorunlar var. Biraz önce söz edildi, Orman Genel Müdürlüğü kadastro 
yapıyor, biz kadastro yapıyoruz. Tarım Bakanlığı mülkiyet tespiti ile ilgili 
çalışmalar yapmakta, mahalli kurumlar bir takım çalışmalar yapmakta. Bu 
kaynakları bir araya getirdiğimiz zaman inanın ki hepsinin ihtiyacına çok 
rahat cevap verecek çalışmaları, çok daha az bir maliyetle yapmamız 
mümkün. Durum böyle olunca kurumlar arası diyalogda ciddi bir noksanlık 
ve ciddi bir sıkıntı var. Biz bu diyalogun kurulup, kaynağın ortak 
paylaşımını sağlamak için girişimlerde bulunduk ve mesafe kat ettik. Tarım 
Bakanlığı’nın AGİK projesi kapsamında dünya bankasından aldığı kredinin 
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60 milyon dolarlık kısmını TKGM’ne aktardık. Herşey tamamdı ancak 
bürokrasi yüzünden sıkıntı çekiyoruz. Bir bürokrat olarak bürokrasiden ciddi 
anlamda sıkıntı çekiyorum. Paranın bize aktarılmasının kesinleşmesi 
kararından sonra 5-6 ay geçmesine rağmen hala parayı kullanamıyoruz. Ama 
inşallah bu parayı en iyi şekilde kullanıp bu parayla epey bir mesafe kat 
edeceğimize inanıyorum. Bir başka husus da; Tapu Kadastro Bilgi Sistemi 
ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Pilot uygulama bitti. 
Yaygınlaştırılması ile ilgili çalışmalar sürüyor. Mahalli idarelerle de iş birliği 
yapma konusunda ciddi temaslarımız var. Her belediye ile ortak çalışma 
yapıp bilgi sistemini yaygınlaştırarak tapu kadastro bilgilerinin belediyelerle 
ortak kullanımı noktasında çalışma yapmaya hazırız. Bilgi sistemi üzerinde 
fazla durmak istemiyorum bu devam eden bir projemizdir. Türkiye’de bir 
başka sıkıntı da mükerrer harita üretimi ile ilgili. Öncelikle Türkiye’de 
TUTGA noktaları tamamlandı ancak koordinat dönüşümleri ile ilgili 
sıkıntılar var. Bunların giderilmesi için biz 3 ilde ihale açtık ve 3 ildeki 
koordinat dönüşümü ve TUTGA sıklaştırmasını bitirdik. Bunu Türkiye 
genelinde yaygınlaştırıp, Türkiye genelinde de bu işi bitirmeyi hedefliyoruz. 
Bir başka husus da; artık CBS’den bahsedilen bir ülkede coğrafi altlığın 
olmaması. Bu konuda bir tespit yaptırdım. 80.000 adet 1/5.000 ölçekli 
haritamız var. Bu 420.000 km2’lik bir alana karşılık geliyor. 80.000 adet 
haritanın 10.000 tanesi sayısal, geri kalanı çizgisel haritadır. Aslında coğrafi 
altlık oluşturulmasıyla ilgili malzeme elimizde var. Çok küçük bir çabayla 
veya küçük bir maliyetle bizim en azından 420.000 km2’lik alanın sayısal 
arazi modelini oluşturmamız çok kolay. Bu konuda çalışma başlattım. 
Özellikle çizgisel olan haritaların sayısala dönüştürülmesi için gerekirse özel 
sektörden destek almak kaydıyla sayısal arazi modelini kuracağım. Bu bütün 
kurumların hizmetine sunulacak. En azından bu alanlar için bizim bir coğrafi 
altlığımız oluşacak. Bu coğrafi altlık üzerine isteyen istediği bilgiyi oturtsun 
ve ciddi anlamda bir CBS’ye adım atmış olalım. Bu konunun uzmanları 
hocalarımız burada. Bu konu ile ilgili önerileri varsa almaya ve uygulamaya 
hazırız. Büyük ölçekli haritaların yapım yönetmeliği değişikliği uzun 
zamandır Bakanlar Kurulunun imzasını bekliyor. Zannediyorum artık kısa 
zamanda çıkacaktır. İmzadan çıktıktan sonra da harita üretiminin denetimi ve 
izlenmesi TKGM’ne veriliyor. Bu çerçevede alt yapımızı oluşturduk. 
Bundan sonra üretilecek haritaların tamamı TKGM’nden alınacak bir proje 
numarası ile takip edilecek ve ihtiyacı olan bu proje numarası çerçevesinde 
mevcut ise bu haritalar burada kullanılacak. Değilse üretip TKGM’e sayısal 
ortamda teslim edilecektir. Bu düşüncenin ciddi anlamda takipçisiyiz. 
Türkiye’de ki orman kadastrosu ile ilgili arkadaşlarımız hem İstanbul Şube 
Başkanımız, özellikle 2/B alanları, ormanla ilgili sıkıntılar, hatta 210.000 
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km2’lik alan orman kadastrosu oldu. Ve bunun %80’inin tamamlandığı ve 
bununda 1/4’ünün ancak tescil edilebildiğini söyledi. Ben bu konuyu Orman 
Genel Müdürlüğü’nde yaptığım görüşmelerle de teyit ediyorum. Gerçekten 
bu güne kadar orman kadastrosu bitirilen alanların 1/3’ü tescil edilemiyor. 
Şu anda bizim ormanla en büyük sıkıntımız geçmişte yapılan orman 
mülkiyet ile ilgili haritaların tescile esas nitelikte olmayışı. Bir başka sıkıntı 
ise orman kadastrosu bir yere girdiği zaman vatandaşın elindeki fiilen 
kullandığı toprağın ya kesintiye uğraması ya da tamamen elinden 
alınmasıdır. Bundan dolayı da vatandaş orman kadastrosu veya mülkiyet 
kadastrosu istemiyor. Bu sıkıntıdan biz ciddi anlamda rahatsızlık duyuyoruz. 
Ben, “Rize’de kadastro ihale edeyim” dedim, Rize’de 185 tane köy var. 17 
tane kadastro yapacak köyü zor bulduk. Orman köylüsü köye sokmuyor, 
kadastro istemiyor. Karadeniz sahilinin büyük bir kısmı bu şekilde sıkıntılı. 
Bizim şu anda kadastrosu yapılması gereken 10.000 civarında köyümüz var. 
Bunun 7.100 civarında ki köyü ormanla ilgili. Dolayısıyla biz giremiyoruz, 
kadastro yapamıyoruz. Bu sıkıntının bir an önce ortadan kaldırılması 
gerekiyor. Sunumu olan arkadaşlar bu konu üzerinde duracaklar, çözüm 
önerilerinde bulunacaklar. Biz de çözüm önerilerini uygulamaya koymak 
için elimizden geleni yapacağız. Bir başka sıkıntı da; özellikle 3402 sayılı 
kanunun yürürlüğe girmesinden önceki kanunlar kapsamında yapılan 
kadastro çalışmalarından sonra orman kadastrosunun geçtiği yerlerde özel 
mülkiyete konu olan yerler orman diye tekrar orman kapsamına alındığı için 
vatandaşla devlet karşı karşıya gelmiştir. Bu konuda mahkemeleri işgal eden 
bir çok dava vardır. Tabi bunlara çözüm bulmak gerekiyor. Arkadaşlarımız 
çok daha detaylı bir biçimde bunu masaya yatıracaklar ama artık bu temel 
konuların çözülmesi ve vatandaşla devletin karşı karşıya gelmesinin 
önlenmesi gerekiyor. Bunlara ülke gerçekleri de göz önünde tutularak 
çözümler bulunması gerekir. Ben sözümü çok fazla uzatmadan hepinize beni 
dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu sempozyumun tüm camiaya faydalı 
sonuçlar doğuracağını ümit ederek hepinize saygılar sunuyorum. 

 
 

Mehmet SOĞANCI 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 

 
Sayın Genel Müdürüm, Sayın Genel Müdür Yardımcım, Sayın Oda 

Başkanım, konunun çok değerli temsilcileri, değerli bilim insanları, sevgili 
meslektaşlarım, hepinizi TMMOB adına saygıyla selamlıyorum. Burada 
sizlerle birlikte olmaktan ve birliğimizin konuyla ilgili görüşlerini sizlerle 
paylaşmaktan büyük bir onur duyduğumu sözlerimin başında söylemek 
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isterim. Böylesi bir etkinlikle konunun bütün taraflarını bir araya toplama 
içinde olan odamıza ve Odamızın İstanbul Şube çalışanlarına ayrıca teşekkür 
ediyorum. 

Sevgili arkadaşlar, Sayın Genel Müdür de kendi idaresi açısından sistem 
sorunlarını ortaya koyarak konuya gerçekten sorgulayıcı bir bakış açısı 
getirdi. Bir önceki konuşmacı Genel Müdür Yardımcısı arkadaşımız da 
kendi kurumu açısından ifade etmeye çalıştı. Açılış konuşmalarının 
sempozyumun girişi olması konusundaki önemi buradadır. Tartışılacak olan 
konu burada bir perspektif ile katılımcılara sunulmaya çalışılır. Biz bu 
sempozyumlarda TMMOB olarak konuyu biraz daha geniş perspektiften 
almak zorundayız. Neden? Ne 2/B orman sorunundan, ne orman, 
Türkiye’nin iktisadi siyasi sorunlarından, ne de Türkiye’nin iktisadi siyasi 
sorunları dünyanın sorunlarından ayrılamaz. Bir bağımlılık ilişkisi içinde 
bulunan ülkemizde, bu sorunları bir miktar yukardan gözlemek gerekir diye 
düşünüyoruz. Günümüzde küreselleşme, entegrasyon, globalleşme yeni 
dünya düzeni kelimeleri bazen tek tek bazen de yan yana kullanılır. Yeni 
dünya düzeni teorisini savunanlar propaganda olarak her şeyin küresel 
ilişkilerin bir parçası haline geldiği, dolayısıyla farklı ideolojilerin, farklı 
sınıf çıkarlarının kalmadığı tezini savunurlar. İnsanlar, artık günümüzde 
barış gelmiştir. Demokrasi, katılım, hoşgörü, üretim, birikim ve tüketim dolu 
çevreye duyarlı küreselleşmiş bir yeni dünya düzeni müjdelenmiştir. Bugün 
denilmiştir ki dünyanın endüstri toplumundan bilgi toplumuna, iş gücü 
ağırlıklı teknolojiden yüksek teknolojiye, ulusal ekonomiden dünya 
ekonomisine, merkezi yönetimden yerel yönetime, kurumsal yardımdan 
kendi kendine yardıma, kısıtlı seçeneklerden çok çeşitli seçeneklere doğru 
hızlı bir değişim yaşanmaktadır. Ancak içinde yaşadığımız bu dünyada 
hepimizin de gördüğü gibi bu süreçte görülmüştür ki aksine güçlü 
kutuplaşmalar, ırkçılık ve milliyetçilik temelinde dünyanın hemen her 
yerinde süregiden savaşlar, katliamlar, işsizlik, aşsızlık, yarından endişe 
duyma, artık toplumun önünde baş sorun olarak yaşanmaktadır. Çok taraflı 
yatırım anlaşmaları, Dünya Ticaret Örgütü, Dünya Bankası, Avrupa 
Güvenliği ve İşbirliği Toplantıları, Avrupa Birliği ve bunun gibi oluşumlarda 
küreselleşme ama açık deyişiyle dünyasal sömürü söylemleri, pratikte 
örgütlenmeye başlamıştır. Ormana gelmek için bu sözleri söylemek 
gerekiyor. TMMOB’nin Nisan sonunda topladığı genel kurulda, genel kurul 
delegemiz sonuç bildirgesinde bu konuya şöyle açıklama getiriyordu: 

“Küreselleşme içinde yaşadığımız döneme damgasını vuran kapitalizmin 
çok uluslu şirketler aracılığıyla dünya boyutunda kurduğu ekonomik 
egemenliğin son aşamasıdır. Gelişmiş ülkeler mal, hizmet ve sermayeyi 
ülkeler arasında olağanüstü bir hızla dolaştırarak gelişmekte olan ülkelerin 
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ekonomisini, sanayisini ve çalışanlarını büyük çapta etkilemekte, politik ve 
toplumsal dengeler bozularak gelir dağılımı kötüleşmektedir. Spekülatif 
sermayenin olağan üstü boyutlara ulaşarak üretime yönelik verimli sermaye 
yatırımlarını önlediği, işsizliği arttırdığı, neden olduğu ekonomik krizlerin 
yıkıcı etkileri de çalışanları yoksullaştırdığı açıktır. Öncelikle son 10 yılda 
çalışanların sosyal haklarının budandığı, ücretlerinin azaltıldığı, refah 
düzeyinin düşmüş olduğu ve tüm ülkelerde en üstte yaşayan %5 oranındaki 
kesimin büyük bir ranta ve sömürü artı değerine sahip olduğu çağımızın 
bilinen gerçekleridir. Küreselleşme aynı zamanda tekellerin aşırı kara 
dayanan birikimleri için savaş, gerginlik, çevre sorunları dünya kaynak ve 
değerlerinin yağmalanmasıdır. Çok uluslu şirketlerin temel stratejileri ise bu 
talana karşı koymak isteyenleri yok etmektir. Bu amaçla sendikasızlaşma, 
uluslararası tahkim yoluyla IMF, Dünya Bankası ve Dünya Ticaret Örgütü 
baskısıyla özelleştirme ve rant ekonomisini egemen kılma uygulamalarıyla 
gelişmekte olan ülkelerin geleceği ipotek altına alınmaktadır. Bu nedenle 
mühendis, mimar ve şehir plancıları küreselleşmeye ve onun yansıması olan 
özelleştirmelere ve rant ekonomisine karşı çıkışlarını sürdürmektedir.” 
Ülkenin dört bir yanında yüzlerce mühendis-mimar, şehir plancısı arkadaş 
toplandı. Bunları kamuoyuna bu şekilde duyurdu ve kendini tanımladı bu 
örgüt. Ve dedik ki; “bu yaşanan olumsuzluklara karşı durmamız gerekir.” Bu 
örgüt kendini emekten ve halktan yana olarak tanımladı, mesleki demokratik 
kitle örgütü olarak tanımladı ve demokrat yurtsever karakterli olduğunu 
tanımladı. Yeni dünya düzeni teorilerinin ırkçılığın ve gericiliğin karşısında 
olduğunu tanımladı. Siyasetin dar anlamını aşan aksine meslek alanlarımız 
üzerinden siyaset yapan bir tarzın bir meslek odası, bir meslek birliği olması 
özelliğinin baş tanımı olduğunu ifade etti. Konunun tarafı olduğunu herkese 
duyurdu. Burada paylaşmak istediğim orman ve 2/B konusunda da 
TMMOB’nin bu ilkeler ve anlayışlar noktasında konunun tarafı olduğunu 
ifade etmektir. Bu ifadeyi aslında 2/B tartışmalarının çok yoğun yaşandığı 
2003 yasama dönemindeki tartışmalarda yeterince duyurmuştuk. Dönemin 
Birlik Başkanı Kaya Güvenç’in bağlı odalarımızla birlikte yaptığı açıklama, 
bugün hakikaten Türkiye’de emekten ve halktan yana insan odaklı bir 
siyasetin nasıl yapılabilmesi gerektiğinin açık ifadesidir. Onun sözleri belki 
dağıtılan kitapta da bulunur. Ama ben bir miktar daha geriye gitmek 
istiyorum. Sene 1998, TMMOB bir Demokrasi Kurultayı topladı. Bu 
Demokrasi Kurultayında bir demokrasi programı yayınlandı. Demokrasi 
programının insan haklarından, siyasal partilerden, topraktan, tarımdan, 
sanayiden, ulaşımdan yani insan odaklı her şeyden yana bir programdı. 
Bunun ormanla ilgili bir bölümü vardır. Bu bölümde 3-4 tane tespit vardır ve 
daha sonra da talepler bulunur. Tespitleri çok hızlıca geçeceğim, zamanınızı 
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almak istemiyorum. Ama bugün dikkatinizi çekmek istediğim talepleri 
okumak istiyorum. 1998 yılında TMMOB ve bağlı Odaları şunları söylemiş. 
Geçen yılki tartışmalar ve bugün 2 gün boyunca değerli bilim adamlarının ve 
uzmanlarının tartışmalarının bir ön adımı olsun diye bunları sizlerle 
paylaşmak istiyorum. Arkadaşlar demişler ki; 

• Anayasanın 169 ve 170. maddelerindeki ormanların daraltılmasına yol 
açan hükümleri (orman olarak korunmasında yarar görülmeyen 31.12.81 
tarihinden önce orman niteliğini tam olarak yitirmiş ifadeleri vs) 
çıkartılmalıdır. 

• 2634 sayılı Turizm Teşvik Tasası yeniden düzenlenmelidir. 
• 6831 sayılı Orman Yasasının 1. maddesindeki orman tanımı ormanların 

çok yönlü yararları göz önünde bulundurularak bilimsel ölçütlere 
dayandırılmalıdır. 

• Orman Yasasının 2. maddesi vs maddelerinde özel ve tüzel kişilerin 
devlet ormanları içinde özel orman statüsünde orman yetiştirmelerine olanak 
veren 115. madde kaldırılmalı yada ormanların yok olmasını engelleyici 
düzenlemeler getirilmelidir. 31, 32, 33, 34. maddeler günümüz koşullarına 
uyarlanmalıdır. 

• 2873 sayılı Milli Parklar Yasasında değişiklik yapılmalıdır. 
• Diğer yasalardaki orman alanların küçültülmesine yol açan hükümler 

ayıklanmalıdır. 
• 7. Beş Yıllık Kalkınma Planına göre odun ham maddesinden yakacak 

olarak yararlanma dünya ortalaması %5 iken ülkemizde %68 olarak 
belirlenmiştir. Yakacak olarak odun kullanmanın alternatifleri 
geliştirilmelidir. 

• Talan için yaptırımların güncelleştirilmesi yerine sözde sorunlarla 
amaçlı geciktirilen orman kadastrosu çalışmaları ivedi olarak bitirilmelidir. 

Bunları 1998’de söyleyen birlik son bir senelik uygulamalara bakıyor ve 
sayın Kaya Bey’in basın açıklamasında da şunları ifade ediyor; “Devlet 
orman işletmeciliğini özelleştirmeye açarak orman sınırı dışına çıkarılan 
yerleri satmayınız. Arazilerdeki kızılağaçlık ve ağaçlık kesimindeki aşılı 
kestaneliklerin orman ağacı sayılmamaları için orman kanununda değişiklik 
yapmayınız. Milli park, tabiat parkı, tabiatı koruma alanı ve tabiat alanı 
aslında korunması gereken yerleri 29 yıllığına kiralanabilmesi için yapılan 
düzenlemelerinizden vazgeçiniz. Devlet ormanı sayılan alanları millet 
ormancılığına geçiş ideolojik sözleriyle ve kent ormancılığı görünümü 
altında yerel yönetime devretme girişimlerinizden vazgeçiniz. Devlet ormanı 
sayılan alanları çöplükler başta olmak üzere her türlü kullanıma açmak için 
düzenleme yapmak düşüncelerini yani, 17. madde değişikliklerinden 
vazgeçiniz. Fidanlıkların satışını 39 orman fidanlığının kapatılarak 
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arazilerinin özel sektöre satılabilecek ya da kiraya verilebilecek şeklindeki 
söylentilerin söylenti olarak kalmasına gayret ediniz.” TMMOB işin bu 
tarafındadır. Sevgili Nail arkadaşımla birlikte bu konuşmanın sonunda şu 
önermelerde bulunmak istedik; müsaadenizle bunu söyleyip bitirmek 
istiyorum. Sürdürülebilir ormancılık açısından orman alanlarının nicelik ve 
niteliğini olumsuz etkileyen etmenler yok edilmeli, orman alanlarında zarara 
yol açan nedenle ortadan kaldırılmalıdır. Ormanların talan edilmesini 
önlemek bakımından ormanla ilişkili köylerin kadastrosunun tamamlanması, 
orman kadastrosu sorunun öncelikle çözümlenmesi gerekmektedir. Orman 
alanlarında sınırlandırmalar bitirilmeli, tescil belgeleri hazırlanmalıdır. 
Orman kadastro bilgi sistemi kurulmalı ve elde edilen bilgiler herkesin 
kullanımına açık olmalıdır ki, Sayın Genel Müdür de bunların böyle olması 
gerektiğini bir kurum temsilcisi olarak ifade etti. Sözlerime son verirken 
bilim adamlarının, kurum temsilciliklerinin gerek kendi kişisel yeteneklerini 
gerek kurum birikimlerini burada bizimle paylaşarak orman ve 2/B 
konusunda bir çığlık yaratması dileğimizdir. Hepinize saygılar sunuyorum.  
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ORMAN TAHDİT HARİTALARI DOĞRULTUSUNDA TAPU VE 
KADASTRO İŞLEMLERİ 
 
ÖMER ALİ ANBAR1 
 
 
 
2/B’NİN TANIMI: 
 

KANUNU NO: 6831 
Madde 2: (Değişik: 5/6/1986 - 3302/1 md.) Fıkra: B 

31/12/1981 tarihinden önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini tam 
olarak kaybetmiş yerlerden; tarla, bağ, bahçe, meyvelik, zeytinlik, fındıklık, 
fıstıklık (antep fıstığı, çam fıstığı) gibi çeşitli tarım alanları veya otlak, 
kışlak, yaylak gibi hayvancılıkta kullanılmasında yarar olduğu tespit edilen 
araziler ile şehir, kasaba ve köy yapılarının toplu olarak bulunduğu yerleşim 
alanları, Orman sınırları dışına çıkartılır. Orman sınırları dışına çıkartılan bu 
yerler Devlete ait ise Hazine adına, hükmi şahsiyeti haiz amme 
müesseselerine ait ise bu müesseseler adına, hususi orman ise sahipleri adına 
orman sınırları dışına çıkartılır. Uygulama kesinleştikten sonra tapuda kesin 
tashih ve tescil işlemi yapılır. Bu yerler dışında orman sınırlarında hiçbir 
suretle daraltma yapılamaz. Bu madde hükümleri; muhafaza ormanı, milli 
park olarak ayrılan, izin ve irtifak hakkı tesis edilen ormanlık alanlarda ve 
3’üncü madde ile orman rejimi içine alınan yerlerde bu niteliklerin devamı 
süresince, yanan orman sahalarında ise hiçbir şekilde uygulanmaz.  

(Ek: 22/5/1987 - 3373/1 md.) Bu maddenin (B) bendi ile orman sınırları 
dışına çıkarılıp, 2924 sayılı Kanunun 11 ve 12’nci maddeleri gereğince fiili 
durumlarına göre ifraz edilerek bedeli karşılığı satılacak yer, yapı ve tesisleri 
kullananlardan, satış işlemleri tamamlanıncaya kadar ecri misil alınmaz.  

İşte 6831 Sayılı Kanunun 2. maddesi B fıkrasına göre orman dışına 
çıkarılan yerlere kısaca 2/B alanları denmektedir. 
 
 

ORMANLA VE 2/B ALANLARI İLE İLGİLİ ANAYASA MADDELERİ: 
 

Madde 169: 
Devlet ormanlarının mülkiyeti devrolunamaz. Devlet ormanları kanuna 

göre, Devletçe yönetilir ve işletilir. Bu ormanlar zamanaşımı ile mülk 
edinilemez ve kamu yararı dışında irtifak hakkına konu olamaz. 

                                                 
1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Müdürü 
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Orman olarak muhafazasında bilim ve fen bakımından hiç bir yarar 
görülmeyen, aksine tarım alanlarına dönüştürülmesin de kesin yarar olduğu 
tespit edilen yerler ile 31.12.1981 tarihinden önce bilim ve fen bakımından 
orman niteliğini tam olarak kaybetmiş olan tarla, bağ, meyvelik, zeytinlik 
gibi çeşitli tarım alanlarında veya hayvancılıkta kullanılmasında yarar 
olduğu tespit edilen araziler, şehir, kasaba ve köy yapılarının toplu olarak 
bulunduğu yerler dışında, orman sınırlarında daraltma yapılamaz. 
Madde 170: 

Ormanlar içinde veya bitişiğindeki köyler halkının kalkındırılması, 
ormanların ve bütünlüğünün korunması bakımından, ormanın gözetilmesi ve 
işletilmesinde Devletle bu halkın işbirliğini sağlayıcı tedbirlerle, 31.12.1981 
tarihinden önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini tamamen 
kaybetmiş yerlerin değerlendirilmesi; bilim ve fen bakımından orman olarak 
muhafazasında yarar görülmeyen yerlerin tespiti orman sınırları dışına 
çıkartılması; Orman içindeki köyler halkının kısmen veya tamamen bu 
yerlere yerleştirilmesi için Devlet eliyle anılan yerlerin ihya edilerek bu 
halkın yararlanmasına tahsisi kanunla düzenlenir. 

Anayasanın 169. ve 170. maddelerinden anlaşılacağa üzere; 
 “Anayasa ile güvence altına alınmış olan ormanlar tescile tabidir.” 

 
 

ORMANLARLA İLGİLİ KANUNLAR 
 
1. CUMHURİYET ÖNCESİ DÖNEM: 
A. 1856 tarihli Arazi Kanunnamesi 
B. 1870 tarihli Orman Nizamnamesi 
Her iki yasada da ormanların özel mülkiyete konu olamayacağı ilkesi 

benimsenmiştir. 
 
2. CUMHURİYET SONRASI DÖNEM: 
 

A. 3116 Sayılı Orman Kanunu 
Kabul Tarihi: 08.02.1937 
Yürürlük Tarihi: 01.06.1937 

Medeni Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra kabul edilen ilk orman 
kanunudur. 3116 sayılı yasa ile sadece Devlet Ormanlarının sınırlandırılması 
amaçlanmıştır. Yasanın 5. ve daha sonraki maddeleri hükümlerine göre 
devlet ormanlarının tahdit ve haritasının yapılması bu kanun uyarınca 
kurulan orman kadastro komisyonlarına verilmiştir. 

3116 sayılı Kanun ile ormanların ölçülmesi veya tapuya işlenmesi ve bu 
işlemlerin 5 yıl içerisinde tamamlanması amaçlanmıştır. Devlet ormanlarının ve 
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özel ormanların ölçülmesi kararlaştırılmış ve komisyonlar buna göre 
çalışmışlardır. Özel ormanlarla devlet ormanları birbirine bitişik veya biri 
diğerinin içerisinde olması sebebiyle ölçme zorlukları nedeniyle 5 yıl içerisinde 
tamamlanamayacağı anlaşıldığından 1945 yılında 4785 sayılı yasa çıkartılmıştır. 
 

A-a) 4785 Sayılı Kanun (Tadilat Kanunu): 
Kabul Tarihi: 09.07.1945 
Yürürlük Tarihi: 13.07.1945 

(3116 sayılı Orman Kanununa bazı hükümler eklenmesine ve bu kanunun 
1.maddesinde değişiklik yapılmasına dair kanun) 

4785 Sayılı Kanun Ormanların Devletleştirilmesine ilişkin bir kanundur. 
Üzerinde orman bulunan tapulu araziler devletleştirilmektedir. Devletten 
başkasına ait ormanları da devletleştirmiştir. 

Bu yasanın 1. maddesinde bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte var olan 
gerçek veya tüzel kişilere, vakıflara veya köy, belediye, özel idare, kamu 
tüzel kişilerine ait bütün ormanlar devletleştirilmiştir. Bu ormanlar hiçbir 
işlem ve bildirime lüzum olmaksızın devlete geçmiştir. Ancak yasanın 
2.maddesinde devletleştirme dışında kalan ormanlarda sayılmıştır. 

Bu yasanın 2.maddesine göre, devletleştirilen ormanların bedelleri, Tarım 
Bakanlığınca 6. madde hükümlerine göre onaylandığı tarihten başlamak 
üzere 6 yılda ve 6 eşit taksitte ödenir. 8. maddeye göre 5 yıl içinde tahakkuk 
parasını alamayanların hakları düşer. Hakları düşen kimseler yargı ve idari 
mercilerine giderek bir hak isteğinde bulunamazlar. Yasanın yürürlüğe 
girdiği 13.02.1945 tarihinde ormanın var olması gerekir. Bu tarihte var 
olmayan bir yer orman sayılamayacağı gibi devletleştirilmiş de sayılamaz.  
 

A-b) 5653 Sayılı Kanun (Tadilat Kanunu): 
Yürürlük Tarihi: 03.04.1950 

3116 veya 4785 sayılı yasaların yürürlüğe girdiği sırada orman olup da 
03.04.1950 tarihine kadar bu niteliğini yitirmiş olan yerler orman 
sayılmayacaktır. Bu tür yerler tapusuz ise zaman aşımı yoluyla kazanılabilir. 
Tapulu ise mal sahibinin özel ormanı sayılır. 

5653 sayılı kanun istisnalar dışında makilik cinsinden her türlü ağaç ve 
ağaççıklarla örtülü yerler orman sayılmamıştır. Maki tefrik komisyonlarınca 
3116 S.K. uyarınca orman sınırları içinde kalan bir kısım Makilik alanlar 
ormandan tefrik (ayrılarak) edilerek orman sınırları dışına çıkartılmıştır. 

Maki tefrik komisyonlarınca, orman sınırları dışına çıkarılan bu yerlerin 
bir kısmı hazine adına özel mülkiyet olarak tapuya tescil edildikten sonra 
2510 ve 4253 sayılı kanunlara göre tevzi ve temlik edilmiş bir kısmı da M.K 
veya 5602 ve 2613 sayılı kadastro kanunlarına göre şahıslar adına tapuya 
tescil edilmiştir.  
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A-c) 5658 Sayılı Kanun (Tadilat Kanunu): 
Yürürlük Tarihi: 31.03.1950 

4785 Sayılı kanuna göre devletleştirmeye konu olmuş ormanlardan 
bazılarının iadesi için 5658 sayılı kanun çıkarılmıştır. 

İade edilecek ormanlardan devletleştirme karşılığı ödenmemiş olanlar 
hiçbir işleme tabi tutulmadan sahiplerine intikal eder. Müracaat yeterlidir. 
Karşılığı ödenenler bedeli iade edilerek sahipleri adına tapuya tescil edilir.  

İade için yasada iki koşul öngörülmüştür; 
• İade edilecek ormanın Devlet ormanları içinde olmaması gerekir. (dört 

yönü itibariyle) 
• Devlet ormanından tamamen ayrılmış olması gerekir. 

 

B. 6831 Sayılı Kanun: 
Kabul Tarihi: 31.08.1956  

Orman vasfını kaybeden yerlerin orman sınırı dışına çıkarılması amaçlanmıştır. 
a) Birinci amaç: Gerçekte orman olmadığı halde hatalı olarak orman sınırları 

içine alınmış ve itirazsız kesinleşmiş yerlerin orman sınırları dışına çıkartılması. 
b) İkinci amaç: 3116 Sayılı yasaya göre sadece devlet ormanları 

sınırlandırılmıştır. Oysa 4785 sayılı yasa ile bütün ormanlar devletleştirilmiştir, 
işte bu tip yerler nitelik kaybından dolayı orman dışına çıkartılmıştır. 
 

B-a) 1744 Sayılı Kanun (Tadilat Kanunu): 
Kabul Tarih: 20.06.1973  

6831 sayılı kanunun 2,7,8,9,10,11,12,19 ve 34. maddeleriyle Mualet 
1.maddesini değiştirmiştir. 

Yasanın en önemli maddesi 2.maddesi olup,15.10.1961 tarihinden önce, 
Bilim ve Fen bakımından orman niteliğini tam olarak kaybetmiş yerlerden: 

a) orman bütünlüğünü bozmayan kültür arazileri  
b) şehir, kasaba ve köy yapılarının toplu olarak bulunduğu yerleşim 

sahaları orman sınırları dışına çıkarılır.  
Bu maddenin 2.fıkrasına göre orman sınırlaması itirazsız kesinleşmiş 

tapulu arazilerde mülkiyet tamamen tapu sahibine intikal eder.  
 

B-b) 2896 Sayılı Kanun (Tadilat Kanunu): 
Kabul Tarihi: 27.09.1983  

Devlet eliyle ihya edilmek suretiyle Orman içi köyleri halkının buralara 
yerleştirilmesidir. Bu amaç 1982 Anayasasının 169.maddesinin buyruğuna 
uygun düşmektedir. 

1744 S.Y. 2. maddesinde orman dışına çıkarma işlemi, yasanın yürürlüğe 
girdiği 1973 tarihinden itibaren 10 yıl içinde yapılmasını öngördüğü halde, 
2896 S.Y. ile bu süre hükmü yürürlükten kaldırılmıştır. Yani orman sınırları 
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dışına çıkarma işlemi süreye tabi tutulmamıştır. Ayrıca (b) fıkrasıyla 
çıkarılacak yerlerin, 31.12.1981 tarihinden önce Bilim ve Fen bakımından 
orman niteliğini tam olarak kaybetmiş olması gerekir. 
 

B-c) 2924 Sayılı Kanun (Tadilat Kanunu): 
Kabul Tarihi: 17.10.1983  

Anayasanın 170. maddesine göre orman sınırlan dışına çıkarılan yerlerin 
değerlendirilmesine ilişkin düzenleme, kanuna bırakılmış olduğundan 
6831s.y.2.md. ile orman sınırı dışına çıkarılan yerlerin değerlendirilmesi 
amacı ile çıkartılmıştır. 

2924 sayılı yasanın 21.md.göre çıkarılan yönetmelikte orman içi köyler 
halkının nakil ve yerleştirilmesi için yapılması gereken işler sayılmıştır. 

Bu yönetmeliğe göre hak sahibi kişi: Orman köyü nüfusuna kayıtlı olan 
ve 4127 sayılı kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren geriye yönelik en 
az 5 yıl müddetle, o yerde ikamet etmiş bulunan kişi ile 31.12.1981 
tarihinden itibaren orman köyü nüfusuna kayıtlı kişi demektir. 

Islah, imar ve ihya edilerek mülkiyeti devredilen taşınmaz mallar 20 yıl 
süre ile tespit edilen dağıtım amaçları dışında kullanılamaz, miras hükümleri 
dışında bölünemez ve başkalarına devir ve temlik edilemez. Taksimi ve satış 
suretiyle ortaklığın giderilmesi talebine ve satış vaadi sözleşmesine konu 
olamaz, haciz edilemez. Bu hususlar tapu kütüğünün şerhler hanesinde 
belirtilir. Bu tür taşınmazların kiraya verilmesinde de yönetmeliğin 
18.maddesinde bazı sınırlamalar getirilmiştir. 

6831 sayılı yasanın 2/b maddesi uyarınca yapılan uygulama sonunda 
orman sınırı dışına çıkarılan ve 2924 sayılı yasanın 2.madde uygulamasına 
giren tarım arazileri bu yerleri satın alma hakkına sahip olan kişilere 
bakanlıkça raiç bedel üzerinden taksitle satılır. 

Bu yerlerin mülkiyetinin satılan kişilere devri tespit edilen raiç bedeli 
peşin ödemeleri veya ilk taksitini ödemeleri ve borçlanma işlemi ile birlikte 
kanuni ipotek işlemlerini tamamlamaları kaydıyla Bakanlığın talebi üzerine 
Tapu Sicil Müdürlüklerince yapılır. 

Taksitli satışlarda borcun tamamı ödenmeden taşınmaz mallar başkasına 
satılamaz. Bu yerler satış vaadine konu olamaz ve bunlar üzerinde zirai 
krediler hariç, ipotek tesis edilemez, haciz işlemi yapılamaz. Bu hususlar 
tapu kütüğünün beyanlar hanesinde belirtilir. 
 

B-d) 3302 Sayılı Kanun (Tadilat Kanunu): 
Kabul Tarihi: 19.06.1986  

Bu yasaya göre, herhangi bir nedenle, özel kişiler adına orman sınırları 
dışına çıkarma mümkün değildir. Her ne kadar 3402 sayılı Kad.K.45.Md. 
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2/B bendinde belirtilen yerlerin zilyetleri adına tespitlerinin yapılacağı ifade 
edilmiş ise de, maddenin konu ile ilgili bu bölümleri As.Mah.14.03.1988 
t.988/35-13, 1.6.1998t.988/31-13 ve 13.06.1988t.7-25 sayılı kararları ile iptal 
edildiğinden uygulama alanı kalmamıştır. 

Bu nedenle orman rejimi dışına çıkarılan alanların kadastrosunun nasıl 
yapılacağı ve Tapu Sicil ve Kadastro Müdürlüklerince yapılacak işlemler 
hakkında, çeşitli tarihlerde genelgeler çıkartılmıştır.  
 

B-e) 4499 Sayılı Kanun (Tadilat Kanunu): 
Kabul Tarihi: 05.11.2003 
Madde 4: 

Kadastro ve diğer ormancılık hizmetleri için gerekli hava fotoğrafları ve 
haritalar Orman Genel Müdürlüğünce yapılır veya yaptırılır. 

Orman tahdidi veya kadastrosu yapılıp ilân edilerek kesinleşmiş yerlerde, 
vasıf ve mülkiyet değişikliği dışında aplikasyon, ölçü, çizim ve 
hesaplamalardan kaynaklanan yüzölçümü ve fennî hatalar tespit edildiğinde, 
bu hatalar Orman Genel Müdürlüğünün bilgisi ve denetimi altında orman 
kadastro komisyonlarınca düzeltilir. Düzeltme, 10’uncu maddeye göre ilân 
olunur. İlân tarihinden itibaren otuz gün içinde düzeltmenin kaldırılması 
amacıyla sulh hukuk mahkemesine dava açılmadığı takdirde yapılan 
düzeltme kesinleşir. Düzeltmelerde 11’inci maddedeki hak düşürücü süre 
aranmaz. 
Madde 5: 

Kadastrosu tamamlanan ormanlara ait haritaların yapılmasında ölçme, 
hesap, tersimat ve aplikasyon işlerinde yetki ve sorumluluk harita ve 
kadastro mühendislerine aittir. Kadastro teknik standartlarına uygun olarak 
üretilen bu haritalar, harita ve kadastro mühendisinin kontrolünden sonra 
komisyon başkanınca tasdik olunur. 
 
 

3402 SAYILI KADASTRO KANUNU 
 
Madde 5: 

Bu kanunun amacı, memleketin kadastral topoğrafik haritasına dayalı 
olarak taşınmaz malların sınırlarını arazi ve harita üzerinde belirterek hukuki 
durumları tespit etmek ve bu suretle Türk Medeni Kanunu’nun öngördüğü 
Tapu Sicilini kurmaktır.  
Madde 4: 

Kadastro çalışma alanı sınırında orman bulunduğu takdirde; durum 
çalışmaya başlamadan iki ay önce Orman Genel Müdürlüğüne bildirilir. Bu 
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yerlerin sınırlaması ve orman sınırlan dışına çıkarma işlemleri 6831 s. 
Orman Yasası hükümlerine göre orman kadastro komisyonlarınca tespit ve 
haritasına işaretlenerek tutanakları ile birlikte kadastro ekiplerine teslim 
edilir. Bu yerlerin ölçü ve harita işlemleri yukarıdaki sınırlar esas alınarak 
kadastro ekiplerince ikmal edilir. 

İki ay içinde kadastro komisyonlarınca orman sınırlarının belirlenmemesi 
halinde kadastro alışma alanı sınırları kadastro ekiplerince belirlenir ve 
çalışmalar bu Kanun hükümlerine göre yürütülür. Kadastro ekiplerince bu 
şekilde tespit ve ilan edilen yerlerde orman kadastro işlemleri de ikmal edilmiş 
sayılır. Orman kadastrosu kesinleşmiş yerlerde bu sınırlara aynen uyulur. 
 
 

ORMAN REJİMİ DIŞINA ÇIKARILAN ALANLARIN KADASTROSU 
İLE İLGİLİ ÇIKARILAN GENELGELER 
 

1. 07.09.1988 tarihli 1488 sayılı genelge 
2. 30.10.1991 tarih 1510 sayılı genelge 
3. 15.06.1994 gün 1522 (1994/12) sayılı genelge 
4. 23.03.1995 gün 1525 (1995/3) sayılı genelge 
5. 02.04.1996 gün 2750 sayılı genelge 
6. 02.07.1996 gün 1532 sayılı genelge (1996/4) 
7. 18.03.2003 tarih 1562 sayılı genelge 

Bu genelgelerden halen yürüklükte bulunan ve daha sonraki genelgelerle 
bazı kısımları değiştirilen 1996/4 sayılı genelgede orman sahası dışına çıkartılan 
alanlarda Tapu Sicil ve Kadastro Müdürlüklerince yapılacak işlemler 
belirtilmiştir. Bu genelgenin sadece konumuzla ilgili kısımlarına değinilecektir. 
 
 

1996/4 SAYILI GENELGE 
 

ORMAN VE ORMAN SINIRI DIŞINA ÇIKARILAN YERLERİN TESCİLİ 
Tarihi  : 02.07.1996     Genelge No: 1996/4 (1532) 
 

I. ORMAN KADASTROSU/TAHDİDİ KESİNLEŞMİŞ YERLERDE 
A. Kadastrosu (Kadastro-tapulama) Tamamlanmış Çalışma 
Alanlarında 
1. Ormanların Tescili 
2. 6831 Sayılı Kanunun 2/B Maddesine Göre Orman Sınırı Dışına 
Çıkarılan Yerler 
2/B’lik alanların tapuya tescili: 

a) Orman tapuda tescilli ise: orman sınırları dışına çıkarılan kısmın 
yüzölçümü ormanın yüzölçümünden düşülerek tashihen idari sınırı içinde 
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kaldığı köy/mahallede ve zemindeki halihazır vasfıyla hazine adına Tapu 
Kütüğüne tescil edilir.  

b) Orman tapuda tescilli değilse: ihdasen idari sınırı içinde kaldığı 
köy/mahallede ve zemindeki halihazır vasfıyla hazine adına Tapu Kütüğüne 
tescil edilir. 

c) 2/B’lik saha içerisinde gerçek kişiler veya tüzel kişiler (Hazine hariç) 
adına tapuya tescilli taşınmaz mallar var ise; 

1) Orman Bakanlığına (Orman ve Köy İlişkileri Genel Müdürlüğü) ve 
Maliye Kuruluşuna bilgi verilmesi. 

2) 2/B lik alanda kalan parsellere belirtme yapılması. 
(Tamamen veya kısmen 2/B’lik alanda kaldığı şeklinde) 
3) Belirtmelerden sonra kayıt maliklerine ve varsa ayni ve şahsi hak 

sahiplerine bilgi verilmesi. 
4) Belirtme yapılmayacak parseller: (1744 Sayılı Yasaya göre ormandan 

çıkarılan ve tapu sahibine intikal edecek yerlerde kalan parseller, mahkeme 
kararıyla orman olmadığı gerekçesiyle şahıs adına tescil kararı verilmiş 
parseller, Maki Komisyonlarınca orman dışına çıkarılan alanlarda 2510 
Sayılı İskan Kanunu, 4753 Sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu, 3573 
Sayılı Zeytinciliğin Islahı Kanunu, 5650 Sayılı Orman Kanununa Ek Kanun 
gibi özel kanunlar uyarınca Hazine tarafından tahsis veya satış suretiyle 
oluşturulan parseller) (Koşul: bu parsellerin daha sonra ikinci bir orman 
kadastro çalışmasına tabi tutularak orman sınırı içine alınmamış olduğunun 
veya başka bir yer verilmediğinin Orman İdaresince bildirilmesi halinde)  
3. Hazine Adına Tescilli Taşınmaz Mallar: Orman sınırları içerisinde 
kalan kısımlar ormana dahil edilir, 2/B’lik alanda kalan kısımlar için 
belirtme yapılarak tapu kütüğünde ve kadastro paftasında gerekli 
değişiklikler yapılır. 
4. Ormanda veya 6831 Sayılı Kanunun 2/B Maddesi Uyarınca Orman 
Sınırları Dışına Çıkarılan Sahada Kalan Taşınmaz Malların Tasarrufu 

Medeni Kanun, Tapu Kanunu ve Tapu Sicil Tüzüğüne göre; 
- Tapu Sicilinin tutulmasından doğan bütün zararlardan Devlet 

sorumludur. 
- Tapu Sicilindeki kayıtlar malikinin beyanı ve istemiyle yada yargı 

kararıyla değiştirilebilir veya terkin edilebilir.  
- Tapu işlemleri idari emirle durdurulamaz. 
A1) Tamamen 2/B’lik alanda kalan tapulu taşınmazların tasarrufu: Talep 

konusu taşınmazın 6831 Sayılı Yasanın 2/B maddesine göre orman sınırı 
dışına çıkarılan sahada kaldığı hususunda taraflara bilgi verilerek ve bu 
husus resmi senede yazılarak talep konusu işlem karşılanır.  
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A2) Kısmen 2/B’lik alanda kalan tapulu taşınmazların tasarrufu: 
Taşınmazın ifrazı yapılıp orman veya 2/B lik alanda kalan kısım üzerine 
belirtme yapılır. 

B1) Tamamen orman sınırı içerisinde kalan tapulu taşınmazların 
tasarrufu: Kesinleşmiş orman kadastrosu sınırı içinde kalan özel mülkiyet 
konusu taşınmazmallarla ilgili talepler Tapu Sicil Müdürlüğünce 
karşılanmaz. 

B2) Kısmen orman sınırı içerisinde kalan tapulu taşınmazların tasarrufu: 
Taşınmaz ifraz edilerek orman sınırı içinde kalan kısımla ilgili talepler 
karşılanmaz. 
5. Otlak, Kışlak, Yaylak Gibi Orta Malı Olarak Orman Sınırı Dışına 
Çıkarılan Yerler 
6. 6831 Sayılı Kanunun 1’inci Maddesine Göre Orman Sayılmayan 
Yerler 
 
B. Kadastrosu Devam Eden veya Yeni Başlanan Yerlerde 

1. Orman tahdit veya orman kadastro haritalarının kontrolü 
2. Tescil işlemleri: İdari sınırı içinde kaldığı köy/mahallede ve zemindeki 

halihazır vasfıyla hazine adına Zabıt Defterine tescil edilir. 
 

II- ORMAN KADASTROSU KESİNLEŞMEMİŞ YERLERDE 
 
III- 2924 SAYILI KANUNA GÖRE DEĞERLENDİRİLECEK YERLERİN 
KADASTROSU 
A. Tarım Alanına Dönüşmüş Yerlerin Kadastrosu 

1. Orman Bakanlığının Kadastro Talebi 
2. Yıllık çalışma programına alınması 
3. Kadastro çalışmaları 
a) Fiili kullanım durumuna göre tespit (Kimlerin kullanımında olduğunun 

ve varsa üzerindeki muhdesatların kimlere ait olduğunun belirlenmesi ve 
bunların kadastro tutanağının beyanlar hanesinde gösterilmesi) 

b) Ölçü ve paftaların oluşturulması 
c) Askı ilanının yapılması (3402 Sayılı Kadastro Kanunda belirtilen diğer 

ilanlar yapılmaz) 
d) Tescil 

 

B. Köy Yapılarının Toplu Olarak Bulunduğu Yerleşim Sahalarının 
Kadastrosu  

1. Orman Bakanlığının Kadastro Talebi 
2. Yıllık çalışma programına alınması 
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3. Kadastro çalışmaları 
a) Fiili kullanım durumuna göre tespit (Kimlerin kullanımında olduğunun 

ve varsa üzerindeki muhdesatların kimlere ait olduğunun belirlenmesi ve 
bunların kadastro tutanağının beyanlar hanesinde gösterilmesi) 

b) Ölçü ve paftaların oluşturulması 
c) Askı ilanının yapılması (3402 Sayılı Kadastro Kanunda belirtilen diğer 

ilanlar yapılmaz) 
d) Tescil 

 
C. Belediye Hudutları İçinde Kalan Toplu Yerleşim Sahalarının 
Kadastrosu  

6831 Sayılı Kanunun 2/B maddesi uyarınca yapılan orman sınırı dışına 
çıkartma işlemi kesinleşmiş ise 2/B alanları: 

a) Kadastrosu tamamlanmış yerlerde tapu kütüğüne hazine adına tescilleri 
yapılır.  

b) Kadastrosu devam eden veya başlanmamış çalışma alanlarında zabıt 
defterine hazine adına tescilleri yapılır.  

BU YERLER 2924 SAYILI KANUN HÜKÜMLERİNE GÖRE 
KADASTROYA TABİ TUTULMAZ. 

(6831 Sayılı Kanunun mülga 1744 Sayılı Kanunla değişik 2/B maddesi 
uyarınca tapu kaydı malikleri adına orman dışına çıkarılan yerler hariç) 
 
 

HAZİNEYE AİT TAŞINMAZ MALLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ ve 
KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI 
HAKKINDA KANUN 
 
Hazine adına orman sınırları dışına çıkartılan yerler  
Kanun No : 4706 
Kabul Tarihi: 29.06.2001 
Madde 3: 

6831 sayılı Orman Kanununun değişik 2’nci maddesi (B) bendi gereğince 
Hazine adına orman sınırları dışına çıkartılan yerlerde, 2924 sayılı Orman 
Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkında Kanun hükümleri 
uygulanmaz. 
Geçici Madde 2: 

Bu Kanunun yürürlük tarihi itibarıyla 2924 sayılı Orman Köylülerinin 
Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkında Kanun gereğince Orman 
Bakanlığınca hak sahipliği, rayiç bedel tespiti ve satış işlemlerine başlanmış 



 33

olup da tapuları henüz verilmemiş olan yerlere ait dosyalar, bu Kanuna göre 
işlem yapılmak üzere Bakanlığa devredilir. 
Geçici Madde 3: 

Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce Hazinece satışı yapılan ancak 
tapuda devir istemleri tamamlanmamış taşınmaz mallar hıkında da bu Kanun 
hükümleri uygulanır. 
 
 

04.10.2002 TARİHLİ ANAYASA MAHKEMESİ KARARI 
 
Esas Sayısı : 20011/382  
Karar Sayısı : 2002/21  
Karar Günü : 23.01.2002 
 
 

V- YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI 
4706 sayılı Kanun'un 3. maddesinin Anayasa'ya aykırılığı konusunda 

güçlü belirtiler bulunması ve uygulanmasından doğacak ve sonradan 
giderilmesi güç veya olanaksız durum ve zararların Önlenmesi için 
14.9.2001 gününden yapılan inceleme de "esas hakkında karar verilinceye 
kadar", 23.1.2002 gününde de "...kararın Resmî Gazete'de yayımlanacağı 
güne kadar MADDENİN YÜRÜRLÜĞÜNÜN DURDURULMASINA 
oybirliğiyle karar verilmiştir. 
 
VI- SONUÇ 

29.6.2001 günlü 4706 sayılı "Hazineye Ait Takınmaz Malların 
Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun’un 3. maddesinin. Anayasa'ya aykırı olduğuna ve 
İPTALİNE, Hasım KİLİÇ, Yalçın ACARGÜN. Fulya KANTARCIOĞLU 
ile Tülay TUĞCU'nun karşıoyları ve OYÇOKLUĞUYLA. 23.1.2002 
gününde karar verildi. 

Anayasa Mahkemesinin bu kararına göre: 
• Bu konuda yeni bir yasal düzenleme yapılmadıkça, belediye ve mücavir 

alan sınırları içerisinde kalan tapuda devri yapılmamış olan 2/B alanlarına 
yönelik tapu tescil taleplerinin karşılanması mümkün görülmemektedir. 

• Köy sınırları içinde kalan ve 4706 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden 
önce satılıp da tapuda devri yapılmamış olan 2/B alanlarına yönelik talepler; 
Maliye Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslar doğrultusunda anılan 
Bakanlığın mahalli birimlerince talep de bulunulması halinde tapu tescil 
talepleri karşılanabilecektir. 
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ÖNERİLER 
 

 Mülkiyet kadastrosu ile orman kadastrosu tek bir idare tarafından tek 
elden yapılmalıdır. 

 Orman haritaları yürürlükte bulunan teknik mevzuata uygun 
olmalıdır. 4999 sayılı yasadan önce yapılan haritalar tekrar gözden 
geçirilmeli, ormanların tapuda tescil kabiliyeti sağlanmalıdır. 

 Orman sınır tutanaklarında belirtilen sınırlar ile orman 
haritalarındaki sınırlar aynı olmalıdır. Tutanağa aykırı harita 
düzenlenmemelidir. 

 Kadastro Müdürlüğünce yapılan tesis kadastrosu orman 
kadastrosundan önce yapılıp kesinleşmişse, orman sınırlarının 
işaretlenmesinde ve geçirilmesinde kadastro parsellerinin sınırları dikkate 
alınmalı, mülkiyet ihtilafı yaratılmamalı, vatandaşın devlete olan güven 
duygusunu sarsacak şekilde işlem yapılmamalıdır. 

 Orman kadastrosundaki sınırlar ile mülkiyet kadastrosundaki sınırlar 
teknik olarak uyuşmuyorsa yargı yoluna gitmekten önce iki idare arasında 
konunun halledilmesine çalışılmalıdır. 

 Ülkemizde orman kadastrosu en kısa zamanda bitirilmeli, ormandan 
çıkarma işleri tamamlanmalı, ormanlar bir an önce sınırlandırılarak tapu 
kütüğüne tescil edilmelidir. 

 2/B ile çıkan alanların 2/B’lik şartları taşıyıp taşımadığı tekrar 
incelenmeli, özelliklede orman bütünlüğünü bozan 2/B alanları (tamamen 
orman sınırları içerisinde kalan alanlar) gözden geçirilerek 2/B şartlarını 
taşımayan yerler tekrar ormana dahil edilmelidir. 

 Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde kalan 2/B’lik alanlar, 
imar planları yapılıp, raiç değer üzerinden kullanıcılarına satılmalıdır. 

 Köy ya da şehir yerleşim yerlerindeki 2/B’lik alanların orman 
köylüsü kıstası olmadan kullanıcılarına satışı yapılmalıdır. 

 Tarım arazisi olarak kullanılacak 2/B alanlarının mülkiyeti orman 
köylülerine şartlı olarak devredilmelidir. 
 
 

“Güçlükleri çözümlenebilecek kadar küçük parçalara böl; en basitten en 
karmaşık bilgilere doğru ilerle” (Descartes). 
 
 
 



 35

“2B” OLGUSUNUN TARİHSEL VE NESNEL BOYUTLARI 
 
YÜCEL ÇAĞLAR2 
 
 
 

Sınırlarının belirlenmesi ve hukuksal olarak güvenceye alınması 
ormanları koruyabilmenin ve işletebilmenin de öncelikli koşuludur. Bu 
nedenledir ki, ülkemizde 1937 yılında çıkarılan ilk kapsamlı orman 
kanunuyla orman sınırlarını belirleme çalışmalarının en fazla beş yıl içinde 
bitirilmesi zorunlu kılınmıştır. Ancak, bu çalışmalar henüz bitirilmemiştir. 
Bugüne değin ormanlarımızın yalnızca % 80’inin sınırları belirlenebilmiştir 
ve daha az bir kısmı da tapuya tescil edilebilmiştir. Çünkü, çoğunluğu tarihin 
tüm dönemlerinde devletin mülkiyetinde olan ormanların hemen hemen 
yalnızca ekonomik bir kaynak ve ormancılık da siyasal bir rant alanı olarak 
görülmüştür. Bu nedenledir ki, herhangi bir yerin orman sayılıp 
sayılmaması, her dönemde tartışılmış; “orman” sayılacak ve sayılmayacak 
yerleri tanımlayan 1. maddesi ile çeşitli gerekçelerle orman sınırları dışına 
çıkarma işlemlerini düzenleyen 2. maddesi, Orman Kanunu’nun en sık 
değiştirilen maddeleri olmuştur. Bu değişiklikler, kolaylıkla kestirilebileceği 
gibi, çoğunlukla, “orman” sayılacak yerlerin daraltılmasına yol açacak 
doğrultuda olmuştur. Sözgelimi; 

• 1950 yılında yürürlüğe konulan Makilik ve Orman Sahalarının 
Birleştiği Yerlerde Orman Sınırlarının Tespitine Ait Talimatname’yle, 
1956 yılı sonuna değin 6,2 milyon dönüm alan “orman sayılmayan maki” 
olduğu gerekçesiyle “orman” sayılmamıştır. 

• 1956 yılında çıkarılan 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 1. maddesiyle 
“funda ve makilerle örtülü orman ve toprak muhafaza karakteri taşımayan 
yerlerin” orman sayılmaması sağlanmış; 2. maddesiyle de; “İklim, su ve 
toprak rejimine zarar vermeyen ve daha verimli kültür arazisi haline 
getirilmesi Ziraat Vekaletince uygun görülen ormanların orman rejimi 
dışında bırakılması ve orman mevhumuna dahil olduğu halde orman 
rejimine tabi tutulmasında yarar görülmeyen sahipli yerlerin serbest 
bırakılması...” olanağı getirilmiştir. Bu doğrultuda yapılan uygulamalar 
sırasında da yaklaşık 3 milyon dönüm alan “orman” sayılmayarak, deyiş 
yerindeyse “kapanın elinde” bırakılmıştır. 

• 1961 Anayasasının ormanlarla ilgili 131. maddesi 1970 yılında çıkarılan 
1255 sayılı yasayla değiştirilmiş; 6831 sayılı yasanın 2. maddesi de bu 

                                                 
2 Doç. Dr., Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, Ankara 
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değişiklik doğrultusunda düzenlenerek ormancılık düzeni dışına 
çıkarılabilecek alanların kapsamı genişletilmiştir. 1974-1983 döneminde, bu 
yolla “devlet ormanı” sayılan yaklaşık 1,2 milyon dönüm alan, “orman 
niteliğini yitirdiği” ya da “tarım ve hayvancılıkta yarar görüldüğü” yahut 
“otlak, kışlak ve yaylak haline geldiği” ya da “şehir, kasaba ve köy yapıları 
toplu olarak bulunduğu” gerekçeleriyle ormancılık düzeni dışına 
çıkarılmıştır. 

• “Orman sınırları dışına çıkarma” çalışmaları 1982 Anayasasını izleyen 
dönemde de sürdürülmüş; “devlet ormanı” sayılan araziler, 1984 ve 1985 
yıllarında 224 bin ve 1986-2000 döneminde de 2,5 milyon dönüm 
daraltılmış; bu arazilerinin de bir kısmı “hak sahibi” sayılanlara satılmıştır. 

Kısacası; Türkiye’de, “orman” sayılan yerlerin hukuksal düzenlemelerle 
azaltılması, en az orman yangınları kadar etkili olmuştur. Başka bir 
söyleyişle, iktidarların her dara düştüklerinde ormanlara sarılması, 
Türkiye’de siyasal bir geleneğe dönüşmüştür. 

Yakın geçmişte AKP iktidarı da, deyiş yerindeyse, önünde bulduğu bir 
şansı, yani “orman niteliğini yitirmiştir” gerekçesiyle artık orman 
sayılmayan 4,6 milyar m2 yeri satmaya kalkışmıştır. Anayasada yapmak 
istediği değişiklik de, temelde, bu gibi yerleri orman köylüsü dışındakilere 
satmayı amaçlamaktadır. Çünkü para onlardadır; çünkü Anayasa 
Mahkemesi, geçtiğimiz yılın başında, orman sınırları dışına çıkarılan 
yerlerin orman köylüsü olmayanlara da satılmasına dayanak sağlayan 4706 
sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi... Kanunu’nun 
3. Maddesini Anayasanın 170. Maddesine aykırı bularak iptal etmiştir. 

Bu noktada; orman niteliğini yitirmenin ve orman sınırları dışına 
çıkarmanın ne anlama geldiğine açıklık kazandırılması gerekiyor: Bu gerek, 
1982 Anayasasının hem 169 ve hem de 170. Maddeleri ile 6831 sayılı 
Orman Kanunu’nun 2. Maddesi ve ilgili yönetmeliklerle yerine getiriliyor. 
Gerçekte, sorun çok boyutlu. Ancak, siyasal iktidar, hemen hemen yalnızca 
söz konusu arazilerin satılması boyutuyla ilgileniyor. Bu nedenle, yol 
açabileceği eksik anlamalara karşın sorunun şimdilik yalnızca bu boyutuna 
açıklık getirilmesi yeterli olacak. 

Sorunun dayanağı, 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 1986 yılında 
değiştirilen 2. Maddesinin “B” bendi; yani “2B”. “2B”ye göre; 
<<31.12.1981 tarihinden önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini tam 
olarak kaybetmiş yerlerden tarla, bağ, bahçe, meyvelik, zeytinlik, fındıklık, 
fıstıklık (antep fıstığı, çam fıstığı) gibi çeşitli tarım alanları veya otlak, 
kışlak, yaylak gibi hayvancılıkta kullanılmasında yarar olduğu tespit edilen 
araziler ile şehir, kasaba ve köy yapılarının toplu olarak bulunduğu yerleşim 
alanları orman sınırları dışına çıkartılır.>> Görüldüğü gibi “2B” 
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uygulamasıyla herhangi bir yeri orman sınırları dışına çıkarabilmek için üç 
koşul bulunması gerekiyor: 1) “bilim ve fen bakımından orman niteliğini tam 
olarak kaybetmesi”; 2) bu durumun “31.12.1981 tarihinden önce” 
gerçekleşmiş olması ve 3) “şehir, kasaba ve köy yapılarının toplu olarak 
bulunması”. “Bilim ve fen bakımından orman niteliğini tam olarak 
kaybetme” durumu ise “2B”nin uygulanmasıyla ilgili Yönetmelikte; 
<<Üzerinde ağaç ve ağaççık toplulukları bulunmayan, ormancılık 
faaliyetleri ve ekonomisi yönünden orman kurulmasında yarar olmayan 
yerler...>> olarak tanımlanıyor. Bu, gerçekte, artık tümüyle bilimdışı sayılan 
bir tanım. Bu bir yandan, Orman Kanunu’nun ormanı yine artık bilimdışı bir 
yaklaşımla tanımlayan 1. Maddesine bile aykırı. Çünkü, bu madde; <<Tabii 
olarak yetişen veya emekle yetiştirilen ağaç ve ağaççık toplulukları 
yerleriyle birlikte orman...>> Yani, bir ormandaki ağaçların herhangi bir 
nedenle ortadan kaldırılmış olması tek başına, o yerin orman sayılmamasına 
yetmemektedir: Ağaçları ortadan kaldırılsın, yine yetişir ve/veya 
yetiştirilebilir çünkü. Öte yandan, “31.12.1981 tarihinden önce” 
gerçekleşmiş olma durumu ise başta hava fotoğrafları, haritalar ve 
arazilerdeki kalıntılar ile yerel bilirkişilerin verecekleri bilgiler göz önünde 
bulundurularak orman kadastro komisyonları tarafından belirleniyor. Gerekli 
işlemler yerine getirildikten sonra da “orman sınırları dışına çıkarma” 
kesinleştirilip tapuya tescil edilerek süreç tamamlanıyor. Ne var ki, orman 
kadastro komisyonlarının ne üye bileşimi ve ne de değerlendirme sırasında 
kullandıkları ölçütler, bir yerin “bilim ve fen bakımından orman niteliğini 
tam olarak” kaybedip kaybetmediğini gerçekçi olarak belirleyebilecek 
içerikte. Beş kişilik komisyonda köy muhtarlarının belirleyeceği bir kişi de 
“bilim ve fennin” gereğini yerine getirebiliyor! Böyle de olsa, 1987-2001 
döneminde tam 4,6 milyar m2 arazi Hazine adına “orman sınırları dışına 
çıkarılmıştır.” Siyasal iktidarın satmak ya da devretmek, yahut terketmek ve 
kiralamak istediği yerler, artık hukuksal olarak orman sayılmayan bu gibi 
arazilerdedir. 

Açıklık kazandırılması gereken ikinci nokta ise, herhangi bir yerin daha 
önce orman iken nasıl olup da “orman niteliği bilim ve fen bakımından tam 
olarak” yitirebildiğidir: Ormancılık bilimine göre bu, olağandışı doğal 
oluşumlar dışında kendiliğinden gerçekleşebilecek bir durum değildir. 
Ancak, insanlar, ağaçlarını keserek, arazisini tarımsal amaçlarla kullanarak 
ve/veya yerleşim yerlerine dönüştürerek herhangi bir ormanı orman 
olmaktan çıkarabilir. Tartışma konusu arazileri de, insanlar “orman niteliği 
bilim ve fen bakımından kaybetmiş” duruma getirmiştir. Oysa bu, 1982 
Anayasasının da 169. Maddesi ile Orman Kanunu’nun başta 15 ve 17. 
Maddeleri olmak üzere çeşitli hukuksal düzenlemelere göre suçtur. 
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Dolayısıyla da, ortada cezalandırılması gereken bir eylem vardır. Siyasal 
iktidar ise, hedeflediği anayasa değişikliğiyle, herhangi bir ormanı orman 
olmaktan çıkarmış ve/veya örneğin Maliye Bakanı gibi bu suçu işlemiş 
olanlardan satın alarak suça iştirak etmiş kişileri, para karşılığında 
affetmektedir. Ki, bu da yine Anayasanın 169. Maddesine göre bir anayasal 
suçtur. 

Öte yandan satılmak istenen “orman sınırları dışına çıkarılmış yerlerin” 
yani “2B arazilerinin” yersel dağılımı da anlamlı: Orman genel 
Müdürlüğü’nün verilerine ve ilginçtir, ilgili Bakanının açıklamalarına göre 
“2B” arazilerinin % 45’i altı ilimizde toplanmıştır: Sırasıyla Antalya (%9,6), 
İçel (%8,3), Balıkesir (%7,4), Ankara (%6,7), Sakarya (%6,3) ve Muğla 
(%6,2). Daha açık bir söyleyişle; 1) “2B” arazilerinin çoğunluğu, arazi rantı 
görece olarak daha yüksek olan illerdedir. Ancak, 2) “2B” arazilerinin 
yarısına yakın bir kısmı da, ilgili Bakanın her fırsatta resimlerini gösterdiği 
gibi Sultanbeyli, Çavuşbaşı, Kepez vb yerler değildir; çoğunlukla yoksul 
orman köylülerinin yerleştikleri, tarım ve hayvancılık yaptıkları yerlerdir. 
Bunların da bir kısmı yeniden orman dönüştürülebilecek yerlerdir ve kimi 
yerleri de kendiliğinden dönüşebilmektedir. Öte yandan, yakın geçmişte, 
“hak sahibi” sayılan orman köylülerine yapılabilen satışların düzeyi göz 
önünde bulundurulduğunda, siyasal iktidarın kamuoyuna gerçekleri 
söylemediği ortaya çıkmaktadır: Daha açık bir söyleyişle; geçmiş dönemin 
uygulamaları, satılacağı öne sürülen 4,6 milyar m2 arazinin tümünün de, en 
azından hemen, şimdi satılamayacağını ve satılmaya kalkışıldığında da 
“uygun fıyatlarla” satış yapılayacağını ortaya koymaktadır. Çünkü, bugüne 
değin toplam satılabilecek arazinin yalnızca % 2,5’i; satılabilir duruma 
getirilenin de yalnızca % 26’sı satışa çıkarılabilmiş ve satışa 
çıkarılabilenlerin ise % 58’inin satışı yapılabilmiştir. Ancak, gerçekten de, 
ilgili Bakanın, bir TV konuşmasında öne sürdüğü gibi, satışların “kayıt dışı 
para”, yani “kara para” sahiplerine yapılıp da kayıt dışı paraların aklanması 
amaçlanıyorsa, doğaldır ki bu durum değişebilecektir! 

Soruna doğru bakış, öncelikle, “2B” sorunun bir süreç olduğu ve 
ekonomik, toplumsal, kültürel ve dolayısıyla da siyasal temellerinin 
bulunduğu gerçeğinin görülmesini gerektiriyor. Böyle olduğu içindir ki 1961 
Anayasasında, 1970 yılında yapılan değişiklikle herhangi bir yeri “orman 
sınırları dışına çıkarabilmek” için 15.10.1961 olarak getirilen tarihsel sınır 
1982 Anayasasında 31. 12.1981 tarihine çekilmiştir. Başka bir söyleyişle; 
1961-1981 döneminde yasa dışı olarak tarım alanına dönüştürülen 1,2 
milyon dönüm ve yerleşim yerine dönüştürülen 130 bin dönüm orman 
arazisini işgal edenler için bir anlamda “bedelsiz anayasal af” çıkarılmıştır. 
Bu durumda, şimdi yapılmak isteneni de bir tür “bedelli anayasal af” olarak 



 39

yorumlamak yanlış sayılmayacaktır. Ne var ki, sorun hangi yolla 
gerçekleştirilirse gerçekleştirilsin bu türden “aflarla” çözümlenememektedir. 
Nitekim 1981’den sonra da yaklaşık 600 bin dönüm alan ormansızlaştırılarak 
tarlaya ve yerleşim yerine dönüştürülmüştür. Yani siyasal iktidarın önünde, 
satışlar için “tarihsel milat” aldıklarını söyledikleri “31.12.1981” tarihinden 
sonra da “orman niteliği” kaybettirilmiş en az 6 milyon m2 arazi daha var. 
Sözgelimi, buralarının işgalcileri de ve/veya işgalcilerden ucuza mal arazi 
kapatanları iktidar ve hele aralarından kimileri bakan olup da yeni bir 
“bedelsiz anayasal af” talebinde bulunursa ne olacaktır? 

Siyasal iktidara ve tartışmayı yalnızca söz konusu arazilerin 
“değerlendirilmesine” indirgeyen bilimadamlarına ve meslek örgütlerine 
bakılırsa ortada “olmuş bitmiş” bir durum var ve bu durumun bir biçimde 
aşılması gerekiyor! Kesinlikle, doğru bir saptama. Ancak, aşmanın kamuya 
yararlı olabilmesinin yolu, deyiş yerindeyse rastgele satmaktan geçmiyor: 
Siyasal iktidarın tutuğu yol, yeni “2B” arazileri yaratacak bir yoldur ve bu 
yolda yürümenin bedelini de ormanlarımız ve dolayısıyla da yurdumuz 
onarılamayacak biçimde ödeyecektir. Gerçekte, ödüyor da zaten. Söz konusu 
durumun kamu yararı doğrultusunda ve bir daha “2B sorunu” yaşanmayacak 
biçimde çözümleyebilmenin yolu ise öncelikle orman kadastro 
komisyonlarının üye bileşiminin ve kararları sırasında temel aldıkları 
ölçütlerin ormancılık biliminin gereklerinin yerine getirilmesini 
sağlayabilecek biçimde düzenlendikten sonra orman sınırlarının 
belirlenmesini ve bu çalışmaların ancak bu temel üzerinde 3-5 yıl içinde 
sonuçlandırılmasını gerektiriyor. “Orman sınırları dışına çıkarılmış” yerlerin 
her hangi bir yola değerlendirilmesi ise ancak bu gerek yerine getirildikten 
sonra kamu yararına gerçekleştirilebilecek bir işlemdir. Bu süre içinde işgal 
edilmiş arazilerin işgalcilerinden ve/veya Maliye Bakanı örneği bu suça 
iştirakçilerden aylık ya da yıllık tazminatların alınması gereğinin de gözden 
kaçırılmaması gerekiyor. Tüm bunların yapılabilmesi için de anayasa 
değişikliğine hiç gerek yok, hiç! 

“Devlet ormanı” sayılan arazilerin “orman vasfını yitirmiştir” 
gerekçesiyle ormancılık düzeni dışına çıkarılması ve satılması, çok 
boyutlu ve dinamik bir yaklaşımla tartışılması gereken bir sorundur. 

Şekil 1’de sergilenen bir yaklaşımla ele alındığında, tartışma konusu 
uygulamaların, gerçekte, çok boyutlu bir karar evreninin yalnızca alt 
boyutlarından birisi olduğu daha kolay kavranabilecektir: 
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Şekil 1: Tartışma Konusu Uygulamaların İçinde Bulunduğu Karar Evreninin Başlıca 
Boyutları ve Alt Boyutları 
 

 
Şekil 1’de açıklıkla görüldüğü gibi, söz konusu boyutlar ve alt boyutlar 

ilişkili oldukları anayasal ve yasal düzenlemelerin kapsamları ile birlikte 
değerlendirildiğinde, başta kırsal ve kentsel toplumbilim, kentbilim, 
ekonomi, tarım alanları ile ilişkilendirilebilecek soruların yanıtlanması 
gereğini gündeme getirmektedir. Ne var ki, bu gerek yerine getirilmemiştir. 
Ek olarak; i) ülkesel ve bölgesel arazi planlarının bulunmadığı; ii) toplumun 
ormanlardan sağlanabilecek ürün ve hizmetlere yönelik gereksinmesinin 
nitelik ve niceliğinin bilinmediği; iii) “orman” sayılan alanlardaki 
ekosistemlerin sahip oldukları yapısal özelliklerin ve doğal varsıllıkların tüm 
öğeleriyle belirlenmediği koşullarda, “orman sınırları dışına çıkarma” 
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uygulamalarının kamu yararına sonuçlar verip veremeyeceği de herhangi bir 
düzlemde ve biçimde sorgulanmamıştır. 

Öte yandan, söz konusu sorunun yanıtlanmasından önce, “arazi kullanım 
politikaları-ormancılık” ilişkisinin bu bağlamda da anımsanması yararlı 
olacaktır. 

Arazilerin kullanım amaçları ve biçimleri, bilindiği gibi, çok değişkenli 
bir olgudur: Arazinin yapısal özellikleri; sözgelimi yersel konumu, yeryüzü 
biçimi, toprak yapısı, yöneyi, üzerindeki bitki örtüsü, su vb varlıkların 
niteliği, niceliği/yaygınlığı vb koşullar kullanım amacı ve biçimi üzerinde 
etkili olabilen değişkenlerin başında gelmektedir. En azından kısa dönemde 
ve kolaylıkla değiştirilemez/dönüştürülemez nitelikte olan bu özelliklerin 
yanı sıra kullanıcıların toplumsal ve kültürel özellikleri, beklentileri; ülkede 
geçerli olan arazi kullanım siyasaları da arazilerin kullanım amaçlarını ve 
biçimlerini belirleyebilmektedir. Ek olarak, iki küme değişken arasında da 
çeşitli düzey ve biçimlerde etkileşim olabilmektedir. Dolayısıyla, arazi 
kullanım amacı ve biçimi söz konusu olduğunda fiziksel, toplumsal, 
ekonomik ve kültürel boyutları birbirinden kolaylıkla ayrıştırılamayacak 
karmaşıklıkta bir sistem ortaya çıkmaktadır. “Orman arazileri” söz konusu 
olduğunda, bu karmaşıklık daha da artmaktadır. Çünkü, “orman arazileri”, 
temelde, birlikte ele alınması gereken iki ayrı öğeyi içermektedir: i) Alan (ya 
da yüzey); ii) bu alan (ya da yüzey) üzerindeki orman ekosistemi. Bu yalın 
gerçeklik nedeniyledir ki, 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 1. Maddesinde; 
<<Kendi kendine yetişmiş veya emekle yetiştirilmiş ağaç ve ağaççık 
topluluğu yerleriyle birlikte orman sayılır>> tanımı yapılmaktadır. Ne var 
ki, orman ekosistemlerinin hukuksal tanımında birbirinin tamamlayıcısı 
olarak birlikte sayılan bu iki öğe, “gerektiğinde” birbirinden ayrılabilmekte 
ve her öğe farklı içerikte karar süreçlerine konu olabilmektedir: Sözgelimi, 
orman ekosistemlerine ilişkin kararlar ağırlıkla teknik ve bir ölçüde de 
ekonomik niteliktedir: Bu kapsamda, ele alınan orman ekosisteminin 
neresinden, ne zaman, ne nitelik ve nicelikte ürün ve hizmetin hasat 
edileceğine ilişkin kararlar alınmaktadır. Buna karşılık, bu ekosistemlerin 
üzerinde bulunduğu arazilere ilişkin kararlar ise ağırlıkla arazi kullanım 
amacı ve biçimiyle; başka bir söyleyişle, arazi kullanım siyasasıyla ilgilidir: 
Ancak, bilindiği gibi, bu da ormancılık özelinde tek başına ele alınabilecek 
bir karar alanı değildir: Çünkü, bu kararın alınması sırasında, başta tarım 
olmak üzere öteki sektörlerle ilgili zorunlulukların ve beklentilerin, 
dolayısıyla etkileşimlerin de eşanlı biçimde göz önünde bulundurulması 
zorunlu olmaktadır.  

Tartışmanın, bu gerçeklikler de göz önünde bulundurularak iki 
boyutlu/aşamalı bir yaklaşımla yapılması gerekmektedir. 
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A) Herhangi Bir Yerin “Orman” Sayılması / Sayılmaması 
Şekil 1’de de açıklıkla görüldüğü gibi, tartışmanın üretken olabilmesi için 

öncelikle, nerelerinin “orman” sayılacağı ya da sayılmayacağına ilişkin karar 
evreninin boyutlarına açıklık getirilmesi gerekmektedir: Bu gereğin “orman” 
sayılacak yerlerin sınırlarının belirlenmesine yönelik çalışmaların 
başlangıcında yerine getirilmesi, “orman kadastrosu” ile ilgili iş ve 
işlemlerin öncelikli koşuludur. Ne var ki, bu aşamada içeriği alt sorularla 
açıklanabilecek iki farklı durum söz konusu olabilmektedir:  

i) Nereleri orman ekosistemi özelliğine sahiptir? 
ii) Nerelerde ormancılık yapılmalıdır?  
Nerelerinin orman ekosistemi özelliklerine sahip olduğu, öncelikle 

ekolojik bir yaklaşımla yanıtlanabilecek bir sorudur: Sözgelimi; ormanların, 
en yalın biçimiyle, “temel öğesi ağaç ve ağaççıklar olan ekosistem” olarak 
tanımlanması, böylesi bir sorgulama için başlangıç noktası olarak alınabilir. 
Ancak, bu tanımda geçen ağaç ve ağaççıkların nitelikleri ile bir arada 
bulunma biçimleri ve sıklıkları da, herhangi bir ağaç ve/veya ağaççık 
topluluğunun orman sayılıp sayılmayacağı üzerinde belirleyici olan 
özelliklerdir. Ne var ki, ekolojik ya da başka yaklaşımlarla yapılacak 
tanımların, herkesçe kabul edilebilecek bir temele dayandırılması 
gerekmektedir ve bu gerek de hukuksal düzenlemelerle yerine 
getirilmektedir. Daha önce de belirtildiği gibi ülkemizde, hukuksal olarak 
geçerli “orman” tanımı, 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 1. Maddesinde 
yapılmaktadır. 

Öte yandan, nerelerde ormancılık yapılmasının gerekli olduğu sorusu 
ise iki alt soru kapsamında yanıtlanabilecektir:  

(i) <<-Üzerinde orman ekosistemi bulunan alanlarda ormancılık 
yapılmalı mıdır?>> Bu sorunun Türkiye’de çoğunlukla “beklenen” yanıtı; 
<< - Evet, yapılmalıdır!>> biçiminde olmaktadır ve dolayısıyla da “olağan” 
koşullarda bu yanıt doğrultusunda uygulama yapılmaktadır. Ek olarak; 
herhangi bir yerin üzerindeki orman ekosisteminin yapısal özellikleri ise 
görebileceği işlevler üzerinde belirleyici olabilmektedir. Öyle ki, bu 
belirleyicilik, kimi durumlarda ve/veya dönemlerde, deyiş yerindeyse 
“olmazsa olmaz” düzeyinde görülebilmektedir. 6831 sayılı yasanın 23. 
Maddesinde “Muhafaza Ormanları”, 25. Maddesinde ise “Milli Parklar”; ek 
olarak 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu’nun da 2. Maddesinde “milli park”, 
“tabiat parkı”, “tabiatı koruma alanı” ve “tabiat anıtı” tanımları 
yapılmaktadır. Ne var ki, böylesi durumlarda alınacak kararlar da, tümüyle 
nesnel bir dayatma değildir; başta kültür/bakış açısı olmak üzere çeşitli 
bileşenleri olan bir siyasal yeğlemenin ürünü olabilmektedir: Sözgelimi; 
sahip olduğu “ender bulunması”, “geleceğinin tehlikede olması”, “biyolojik 
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çeşitlilik düzeyinin yüksekliği” vb yapısal özellikleri ile toprak ve su 
dengesinin korunması vb işlevleri nedeniyle “milli park”, “tabiatı koruma 
alanı”, “muhafaza ormanı” vb statülerde koruma altına alınması 
gereken/beklenen/istenen bir alan koruma altına alınmayabilmekte ve/veya 
alınmış bir yerin de bu statüsü kaldırılabilmektedir. Kısacası, Türkiye’de, 
ekolojik zorunlulukların ve/veya kamu yararının bir gereği olmadığı; kimi 
durumlarda ise olmasına karşın tersi yanıtlar da verilebilmekte ve bu yanıt 
doğrultusunda çeşitli uygulamalar da yapılabilmektedir. İzleyen başlık 
altında ayrıntılı olarak sergileneceği gibi “orman olarak muhafazasında 
yarar görmemek” ve/veya “orman vasfını yitirmiş saymak” bu uygulamalara 
dayanak olan karar biçimleridir. 

(ii) <<-Üzerinde orman ekosistemi bulunmayan alanlarda ormancılık 
yapılmalı mıdır?” Açıktır ki, bu sorunun “beklenen” bir yanıtı yoktur ve 
verilebilecek yanıtlar da, amaca göre değişebilmektedir. Sözgelimi; üzerinde 
orman ekosistemi bulunmayan bir alan toplumun ormanlardan 
sağlanabilecek ürün ve hizmetlere yönelik gereksinmesinin karşılanması; 
toprak ve su dengesinin korunması vb amaçlarla orman yetiştirilmek üzere 
ayrılabilmektedir. Sözgelimi, 1982 Anayasasının 46. Maddesinde “yeni 
ormanların yetiştirilmesi” amacıyla kamulaştırma yapılabileceği 
öngörülmektedir. Ayrıca, 6831 sayılı yasanın da 3. Maddesine göre, 
Bakanlar Kurulu kararıyla; <<Bulundukları mevki, vaziyet, haiz olduğu 
hususiyet noktasından memleketin ve halkın menfaat, sıhhat, selâmetine 
yarayacak veya tarihi, bedii veya turistik kıymeti bakımından muhafazası 
gereken, gerek Devletin ve gerek eşhasın hususi mülkiyetinde veya hüküm ve 
tasarrufu altında bulunan yerlerin orman rejimine alınmasına...” karar 
verilebilmektedir. Ancak, Türkiye’de bu doğrultuda uygulama hemen hemen 
hiç yapılmamıştır. Ek olarak; özel ve tüzel kişilerin, 6831 sayılı yasanın 5-
67. Maddeleri ve 4122 sayılı Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Milli 
Seferberlik Kanunu’yla “devlet ormanı” sayılan yerlerin yanı sıra üzerinde 
doğal olarak yetişmiş orman bulunmayan yerlerde de orman yetiştirmeleri 
özendirilip desteklenmekte ve sorumlu tutulmaktadır. Ülkemizde, bu 
doğrultuda uygulamalar da sınırlı düzeydedir düzenlemeler gerektiğince 
yaşama geçirilmemektedir. 

Öte yandan, açıktır ki, bu türden kararların ve uygulamaların, daha önce 
de değinildiği gibi, ülkesel ve/veya bölgesel düzeyde hazırlanması gereken 
bütüncül arazi kullanım planlarına dayandırılması beklenir. Ancak, bilindiği 
gibi Türkiye’de bu türden planlar hazırlanmamaktadır. Bu nedenle de, 
Türkiye’de herhangi bir yerin “orman” sayılıp sayılmaması ve/veya herhangi 
bir yerde ormancılık yapılıp yapılmaması, ülkesel ve/veya bölgesel düzeyde 
arazi kullanım siyasasının/planının gereği göz önünde bulundurularak alınan 
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kararlar değildir. Söz konusu olan, temelde, öteden beri orman ekosistemi 
özelliklerini taşıyan ve/veya taşıdığı bilinen yahut sanılan alanlar özelinde 
alınan tekil kararlardır. 

 
B) “Orman” Sınırları Dışına Çıkarmak 

Tartışmanın bu boyutunda, daha önce yukarıda kısaca açıklanan 
gerekçelerden biri ya da birkaçı temel alınarak “orman” sayılmış bir alanın 
kullanılma biçimiyle ilgili karar ve uygulamaların sorgulanması 
gerekmektedir. Bu gerçek, herhangi bir yerin “orman” sayılıp sayılmaması 
ve “orman sınırları dışına” ya da ormancılık düzeni dışına çıkarma 
kararlarının dayandırıldığı hukuksal düzenlemelerde de açıklıkla 
görülmektedir. Örneğin*; 

• 1982 Anayasasının 169. Maddesine göre;  
<<Orman olarak muhafazasında bilim ve fen bakımından hiçbir yarar 

görülmeyen, aksine tarım alanlarına dönüştürülmesinde kesin yarar olduğu 
tespit edilen yerler>>; 

<<31.12.1981 tarihinden önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini 
tam olarak kaybetmiş olan tarla, bağ, meyvelik ve zeytinlik gibi çeşitli tarım 
alanlarında veya hayvancılıkta kullanılmasında yarar olduğu tespit edilen 
araziler, şehir, kasaba ve köy yapılarının toplu olarak bulunduğu yerler>>  

“orman”sayılmayabilecektir. 
• 1982 Anayasasının 170. Maddesine göre de;  
<<31.12.1981 tarihinden önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini 

tamamen kaybetmiş yerler... >> ile  
<<...bilim ve fen bakımından orman olarak muhafazasında yarar 

görülmeyen yerler...>> 
ormancılık düzeni dışına çıkarılabilecektir. 

6831 sayılı Orman Kanunu’nun, söz konusu anayasal ve yasal 
yaptırımların yaşama geçirilmesine yönelik olarak düzenlenen 2. 
Maddesinde de bu yaklaşım temel alınmıştır: 

Yasanın ikinci maddesi iki bend olarak düzenlenmiştir. 
 

i) “A” bendine göre; 
<<Öncelikle orman içindeki köyler halkının kısmen veya tamamen 

yerleştirilmesi maksadıyla orman olarak muhafazasında bilim ve fen 
bakımından hiçbir yarar görülmeyen aksine tarım alanlarına 
dönüştürülmesinde yarar olduğu tespit edilen yerler ile halen orman rejimi 

                                                 
* Anayasa ile 6831 sayılı yasadan aktarılan metinlerdeki “orman” sözcüklerini, dikkat çekmek amacıyla 
ben koyu renkli dizdim (YÇ). 
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içinde bulunan funda ve makilerle örtülü yerlerden tarım alanlarına 
dönüştürülmesinde yarar olduğu tespit edilen yerler...>> 
 
ii) “B” bendine göre de; 

<<31.12.1981 tarihinden önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini 
tam olarak kaybetmiş yerlerden; tarla, bağ, bahçe, meyvelik, zeytinlik, 
fındıklık, fıstıklık (antep fıstığı, çam fıstığı) gibi çeşitli tarım alanları veya 
otlak, kışlak, yaylak gibi hayvancılıkta kullanılmasında yarar olduğu tespit 
edilen araziler ile şehir, kasaba ve köy yapılarının toplu olarak bulunduğu 
yerleşim alanlar>> 

ormancılık düzeni dışına çıkarılabilmektedir. 
Öte yandan; “orman” sınırları dışına çıkarma uygulamaları da iki biçimde 

gerçekleştirilmektedir: 
a) “Orman” Olarak Muhafazasında Yarar Görmemek 

Daha önce “orman” sayılmış bir alanın, “daha yüksek/üstün yarar” 
sağlanabileceği varsayılarak ormancılık dışı amaçlarla kullanılmak üzere 
“orman olarak muhafazasında” yarar görülmeyebilmektedir. 6831 Sayılı 
Orman Kanunu’nun 2. Maddesinin (A) Fıkrasına Göre Orman Sınırları 
Dışına Çıkarılacak Yerler Hakkında Yönetmelik’te böylesi kararlara 
dayanak olabilecek bir tanıma yer verilmiştir. Sözgelimi; “orman olarak 
muhafazasında bilim ve fen bakımından hiçbir yarar görülmeyen, aksine 
tarım alanlarına dönüştürülmesinde kesin yarar olduğu tespit edilen yerler”, 
Yönetmeliğin 3. Maddesinin “a” bendinde; <<Devlet ormanı sayılan 
yerlerden olmasına rağmen ekonomik açıdan verimli bir istihsal ormanı 
niteliği taşımayan ve böylece orman olarak muhafazasında hiçbir yarar 
görülmeyen, aksine orman sınırları dışında çıkarıldığında orman 
bütünlüğünü bozmayan, su ve toprak rejimine zarar vermeyen ve ayrıca 
topografya, iklim özellikleri itibarile bazı kültürel ve teknik tedbirlerle tarım 
ürünleri yetiştirilmesi veya çok yönlü zirai işletme olarak kullanılması, 
ekonomik verim gücü bakımından orman yetiştirilmesinden daha faydalı 
bulunan arazilerdir.>> biçiminde tanımlanmaktadır. Öyle ki; “orman tahdit 
ve kadastrosu yapılan yerlerde uygulanması” öngörülen bu türden işlemlerin 
başlatılabilmesi için “orman kadastro işlemlerinin kesinleşmesi” de koşul 
değildir.  

Daha önce de sergilendiği gibi, 1982 Anayasasının 169 ve 170. 
Maddeleri ile 6831 sayılı yasanın 2. Maddesinin “A” bendinde yer verilen 
yaptırımlardan hareketle yapılan bu tanım ve açıklamalar, daha önce 
“orman” ve/veya “devlet ormanı” sayılabilen yerlerin de gerektiğinde 
“orman” sayılmayabileceğini ortaya koymaktadır. 
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b) “Orman” Vasfını Kaybetmiş Saymak 
“Orman” sayılacak yerlerin sınırlarının ve mülkiyet durumunun 

belirlenmesi çalışmalarını yürüten “orman kadastro komisyonları”, daha 
önce “orman” sayılmış olmasına karşın artık “orman sayılma” özelliklerini 
yitirdiği saptanan yerlerde, 6831 sayılı yasanın 2. Maddesinin “B” bendinin 
uygulamasını da yaparak, gerekli koşulları sağlayan yerleri “orman 
saymama” kararı alabilmektedir. Bu süreç, “6831 Sayılı Orman 
Kanunu’na Göre Orman Kadastrosu ve Aynı Kanunun 2/B Maddesinin 
Uygulanması Hakkında Yönetmelik”le düzenlenmiştir. Söz konusu 
uygulamalar, Yönetmeliğin 30. Maddesine göre; <<...evvelce sınırlaması 
yapılmış yerlerle 3302 sayılı Kanunun (1986 yılında 6831 sayılı yasanın 2. 
Maddesini de değiştiren yasa-YÇ) yürürlüğe girmesinden önce 6831 sayılı 
Orman Kanunu’nun 1744 (1973 yılında çıkarılan- YÇ) ve 2896 (1983 
yılında çıkarılan-YÇ) sayılı kanunlarla değişik 2. Maddesi uygulaması 
yapılmış yerlerde ve yeniden yapılacak orman kadastrosunda orman 
kadastro komisyonlarınca...>> yapılmaktadır. Yönetmelik, daha önce 
“orman” sayılan bir yerin, “bilim ve fen bakımından orman niteliğinin tam 
olarak kaybolması” durumuna da açıklık getirmektedir. Yönetmeliğin 32. 
Maddesine göre; <<Üzerinde ağaç ve ağaççık toplulukları bulunmayan, 
ormancılık faaliyetleri ve ekonomisi yönünden orman kurulmasında yarar 
olmayan yerler bilim ve fen bakımından orman niteliğini tam olarak 
kaybetmiş sayılır.>> 6831 sayılı yasanının 2. Maddesinin “B” bendine göre, 
bu gibi yerler, daha önce “devlet ormanı” sayılan yerlerdense Hazine; 
“hükmi şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait orman” ise bu müesseseler 
ve “hususi orman” ise sahiplerine adına orman sınırları dışına 
çıkarılmaktadır.  

Tartışma konusu uygulamalar, daha önce “devlet ormanı” sayılan bir alan 
iken bu kapsamdaki işlemlerle Hazine adına ormancılık düzeni dışına 
çıkarılan yerlerin satılması ile ilgilidir. Ancak, görüldüğü gibi, bu 
uygulamalar, genel olarak arazilerin ve özel olarak da kamu arazilerinin 
ormancılık ve ormancılık dışı amaçlarla kullanılması ile ilgili karar evreninin 
yalnızca bir boyutudur. Tartışmanın doğru bir temelde yapılabilmesi için 
öncelikle bu gerçekliğin kavranması gerekmektedir. Ayrıca; i) gerek “2A” ve 
gerekse “2B” uygulamalarını düzenleyen yönetmeliklerinde sergilenen 
yaklaşımlar ile yer verilen yaptırımların; ii) özellikle de “2A” uygulama-
larının bugüne değin hemen hemen hiç uygulanmamış olmasının da göz 
önünde bulundurulması, tartışmaların gerektiğince boyutlandırılabilmesine 
katkıda bulunabilecektir. 
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Ek olarak; bu evrendeki karar süreçlerinin alt yapısal koşulları ile temel 
alınan ölçütlerin niteliğinin de bu tartışmada göz önünde bulundurulması 
zorunlu olmaktadır. Çünkü; 

• toplumun ormanlardan sağlanabilecek ürün ve hizmetlere yönelik 
gereksinmesinin nitelik ve niceliği ile orman ekosistemi özelliklerine sahip 
arazilerin bu türden ürün ve hizmetleri sunabilme gücü belirlenmemiştir; 

• arazilerin kamu yararının ençoklanması yönünden en uygun ekolojik, 
ekonomik, toplumsal ve kültürel kullanım amaçları ve biçimleri ortaya 
konulmamış ve dolayısıyla da bu amaçların gerçekleştirilmesine katkıda 
bulunabilecek arazi kullanım planlaması yapılmamıştır; 

• “orman” sayılabilecek yerlerin hukuksal olarak tanımlanmasında temel 
alınan ölçütler orman ekosistemlerinin ekolojik özelliklerine dayandırıl-
mamıştır; 

• daha önce orman ekosistemi özelliklerine sahip olan bir yerin 
kendiliğinden “orman vasfını kaybetmesi”, orman ekolojisi yönünden olabilir 
bir durum ve/veya kabul edilebilir bir varsayım olarak algılanmıştır; 

• “orman vasfını tam olarak kaybetmiştir” kararı için “üzerinde ağaç ve 
ağaççık topluluğunun bulunmaması” gibi yetersiz bir ekolojik koşul ile 
“ormancılık faaliyetleri ve ekonomisi yönünden orman kurulmasında yarar 
görülmemesi” gibi öznel değerlendirmelere açık bir ölçüt benimsenmiştir; 

• ormancılık “bilim ve fenninin” gerekleri doğrultusunda verilmesi 
gereken bir kararın, aralarında ziraat mühendisi ya da teknikeri ile yerel 
ziraat odası ve belediye encümenince (ya da köy muhtarlığınca) belirlenen 
temsilcilerin çoğunluğu oluşturduğu bir kurul (orman kadastro komisyonu) 
tarafından alınabildiği bir yapı oluşturulmuştur. 

Bu koşullarda, orman ekolojisi yönünden nesnel olabilecek ve kamu 
yararının ençoklanması yönünden de “uygun” sayılabilecek kararlar 
alabilmenin en azından rastlantısal bir durum olacağı açıktır. Ancak, bu 
gerçek de, çoğunlukla göz önünde bulundurulmamaktadır. 

Öte yandan, söz konusu karar evreninde alınan kararların ve sonuç olarak 
ortaya çıkan durumun tartışmalar sırasında çoğunlukla sorgulanmayan başka 
boyutları da bulunmaktadır: Sözgelimi, Şekil 1’de de sergilendiği gibi; 
√ nereleri, √ neden, √ nasıl, √ ne zaman “orman vasfını kaybetmiştir”; 
herhangi bir yerin orman sayılma özelliklerini kendiliğinden yitirmeyeceği 
varsayıldığında, √ bu duruma kimler yol açmıştır ve bu gibi yerler, şimdilerde; 
√ kimler tarafından, √ hangi amaçlarla, √ nasıl kullanılmaktadır; kamu 
yararının ençoklanması yönünden söz konusu yerleri √ kimler, √ hangi 
amaçlarla, √ nasıl, √ ne türden koşullarla kullanabilmelidir soruları da 
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tartışmalar sırasında sorulmamaktadır. Böylesi soruların oluşturduğu bir 
tartışma çerçevesi, konunun;  

• ilgili hukuksal düzenlemelerde yer verilen “bilime ve fenne uygunluk” 
nitelemesi ile tartışma konusu uygulamalar arasındaki uyumsuzluk gibi 
bilimsel ve teknik; 

• kamu arazilerinin satış yoluyla devredilmesi yoluyla özel kişi ve 
kuruluşlara kaynak aktarılması gibi ekonomi-politik;  

• satış yoluyla 25 milyar $ dolayında olacağı öne sürülen “kayıt dışı” 
parasal kaynağın ekonomik yapıları çeşitli yön ve düzeylerde etkilemesi gibi 
ekonomik; 

• ormanların içinde ve bitişiğindeki yerleşmelerde ekonomik ve toplumsal 
ilişkilerin ve yapıların değiştirilmesi; bu yerleşmelerde yaşayanlar ile devlet 
ve bu gibi arazileri satın alacaklar arasında çeşitli çatışmalara neden 
olunması gibi toplumsal; 

• anayasanın hiçbir düzlemde toplumsal uzlaşma aranmaksızın 
değiştirilmeye kalkışılması ve öngörüldüğü gibi gerçekleştirilmesi durumunda 
da yaptırımları arasında çelişkili durumlara yol açılması gibi hukuksal; 

• anayasanın ve yasaların suç saydığı eylemleri işleyenlerin cezalandırıl-
maları bir yana para karşılığında bağışlanması gibi etik; 

• “orman vasfını kaybettiği” öne sürülen yerlerdeki izinsiz, dolayısıyla 
plansız ve sağlıksız kentleşmenin yasallaştırılması gibi kentsel; 

• ülkedeki ormansızlaşma sürecine yeni boyutlar kazandırılarak ekolojik 
sorunların ağırlaştırılması gibi ekolojik 
 

ve dolayısıyla siyasal boyutlarının da kavranabilmesine ve çok yönlü olarak 
sorgulanabilmesine katkıda bulunabilecektir. Oysa, tartışmalar, çoğunlukla 
söz konusu arazilerin satılıp satılmaması düzleminde kalmıştır. Üstelik bu 
düzlemde de çoğunlukla “orman popülizmi” düzeyini aşamayan söylemler 
egemen olmuştur. 

*  *  * 
Siyasal iktidar, geri dönülmez bir yolun yolcusu; yolcusu, ancak, Türkiye 
halkı bu yolun hancısı değil, olmamalı; özellikle de tartışmaları “2B 
arazilerinin” satılıp satılmamasına; satılacaksa nasıl satılabileceğine 
indirgeyen bilimadamları… 
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ORMAN KADASTROSU VE 2/B SORUNU 
 
Prof. Dr. AYDIN AYBAY3 
 
 
 
I. SORUN: 
 

1) İnceleme konusu (sempozyum'un konusu) şudur: Orman Kadastrosu 
denilen işlem yapılırken, yani orman arazisinin geometrik durumu ile, bu 
arazi üzerindeki tasarruf rejimi belirlenirken, orman niteliğini yitirmiş 
olan eski orman arazisinin bu işlemin dışında bırakılması (tahdit dışında 
bırakılması) olgusundan ne gibi sonuçlar doğar? Bu olgu’nun bir sorun 
oluşturmasının nedeni, tahdit (sınırlama) dışı kalan ve Orman Kanununun 
ilgili maddesine yapılan gönderme (atıf) ile 2/B olarak anılan bu topraklar 
üzerinde nasıl bir tasarruf rejiminin mevcut olduğu veya olabileceğidir. 

2) Bunun çok önemli bir sorun olduğunu belirtmek için, bu sempozyuma 
katılan harita ve Kadastro Mühendislerinin çok yakından bildikleri birkaç 
rakama işaret edeyim: 

- Türkiye'de Orman arazisi 201 bin km2'dir. Bu bütün Türkiye 
topraklarının % 26'sıdır. 

- Şimdiye kadar yapılan orman tahdit işlemleri bu ormanların % 80'ini 
kapsamaktadır. 

- Orman niteliğini yitirdiği için orman dışına çıkarılan arazi (yani, 2/B 
kapsamındaki arazi) 4734 km2'dir. Bu da bütün orman arazisinin % 3'üne 
tekabül eder, 
Bu rakamlar, sanırım, sorunun önemini belirtmeye yeter. 
 

 
II. BU ARAZİ İLE İLGİLİ MEVZUAT: 
 

1) Orman niteliğini yitirmiş olan eski orman arazisi, 6831 Sayılı Orman 
Kanununun 2. maddesi uyarınca. Orman Kadastro Komisyonlarınca orman 
sınırlan dışına çıkarılan arazidir. Bu düzenleme uyarınca, bu yerler, esas 
itibariyle, devletin hüküm ve tasarrufunda bulunan Kamu Mallarıdır. 
(Kamu mallarını, Hizmet Malları, Ortak Mallar ve Sahipsiz Mallar diye 
ayırırsak, 2/B kapsamındaki arazi sahipsiz mallar kategorisine girer.) Bu 
kapsamdaki mallar, MK.m, 715/III'e göre "özel kanun hükümlerine 
tabidir". 

                                                 
3 Maltepe Üniversitesi 
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2) 3402 Sayılı Kadastro Kanununun 16.maddesinin (D) bendine göre, 
devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan ormanlar, “bu kanunda hüküm 
bulunmayan hallerde özel kanunları hükümlerine tabidir.” Aynı kanunun, 
ormanların “kazandırıcı zamanaşımı yolu ile iktisap edilemeyeceği”ni 
düzenleyen hükmüne karşılık, “Orman içinde ve dışındaki taşınmaz 
mallarda iktisap” başlığını taşıyan 45.maddesinde, Orman Kanunun 2/B 
maddesi kapsamındaki yerler için zilyetleri lehine kazandırıcı zamanaşımı 
ile iktisap olanağı getirilmişti. Daha sonra bu maddenin l ve 2. fıkraları ile 3. 
fıkrasının bazı sözcükleri Anayasa Mahkemesince iptal edildi. (AY. Mahk. 
1.6.1988,31/13; 13.6.1989,7/25), 

3) 2709 Sayılı TC. Anayasası (1982 Anayasası) nın 169. maddesinin 4. 
fıkrasında, “Orman olarak muhafazasında bilim ve fen bakımından hiçbir 
yarar görülmeyen” yerlerle 31.12.1981 tarihinden Önce bilim ve fen 
bakımından orman niteliğim lam olarak kaybetmiş tarla, bağ, meyvelik, 
zeytinlik “gibi tarım alanları”nın ve “şehir, kasaba, köy yapılarının toplu 
olarak bulunduğu” yerlerin, orman sınırları dışında tutulacağı (bu yerler 
dışında “orman sınırlarında daraltma yapılamayacağı”) öngörülmüştür, 
iyi kaleme alınmamış olan bu hükümle anlatılan, özetle şudur: Halen öyle 
ormanlık: arazi vardır ki, bunları halâ omun saymak yararsızdır; öte yandan 
vaktiyle ormanlık olan öyle arazi vardır ki, bunlar zaten orman olmaktan 
çıkmış ve tarım arazisi olarak veya üzerinde yerlerim yerleri oluşmuştur. 
Orman kadastrosu yapılırken bu arazi için, orman olarak tahdit ve tespit 
işlemi yapılmayacaktır. 

Anayasa'nın l69’dan sonraki “Orman köylüsünün Korunması” başlıklı 
170. maddesinde, bir önceki maddenin 4. fıkrasında zikredilen, artık orman 
sayılmayacak yerlerin, “orman içinde veya bitişiğindeki köyler halkının 
kalkındırılması” için kullanılacağı ve buralara orman köylülerinin 
yerleştirilmesini düzenleyecek bir yasanın yapılacağı öngörülmüştür. 

4) Bu konuda Anayasa'da çıkarılması emredilen yasa, 17 Ekim 1983 
günlü “Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkında” 2924 
Sayılı Kanundur. Bu kanunun 2. maddesi Orman Kanunun 2. maddesi 
uyarınca orman sınırları dışına çıkarılan arazileri (a), (b) ve (c) bentlerine 
ayırmak sureliyle tekrar sayıp, bunların “yasanın kapsamındaki yerler” 
olduğunu bildiriyor. Buna göre bu yerler hakkında yasanın bundan sonraki 
hükümleri uygulanacaktır. Kanundaki temel çözüme göre, “tarım arazisine” 
dönüşmüş yerler (yani, Orman K.m.2/B'deki arazi), bu yerleri kullananlara 
peşin parayla veya on yılda ödenecek taksitlerle satılacaktır. Ancak bu 
olanaktan yararlanmak için, satın alacak olanların “köy nüfusuna kayıtlı 
olmaları” ve “en az beş yıl müddetle o yerde ikamet etmiş bulunmaları” 
şarttır (m.11). Üzerinde “Köy yapılarının toplu olarak bulunduğu yerleşim 
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sahaları” da (m.12) yine, fiili durumlarına göre ifraz edilerek, “hak 
sahiplerine” rayiç bedel üzerinden peşin veya 5 yıl süreyle yıllık eşit 
taksitlerle satılır. Hak sahibi sayılmak için burada da 5 yıllık ikamet ve köy 
nüfusuna kayıt şarttır vardır. 

5) Hazineye ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi hakkında 
hükümleri içeren 4706 Sayılı (29.06.2001) Kanunun 3.maddesinin birinci 
fıkrası, Orman Kanunun 2/B maddesi kapsamına giren orman sınırları dışına 
çıkarılan yerler için -yukarda zikrettiğimiz- 2924 sayılı yasa hükümlerinin 
“uygulanmayacağını” öngörmektedir. Bu maddenin devamını oluşturan 
fıkralarda da sözü edilen 2/B arazisinin fiili kullanım göz önünde tutularak 
kadastrosunun yapılacağı, hazine adına tescil edileceği ve rayiç bedel 
üzerinden kullanıcılarına satılacağı düzenlenmektedir. Maddenin 6. 
fıkrasında bu yerlerin “köylerde varsa öncelikle kullanıcısı orman 
köylülerine”, “belediye ve mücavir alanları içinde doğrudan kullanıcılarına 
satılabileceği” öngörülmüştür. 

Cumhurbaşkanı tarafından, Anayasa’nın 170. maddesine aykırı olduğu 
savıyla, 3. maddenin iptali için, yürürlüğün durdurulması istemini de içeren 
iptal davasında, Anayasa Mahkemesi, 14.09.2001 günü verdiği 2001/382 
Esas, 2001/8 sayılı kararda, "Esas hakkında karar verilinceye kadar". 3. 
maddenin "yürürlüğünü durdurmuş"tur. 
Mevzuattaki son durum budur. 
 

 
III. DEĞERLENDİRME 
 

1) Hukuksal dayanağı hiç olmayan ya da yetersiz veya yolsuz olan ve bu 
yüzden hukuka aykırı sayılan yerleşik eylemsel durumların. oluşumundan 
sonra gerçekleşen bir takım olaylar sonucunda hukuka uygun hale gelmesi 
ya da getirilmesi eski çağlardan beri gözlemlenen bir olgudur. Hukuk 
düzenini kuran otoriteler (Krallar, imparatorlar, yasakoyucular), bu tür 
yerleşik eylemsel durumlar karşısında, özellikle bunların sayıca artması ve 
yoğunlaşması hallerinde, bu olguya karşı bigane kalamazlar. Hukuksal 
dayanağı olmayan bu gibi eylemsel durum ve halleri, belli şartlar ve 
mekanizmalarla “meşrulaştırmak” yoluna giderler. Bunların bir bölümü 
önceden konulmuş çerçeve hükümler uygulanmak suretiyle hukuka uygun 
hale getirilir; bir bölümü ise, sonradan kabul edilen özel düzenlemelerle 
meşrulaştırılır. İlk kategoriye giren tipik çözüm, “kazandırıcı 
zamanaşımı”dır. Süreye ve elde bulundurmaya ilişkin koşulların 
gerçekleşmesi ile, sadece eylemsel bir durum olan zilyetlik, mülkiyet 
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hakkına dönüşür.4. Medeni Kanunun 712, 713, 777. maddeleri bu yoldan 
"meşrulaşma"nın koşullarını içermektedir. Kadastro Kanunun, 13 (B), b ve 
14.maddeleri uyarınca yapılacak tespitler de böyledir. Örneğin, Kadastro 
Kanunu m.17'de öngörülen imar ve ihya yoluyla iktisaplar da bu kategoriye 
girer. 

Bunlardan farklı olarak, daha önce belirlenen bir çerçeve olmaksızın, özel 
af yasaları çıkarılarak hukuksal dayanağı olmayan eylemsel durumların 
meşrulaştırılmasına olanak vardır. Bizde, malvarlığı hukukunda, İmar Affı 
yasaları olarak bilinen yasaların işlevi budur. İmar Kanununa aykırı olarak 
teşekkül etmiş yapıları (gecekondular ve diğer yapılar) ve yapılaşmaları belli 
koşullarla, hukuka uygun sayan uygulama bu yasalara dayanır. 

2) Burada sorulacak soru şudur: Devlet, kendi koyduğu hukuk düzenini 
bozan eylemleri, tutum ve davranışları niçin meşrulaştırmaktadır? 
Zamanaşımı ile iktisap açısından söylenebilecek gerekçe, eylemsel duruma 
karşı geçmişte kalan karanlık iddiaların ortaya atılmasını önlemektir. Ayrıca. 
bu yolla, toplum içinde barış ve denge de sağlanır. Af Yasaları ile eylemsel 
durumu meşrulaştırmada da, yine toplumsal yarar olduğu söylenebilir. 
Devlet, kamu gücünü kullanarak bu tür eylemsel durum ve ilişkilerin 
olunmasına engel olamadığına göre, toplumsal gerçeği kabul ederek, geçici 
bir süre için, bu ilişkileri “hukukileştirecek” düzenlemeler yapmalıdır. 

3) Yukarda kabataslak değindiğimiz eylemsel durumu meşrulaştırıcı 
düzenlemelere dayandığı gerekçeler, 2/B diye anılan orman niteliğini 
yitirmiş alanların eylemsel olarak işgal edilmesi hakkında da geçerli olur 
mu? Bu soruya hemen olumsuz bir yanıt veremeyiz. Amaç toplumsal yarar 
olduğu için eylemsel durumu hukukileştirmek ise, burada da aynı gerekçenin 
geçerli olduğu pekala söylenebilir. 

Ne var ki, bütün bu tür meşrulaştırma ya da hukukileştirme hallerinde 
yasa koyucular, bunun gerçekleşmesini sağlayacak koşutları belirtirken, bir 
takım özellikler de arayabilirler, örneğin, kazandırıcı zamanaşımında, 
zilyetliğin sıradan bir zilyetlik değil “malik sıfatıyla” olması şart 
koşulmuştur. Bu nedenle, “başkasının üstün hakkına riayet” tasavvuru ile 
(örneğin kiracı olarak) zilyetlik, kazandırıcı zamanaşımı ile mülkiyete 
dönüşmez. Kamuya ait taşınmazlar üzerinde ya da “firari ve mütegayyip 
eşhas” tan tescilsiz olarak Hazineye intikal eden taşınmazlarda kazandırıcı 
zamanaşımı işlemez. İmar Affı yasasında öngörülen bölgeler dışında kalan 
gecekondulara tapu verilmez vs. 
                                                 
4 Hukuk teknikleri kullanılarak, eylemsel durumların, zamanaşımı yoluyla mülkiyete değil sınırlı 
ayni hakka dönüşmesi de mümkündür (MK.m.780'e bkz.) Ayrıcaca, yine bu tekniklerle, bir taşınmazın, 
kullanılmayan zilyetlik dolayısıyla, üzerindeki irtifak hakkından kurtulması (usucaptio-libertatis) da 
sağlanabilir. 
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İşte, bunlar gibi, orman alanı dışına çıkarılmış yerler üzerindeki eylemsel 
durumun hukukileştirilmesinde de, sadece bu çıplak olgu (zilyetlik ve süre) 
yeterli görülmemiş, buna dayanağını Anayasanın 170. maddesinde bulan ve 
2924 sayıl: yasanın 11 ve 12. maddeleri ile düzenlenen “kimlik koşulu” da 
eklenmiştir. Kısaca tekrarlanırsa, orman niteliğini yitirdiği için, Orman 
Kanunun 2/B maddesi uyarınca Hazine adına tescil edilecek yerlerde tarım 
arazisi, bağ, bahçe vs. şeklindeki zilyetliğin bu yerlerde mülkiyete 
dönüşmesi için, zilyedin orman köyü nüfusuna kayıtlı olması ve beş yıllık 
orada ikamet etmesi şarttır. Yapılaşmış yerlerde de 5 yıllık ikamet ve nüfusa 
kayıt koşulu konmuştur. 
 

 
IV. SONUÇ: 
 

Yukarda açıklamaya çalıştığımız gibi. Anayasanın 169. ve 170. 
maddelerinde öngörülen ormanlarla ilgili düzenleme kapsamında, orman 
niteliğini yitiren yerler üzerindeki eylemsel durumun yazgısının çıkarılarak 
kanunla düzenleneceği belirtilmiştir (A Y.m,170/I). Bu kanun 1983 yılında 
yürürlüğe konan 2924 sayılı yasa'dır. Bu yasada, orman niteliğini yitirmiş 
alanlardaki eylemsel durumun zilyetler lehine mülkiyete dönüşmesi için, 
ayrıca süreli ikamet ve köy nüfusuna kayıtlı olmak koşulu konmuştur. Buna 
karşılık, 2001 yılında kabul edilen Hazineye ait taşınmaz malların 
değerlendirilmesi ile ilgili 4706 sayılı kanunun 3. maddesinde, Hazine adına 
orman sınırları dışına çıkarılan yerlerde (2/B olarak anılan yerler) 2924 sayılı 
kanunun “uygulanmıyacağı” hükme bağlanmıştır. Bununla uyumlu olarak, 
aynı maddenin 6. fıkrasında, bu yerlerin, 2924 sayılı yasada Öngörülen 
ikamet ve süre koşulu aranmadan satılacağı belirtilmiştir.  

Bir yasada Anayasal destekli olarak yer alan bir kuralın, başka bir yasa ile 
ciddi bir gerekçe olmaksızın etkisizleşmesi şeklindeki bu çözümün isabetli 
olduğu söylenemez. Bu pek büyük bir olasılıkla, Anayasaya aykırı bir 
düzenleme olacaktır. Nitekim, AY Mahkemesi, Cumhurbaşkanının iptal 
başvurusu üzerine, sözü geçen 3. maddenin yürürlüğünü durdurmuştur. 
Yüksek Mahkemenin nihai kararının da iptal hükmü şeklinde oluşacağı 
tahmin edilebilir. 
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GÖRÜNMEYEN YANGIN 2/B 
 
FERRUH ATBAŞOĞLU5 
 
 
 

Doğal olarak orman yangını denilince akla gelen, birçok nedene dayalı 
fakat öz olarak, ateşle oluşan alevler sonucu (çam, çınar, kayın, gürgen, 
kızılağaç vb.) bitki örtüsüyle kaplı binlerce hektar yeşil alan ve yabanıl 
hayvan topluluğunun kömürleşip yok olması sonucu geride bıraktığı doğa 
tahribi ve ekonomik kayıp içeren acı ve hüzündür. 

Bu gözle görülen, sebepleri bilinen gerçek yangının oluşmasını önlemek 
için tedbir alınabilir. Oluşan yangın söndürülebilir, (yasa dışı ve suç 
niteliğinde bir konu olduğu için) durdurulabilir, sert müeyyidelerle zarar en 
alt düzeye indirilebilir. 

Oysa ormanlarımızda görünmeyen bir yangın var ki Anayasa ve 
Yasalara, yine görünmeyen ellerle yerleştirilmiş ormanların eriyip, 
mahvolmasına neden olan maddelerle yıllar önce başlamış ve halen devam 
eden, söndürülmesi HİÇ DÜŞÜNÜLMEYEN gündeme dahi getirilmeyen, 
bilinçli olarak ormanların yok edilmesini sağlayan sessiz ve görüntüsüz 
yangın. 

Bu yangının başlangıcı 1961 tarihli Anayasanın 131. maddesinde 1970 
yılında yapılan değişiklikle gerçekleştirilmiştir. Öncelikle 9 Temmuz 1961 
tarih ve 334 sayılı Anayasanın 131. maddesini ele alarak söze başlamak 
gerekir. 

Madde 131: Devlet, ormanların korunması ve ormanlık sahaların 
genişletilmesi için gerekli kanunları koyar ve tedbirleri alır. Bütün 
ormanların gözetimi Devlete aittir. 

Devlet ormanları, Kanuna göre Devletçe yöneltilir ve işletilir. Devlet 
ormanlarının mülkiyeti, yönetimi ve işletilmesi özel kişilere devrolunamaz. 
Bu ormanlar, zamanaşımıyla mülk edinilemez ve kamu yaran dışında irtifak 
hakkına konu olamaz. 

Ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edilemez. 
Ormanlar içinde veya hemen yakınında oturan halkın kalkındırılması ve 

ormanı koruma bakımından gerekirse, başka yere yerleştirilmesi kanunla 
düzenlenir. 

Yanan ormanların yerinde yeni orman yetiştirilir ve bu yerlerde başka 
çeşit tarım ve hayvancılık yapılamaz. Orman suçları için genel af 

                                                 
5 Yargıtay 20. Hukuk Dairesi Onursal Başkanı 
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çıkarılamaz, ormanların tahribine yol açacak hiçbir siyasi propaganda 
yapılamaz. 

Anayasanın bu maddesi 17.04.1970 tarih ve 1255 sayılı yasa ile aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 
 

 
ORMANLARIN VE ORMAN KÖYLÜSÜNÜN KORUNMASI 
ORMANLARIN GELİŞTİRİLMESİ 
 

Devlet, ormanların korunması ve ormanlık sahaların genişletilmesi için 
gerekli kanunları koyar ve tedbirleri alır. 

Bütün ormanların gözetimi Devlete aittir. Devlet ormanları, kanuna göre 
Devletçe yöneltilir ve işletilir. Devlet ormanlarının mülkiyeti yönetimi ve 
işletilmesi özel kişilere devrolunamaz. Bu ormanlar zamanaşımı ile mülk 
edinilemez ve kamu yararı dışında irtifak hakkına konu olamaz. 

Ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edilemez. 
Ormanlar içinde veya hemen yakınında oturan halkın kalkındırılması ve 
ormanı koruma bakımından, ormanın gözetilmesinde ve işletilmesinde 
Devletle bu halkın işbirliği yapmasını sağlayıcı tedbirler ve gereken hallerde 
başka yere yerleştirme kanunla düzenlenir. 

Anayasanın yürürlüğe girdiği tarihten önce bilim ve fen bakımından 
orman niteliğini tam olarak kaybetmiş olan tarla, bağ, meyvelik, zeytinlik 
gibi çeşitli tarım alanlarında veya hayvancılıkta kullanılmasında yarar 
bulunan topraklarla, şehir, kasaba ve köy yapılarının toplu olarak bulunduğu 
yerler dışında orman sınırlarında hiçbir daraltma yapılamaz. Yanan 
ormanların yerinde yeni orman yetiştirilir ve bu yerlerde başka çeşit tarım ve 
hayvancılık yapılamaz. Ormanların tahrip edilmesine yol açan hiçbir siyası 
propaganda yapılamaz. 

İşte 131. madde ile ormanlar kısmen de olsa güvenceye alınmış olmasına 
rağmen bu değişiklik sonucu eklenen fıkra ile (Bilim ve fen bakımından 
niteliğini tam olarak yitiren, tarım ve hayvancılıkta kullanılmasında yarar 
görülen orman alanlarının orman rejimi dışına çıkarılması ilkesi 
getirilmiştir.) Anayasa da yapılan değişiklik 04.07.1973 tarihinde yürürlüğe 
giren 1744 Sayılı Yasa ile hayata geçirilmiştir. 

1744 SAYILI YASA MADDE 2: 15.10.1961 gününden önce bilim ve 
fen bakımından orman niteliğini tam olarak kaybetmiş yerlerden; 

a) Su ve toprak rejimine zarar vermeyen, orman bütünlüğünü 
bozmayan, tarla, bağ, meyvelik, zeytinlik, fındıklık, fıstıklık (antep fıstığı) 
gibi çeşitli tarım alanlarında veya hayvancılıkta kullanılmasında yarar 
bulunan yerler ile otlak, kışlak ve yaylak haline gelmiş yerler, 
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b) Şehir, kasaba ve köy yapılarının toplu olarak bulunduğu yerleşim 
sahaları orman sınırlan dışına çıkarılır. 

Evvelce sınırlaması yapılmış ve fakat yukarıdaki fıkra hükümlerine 
uymadığı Orman Bakanlığınca veya vaki müracaatlar üzerine anlaşılan 
sınırlamaların düzeltilmesi bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en 
geç on yıl içinde Orman Kadastro Komisyonlarınca yapılır. Bu düzeltme 
sonucu orman sınırları dışına çıkarılacak yer, sınırlaması itirazsız 
kesinleşmiş tapulu arazi ise mülkiyeti tekrar tapu sahiplerine intikal eder. 
Yeniden yapılacak orman kadastrosunda da bu madde hükümleri uygulanır. 
Geçici birinci maddeye göre bildirilecek gerekçeli mütalaalarda, bu maddede 
yazlı hükümleri uygulamaya Orman Bakanlığı yetkilidir. Bu madde 
hükümleri yanan orman sahalarında hiçbir suretle uygulanmaz. Bu maddenin 
uygulanmasına ilişkin şekil ve esaslar kanunun yürürlüğe girmesinden 
itibaren en geç allı ay içinde yürürlüğe konulacak tüzükle belli edilir. 

1744 Sayılı Yasada belirginleşen orman rejimi dışına çıkarma olgusu 
daha sonra 6831 Sayılı Yasada 2896 ve 3302 Sayılı Yasalarla yapılan 
değişikliklerle sürdürülmüştür. 

Ormanlar aleyhine oluşan değişikliğin nasıl sürekli hale getirildiğini 
belirlemek için sözü edilen yasalardaki maddelere de değinmek gerekir. 

27.09.1983 tarihinde yayınlanan 2896 Sayılı Yasanın 2. maddesi şöyledir: 
2896 SAYILI YASA 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 sınırları dışına çıkarılır. 

A) Orman olarak muhafazasında bilim ve fen bakımından hiçbir yarar 
görülmeyen, aksine tarım alanlarına dönüştürülmesinde kesin yarar olduğu 
tespit edilen yerler, 

B) 31.12.1981 tarihinden önce bilim ve fen bakımından orman 
niteliğini tam olarak kaybetmiş yerlerde, su ve toprak rejimine zarar 
vermeyen, orman bütünlüğünü bozmayan, tarla, bağ, bahçe, meyvelik, 
zeytinlik, fındıklık, fıstıklık (antep fistığı) gibi çeşitli tarım alanları veya 
otlak, kışlak, yaylak gibi hayvancılıkta kullanılmasında yarar olduğu tespit 
edilen araziler ile şehir, kasaba ve köy yapılarının toplu olarak bulunduğu 
yerleşim sahaları orman sınırları dışına çıkarılır. Bu yerler dışında orman 
sınırlarında hiçbir surette daraltma yapılamaz. Orman sınırları dışına 
çıkarılan yerler, Devlet ormanı ise Hazine adına hükmi şahsiyeti haiz amme 
müesseselerine ait orman ise bu müesseseler adına, hususi orman ise 
sahipleri adına tescil edilir. Orman sınırları dışına çıkarma iş ve işlemleri 
yönetmeliğinde belirtilen esaslar dahilinde orman kadastro komisyonlarınca 
yapılır. Bu İşlemler, Orman Genel Müdürlüğü ve Maliye Bakanlığının 
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mahalli birimlerine komisyonlarca yazılı olarak bildirilir ve mahallinde askı 
suretiyle ilan edilir. Bu bildirim ve ilandan itibaren altmış gün içinde 
taşınmazın bulunduğu yer adliye mahkemesine Tarım ve Orman Bakanlığı 
ile varsa bu işlemden lehine hak doğmuş kişiler aleyhine iptal davası 
açılabilir. İptal davası kişiler tarafından açıldığı taktirde husumet Tarım ve 
Orman Bakanlığı ile birlikte Orman Genel Müdürlüğüne de tevcih olunur. 
İlk defa yapılacak orman kadastrosunda, orman sınırları dışına çıkarma 
işlemi sınırlama ile birlikte yapılır. 

Bu madde hükümleri, yanan orman sahalarında hiçbir surette; muhafaza 
ormanı, milli park olarak ayrılan izin ve irtifak hakkı tesis edilen ormanlarda 
ve üçüncü madde ile orman rejimi içine alınan yerlerde ise niteliklerinin 
devamı süresince uygulanmaz. 

a) 19.06.1986 tarihinde yayınlanan 3302 Sayılı Yasa ile bu maddenin 
varlığı korunmakla hiçbir surette daraltma yapılamaz. Bu madde hükümleri; 
muhafaza ormanı, milli park olarak ayrılan, izin ve irtifak hakkı tesis edilen 
ormanlık alanlarda ve üçüncü madde ile orman rejimi içine alınan yerlerde 
bu niteliklerinin devamı süresince yanan orman sahalarında ise hiçbir şekilde 
uygulanmaz. 

Yasa koyucu bu değişikliklerle de yetinmemiş ve 6831 Sayılı Orman 
Yasasının 2. maddesini 28.05.1987 tarihinde yürürlüğe giren 3373 Sayılı 
Yasa ile bir kez daha değiştirmiş ve aşağıda yazılı fıkrayı eklemiştir. 

3373 SAYILI YASA MADDE 2: 6831 Sayılı Orman Kanunun 
2.maddesinin B bendine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

(Bu maddenin B bendi ile orman sınırları dışına çıkarılıp 2924 Sayılı 
Kanunun 11 ve 12. maddeleri gereğince fiili durumlarına göre ifraz edilerek 
bedeli karşılığı satılacak yer, yapı ve tesisleri kullananlardan, satış işlemleri 
tamamlanıncaya kadar ecrimisil alınmaz. 

Bu madde uygulamada kısaltılarak (2/B) uygulaması adı ile anılmakta ve 
bu kavram kargaşası içinde ormanlar sürekli olarak orman rejimi dışına 
çıkarılıp uygulama çarpıtılarak sürdürülmektedir. Şöyle ki; 1744 Sayılı 
Yasanın 2.maddesine göre 1961 tarihli Anayasanın 131. maddesindeki 
değişikliğe dayanılarak 31.12.1961 tarihinden önce bilim ve fen bakımından 
niteliğini yitiren ormanlar dışarı çıkarılmakta iken 7 Kasım 1982 tarih ve 
2709 Sayılı son Anayasamızın 169. maddesinin 4. fıkrasında bu değişiklik 
devam ettirilmekle beraber, tarih olarak 31.12.1981 tarihinden önce nitelik 
yitiren yerler denilerek, dışarı çıkarmada süre uzatılıp yeni olanaklardan 
sağlanmıştır. 

Aslında bu sürelerin uzatılması sonucu olay tam bir süreklilik 
kazanmıştır. Örneğin, 1995 yılında yapılan yasa uygulaması sırasında yakın 
tarihte niteliği BİLİNÇLİ OLARAK KAYBETTİRİLEN BİR ORMAN 
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ALANI İÇİN, 31.12.1981'DEN ÖNCE NİTELİK YİTİRMİŞTİR 
BİÇİMİNDE TUTANAK DÜZENLENMEKTE VE 2/B MADDESİ ÜLKE 
İÇİN VAHİM SONUÇLAR SAĞLAYACAK ŞEKİLDE DEVAMLI 
UYGULANMAKTADIR. 

Anayasa ve Yasalarda yapılan değişiklik sonucu geliştirilen (NİTELİK 
KAYBI) kavramı üzerinde durulması gerekir. Yasadaki anlatım biçimine 
göre (BİLİM VE FEN BAKIMINDAN ORMAN NİTELİĞİNİ TAM 
OLARAK KAYBETMİŞ YERLER) der, amaçlanan nedir? Ormanın bilim 
ve fen bakımından tam olarak niteliğini kaybetmesi esasen (o kesimin tekrar 
ORMANA DÖNÜŞME OLANAĞININ KALMAMASI anlamım taşır). 
Bilinçli olarak orman bitkilerinin köklenip yok edilmesi ve orman toprağı 
üzerine fındık, fıstık, çay bitkilerinin dikilmesi, narenciye bahçesi yapılması 
ya da arpa, buğday gibi tahıl üretimine geçilmesi, niteliğin (DOĞAL 
OLARAK KAYBINI İFADE ETMEZ.) 

Şöyle ki, çoğunlukla, tarla, bağ, bahçe, zeytinlik, fındıklık, fıstıklık haline 
getirilmiş orman alanlarından el çekildiği anda o kesim en kısa sürede 
ormana dönüşmektedir. Demek ki, tam nitelik kaybı bu tür yerlerde söz 
konusu değildir. Tam nitelik kaybından amaç (TEKRAR ORMANA 
DÖNÜŞME OLANAĞININ HİÇBİR KOŞULDA GERÇEKLEŞMEMESİ 
DEMEKTİR.) 

Ülkemizde bu yasal yolun açık olduğu, Anayasa ile de güvence altına 
alındığı bilindiği için fevkalade bir siyasi yatırım konusu olarak 
kullanılmaktadır. Orman bulunan her yerde bilinçli olarak açma yapılıp, 
bahçe, tarla oluşturulmakta, kooperatifleşme yolu ile yüzlerce temel atılarak 
özellikle kıyılarla birleşen ormanlarda villa ya da gecekondu yapımı 
sürdürülmekte, ormanlar bilinçli olarak tahrip edilip yok edilmekte ve 
görevli komisyonlar eliyle binlerce hektarlık orman alanları 2/B uygulaması 
adı altında dışarı çıkarılmaktadır. Kişiler ve kurumlar, nasıl olsa bir gün 
dışarı çıkarılıp kendilerine mal edileceği inancı ile ormanları sürekli olarak 
yok etmektedirler. Bu olguya göre 2/B uygulamasını yasa hükmü ve kavram 
olarak ele alıp incelemek gerekir. Yukarıda değindiğim Anayasa ve 
Yasalarda bilim ve fen bakımından tam olarak nitelik kaybetme şeklindeki 
tanımlama (6831 Sayılı Yasanın değişik 2. maddesinin B fıkrasının 
uygulaması ile ilgili yönetmelikte) aşağıdaki şekilde ifade edilmiştir. 

6831 SAYILI ORMAN KANUNUNA GÖRE ORMAN KADASTROSU 
VE AYNI KANUNUN 2/B MADDESİNİN UYGULAMASI HAKKINDA 
YÖNETMELİK MADDE 32: Bilim ve fen bakımından orman niteliğinin 
tam olarak kaybolması: üzerinde ağaç ve ağaç toplulukları bulunmayan, 
ormancılık faaliyetleri ve ekonomisi yönünden orman kurulmasında yarar 
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olmayan yerler bilim ve fen bakımından orman niteliğini tam olarak 
kaybetmiş sayılır. 

Şimdi bu maddeyi açarak incelediğimizde, 
a) Üzerinde ağaç ve ağaç topluluğu bulunmayacak, 
b) Ormancılık faaliyetleri ve ekonomisi yönünden orman kurulmasında 

yarar olmayacak, 
 (a) fıkrasına göre taşınmaz üzerinde ağaç ve ağaç topluluğu 

bulunmaması hali nasıl anlaşılmaktadır? Bu olgu, ağaçların fiilen köklenip 
kesilmesi suretiyle bilinçli olarak yok etme yoluyla gerçekleşen olgu mudur? 
Yoksa ağaç ve ağaç topluluklarının, değişik (coğrafi, jeolojik, biyolojik) bir 
olay sonucu tamamen yok olması ve o yerde bir daha orman bitkilerinin 
oluşamaması hali midir? 

Bilinçli olarak ve fiilen orman ağaçları ve ağaç topluluklarının kesilip 
kaldırılması ve yerine değişik kültür bitkilerinin dikilmesi halinde nitelik 
kaybetmekten söz etmek olası mıdır? Bu nasıl bir yoldur, kişiler zorlama 
yoluyla ve suç niteliğindeki bir eylemle ağaç ve ağaç topluluklarını kaldırıp 
yerine tarla ve bahçe oluşturarak ya da villa ve kooperatif konutları yaparak 
ormandan toprak kazanma yolundaki işlevlerini sürdürecekler ve görevli 
komisyonlar tahdit için geldiklerinde, bunu nitelik kaybı olarak kabul edip 
ormanların o kesimlerini dışarı çıkaracaklardır. Bu yapay ve zorlama 
yoludur. Buna nitelik kaybı denilemez, olsa NİTELİK KAYBETTİRME 
denilebilir. Bu tür eylemlerin gerçekleştiği yerlerde bu işlevde bulunan 
kişiler için eylem oluştuğunda yakalandıkları taktirde tutanak düzenlenip o 
kişiler hakkında ceza-i takibat yapılmakta ve Orman Yasasının daha sonra 
değineceğim ceza hükümleri uyarınca cezalandırılmaları yoluna 
gidilmektedir. Ne var ki, gerçek kişiler ya da kurumlar, yakalanmadan ağaç 
ve ağaç topluluklarını süratle, ya da belli zaman dilimi içinde yok 
ettiklerinde, anında tutanak düzenleme ve savcılığa intikal gerçekleşmediği 
taktirde olay, KAVRAM DEĞİŞİKLİĞİNE UĞRATILARAK NİTELİK 
KAYBI ADINI ALMAKTA VE KİŞİLER HEM CEZAİ SORUM-
LULUKTAN KURTULMAKTA HEM DE TOPRAK KAZANMAK-
TADIRLAR. Bu çelişkiyi yanıtlamak, buna gerekçe göstermek olanaksızdır. 

Kaldı ki, bu eyleme uğramış, tarla ve bahçe yapılmış kesimlerden el 
çekildiği anda bu anda bu yerler en kısa sürede ormana dönüşmektedir. 
Demek ki doğal bir nitelik kaybı söz konusu olmadığı gibi zorlama yolu ile 
nitelik KAYDETTİRİLMEKTEDİR. Tecavüz durduğunda o taşınmaz 
ormana dönüşüyorsa, nitelik kaybetmemiş demektir. 

Esasen bitki örtüsü yok edilse dahi gerek Dairemizin gerek Yargıtay 
Hukuk Genel Kurulunun ve diğer gayrimenkul dairelerinin kökleşmiş 
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kararlarına göre (Orman bitki örtüsü yok edilse dahi salt orman topraklan 
orman sayılan yerdir.) şeklindeki ilke, güç ve kesin bir kural olarak varlığını 
sürdürmektedir. Ülkemizde ormanların doğal olarak yok olmasına neden 
olacak (DENİZ TAŞMASI, YANARDAĞ PATLAMASI YA DA BÜYÜK 
TOPRAK KAYMALARINA NEDEN OLACAK AFET NİTELİĞİNDEKİ 
DEPREM SÖZ KONUSU OLMAMIŞTIR, AYRICA HER YIL BİNLERCE 
HEKTARLIK ORMAN BİTKİLERİNİ YOK EDEN BİR BİTKİ 
HASTALIĞI DA GERÇEKLEŞMEMİŞTİR). O halde nitelik kaybı kavramı 
içine sokulan olayların tümü yapaydır. Aynı şekilde ormandan yer açılarak 
kooperatifleşme yolu ile yüzlerce temel atılmakta, gecekondu ya da villa 
yapılmakta bütün bu olaylar nitelik kaybı kavramı içinde 
değerlendirilmektedir. Bilinçli olarak sürdürülen bu kavram kargaşası 
durdurulmadığı takdirde Türkiye ormanlarının tamamının nitelik kaybı 
kavramı içinde yok edileceği tartışmasızdır. 

Maddenin B fıkrasına baktığımızda (Ormancılık faaliyetleri ve ekonomisi 
yönünden orman kurulmasında yarar olmaması halini içeren) Bu fıkrayı ele 
aldığımızda, yine aşağıdaki gerçeklerle karşı karşıya kalırız. Ormanların 
bilinçli olarak yok edilmesi suretiyle bağ, bahçe ya da inşaat yapılması mı 
ekonomiktir, yoksa ormanların varlığını sürdürmesi mi? Esasen tahrip edilen 
ve yok edilen ormanların yerine aynı miktar ve şekilde ve kısa sürede orman 
yetiştirme olanağı yoktur. Kaldı ki, ormanlar bir ülkenin topraklarının ve 
dolayısıyla geleceğinin güvencesi olarak değerlendirilmelidir. Olaya bu 
açıdan bakıldığında ormanın yerine ikame edilen hiçbir kültür bitkisi ya da 
bina yapımı bu boşluğu dolduramaz ve orman başlı başına bir varlık, ulusal 
servet olarak hiçbir rant konusu ile mukayese edilemez. Aksi halde günlük 
ya da kısa süreli rant düşüncesiyle ormanların yok edilmesine devam 
edilmesi halinde gelecekte artık karşılaştırma konusu olabilecek bağ, bahçe 
ya da inşaat yapılacak bir orman alanı kalmayacaktır. Ormanların yok olması 
halinde iklimde ve ekolojik dengedeki bozulma nedeniyle gerçekleşecek 
erozyon sonucu oluşacak toprak kaybı ve onun beraberinde getireceği acı 
sonuçlar korkunç olacaktır. Bu nedenledir ki, bilinçli olarak yok edilen ve 
yerine kültür bitkisi dikilen, bina yapılan orman alanları için, gerçekçi ve iyi 
niyetli olarak yapılacak mukayese sonunda, (B) fıkrasında sözü edilen 
(ormancılık faaliyetleri ve ekonomisi yönünden orman kurulmasında yarar 
olmaması hali) hiçbir şekilde benimsenebilecek ya da uygulama yeri 
bulunabilecek bir düşünce olarak kabul edilemez. Bu fıkra, belki, 
(şehirleşmiş ya da gerçek anlamda köy yerleşim alanı haline dönüşmüş 
yüzlerce binanın yer aldığı ve insanların oturup yaşadığı (meskun) yerler 
için) uygulanabilirlik durumdadır, bunun dışında zorlama yolu ile tarım alanı 
haline dönüştürme şeklindeki olgunun B fıkrası içinde yer alması 
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olanaksızdır. O halde ülkemizde doğal olarak ormanlarda nitelik kaybı söz 
konusu olmayıp yapay yollarla oluşan nitelik kaybettirme olgusu mevcuttur. 
Bu nitelik kaybettirme olgusu ne zamana kadar devam edecektir? Orman 
Genel Müdürlüğünün istatistiklerine göre yaklaşık bugüne değin dört yüz bin 
hektara yaklaşan miktarda orman alanı (nitelik kaybı) kavramı ile orman 
rejimi dışına çıkarılmıştır. 

Şimdi, dışarı çıkarılan orman alanlarının akıbeti ne olmaktadır bir de 
olayın bu yönünü ele almalıyız. 

6831 Sayılı Yasanın değişik 2/B maddesi uyarınca dışarı çıkarılan orman 
alanları, öncesi Devlet ormanı ise Hazine adına çıkarılmaktadır. 

Dışarı çıkarılan yerlerin akıbetini açıklayabilmek için bu olguyu işleyen 
yasaları şöyle sıralayabiliriz. 

 
20.10.1983 tarihinde yayınlanan 2924 Sayılı Yasa: 
ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINMALARININ DESTEKLENMESİ 
HAKKINDA KANUN 

MADDE 2: Bu kanun, 6831 Sayılı Orman Kanununun 2. maddesi 
uyarınca Orman Kadastro Komisyonları tarafından orman sınırları dışına 
çıkarılan, 

a) Orman olarak muhafazasında bilim ve fen bakımından hiçbir yarar 
görülmeyip aksine tarım alanlarına dönüştürülmesinde kesin yarar görülen 
yerleri, 

b) Otlak, kışlak, yaylak gibi yerleri, 
c) Tarla, bağ, bahçe, meyvelik, zeytinlik, fındıklık, fıstıklık (antep 

fıstığı} gibi çeşitli tarım alanlarını, 
d) Şehir, kasaba, köy yapılarının toplu olarak bulunduğu yerleşim 

sahalarım kapsar. 
Bu madde 28.08.1991 tarih ve 3763 Sayılı Yasa ile değiştirilmiştir.  

 
3763 SAYILI YASA 

MADDE 1: 2924 Sayılı Kanunun 3. maddesinin (a) ve (b) bentleri 
yürürlükten kaldırılmış ve bu maddenin l. fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Orman kadastro komisyonlarınca orman sınırı dışına çıkarılan yerler, 
Orman Bakanlığının talebi üzerine Hazine adına tescil edilir. Bu yerler, bu 
kanunun hükümleri uygulanmak kaydıyla Orman Bakanlığı emrine geçer. 

3763 Sayılı Yasa ile, 2924 Sayılı Yasanın 2. maddesi değiştirilip dışarı 
çıkarılan yerler, Orman Bakanlığının talebi üzerine Hazine adına tescil 
edilecek, fakat bu kanun uygulanmak üzere Orman Bakanlığının emrine 
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geçecektir. Bu yol açılmakla beraber 2924 Sayılı Yasanın 11. maddesi de 
değiştirilerek çok farklı bir yöntem geliştirilmiştir. 
 
2924 SAYILI YASA 

MADDE 11: Tarım alanına dönüşmüş yerlerin değerlendirilmesi: 
Bu Kanunun 2. madde (c) bendi kapsamına giren tarla, bağ, bahçe, 

meyvelik, zeytinlik, fındıklık, fıstıklık (antep fıstığı) gibi tarım alanları ve 
buralardaki yapı ve tesislerin yerleri; Orman sınırları dışına çıkarıldıkları 
tarihteki fiili durumlarına göre ifraz edilerek, bu yerleri kullanan kişilere, 
rayiç bedelleri peşin veya on yıllık süre içinde ve eşit taksitle alınmak üzere, 
Tarım ve Orman Bakanlığınca satılır. 

Taksitle ödemelerdeki borçlanmalara T.C. Ziraat Bankasının zirai 
kredilere uyguladığı yıllık faiz oranı uygulanır. Bu madde 3763 Sayılı Yasa 
ile değiştirilip aşağıdaki şekli almıştır. 

 (Değişik: 28.08.1991-3763/2 md.) 3402 Sayılı Kadastro Kanununa göre 
bu yerlerin kadastrosu öncelikle yapılır. Kadastro sırasında Hazine adına 
tespit edilen bu yerler üzerinde sözü geçen Kanunun 14. maddesinde 
öngörülen 40 ve 100 dönümlük sınırlama göz önünde bulundurularak 
kullanan kişilerin adları kadastro tutanağının beyanlar hanesinde gösterilir. 
Bu tespitlerin kesinleşmesinden sonra, beyanlar hanesinde adı geçen kişilere 
Orman Bakanlığınca bir Arazi Kullanma Belgesi verilir. 

 (Değişik: 28.01.1991-3763/2 md.) Kadastro Müdürlükleri, tespitlerin 
Hazine adına kesinleştiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde bu yerleri ve 
beyanlar hanesinde belirtilen kişileri Orman Bakanlığına bildirir. Orman 
Bakanlığı tarafından en geç iki yıl içinde bu yerlerin rayiç bedelleri tespit 
edilir ve bunların mülkiyeti beyanlar hanesinde gösterilen kişilere Orman 
Bakanlığınca bedeli karşılığı devredilir. Tespit edilen bedelin peşin 
ödenmemesi halinde, borçlanma sözleşmesine istinaden Bakanlığın talebi 
üzerine Hazine lehine ipotek tesis edilir, rayiç bedel ödenmedikçe bu yerler 
üzerinde temliki tasarrufu bulunulamaz, zirai krediler hariç haczedilemez ve 
rehin edilemez, satış vaadine konu olamaz. Bu husus tapu kütüğünün 
beyanlar hanesinde belirtilir. 

 (Ek: 28.08.1991-3763/2 md.) Evvelce kadastrosu veya tapulanması 
tamamlanan çalışma alanlarında 6831 Sayılı Orman Kanununun 2/B 
maddesi gereğince orman sınırlan dışına çıkarılan yerlerdeki Hazine adına 
ihtilafsız veya hükmen tescil edilmiş veya edilmemiş taşınmaz mallar içinde 
bu madde hükümleri uygulanır. 

 (Ek: 28.08.1991-3763/2. md.) Orman Kanunu hükümlerine göre tahsis 
edilen yerler ile Hazinenin mülkiyetinden çıkan veya kamu hizmetine tahsis 
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edilen veya bu maksatla fiilen kullanılan taşınmaz mallarda bu madde 
hükmü uygulanmaz. 

Yukarıda metni yazılı 3763 Sayılı Yasa ile değiştirilen 2924 Sayılı 
Yasanın 11. maddesine göre dışarı çıkarılan yerler için derhal genel kadastro 
yapılarak ve bu yerler kimin elinde ise (kullanan kişiler lehine) beyanlar 
hanesine şerh verilecektir. Yine aynı yasaya göre Orman Bakanlığı enirine 
geçecek olan bu kesimler için iki yıl içinde rayiç bedel belirlenip bu kişilere 
satış yolu ile devredilecektir. 

Bu yöntem açıkça şunu ifade etmektedir. (ORMANLARDA NİTELİK 
KAYBINI GERÇEKLEŞTİRENLER HEMDE YASA YOLU İLE BU 
YERLERE SAHİP OLACAKLARDIR). 

3763 Sayılı Yasanın Anayasa'ya aykırılığı açık ve tartışmasızdır. İşte bu 
aykırılık nedeniyle Anayasa Mahkemesi 30.03.1993 tarih 1992/48 Esas 
1993/14 sayılı kararı ile 11. maddeyi iptal etmiştir. 

ANAYASA MAHKEMESİNİN yukarıda tarih ve numarası yazılı iptal 
kararının özü şöyledir. 
 

 
ANAYASA MAHKEMESİNİN SON İPTAL KARARI 
 

17.10.1983 günlü, 2924 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının 
Desteklenmesi Hakkında Kanun'un: 

A) 11. maddesinin kimi hükümlerinin iptaline yönelik itiraza ilişkin 
esas incelemenin, 3. fıkranın 2. tümcesinin sonundaki “… kullanan kişilerin 
adları kadastro tutanağının beyanlar hanesinde gösterilir” kuralıyla sınırlı 
olarak yapılmasına, Güven DİNÇER'in “incelemenin itiraz yoluna başvuran 
mahkemenin istemi doğrultusunda maddenin tümü yönünden yapılması 
gerektiği” yolundaki karşı oyu ve OYÇOKLUĞUYLA, 

B) Sınırlama kararı gereğince incelenen yukarıda belirtilen kuralın 
Anayasaca aykırı olduğuna ve İPTALİNE, OYBİRLİĞİYLE, 

C) 11. maddesinin; 
1. Üçüncü fıkrasının “3402 Sayılı Kadastro Kanununa göre bu yerlerin 

kadastrosu öncelikle yapılır” diyen ilk tümcesinden sonra gelen ve iptal 
edilen kuralı dışında kalan diğer kurallarının, 

2. Dördüncü ve beşinci fıkralarının, 
Yukarıda iptal edilen kural nedeniyle uygulanmasına olanak 

kalmadığından 2949 Sayılı Yasanın 29. maddesi gereğince İPTALLERİNE, 
OYBİRLİĞİYLE, 

30.03.1993 gününde karar verildi. 
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Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararının gerekçesi çok uzun olduğu için 
tamamını buraya almıyoruz, zira önemli olan olayın özüdür ve bu özü 
aktarmak, zinciri koparmamak için iptale rağmen yeniden çıkarılan 4127 
Sayılı Yasaya geçiyorum. 
 
4127 Sayılı Yasanın tam metni şöyledir. 

2924 Sayılı orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi 
Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
 
4127 SAYILI KANUN 

MADDE 1: 2924 Sayılı Kanunun 11. maddesinin üçüncü fıkrasına "3402 
Sayılı Kadastro Kanununa göre bu yerlerin kadastrosu öncelikle yapılır." 
Cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümleler eklenmiş ve iptal edilen 
dördüncü ve beşinci fıkraları yeniden düzenlenmiştir. 

Kadastro çalışmaları sırasında, fiili kullanım durumuna göre 
sınırlandırması ve Hazine adına tespit yapılacak bu yerler üzerindeki 
muhdesat ile tasarruf edenlerin isimleri kadastro tutanağının beyanlar 
hanesinde gösterilir, 3402 Sayılı Kanunun 11. maddesinde belirtilen askı 
ilanı hariç, diğer ilanlar yapılmaz. Kadastro çalışmaları sonucunda belirlenen 
kişilerin, bu maddenin dördüncü fıkrasına göre gerçek hak sahibi olup 
olmadıkları hususu, ayrıca Orman Bakanlığınca tespit edilir. Hak 
sahiplerinin bu madde hükmünden yararlandırılmasında, sulu toprakta 40, 
kuru toprakta 100 dönümlük sınırlamaya uyulur. 

Yararlanacak kişilerin hak sahibi olabilmesi için, orman köyü nüfusuna 
kayıtlı olmaları ve bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren geriye 
yönelik en az 5 yıl müddetle o yerde ikamet etmiş bulunmaları gerekir. 

Rayiç bedelin belirlenerek hak sahiplerine tebliğinden itibaren hak 
sahiplerince bir yıl içinde satın alınmayan yerler, ihale ile hak sahipliği 
tanımına uygun üçüncü kişilere, birinci fıkradaki şartlarla satılır. 

31.12.1981 tarihinden itibaren orman köyü nüfusuna kayıtlı olanlar hak 
sahibi sayılırlar. 

MADDE 2: 2924 Sayılı Kanunun 12. maddesinin başlığı ile ikinci ve 
dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Köy yapılarının toplu olarak bulunduğu yerleşim sahalarının 
değerlendirilmesi. 

Bu kişilerin hak sahibi olabilmesi için köy nüfusuna kayıtlı olmaları ve 
bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren geriye yönelik en az 5 yıl 
müddetle o yerde ikamet etmiş bulunmaları gerekir. 

11. maddenin ikinci, üçüncü, beşinci ve altıncı fıkra hükümleri bu madde 
içinde uygulanır. 
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Yürürlük 
MADDE 3: Bu Kanun yayımı tarihinden yürürlüğe girer. 

 
Yürütme 

MADDE 4: Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
İşte ne acıdır ki, Anayasa Mahkemesinin, Anayasa'ya aykırı bularak geniş 

bir gerekçe ile verdiği iptal kararına rağmen siyasi organ, aynı yasayı tekrar 
çıkarmıştır. 

Seçim tarihlerine yakın olarak yasanın yenilenmesi, ülke çıkarlarına 
aykırı olduğu gibi, ormanların bir siyasi yatırım aracı olarak kullanıldığı 
açıktır. 

Burada öyle bir çelişki izlenmektedir ki, Anayasa'nın 169. maddesi, (4. 
fıkrası hariç olmak üzere, ormanların özel mülk olamayacağını, mülkiyetinin 
devredilemeyeceğini, zaman aşımı ile kazanılamayacağını, siyasi 
propaganda aracı yapılamayacağını, Devlet eliyle yönetilip işletileceğini) 
emretmiş olmasına ve buna aykırı yasanın da Anayasa Mahkemesince bu 
gerekçelere dayanılarak iptal edilmiş bulunmasına rağmen aynı yasanın 
ısrarla tekrar çıkarılması bir bakıma Anayasa'nın ihlali şeklinde dahi 
yorumlanabilir. 

Ne var ki, 4127 Sayılı Yasa halen yürürlüktedir ve uygulanmaktadır. 
Bu yasa ile dışarı çıkarılan yerlerde kullanan kişiler adına şerh verilmesi, 

o yerin, orman iken üzerinde zilyetliğin kabulü anlamına geldiği gibi, ormanı 
bilerek tahrip edenlere o anda yakalanmadıkları takdirde ormanı satarak prim 
vermek ve orman tahribi gibi suç teşkil eden bir eylemi meşrulaştırmaktan 
başka hiçbir anlam taşımaz. Bu olgular Hukuk Devleti ilkesi içinde yer 
alamaz. 

Yukarda, 2/B uygulamasına konu teşkil eden yerlerin, bilinçli olarak 
tahrip edildiğini ve bu eylemlerin de yine Orman Yasası uyarınca suç teşkil 
ettiğine değinmiştim. 

Şimdi bu yönü ele alıyorum. 6831 Sayılı Yasanın 14 ve 17. maddeleri suç 
teşkil eden eylemleri tanımlamıştır. 

 
6831 SAYILI YASA 

MADDE 14: Ormanların Muhafazası 
Devlet Ormanlarında, 
A) Yetişmiş veya yetiştirilmiş fidanları kesmek, sökmek, ekim 

sahalarını bozmak, yaş ağaçları boğmak, yaralamak, tepelerini veya dallarını 
kesmek veya koparmak veya ağaçlardan yalamuk, pedavra, hartama 
çıkarmak; 
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B) Dikili yaş veya kuru ağaçları kesmek veya bunları kökünden sökmek 
veya bunlardan kabuk veya çıra veya katran ve sakız çıkarmak, yatık veya 
devrik ağaçlan kesmek veya götürmek, kök sökmek, kömür yapmak; 

C) (Değişik: 03.11.1988-3493/1 md.) Palamut, ıhlamur çiçeği, her çeşit 
orman örtüsü, mazı kozalağı, tıbbi ve sınai nebatları veya orman tohumlarını 
toplayıp götürmek; 

D) (Ek: 03.11.1988-3493/1 md.) Ormanlardaki göl, gölek, baraj, 
derelerde dinamit atmak veya zehir bırakmak suretiyle avlanmak; 

E) (Ek: 03.11.1988-3493/1 md.) Ticaret amacıyla olmaksızın kendi 
ihtiyacı için toprak, kum ve çakıl çıkarmak; 

Yasaktır. 
 
6831 SAYILI YASA 

MADDE 17: Devlet ormanları içinde bu ormanların korunması, istihsal 
ve imarı ile alakalı olarak yapılacak her nevi bina ve tesisler müstesna olmak 
üzere her çeşit bina ve ağıl inşası ve hayvanların barınmasına mahsus yerler 
yapılması ve tarla açılması, işlemesi, ekilmesi ve orman içinde yerleşilmesi 
yasaktır. 

Devlet ormanlarının herhangi bir suretle yanmasından veya 
açıklıklarından faydalanılarak işgal, açma veya herhangi şekilde olursa olsun 
kesme, budama veya boğma yollarıyla elde edilecek yerlerle buralarda 
yapılacak her türlü yapı ve tesisler, şahıslar adına tapuya tescil olunamaz. 
Buralara doğrudan doğruya Orman İdaresince el konulur. Yanan yerlerde 
husule gelen enkaz hiçbir suretle eşhasa satılamaz. Bunlar resmi daire ve 
müesseseler ihtiyacına tahsis olunur. 

 (Değişik: 22.05.1987-3373/7 md.) Turizm alan ve merkezleri dışında 
kalan Devlet Ormanlarında kamu yararına olan her türlü bina ve tesisler için 
gerçek ve tüzel kişilere, Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca bedeli karşılığı izin 
verilebilir. Bu izin süresi kırkdokuz yılı geçemez. Devletçe yapılan tesisler 
dışında kalan her türlü bina ve tesisler izin süresi sonunda eksiksiz ve 
bedelsiz olarak Orman Genel Müdürlüğünün tasarrufuna geçer. Ancak 
isletmenin maksadına uygun faaliyet gösterdiği Orman Genel Müdürlüğünce 
belgelenen hak sahiplerinin kullanma hakları yer, bina ve tesislerin rayiç 
değeri üzerinden belirlenecek yıllık bedelle doksandokuz seneye kadar 
uzatılabilir. Bu durumda devir işlemleri bu uzatma sonunda yapılır. Turizm 
amaçlı tesisler için hak sahipleri adına tapuda irtifak hakkı tesis edilir. İzin 
ve irtifak hakları amaç dışı kullanılamaz. 

 (Ek: 23.09.1983-2896/10 md.) Yukarıdaki fıkrada belirtilen bina ve 
tesislerin, hükmi şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait ormanlarda veya 
hususi ormanlarda yapılmak istenmesi halinde, Maliye Bakanlığının görüşü 
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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. 

Bu maddelerde açıkça (Ormana yapılacak her türlü tecavüz suç 
SAYILMIŞTIR). 

Yine 6831 Sayılı YASANIN 2. bölümünde ceza hükümlerine yer 
verilmiş ve bu olayları yapanlar için müeyyide konulmuştur. 
 
6831 SAYILI YASA 2. BÖLÜM 

MADDE 91: (Değişik: 23.09.1983 - 2896/36 md.) 
14. maddenin (A) ve (B) bentleriyle yasak edilen fiillerden yapacak 

emval veren ağaçları kesenler iki aydan bir seneye kadar hapis ve yapacak 
emvalin beher metreküpü 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 hapis ve odunun beher kentali için bin lira, kömürün beher kentali için 
de beşbin lira ağır para cezasıyla cezalandırılır. Bu surette verilecek para 
cezası üçbin liradan 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, çabukluk sahalarındaki halidir. 

14’üncü maddenin (A) ve (B) bentleriyle yasak edilen ve yukarıdaki 
fıkralarda yazılı bulunmayan fiilleri işleyenler bir aydan üç aya kadar hapis 
ve beşbin liradan otuzbin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. 

 (Değişik: 03.11.1988- 3493/2 md.) 
14'üncü maddenin (C) bendinde yazılı fiilleri işleyenlere onbin lira, (D) 

bendinde yazılı fiilleri işleyenlere yüzbin lira para cezası verilir. 
Bu Kanunun 14'üncü maddesinin (A) ve (B) bentlerine muhalif hareket 

edenler orman sahipleri ise yapılan 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 sahipleri yukarıdaki fıkra hükmüne tabi değildir. 
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14'üncü maddedeki suçları 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 dışındakilerin işlemesi halinde yukarıdaki 
cezalar iki misli artırılır. 
 
6831 SAYILI YASA 2. BÖLÜM 

MADDE 93: (23.09.1983 tarih ve 2896 Sayılı Yasa ile değişik) 
Bu kanunun 17’nci maddesinde yasak edilen fiilleri işleyenler veya izne 

bağlı işleri izinsiz yapanlar, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile 
cezalandırılırlar. 

İşgal ve faydalanma yeniden tarla açmak suretiyle vaki olduğu veya 
yanmış orman sahalarına ilişkin bulunduğu 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 yüzölçümünün beş dekardan fazla olması halinde, bu 
fıkralarda yazılı cezalar yarı oranında artırılır. 

Her türlü mahsul ve tesislerin müsaderesine hükmolunur. Müsadere 
olunan mahsuller satılarak bedeli Orman Genel Müdürlüğünce irad 
kaydolunur. Müsadere olunan tesisler ise Orman Genel Müdürlüğünce 
ihtiyaç görüldüğü takdir ormancılık veya diğer kamu hizmetlerinde 
kullanılabilir. Aksi takdirde ilgili orman idaresince, yıkılmak suretiyle karar 
infaz olunur, idarenin 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 verenler bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası 
ile cezalandırılır. 

Daha sonra çıkarılan 04.07.1995 tarih ve 4114 Sayılı Yasa ile 6831 Sayılı 
ORMAN YASASINDA DEĞİŞİKLİK yapılarak orman suçlarında 
CEZALARIN ARTIRIMI yoluna dahi gidilmiştir. 
 
OLUŞAN AÇIK ÇELİŞKİ ŞUDUR 
 

a) BİR TARAFTAN ORMANA YAPILAN HER TÜRLÜ TACAVÜZ 
SUÇ SAYILIP CEZALANDIRILMAKTA, 

b) DİĞER YANDAN BU EYLEMLERİ GERÇEKLEŞTİRENLER 
İÇİN SUÇ TEŞKİL EDEN FİİLLER NİTELİK KAYBI OLARAK KABUL 
EDİLİP BU KİŞİLERE, BİLİNÇLİ OLARAK YOKETTİKLERİ ORMAN 
ALANLARI, ORMAN REJİMİ DIŞINA ÇIKARILIP SATILMAKTADIR. 
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BU ÇELİŞKİYİ ANLAMAK VE AÇIKLAMAK OLANAKSIZDIR. NE 
VAR Kİ ORMANLARI ŞALGAM TARLASI İLE EŞDEĞERDE TUTAN 
VE GELECEKTE ORMANSIZ KALACAK ÜLKE TOPRAKLARININ NE 
HALE GELECEĞİNİ, BU VATAN TOPRAKLARI ÜZERİNDE 
GELECEK KUŞAKLARIN NASIL YAŞIYACAĞINI YA DA YAŞAYIP 
YAŞIYAMAYACAĞINI, HANGİ MAKAMDA VE NEREDE OLURSA 
OLSUN DÜŞÜNMEYENLER, KONUYU BAŞKA AMAÇLARLA 
KULLANANLAR, ÜLKENİN BÜYÜK KONUSUNU CİDDİYE 
ALMAYANLARLA BU SORUNU ÇÖZMEK OLANAKSIZDIR. 

YASALAR, SİYASİ YATIRIM İÇİN DEĞİL, ÜLKE VE TOPLUM 
YARARINA OLMALIDIR. 

Ormanlarda herkesin sık sık rastladığı bir tabela vardır. 
 (ORMANSIZ TOPRAK VATAN SAYILMAZ) Çok doğru bir özdeyiş. 

Niçin vatan sayılmaz? Öncelikle yaşanabilecek topraklar vatanı oluşturur. 
Ulusun gereksinimi olan (su + oksijeni bol temiz hava + dengeli iklim + 

verimli mahsul alınabilen erozyona uğramamış topraklar + yabanıl hayvan 
topluluğu + ormanla oluşabilen turistik, estetik, ekonomik sosyal olgular.) 

İşte yukarıda sıraladığım fizik nitelikler ve olgular varsa, o topraklar 
üzerinde bir toplum yaşayabilir, varolabilir. 

Bu nitelikleri ve olguları yitiren topraklar üzerinde en gelişmiş sanayi ve 
teknolojiyi dahi yaşatamazsınız. Sanayi ve teknoloji ne kadar gelişmiş olursa 
olsun insanın ilk gereksinimi, öz olarak (su, ekmek ve saymakla bitmeyecek 
kadar sıralayabileceğimiz besin maddeleridir). Bunlar, ormanlarını ayakta 
tutan, koruyan, suyu bol olan, toprakları erozyonla yitirilmemiş ülkeler için 
olasıdır. 

Vatan toprakları bu niteliklere sahip olursa ve bunlar korunduğu sürece, 
ulusun da yaşama olanağı varolacaktır. Bu nitelikleri yitiren topraklar 
vatanımızda olsa, kimseye yasama olanağı vermez. 

 

 
SON ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ GİRİŞİMİ 
 

Bugünkü siyasi iktidar Anayasanın ormanlarla ilgili 169 ve 170. 
maddelerinin değiştirme yoluna girmiştir. 

169.maddenin 4. fıkrası [Bilim ve fen bakımından orman niteliğini 
kaybeden yerlerin dışarı çıkarılmasını] öngörmektedir. 

Şimdi 169. maddede yer alan [Devlet ormanları Devlet eliyle işletilir] 
hükmüne İŞLETTİRİLİR kelimesi eklenerek, ormanların ÖZEL SEKTÖR 
ELİYLE işletilmesine kapı açılmak istenmektedir. 
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Eğer bu değişiklik gerçekleşir ve ormanların işletilmesi özel sektöre 
bırakılırsa, bu olgu ormanların felaketini hazırlar. Şöyle ki; orman 
işletmeciliği ancak Devlet eliyle olabilir. Zira, bu işletmecilik uzun vadeli 
yatırım ve özveri isteyen bir işletmeciliktir. Hiçbir özel sektör, uzun vadeli 
yatırım yapmaz. Kısa sürede rant sağlamak amacını güden ve sadece {kesip 
satmak) yolunu izler. Kesim ve satış başladı mı, en kısa sürede ormanlar yok 
olacağı gibi, devreye yabancı şirketler de girecektir ki, o zaman yabancıların 
ülkemiz topraklarına girmesi, yerleşmesi, ikinci bir kapitülasyon olgusunu 
beraberinde getirir ve ülkemizin [SİYASİ, COĞRAFİ BAĞIMSIZLIĞI, 
EKONOMİSİ, EKOLOJİSİ] tamamen tahrip olur ve yabancı şirketleri 
ülkeden çıkarmak olanaksız hale gelebilir. 

Bu bir felaketin işaretidir ve buna asla fırsat verilmemelidir. 
Anayasanın 170. maddesinde yapılması düşünülen değişikliğe göre, dışarı 

çıkarılan yerlerin satışı yanında ayrıca [DEVİR-TERK-KİRALAMA ve 
AYNİ HAK TESİSİ] gibi yeni olgulara yer verilmiştir. 

Bu şekilde bir değişiklik gerçekleşirse ormanların [BEDELSİZ OLARAK 
DEVRİ - KİŞİ ve KURUMLARA TERKİ - KİRALANMASI SÖZ 
KONUSU OLACAKTIR.] 

Hükümet satıştan 25 milyar dolar para kazanacağını ileri sürmektedir. 
170.maddedeki değişiklikle satış yanına eklenen bu sözler, bu işin 

bedelsiz yapılacağını açıkça göstermektedir. 
Peki, 25 milyar dolar (devir ve terk) söz konusu olduğunda nasıl 

kazanılacaktır? Bu sorunun cevabı yoktur. 
Demek ki, satış ve para kazanılması bir hayal olduğu gibi, ayrıca 

ormanlar KAMU MALI olarak hiç kimseye bedelsiz olarak devir ve terk 
edilemezler. 

Anayasa ve yasalar buna olanak vermez. 
Kamu malını dilediğine bağışlamak, hiçbir siyasi otoritenin gücü 

dahilinde değildir. 
O halde düşünülen değişiklikler, gerçekçi olmadığı gibi yararlı da 

değildir. 
Ülkemizin ormanlarının yok olması sonucunu getirecek bu yanlış ve 

çarpık düşünceden derhal dönülmelidir. 
Esasen, eğer bu siyasi iktidar, bu yolda ülke ve ulus yararına bir şey 

yapmak istiyorsa, Anayasanın 169. maddesinin 4. fıkrasını ve 170. maddeyi 
kaldırıp 6831 Sayılı Yasanın 2/B maddesini iptal etmelidir. 

Zira, 2/B varlığını koruduğu takdirde [AÇMA-TECAVÜZ-YERLEŞME] 
devam edecek ve yeni 2/B alanları oluşacaktır. Bu böyle devam ederse 
Türkiye belli bir süre sonra çöle dönecektir. Bu sorumluluğu ve affedilmez 
tarihi yanlışı hiç kimse YÜKLENMEMELİDİR. 



 72

Batılı bilim adamlarının yaptıkları incelemeler ve uydulardan çekilen 
fotoğraflara göre Türkiye ormanlarına 30 ila 40 yıllık ömür biçilmektedir. 

OYSA BİZ DÜNYA DURDUKÇA TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN VE 
TÜRK ULUSUNUNDA VAROLACAĞINI VE BU TOPRAKLARIN 
EBEDİYETE KADAR VATANIMIZ OLACAĞINI İNANIYOR VE BU 
İLKEYİ ULUS OLARAK SAVUNUYORUZ. BU YÜCE İLKEYİ 
YAŞATMAK İÇİN, TÜRKİYE TOPRAKLARINI VATAN OLARAK 
KORUYABİLMEK İÇİN ORMANLARA MUHTAÇ OLDUĞUMUZU, 
ORMANLARI KORUMAK, ARTIRMAK, YAŞATMAK ZORUNDA 
OLDUĞUMUZU BİLMELİ VE BAŞTA YASA YAPICILAR, YASALARI 
UYGULAYANLAR, RESMİ VE ÖZEL TÜM KURUMLAR VE TOPLUM 
OLARAK, BUNLARA KAYITSIZ ŞARTSIZ İNANMALI, ORMANLARI, 
SİYASİ YA DA KİŞİSEL MADDİ-MANEVİ HER TÜRLÜ ÇIKAR 
DUYGULARININ ÜSTÜNDE, YÜCE, HEM ULUSAL HEM EVRENSEL 
BİR KAVRAM OLARAK, KAFAMIZA VE KALBİMİZE YERLEŞ-
TİRMELİ, DÜŞÜNCE VE EYLEMLERİMİZLE BU İNANCA SAHİP 
OLDUĞUMUZU KANITLAMALI, BU İNANCI SAVUNMA VE 
GERÇEKLEŞTİRMENİN DE BİR VATAN VE VATANDAŞLIK BORCU 
OLDUĞUNU UNUTMAMALIYIZ. 

BU GERÇEKLERİN IŞIĞI ALTINDA ŞU HUSUSLARI 
VURGULAMAK İSTİYORUM 

1. ANAYASA'NIN 169.MADDESİNİN 4. FIKRASI KALDIRILMA-
LIDIR. 

2. 170.MADDE YENİDEN 169.MADDEYE PARALEL OLARAK DÜ-
ZENLENMELİDİR. 

3. 6831 SAYILI YASANIN DEĞİŞİK 2/B MADDESİ KALDIRI-
LARAK UYGULAMASI DERHAL DURDURULMALIDIR. 

4. NİTELİK KAYBI ADI ALTINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN VE 
GÖRÜNMEDEN DEVAM EDEN BU BÜYÜK YANGIN SÖNDU-
RULMELİ, 2/B FELAKETİNE SON VERİLMELİDİR. 
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ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARMA İŞLEMİ VE ORMAN 
DIŞINA ÇIKARILAN ALANLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 
SORUNU 
 
SEDAT AYANOĞLU6 
 
 
 
KISA ÖZET  
 

Tarımda veya hayvancılıkta kullanmak amacıyla ormanların açılması ve 
işgali insanlık tarihi kadar eski bir fenomendir. Bazı ülkelerde orman 
alanlarının tarımsal amaçlarla kullanımı teşvik edilerek özel yasalarla 
düzenlenmiştir. Ormanların kamu malı olduğu, toplumun sağlık ve selameti 
için korunmaları gerektiği ancak 19. yüzyılın sonlarına doğru anlaşılmış, 
korunmaları ve iyileştirilmeleri için gerekli tedbirler alınmaya başlanmıştır. 
Osmanlı döneminde çağdaş ülkelere nazaran İslam Hukukundan 
kaynaklanan gelişmiş bir kamu malı anlayışı mevcuttur. Ancak, buna 
rağmen ormanların taahhüt yoluyla işletilmesi, orman teşkilatının 
yetersizliği, orman kadastrosunun kısa zamanda tamamlanamaması gibi 
nedenlerle bizim ormanlarımız da gereği gibi korunamamıştır. Orman açma 
ve işgali 1950 yılından itibaren uygulamaya konulan politikalar sonucunda 
had safhaya ulaşmış, özel yasalarla orman alanları dağıtıma tabi tutulmuştur. 
Bu politikalar 1961 anayasasına ormanları koruyucu katı hükümlerin 
konulması ile sonuçlanmıştır. Bu hükümlerin etkisi ile orman işgali 
minimuma inmişse de sanayileşme ve şehirleşmenin etkisi ile belli 
bölgelerde 1970’li yılların sonuna doğru büyüklüğüne ulaşan yerleşim 
alanları ortaya çıkmıştır. Bu sosyal sorunun çözülebilmesi ve aynı zamanda 
topraksız köylüye toprak sağlanması için 1970 yılında 1255 sayılı Yasa ile 
1961 Anayasasının 131. maddesine bir fıkra eklenerek sorun çözülmeye 
çalışılmış, ancak sorun çözüleceğin iç göçe ve nüfus artışına paralel olarak 
daha da büyümüştür. 1983 yılında 2896 sayılı Kanun ile bu sorunun kökten 
halli yoluna gidilmiş, 31/12/1981 tarihine kadar orman niteliğini kaybeden 
alanların Hazine adına orman dışına çıkarılması esası benimsenmiştir. 1982 
Anayasası meselenin orman köylüleri ile yakın ilişkisini göz ardı etmeyerek 
orman köylülerini kalkındırmak ve orman bütünlüğünü sağlamak için bu 
alanların değerlendirilerek orman içinden göçürülecek orman köylülerine 
tahsis edilmesini de öngörmüştür. Bu Yasa ihtilal ortamında yanlış 

                                                 
6 Prof. Dr., İ.Ü.Orman Fakültesi, TMMOB Orman Mühendisleri Odası Marmara Şubesi Başkanı 
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değerlendirilerek tepkilere neden olmuş, Anayasanın 170. maddesi ile de 
çelişik olduğundan uzun süre uygulanamamıştır. Bu Yasanın uygulamasını 
sağlamak üzere 1991 yılında 3763 sayılı Yasa ile bazı hükümleri 
değiştirilerek bu alanların şagillerine satılmasına olanak verilmiştir. Bu 
değişiklik Kaynarca Kadastro Mahkemesinin başvurusu üzerine Anayasaya 
Mahkemesi tarafından 1993 yılında iptal edilmiştir. Bu karar üzerine 4127 
sayılı Yasa ile 2924 sayılı Yasanın bazı hükümleri yeniden değiştirilerek bu 
alanların sadece orman köy nüfusuna kayıtlı ve son beş yıldır bu köyde 
ikamet eden kişilere satılması öngörülmüştür. Bu düzenlemelere göre 
çalışmalara başlanmış ve ilk uygulamalar İstanbul’da yapılarak yaklaşık 
7000 ha. 2/B alanı orman köylülerine satılarak tapuları verilmiştir. Ancak, 
Yasada bu alanların orman köylüsü olmayanlara satılamayacağına dair bir 
kısıtlama bulunmadığından kırsal alanda ucuz arazi arayan ve bu tür 
arazilerin zilyetliğini ele geçiren kişi ve kuruluşlar çaresiz kalmış ve hak 
sahibi sayılan orman köylüleri ile gizli anlaşmalar yaparak bu alanların 
zilyetliğini yeniden orman köylülerine devretmişlerdir. Daha sonra 4776 
sayılı Yasa ile sorun çözülmeye çalışılmışsa da bu Yasa da Anayasa 
Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir. Son çare olarak 59. hükümet Anayasa 
değişikliği yaparak sorunu çözmeye çalışmış, bu konudaki iki girişimi de 
Cumhurbaşkanı tarafından Anayasaya aykırı bulunarak TBMM’ne iade 
edilmiştir. Orman dışına çıkarılan alan yaklaşık 476.000 ha. yüzölçümünde 
olup hiçbir bedel ödenmeden şagilleri tarafından tarım ve hayvancılık 
amacıyla kullanılmakta, bir kısmı ise yerleşim alanına dönüşmüş 
bulunmaktadır. Özelikle yerleşim alanlarında mülkiyet sorunu 
çözülemediğinden imar planlaması yapılamamakta, alt yapı çalışmaları 
aksamaktadır. Yaklaşık olarak iki yıl süren tartışmalar sonucunda sorunun 
kısa sürede çözülemeyeceğini gören belediyeler vatandaşlar yasalara rağmen 
altyapı çalışmalarını sürdürerek fiili durum yaratmaya çalışmaktadırlar.  
 

 
I. GİRİŞ 
 

Çevre ve insan sağlığı açısından son derece olumlu etkilere sahip olan 
ormanlar, her toplum için vazgeçilmez doğal kaynaklardandır. Bu 
nedenle,19.yüzyılın sonları ile 20. yüzyılın başlarında gelişmiş ülkeler 
ormanların amaç dışı kullanımını engellemek için milli orman politikalarını 
oluşturarak ormanlarını korumaya çalışmışlardır. Bu çabalara rağmen 
ormanların azalmasına neden olan eylemler devam etmiş, bu eylemler zaman 
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zaman hükümetler tarafından teşvik edilmiş ve bu konuda özel yasalar 
yürürlüğe konulmuştur.7 

Bu gün artık ormanlar kamu malı kabul edilmiştir. Pek çok ülke orman 
varlığını korumak için özel bir hukuki rejim kabul ve ilân etmiştir. Genel 
Hukuka pek çok noktadan istisna teşkil eden bu hukuki rejim bir bütündür. 
bölünemez, kısmen uygulanamaz. Bu rejime aykırı sözleşmeler batıldır. 
Ancak; buna rağmen gelişmiş ülkelerde orman rejimine tabi kılınan alanların 
istisnai hallerde bu rejimden çıkarılmasına cevaz verilmektedir. Örneğin; 
Fransız Orman Kanunu Orman Bakanlığına 150 hektara kadar degrade 
olmuş, ameneje edilmeye elverişli olmayan ormanları satma yetkisi 
vermektedir. İngiliz Orman Kanununda da benzer düzenlemeler mevcuttur. 

Aynı gelişmeler Ülkemizde de cereyan etmiş, orman arazileri sürekli 
olarak işgal edilmiş, bu işgal siyasetçiler tarafından teşvik edilmiş, özel 
yasalarla desteklenmiştir. 
 

 
II- ORMAN DIŞINA ÇIKARMA İŞLEMİNİN KISA TARİHÇESİ 
 

Ülkemizde de ilk Orman Kanunumuz (3116 sayılı Kanun) orman 
niteliğini kaybeden alanların Bakanlar Kurulu kararı ile orman dışına 
çıkarılmasına ve hatta özel yasa ile orman alanlarının satışına izin vermiştir. 
Ancak, 1956 yılına kadar orman niteliğini kaybeden alanların orman dışına 
çıkarıldığına dair herhangi bir bilgiye ulaşılamamıştır. 

31.08.1956 tarihinde yürürlüğe giren 6831 sayılı Orman Kanununun 
2.maddesi de orman niteliğini kaybeden alanların orman sınırları dışına 
çıkarılmasına izin vermiştir. 

1950 yılında 5653 sayılı Kanunla orman tanımı daraltılarak muhafaza 
karakteri taşımayan Funda ve makilik alanlar orman kapsamından çıkarılmış 
ve bu alanların tefrik edilmesi öngörülmüştür. Tefrik edilen alanlar toprak 
tevzi komisyonlarınca dağıtıma tabi tutulmuştur. 1950-1956 yılları arasında 
yaklaşık 500 bin hektar orman alanı orman sınırları dışına çıkarılmıştır. 1956 
yılında 6831 sayılı Kanun yürürlüğe girmiş, bu Yasaya göre teknik anlamda 
ilk 2. madde uygulaması bu yasa ile başlamıştır. 1956-1960 yılları arasında 
Makiye tefrik edilen ve orman niteliğini kaybettiği için orman dışına 
çıkarılan alan yaklaşık 200 bin hektardır. Ancak, 1960 ihtilalinden sonra 
oluşturulan Milli Birlik Hükümetine yapılan ihbarlar sonucunda bu 
çalışmalar iptal edilmiştir. 

                                                 
7 Amerika Birleşik Devletleri'nde 1876'da bazı eyaletlerde hane başına 40 acre (20 ha) orman 
dağıtılmıştır. Ülkemizde de 1920 Baltalık Kanunu ile hane başına 18,5 dönüm baltalık orman verilmiştir. 
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1950-1960 yılları arasında orman alanlarının özel yasalarla adeta 
dağıtıma tabi tutulması, münhasıran orman suçları için ortalama iki yılda bir 
af yasası çıkarılması üzerine 1961 anayasasına ormanlar hakkında detaylı 
hükümler içeren 131.madde konulmuş ve bu madde ile orman alanlarının 
daraltılması olanağı ortadan kaldırılmıştır. Bu düzenleme ile 6831 sayılı 
yasanın 2.maddesi ölü bir hüküm haline gelmiştir. Daha sonra orman 
niteliğini kaybeden yerlerin orman dışına çıkarılmasına olanak veren özel bir 
yasa kabul edilmiş İse de Anayasanın 131.maddesinin orman alanlarının 
daraltılmasına izin vermediği gerekçesiyle Anayasa Mahkemesince iptal 
edilmiştir. 

Orman içi yerleşimlerin yarattığı sıkıntı nedeniyle 1970 yılında 1255 
sayılı Kanunla 1961 Anayasasının 131.maddesine bir fıkra eklenerek 
Anayasanın yürürlüğe girdiği 15.10.1961 tarihinden önce orman niteliğini 
kaybeden tarım alanı veya yerleşim alanı haline dönüşen veya tarımda 
kullanılmasında yarar görülen yerlerin orman sınırları dışına çıkarılmasına 
izin verilmiştir. 1973 yılında Anayasanın bu hükmüne göre 1744 sayılı 
kanunla 6831 sayılı kanunun 2.maddesi değiştirilmiş, 1974 yılında “Orman 
Sınırları Dışına Çıkarılacak Yerler Hakkında" Tüzük yürürlüğe konularak 
uygulamaya başlanmıştır. Bu Yasaya dayanılarak 1983 yılına kadar yaklaşık 
170.000 hektar alan orman dışına çıkarılmıştır. Bu Yasa iki noktadan 
eksiktir. Birinci eksiği orman dışına çıkarma işleminden doğacak 
uyuşmazlıklar için görevli yargı merciini belirtmemiş olmasıdır. Bu eksiklik 
Uyuşmazlık Mahkemesince 1978-1979 yıllarında giderilerek idari yargının 
görevli olduğuna karar verilmiştir. İkinci eksiklik orman dışına çıkarılacak 
arazilerin nasıl değerlendirileceğinin belirlenmemiş olmasıdır. Bu nedenle 
bu dönemde orman dışına çıkarılan alanlar kapanın elinde kalmıştır.  
 

 
III- ANAYASAL HÜKÜMLER 
 

12 Eylül 1980 yönetimince hazırlanan 1982 Anayasasında büyük ölçüde 
1961 Anayasasının hükümlerine yer verilmiştir. 1982 Anayasasının 
169.maddesinin 4.fıkrasına göre; Orman olarak muhafazasında bilim ve fen 
bakımından hiçbir yarar görülmeyen, aksine tarım alanlarına 
dönüştürülmesinde kesin yarar görülen yerler ile; 31.12.1981 tarihinden önce 
bilim ve fen bakımından orman niteliğini tam olarak kaybetmiş olan tarla, 
bağ, meyvelik, zeytinlik gibi çeşitli tarım alanlarında veya hayvancılıkta 
kullanılmasında yarar olduğu tespit edilen araziler, şehir, kasaba ve köy 
yapılarının bulunduğu yerler dışında, orman sınırlarında daraltma yapılamaz. 
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Görüldüğü gibi 1982 Anayasa koyucusu sorunu daha geniş açıdan ele 
almış orman olarak korunmasında yarar bulunmayan yerlerin orman içinden 
göçürülecek köylülere tahsis edilmek ve tarımda kullanılmak koşuluyla her 
zaman orman dışına çıkarılmasını öngörmüş, ayrıca 15.10.1961 - 31.12.1981 
tarihleri arasında işgal edilerek orman niteliğini kaybeden alanların da orman 
dışına çıkarılmasına olanak vermiştir. İşte bu düzenleme orman işgalcilerine 
cesaret vermiş,orman işgalini hızlandırmıştır. Zira, vatandaşlar orman suçu 
işleyerek ormanı açan ve yerleşenlerin sonunda haklı (!) çıktığını görmüştür.  

1982 Anayasasında iki türlü orman dışına çıkarma işlemi 
düzenlenmektedir. Birinci tür; orman olarak muhafazasında kesin olarak 
yarar görülmeyen, aksine tarım alanına dönüştürülmesinde kesin yarar 
bulunan orman alanlarıdır. Bu alanların orman dışına çıkarılmasında 
herhangi bir tarihte orman niteliğini kaybetmiş olma koşulu aranmamaktadır. 
Bu tür alanlar her zaman orman dışına çıkarılabilir. Bu düzenleme Akdeniz 
ve Ege kıyılarında orman sınırları içinde bulunan ve henüz işgal edilmemiş 
Funda ve Makilik alanlar için yapılmıştır. Bu alanların hiçbir zaman verimli 
orman alanına dönüştürülemeyecekleri düşünülerek orman dışına 
çıkarılmaları ve Devlet eliyle imar ve ihya edilerek orman içinden 
göçürülecek orman köylülerine tahsisi ön görülmüştür. Bu hususlar gerek 
1982 Anayasası özel ihtisas komisyonu raporlarında gerekse 2924 sayılı 
Kanunun gerekçesinde ifade edilmiştir. Yasa koyucu bu şekilde orman içi 
iskân sorununu çözerek orman köylülerinin kalkınması, orman bütünlüğünün 
sağlanması, orman suçlarının azalması ve orman halk ilişkilerinin 
düzeltilmesi hedeflerine ulaşmak istemiştir. 

İkinci tür orman dışına çıkarma ise 31.12.1981 tarihinden önce orman 
niteliğini kaybeden, tarım veya yerleşim alanına dönüşmüş veyahut tarım ve 
hayvancılıkta kullanılmasında yarar görülen alanlardır. Görüldüğü gibi bu 
alanlar belirlenen tarihten önce çeşitli biçimlerde işgal edilerek orman 
niteliği kaybettirilmiş ve halihazırda işgal edilmiş alanlardır. Bu alanlar 
arasında “tarım veya havyacılıkta kullanılmasında yarar görülen alanlar” da 
bulunmaktadır. Bu alanlar henüz işgal edilmemiş olmakla birlikte 
31/12/1981 tarihi itibariyle orman örtüsü taşımayan, tarım veya 
hayvancılıkta kullanılması daha yararlı görülen alanlardır. Birinci tür alanlar 
ile bu alanlar arasında ne gibi bir fark bulunduğu düşünülebilir. Kanımca 
aradaki fark birinci tür alanların hiçbir zaman yeniden verimli orman alanına 
dönüştürülemeyecek ve halen orman tanımına uyacak ölçüde bitki örtüsü 
(Funda veya Maki) taşıyan alanlar olmasıdır. İkinci tür alan ise ormana 
dönüştürülmesi mümkün olmakla birlikte tarımda kullanılması daha uygun 
bulunan verimli arazilerdir. 1982 Anayasasındaki bu düzenlemeler 2896 
sayılı Kanunla Orman Kanununa taşınmıştır. Bu Kanunla Orman Kanununun 
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2. maddesi yeniden düzenlenmiş,devlet ormanından çıkarılan alanların 
Hazine adına orman dışına çıkarılması öngörülmüştür.  

1982 Anayasasında orman dışına çıkarma konusunda 1974-1982 yılları 
arasında yaşanan problemler nedeniyle orman sınırları dışına çıkarma işlemi 
çok yönlü ele alınmış, orman sınırları dışına çıkarılan yerlerin devlet eliyle 
imar ve ihya edilerek orman içinden göçürülecek köylülere tahsisi ön 
görülmüştür.  

82 Anayasasının 170. maddesine göre; “Ormanlar içinde veya 
bitişiğindeki köyler halkının kalkındırılması ormanların ve bütünlüğünün 
korunması bakımından, ormanların gözetilmesi ve işletilmesinde Devletle bu 
halkın işbirliğini sağlayıcı tedbirlerle, 31.12.1981 tarihinden önce bilim ve 
fen bakımından orman niteliğini tamamen kaybetmiş yerlerin 
değerlendirilmesi; bilim ve fen bakımından orman olarak muhafazasında 
yarar görülmeyen yerlerin tespiti ve orman sınırları dışına çıkartılması; 
orman içi köyler halkının kısmen veya tamamen bu yerlere yerleştirilmesi 
için Devlet eliyle anılan yerlerin ihya edilerek bu halkın yararlanmasına 
tahsisi kanunla düzenlenir.”. 

170.madde hükümleri ve gerekçesi dikkatle incelendiğinde; ormanların 
korunması, orman bütünlüğünün sağlanması ve esasen zor koşullarda 
yaşamını sürdüren orman köylülerinin kalkındırılması için devlete; 

1- Yukarıdaki amaçları gerçekleştirmek üzere devletle halkın işbirliğini 
sağlayacak tedbirleri almak, 

2- 31.12.1981 tarihinden önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini 
tamamen kaybetmiş yerleri değerlendirmek, 

3- Bilim ve fen bakımından orman olarak muhafazasında yarar 
görülmeyen yerleri tespit ederek orman sınırları dışına çıkarmak, 

4- Orman içindeki köyler halkını kısmen veya tamamen bu yerlere 
yerleştirmek, 

5- Orman dışına çıkarılan yerleri devlet eliyle ihya ederek bu halkın 
kullanımına tahsis etmek, 

6- Bu halkın işletme araç ve gereçleri ile diğer girdilerinin sağlanmasını 
kolaylaştırmak,  

7- Orman içinden nakledilecek köyler halkına ait arazileri devlet ormanı 
olarak derhal ağaçlandırmak 

görevleri yüklenmiştir. 
Anayasa bu hususların kanunla düzenlenmesini öngördüğünden 

17.10.1983 tarihinde 2924 sayılı "Orman Köylülerinin Kalkınmalarının 
Desteklenmesi Hakkında Kanun" yürürlüğe konulmuştur. 
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IV- 2924 SAYILI KANUN 
 

Bu Yasa; 
- Orman olarak muhafazasında bilim ve fen bakımından hiçbir yarar 

görülmeyen, aksine tarım alanına dönüştürülmesinde kesin yarar olan 
yerleri,  

- Otlak, kışlak, yaylak gibi yerleri, 
- Tarla, bağ, bahçe, meyvelik, zeytinlik, fındıklık, fıstıklık gibi çeşitli 

tarım alanlarını, 
- Şehir, kasaba ve köy yapılarının toplu bulunduğu yerleşim sahalarını 

kapsar.  
Yasanın ilk biçimine göre belediye ve mücavir alan sınırları içinde kalan 

şehir, kasaba, köy yapılarının toplu olarak bulunduğu alanlar ilgili 
belediyelerin mülkiyetine bedelsiz geçer. 

Orman sınırları dışına çıkarılan bu yerlerde hak iddia edenlerin açtıkları 
davalar sonucunda buraların gerçek ve tüzel kişilere ait olduklarına karar 
verilirse, bu taşınmazlar genel hükümlere göre kamulaştırılır. 

2924 sayılı kanunun 3. bölümü; orman sınırları dışına çıkarılacak arazinin 
değerlendirilmesi esaslarını düzenler. Orman dışına çıkarılan arazi, 
değerlendirme açısından 4 kategoriye ayrılmış ve 4 ayrı maddeyle 
düzenlenmiştir. 

10.madde; otlak, kışlak ve yaylakların değerlendirilmesini düzenler. Bu 
nitelikteki yerler Orman Bakanlığınca bir veya birden fazla orman köyüne 
bedelsiz tahsis edilir. 

11.madde tarım alanına dönüşmüş yerlerin değerlendirilmesine ilişkindir. 
Bu nitelikteki yerler orman dışına çıkarıldıkları tarihteki fiili durumlarına 
göre ifraz edilerek, bu yerleri kullananlara rayiç bedel üzerinden satılacaktır. 

12.madde Belediye ve mücavir alan sınırları dışında kalan yerleşim 
alanına dönüşmüş yerlerin değerlendirilmesini düzenlemektedir. Bu 
nitelikteki yerler orman dışına çıkarıldıkları tarihteki fiili durumlarına göre 
ifraz edilerek rayiç bedel üzerinden yapı sahiplerine satılır. 

13.madde; Belediye ve mücavir alan içinde kalan yerleşim alanına 
dönüşmüş yerlerin değerlendirilmesine ilişkindir. Bu yerlerde 2805 sayılı 
kanun uygulanacak ancak belediyece tespit edilecek arsa payının yarısı imar 
fonu yerine 6831 s.k. un ek 3.maddesinde sözü edilen "Orman Köylülerinin 
Kalkındırılması Fonuna" yatırılacaktır. Orman Bakanlığı, bu nitelikteki 
yerlerin tespiti, tefrik ve tescil işlemlerini öncelikle yaptırmak ve bunları 2 
yıl içinde tamamlamak zorundadır. 

Yukarıda kısaca özetlenen 2924 sayılı kanun, 3763 sayılı kanunla 
değiştirilmiştir. 
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IV- 3763 SAYILI KANUN 
  

Bu Kanunla yapılan değişiklikler aşağıdaki şekilde özetlenebilir; 
3763 s.k. un 1.maddesi 2924 s.k.'un 3.maddesinin a ve b bentlerini 

yürürlükten kaldırır ve 1.fıkrayı "Orman Kadastro Komisyonunca orman 
dışına çıkarılan yerler Orman Bakanlığı'nın talebi üzerine hazine adına tescil 
edilir. Bu yerler kanun hükümleri uygulanmak kaydıyla Orman Bakanlığı'nın 
emrine geçer" şeklinde değiştirir. 

Orman dışına çıkarılan yer nerede olursa olsun artık Orman Bakanlığı 
tarafından değerlendirilecektir. 2. ve 3. fıkra hükümleri saklıdır. 

3763 sayılı kanunun 2. maddesiyle, 2924 sayılı kanunun 11.maddesinin 
3.fıkrasını değiştirilmiş ve bu maddeye 3 fıkra ilave edilmiştir. Değiştirilen 
3. fıkra satılan yerlerin mülkiyetinin şagillere devrini düzenlemekteydi. 
Değişik 3.fıkra gereğince bu yerlerin kadastrosu öncelikle yapılır. Tespit 
hazine adına yapılarak kullananların adları 3402 s.k. un 14. maddesindeki 40 
ve 100 dönümlük sınırlar gözetilerek tutanağın beyanlar hanesine yazılır. 
Tespitin kesinleşmesi üzerine bu kişilere Orman bakanlığınca "bir arazi 
kullanma belgesi" verilir. 

Ek 4. fıkraya göre; Kadastro Müdürlükleri tespitin Hazine adına 
kesinleşmesi üzerine 1 ay içinde bu yerleri ve beyanlar hanesindeki kişileri 
Orman Bakanlığına bildirecektir. Orman Bakanlığı en geç 2 yıl içinde rayiç 
bedeli tespit ederek bu yerlerin mülkiyetini beyanlar hanesinde gösterilen 
kişilere devreder. Borçlanma halinde hazine lehine ipotek tesis edilir. Bedel 
ödenmedikçe bu yerlerde temliki tasarruflarda bulunulamaz. Zirai Krediler 
hariç haczedilemez ve rehin edilemez. Satış vaadine konu olamaz. Bu husus 
beyanlar hanesinde gösterilir. 

Ek 5. fıkra; evvelce kadastrosu veya tapulaması yapılan yerler 2/B 
uygulaması yapılıp da Hazine adına ihtilafsız ve hükmen tescil edilmiş veya 
edilmemiş yerlerde de 11. madde hükümlerinin uygulanacağını 
belirtmektedir. 

Ek 6. fıkra, Orman Kanununa göre tahsis edilen yerlerle Hazinenin 
mülkiyetinden çıkan veya kamu hizmetine tahsis edilen veya bu maksatla 
fiilen kullanılan taşınmaz mallarda 11. madde hükümlerinin 
uygulanamayacağını belirtmektedir. 

3763 sayılı kanunun 3.maddesiyle 2924 sayılı kanunun 12.maddesinin ilk 
ve son fıkraları değiştirilmiştir. 1.fıkradan "......., belediye ve mücavir alan 
sınırları dışındaki" ibaresi çıkarılarak, "Tarım ve Orman Bakanlığı" ibaresi 
"Orman Bakanlığı" olarak düzeltilmiştir. 
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Son fıkra ise yeni duruma göre düzeltilerek "11.maddenin 2. ve 3.fıkra 
hükümleri" yerine "11.maddenin 2., 3., 4., 5. fıkra hükümleri” biçimine 
sokulmuştur. 

3763 s.k. un 4.maddesiyle 2924 s.k. un 13.maddesi tamamen yürürlükten 
kaldırılmıştır.  

2924 s.k.’a 3763 s.k. ile bir ek madde konularak 2510 ve 4753 s.k.’lara 
göre yanlışlıkla göçmenlere veya çiftçilere verilen topraklara ilişkin 
kayıtlardan hükümsüzlüğüne karar verilenler için bedel alınmayacağı hükme 
bağlanmıştır. 3763 s.k.’la yapılan değişikliklerle orman dışına çıkarılan 
yerler üzerinde Belediyelere tanınan haklar geri alınmış ve satış yetkisi 
Orman Bakanlığı'na bırakılarak elde edilecek gelirin tamamen Orman 
Köylülerini Kalkındırma Fonuna aktarılması sağlanmıştır. 
 

 
V- 30/03-1993 TARİHLİ ANAYASA MAHKEMESİ KARARI  
 

1993 yılında görülmekte olan bir dava nedeniyle Kaynarca Kadastro 
Mahkemesi 3763 sayılı Kanunla yapılan düzenlemelerin anayasa aykırı 
olduğu gerekçesiyle iptalini isteyerek Anayasa Mahkemesine başvurmuştur. 

Kaynarca Kadastro Mahkemesi, 3763 sayılı kanunla değişik 
3.fıkrasındaki “..... kullanan kişilerin adları kadastro tutanağının beyanlar 
hanesinde gösterilir" ve aynı maddeye 3763'le eklenen 4.fıkradaki "....... 
beyanlar hanesinde gösterilen kişilere......" ibarelerinin Anayasanın 10, 44, 
56, 169 ve 170.maddelerine aykırı olduğunu iddia etmiş ve iptalini istemiştir. 

Mahkeme "hiçbir hukuk düzeni haksız bir nedene dayanarak hak 
kazanılmasına olanak tanımamalıdır” diyerek orman alanlarının zilyedlikle 
kazanılmasının mümkün olmadığını vurgulamış, bu nedenle esasen haksız 
olan zilyedliğin haklı bir sebep olarak kabul edilemeyeceğini, bunu 
sağlayacak yasal düzenlemenin de uygun görülmemesi gerektiğini belirtmiş 
ve iptali istenen ibarelerle devlet ormanını haksız olarak işgal edip onun 
orman dışına çıkmasına sebep olan kişinin bu eyleme dayanarak haklı 
duruma getirildiğini savunmuştur. 

Anayasa Mahkemesi, itirazın irdelemesini yaparken Kanunun 
Anayasanın 10, 44, 56, 169.maddelerine aykırılığı iddiasını kabul 
etmemiştir. A.Y.M. öncelikle itirazın haksız zilyede hak tanıyarak hukuki 
sonuç yaratan 11. maddenin 3.fıkrasının 2.cümlesindeki “.........kullanan 
kişilerin adları kadastro tutanağının beyanlar hanesinde gösterilir" ibaresiyle 
sınırlandırılmasına karar vermiştir. Buna gerekçe olarak 170. md. açısından 
yapılan incelemede, orman dışına çıkarılan alanların imar ve ihya edilerek 
öncelikle orman köylülerine tahsisinin gerektiği, halbuki 2924 s.k.’nun 3763 
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s.k. ile değişik 11. maddesiyle bu alanları kullanan kişilere orman köylüsü 
olup olmadıkları gözetilmeden satışının öngörüldüğü, bu nedenle iptali 
istenen düzenlemenin Anayasanın 170. maddesine göre aykırı olduğu 
hususları ileri sürülmüştür. 

Anayasa Mahkemesinin iptal kararı üzerine doğan boşluğu doldurmak 
için hazırlanan yasa teklifleri 170. maddenin ruhuna uygun olmayıp bu 
arazilerin satışı yoluyla devlete gelir temin etme esasına göre 
hazırlanmışlardır. 

Sonuçta 30.10.1995 yılında 4127 sayılı yasa ile bu sakıncaları gidermek 
üzere, 2924 sayılı yasanın 11. ve 12.maddelerinde yapılan değiştirilmiştir. 
 

 
VI- 4127 SAYILI YASA VE UYGULAMASI  
 

Bu Yasaya göre; 
1. Kadastro çalışmaları sonucunda belirlenen şagillerin gerçek hak sahibi 

olup olmadıkları hususunun Orman Bakanlığınca tespit edileceği, 
2. Hak sahiplerinin bu hükümlerden yararlandırılmasında 3083 sayılı 

Kanunda yer alan sulu toprakta 40, kuru toprakta 100 dönümlük sınırlamaya 
uyulacağı, 

3. Orman köyü nüfusuna kayıtlı olan ve 4127 sayılı yasanın yürürlüğe 
girdiği 04.10.1995 tarihinden önce en az beş yıl müddetle o yerde ikâmet 
etmiş olanların hak sahibi sayılacağı, 

4. Rayiç bedelin hak sahibi olanlara tebliği tarihinden itibaren 1 yıl 
içinde satın alınmaması durumunda ihale ile diğer hak sahiplerine satılacağı, 

5. 31.12.1981 tarihinden itibaren orman köyü nüfusuna kayıtlı olanların 
da hak sahibi sayılacağı, 

6. Köy yapılarının toplu olarak bulunduğu yerleşim alanlarındaki 
şagillerin de hak sahibi sayılabilmeleri için o köy nüfusuna kayıtlı olmaları 
ve 04.10.1995 tarihinden itibaren geriye doğru en az 5 yıl o yerde ikâmet 
etmiş olmaları gerektiği 
şeklinde değişiklikler yapılmış, 31.07.1997 tarihinde "Orman Köylülerinin 
Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik" çıkarılarak ülke 
çapında uygulamaya başlanmıştır. Bu uygulamalar sırasında; 

- Politik nedenlerle hızlı hareket edilmiş, mesele yeteri kadar 
tartışılmadan uygulamalara başlanmıştır. Uygulama sırasında; 

- Hak sahibini tespit komisyonları ve değere takdir komisyonlarında 
konuyla ilgili yeterli birikimi olmayan orman endüstri mühendisleri 
görevlendirilmiş, hak sahiplerinin tespiti konusunda titiz davranılmamış, köy 
muhtarlıklarının verdikleri belgelerle yetinilmiştir. 
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- Değer takdir komisyonları taşınmazlara çok düşük değerler biçmiştir.Bu 
uygulama kırsal kesim için doğru olabilir. Ancak,arazi rantının çok yüksek 
olduğu bölgelerde rayiç bedel mutlaka uygulanmalıdır. 

- 2B parsellerinin ifrazında orman sınırları içine girilmiş, orman dışına 
çıkarılmayan alanların da ifraz edildiği görülmüştür. 

- 2B parselleri içinde özellikle dere yataklarında orman örtüsü taşıyan 
alanlar sahipsiz kalmış, daha sonra çamlık, çalılık, kayalık, taşlık veya ham 
toprak vasfı ile tapuya tescil edilmiştir. 

- En önemlisi orman kadastrosuna itiraz hakkını kaybettiği için tapulu 
mülkü elinden çıkanlarla ormandan arazi kazanmak için orman örtüsünü yok 
edenler bir tutulmuş, ikinci grup orman suçu işlemelerine rağmen adeta 
ödüllendirilmiştir. 

- Bu çalışmalar İstanbul Ömerli Beldesinde yoğunlaştırılmış, fiili 
kullanım durumlarına göre ifraz edilen 2B parselleri hak sahibi orman 
köylülerine satılmış, törenle tapu dağıtılmıştır. 

olmalarına rağmen orman sınırları dışına çıkarıldığı ve yasaya aykırı 
yollarla orman köylüsü olamayanların eline geçtiği ortaya çıkmıştır. 

Orman sınırları dışına çıkarılan yerlerin Anayasanın 170. maddesinde 
açıkça belirtilmemiş olmasına rağmen 2924 sayılı yasanın ilk şeklindeki 
düzenlemelerden de anlaşılabileceği gibi yasa koyucu bu alanları 2 grupta 
mütalâa etmiş, orman olarak korunmasında kesin olarak yarar görülmeyen 
aksine tarımda kullanılmasında kesin yarar görülen yerleri (2A’ya göre 
orman dışına çıkarılan yerler) diğerlerinden ayırarak bu yerlerin orman 
içinden göçürülecek olanlara imar ve ihya edilerek tahsis edilmesini 
öngörmüş, devir ve temlikini ve amaç dışında kullanılmasını yasaklamıştır. 
Aynı yasaklamaları maalesef yasanın 2/B maddesine göre orman dışına 
çıkarılan tarım alanları için getirmemiştir. Yasadaki bu boşluk vatandaşlar 
tarafından değerlendirilerek zilyedliği devir veya satış vaadi sözleşmeleri ile 
bu alanlar el değiştirmiştir. 

- 1995 yılında 4127 sayılı yasa ile yapılan değişiklik söz konusu alanların 
sadece orman köy nüfusuna kayıtlı olan kişilere satılmasını öngördüğünden 
orman köylüsü olmayıp bu alanlara yatırım yapan kişileri çaresiz bırakmıştır. 
Bu kişiler zilyedliğin devri veya satış vaadi sözleşmeleri ile satın aldıkları bu 
yerlerin tapusunu alabilmek için yasaya göre hak sahibi sayılan kişilerle gizli 
sözleşmeler yapmış, gerekli işlemler bu şekilde anlaşma yapılan orman 
köylüleri adına yürütülmüş, bu köylüler tarafından satın alınan yerler daha 
sonra gerçek sahiplerine devredilmiştir. Bu uygulamalar büyük çalkantılara 
neden olmuş, bu şekilde arazi edinenler ve onlara yardımcı olanlar “Hazine 
arazilerini eline geçirmek için çete oluşturmakla” suçlanmış ve DGM’de 
yargılanmıştır. 
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- Bu gelişmeler üzerine Orman Bakanlığı işlemleri tamamen durdurmuş 
ve inceleme başlatmıştır. Bu incelemeler sonucunda beşyüz civarında 
meslektaşımız aleyhinde haklı veya haksız olarak dava açılmıştır.  

Görüldüğü gibi Anayasa Mahkemesinin iptal kararı meseleyi çıkmaza 
sokmuş, ne sorun çözülmüş, ne de beklenen gelir elde edilebilmiştir. Bunun 
üzerine 29.06.2001 tarihinde 4706 sayılı “Hazineye ait taşınmaz malların 
değerlendirilmesi...” hakkında yasa yürürlüğe konulmuştur. 
 

 
VII- 4706 SAYILI YASA 
 

- Bu Yasanın 3. maddesinin 1. fıkrası ile Hazine adına orman sınırı dışına 
çıkarılan yerlerde yapılacak uygulamalar 2924 sayılı kanun kapsamından 
çıkarılmış ve tüm yetkiler Maliye Bakanlığına devredilmiştir.  

- Bu alanlarda 3194 sayılı İmar Kanunundan doğan kısıtlamalar da 
ortadan kaldırılmış, 2B parsellerini ifraz ve tevhid işlemleri 
kolaylaştırılmıştır. Bu yerler 492 sayılı Harçlar Kanununun 63. Maddesinde 
yer alan harca esas değerinden az olmamak üzere rayiç bedeli üzerinden 
köylerde varsa öncelikle kullanıcısı orman köylüsüne, belediye ve mücavir 
alan sınırları içinde kullanıcılarına doğrudan satılabileceği gibi aynı amaçla 
harca esas metrekare birim değeri üzerinden ilgili belediyelere ve Arsa Ofisi 
Genel Müdürlüğüne de devredilebilir. 

- Bu yerlerin kullanıcıları tarafından satın alınmasına ilişkin talepler 
öncelikle sonuçlandırılır. 30 gün içinde kullanıcıları tarafında satın 
alınmayan yerler ile kullanıcısı bulunmayan yerler hazineye ait diğer 
taşınmaz mallar gibi değerlendirilir. Yasanın 3. maddesinde 2B alanlarına 
ilişkin önemli düzenlemeler bundan ibarettir. 

Orman sınırları dışına çıkarılan yerlerin değerlendirilmesi konusunda 
4706 sayılı yasa ile yapılan bu düzenlemeler Cumhurbaşkanımız tarafından 
Anayasaya aykırı bulunmuş ve AYM ne götürülmüştür. Mahkeme 
23.01.2002 tarih ve 2001/382 esas 2002/2 karar sayılı ilâmla giderilmesi güç 
yada olanaksız zararlar doğuracağı gerekçesi ile yürütmenin durdurulmasına 
karar vermiş, 23.01.2002 tarih ve 2001/382 esas 2002/21 karar sayılı ilâmla 
bu düzenlemeler iptal etmiştir.  

 

 
VIII- ANAYASA HÜKÜMLERİNE DEĞİŞTİRME GİRİŞİMLERİ 

  
Bu noktada iktidara gelen 59. Hükümet Meclisteki çoğunluğuna 

güvenerek Anayasanın ilgili maddelerini değiştirmeye çalışmıştır. 59. 
Hükümet ilk girişiminde sadece 170. maddede değişiklik yapmakla 
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yetinmeyerek 169. maddeye bir ilave yaparak orman üretim işlerini özel 
sektöre açmaya çalışmıştır. Orman dışına çıkarılan alanların 
değerlendirilmesi konusunda ise hükümete çok geniş yetkiler tanıyan 
düzenlemeler yapmıştır. Bu düzenlemeler yoğun tepkilere neden olmuş ve 
Cumhurbaşkanı tarafından anayasaya aykırı olduğu ve toplumsal barışı 
bozacağı gibi gerekçelerle yeniden görüşülmek üzere TBMM ne iade 
edilmiştir. 

59. Hükümet eleştirileri dikkate alarak 169. maddede yapmak istediği 
değişiklikten vazgeçmiş, orman dışına çıkarılan alanların 
değerlendirilmesinde ise; bu alanların orman köylülerine öncelik verilerek 
satılmasını öngören bir değişiklik yapmıştır. Bu değişiklik de sayın 
Cumhurbaşkanı tarafından orman açma ve işgal suçlarını özendireceği ve 
suç işleyenlerin ödüllendirilmiş olacağı gibi gerekçelerle yeniden TBMM ne 
iade etmiştir. Bu gelişmeler üzerine Hükümet sorunu erteleyerek herkesin 
kabul edeceği bir çözüm arayışı içine girmiştir. 
 

 
IX- SONUÇ VE ÖNERİLER 
 

2924 sayılı Yasa henüz tasarı halinde iken İ.Ü. Orman Fakültesi de 
03.05.1980'de bu tasarıyı yeterli bulmamış ve bunun gerekçelerini; kalkınma 
kavramını kısıtlı ele aldığı, belli tedbirleri içermediği, orman dışına 
çıkarmalarla doğan imkanların belli disiplinler altında köylüye 
kullandırılmasının gerekliliği, yanlış arazi kullanımının söz konusu olduğu, 
orman köylüsünü içinde bulunduğu ekonomik sıkıntıdan kurtarmanın 
yolunun onlara sadece toprak vermek olmadığı, yasa teklifinin 170. maddeyi 
tam olarak kapsamadığı, sadece satışı öngördüğü, teklifte hak sahibi 
sayılmanın ölçülerinin objektif olarak belirlenmediği, arazi sınıflandırmasına 
yer vermediği, ülkemiz kalkınma hedeflerini gözden uzak tuttuğu, çıkarılan 
alanların bütün olarak ihya, tahsis, planlama işlerinin garanti altına alınması 
gerektiği şeklinde sıralamıştır. 

Bu gerekçelerin çoğu halen geçerliliğini korumaktadır. 
Anayasa Mahkemesinin, Kaynarca Kadastro Mahkemesinin ileri sürdüğü 

gerekçelere verdiği yanıtlar da doyurucu değildir. Bu kanunla, orman açma 
ve işgal suçu işleyenler ödüllendirilmekte, eşitlik, adalet, hakkaniyet gibi 
hukuk normları çiğnendiği gibi toplum bu suçları işlemeye 
yönlendirilmektedir. Sayın Cumhurbaşkanı bu gerekçeleri aynen 
benimseyerek 59. Hükümet tarafından gerçekleştirilen anayasa 
değişikliklerini TBMM ne iade etmiştir. Ancak; sorun ortadadır ve çözüm 
beklemektedir.  
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Yukarıda detaylı bir şekilde açıklandığı gibi orman sınırları dışına 
çıkarılan alanların değerlendirilmesi meselesi Anayasa Mahkemesinin 
kararları nedeniyle çıkmaza girmiştir. Gerek Anayasamızın 170. maddesi, 
gerekse 2924 sayılı Yasa Danışma Meclisinde görüşülürken 31/12/1981 
tarihinden önce orman niteliğini kaybeden alanların serbestçe satılması da 
dahil olmak üzere değerlendirilmesi düşünülmüştür. 2924 sayılı Yasada 
tarım ve yerleşim alanlarının satışına ilişkin düzenlemelere yer verilmiş 
olması bu görüşün açık kanıtıdır. Gene yukarıda açıklandığı gibi Yasada her 
hangi bir kısıtlama bulunmadığı için bu alanları zilyedliği devir ve satış vadi 
sözleşmeleri ile ele geçiren ve tüm malvarlığını bu alanlara yatıran kişiler 
çaresiz durumda kalmış ve bu alanlardaki zilyetliklerini 4127 sayılı Kanuna 
göre hak sahibi sayılan kişilere devrederek Kanunun öngördüğü işlemleri bu 
kişiler üzerinden yürütmeye başlamışlardır. Bu durum tam bir kaos ortamı 
yaratmış, bazı görevlilerin de katılması ile organize suçlar ortaya çıkmıştır. 
Beşyüz civarında orman mühendisi bu nedenlerle yargılanmaktadır. 

Sorunun kalıcı olarak çözümü için Anayasa Mahkemesinin vermiş 
olduğu kararlar göz önünde tutularak aşağıdaki öneriler düşünülmüştür. 

1- Anayasanın 170. maddesini değiştirilerek 31/12/1981 tarihinden önce 
orman vasfını kaybeden alanların serbestçe değerlendirilmesine izin vermek. 

Ancak bu değişiklik yapılırken 169. maddenin son fıkrası ya tamamen 
kaldırılmalı, yada yeniden düzenlenerek orman dışına çıkarma işleminin 
hükümetler tarafından politik nedenlerle istismarı önlenmelidir. Bu fıkranın 
yeniden düzenlenmesi durumunda; hiçbir şekilde 31/12/1981 tarihi ile 
oynanmalıdır. Bu tarihten sonraki yerleşimler bedeli ne olursa olsun ibret 
alınması için mutlaka yıktırılmalıdır. Bu yıkıma varlıklı ve güçlü kişilere ait 
bina ve tesislerden başlanmalıdır. Aksi halde orman işgalini durdurmak asla 
mümkün olamaz. Orman sınırları dışına çıkarma işlemi devletin zaafları 
nedeniyle ortaya çıkan orman işgallerinin tasfiyesidir. Her tasfiye işlemi gibi 
kısa sürede ve bir kez yapılarak mesele çözülmelidir. Bu uygulamanın 
süreklilik arz etmesi, orman kadastrosunun gecikmesine ve yapılan 
çalışmalara vatandaşın güven ve saygısının azalmasına neden olmaktadır. Bu 
nedenle 169. maddeye bu işlemin bir kez yapılabileceğine dair hüküm 
konulmalıdır.  

Ayrıca 1993 yılında yapılan I. Ormancılık Şurası kararlarında belirtilen 
düzenlemeler de yapılmalıdır.Örneğin; Orman yasasına orman bütünlüğünü 
bozmamak, orman ve toprak muhafaza karakteri taşımamak koşulları çevre 
konusunda taraf olduğumuz sözleşmelere göre genişletilerek yeniden madde 
metnine konulmalıdır. Belediyeler ve diğer kamu kurumlarının buralara 
hizmet götürmesi yasaklanmalıdır. 
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Bu düzenlemelere ilâveten ayrıca, 2924 sayılı Kanun (artık Anayasanın 
geçici 15. maddesindeki engel de ortadan kalktığına göre) yukarıda kısaca 
özetlenen eleştiriler doğrultusunda yeniden düzenlenmelidir. Bu çalışmaların 
ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımı ile kamuoyuna açık bir 
şekilde yürütülmesi şarttır. Ancak bu şekilde toplumsal uzlaşma sağlanabilir 
ve yapılacak düzenlemeler kalıcı olabilir. 

2- İkinci çözüm kiralamadır. Bakanlık bu yolu denemek için çalışmalar 
yapmıştır. Ancak, bu öneri şagiller tarafından sıcak karşılanmamıştır.  

3- Çözüm için önerilen yollardan biri de bu arazileri işgal edenler lehine 
özel koşullarla irtifak hakkı tesis edilmesidir. Bu çözüm yolu da esasen 
kiralamadan farklı bir yol değildir. Büyük olasılıkla işgalciler tarafından 
reddedilecektir. Bazı uzmanlar tarafından eski hukukumuzdaki tımar 
sahibinin hakkına benzer bir intifa hakkı tesisi de önerilmektedir. 

4- Son zamanlarda bu alanların “Kentsel Dönüşüm” planları ile imara 
uygun hale getirilerek şagillerine dağıtılması bir çözüm olarak ileri 
sürülmektedir. Bu yol imar planlaması sonucunda oluşacak parsellerin 
mülkiyetinin şagillere bırakılması anlamına geldiğinden esasen pratik olarak 
1. öneriden farklı değildir. Ayrıca bu öneri büyük çapta parasal kaynak da 
gerektirmektedir. Bu arazileri satarak 25 milyar dolarlık bir kaynak elde 
etmeyi uman Hükümetin kasasına para girmeden kentsel dönüşüm 
planlarının gerçekleştirilmesi için gerekli kaynağı bulabileceği de şüphelidir. 

5- Şüphesiz kesin; çözüm Fransa İngiltere,İsviçre,Amerika Birleşik 
Devletleri gelişmiş ülkelerde olduğu gibi Çevre ve Orman Bakanlığına veya 
eski orman kanunlarımızdaki gibi Bakanlar kuruluna veya Parlementoya 
belli ölçüde ve koşullarda orman alanlarının satışına izin vermek, bu satıştan 
elde edilecek gelirleri de yeni ormanların oluşturulmasında kullanmaktır.. Bu 
şekilde orman alanları daraltılmadan orman sınırlarına esneklik 
kazandırılabilir. Ancak, bugünkü politik ve sosyo-ekonomik koşullarda bu 
yetkinin orman aleyhine sonuçlar doğuracağı bellidir.  

Sonuç olarak; yürürlükteki anayasa Mahkemesi kararlarına göre yerleşim 
alanına dönüştüğü için orman dışına çıkarılan alanların mülkiyet hakkının bu 
suçları teşvik etmemek ve suç işleyeni ödüllendirmemek için buraları işgal 
edenlere verilmesi düşünülmediğine göre işgalcilerin bu arazilerle ilişiğinin 
kesilmesi gerekir. Bu kişilerin uygun ödeme koşulları ile oluşturulacak 
sosyal konutlara nakli düşünülebilir. Esasen devletin temel görevlerinden 
biri vatandaşına ucuz ve sağlıklı konut temin etmektir. Konut ihtiyacı için 
ormanı işgal etmek zorunda kalanların bu ihtiyacı giderildikten sonra sırf 
rant için bu alanları ele geçiren kişilere göz yumulmamalı, bu şahışlar bu 
alanlardan mutlaka çıkarılmalıdır. Bu alanlar (yaklaşık olarak 40 000 ha. 
Tahmin edilmektedir.) boşaltıldıktan sonra halen orman tanımına uyacak 
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ölçüde ağaç ve ağaççık topluluğu ihtiva eden alanlar (Fiili orman) ile su ve 
toprak koruma bakımından mutlaka ormana dönüştürülmesi gereken yerler 
yeniden orman rejimine alınmalıdır. Tarım ve hayvancılığa uygun olan ve 
halen bu amaçla kullanılan yerlerin orman köylüsüne tahsisi yapılmalı, 
henüz işgal edilmemiş olan alanlara orman içinden göçmek isteyen köylüler 
yerleştirilmelidir. 
 

 
KAYNAKLAR 
 
1) ARLI, İ.,1993, T.C. Orman Bakanlığı Yayınları 1. Ormancılık Şurası, Tebliğler 
ve Ön Çalışma Grubu Raporları, Cilt 1, Yayın No: 006, Seri No:13, 1993, Ankara. 
2) ATBAŞOĞLU, F. 1993 T.C. Orman Bakanlığı Yayınları, 1. Ormancılık Şurası, 
Tebliğler ve ön Çalışma Grubu Raporları Cilt:1 Yayın No: 006, Seri No: 13, 1993, 
Ankara.  
3) AYANOĞLU, A.-COŞKUN, A. A. 1995, 2924 Sayılı Kanuna İlişkin Yasa 
Teklifi. I. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, Bildiriler, Cilt:3, 1995, Trabzon. 
4) AYANOĞLU, S,  Ormanların Kamu Malları Arasındaki Yeri, Orman Tanımı ve 
Kapsamı, İÜOFD, 1992, Seri B, C. 42, sayı 3-4. 
5) AYANOĞLU, S, Genel Kadastro-Orman Kadastrosu İlişkileri Üzerinde 
İncelemeler, İÜOFD, 1992, Seri B, C. 42, sayı 3-4. 
6) AYTUĞ, B.1976, Orman Tanımlaması Ve Bu Tanımlamada Yer Alan Ağaç, 
Ağaççık Ve Çalı Kavramları, I.Orman Kadastro Semineri, O.G.M. yayın no:607/13, 
Ankara. 
7) BAYKUT, M. 1977 6831 Sayılı Yasanın Değişen 2. Madde Uygulamalarında 
Önemli Bazı Noktalar Ve Kaygılar; Orman Hukuku Dergisi, Yıl 1, Sayı 3, Eylül 
1977 
8) DEDA,N., 1994 Açıklamalı-içtihatlı Orman Kanunu ve Tatbikatı, Ankara  
9) DOĞANAY, Ü. Y. 1975, Orman Ve Orman Toprağı Üzerinde Mülkiyet, 
TMMOB Orman Mühendisleri Odası Yayını, Ankara. 
10) ERDİN, K., AYANOĞLU, S. 1987 Türkiye’de Orman Kadastrosu ve 
Hızlandırma Çareleri; Türkiye Tabiatını Koruma Derneği, Toprak Semineri, Yayın 
No: 10, İstanbul 
11) İNAL, S., 1971 Türkiye’de Anayasa-Ormancılık İlişkileri, İ.Ü. Orman Fakültesi 
Yayınları İ.Ü. Yayın No: 1847, O.F. Yayın No:171, İstanbul  
12) İSTANBULLU, T, 1979, Türkiye’de Orman Rejimi, İ.Ü. Orman Fakültesi,yayın 
no:271, İstanbul. 
13) KAYGANACIOĞLU, M -RENDA, N -ONURSAN, G.1976, Orman Kanunu, 
İlgili Mevzuat, Ankara. 
14) KIZILAY, E., 1991 6831 Sayılı Orman Kanunu ve Orman Suçlarının Takibi  
15) KIZILAY, E. 1998 Devlet Ormanlarından Çıkarılan Yerler, Ankara  
16) T.C. Orman Bakanlığı Yayınları: 1. Ormancılık Şurası, tebliğler ve Ön Çalışma 
grubu Raporları, Cilt1, Yayın No: 006, Seri No:13, 1993, Ankara 



 89

17) T.C. Orman Bakanlığı Yayınları: 1. Ormancılık Şurası, Kararlar, 1994, Ankara 
18) TÜRKİYE ORMANCILAR DERNEĞİ, 1988, Türkiye’de Ormansızlaşmanın 
Tarihsel Geçmişi,Orman ve Av Dergisi, Yıl:63, Sayı:2-6, Ankara. 
19) KURU, B. 1997 Orman Sınırlamasına İtiraz Davaları, Orman Hukuku Dergisi, 
Yıl:1, Sayı:1, Mart 1977, Ankara  
20) KURU, R. 1994 Orman Sınırı Dışına Çıkarma İşlemi ve Sonucu, 1. Ormancılık 
Şûrası, C. 1, Ankara 1994, sh. 104-107. 
21) OKUR, G. 1994 Ormancılık Mevzuatı ve Uygulamasında Orman Sınırları 
Dışına Çıkarma, 1. Ormancılık Şûrası, C. 1, Ankara 1994, sh. 114-119. 
22) ÖZDEMİR, S., DEDA, N. 1991 Orman Hukuku, Cilt:1, Ankara. 
23) SINMAZ, B., KARATAŞ, İ. 1987 Orman Kanunu, Ankara. 
24) SINMAZ, B., KARATAŞ, İ. 1995 Orman Kadastrosu, Ankara.  
25) UÇAR, A. 1994, Orman Sınırları Dışına Çıkarma, I. Ormancılık Şurası, 
Tebliğler Ve Ön Çalışma Gurubu Raporları, Cilt:I, Ankara. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 90

ORMAN KADASTROSU VE “2/B” GERÇEĞİ 
 
ERDAL KÖKTÜRK1, EROL KÖKTÜRK2 
 
 
 
ÖZET 
 

Orman dışına çıkarılan ve kamuoyunda “2/B” olarak bilinen yerlerin 
satışı için anayasanın 169. ve 170. maddelerindeki değişiklik istemlerinin 
Cumhurbaşkanı tarafından “veto” edilmesinin ardından, “orman 
kadastrosu” ve “orman sınırları dışına çıkarılan alanlar” kısaca “2/B” 
konusu, gündemdeki yerini ve önemini korumayı sürdürmektedir. 

Türkiye yüzölçümünün % 26’sını oluşturan ormanların % 80.5’ine 
kadastro götürülebilmiştir. Ancak bunların yalnızca 1/4’ü tapu kütüğüne 
tescil edilmiştir. Bu sonuç, orman kadastrosu konusundaki tartışmaları 
artırmaktadır. Geçmiş yıllarda yapılan orman kadastrosu çalışmalarının bir 
bölümü, hukuken geçerli olmakla birlikte (3402 sayılı Kadastro Yasası, 
Madde: 22/son), “… kadastro tekniğine ve yürürlükteki yönetmelik ve 
standartlara uygun olarak yapılması…” öngörüleri (DPT 1995: 58) 
yaşama geçirilememiştir. Bunun sonucu oluşan teknik yetersizliklerden 
dolayı tapu kütüğüne tescil gerçekleşememektedir. Yıllardır bu işlemlere 
“uygulama kabiliyeti” de kazandırılamaması, orman tahribini artıran etkenler 
arasında sayılmaktadır (KÖKTÜRK 1999; TÜRKER 2003; TURHAN 2002: 
24-25). Dolayısıyla, sınırlandırılmakla birlikte tapu kütüğüne tescil 
edilemeyen ormanların, anayasanın 169. maddesindeki koruyucu kuralların 
dışında kaldıkları söylenebilir. 

Bildiride, orman kadastrosu ve orman sınırları dışına çıkarılan yerler, 
“2/B” konusu;  

1. “2/B” nedir?  
2. Ormanlarda bilim ve fen bakımından nitelik yitirme kavramının analizi 
3. Orman bütünlüğünün sağlanmasını güçleştiren orman içi açıklıkların 

ormanlaştırılması 
4. Orman kadastrosu ve orman sınırları dışına çıkarılan “2B” alanlarının 

kadastro ve mülkiyet sorunları  
5. Tapu kütüğüne tescil edilemeyen orman kadastrosu faaliyetlerine tescil 

kabiliyeti kazandırılması 

                                                 
1 Dr., Beykoz Belediyesi, İstanbul, erdalkokturk@yahoo.com, 
2 Doç. Dr., Kocaeli Üniversitesi, Karamürsel MYO, İzmit, erolkokturk@superonline.com 
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6. Hatalı bir şekilde orman sınırları dışına çıkarıldığı tespit edilen “2B” 
alanlarının yeniden ormana dönüştürülmesi 

başlıkları altında incelenmektedir. 
Ayrıca, bir örnek alan olarak Beykoz (İstanbul) ormanlarının hukuksal ve 

teknik sorunları tartışılmakta, orman kadastrosu ve orman sınırları dışına 
çıkarılan yerler konusunda çözüme ilişkin önerilere yer verilmektedir. 
 

 
1. GİRİŞ 
 

Türkiye’de orman konusu, beş farklı yasa ile düzenlenmiştir (Çizelge 1): 
1. Anayasa (Madde: 44, 168, 169, 170), 
2. Türk Medeni Kanunu (Madde: 715, 729, 740, 751, 755, 756, 818, 999), 
3. 6831 sayılı Orman Kanunu,  
4. 2924 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi 

Hakkında Kanun,  
5. 3402 sayılı Kadastro Kanunu (Madde: 4, 7, 14, 16, 17, 18, 22, 45, 46).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Çizelge 1: Türkiye’de Ormanlara İlişkin Yasal Düzenlemeler 
 

Bu yasaların dışında, bazı özel yasalarla da (2981-3290-3366/Madde: 
geçici 2/e; 4706/Madde: 3) ormanlara ilişkin pek çok düzenlemeler 
öngörülmüştür. 1937 yılından başlayarak orman konusunu düzenleyen 
yirmiyi aşkın yasa çıkarılması, ormanlarla ilgili sorunları azaltacağına 
artırmıştır.  

Türk hukuk sisteminin “sahipsiz mallar” arasında saydığı, devletin “özel 
mülkiyete konu olmasına” izin vermediği, ayrıca niteliği gereği kamunun 
ortak kullanımına açık bulunan (Türk Medeni Kanunu, Madde: 715, 

22.11.2001 Tarihli ve 4721 Sayılı 
Türk Medeni Kanunu 

17.10.1983 Tarihli ve 2924 Sayılı 
Orman Köylülerinin 

Kalkınmalarının Desteklenmesi 
Hakkında Kanun 

07.11.1982 Tarihli ve 2709 Sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 

31.08.1956 Tarihli ve 6831 Sayılı 
Orman Kanunu 

21.06.1987 Tarihli ve 3402 Sayılı 
Kadastro Kanunu 
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Yargıtay H.G.K.Kararı, 30.09.1981, E.1981/1-167, K.1981/656) 
ormanların, “sınırlandırılması ve bir kamu malı olarak ‘maliye hazinesi’ 
adına tapu kütüğüne tescil edilmesi,” orman kadastrosu olarak 
adlandırılmaktadır. Ormanların maliye hazinesi adına tapuya tescil 
edilmeleri (6831 Sayılı Orman Kanunu, Madde: 11), ormanın bağlı olduğu 
kurallarda bir değişiklik yaratmayacağı gibi, kamu malı olma niteliğinden de 
bir şey kaybetmelerine yol açmaz. Yetkili kurum (Orman Genel Müdürlüğü) 
tarafından kamu malı dışına çıkarılmadan, her ne şekilde olursa olsun, 
ormanın kişiler adına tapu kütüğüne tescil edilmesi ilgilisine hak 
sağlamayacağı gibi, iyi niyete dayanarak veya kazandırıcı zamanaşımı 
yoluyla edinilmeleri de olanaklı değildir. 

Ülkemizde, anayasal bir koruma ve güvence altında olan ormanların 
kadastro çalışmalarının 1937 tarihli ve 3116 sayılı yasa ile 10 yıl içinde 
tamamlanması öngörülmüştür. Ancak bu hedefe ulaşılamamıştır. 66 yılda 
(1937-2003), ormanların 4/5’i sınırlandırılmış, ancak sınırlandırılan 
ormanların yalnızca 1/4’ü tapu kütüğüne tescil edilebilmiştir (SINMAZ ve 
KARATAŞ 1995, DPT 1995, KÖKTÜRK 1999, DPT 2001, TURHAN 
2003, Çizelge 2).  

Türkiye’de orman kadastrosu sürerken, diğer yandan işgal edilen orman 
alanları da, “bilim ve fen bakımından orman niteliğini yitirdiği,” 
gerekçesiyle, orman sınırları dışına çıkarılmışlardır. Türkiye’de, orman 
dışına çıkarma işlemleri, ilk kez 1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Yasası ile 
öngörülmüştür. Ancak, 1961 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda, 
“ormanların daraltılamayacağı”nın belirtilmesi üzerine, orman dışına 
çıkarma işlemleri yapılamamıştır.  

1960’lı yıllarla birlikte, orman işgallerinin artması ve orman içindeki 
yerleşim bölgelerinde yaşanan sorunlar yüzünden, 1961 Anayasası’nın 131. 
maddesi 1970 yılında değiştirilmiş ve “ormanlarla ilgili anayasa 
hükümlerinin yürürlüğe girdiği 15.10.1961 tarihinden önce orman niteliğini 
yitiren yerlerin, orman sınırları dışına çıkarılabileceği,” kabul edilmiştir. Bu 
doğrultuda, 6831 sayılı Orman Yasası’nda, 20.06.1973 tarihli ve 1744 sayılı 
yasa ile değişiklik yapılmış (Resmi Gazete: 04.07.1973, Sayı: 14580) ve 
böylece Türkiye’de, yoğun biçimde orman sınırları dışına çıkarma işlemleri 
başlamıştır.  

Orman sınırları dışına çıkarma tarihi, 1982 Anayasası ile (Madde: 169, 
170), 31.12.1981 gününe çekilmiş ve peş peşe çıkarılan iki ayrı yasa 
(23.09.1983 tarihli ve 2896 sayılı ve 05.06.1986 tarihli ve 3302 sayılı 
yasalar) ile daha fazla orman alanının yok olmasına yol açılmıştır. 
Türkiye’de, 2003 yılına kadar, 201 992.96 km2 olan ormanların %2.3’ü (4 
734.19 km2) orman sınırları dışına çıkarılmıştır (Çizelge 3). 
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Dönemler Türkiye’de Orman 

Kadastrosu 
Yapılacak Alan (Km2) 

Kadastrosu Biten 
Ormanlar (Km2) 

1937-1984 201992.96 92385,09 
1985-1989 — 13890,40 
1990-1994 — 23000.00 
1995-2000 — 21094.80 
2001-2002 — 12314.01 
1937-2002 

(01.01.2003) 
— 162684.30 

(%80.5) 
 

Çizelge 2: Türkiye’de Orman Kadastrosu 
 

 
Çizelge 3: Türkiye’de Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Alanlar 

 
Görüldüğü gibi, Türkiye’de, sürdürülebilir ormancılığın önündeki en 

büyük engellerden biri, anayasada yapılan değişikliğin ardından 1973 yılında 
başlayan, orman sınırları dışına çıkarma işlemleri ve bu konunun siyasi 
amaçlarla kullanılmasıdır (ATBAŞOĞLU 2003, TÜRKER 2003). Orman 
kadastrosundaki başarısızlık yüzünden de, orman alanlarının korunmasının 
ve güvence altına alınmasının bir türlü sağlanamadığı görülmektedir. 

Doğal niteliği gereği korunması ve çoğaltılması konusundaki duyarlılığa 
karşın, orman örtüsü, sürekli olarak yok edilmektedir. Bunun pek çok nedeni 
vardır. En önemli nedenler arasında şunlar sayılabilir: 

1. 3116 sayılı Yasa uyarınca 01.06.1937 tarihinden başlayarak on yılda 
bitirilmesi öngörülen, ancak 66 yılda (1937-2003) %80.5’i tamamlanan ve 
bunun da yalnızca 1/4’ü tapu kütüğüne tescil edilebilen orman kadastrosu 
konusundaki başarısızlık, 

2. Orman dışına çıkarma konusunun anayasa ile düzenlenmesi (Madde: 
169/4), 

 
Dönemler 

Orman Dışına 
Çıkarma İşleminin 

Yasal Dayanağı 

Orman Dışına 
Çıkarılan 

Alan (Km2) 

1974-1982 1973 Tarihli ve 1744 Sayılı Yasa 1025.60 
1983-1985 1983 Tarihli ve 2896 Sayılı Yasa 270.30 
1986-2002 1986 Tarihli ve 3302 Sayılı Yasa 3438.29 

 TOPLAM 4734.19 
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3. Orman tanımlarında sıkça yapılan değişikliklerin, kesinleşen orman 
sınırlarında da değişiklikleri gerektirmesi. 

Türkiye’de, ormanları tehdit eden eylemlerin ve orman yağmasına yol 
açan bu nedenlerin kaynağı kurutulmadan sürdürülebilir ormancılıktan söz 
edilmesi olanaksızdır. 

Bildiride, sempozyumun konusu ve amacı doğrultusunda, sorun bugüne 
kadar daha az işlenen yanlarıyla ele alınmakta, hukuki ve teknik sorunlar 
incelenmekte ve çözüme ilişkin önerilere yer verilmektedir.  
 

 
2. “2/B” NEDİR? 
 

“2/B” terimi, 31.08.1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 
orman sayılan yerlerden orman sınırları dışına çıkartılacakları belirten 2. 
maddesinin B bendi için kullanılmaktadır. Bu terim, “yasada niçin yer 
aldığı”ndan veya “kaç kez değişikliğe uğradığı”ndan çok, kamuoyunda, 
“tahrip edilen orman alanlarını” ve “rant bölgelerini” tanımlayan “gizemli 
bir sözcük”, adeta bir “şifre” gibi kullanılmasıyla dikkat çekmektedir.  

Bir yer “2/B” ise, “sahipsizdir, kolayca işgal edilebilir, yağmalana-
bilir, imar mevzuatına aykırı biçimde rahatlıkla kullanılabilir, kaçak 
yapılaşmaya elverişlidir” görüşü egemendir. Tapu dışı “harici senetle” 
alınıp satılabilen, her türlü denetimden uzak, istenildiği gibi kullanılabilen bu 
yerler hakkında, kamuoyunda oluşan düşüncelerin, pek de haksız olduğu 
söylenemez. Nasıl oluyor da, 21. yüzyılda, anayasal koruma ve güvence 
altında olan devlet ormanları üzerinden böylesi başıboş, kontrol dışı, 
yağmaya açık alanlar oluşabiliyor? İnanılır gibi değil!  

6831 sayılı Orman Kanunu’nun 2. maddesinin 
(A) bendinde, “orman olarak korunmasında bilim ve fen bakımından 

hiçbir yarar görülmeyen, tersine tarım alanlarına dönüştürülmesinde kesin 
yarar olduğu tespit edilen” yerlerin, 

(B) bendinde, “31.12.1981 tarihinden önce, bilim ve fen bakımından 
orman niteliğini tam olarak kaybetmiş olan tarla, bağ, meyvelik, zeytinlik 
gibi çeşitli tarım alanlarında veya hayvancılıkta kullanılmasında yarar 
olduğu tespit edilen araziler, şehir, kasaba ve köy yapılarının toplu olarak 
bulunduğu” yerlerin, 

devlete ait ise maliye hazinesi adına; kamu tüzel kişilerine ait ise, bu 
kurumlar adına; özel orman ise, sahipleri adına, orman sınırları dışına 
çıkartılacağı; bu yerler dışında orman sınırlarında hiçbir surette daraltma 
yapılamayacağı, 
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öngörülmüştür. Bu kural, dayanağını anayasanın 169. maddesinin son 
fıkrasından almaktadır. 

Görüldüğü gibi, dayanağını anayasadan alan ve Orman Kanunu’nun 2. 
maddesinde (A) ve (B) olmak üzere iki ayrı bent ile düzenlenen orman 
sınırları dışına çıkarma konusunda, kamuoyunun, yalnızca (B) bendi ile 
orman dışına çıkarmayı ifade eden “2/B” terimini kullanması dikkat 
çekicidir. 
 

 
3. ORMANLARDA BİLİM VE FEN BAKIMINDAN NİTELİK YİTİRME 
KAVRAMININ ANALİZİ  
 

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde, ormanların bilim ve fen 
bakımından nasıl nitelik kaybettiğine ilişkin 7/2891 esas sayılı soru 
önergesine Çevre ve Orman Bakanlığınca verilen yazılı yanıtta, “…Bir 
yerin doğal sebeplerle orman niteliğini kaybetmesi hemen hemen 
imkansızdır. Evveliyatı orman olup, bugün orman niteliğini kaybetmiş 
olan yerlerin tamamı insan eliyle orman niteliğini kaybetmiş yerlerdir. 
İnsan eliyle ormanın yok olması veya bir yerin orman niteliğini 
kaybetmesi de ancak ağaçların kesilmesi ya da sökülmesi suretiyle bu 
yerlerin (ormanların) tarım alanına dönüştürülmesi veya yerleşim 
alanına dönüşmesi şeklinde olmaktadır…” denilmektedir. 

6831 sayılı Orman Kanunu, ormanı, “...Tabii olarak yetişen veya 
emekle yetiştirilen ağaç ve ağaççık toplulukları, yerleriyle birlikte 
orman sayılır...” şeklinde tanımlamaktadır (Madde: 1). Buna göre, ağaçların 
herhangi bir nedenle yok edilmesi, o yerlerin orman toprağı olmasını 
etkilememektedir. Dolayısıyla ağaçların kesilmesiyle veya sökülmesiyle o 
yerlerin orman toprağı vasfı yok edilemeyeceği gibi, bu yerlerin 
ağaçlandırılarak yeniden ormanlaştırılması da olanaklıdır. Bu durum, gerek 
Anayasa Mahkemesi (28.11.1989 tarihli ve Esas.1988/63, Karar.1989/47 
sayılı karar) ve gerekse Yargıtay (H.G.K. Kararı 03.06.1998 tarih ve 
Esas.1998/20-463, Karar.1998/386) kararlarıyla da açıklığa kavuşturulmuş 
ve kesinleştirilmiş bulunmaktadır. Bu durumda, Çevre ve Orman 
Bakanlığının, ormanlardan ağaçların kesilerek veya sökülerek ormanın 
nitelik yitirdiğini belirtmesinin hukuksal, bilimsel ve teknik bir dayanağı 
bulunmamaktadır. İşgal edilen ve yasalara aykırı kullanılan orman 
parçalarının orman sınırları dışına çıkartılması ile birlikte, “2B” adıyla 
yoğun biçimde süren orman yağmasını, Orman Kanunu’na, Anayasa 
Mahkemesi ve Yargıtay kararlarına karşın normal karşılamak olanaksızdır. 

Anayasa’nın 169. maddesinin son fıkrasında; 
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1. orman olarak muhafazasında bilim ve fen bakımından hiçbir yarar 
görülmeyen, aksine tarım alanlarına dönüştürülmesinde kesin yarar olduğu 
tespit edilen yerler ile, 

2. 31.12.1981 tarihinden önce, bilim ve fen bakımından orman 
niteliğini tam olarak kaybetmiş olan tarla, bağ, meyvelik, zeytinlik gibi 
çeşitli tarım alanlarında veya hayvancılıkta kullanılmasında yarar olduğu 
tespit edilen araziler, şehir, kasaba ve köy yapılarının toplu olarak 
bulunduğu yerlerde, 
orman sınırlarının daraltılabileceği kabul edilmiştir.  

“Bilim ve fen bakımından nitelik kaybı” nitelemesi, gerek anayasada 
ve gerekse Orman Kanunu’nda dile getirilmesine karşın, bilimsel ve teknik 
açıdan tanımlanmadığı gibi, ayrıca böylesi bir nitelemenin tercih edilmiş 
olması da, bilim çevreleri ve yargı organları tarafından eleştirilmektedir. 
Ormanlarda ağaç keserek ve bina yaparak bir ormanın nitelik 
kaybedemeyeceği ve suç oluşturan bu eylemlerle, olsa olsa “orman 
niteliğinin kaybettirilmesinden” söz edilebileceği belirtilmektedir.  

Ormanlarda nitelik kaybının, yalnızca şu nedenlerle olabileceği 
belirtilmektedir (ATBAŞOĞLU 2003): 

1. Büyük bir deprem felaketi yüzünden orman alanlarının altüst olması 
ve bunun bir sonucu olarak, orman alanlarında bir daha ağaç ve bitki 
yetişmeyecek kaya veya benzeri örtünün gelmesi, 

2. Küresel ısınma gibi büyük bir felaket sonucu, orman alanlarının 
erozyona uğrayarak çölleşmesi, 

3. Bir göktaşı düşmesi sonucu orman alanlarının tahrip olması ve bir 
daha ağaç ve bitki yetişmesi olanaklarının tümden kaybolması. 

Görülmektedir ki, anayasamızda ifadesini bulan, “bilim ve fen 
bakımından nitelik kaybı”, Orman Yasası ve mevzuatında, yalnızca “ormanı 
işgal edenlerin ağaçları ve bitki örtüsünü tahrip etmesi,” gibi orman tanımına 
aykırı biçimde ifade edilmektedir.  

Oysa, anayasada, ormanları daraltmak amacıyla işlenen suçlar “af” 
dışında tutulmuştur. Ayrıca, Orman Yasası’nda, orman olan bir yeri tahrip 
ederek işgal eden ve yasalara aykırı biçimde kullanan kişilerin “ormanı 
açma eylemleri” suç sayılmış ve cezalandırılmaları öngörülmüştür. Buna 
rağmen, ormanları haksız biçimde sahiplenerek bütünlüğünü bozan ve bu 
yerlerin orman dışına çıkartılmasına yol açan eylemlerin hoşgörüyle 
karşılanması düşündürücüdür. Bunun başlıca nedeni, anayasanın 169. 
maddesinin ilk üç fıkrasında, ormanları koruyan ve güvence altına alan 
hükümlere yer verilmesine karşın, dördüncü ve son fıkrasında tam tersi 
benimsenerek, orman dışına çıkarmaya sonsuza değin hukuksal ve yasal bir 
zemin yaratılmasıdır. Anayasa’daki bu çelişki giderilmeden, daha açık bir 
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ifadeyle, Anayasa’nın 169. maddesinin dördüncü ve son fıkrası iptal 
edilmeden, ormanları korumak ve güvence altına almak olanaksızdır. 
 

 
4. ORMAN BÜTÜNLÜĞÜNÜN SAĞLANMASINI GÜÇLEŞTİREN 
ORMAN İÇİ AÇIKLIKLARIN ORMANLAŞTIRILMASI 
 

6831 sayılı Orman Kanunu’nun 17. maddesinin birinci fıkrasına göre, “… 
Devlet ormanları içinde … her çeşit bina ve ağıl inşası ve hayvanların 
korunmasına mahsus yerler yapılması ve tarla açılması, işlemesi, ekilmesi ve 
orman içinde yerleşilmesi yasaktır.” İkinci fıkrada da, “… Devlet 
ormanlarının … açıklıklarından faydalanılarak işgal, açma veya herhangi 
şekilde olursa olsun kesme, sökme, budama veya boğma yollarıyla elde 
edilecek yerlerle, buralarda yapılacak her türlü yapı ve tesisler, şahıslar adına 
tapuya tescil olunamaz. Buralara doğrudan doğruya orman idaresince el 
konulur…” denilmektedir. 

Görüldüğü gibi, 6831 sayılı Orman Yasası’na göre, devlet ormanları 
içinde her tür bina ve ağıl inşası ve hayvanların barınmasına özgü yerler 
yapılması, tarla açılması, işlemesi, ekilmesi ve yerleşilmesi yasaktır (Madde: 
17, 79, 91’den…114’e kadar). Orman Yasası, dört bir yanı ormanlarla çevrili 
olan ve yararlanmak için ormanın geçilmesi ve kullanılması zorunlu bulunan 
“orman içi açıklıklar”ın, orman bütünlüğünü bozucu niteliğe sahip olmaları 
gerekçesiyle özel mülkiyete konu olmalarını yasaklamış ve bu yerlerin açma 
yoluyla genişletilerek, her türlü bina ve tesislerle işgali durumunda orman 
yönetiminin doğrudan el koymasını öngörmüştür (6831 sayılı yasa, Madde: 
17/2; Yargıtay H.G.K.Kararı, 26.03.1997, E.1996/20-927, K.1997/251).  

Bu yerlerin, yani orman içi açıklıkların, öncesinin orman olup olmaması 
da, orman idaresi tarafından el konulması için önemli değildir (Yargıtay 
H.G.K.Kararı, 10.12.1997, E.1997/20-808, K.1997/1039; Yargıtay 
H.G.K.Kararı, 04.03.1998, E.1998/20-157, K.1998/204). Anayasanın 169. 
maddesinde, ormanların ülke yönünden taşıdığı büyük önem gözetilerek, 
korunmaları ve geliştirilmeleri konusunda ayrıntılı düzenlemelere yer 
verilmekle birlikte, ülkemizde orman örtüsünün sürekli yok edilmesi gerçeği 
de sürmüştür.  

TBMM’ne sunulan 7/3175 sayılı yazılı soru önergesindeki, “Türkiye’de 
orman sınırları dışına çıkartılan ve kamuoyunda 2/B olarak bilinen yerlerden 
kaç tanesinin dört bir yanı orman ile çevrilidir?” şeklindeki soruya, Çevre ve 
Orman Bakanlığı APK Kurulu Başkanlığı’nca verilen B.18.0.APK.0.03-
02/090.01-1039-3243 sayılı yanıtta, “… Türkiye’de orman sınırları dışına 
çıkartılan ve kamuoyunca 2/B olarak değerlendirilen yerlerden dört bir yanı 
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orman ile çevrili olan yerler; ülkemizde 1974 yılından itibaren 1961 tarihli 
Anayasa hükümleri ve 1744 sayılı Kanun kapsamında yapılan 2nci madde 
uygulamaları ile 1982 tarihli Anayasa hükümleri ve 2896 ve 3302 sayılı 
kanunlar kapsamında yapılan 2/B madde uygulamalarının belde ve köy 
dosyalarından tespit edilmesi ile mümkündür. Bu tespitin yapılması da 
büyük zaman gerektirmektedir…” denilmektedir. Buna göre, Çevre ve 
Orman Bakanlığı’nın 2/B alanları ile ilgili olarak, ayrıntılı bilgileri 
istenildiğinde hizmete sunma olanağının bulunmadığı anlaşılmaktadır. 

Buna karşın, Çevre ve Orman Bakanlığı’nın, orman içi açıklıklar 
üzerindeki yasalara aykırı kullanma biçimlerini işgalden arındıracağına, 
adeta işgal edenlerin kazanılmış hakları olarak değerlendirmesi de yanlıştır 
(Milliyet Gazetesi, 10-11 Şubat 2004). 10 Şubat 2004 tarihli MİLLİYET 
Gazetesinde, “SEÇİM YAĞMASI” başlığı ile verilen ve “Ormanın 
ortasında utanç tabloları” şeklinde değerlendirilen ve dört tarafı devlet 
ormanı olarak çevrili olan bir yer ile ilgili olarak, Çevre ve Orman 
Bakanlığı’nın, “…Bu yerler 2B yasası kapsamında orman sınırları 
dışında tutulmuş…” şeklindeki değerlendirme yapması incelemeye 
değerdir. 

Çevre ve Orman Bakanlığı’nın yazılı ve görsel yayın organlarındaki 
haberleri “ihbar” kabul ederek, yasa ve yargı kararları gereği işlem yapması 
gerekmektedir. Dolayısıyla, kültür arazileri veya il, ilçe veya köy merkezleri 
dışında kalan, bunlarla herhangi bir ilişkisi bulunmayan, ancak orman içinde 
yer alan ve herhangi bir nedenle var olan açıklıkların, “2/B” uygulaması 
dışında tutulmaları gerekirken, orman dışına çıkarılmaları ve özel mülkiyete 
elverişli duruma getirilmeleri yanlıştır. Çevre ve Orman Bakanlığı’nın 
yukarıda sözü edilen 7/3175 sayılı yazılı soru önergesine verdiği yanıtta, 
orman içi açıklıkların “2/B” uygulamasına konu olmasını ve bunu 6831 
sayılı Kanunun 17. maddesinin birinci fıkrasına dayandırmasını, 
“Anayasamız mülkiyet hakkının kutsallığından bahsetmektedir” 
değerlendirmesiyle açıklaması düşündürücüdür. 

Bilindiği üzere, Cumhuriyet döneminde, Anayasalarda yer alan (1982 
Anayasası, Madde: 36; 1982 Anayasası, Madde: 35) mülkiyet hakkı, 
“sınırsız bir hak” şeklinde kabul edilmemiş ve “kişi yararı ile toplum 
yararının karşılaştığı alanlarda, toplum yararı üstün tutulmuştur.” 
Anayasa Mahkemesi’nin pek çok kararında da belirtildiği gibi, mülkiyet 
hakkı, eski anlamında, bireyin dilediği şekilde kullanabileceği bir hak ve 
sınırsız bir özgürlük olma niteliğini çoktan yitirmiştir. Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasaları ile benimsenen mülkiyet anlayışı, mülkiyet hakkının, bir 
bakıma, sosyal yapıda bir hak olduğu yolunda gelişmiş ve birçok haklar gibi 
bu hakkın da kamu yararı amacıyla sınırlanabileceği ilkesi kabul edilmiştir. 
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Cumhuriyet dönemi anayasalarının benimsediği bu anlayışın bir sonucu 
olarak, mülkiyet hakkını yasayla sınırlamak devletin hakkı, yükümlere ve 
koşullara uymak da taşınmaz iyesinin borcu olarak görülmüştür (Anayasa 
Mahkemesi’nin, 28.04.1968 Tarih ve E.1966/3, K.1966/23 Sayılı Kararı). 
Görüldüğü üzere, mülkiyet hakkı, Çevre ve Orman Bakanlığı’nın görüşünün 
tersine “kutsal” değil, “sosyal” bir haktır ve toplum veya kamu yararı söz 
konusu olduğunda özel mülkiyetin kısıtlanması da doğal kabul edilmektedir. 

Kaldı ki, ormanlar, Anayasa’nın 168. maddesi gereği, “tabii servetler ve 
kaynaklar” kapsamındadır ve 169. madde uyarınca özel koruma altına 
alınmışlardır. Ayrıca, Anayasa’nın 23. maddesinde ifade edilen yerleşme 
özgürlüğünün sınırlandırılma nedenini oluşturabilecek, devletin hüküm ve 
tasarrufu altındaki kamu malları arasında sayılmışlardır.  

Ayrıca, orman dışına çıkarılan yerlerin (2/B) yalnızca orman köylerinin 
nakli ve yerleştirilmesi amacıyla değerlendirilmesini emreden Anayasa’nın 
170. maddesi karşısında, yasa koyucunun (TBMM), “2/B” alanlarının 
kullanıcılarına veya başkalarına, hatta orman içi köyler halkına satılmasını 
veya bu amaçla devredilmesini sağlayacak düzenleme yapması da olanaklı 
değildir (Anayasa Mahkemesi’nin 23.01.2002 tarihli ve E.2001/382, 
K.2002/21 Sayılı Kararı; Anayasa Mahkemesi’nin 16.04.1996 tarihli ve 
E.1996/2, K.1996/10 Sayılı Kararı; Anayasa Mahkemesi’nin 27.09.1995 
tarihli ve E.1995/13, K.1995/51 Sayılı Kararı; Anayasa Mahkemesi’nin 
30.03.1993 tarihli ve E.1992/48, K.1993/14 Sayılı Kararı). 

Gerek mülkiyet hakkı, gerekse ormanlara ilişkin anayasa kuralları ve 
Anayasa Mahkemesi kararları birlikte değerlendirildiğinde, ormanların ve 
“2/B” adıyla orman içi açıklıkların işgali ve mülkiyet konusu yapılması 
olanaksızdır ve “mülkiyet hakkının kutsallığı” gibi yanlış 
değerlendirmelerle, ormanlardan çıkar sağlamaya çalışanları 
cesaretlendirecek ifadelerden de özenle kaçınmak gerekmektedir.  

Türk hukuk sistemine göre, kural olarak, orman sayılmayan yerlerin 
kazanılması, “koşulların var olması durumunda” olanaklıdır (Türk Medeni 
Kanunu, Madde: 713). Kaldı ki, orman dışına çıkarılan bir yerin, çıkarma 
işleminin kesinleştiği tarihten dava tarihine kadar 20 yıldan fazla süre ile 
tasarruf edilmiş olmasının, 3402 sayılı Kadastro Yasası’nın 17. maddesi 
gözetilmek kaydıyla, elmenine (zilyedine) tescil isteme hakkını vereceği 
kabul edilmektedir (Yargıtay 20.H.D.Kararı, 08.04.2002, E.2002/1200, 
K.2002/3294: 8.H.D.Kararı, 03.11.2003, E.2003/6683, K.2003/7068). 
 

3402 sayılı Kadastro Yasası’nın 17. maddesine göre, orman sayılmayan 
devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerin, “ihya edenler veya 
halefleri adına” tespit edilebilmesi için, herhangi bir kamu hizmetine tahsis 
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edilmemiş olması gerekmektedir. Bu kural, “2/B” alanlarında 1/5000 ölçekli 
nazım imar planı veya 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılmasının ve 
orman dışına çıkarılan yerlerin bu planlarda yol, meydan, park, eğitim ve 
sağlık tesisleri, ağaçlandırılacak alan gibi çeşitli kamu hizmetlerine tahsis 
edilmesinin ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. 

Örnek vermek gerekirse, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 
23.02.1999 gün ve 161 sayılı; 10.12.1999 gün ve 668 sayılı kararlarla onanlı 
ve halen İstanbul 3 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Kurulunun incelemesinde bulunan 1/5 000 ölçekli Beykoz Nazım İmar Planı 
notlarının “Orman Alanları” ile ilgili 20. maddesinde, “2/B” uygulaması 
yapıldığı takdirde, orman alanından çıkartılacak alanların, öncelikli olarak; 
1) orman niteliği korunacak alanlar, 2) ağaçlandırılacak alanlar, 3) yeşil 
alanlar şeklinde düzenlenmesi öngörülmüştür. Bu üç ayrı arazi kullanış 
biçiminden, “ağaçlandırılacak alanlar” ile ilgili 22 numaralı plan notunda, 
“…ilgili kurum görüşü alınmak kaydıyla, KAKS: 0.05, H max: 6.50 m, 
minimum parsel büyüklüğü 5 000 m2’den az olmamak kaydı ile konut 
yapılabilir…” denilmesi üzerine, bu plan notundan “ağaçlandırılacak 
alanlar” nitelemesi çıkarılmış ve ayrıca bu plan notu, “…15.11.1995 onay 
tarihli 1/50 000 ölçekli İstanbul Metropoliten Alan Alt Bölge Nazım İmar 
Planı notları doğrultusunda aynı tarihten itibaren, Orman Kanunu’nun 2B 
maddesine göre orman alanlarından çıkartılan alanlar, “orman vasfı 
kazandırılacak alanlar” lejandına alınmıştır…” şeklinde değiştirilmiştir. Bu 
değişiklik, İstanbul III Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma 
Kurulu’nun 21.11.2001 tarih ve 12602 sayılı kararı yanı sıra, İstanbul 
Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 19.03.2002 tarihli ve 11 sayılı kararı 
(Madde: X-7) ile “yeşil alan” terimi de eklenerek uygun görülmüş ve 
ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının 14.05.2002 tarihli 
onayıyla yürürlüğe girmiştir. Türkiye’de, orman dışına çıkartılan alanların 
yaklaşık %1’inin bulunduğu Beykoz ilçesinde 15.11.1995 tarihinden sonra 
orman dışına çıkarılacak “2/B” alanlarının, nazım imar planında;  

1. Orman niteliği korunacak alanlar, 
2. Yeşil alan, 

şeklinde kullanılmaları kararları dikkat çekicidir. Bu karar, 15.11.1995 
tarihinden önce orman dışına çıkarılan yerler bakımından bir “imar affı” 
niteliğindedir. 15.11.1995 tarihinden önceki orman işgallerini korumayı 
taahhüt eden ve günümüzde, bu yerleri hiçbir kayıt ve koşul koymadan 
imara açmaya kalkışan anlayışın, 15.11.1995 tarihinden sonrası için tam 
tersini amaçlaması üzerinde düşünmek gerekmektedir. Oysa, imar 
planlarında arazi kullanış kararları için bir “milat” öngörülecek ise, bu 
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tarihin 15.11.1995 tarihi değil, anayasada belirtilen “31.12.1981” tarihi 
olması gerekirdi. 

Kaldı ki, 3194 sayılı İmar Kanunu ve yönetmelikleri gereği, “belediye 
sınırları içinde veya dışındaki tüm araziler, yürürlükte bulunan her ölçekteki 
imar planı kararlarına aykırı kullanılamazlar ve tasarruf edilemezler.” 
Orman dışına çıkarılan alanlar, anayasada değişiklik yapılsa bile, imar 
planlarında yerleşime ve konuta elverişli duruma getirilmeden satılamazlar. 
Dolayısıyla, imar planlarında, “2/B” alanlarının, “yollar, parklar ve 
dinlenme alanları, çocuk bahçeleri, oyun alanları, bölge parkı, ilköğretim 
tesisleri alanı, ortaöğretim tesisleri alanı, kültür tesisleri alanı, sağlık 
tesisleri alanı, dini tesis alanları, kentsel hizmet alanları, mezarlıklar, 
yeniden orman niteliği kazandırılacak alanlar,” gibi kamu hizmetlerine 
tahsis edilmeleri olanaklıdır ve bu tür arazi kullanışlarına ayrılan “2/B” 
alanlarında işgalcilerin hak sahibi olmaları söz konusu değildir. Yasa 
koyucunun, kamu hizmetlerine tahsis edilip edilmediğine veya imar planı 
kapsamında kalıp kalmadığına bakılmaksızın, “2/B” alanlarının işgalcilerine 
satılmasına karar vermesi, kamu düzeni, imar planlaması ve taşınmazlar 
politikası açısından sakıncalıdır ve “2/B” sahalarının gelişigüzel bir şekilde 
ormanı işgal edenlere devredilmesinin büyük bir yağmaya ve orman talanına 
yol açacağı şimdiden bellidir. Devletin önceden kendisine ait olan ve ucuz 
bir şekilde elden çıkardığı yerleri, kamu hizmetlerine tahsis edilmeleri 
durumunda daha çok bedel ödeyerek kamulaştırması ile kamu eliyle haksız 
kazançlara yol açması da kaçınılmazdır.  

Türk Medeni Kanunu’nun kazandırıcı zamanaşımı ile edinmeye ilişkin 
kuralı, dört tarafı devlet ormanı ile çevrili olan yerlerde geçerli değildir. 
Bunun nedeni, 6831 sayılı Orman Yasası’nın 17. maddesi gereği, orman içi 
açıklıkların veya boşlukların kullanılmasının ve tasarrufunun orman aleyhine 
genişletme yaratması ve orman bütünlüğünü bozmasıdır. Bu yüzden, orman 
içi açıklıkların veya boşlukların kazandırıcı zamanaşımı ile edinilmesi de 
olanaksızdır (Yargıtay 8.H.D.Kararı, 30.09.2002 tarih ve E.2002/6607, 
K.2002/6707). 

Orman kadastro komisyonları tarafından, dört tarafı devlet ormanı ile 
çevrili yerlerin de orman sınırları dışına çıkarıldığı ve bu yerler üzerinde 
yasalara aykırı bina ve tesislerin yapıldığı (Milliyet Gazetesi, 10-11 Şubat 
2004) dikkate alındığında, bu komisyonların yetkilerini ne denli kötüye 
kullandıkları ortaya çıkmaktadır. 
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5. ORMAN KADASTROSU VE ORMAN SINIRLARI DIŞINA 
ÇIKARILAN “2B” ALANLARININ KADASTRO VE MÜLKİYET 
SORUNLARI 
 

Orman mevzuatında; 
1. Ormanın sınırlandırılması (6831 sayılı yasa, Madde: 7-12),  
2. 6831 sayılı yasa uyarınca orman sınırları dışına çıkartma işlemleri 

yapıldıktan sonra (Madde: 2), bu yerlerin, 2924 sayılı Orman Köylülerinin 
Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkında Kanun uyarınca, çıkarma 
tarihindeki “fiili kullanma durumuna göre” ifraz edilerek üzerinde yapısı 
bulunanlara Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından satılmak üzere 
sınırlandırılmaları (Madde: 11) 
öngörülmüştür.  

Ormanları sınırlandırma ve orman sınırları dışına çıkartma (2/A-B) 
uygulaması, Orman Genel Müdürlüğü bünyesindeki “orman kadastro 
komisyonları” tarafından yapılmaktadır. Bu çalışma tamamlandıktan sonra, 
“2/B” alanlarının fiili kullanım durumuna göre sınırlandırılması, Çevre ve 
Orman Bakanlığının istemi üzerine Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
tarafından yapılmakta (02.06.1996 Tarihli ve 1996/4 Sayılı Genelge) ve 
ardından bu yerler orman köylüsünün yararlanmasına tahsis edilmek 
üzere Orman ve Köy İlişkileri Genel Müdürlüğü (ORKÖY) tasarrufuna 
geçmektedir.  

Orman kadastro komisyonları, öncelikle orman sınırlarını belirlemekte ve 
ardından 6831 sayılı Orman Kanunu’nun “2/B” maddesi hükümlerini 
uygulamaktadırlar (2/B Yönetmeliği, madde: 44). Ormanları sınırlama işlemi 
ile orman dışına çıkarma işlemi birbirinden ayrıdır (Anayasa Mahkemesi 
Kararı, 11.12.1990, E.1990/37, K.1990/32). SINMAZ ve KARATAŞ (1995: 
299)’a göre, “bir yerde orman dışına çıkarmadan söz edebilmek için, o yerde 
orman sınırlarının belirlenmiş olması, bir başka deyişle ormanın dış sınırının 
kapatılması gerekmektedir. Her iki çalışmanın aynı anda yapılması 
durumunda ise, öncelik, ormanların sınırlandırılmasına verilmelidir.” 
Görülmektedir ki, sınırlandırma çalışması yapılmaksızın ormanlardan orman 
dışına çıkarma olanaksızdır. Ayrıca, tüm işlerin peşi sıra yapılması ve her bir 
işlemin tapu kütüğüne tescil edilmesi zorunludur. Görüldüğü gibi, üç ayrı 
kurumun tam bir eşgüdüm ve işbirliği içinde çalışması ve faaliyetlerin de 
aksatılmadan yerine getirilmesi gerekmektedir.  

En küçük bir gecikme veya savsaklama, bir sonraki kurumun devreye 
girmesini olumsuz etkilemekte ve tam bir belirsizlik ve sahipsizlik ortamı 
doğmaktadır. Örneğin, Orman Genel Müdürlüğü, öncesi orman olan bir yeri 
orman dışına çıkardıktan sonra, bu yerin artık kendi görev alanı dışında 
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kaldığını düşünerek hiçbir şeye karışmamaktadır. Tapu kütüğünde “maliye 
hazinesi” adına tescil edilsin veya edilmesin, orman dışına çıkarılan yerlerin 
kendi görev alanı dışında kaldığını belirten Maliye Bakanlığı 
(Defterdarlıklar) ise, bu yerler üzerindeki yasaya aykırı kullanma biçimlerini 
önlemek veya kaldırmak bakımından hiçbir işlem yapmamaktadır. Orman 
dışına çıkarılan yerler, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından fiili 
kullanım durumuna göre sınırlandırılmadığı için veya sınırlandırma 
çalışmaları Orman ve Köy İlişkileri Genel Müdürlüğü (ORKÖY)’ne 
devredilmediği için, anılan kurum tarafından (ORKÖY) bu yerler 
sahiplenilmemektedir. 

Oysa, her şey şansa, rastlantılara bırakılmayacak şekilde planlanmalı ve 
tüm kurumlar olası belirsizlik veya boşlukların meydana gelmemesi için tüm 
güçlerini seferber etmelidirler. Buna karşın, birçok işin doğru dürüst 
yapılmadığı ülkemizde, belirtilen işler de söylenildiği gibi yürümemekte ve 
ormanların sınırlandırılmasındaki ve “2/B” uygulamalarındaki karmaşa 
giderek büyümektedir. Bu ortamı fırsat bilen işgalciler de, bugün tanık 
olduğumuz orman yağmasını gerçekleştirmektedirler. Böyle bir durum 
üzüntü vericidir. Belediyelerin ve valiliklerin, bu alanlar üzerindeki kaçak 
yapıların önlenmesinde etkili olamadıkları da bir gerçektir. Kısaca, devletin 
tüm organlarının, ormanların yağmalanmasında ve “2/B” sorununun 
meydana gelmesinde payları bulunmaktadır. Yağmanın sorumlusunun 
bulunmaması ise, başıboşluğun tipik bir göstergesidir. 

Anayasa’ya göre, “…ormanlar zamanaşımı ile mülk edinilemez…” 
(Madde: 169). 1987 tarihli ve 3402 sayılı Kadastro Yasası da, 
“…Ormanlar… tapuda kayıtlı olsun veya olmasın kazandırıcı 
zamanaşımı yolu ile iktisap edilemez…” demektedir (Madde: 18). Türk 
hukuk sisteminde de, “devlet ormanı üzerinde orman niteliği ile kurulan bir 
zilyetliğin hiçbir değerinin bulunmadığı ve devlet ormanlarında sahiplenme 
yaratacak haklı bir zilyetlik kurulmasının olanaksız olduğu,” kabul 
edilmiştir. 

Anayasa’nın 169. maddesinde öngörülen “kamu yararı dışında irtifak 
hakkına konu olamaz” tümcesine dayanılarak, “kamu yararının 
bulunduğu” gerekçesiyle gerçek ve tüzel kişilere bina ve tesisler yapmak 
üzere orman arazileri tahsis edilemez. Devlet ormanlarının gerçek ve tüzel 
kişilere tahsisinin karayolları, telefon, elektrik, su, gaz, petrol boru isale 
hatları, savunma tesisleri, sanatoryum gibi öncelikli kamu hizmetlerinin 
ormandan geçmesi ya da anılan bina ve tesislerin orman arazileri üzerinde 
yapılması zorunluluğu bulunduğu durumlarla sınırlı olması gerekir. Başka 
bir anlatımla, kamu yararının bulunması ve zorunluluk durumlarında devlet 
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ormanları üzerinde ancak irtifak hakkı tesisine olanak tanınabilir (Anayasa 
Mahkemesi Kararı, 17.12.2002, E.2000/75, K.2002/200). 

Anayasa’da, ormanların korunması ve güvence altına alınmasına ilişkin 
“özel kurallar” konulması dışında, ayrıca “2/B” alanlarının da orman 
köylüsü dahil hiçbir kişinin mülkiyetine geçemeyeceği de öngörülmüştür. 
Anayasa’nın 170. maddesinde, orman sınırları dışına çıkartılan yerlere 
ilişkin, “…orman içindeki köyler halkının kısmen veya tamamen bu 
yerlere yerleştirilmesi için devlet eliyle… ihya edilerek bu halkın 
yararlanmasına tahsisi kanunla düzenlenir…” denmektedir. Anayasa 
Mahkemesi de (14.03.1989 tarihli ve E.1988/35, K.1989/13 sayılı karar), 
“…orman niteliğini yitiren yer, orman toprağı olmakla devletindir. Bu 
nitelikteki bir yer, ancak ihya edilerek anayasa doğrultusunda köylüye 
verilebilir, kişilerin özel mülkiyetine geçirilemez...” görüşündedir. Bu 
durumda, anayasa ile halka (orman köylüsüne) tanınan hak, “mülkiyet” değil 
“yararlanma” hakkıdır (Anayasa Mahkemesi Kararı, 01.06.1988, E.1987/31, 
K.1988/13). Bu yararlanmanın da, tarım ve hayvancılık faaliyetleri ile sınırlı 
olduğu görülmektedir. 

Daha önce orman olan yerlerin erozyonla yitirilmesi büyük olasılıktır. 
Devletin, önlemleri, toprak elinden çıktıktan sonra da alabileceği düşünülse 
de, malikin izni ve isteği olmadan bu önlemleri almak güçtür. Bu yüzden, 
“2/B” alanlarının, devletçe gerekli önlemler alındıktan ve değerlendirmeler 
yapıldıktan sonra, yalnızca orman içi köyler halkının yerleştirilmesi için ihya 
edilerek, bu halkın yararlanmasına ayrılması gerekmektedir. 6831 sayılı 
Yasa’nın (A) ve (B) bentleri arasında da fark yoktur. (A) bendine göre 
orman dışına çıkarılan yerlerin orman köylüsüne tahsisi gerekip, (B) bendine 
göre çıkarılan yerlerin orman köylüsüne tahsisinin gerekmediğini söylemek 
olanaksızdır (Anayasa Mahkemesi Kararı, 01.06.1988, E.1987/31, 
K.1988/13). Görülüyor ki, “2/B” olarak adlandırılan orman dışına çıkarılan 
yerlerin, “orman köylüsünün yararlanmasına tahsisi” dışında, başka bir 
amaçla değerlendirilmesi olanaksızdır. Bu yerlerin, yalnızca, “orman köyleri 
halkının nakli ve yerleştirilmesi ve böylelikle ormanların tahribi önlenerek 
ulusal ekonomiye katkısı sağlanmak suretiyle orman köylüsünün üretici 
duruma getirilip kalkındırılmasında kullanılması,” amaçlanmıştır.  

Oysa, anayasaya ve Anayasa Mahkemesi kararlarına aykırı oldukları 
bilinmesine karşın, “2/B” alanlarının, orman sınırları dışına çıkarıldıkları 
tarihteki fiili kullanım durumlarına göre ifraz edilerek, üzerinde yapısı 
bulunanlara satılması için pek çok yasa çıkarılmıştır; 

• Tapu ve zilyetlik yoluyla ormandan yer kazandıran 21.06.1987 tarih 
ve 3402 sayılı Kadastro Yasası (Madde: 45). 
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• 2/B alanlarının kullanıcılarına, başkalarına ve hatta orman içi köyler 
halkına bile satılmalarını sağlayan 17.10.1983 tarih ve 2924 sayılı Yasa 
(Madde: 11, 14); 3290-3366 sayılı yasalarla değişik 24.02.1984 tarih ve 
2981 sayılı Yasa (Geçici Madde: 2/e); 29.06.2001 tarih ve 4706 sayılı Yasa 
(Madde: 3).  

Yukarıda belirtilen yasalarla, İstanbul’da başta Beykoz, Ümraniye, 
Sarıyer, Kartal, Sultanbeyli, Ömerli olmak üzere Türkiye’nin dört bir 
yanında “2/B” alanları ıslah imar planı uygulamalarına konu olmuş ve 
gecekondu sahiplerine satılmıştır. Bu uygulamalar yıllarca sürmüştür. Bu 
yasalarla “2/B” alanlarının tümden satılamayacağının anlaşılması üzerine 
(Anayasa Mahkemesi Kararı, 30.03.1993, E.1992/48, K.1993/14; Anayasa 
Mahkemesi Kararı, 27.09.1995, E.1995/13, K.1995/51; Anayasa Mahkemesi 
Kararı, 23.01.2002, E.2001/382, K.2002/21), bu kez, Anayasa’nın 170. 
maddesinin değiştirilmesi yoluna gidilmiştir. 4734.19 km2 dolayındaki “2/B” 
arazilerinin satılarak 25 milyar USD gelir beklentisiyle devreye konulan 
anayasa değişiklikleri, iki kez TBMM’den geçmiş, ancak Cumhurbaşkanı 
tarafından veto edilmesi nedeniyle yasalaşamamıştır (KÖKTÜRK, 2003a, 
2003b). 

201 992.56 km2 olan orman varlığının 4734.19 km2’sini yasal olmayan 
biçimde, ranta dönük işgal ederek kullanan ve bu yerlerin orman sınırları 
dışına çıkarılmasına yol açan kişilere, bu yerlerin devredilmesi için 
anayasada değişiklik yapılması girişimleri, 2003 yılına damgasını vurmuştur. 
Bu süreçte, Türkiye’nin neden bu noktaya geldiğinin yeterince tartışılmamış 
olması dikkat çekicidir.  

Kişileri ve toplumu kurallara uymaya zorlamak ve bunu 
kurumsallaştırmak gerekirken, yasalara aykırı eylemlerin ve imar suçlarının 
bağışlanmasının tercih edilmesi, orman işgallerini özendirmektedir. Ne yazık 
ki, ülkemizde kurallara aykırı davranışların nedenleriyle değil sonuçlarıyla 
uğraşılmaktadır ve bir daha “2/B” olmaması için nelerin yapılması gerektiği 
bir türlü tartışılmamaktadır. 
 

 
6. TAPU KÜTÜĞÜNE TESCİL EDİLEMEYEN ORMAN KADASTROSU 
FAALİYETLERİNE TESCİL KABİLİYETİ KAZANDIRILMASI 
 

Türkiye ormancılığının en önemli görevi, “orman kadastrosunun bir an 
önce bitirilmesi ve ormanların anayasada belirtilen 31.12.1981 günü 
itibariyle sınırlarının hava fotoğrafları ve diğer çalışmalarla tespit 
edilerek tapu kütüğüne tescil edilmesidir.” Bu aşamada, gerçekten orman 
niteliği taşımadığı görülen yerler de belirlenebilir. İkinci önemli görev ise, 
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“önceki yıllarda sınırlandırılmakla beraber kadastro tekniğine uygun 
yapılmadıkları için tapu kütüğüne tescil edilemeyen orman 
sınırlandırma çalışmalarına tescil kabiliyetinin kazandırılmasıdır.” 
Böylelikle, sürdürülebilir ormancılık açısından, orman alanlarının niceliğini 
ve niteliğini olumsuz etkileyecek etkenler yok edilebilir ve orman alanlarının 
azalmasına yol açan nedenler ortadan kaldırılabilir. 

Çevre ve Orman Bakanlığı’nca, TBMM’de 7/2891 esas sayılı yazılı soru 
önergesine verilen yanıtta, “…orman kadastro komisyonları; evveliyatı 
orman olup, bugün itibariyle orman niteliğini kaybetmiş bir yerde, 6831 
sayılı Kanunun 2/B maddesi şartlarını araştırırken, 31.12.1981 tarihine en 
yakın bulabildiği hava fotoğrafları, memleket haritası, o yerle ilgili olarak 
31.12.1981 tarihi öncesinden düzenlenmiş açma, yerleşme, faydalanma ve 
işgal suçlarına ait zabıtlar, hatta yargı kararları gibi belgeler ile bilirkişi 
beyanlarını değerlendirmek suretiyle karar vermektedirler…” denilmektedir. 
Çevre ve Orman Bakanlığı’nın bu görüşüne göre, Anayasa’nın 169. ve 170. 
maddelerinde ifade edilen, “…31.12.1981 tarihinden önce bilim ve fen 
bakımından orman niteliğini tamamen kaybetmiş yerlerin…” 
nitelemesindeki “31.12.1981” günü itibariyle ormanın durumunu belirlemek 
için kesin fotoğraf ve belgeler elde yoktur. Bu tarihe en yakın tarihli fotoğraf 
ve belgelerle objektif bir tespit ve değerlendirme olanaklı mıdır? Bu 
durumda, orman kadastro komisyonu üyelerinin, “kişisel tespit ve 
değerlendirmeleri” büyük önem taşınmaktadır. 31.12.1981 tarihinden 
sonraki orman işgallerinin, belirtilen tarihten önce nitelik yitirdiği kanaati ile 
yasallaştırılmaları her zaman olanaklıdır? Görüldüğü üzere, ormanlarımızın 
geleceğinin, nesnel ve bilimsel olmayan, kişisel tercihlerin ve 
değerlendirilmelerin takdirine bırakılması düşündürücüdür. 

Bu durumda, orman suçu işlemenin, ormanlardan pay kapmada kesin 
delil kabul edildiği görülmektedir. Ormanları tahrip etmenin, işgal etmenin 
ve yağmalamanın karşılığı cezalandırma değil, adeta bir ödüllendirme olarak 
görülmektedir. Bu yaklaşımla, ormanları korumak ve güvence altında tutmak 
olanaksızdır.  

TBMM’de 7/321 sayılı yazılı soru önergesine, Çevre ve Orman Bakanlığı 
APK Kurulu Başkanlığı’nın 14.04.2003 tarih ve 312-1006 sayılı yazısı ile 
verilen yanıta göre, “…Orman tahdit çalışmalarına 1937 yılında pusulalı 
Kern aletleri ile başlanmış, pusula ile istikametler, şerit metre ve mira ile de 
mesafeler ölçülerek henüz ülkemizde harita olmadığından kroki mahiyetinde 
orman tahdit krokilerinin gönye ile çizimleri yapılmıştır. Bu çalışmalara 
1950’li yıllardan sonra teodolitlerle devam edilmiş, hava fotoğraflarının 
kullanılmasına da 1960’lı yıllardan sonra geçilmiştir. Her iki yöntemde de 
ülke nirengi ağına dayalı bir çalışma yapılamamıştır. 1974 yılından itibaren 
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hava fotoğraflarının yorumuna dayalı olarak yapılan çalışmalarda hava 
fotoğraflarına el marifeti ile işaretlenen orman sınırları, teknolojisi 1950’li 
yıllara dayanan aletlerle 1/25 000 ölçekli plan haritalarından foto-mekanik 
yolla elde edilen 1/10 000 ölçekli haritalara aktarılmış ve orman kadastro 
haritaları elde edilmiştir. Bu haritaların sıhhatli bir harita olduğundan tabii ki 
bahsedilemez…” Çevre ve Orman Bakanlığı’nın da kabul ettiği üzere, 
belirtilen nedenlerle, kadastro tekniğine uygun yapılmayan orman 
kadastrosunun önemli bir bölümü tapu kütüğüne tescil edilememiştir. Bu 
yüzden, Türkiye’de ormanların yüzölçümü kesin olarak verilememektedir. 

Anayasa Mahkemesi’nin 14.03.1989 tarihli ve Esas 1988/35 ve Karar 
1989/13 sayılı kararına göre, “...ne olursa olsun orman olarak 
sınırlandırılmış bir yer, artık ormandır...” ve anayasanın 169. maddesinin 
son fıkrasının olanaklı kıldığı durumlar dışında, orman sınırlarında daraltma 
yapılamaz. Anayasa Mahkemesi’nin 01.06.1988 tarihli, Esas 1987/31 ve 
Karar 1988/13 sayılı kararı ile 01.06.1988 tarihli, Esas 1987/32 ve Karar 
1988/14 sayılı kararlarında da belirtildiği üzere, “sınırlandırılmasının 
ardından tapu kütüğüne de kaydedilmesi gereken ve böylelikle koruma ve 
güvence altına alınabilen ormanların, ancak bundan sonra istismarı ve talanı 
olanaksız duruma gelir.” Böylece, kesinleşen ormanların içinde kalan ve 
devlet ormanı sayılması nedeniyle geçerliliğini yitiren tapu kayıtlarına değer 
verilemez ve yasal yönden hiçbir değer taşımayan işlemler de geçerli 
sayılamaz (Yargıtay 20.H.D.Kararı, 01.04.2002 tarih ve E.2002/1940, 
K.2002/2932). Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda (sayfa: 140), 
“orman kadastrosu, ormansızlaşmayı yok edecek en önemli faaliyetler 
arasında,” sayılmakta ve “kadastro işlerinin tamamlanmaması, ormancılık 
sektörünün temel sorunları arasında,” kabul edilmektedir.”  

Devlet ormanlarının, tüzel kişiliğe sahip kamu kuruşlarına ait ormanların 
ve özel ormanların orman kadastrosu ve ormanların içinde ve bitişiğinde 
bulunan her türlü taşınmazın, ormanlarla ortak sınırlarının belirlenmesi ile 
orman sınırları dışına çıkarma işlemleri, orman kadastro komisyonları 
tarafından yapılmaktadır (6831 Sayılı Yasa,Madde: 7). Orman 
kadastrosunun ve 6831 sayılı Yasanın 2. maddesi gereği orman sınırları 
dışına çıkarma işlemlerinin yapılacağı yerler Çevre ve Orman Bakanlığınca 
belirlenmektedir (6831 Sayılı Yasa, Madde: 8). Çevre ve Orman Bakanlığı 
tarafından atanan ve bu kurum içinde görev yapan idari organlar olan (6831 
sayılı Yasa, Madde: 7) orman kadastro komisyonları, 1) orman yüksek 
mühendisi veya orman mühendisi başkanlığında, 2) ormancı, 3) ziraatçı, 4) 
ziraat odasınca bildirilecek bir üye, 5) belediye encümeni veya köy ihtiyar 
heyetince bildirilecek bir üye olmak üzere beş kişiden oluşmaktadır (2/B 
Yönetmeliği, Madde: 3). Komisyon en az üç kişi ile de çalışabilmekte ve 
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karar alabilmektedir. Oylamada çekimser kalınamayacağı gibi, eşitlik 
durumunda başkanın katılacağı taraf çoğunluk sayılmaktadır (2/B 
Yönetmeliği, Madde: 43). Komisyon başkanının yokluğunda ormancı üye 
başkana vekalet etmekte (2/B Yönetmeliği, Madde: 10), ayrıca üyeler ve 
komisyon emrindeki diğer tüm teknik elemanlar, komisyon başkanının 
görevlendireceği yerlerde ve işlerde çalışmaktadırlar (2/B Yönetmeliği, 
Madde: 12). Belirtilen kurallara göre, orman kadastro komisyonlarının, 
orman mühendislerinin yönlendirmesiyle çalıştıkları görülmektedir. 

6831 sayılı Yasa’nın 9. maddesinde, “kadastrosu yapılacak ormanların 
sınırları komisyonlarca, arazi üzerinde belirlenir, ölçülür, varsa hava 
fotoğraflarına işaretlenir ve bu işlemler tutanakla tevsik edilir” 
denilmektedir. Orman kadastrosu çalışmalarında bir yerin 31.12.1981 
gününden önceki durumunun saptanmasında, “Harita Genel Komutanlığı 
ve ilgili kamu kuruluşları tarafından yapılan 1/25 000 veya daha büyük 
ölçekli memleket haritaları ve bu haritaların yapımında kullanılan veya 
diğer kuruluşlarca çekilen hava fotoğrafları” göz önünde bulundurulur 
(2/B Yönetmeliği, Madde: 37). Sözü edilen kurallar, “memleket haritalarının 
asıllarının” her zaman resmi bir belge sayılması nedeniyle, bunlara karşı 
sahtecilik savında bulunulamayacağı (H.U.M.Y. Madde: 314) ve orman 
uyuşmazlıklarında kesin delil (H.U.M.Y. Madde: 295) olarak kullanılacağı 
yönündedir (SINMAZ ve KARATAŞ, 1995: 73). Bu yaklaşım, “kadastro 
ve diğer ormancılık hizmetleri için gerekli hava fotoğrafları, Tarım ve 
Orman Bakanlığı’nca yapılır ve yaptırılır. Ölçme yöntemlerine ait 
uygulanacak teknik hususlar yönetmelikte belirlenir” hükümlerinin 
yasada yer almasını gerektirecek kadar önem taşımaktadır (6831 sayılı Yasa, 
Madde: 9). Bununla birlikte, orman kadastro komisyonları tarafından 
yürütülen sınırlandırma çalışmalarının bir kısmı; 

1. Büyük Ölçekli Haritaların Yapım Yönetmeliği (Resmi Gazete, Tarih: 
31.01.1988, Sayı: 197121), 

2. Tescile Konu Olan Harita ve Planlar Yönetmeliği (Resmi Gazete, 
Tarih: 06.08.1973, Sayı: 14697) ve buna dayalı çıkarılan genelge eki 
yönergelere 
uygun yapılmadıkları için tapu kütüğüne tescil edilememektedir. Ancak, 
orman sınırları araziye uygulanamıyorsa, var olan sınır bilgilerinin, 
“kadastro teknik standartlarına” uygun duruma getirilmeleri gerekmektedir.  

Orman sınırlarını gösteren harita ve kroki uygulaması uzmanlık isteyen 
bir konudur (Yargıtay 20. H.D. Kararı, 19.11.1992, E.5002, K.6279). Bu 
durumda, ormanların “tespiti” ve “arazide sınırlarının belirlenmesi 
(tahdit)” işinin “orman mühendisleri” tarafından; “arazide belirlenen 
orman sınırlarının ölçülmesi”, “hesap”, “tersimat” ve “aplikasyon” 
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işlerinin ise “harita ve kadastro mühendisleri” tarafından yapılması 
gerekmektedir. Buna karşın, 1937 yılından günümüze kadar bütün bu 
faaliyetler orman mühendisleri tarafından yürütülmüştür. Türk hukuk 
sisteminde, yıllarca, “…bir yerin orman olup olmadığını belirleme 
işinin…” orman mühendislerine ait olduğu belirtilmiş (Yargıtay 20. H.D. 
Kararı, 08.10.1992, E.13695, K.4883; Yargıtay 20. H.D. Kararı, 20.11.1992, 
E.4757, K.6321), ayrıca “…kesinleşen tahdit haritalarını uygulamada 
uzman… orman mühendisleridir…” denilmiştir (Yargıtay 20. H.D. 
Kararı, 25.04.1993, E.10193, K.4610). 

05.11.2003 tarih ve 4999 sayılı Yasa ile Orman Yasası’nda yapılan 
değişiklikle (Madde: 10), bu sürece son verilmiş ve “kadastrosu 
tamamlanan ormanlara ait haritaların yapılmasında, ölçme, hesap, 
tersimat ve aplikasyon işlerinde harita ve kadastro mühendislerinin 
yetkili ve sorumlu olduklarına” yasa hükmüne dönüşmüştür. Türkiye’de, 
her işte olduğu gibi ormanların sınırlandırılması konusunda da, yanlış ve 
yetersiz çalışmalar sonucu kaybedilen yılların ve değerlerin farkına geç 
varılmış ve harita mühendislik hizmetlerinin devreye konulmasına 67 yıl 
sonra karar verilmiştir. Yapılan bu düzenlemeyle, “tapu kütüğüne tescil 
edilmeyen orman kadastrosuna tescil kabiliyetinin kazandırılması yetkisi” de 
orman kadastro komisyonlarına verilmiştir. Belirtilen faaliyetlerin nasıl, ne 
zaman, hangi kaynaklarla, ne kadar ekiple yapılacağı belirtilmediği gibi, bu 
faaliyetler için gerekli olan teknik, akçalı, yönetsel ve hukuksal 
düzenlemelerin ne zaman yapılacağı, gereksinmelerin nasıl karşılanacağı da 
tanımlanmamıştır. Harita ve kadastro mühendislerinin temsil edilmediği, 
orman mühendislerinin de azınlıkta oldukları orman kadastro 
komisyonlarının belirtilen faaliyetleri yapabilecekleri kuşkuludur? 

Orman sınırlarıyla ilgili sorunların çözümü için, Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü ile Orman Genel Müdürlüğü’nün birlikte çalışması salık 
verilmektedir (KOÇAK, 2003: 57). Oysa, Orman Yasası’nda yapılan bu son 
değişiklikle, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile Harita Özel Sektör 
olanaklarının devreye sokulmasından söz edilmediği gibi, Orman Genel 
Müdürlüğü içinde harita mühendislik hizmetlerinin yürütüleceği birimler ve 
çalışma koşulları da oluşturulmamıştır. Var olan koşullarda başarıya ulaşma 
olasılığı güçlü görülmemektedir. Siyasi otoritenin ve yasa koyucunun, 
belirtilen doğrultuda, harita ve kadastro mühendisleri ile orman 
mühendislerinin birlikte çalışmalarını sağlayacak komisyon oluşumunu ve 
çalışma biçimlerini yeniden düzenlemesi zorunludur. 
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7. HATALI BİR ŞEKİLDE ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILDIĞI 
SAPTANAN “2B” ALANLARININ YENİDEN ORMANA 
DÖNÜŞTÜRÜLMESİ 
 

Hatalı olarak orman dışına çıkarıldığı saptanan yerlerin yeniden orman 
içine alınması konusunda da sorunlar yaşanmaktadır. Örnek vermek 
gerekirse, 5712 km2 yüzölçümlü İstanbul’un % 38’i, yani 2164 km2’lik alanı 
ormandır ve ne yazık ki bu orman alanlarının 183 km2’lik kısmı orman 
dışına çıkarılmıştır. Buna karşın, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü’nce 
yapılan araştırmalarda, bu alanın yaklaşık 1/3’ünün “yanlışlıkla (!)” orman 
dışına çıkarıldığı saptanmıştır.  

Hatalı bir şekilde orman sınırları dışına çıkarıldığı saptanan “2/B” 
alanlarının, maliye hazinesi adına tapu kütüğüne tescil edildikten sonra, 
Maliye Bakanlığı tarafından, Çevre ve Orman Bakanlığı’na ormanlaştırılmak 
üzere bir protokol ile tahsis edilmesi gerekmektedir. 

Bu işlemin yapılabilmesi için, öncelikle, “2/B” alanlarının tapu kütüğüne 
tescil edilmeleri gerekmektedir. Bunun için de, ormanın sınırlandırılması ve 
ardından “2/B” alanının bu orman alanından ayrılması gerekmektedir. 6831 
ve 2924 sayılı yasalar uyarınca yürütülen ve süreci uzun olan bu işlemlerden 
kaçınılarak, tescil konusunda son yıllarda, “idari yoldan tescil” yönteminin 
tercih edildiği görülmektedir. 

Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan ve hazinenin senetsiz 
tasarrufunda olan taşınmazların, yasalarda belirtilen istisnai durumlara ve 
belirtilen koşullara uymak kaydıyla, imar planı içinde bulunanların illerde 
defterdar, ilçelerde ise mal müdürünün talebine göre; imar planı dışında 
bulunan ve ayrıca kadastro işlemleri de tamamlanmamış bulunan yerlerde ise 
Milli Emlak Genel Müdürlüğü Genel Tebliğleri uyarınca Maliye 
Bakanlığı’nın talebine veya talimatına göre Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü tarafından Hazine adına tescilinin sağlanacağı kabul 
edilmektedir.  

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün 20.09.1955 tarih ve 1251 sayılı; 
27.03.1957 tarih ve 1278 sayılı; 07.11.1985 tarih ve 1477 sayılı; 01.05.1989 
tarih ve 1498 sayılı; 14.04.1992 tarih ve 1513 sayılı; 15.09.1993 tarih ve 
1993/5 sayılı; 15.06.1994 tarih ve 1994/11 sayılı; 14.10. 1996 tarih ve 
1996/6 sayılı genelgelerinde açıklık getirilen, “Hazine adına idari yoldan 
tescil” konusunda, taşınmaz malın bulunduğu yerin en büyük mal 
memurunun (defterdar veya mal müdürü) yetkili olduğu açıklanmıştır (Milli 
Emlak Genel Müdürlüğü’nün 08.11.1996 tarihli ve 225 Sıra Numaralı Genel 
Tebliği). 
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“Orman sınırları dışına çıkarılan “2/B” alanlarının idari yoldan hazine 
adına tescil edileceğine” ilişkin orman mevzuatında bir düzenleme 
bulunmamaktadır. Tersine, ormanların ve orman sınırları dışına çıkarılan 
yerlerin tescili konusundaki işlemlerin yapılmasında, orman kadastro 
komisyonları yetkilendirilmiştir. Bu komisyonları devre dışı bırakarak, 
ormanların veya “2/B” alanlarının tapuya tescil edilmesinde defterdarlık 
veya mal müdürlüklerinin istemleri uyarınca idari yoldan tescil yönteminin 
devreye sokulmaya çalışılması yanlıştır. Son yıllarda, yargı tarafından, idari 
yoldan tescillerin iptal edildikleri görülmektedir. 

Böylesi bir yola başvurulmasının tek nedeni, orman kadastro 
komisyonlarının görevlerini gereği gibi yapmamalarıdır. Oysa, 3402 sayılı 
Kadastro Yasası’nda (Madde: 3) belirtilen “kadastro ekipleri”ne benzer 
ekiplerin, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü içinde oluşturulması kabul 
görmüyorsa, bu durumda Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde 
oluşturularak, orman sınırlarının gerek arazide ve gerekse haritalarda kısa 
sürede tespiti ve tapuya tescili olanaklıdır. Böylesi bir uygulama yerine, 
Çevre ve Orman Bakanlığı bünyesinde özerk konumdaki “orman kadastro 
komisyonları” eliyle faaliyetlerin sürdürülmesi ve Orman İşletme 
Müdürlüklerinin devre dışı bırakılması yanlıştır. Aynı bakanlık içinde, ancak 
birbirinden farklı organlar eliyle orman varlığının tespitinin ve korunmasının 
olanaksız olduğu 67 yıllık deneyimden bellidir. 3402 sayılı Kadastro Yasası 
ile edinilen deneyimler çerçevesinde, Orman İşletme Müdürlükleri 
bünyesinde, gereksinme kadar oluşturulacak böylesi ekiplerle orman 
kadastrosu daha hızlı, kolay ve güvenilir biçimde yapılabilir. Bu ekiplerin 
tutanaklarının 3402 sayılı yasadakine benzer biçimde kesinleşmesi ile orman 
kadastro komisyonları ve orman işletme müdürlükleri arasında yaşanan 
kısırdöngü aşılabilir ve pek çok uyuşmazlığın idari incelemeler sırasında 
çözülmesi de sağlanabilir. Böylelikle, orman köylüsü ile devlet arasında 
yaşanan ve yıllar süren uyuşmazlıklar da en aza indirilebilir. Ancak, Çevre 
ve Orman Bakanlığı’nın, 67 yıldır süren yanlışlıklara son vermek yerine, 
bunlarda ısrar etme eğiliminde olması düşündürücüdür. 
 

 
8. BİR ÖRNEK İNCELEME ALANI BEYKOZ (İSTANBUL) 
 

Orman ve bitki örtüsü varlığının korunması ve güvenliğinin sağlanması 
konusunda, ülkemizde ilk önlem alınması gereken alan İstanbul’dur. Bunun 
pek çok nedeni vardır. Hızlı nüfus artışı ve sağlıksız kentleşme, bu 
nedenlerin ön sıralarında gelmektedir. İstanbul, nüfus büyüklüğü açısından 
Türkiye’nin en büyük ilidir (DİE 2003, Çizelge 4).  
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İstanbul’daki nüfus verileri Türkiye ortalamasının üzerindedir. 
Dolayısıyla, İstanbul’daki nüfus yoğunluğu, (Kişi/1 km2), 1950 yılında 204, 
1970 yılında 529 iken, 2000 yılında Türkiye ortalamasının 20 katını aşarak, 
1753’e ulaşmıştır. İstanbul’daki hızlı nüfus artışı ve kırsal alanlardan kente 
olan göç olgusu yüzünden, ormanlar ve tarım yapılan alanlar büyük baskı 
altındadır. 

İstanbul’un % 38’i (2.164 km2) ormanlarla örtülüdür. Orman alanlarının 
% 46’sı (1.004 km2) Anadolu yakasında, % 54’ü (1.160 km2) Avrupa 
yakasında bulunmaktadır (Şekil 1). İstanbul’un her iki yakasındaki orman 
alanları, kentin kuzeyinde toplanmıştır. İstanbul’da 1950’lerden sonra büyük 
artış gösteren nüfus, iç göçle birlikte ormanları tehdit eder duruma gelmiştir. 
Ormanlar üzerindeki baskı sürerken, artan nüfusa paralel olarak, konut ve 
yerleşme sorunları da çözülememiştir. Bunun bir sonucu olarak, 
İstanbul’daki ormanların % 8’i (183.3 km2) gecekondu ve kaçak yapılarla 
işgal edilmiş ve orman sınırları dışına çıkarılmıştır. Bu sürecin 
durdurulamaması yüzünden, İstanbul’da orman varlığı, bitki örtüsü ve doğal 
çevre yok olma tehlikesi ile karşı karşıya gelmiştir. İstanbul’daki ormanların 
sınırlandırılması ve tapu kütüğüne tescil edilememesi de, var olan sorunları 
artırmaktadır.  
 

  
TÜRKİ

YE   İSTANBUL  
BEYKO

Z  
YILLA

R Nüfus 
Yüzölçüm

ü Ormanlar Nüfus 
Yüzölçüm

ü 
Ormanla

r Nüfus 
Yüzölçüm

ü 
Ormanla

r 
 (Kişi) (Km2) (Km2) (Kişi) (Km2) (Km2) (Kişi) (Km2) (Km2) 

1950 20.947.188 769.604 201 992. 96 1.166.477 5.712 2.164 - - - 

1955 24.064.763 769.604 ″ 1.533.822 5.712 2.164 - - - 

1960 27.754.820 769.604 ″ 1.882.092 5.712 2.164 - - - 

1965 31.391.421 769.604 ″ 2.293.823 5.712 2.164 - - - 

1970 35.605.176 769.604 ″ 3.019.032 5.712 2.164 76.385 313 250 

1975 40.347.279 769.604 ″ 3.904.588 5.712 2.164 92.767 313 250 

1980 44.736.957 769.604 ″ 4.741.890 5.712 2.164 114.812 313 250 

1985 50.664.458 769.604 ″ 5.842.985 5.712 2.164 136.063 313 250 

1990 56.473.035 769.604 ″ 7.195.773 5.712 2.164 161.609 313 250 

1997 62.865.574 769.604 ″ 9.198.809 5.712 2.164 193.067 313 250 

2000 67.803.927 769.604 ″ 10.018.735 5.712 2.164 210.832 313 250 
 

Çizelge 4: Türkiye, İstanbul ve Beykoz’da Nüfus, Yüzölçümü ve Orman Alanları Verileri 
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Şekil 1: İstanbul’da Arazi Kullanımı (1994) 
 

İstanbul’un Anadolu Yakasında bulunan 4 ilçedeki (Beykoz, Ümraniye, 
Kartal, Pendik) “2B” alanlarının durumu, Çizelge 5’te verilmektedir.  
 
   2B 

ALANININ 
KULLANIM 

FİİLİ 
 BİÇİMİ 

 

İLÇE 2B ALANI 
(Ha) 

2B 
ALANINDAKİ
FİİLİ ORMAN 
ALANI (Ha) 

TARIM 
ALANI (Ha) 

YERLEŞİ
M ALANI 
(Ha) 

AÇIKLAMA 

ÜMRANİ
YE 1.896,0316 22,9750 1.364,8614 452,5156 

35.884 Konut+125 Tesis; 
204, 3548 Ha Alan Satılmış 

BEYKOZ 3.186,1407 81,8555 1.547,4112 1.556,9007 
25.296 Konut+358 Tesis; 
103,9800 Ha Alan Tapulu 

KARTAL 292,7141 5,0840 175,7301 98,2200 
909 Konut; 117,66 Ha Alan 
Tapulu 

PENDİK 883,9206 18,6628 763,4506 101,6812 1.508 Konut+18 Tesis  

TOPLAM 6.258,8070 128,5773 3.851,4533 2.209,3175 

63.597 Konut+501 Tesis; 
204,3548 Ha Alan Satılmış; 
221, 64 Ha Alan Tapulu 

 

Çizelge 5: İstanbul’un Anadolu Yakasında Bulunan 5 İlçede 2B Alanlarının Durumu (1988-
1990) 
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İstanbul’da orman dışına çıkarılan alanların 1/5’i (36 km2), kentin 
akciğerlerinden birisi olarak nitelenen Beykoz ilçesindedir. İstanbul’da 
ormanların tahribi, Beykoz ilçesinin de bulunduğu kuzey kısımda 
yoğunlaşmış bulunmaktadır (Şekil 2 ve 3). Bunda, ikinci Boğaziçi 
Köprüsü’nün (Fatih Sultan Mehmet Köprüsü) yapılması ve Marmara 
Depremi sonrası Beykoz bölgesinin zemin açısından güvenilir bölge olarak 
duyurulması hızlandırıcı etki yapmıştır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 2: Beykoz’daki Orman 
Örtüsü ve Yerleşimler (1984 
Yılı Durumu) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 3: Elmalı Barajı ve 
Çavuşbaşı (2001 Yılı Durumu) 
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Beykoz ilçesi arazi kullanımı açısından İstanbul’un en özelikli ve çeşidi 
bol ilçelerinden birisidir. Bu çeşitlilik orman alanlarının kullanımında da 
ortaya çıkmaktadır (Şekil 4). 

 

 

Şekil 4: Beykoz İlçesi Planlama Alanındaki Orman Alanları Kullanımı 
 

Beykoz ilçesinde tüm orman alanları önemli olmakla birlikte, Elmalı 
Barajı çevresi ve bu alanda kurulu Çavuşbaşı beldesi özellikle dikkat 
çekmektedir. Çünkü Beykoz’daki “2B” alanlarına bakıldığında Çavuşbaşı % 
44’lük bir oranla birinci sırada gelmektedir (Şekil 5, 6, 7). 
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Şekil 5: TEM Otoyolu-Elmalı Barajı ve Çavuşbaşı’nda Yapılaşma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 6: Daha Yakın Bakışla Çavuşbaşı 
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Beykoz’daki “2B” Alanları Dağılım Grafiği (1988-1990 Verileri) 

 
Türkiye’de ormanların sınırlandırılması konusunda yaşanan 

başarısızlıkların İstanbul’u da olumsuz etkilediği görülmektedir. İstanbul 
Ticaret Odası (İTO 2001)’na göre, İstanbul’da toplam 1 milyon dolayında 
yapı bulunmaktadır. Bu yapıların yalnızca % 7’si inşaat ruhsatı almış ve 
belediyeler tarafından onaylanmış projelere göre inşa edilmişlerdir. Bu 
durumda, İstanbul’daki yapıların % 93’ü imara aykırıdır. İstanbul 
Boğazı’nın her iki tarafında, imar ve planlama konusunda özel hukuki 
düzenlemeler yapılmıştır. 1983 tarihli ve 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu’nun 
özel kurallarına karşın, gecekondu ve imara aykırı yapılaşmalar 
önlenememiştir. Kent planlamasında yaşanan başarısızlıklar, hızlı nüfus 
artışı ve konut sorununun çözülememesi yüzünden, kentleşme kontrolden 
çıkmıştır. 

Dolayısıyla İstanbul’daki kent planlarının hem oluşturulmasında ve hem 
de uygulanmasında başarılı olunamamıştır. Ormanları, bitki örtüsünü ve 
yeşil alanları tahrip eden ve yok eden süreci durdurmak için, hukuksal, 
teknik ve yönetim konularında önlemlere gereksinme vardır. 

Teknik konularda alınması gereken önlemlerin başında, İstanbul’da 
mülkiyet ve orman kadastrosunun bir an önce tamamlanması, arazi kullanım 
sınırlarının belirlenmesi gelmektedir. Bunun için GPS, fotogrametri ve 
uzaktan algılama teknolojilerinin devreye sokulması gerekmektedir. Bugüne 
kadar yararlanılmayan bu tekniklerin devreye konulmasıyla, arazi 
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yönetiminde kontrolü sağlamak kolaylaşacaktır. Gecekondu ve imara aykırı 
yapıların periyodik gözlemlerle saptanması olanaklı olacaktır. Fotogrametri 
ve uzaktan algılama verileri, imar ve planlamanın analiz aşamalarında altlık 
olarak kullanıldığında, sorunların kısa süre içinde çözülmesi de olanaklı 
olacaktır. 
 

 
9. GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 

 
Ülkemizin doğal zenginlikleri arasında sayılan ve 5 Hollanda, 5 İsviçre, 

6.5 Belçika, 2.4 Avusturya, 1.5 Yunanistan büyüklüğünde olan 
ormanlarımızın, gelecek kuşakların sosyal, ekonomik, ekolojik, kültürel ve 
manevi gereksinmelerini karşılamak üzere sürdürülebilir bir şekilde 
yönetilmesi gerekmektedir. Bunun için ilk yapılması gereken çalışma, orman 
alanlarının korunması ve güvence altına alınmasıdır. Orman kadastrosu 
olarak adlandırılan bu çalışmalardaki başarı, sürdürülebilir ormancılıktaki 
başarının ön koşuludur. 

Orman sorununun uluslararası bir sorun olduğu bir gerçektir. 1992 
yılında Rio de Janeiro’da toplanan “Birleşmiş Milletler Çevre ve 
Kalkınma Konferansı”nın sonuç bildirgesi olan Gündem 21’in 11. Bölümü 
“Ormansızlaşma İle Mücadele”ye ayrılmıştır. Bu bölümde;  

“Ormanların yönetimi, korunması ve sürdürülebilir gelişme ile 
bağlantısının ele alındığı bu bölümde yer verilen program alanları, şunları 
kapsamaktadır:  

(a) Her türlü orman, ormanlık alan ve korulukların çok yönlü rollerinin 
ve işlevlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması;  

(b) Ağaç dikimi, yeniden ağaçlandırma ve diğer iyileştirici önlemler 
yoluyla tüm ormanların daha iyi korunmasının ve sürdürülebilir biçimde 
yönetilmesinin sağlanması ve bozulan ormanlık alanların yeniden 
ormanlaştırılması” 

Vurgulanmaktadır. O zamandan bu yana gerçekleşen HABITAT II 
(İstanbul 1996), “Sürdürülebilir Kalkınma Dünya Zirvesi” (Johannesburg 
2002) bu konuyu uluslararası ölçekte ele almış zirvelerdir. Çünkü sorunun 
boyutları büyümekte ve insanlığın geleceğini tehlikeye sokacak boyutlar 
kazanmaktadır. 

Bu nedenle “sürdürülebilir ormancılık” hedefi önemli bir hedeftir. 
Ülkemiz koşullarında bakıldığı zaman ise, sürdürülebilir ormancılığın bir 
gereği olarak, orman sınırlarının, Anayasa’nın 169. ve 170. maddelerinde 
belirtilen 31.12.1981 itibariyle sınırlandırılmaları ve tapu kütüğüne tescil 
edilmeleri zorunludur. Orman kadastrosu olarak adlandırılan bu çalışmalar 
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tamamlandığı zaman, ormanlardan orman dışına çıkarma süreci son 
bulacaktır. Böylelikle, ormanların talanı ve istismarının dayanağı da 
kalmayacaktır. Bu çalışmalar tamamlandığında, 31.12.1981 tarihinden sonra 
ormanlarda yapıldığı saptanan tüm kaçak yapıların, kime ait olduğuna veya 
yapının niteliğine bakılmaksızın yıkılmaları gerekmektedir. 

Geçmiş yıllarda yapılmakla beraber kadastro tekniğine uygun olmadıkları 
gerekçesiyle tapu kütüğüne tescil edilemeyen orman kadastrosuna tescil 
kabiliyetinin kazandırılması gerekmektedir. 

6831 sayılı Orman Yasası’nda 05.11.2003 tarih ve 5999 sayılı yasa ile 
yapılan değişiklik sonucu, orman haritalarının yapılmasında harita ve 
kadastro mühendislerinin yetkilendirilmesi önemli olmakla birlikte, orman 
kadastro komisyonlarının oluşumunun gözden geçirilmesinin yanı sıra, 
orman mühendisleri ile birlikte çalışma koşullarının sağlanması da 
zorunludur. Orman kadastrosu yapılmadan, orman köylerinde genel kadastro 
sırasında ciddi sorunlar yaşanmaktadır. Bu yüzden, aynı çalışma alanında 
orman kadastrosu ile genel kadastronun birlikte yapılması için, Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğü ile Çevre ve Orman Bakanlığı arasında kurumsal 
işbirliği ve eşgüdüm oluşturulmalıdır.  

Ormanların arazideki sınır noktalarının, a) Global Position System (GPS) 
veya b) Hava işareti konularak fotogrametrik yöntemle ölçülmesinin yanı 
sıra, orman sınır noktalarının, 1/5.000 ölçekli orto-foto haritalar üzerine 
işaretlenmesi ve orto-foto haritanın, orman kadastrosunun temel altlığı 
olarak kabul edilmesi benimsenmelidir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’ndaki (Madde 169 ve 170) ve 6831 sayılı 
Orman Yasası’ndaki (Madde 2), “orman sınırları dışına çıkarma” ile ilgili 
kurallar iptal edilmelidir. 

Yukarıda belirtilen çalışmaların ardından, orman niteliğini yitirdiği 
görülen alanların tasfiyesi yapılmalıdır. Bu çalışmalar sırasında, kentsel 
alanlarda, 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar 
planı yapılmadan ve arazi kullanış kararları getirilmeden bu alanların 
herhangi bir şekilde devrine veya gelişigüzel elden çıkarılmasına izin 
verilmemelidir. Devirlerin, kentsel dönüşüm projelerine uygun yapılması 
sağlanmalıdır. Kırsal alanlarda (ve dolayısıyla köylerde) bu alanların tarım 
ve hayvancılık dışında bir amaca tahsisi yapılmamalıdır.  

Ormanların nicelik olarak ve sahip oldukları bitki örtüsü anlamında 
nitelik olarak korunabilmesinin önkoşulu, orman sınırlarının güvence altına 
alınmasıdır. Bu disiplin ve kontrol sağlanmadan orman varlığının 
korunmasından söz edilmesi zordur. Çünkü korunduğu ve sürekli olarak 
kontrol altında tutulduğu, alınan önlemlerden de ödün verilmediği kabul 
ettirilmeden, niteliğinin korunabilmesi olanaklı değildir. 



 120

KAYNAKLAR 
 
1. ATBAŞOĞLU F., Orman Kanununun 2/B Maddesinin Uygulanması ve 
Değerlendirilmesindeki Sorunlar Paneli, TMMOB Orman Mühendisleri Odası, 
Ankara Şubesi, Ankara, 2003. 
2. DİE., 2003, 2000 Genel Nüfus Sayımı, Nüfusun Sosyal ve Ekonomik 
Nitelikleri, T.C. Başbakanlık  
Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE), Yayın No: 2759, Ankara, 305s. 
3. DPT, 1995, VII. Beş Yıllık Kalkınma Planı Harita-Tapu ve Kadastro Sektörü 
Özel İhtisas Komisyonu (ÖİK) Raporu, Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Yayın 
No: 2417, ÖİK; 476, Ankara, 101 s.  
4. DPT, 2001, VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planı Harita-Tapu ve Kadastro-
Coğrafi Bilgi ve Uzaktan Algılama Sistemleri Sektörü Özel İhtisas Komisyonu 
(ÖİK) Raporu, Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Yayın No: 2554, ÖİK; 570, 
Ankara, 212 s.  
5. İTO, 2001, İstanbul’da Kaçak Yapılaşmanın Nedenleri, İstanbul Ticaret Odası 
(İTO) Yayını, Kasım 2001, İstanbul, 154+75 s. 
6. KOÇAK H., Orman Kadastro Uygulaması, 3. Baskı, Birlik Matbaacılık, 
Ankara, 2003. 
7. KÖKTÜRK, Erdal, 1999, Ormanların Sınırlandırılması ve Kadastro 
Çalışmaları, 7. Harita Kurultayı (1-5 Mart 1999), TMMOB Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odası Yayını, Ankara, s: 1-23 
8. KÖKTÜRK, Erdal, 2001, Orman Dışına Çıkarılan Yerlerde Mülkiyet Sorunu, 
8. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı (19-23 Mart 2001), TMMOB Harita 
ve Kadastro Mühendisleri Odası Yayını, Ankara, s: 148-161 
9. KÖKTÜRK, Erdal, 2003a, Orman ve Hazine Arazilerinde Yağma 
Durdurulmalıdır..., Harita Bülteni, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası Yayını, Yıl: 13, Sayı: 52 (Mart 2003), Ankara, s: 12-16. 
10. KÖKTÜRK, Erdal, 2003b, Ormanlarda “İmar Affı”na Gidilemez!, Harita 
Bülteni, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Yayını, Yıl: 13, Sayı: 53 
(Haziran 2003), Ankara, s: 36-40. 
11. SINMAZ, Burhan-KARATAŞ, İzzet, 1995, Orman Kadastrosu (Açıklama-
Yorum-Yargıtay Kararları), Yetkin Basımevi, Ankara, 636 s. 
12. TURHAN S., Orman Kanununun 2/B Maddesinin Uygulanması ve 
Değerlendirilmesindeki Sorunlar Paneli, TMMOB Orman Mühendisleri Odası 
Ankara Şubesi, Ankara, 2003. 
13. TÜRKER, M. Fehmi, 2003, Sürdürülebilir Orman Kaynakları Yönetimi ile 
Orman Sınırları Dışına Arazi Çıkarma Uygulamaları Arasındaki Etkileşim, 
Orman Kanununun 2/B Maddesinin Uygulanması ve Değerlendirilmesindeki 
Sorunlar Paneli, TMMOB Orman Mühendisleri Odası Merkez Şubesi, Ankara.  
 
 
 



 121

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Üçüncü Oturum 
 

Oturum Başkanı: 
Ömer Ali ANBAR 

TKGM İstanbul Bölge Müdürü 
 
 
 

2B Uygulamasından Kaynaklanan 
Teknik Sorunlar - Kağıthane Örneği 

Prof. Dr. Feyza AKYÜZ 
İ.Ü. Orman Fakültesi 

 
Doğa Koruma Alanlarının Belirlenmesi - Terkos Örneği 

Yar. Doç. Dr. Bülent BAYRAM 
Y.T.Ü. Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü 

 
2B Alanlarında İmar Sorunları ve Çözüm Önerileri 

Yahya İPEK 
Çavuşbaşı Belediyesi Başkan Danışmanı 

Mihraç DEMİRLİ 
Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi, Çavuşbaşı Belediyesi 

 
 
 
 
 
 
 
 



 122

2B UYGULAMASINDAN KAYNAKLANAN TEKNİK 
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ÖZET 
 

Kadastro konusunda Türkiye’de uygulanan Orman Kadastrosu, Mera 
Kadastrosu ve Genel Kadastro gibi çeşitlilikten doğan problemlerin yanında 
bu sempozyumun konusu nedeniyle bu çalışmada 2/B uygulamasından 
kaynaklanan teknik sorunlar ele alınmıştır.  

1937 yılında çıkarılan 3116 Orman Kanunundan sonra 1956 yılında 
çıkarılan 6831 sayılı orman kanunun da yürürlükte olduğu 1960 yılına kadar 
1.200.000 ha. orman sahası azalmıştır. (İnal, S.1971). Bunun nedenleri 
arasında nüfusun hızla artması, tarım arazisi darlığının giderilebileceği 
düşüncesi ile orman orman kanununda yer alan tanımın değişmesi, orman 
toprağını başka bir kültüre vermeyi mümkün kılan hükümler konması 1950-
1960 yılları arasında orman suçlarını da kapsayan 4 genel af çıkarılması her 
genel aftan sonra yılda ortalama 10000 olan orman suçunun 90000’e 
ulaşması ormanları anayasal güvence altına alınması zorunluluğunu 
getirmiştir. (Özdönmez, M., 1965).  

2B uygulaması için 1961 Anayasasında değişiklik yapılarak 6831 sayılı 
Orman Kanununda 2B maddesi 1973 yılında 1744 sayılı yasa ile 
düzenlenmiş, 1974 yılında orman sınırları dışına çıkarılacak yerler hakkında 
tüzük konulup uygulamasına başlanmıştır. 1744 sayılı kanun döneminde 
orman sınırı dışına çıkarılan yerler, sınırlaması itirazsız kesinleşmiş tapulu 
arazi ise mülkiyeti tekrar tapu sahiplerine intikal etmekteydi. Bu durum 2896 
sayılı yasa ile kaldırılmış, 3302 sayılı yasa ile devam ettirilmiştir. 6831 sayılı 
kanunun 2B maddesinde ve 2B maddesi uygulanması hakkındaki 
yönetmeliğe (madde 30) göre Orman kadastro komisyonlarınca orman sınırı 
dışına çıkarılan yerler, Devlet ormanı ise Hazine adına, tüzel kişilere ait ise 
tüzel kişi adına, özel orman ise sahipleri adına orman dışına çıkarılarak 
tapuda kesin tashih ve tescil işlemi yapılmaktadır. Orman Bakanlığınca 
31.12.2002 tarihine kadar toplam 473.000 ha. alan orman sınırları dışına 
çıkarılmıştır.  
 
                                                 
8 Prof. Dr., İÜ Orman Fakültesi Ölçme Bilgisi ve Kadastro Anabilim Dalı 
9 Doç. Dr., İÜ Orman Fakültesi Orman İnşaatı ve Transportu Anabilim Dalı 
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Bu çalışma için ele alınan Kağıthane örneğinde; Sözkonusu alanda 1938 
yılında tahdit yapılmış bu taşınmazlar orman tahdit sınırları dışında 
kalmıştır. 1969 yılında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler 
tarafından kadastro işlemlerini yapılmış, 1938 yılına ait orman tahdit haritası 
ve tutanağı zemine uygulanarak bu yerin orman dışında olduğu 
anlaşıldığından kadastro işlemleri yapılmış ve eski tapu kayıtları 
değerlendirilerek malikleri adına kadastro tesis edilmiştir. 1976 yılında 1744 
sayılı yasaya göre çalışma yapılmış, 1938 yılındaki orman tahdit haritası 
tekrar zemine uygulanmış 1/5000 ölçekli harita üzerinde sınırlar konulmuş, 
1744 sayılı yasanın 2B maddesi uygulaması yapılmıştır. 1938 yılındaki 
tahditte ve 1969 yılındaki kadastro işlemleri sırasında orman dışında olan bu 
taşınmazlar, 1976 yılındaki Orman Kadastro Komisyonu çalışmalarında 
komisyon üyelerinin tahdit haritası ile tutanaklardaki bazı poligon 
noktalarının arazide farklı yerde yorumlaması nedeni ile bu yerler, eskiden 
orman olup da 1961 yılından önce orman vasfını kaybeden yerlerden olduğu 
varsayılarak Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılmıştır. 2/B 
uygulaması sırasında teknik problemin nasıl hukuki probleme dönüşmüş 
olduğu gösterilmek istenmiştir.  
 

 
1. ORMAN KADASTROSUNDA TARİHSEL SÜREÇ 
 

Orman kadastrosu ilk kez “orman tahdidi” adı altında 1937 yılında 
yayımlanarak yürürlüğe giren 3116 sayılı orman kanununda ele alınmıştır. 
Devlet ormanlarının tahdidi 10 yıl içerisinde orman tahdit komisyonlarınca 
bitirilmesi hedeflenmiştir. Bugüne kadar ormanlarımızın kadastrosu 
tamamlanamamıştır.  

Kadastro, 3402 sayılı Kadastro Kanunu birinci maddesinde taşınmaz 
malların sınırlarını arazi ve harita üzerinde belirterek hukuki durumlarını 
tespit etmek şeklinde açıklanmıştır. (Eren, F.1991). Orman kadastrosu tanımı 
da genel kadastrodan ayrı düşünülmemelidir. 6831 sayılı Orman Kanunun 7. 
maddesi orman kadastrosunu Devlet ormanların, hükmi şahsiyete haiz amme 
müesselerine ait ormanların orman kadastrosu ve bu ormanların içinde ve 
bitişiğinde bulunan her çeşit taşınmaz malların ormanlarla müşterek 
sınırlarının tayini ve tespiti olarak açıklamaktadır. (Velioğlu, N.2004). 
“Mülkiyet farkı gözemeksizin orman tanımına uyan yerlerin ve bu yerler 
üzerindeki hakların tayin ve tespitine ilişkin iş ve işlemler” şeklinde bir 
tanımlama da yapılmıştır. (Ayanoğlu, S.1994).  
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Orman kadastrosu, ülke genelindeki orman niteliğindeki arazinin tayini 
yani vasıf tayini ve bu ormanların sınırlarının belirlenmesi olarak iki 
bölümde ele alınması doğru olacaktır.  

Kanunlara göre kadastro bir defa yapılır, yanlışlıkla 2. defa yapılan 
kadastronun sonuncusu iptal edilir. 2B uygulaması kadastro değildir ve bu 
bir idari işlem olarak kabul edilmektedir. Ormanlarımızın ilk tahdit yani 
sınırlama işleri 1937 yılında yürürlüğe giren 3116 sayılı yasa ile yapılmış 
olup bu sınırlara uyulmak zorunluluğu vardır. Aşağıda Prof. Dr. Kemal 
Erkin’in “Türkiyede Orman Tahdit Problemi” adlı eseri özetlenerek Osmanlı 
dönemindeki tahdit işerine kısaca değinilmiş bugün hukuken geçerli olup 
Tapuya duyarlılıkları az olduğundan tescil edilemeyen Orman tahdidinin 
özellikleri anlatılmıştır. 3116 sayılı kanundan daha sonraki kanunlarla 
yapılan Orman kadastrosu ve 2B ile ormandan çıkarılan yerlerde yapılan 
sınırlandırmaların teknik olarak sorunları dile getirilmiştir. 
 
1.1. OSMANLI Döneminde 1 Ocak 1869 Orman Nizamnamesinde 
Tahdit İşleri 

Nizamnamenin ikinci maddesinde “Memaliki Devleti Aliyede ne kadar 
miri orman varsa tayin ve tahdit olunacak ve mevadı atiyenin ahkamı, tayin 
tahdit ile tahtı muhafazaya alınan ormanlar hakkında cari olacaklardır”. 
denmektedir.  

Yukarıdaki madde 1869 yılında da ormanların tahdidine ihtiyaç 
duyulduğunu ve bütün Devlet ormanları için mecburi kılındığını açıkça 
göstermektedir (Erkin, K.1957). 

Orman nizamnamesinden 6 yıl sonra orman tasarruflarına yönelik 
iddiiaları tetkik etmek üzere kurulacak komisyonlar hakkında bir 
talimatname hazırlanmıştır. 7 Şubat 1875 tarihli bu talimatnname, bir 
ormanın tasarruf durumunun tetkiki, aynı zamanda o ormanın hudutlarının 
tesbiti ile ilgili ise de bu tahdit işi demek değildir. (Erkin, K.1957). 

7 Mart 1877 tarihli Orman memurları vazifelerine dair talimatnamenin 6. 
ve 9. maddeleri tahdit işeri ile ilgilidir. 34. ve 35. maddeleri ise miri,vakıf, ve 
özel ormanların tahdidinden bahsetmekte ve (Tahdit ve tefriki hududa 
dairdir) başlığını taşımaktadır. 
 
1.2. TÜRKİYE Cumhuriyetinde 18.2.1937 tarihli 3116 Sayılı ORMAN 
KANUNUNDA Orman Tahdidi 

Bu kanunun uygulanabilmesi için 11.6.1937 tarih ve 2/6738 kararname 
ile Orman Nizamnamesi uyarınca Türkiye ormanlarının tahdit işleri ile 
görevlendirilmek üzere, tahdit komisyonları 27.9.1937 kurulmuş, 1 numaralı 
komisyon İstanbul Sarıyer’de, 2 numaralı komisyon Ankara 
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Kızılcıhamam’da işe başlamıştır. Daha sonra komsiyonların sayısı ve hızı 
arttırılmıştır. (Erkin, K. 1957) 

 
Tablo 1: Tahdit komisyonlarının 1937-1953 yılları arasındaki çalışmarı 

 
Yıllar Tahdit olunan 

orman Ha. 
Komis

yon adedi 
Yapılan 

masraf TL. 
1937 6.670 2 3.000 
1938 62.046 5 16.195 
1939 146.145 13 31.086 
1940 338.496 13 63.149 
1941 173.355 10 37.168 
1942 283.492 10 52.157 
1943 229.186 11 69.170 
1944 321.586 20 111.841 
1945 392.553 20 108.477 
1946 360.700 20 90.868 
1947 397.072 22 101.695 
1948 485.626 23 183.558 
1949 385.459 24 150.897 
1950 50.000 25 50.630 
1951 35.000 6 27.093 
1952 44.622 6 57.039 
1953 119.227 10 106.180 

    
Topla
m 

3.831.235  1.260.233 

(Erkin, K. 1957; OGM Kayıtları) 
 

Bu tablodan da anlaşılacağı gibi 17 yıl içinde 3.831.235 hektar orman 
tahdit edilmiştir.Yılda ortalama olarak 225.000 hektar orman tahdit 
edilebilmiştir. Gerçekten makilikleri hariç tutan orman alanı ortalama olarak 
12.000.000 hektar kadar tahmin edilmekte olup yaklaşık 4 milyon hektarının 
tahdidi yapılmış olduğuna göre geri kalan 8.000.000/225.000=35 yıla ihtiyaç 
duyulmaktadır. (Tokmanoğlu, T.1962).  

2004 yılına gelindiğinde halen orman kadastrosunun tamamlanmamış 
olması siyasi iradenin bu işe farklı şekilde yaklaştığınıı göstermektedir. 
 
1.2.1. 3116 sayılı Kanunda Tahdit Ölçmelerinin amacı ve özellikleri 

Herhangi bir ölçmede kullanılacak yöntem o ölçmenin amacına göre 
saptanır. Tahdit ölçmelerinin amacı orman mülkü hudutlarını tespit etmek, 
bu noktaların kaybolmaması için gerekli tedbirleri almak ve kaybolacak 
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noktaların yeniden saptanabilmesini sağlamaktır. Sınır noktaları aşağıda 
özetlendiği şekilde çeşitli sebeplerle kaybolmak veya yer değiştirilmek 
tehlikesine maruzdurlar.  

a- Tabii faktörlerin etkisi: Kayalar üzerine konan yağlı boyalar havanın 
etkisiyle kaybolabilir, taşları seller sökebilir, işaret olarak kazılmış hendekler 
zamanla dolar. 

b- İnsan etkisi: Sınır işaretleri menfaatleri olan kimseler tarafından yok 
edilebilir veya başka yere taşınabilir. Menfaat hislerinin dışında da 
köylümüz topoğrafya kazıklarının şuursuz düşmanıdır. 

c- Çalışma yönteminin etkisi: Tahdit komisyonlarının çalışma 
yöntemleri yüzünden işaretler yanlış yere dikilebilirler. Bazen ölçme ekibi 
ölçmeleri yapıp ilerlemekte, taşlar ise sonradan arkadan gelen işçiler 
tarafından dikilmektedir. Bazı durumlarda işaret taşlarının, taşları diken işçi 
tarafından bir veya birkaç gün sonra dikildiği de olmuştur. Başlarında 
komisyonun teknik elemanlarından kimsenin bulunmadığı bu işçiler işaret 
taşlarını yanlış yerlere dikebilmektedirler. İstanbul’da Belgrad Ormanının 
tahdidi işinde olan hatayı örnek olarak anlatılabilir. Belgrad Ormanı, 
Petnahor kemeri civarında bitişik sınırı “Kaplan Paşa” çiftliği denilen özel 
çiftliktir. Bu ortak sınır, Çiftalan-Ağaçlı yol denilen yol boyunca 
uzanmaktadır. Bir noktada ikiye ayrılıp 1.5 km. ilerde tekrar birleşen yol 
üzerinde tahdit yapılırken ölçmeler ikiye ayrılan yolun batısından giden 
kısmı üzerinde yapıldığı halde, sonradan gelen işçi tahdit taşlarını doğudan 
giden kısım üzerine dikmiş ve bu şekilde Devlet ormanlarından 30 hektara 
yakın bir kımın özel çiftliğe geçmesi durumuyla karşılaşılmıştır. (Erkin, K. 
1957).  

Tahdit ölçmelerinin amacı gözönüne alındığında bu ölçmelerin kadastral 
karakterde olması gerekir. Kadastral ölçmelerin karakteristik özelliği ise 
presizyonudur. O halde tahdit ölçmeleri 1/10000, 1/20000 ölçekli 
amenajman haritalarının alınmasında yapılan ölçmelerden tamamıla farklı 
ölçmelerdir. Bu ölçmelerde, tıpkı kadastro ölçmelerinde olduğu gibi, 
noktaların açı ve uzunlukların tesbitinde de presizyon düşüncesinin hakim 
olması gerekir. Kaybolan noktaların yerine konulması için yapılacak 
aplikasyonun doğruluğu bu presizyona bağlıdır. Tahdit ölçmelerinde pusla 
ile kat’ı mesafe metodunun kullanılmaması gerekir (Erkin, K.1957).  

Arazide yapılan tutanaklar ile ölçülerle 1/10000 ölçekli tersimat yapılır 
bu tahdit haritalarının sadece sınır noktalarında ölçü yapılmış olup haritada 
gösterilen yollar, dereler, camii, çeşme gibi yerler kroki olarak yaklaşık 
çizilmiştir. Orman tahdit haritalarının bu özelliğini bilemeyen bilirkişiler 
haritayı araziye uyguladıklarında yol kavşakları, dere birleşim yerlerini 
haritaya uyguladıklarında yanlış sonuçlara varmaktadırlar. 
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1.2.2. 3116 sayılı Orman Kanununda Orman Tahdit Talimatnameleri 
1.12.1940 tarihinde yürürlüğe girmiş olan “Orman Tahdit ve Tescil 

talimatnamesi” nin 7. kısmı “Ölçme ve sınırlama işleri”ne ayrılmıştır. 
Madde 61: Ölçme her noktaya alet koyarak, geri rasatla semt, ufki ve 

şakuli zaviyeler ve miradan mesafeyi okumak suretiyle yapılır. Buna göre; 
-Alet poligonun her noktasına konacaktır, 
-Her noktada geri rasata karşılık gelen kenarın semt açısı ölçülecektir, 
-Her noktada yatay açı ölçülecektir.  
Burada hem pusla hem de teodolit ile ölçü yapılması önerilmektedir fakat 

bu maddenin yürürlükte olduğu zamanlarda ölçmelerin yalnız pusla ile kat’ı 
mesafe şeklinde yapıldığı görülmüştür. “Geri rasatla” ifadesinin yalnız semt 
açılarının ölçülmesine ait olması gerekir.  

Sonraları bu talimatnamede değişikliler yapılmış, 23.5.1949 tarihinde 
yürürlüğe giren şeklinde şöyle denmektedir:  

Madde 59: Ölçme, nokta aşırı alet konulmak ve semt ile şakuli zaviye ve 
miradan mesafe okumak suretiyle yapılır. 

Bu madde ile tahdid işlerinde kullanılacak alet pusla ve uygulanacak 
yöntem pusla ile kat’ı mesafe yönetimi olduğu açıklanmıştır. Ayrıca bu 
madde semt açılarının birer nokta atlıyarak ölçülmesini sağlamış, işlere hız 
kazandırmış fakat aradaki noktaların kaybolması durumunda aplikasyon 
olanağını da kaldırmıştır. Bugün aplikasyon olanağının kalmamasının nedeni 
nokta atlıyarak ölçü yapılmış olmasıdır. Bu şekilde yapılan ölçülerde nirengi 
ağına bağlanma söz konusu olmamıştır. 
 
1.3. 8.9.1956 tarih ve 6831 sayılı Orman Kanununda Orman Tahdit ve 
Tescil Talimatnameleri 

1956 yılında yürürlüğe girmiş olan 6831 sayılı Orman Kanunu çok 
değişikliklere uğramış olmakla birlikte halen yürürlüktedir. Bu bölümde 
kanun değişikliklerine göre orman talimatnamelerinde orman 
kadastrosundaki ölçmelerin geçirdiği evrimler anlatılmıştır. 

9.6.1958 tarihli Talimatnamenin beşinci kısmı Tahdit sahaları ve 
işlerine, yedinci kısmı “Ölçme ve sınırlama işleri”ne ayrılmıştır.. 

Beşinci kısım:  
Madde 26: Tahdit olunacak orman sahaları, 
-6831 sayılı orman kanunun 1. maddesine göre orman sayılan yerler, 
-Kaldırılmış olan 3116 sayılı kanunun geçici 1. maddesi hükümlerine 

göre istimlak edilen ormanlar, 
-4785 sayılı kanunla Devletleştirmeye tabi tutulan ormanlar, 
-6831 sayılı kanunun 13. maddesi ne göre orman rejimine alınan yerler, 
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-6831 sayılı kanunun 24. maddesine göre istimlak edilen yerlerle diğer 
suretle orman yetiştirilmek üzere istimlak edilen yerler, 

-Hükmi şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait ormanlar, gibi devletin 
hususi mülkiyetinde veya hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerdir. 

Yukardaki ormanların tahdidi neticesinde bu ormanların bitişiğindeki 
otlak, yaylak, kışlak, sulak ve diğer her nev’i arazi ile hususi ormanların 
hudutları da tayin ve tespit edilmiş olur. 

Orman alanları ile orman olması gereken yerlerin istimlak edilerek 
ormanlaştırılması ve bu yerlerin de sınırlarının tespiti görüşü kanuna 
girmiştir. 

Yedinci kısım: 
Madde 58: Ölçme, nokta aşırı alet konulmak ve semt zaviyesi ile şakuli 

zaviye ve miradan mesafe okumak suretiyle yapılır.  
Ormanın dış hududu; Tahdidi yapılacak ormanın umumi sınır krokisine 

göre kuzey batı cihetinden ve (1) numaradan başlamak, ve saat ibresi 
istikametinde devam etmek suretiyle hudut noktalarına müteselsil sıra 
numaraları verilerek ölçülür.  

Orman içindeki arazi parçalarında aynı şekilde ölçülüp numaralanarak 
ormanın iç sınırı belirtilir. 

Teknik elemanların yetiştirilmesinden ve bu husustaki etüdlerin 
tamamlanmasından sonra bu mevzuda ayrıca hazırlanacak teknik talimat 
dairesinde havadan fotoğraflardan tahdit çalışmalarında da istifade edilebilir. 
Madde 94: Harita ölçeği 1/10 000 olup zabıt defteri krokileri de buna yakın 
ölçüde çizilir.  

Madde 95: Harita tersimatı, hendesi mikyas ve minkale kullanılarak ufki 
mesafe ve semt zaviyesi üzerinden yapılır. 

Bu kısmın 58.maddesinin ilk cümlesi 1949 yılındaki talimatnamenin 59. 
maddesi ile aynıdır. Yapılan değişiklikler 1940 yılında her noktaya alet 
kurulurken 1949 ve 1956 yıllarında nokta atlanarak ölçüler yapılmıştır. Bu 
değişikik ile olumsuzluklar bugüne kadar gelmiştir.  
 
1.4. 1974 yürürlüğe konan Orman Kadastrosu Teknik İzahnamesi’nin 
amacı ve kapsamı olarak; 

“1744 sayılı kanunla değişik 2. madde uygulamasına ilişkin iş ve 
işlemlerde çalışma birliğini temin etmek ve 2. madde uygulamalarında; form 
birliğini, ölçü işlerinde, haritalamada ve aplikasyonda beraberliği sağlayan 
tedbirleri kapsar” ifadesi yer almaktadır. 

İkinci bölüm Genel hükümler başlığı altında Harita ve fotoğrafların 
temini, harita ve fotoğraflarda yapılacak ön çalışmalar, çalışma alanının 
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krokisinin hazırlanması, orman kadastrosunun ve değişik 2. madde 
uygulamasına ilişkin ilanları kapsamaktadır. 

Dördüncü bölümde 1/5000 ölçekli Standart Topoğrafik Haritası yapılacak 
yerlerde orman sınırlamasının nasıl yapılacağı anlatılmaktadır. 

-Belde ve köyde uçuş bütünlüğü temini, 
-Sınır noktalarının tayini ve 1/20000 ölçekli faotoğraflara işlenmesi, 
-1/5000 ölçekli harita ve fotoğraflar temin edilinceye kadar yapılacak 

işler (1/20000 ölçekli fotoğraflarda gösterilen orman sınırlarının 1/25000 
ölçekli paftalardan 1/10000 ölçeğine büyütülern harita kopyalarına 
geçirilmesi), 

-Sınır nokta yerlerinin kontrolu; 1/5000 ölçekli harita ve bunların 
fotoğraflarının temininden sonra 1/5000 ölçekli S.T. haritalara geçirilen 
orman sınırları fotomekanik yolla elde edilen haritalardaki orman sınırları ile 
mukayese edilir. 1/5000 ölçekli haritalar için çekilen fotoğraflarda çıkmayan 
veya yerleri dış etkilerle değiştirildiği anlaşılan orman sınırları için 1/20000 
ölçekli fotoğraflardaki noktalar ve tutanakları esas alınır. Bu takdirde, bu 
noktalar 1/20000 ölçekli fotoğraflara stereoskopik görüşle aktarılır ve 
kıymetlendirme aletleri vasıtasıyla haritalara intikal ettirilir. 

Beşinci bölüm “1/5000 ölçekli S.T. Haritası olmayan yerlerde orman 
sınırlamasını”  

Aşağıdaki başlıklar altında;  
-Kullanılacak hava fotoğraflarının nitelikleri, 
-Harita ve fotoğrafların sağlanması, 
-Hava fotoğraflarının bindirme kontrolleri, 
-Fotoğrafların muhafazası, 
-Sınır noktalarının seçimi ve fotoğrafların geçirilmesi 
şeklinde açıklamaktadır. 
Altıncı bölümde “Orman sınırlarının yersel metotla ölçülmesi”, 
-Nirengi değerlerinin temini, 
-Yersel metotla açı ve mesafe ölçmelerinde kullanılacak aletler, (açılar 1 

grad dakikasını veren aletler, mesafeler 20 metrelik çelik şerit, düzeçli mira, 
baz latası distomat ve benzeri aletler ile yapılır)  

-Nirengilerin ihyası (1/25000 ölçekli veya 1/5000 ölçekli haritadaki 
yerleri noktaların abrisleriyle kontrol edilerek bulunur) 

-Semt tayini (abrisler temin edilemediğinde noktaların koordinatlarından 
hesaplanır) 

-Poligon istikşaf kanavası (1/10000 ölçekli bir kroki üzerinde yapılır) 
-Poligon güzergahları, 
-Poligon açı ölçüleri (İki yarım silsile) 
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-Açıların okunması (1 grad dakikası inceliği, alet müsaitse 2 grad saniyesi 
okunmalı) 

şeklinde ifade edilmiştir. 
Yedinci bölüm, “Kıymetlendirme işleri”ni, sekizinci bölüm. “Orman 

kadastro haritalarının hazırlanması ve alanların hesaplanması” nı kapsar. 
1744 sayılı yasanın uygulamasında; önceden orman kadastrosu yapılmış 

yerlerde doğrudan 2B maddesi uygulanır. Orman kadastrosu yapılmamış 
yerlerde ise önce kadastro yapılır sonra 2B maddesi ile orman dışına çıkacak 
alanlar saptanır. 

Dokuzuncu bölüm “2. madde kapsamına giren yerlerde yapılacak 
işlemler”i anlatmaktadır. 

Yukarıda anlatıldığı gibi 1974 yılında uygulamaya giren Orman 
Kadsarosu Teknik İzahnamesi ile Fotogrametrik Yöntemler bu izahmnamede 
yerini almış fakat fotoğraflara elle nokta koyma şeklinde uygulanmış, İ.Ü. 
Orman Fakültesi öğretim üyesi Prof.Dr. Tahsin Tokmanoğlu’nun uzun 
mücadelesi sonucunda fotoğraflara elle nokta koyma kaldırılmıştır. 
 
1.5. 1997 yılında yürürlüğe giren Orman Kadastrosu Teknik 
izahnamesi, 3373 sayılı kanunla değişiklik yapılmış olan “6831 sayılı 
Orman Kanununa göre orman kadastrosu ve aynı kanunun 2B maddesinin 
uygulanması” hakkındaki yönetmeliğe açıklık getirmek üzere hazırlanmıştır. 

Birinci bölümde, amaç bu izahnamenin “orman kadastrosuna ve 6831 
sayılı kanunun değişik 2B madde uygulamasına ve 3402 sayılı Kadastro 
Kanununun 4. madde uygulamasına iş ve işlemlerde birlik ve beraberliği 
temin etmek” olarak açıklanmıştır. 

Üçüncü bölüm “Ölçme tekniğini” anlatır. 
Madde 25: Orman sınır hattının ölçülmesinde yersel metot esastır. Ancak, 

Büyük Ölçekli Haritaların Yapım Yönetmeliği’ndeki esaslara uygunluk 
sağlandığında; orman kadastro amaçlı uçuşlarla elde edilen hava 
fotoğraflarından, analitik değerlendirme aletleri ile fotogrametrik ölçü 
yapılabilir.  

1-5 kasım 1993 yılında Ankara’da 1. Ormancılık şurasında alınan kararlar 
doğrultusunda  

yukarıda anlatıldığı gibi 1997 yılında Orman Kadastrosu işlerinde Büyük 
ölçekli haritaların yapım yönetleliğine uygunluktan sözedilmektedir. 
Ölçmelerdeki kuralların birlikteliği orman kadasrounun yapıldığı paftaların 
kabul edilebilirliğini ve tapuya tescilini sağlamaktadır.  
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1.6. Orman Genel Müdürlüğü tarafından Orman Kadastrosu için özel 
sektöre yaptırılacak olan temel altlıklar için hazırlanan 2004 yılı 
itibariyle hazırlanan teknik şartnamede; 

Aşağıdaki maddeler yer almaktadır: 
-Üretilecek her türlü koordinat, 1/5000 ölçekli fotogrametrik sayısal 

vektör haritalar ve ortofotolar, en son güncellenmiş TUTGA’ya bağlı, 
GRS80 elipsoidi, ITRF96 Datumu, Universal Transversal Mercator (UTM) 
izdüşümünde üç derecelik dilim esasına göre belirlenir, 

-Üretilen sayısal veriler ve bilgiler “Büyük Ölçekli Harita Yapım 
Yönetmeliği’nin ve Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim 
Yönetmeliği Taslağı’nın ilgili maddelerinin standartlarını sağlar, 

-Fotogrametrik bloklar ve yer kontrol noktaları gösterir 1/25000 ölçrekli 
yer seçim kanavası yapılır, 

-Bağımsız olarak gözlenen GPS vektörlerinin gösterildiği ağ 1/10000 
ölçeğinde çizilir, 

-Ölçülen baz vektörlerine ilişkin proses sonuçları ile duyarlık bilgileri, 
serbest ağ dengelemesi öncesi yapılan lup kapanma sonuçları, ITRF96 
Datumunu dengeleme hesabı sonuçları, başlangıç epokundaki dengeli 
koordinatlar (kartezyen, coğrafik ve grid), TUTGA nokta hızlarından enterpole 
ile bulunan kontrol noktalarına ilişkin hız hesapları manyetik ortamda hazırlanır.  

-Ortofotolarda renk dengelemesi yapılması ve en uygun olan modelin 
renk değerlerinin diğer modellere referans gösterilerek tüm üretilen 
paftalardaki renklerin aynı ahenkte olması sağlanacaktır 

Açıklamalardan da görüldüğü gibi günümüz teknolojisi uygulanarak 
temel altlıkların üretimi yapılmakta ve Orman Kadastrosu çözümüne teknik 
olarak hızla yol alınmaktadır. 

 
2. KAĞITHANE ÖRNEĞİ 3116 sayılı Orman Kanunun, 3402 Kadastro 
Kanunun, 1744 sayılı Kanunun (2B) uygulamasının ortaya çıkan durum: 

Bu çalışma için ele alınan Kağıthane örneğinde; Sözkonusu alanda 1938 
yılında tahdit yapılmış bazı taşınmazlar orman tahdit sınırları dışında 
kalmıştır. 1969 yılında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler 
tarafından kadastro işlemlerini yapılmış, 1938 yılına ait orman tahdit haritası 
ve tutanağı zemine uygulanarak bu yerin orman dışında olduğu 
anlaşıldığından kadastro işlemleri yapılmış ve eski tapu kayıtları 
değerlendirilerek malikleri adına kadastro tesis edilmiştir. 1976 yılında 1744 
sayılı yasaya göre çalışma yapılmış, 1938 yılındaki orman tahdit haritası 
tekrar zemine uygulanmış 1/5000 ölçekli harita üzerinde sınırlar konulmuş, 
1744 sayılı yasanın 2/B maddesi uygulaması yapılmıştır. 1938 yılındaki 
tahditte ve 1969 yılındaki kadastro işlemleri sırasında orman dışında olan bu 
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taşınmazlar, 1976 yılındaki Orman Kadastro Komisyonu çalışmalarında 
komisyon üyelerinin tahdit haritası ile tutanaklardaki bazı poligon 
noktalarının arazide farklı yerde yorumlaması nedeni ile bu yerler, eskiden 
orman olup da 1961 yılından önce orman vasfını kaybeden yerlerden olduğu 
varsayılarak Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılmıştır. Bu durumda 
eski tapularının iptali gündeme gelmiş, tapuya şerh konduğundan 
taşınmazların alımı satımı yapılamamaktadır. 

 
1938 yılında çizilen orman tahdit haritasındaki taşınmazların konumu: 

Ayazağa Mahallesi A, parselinin harita ve zemindeki sabit hadlerinden 
hareketle 1/10000 ölçekli, 1938 tarihli orman tahdit haritası üzerine tersim 
edilmesi neticesinde; bu taşınmazın orman ile ilişkisi bulunmayan kültür 
arazisinde kaldığı tespit edilmiştir. 1938 tarihinde tutulan orman tutanaklarında 
ise bu alan”Ayazağa halkının ziraat edilen bahçeleri” olarak tanımlanmıştır. 
 
1969 yılında Tapu ve Kadastro Genel müdürlüğü çalışmaları: 

Ayazağa köyünün kadastro işlemleri Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü 
tarafından yapmış, bu çalışmalar sırasında, 1938 tarihli orman tahdit haritası 
ve tutanağı zemine uygulanarak bu taşınmazın bulunduğu yerin orman 
dışında olduğu kesin olarak anlaşıldığından kadastro işlemleri yapılmış ve 
eski tapu kayıtları değerlendirilerek malikleri adına parsel numarası verilerek 
kadastro tapusu tesis edilmiştir. 

 

Şekil 1. Kağıthane’de dava konusu olmuş bir alan 
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3116 sayılı kanun uygulamasından sonra 1969 yılında bu köyler tapulama 
işlemine tabi tutulmuşlardır. Tapulama çalışmaları genel olarak, parsellerin 
tahdit ve tespit çalışmalarına başlamadan önce, genel sınırı teşkil eden orman 
tahdit sınırının ölçüsü mahalli bilirkişi ve orman görevlilerinin de bulunduğu 
bir ortamda yapılır. Yapılan işlem tutanağa geçirilir ve imza altına alınır. 
Sınırda ihtilaf varsa, genel sınır çalışması haritaya bağlanır ve genel sınır da 
Tapulama Müdürlüğü tarafından karar verilir ve karar ile ilgili taraflara 
tebliğ edilerek, karara rıza göstermeyen tarafın mahkeme açma hakları 
mevcut olduğu belirtilir.  

Taraflardan hiçbirinin genel sınır kararına itiraz mahiyetinde bulunmamaları 
halinde, genel sınır, (yani orman tahdit sınırı) Tapulama Müdürlüğünün verdiği 
karar üzerine kesinleşir. İtiraz vukuunda ise tapulama mahkemesine başvurulur. 
Ve Mahkeme kararı sonucunda tapulama sınırı ve orman ile ilgili çalışma sınırı 
kesinleşmiş olur. Tapulama Müdürlüğü, 3116 sayılı kanuna göre yapılan orman 
tahdit tutanak ve ölçülerine aynen uyarak çalışma sınırlarını belirlemek 
zorundadır. Tapulama Müdürlüğü, kesinleşen bu genel sınır içindeki tüm 
taşınmaz iktisap nedenlerini araştırarak tapu kütüğünü tesis eder. Genel sınır 
haricinde kalan yerlerin orman olması nedeni ile “Tapulama haritasına “orman” 
olarak işaretler. Bu yerleri kadastroya tabi tutmaz.  
 
1976 yılında 1744 sayılı yasaya göre 2B çalışması yapılması: 

Ayazağa’da 1938 yılındaki tahdidi zemine aplike edilerek 1/5000 ölçekli 
harita üzerinde sınırlar güncellenmiş ve ayrıca orman vasfını kaybeden 
yerler için 1744 sayılı kanunun 2. madde uygulaması yapılmıştır.  

1938 yılındaki tahdidde ve 1969 yılındaki kadastro kadastro işlemleri 
sırasında orman dışında olan bu taşınmazlar, 1976 yılındaki Orman Kadastro 
Komisyonu çalışmalarında eskiden orman olup da 1961 yılından önce orman 
vasfını kaybeden yerlerden olduğu varsayılarak, 6831 sayılı Orman 
Kanununun 1744 sayılı kanunla değişik 2. maddesi gereği kırmızıya 
boyanarak hazine adına orman sınırları dışına çıkarılmıştır.  

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 1994/12 sayılı genelgesine göre, 
orman dışına çıkarılan alan içinde kalan taşınmazlar belirlenerek Tapu Sicil 
Müdürlüğünde mevcut Tapu Kütüklerinin beyanlar haneine “6831 sayılı 
Kanunun 2. maddesi uyarınca Hazine adına orman sınırı dışına çıkarılan 
sahada kalmaktadır” belirtmesi yapılmıştır. 
 
3116 ve 1744 sayılı kanunlara göre yapılan çalışmaların karşılaştırılması: 

a) Heriki çalışmadaki Tutanakların incelenmesi: 9, 10 ve 11 numaralı 
noktalar 3116 sayılı kanun gereği yapılan çalışmada şu şekilde ifade 
edilmektedir: 
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“......Buradan Ayazağa deresinin yatağı ile ormanla örtülü sırtın teşkil 
ettiği hatt-ı fasıldan (arakesitten, yamaç eteğinden) gidilerek Cendere (10) 
numaraya varılır. Burada Kağıthane deresi ile Ayazağa dereleri birleşir. Bu 
sınırın dışında Ayazağa ve Cendere Mahallesi halkının mezru (ziraat edilen) 
bahçeleri ve evleri vardır. 5.12.1938.” 

“Buradan ormanlık sırtların KağıthaneDersi hatt-ı faslından ve eski 
dekovil yolundan Hacıdere (11) numaraya varılır. Sınırın dışında Cendere ev 
ve bahçeleri, içinde Devlet Ormanı vardır. 6.12.1938.” 

Bu ifadelerden anlaşıldığı üzere; Ayazağa Deresi ile sırtın teşkil ettiği 
hatt-ı fasıl, yükseltinin bittiği ve yükseklik eğrilerine paralel giden ve 1968 
uçuşlu STK haritada görülen, dönme tarla yolu hattıdır. Bu hat takip edilerek 
10 numaralı noktaya varılır.  

1938 yılında yapılan bu çalışma, 1744 sayılı kanun hükümlerine göre 
1976 yılında zemine aplike edilerek 1/5000’lik harita üzerine işaretlenmiştir. 
Bu aplikasyonun komuzu ilgilendiren 9,10,11 numaralı noktaları için, 
Orman Kadastro Komisyonunca tanzim edilen tutanaktaki ifadeleri aynen 
şöyledir: 

“.....9 nodan kuzey batıya dönülerek Kağıthane deresi ile Ayazağa 
deresinin birleştiği yerde 10 no. Tesis edildi. Buraya Cendere denilmektedir. 
Eski tahdit krokisinde bu nokta 320m. Kuzeyde görünmektedir. Açı ve 
mesafenin zemine aplikesinde krokiye (yani 1938 tarihli haritaya) uygun 
düşmekte, ancak mevkiye uygun düşmemektedir. Bu yüzden iki derenin 
birleştiği noktanın değişmiyeceği görüşü ile açı ve mesafelerde düzeltme 
yapılarak 10 ve 11 nolu noktalar tesis edildi...9 nolu noktadan itibaren 
gidilen hat eski tahdit zabıtlarına göre dekovil hattını takip etmektedir. 
Kemerburgaz asfaltı ise, dekovil hattını takip etmektedir..” 

b) Heriki çalışmadaki haritaların incelenmesi: 1938 yılında 1/10000 
ölçekli tanzim edilen haritada yollar, dereler çizilmiş, bunların konumuna 
münasip gelecek şekilde orman hattı geçirilmiştir. Bu haritada Ayazağa 
deresi ile Kağıthane deresi (A) gibi sivri bir noktada kesişmekte ve tek dere 
haline gelmektedir. Orman hattı ile dereler arasında oldukça büyük alan 
vardır. Mesela (A) noktası ile 10 numaralı nokta arasında 320 metrelik bir 
mesafe vardır. Yani bu hat ile derelerin teşkil ettiği hat arasında kalan saha 
orman olmayıp kültür arazisi niteliğindedir. Bu kültür arazisi, tutanakta 
“Cendere halkının mezru bahçaleri ve evleri vardır...sınırın dışında Cendere 
ev ve bahçeleri..vardır” şeklinde ifade edilmektedir.  

1/10000 ölçekli orman tahdit haritasındaki dekovil hattı, 1968 çekimli 
haritada tespit edilen yol olup, bu yol parsellerin kuzeyinden giden ve halen 
Kemerburgaz yolu olarak kullanılan yoldur.  
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1744 sayılı kanuna göre yapılan ormandan çıkarma çalışması sırasında, 
1/5000 ölçekli STK haritası üzerine ilk önce 1938 yılında geçirilen tahdit 
hatları tersim edilmiş ve zeminde orman vasfını kaybeden yerler belirlenerek 
aynı harita üzerine işlenmiştir. Bahse konu taşınmazlar 9,10,11 numaralı 
noktalar arasında kalmaktadır. 9 ve 11 numaralı noktalar heriki haritada aynı 
yerşleri ifade etmektedir. Ancak 10 numaralı nokta, 1744 haritasında 320 
metre güneybatıya kaydırılarak iki derenin kesim noktasına getirilmişve 
bahse konu taşınmazlar 1938 yılından 1974 yılına kadar kültür arazisi olarak 
tanımlanırken, 1744 haritasında kırmızıya boyanarak 2. madde ile Ormandan 
çıkaılan sahada kalan taşınmazlar gibi işlem yapılmıştır. 

c) Heriki çalışmadaki açı ve mesafeler: 1938 yılında görevli Orman 
Tahdit Komisyonu, orman tahdit hatlarını açı-mesafe değerlerini tutanakların 
sol rtarafına derc etmiştir. Konumuzla ilgili olan noktaların açı-mesafe 
değerleri; 
 

D.N. B.N. Açı Mesafe 
8 9 192 520 
9 10 299 570 

10 11 310 300 
 

şeklinde belirtilmiştir. 
1/10000 ölçekli harita üzerinde bu açı ve mesafeler tatbik edildiğinde 

sayısal değerler ile haritadaki çizimin büyük bir uyum içinde olduğu 
görülmüştür. 
Noktaların tutanağa ölçülerek yazılan bu değerleri 1744 sayılı kanuna göre 
1976 yılında çalışma yapan Komisyon tarafından değiştirilmiştir. 
 

D.N. B.N. Açı Mesafe 
8 9 192 310* 
9 10 270* 640* 
10 11 310 300 

(* değiştirilen değerleri göstermektedir.) 
 

Değiştirmeye neden olan olarak da, nokta değerlerinin hatalı alınmış 
olabileceği ve mevki tarifine uymadığı gerekçe olarak ileri sürülmüştür. 
Halbuki 1938 tarihli çalışmanın sayısal değerleri ile tersimatı büyük uyum 
içindedir.  

1744 sayılı kanuna göre, 1976 yılında yapılan aplikasyonda bu yere ait 
1/5000 ölçekli paftada 10 nolu orman sınır noktası Kağıthane deresi ile 
Cenderenin birleştiği yere aplike edilmiştir.bu durum yapılan hatayı bariz 
olarak göstermektedir. 
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Orman Kadastro komisyonları 1938 yılı ile 1976 yılında aynı yerde bir 
noktanın açısını 29 grad, diğer noktanın uzunluğunu 210 metre değişirmiştir. 
Kaba hata haricinde hiçbir hata dağılım kuralına uymayan uygulama 
sonucunda yıllarca süren davalar sözkonusu olmaktadır. Komisyonların 
oluşmasındaki yapının, yetkilerinin de sorgulanması gerekmektedir. 
 

 
3. SONUÇ 
 

Günümüzde ormancılık çalışmalarında en önemli sorunlardan biri temel 
altlık sorunudur. Tüm ormancılık çalışmalarında ortaklaşa kullanılacak ve 
aynı zamanda diğer kuruluşlarla da gerek kullanım gerek teknik açıdan 
geçerli sayılabilecek temel altlık( sayısal harita, ortofoto) üretilmesi gerekir. 

Tasarruf (mülkiyet) haklarının kullanılması ve kontrol altına alınabilmesi 
bakımından kadastrosu yapılmış ve kesinleşmiş orman alanlarının tapuya 
tescil işlemleri gerekir. Bugün hukuki olarak geçerli fakat teknik olarak 
tapuya tescil edilemeyen paftaların durumunun düşünülüp çözüm getirilmesi 
gerekmektedir. 

1937 yılında Orman Tahdidi olarak başlanan Orman Kadastrosunun 2004 
yılına kadar teknik olarak alınan yol anlatılmıştır. Yarı kroki yarı harita 
olarak 1937 yılında başlanan orman kadastrosu bugün Jeodezik anlamda 
temel altlık üretimi ile birlikte yapılacak orman kadastrosu hızlı ve güvenli 
bir şekilde Ormancılar ile Haritacıların işbirliği sayesinde olacaktır.  
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DOĞA KORUMA ALANLARININ BELİRLENMESİ - TERKOS 
ÖRNEĞİ 
 
BÜLENT BAYRAM10, FATMAGÜL BATUK1, ÜMİT GÜMÜŞAY1, ZÜBEYDE ALKIŞ1, 
CÜNEYD HELVACI1, HÜSEYİN BAYRAKTAR1, OZAN EMEM1, CEM ERASLAN1, 
YILDIRAY LİSE11, Ö. EMRE CAN2, GÖKMEN YALÇIN2, UĞUR ZEYDANLI2 
 
 
 
1. ÖZET 
 

Bir Mega Metropol olan İstanbul son 15 yıldır ciddi bir göç tehditi altındadır. 
Göç kensel dokunun bozulmasına neden olmakta, doğal doku hızlı bir şekilde 
bozulmaktadır. Yapılan çalışmada terkos havzasının 1989-2001 yılları 
arasındaki zamansal değişimi Landsat uydu verileri, 1992 yılına ait 1:25 000 
ölçekli mesçere haritaları ve 1:25000 ölçekli topografik haritalar kullanılarak 
belirlenmiştir. Bölgede doğal yaşam incelendiğinde ulusal ve uluslararsı alanda 
koruma altına alınmış bir çok bitki ve hayvan türlerine rastlanmaktadır. 
Bölgenin koruma sınırlarının belirlenmesi amacı ile uzaktan algılama verileri 
coğrafi bilgi sistemine entegre edilmiştir. Her ne kadar Terkos Havzası’nın 
önemli bir bölümü 1974 yılından bu yana koruma alanı ilan edilmişse de 
çalışma sonucunda önemli ölçüde yeşil alan kaybının oluştuğunu göstermiştir.  

Çalışma uzaktan algılama verileriyle hızlı, güvenilir ve sağlıklı veriler elde 
edilebileceğini bir kez daha ortaya koymuştur. Sonuçta sadece 1989-2001 yılları 
arasındaki değişimin belirlenerek; değişim sonucu oluşan duruma göre yeni 
koruma alanlarının belirlenmesine yönelik bir sistem geliştirilmemiştir. 
Tasarlanan CBS ile bundan sonraki dönemler için sistematik gözlemlerin 
aktarılarak dinamik bir sistemin oluşturulması amaçlanmıştır. 

Diğer bir yanıyla sunulan çalışma özellikle orman alanlarının 
belirlenmesi, korunması ve değişiminin izlenmesine yönelik bir çözüm 
önermektedir. 
 

 
2. GİRİŞ 
 

Yeşil dokunun belirlenmesi orman alanlarının planlanmasının yanında bir 
bölgenin ekolojik veri tabanının temel bileşenidir (Salami, 2000). Zamansal 

                                                 
10 Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi, Jeodezi ve Fotogrametri Müh.endisliği Bölümü, 
Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Anabilim Dalı, 34349 Besiktas Istanbul, Türkiye - (bayram, batuk, 
gumusay, zubeyde, chelvaci, hbayrak, chelvaci, oemem, cerarslan)@yildiz.edu.tr 
11 WWW-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) Büyük Pstane Cd. No:43-45 34420 Bahçekapı/İstanbul 
www.wwf.org.tr (ylise, ecan@wwf.org.tr, gokmen@kustr.org, ugur@kafkaskoruma.net) 
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değişimin belirlenmesinde ölçek, karmaşıklık ve zaman aralığından oluşan 
eko sistem değişkenleri önemlidir (Lunetta ve diğerleri, 2004). Biyolojik 
zenginlik ya da biyolojik çeşitlilik, canlıların farklılığını ve değişkenliğini, 
içinde bulundukları karmaşık ekolojik yapılarla, birbirleriyle ve çevreleriyle 
karşılıklı etkileşimlerini ifade etmektedir (UNEP, 2003). 

Biyolojik çeşitliliğin haritalanmasında, çevre ve koruma faktörlerinin 
hızlı ekonomik olarak belirlenmesinde coğrafi bilgi sistemi uygulamaları 
önemli bir yer tutmaktadır. Özellikle geniş alanlara ilişkin biyolojik ve 
mekansal bilgilerin ilişkilendirilmesinde, bunların tematik katmanlara 
indirgenmesinde ve arşivlenmesinde ciddi bir ekonomi ve zaman kazancı söz 
konusu olmaktadır (University of Wollongong, 2004). 

Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) 21. yüzyıla girerken, dünya 
çapında bir ”Yaşayan Gezegen” kampanyasını başlatmıştır: Kampanya 
çerçevesinde kimi hükümetler yeni “korunan alan” lar ilan etmeye; kimi 
özel sektör kuruluşları, faaliyetlerini çevre koruma ilkeleri doğrultusunda 
iyileştirmeye ya da doğa koruma projelerini desteklemeye başlamıştır. WWF 
ise, hükümetlerin ve özel sektör kuruluşlarının bu katkılarını “Dünyaya 
Armağan” olarak adlandırmıştır Türkiye Doğal Hayatı Koruma Vakfı da bu 
projeyi yani Türkiye’deki sıcak noktaların korunması önerisini Orman 
Bakanlığı’na sunmuş olup, 2005 yılına kadar bu noktaların koruma altına 
alınması fikrinin T.C. Orman Bakanlığı tarafından da benimsenmesi ile bu 
girişim, WWF tarafından Türkiye’nin Dünyaya Armağanı olarak kabul 
edilmiş ve dünya kamuoyuna duyurulmuştur. 

Dünya’ ya Armağanlar Projesi’ nin ikinci adayı olan İstanbul Ormanları, 
İstanbul üzerinde 1994’ten bu yana sürdürülmekte olan “Önemli Doğal 
Alanların Belirlenmesi” çalışmalarının bir sonucudur. Terkos göl havzası 
İstanbul Ormanları’na en iyi örneklerden birini oluşturmaktadır. İstanbul 
Terkos havzası’nın korunması için WWF-Türkiye tarafından Dünya’ya 
Armağanlar Projesi kapsamında yapılan bilimsel girişimler 2001 haziran 
ayında başlamıştır.  

Günümüzde uzaktan algılama teknikleri ile orman alanlarındaki zamansal 
değişimin belirlenmesi söz konusudur (Coppin ve diğerleri 1994). Uzaktan 
algılama farklı çözünürlük ve ölçekteki zamansal değişimleri belirleme 
potansiyeline sahiptir (Stowa ve diğerleri 2004).  

İstanbul- Terkos Koruma Alanı Önerisi raporu kapsamında yapılan 
çalışmalar Doğal Hayatı Koruma Vakfı ve Yıldız Teknik Üniversitesi 
Fotogametri ve Uzaktan Algılama Anabilim dalı ile ortaklaşa 
gerçekleştirilmiştir.  
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3. YÖNTEM VE AKTÖRLER 
 

Projede başlangıçta uzman görüşleri alınarak alanın Tabiat parkı olarak 
önerilebileceği tesbit edilmiştir. Koruma alanını sınırlarının belirlenmesi ve 
yasal prosedür açısından Şekil 1’deki aşamalar izlenmiştir.  

 
 

Şekil-1 Projenin prosedür açısından aşamaları (Yalçın G. Lise, ve diğerleri, 2002). 
 

Terkos Gölü çevresinin topografyası ve yakınındaki su kaynakları, iklim 
şartlarını doğrudan doğruya etkilemektedir. Bölge Akdeniz ve Karadeniz 
iklimleri arasında bir geçiş niteliğinin yanısıra karasal iklim özelliklerini de 
yansıtabilmektedir (Yalçın G. Lise, ve diğerleri, 2002). 

Terkos Gölünün toplam drenaj alanı 619 kilometrekare, yağış alanı 587 
kilometrekare olup, yüzey alanı ise havzaya giren suyun miktarına bağlıdır. 
Terkos Gölü’nü besleyen tüm yer üstü sularının ve özellikle ormanlı 
(Istranca) deresinin drenaj alanı ile, bunun hemen batısında sıralanan ve 
Istranca dağlarının kuzey yamaçlarında doğarak Karadeniz’e dökülen 
Kuzuludere, Büyükdere, Kazandere, Pabuçdere’sinin drenaj alanlarıdır 
(Yalçın G. Lise, ve diğerleri, 2002). 

Arazi Kullanımı ve Mülkiyet: Trakya’nın güney ve orta bölümleri büyük 
ölçüde tarım alanlarıyla kaplı olmasına karşın genellikle verimli olmayan 
topraklar ve dik yamaçlar içeren Istranca Dağları’nda yarı doğal bitki örtüsü 
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bozulmadan kalabilmiştir. Arazi, ulaşımın güç olduğu kuzeybatıda dışında 
büyük ölçüde baltalık orman olarak kullanılmaktadır. Terkos ormanları, 
büyük ölçüde hazine arazisidir ve Türkiye’nin en büyük geleneksel odun 
kömürü üretim alanıdır. Köylerin yerleşim alanları 1/1000 ölçekte belirli 
olmasına rağmen özel mülkiyet ve hazine arazisi sınırları daha üst ölçeklerde 
belirlenmesi son derece önemlidir. Zilliyete konu olan alanlarda ise 
belirsizlikler sürmektedir. Ayrıca uzun dönemler boyunca gelişen ve yayılan 
tarım arazileri, İstanbul’un havza üzerinde yarattığı kentsel yayılma baskısı 
ve yerel belediyelerin talepleri özellikle ağaçsız orman örtüsü üzerinde 
mülkiyetle ilgili belirsizlik ve yasal mülkiyet belirleme sorunlarının 
oluşmasına yol açmıştır. Bu belirsizlik uzun yıllar süren mülkiyet davalarına 
sebep olmuştur (Yalçın G. Lise, ve diğerleri, 2002). 

Terkos Gölü çevresindeki yerleşimlerin, İstanbul Su ve Kanalizasyon 
İdaresi 1998 tarihli Yönetmeliği’ndeki koruma kuşaklarına göre dağılım 
yüzdeleri şöyledir: Mutlak Koruma Kuşağı: %4, Kısa Mesafeli Koruma 
Kuşağı: %9, Orta Mesafeli Koruma Kuşağı: %11 ve Uzak Mesafeli Koruma 
Kuşağı: %76 (Yalçın G. Lise, ve diğerleri, 2002). 

Sosyo-Ekonomik Özellikler: Terkos havzasındaki yerleşmelerin temel 
ekonomik faaliyetleri %39 tarım ve %35 tarım ve hayvancılık ve %13 tarım 
ve ormancılıktır. Tarla tarımına ayrılmış kesimler genellikle gölün batı ve 
güneydoğusuna tekabül eder ve bu sahalar genellikle yerleşim birimlerinin 
etrafında ve az eğimli akarsu vadileri boyunca uzanırlar. En fazla yetiştirilen 
kültür bitkisi buğday olmakla birlikte arpa, yulaf ve ayçiçeğine de 
rastlanmak mümkündür. Göl batısında Ormanlı Köyü yakın çevresinde ise 
pirinç önde gelir (Yalçın G. Lise, ve diğerleri, 2002). 

Ormancılık, Terkos Gölü çevresinde yer alan hemen tüm köylerde 
rastlanabilen bir ekonomik uğraştır. Ancak son senelerde ormancılıktan elde 
edilen gelirin çeşitli nedenlerden dolayı azalmasına bağlı olarak ormancılık 
faaliyetlerinde gözle görülür bir düşme meydana gelmiştir. Nitekim sadece 
bu nedenle İstanbul il merkezine göç edenlerin sayısı oldukça fazladır. 
Ormancılık uğraşısı genellikle yakacak odun üretimine dayalı ise de özellikle 
baltalık meşe ağaçlarının yoğun olduğu sahalarda odun kömürü üretimi 
dikkati çeker. Alanda önemli bir peyzaj değeri taşıyan bu faaliyete, başta 
Gümüşpınar olmak üzere, alanda yer alan her köyde rastlanmaktadır (Yalçın 
G. Lise, ve diğerleri, 2002).  

Bozuk orman veya baltalık orman olarak adlandırabileceğimiz sahalarda 
meşe türleri büyük bir hakimiyet kazanmıştır. Meşenin yanı sıra yer yer 
gürgen, defne, kocayemiş, pırnal, fındık ve dişbudak ormanlık alanın diğer 
türlerini oluştururlar. Karacaköy ile Karadeniz arasında kalan ve Terkos 
Gölünün kuzeybatısına tekabül eden kesim ise sık ve yüksek ağaçlardan 
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oluşmuş alan peyzaj değeri açısında yüksektir. Meşe, kayın, gürgen, ıhlamur 
ve palamut sıkça rastlanan ağaç türlerindendir (Yalçın G. Lise, ve diğerleri, 
2002). 

Burada üzerinde durulması gereken bir diğer husus ise Karadeniz 
kıyılarından özellikle Karaburun ve Ormanlık plajlarının turizm 
faaliyetlerine sahne olduğudur (Yalçın G. Lise, ve diğerleri, 2002). 

Kültürel Değerler: Terkos ormanları içinde Bizans döneminden kalma 
pek çok olağanüstü arkeolojik kalıntıya rastlanır. Bunlar arasında en 
önemlileri Anastasius Uzun Surları Istranca-Vize Su Yolu’dur. Alanda çok 
sayıda I. ve II. Derece Arkeolojik Sit mevcuttur. Tüm dünyaca bilinen 
İnceğiz Mağarası yanında, İkigöz ve Kocakuyu Mağaraları, Umurtepe 
(Kartepe) Doğal ve Arkeolojik Sit Alanı, Binkılıç Kale Kalıntıları, 
Karacaköy Evcik İskelesi ve St. George Kilisesi ve çok sayıda antik su 
kanalı kalıntıları alanın kültürel önemini vurgulayan örneklerdendir. 
Gümüşpınar Köyü yakınlarında bulunan Antik Su Kemeri, Terkos 
Havzasının özellikle kentin yüzlerce yıldır su ihtiyacı konusunda verdiği 
temel hizmetin kanıtları konumundadır (Yalçın G. Lise, ve diğerleri, 2002). 

Ekoloji/ Bitki Örtüsü: Terkos Ormanları, büyük bölümü İstanbul il 
sınırlarında yer alan Çatalca yarımadası’nın kuzeyinde, batıda Istranca 
Dağları, doğuda ise Terkos Gözlü havza sınırlarını içine alan baltalık orman, 
fundalık, kumul mera ve sucul habitatların oluşturduğu geniş bir mozaiği 
ifade eder. Alanın büyük çoğunluğu İstanbul’un Çatalca ilçesi sınırları içinde 
yer alır. Batıda Kırklareli sınırları içinde Kıyıköy kıyılarına kadar devam 
eder (Yalçın G. Lise, ve diğerleri, 2002). 

Terkos ve Kasatura arasındaki ormanlık alan ve kıyı şeridi, orman, 
fundalık, mera, sulak alan, kumul ve kayalık alanlardan oluşan geniş bir 
mozayiği ifade etmektedir. Alan tatlı su ve kumu ekosistemleri ile 
Türkiye’deki en zengin floraya sahip Önemli Bitki alanlarından biridir. 
Yaklaşık 575 takson kaydına sahiptir. Alan, Türkiye’nin 1984 yılında 
imzaladığı, kısa adı Bern Sözleşmesi olan, Avrupa Yaban Hayatı ve Yaşama 
Ortamlarını Koruma Sözleşmesi’nde yer alan 10 bitki ve 86 kuş türü ile 
olağanüstü bir zenginlik sergilemekte ve uluslararası özellik taşımaktadır. 
Ayrıva IUCN kategorilerine göre 5’i küresel ölçekte tehlike altında olmak 
üzere 73’den fazla ülke çapında nadir bitki taksonu barındırmaktadır (Yalçın 
G. Lise, ve diğerleri, 2002). 
 
Ormanlar 

Bölgede çoğunlukla doğu kayını (Fagus orientalis), orman gülü 
(Rhododendraon ponticum) egemendir. Bununla birlikte ıhlamur (Tilia 
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argentea) ve karışık meşe (Quercus sp.) türlerine rastlanır (Yalçın G. Lise, ve 
diğerleri, 2002). 

Uzaktan tamamen yeknesak görünen baltalık ormanlar fitososyoloji 
açısından çok büyük farklılıklar gösterirAncak var olan subasar orman 
kenarlarında yapılan çalışmalarda yeni tanımlanmış hibrit kardelenin zengin 
popülasyonlarına rastlanmaktadır (Yalçın G. Lise, ve diğerleri, 2002). 

Alan; Türkiye’de tek parça halinde uzanan ve en büyük ve en aktif 
baltalık ormanları barındırır (Yalçın G. Lise, ve diğerleri, 2002). 
 
Fundalıklar 

Ağırlıklı olarak bulunan, Erica arborea, Erica manipulifora, Arbutus 
unedo ve Philyrea media gibi türler, Karadenize özgü fundalıkların 
İstanbul’a özgü karakteristik örneklerini oluşturur (Yalçın G. Lise, ve 
diğerleri, 2002). 
 
Kumullar 

1500 hektarı bulan kumul alanlar, istanbul’da nadir türler bakımından en 
zengin ikinci yaşam ortamlarını oluşturur. Terkos Kumulları’nın, çok sayıda 
dar yayılışlı endemik ile bölge için (fitocoğrafik) endemik türler 
barındırması nedeniyle, İstanbul kumul florası Avrupa çapında önem 
kazanmaktadır (Yalçın G. Lise, ve diğerleri, 2002). 

Terkos kumul sistemi, bir çok gevşek kumul çukuru ve mevsimsel 
gölcükler içermektedir. Bu sayede daha da zenginleşen habitat, Epipactis 
palustris, Juncus heldreichhianus, vb. Türlere yaşam ortamı oluşturmaktadır. 
Mevsimsel gölcükler ise ya ağırlıklı olarak Populus alba ve Salix cineria nın 
bulunduğu nemli ağaç topluluklarını ya da ağırlıklı olarak Cladium mariscus 
veya typha sp. türlerini barındırmaktadır (Yalçın G. Lise, ve diğerleri, 2002). 
 
Meralar 

Gümüşpınar/Pınarca civarı ve Gürpınar formasyonu üzerinde gelişmiş ve 
nispeten derin kuru vadilerle kesilmiş bazı ardıç (Juniperus) türlerini de 
içeren meralarının bulunduğu Deliyunus civarı en önemli mera alanılarını 
oluşturmaktadır. Deliyunus yakınlarındaki kalkerli meralar ülke çapında 
nadir bazı bitki türlerinin zengin popülasyonlarını içerir. Bu nadir türlerden 
bazıları, bilim dünyası için yeni ya da hibrid 18 orkide türüdür (Yalçın G. 
Lise, ve diğerleri, 2002). 
 
Sulak alanlar 

Terkos gölü, Türkiye’deki en zengin su florasına sahiptir. Alan önemli 
kuş popülasyonlarına ve çiftyaşamlılara önemli bir yaşam alnı 
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sağlamaktadır. Gölün sığ sularında ve göl kıyısındaki bataklıklarda 50’yi 
aşkın sulakalan bitkisi saptanmıştır. Bu sulak alan vejetasyonu içinde 
özellikle Stratiotes aloides ve Vallisnereia spiralis gibi türler, Türkiye’ de 
çok nadir yayılış gösteren bitkilerdendir. Göl kenarlarında ve göle su 
sağlayan kaynakları besleyen vadilerde gelişen topluluklar arasında Cladium 
mariscus, Equsetum hymele ve Thelyprestis palustris gibi son derece nadir 
bitki türlerine rastlamak olanaklıdır. (Yalçın G. Lise, ve diğerleri, 2002). 

Bir diğer önemli sulak alan; Damandra Gölleri adıyla bilinen alandır. 
Alan ulusal çapta nadir bitki türlerinden bir kaçını barındırmaktadır. Bunlar 
Türkiye’de yalnızca İstanbul çevresindeki fundalık orman alanları içinde yer 
alan türlerdir. Bunlardan bazıları Lythrum borysthennicum ve Corrigiola 
litoris’tir (Yalçın G. Lise, ve diğerleri, 2002). 
 
Fauna 

Terkos havzası, İstanbul Boğazı üzerinden geçen önemli kuş göç 
yollarından birinin konaklama alanı konumundadır. Yapılan çalışmalarda 
alanın; 16’sı alanda üreyen, 140 kuş türüne ev sahipliği yaptığı saptanmıştır. 
Bu türlerden 57 si Avrupa ölçeğinde Uluslararası Öncelikli Kuş Türleri 
Listesi (SPEC)’nde yer almaktadır (Yalçın G. Lise, ve diğerleri, 2002). 

Pondon haliatus; nesli tehlike altında olan bir türdür. Göl leyleklerin göç 
yolu üzerinde olduğu için göç aylarında binlerce kartal, şahin ve leylek 
gölün yakınlarında konaklar ve beslenir. Phalacrocorax carbo; mayıs 2000 
de büyük bir koloninin varlığı keşfedilmiştir. En az 300 çift Phalacrocorax 
carbo bu alanda üremektedir. Branta ruficollis; nesli dünya ölçeğinde tehlike 
altındadır. Bölgede az sayıda kışlamaktadır. Aquila clanga; gölün doğu 
kıyılarında kışın düzenli olarak rastlanmaktadır. Göl kış aylarında aynı anda 
10 000 den daha çok su kuşu barındırmaktadır. Gölde Botarurus stellaris, 
Lxobrychus minitus, Ardeola ralloides, nycticorax nycticorax, Ardea 
purpurea, Aythya nyroca, Porzana parva, Chlidonias leucopterus, Burhinus 
oedicnemus, Aquila pormarina ve Circaetus gallicus gibi nadir türlerin de 
ürediği düşünülmektedir (Yalçın G. Lise, ve diğerleri, 2002). 

Terkos Havzası’nın batısı, yaban hayatı zenginliği nedeniyle 1974 yılında 
Çilingoz Yaban hayatı Koroma sahası olarak ilan edilmiştir. Alanda 
sürdürülen gözlem ve anket çalışmaları ulugeyik, karaca, yaban kedisi, tilki, 
çakal, yaban domuzu, su samuru, porsuk ve çok az sayıda kurdun alanda 
yaşamını sürdürmekte olduğunu göstermektedir. Yine bölgede rastlanan su 
samuru ve kurt Bern Sözleşmesi gereği uluslararası ölçekte koruma altında 
olan türlerdendir (Yalçın G. Lise, ve diğerleri, 2002).  

Terkos gölü, amfibiler açısından da son derece önemlidir. Türkiye’de 
yaşayan çiftyaşamlı türlerinin dahil oldukları iki takımdan biri olan Urodela 
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takımından 8 tür ve Anura takımından 1 tür alanda yaşamını sürdürmektedir 
Bu türlerden Bombina bombina, Pelobates syriacus, Rana dalmatina, Bufo 
viridisve hyla arborea Bern sözleşmesi gereği koruma altındadır(Yalçın G. 
Lise, ve diğerleri, 2002).  
Mevcut Koruma Alanları:  

Terkos Havzası, 1974 yılından beri Çilingoz Yaban Hayatı Koruma 
Sahasıdır. Bu koruma statüsü alandaki biyolojik çeşitliliğin ve özellikle 
faunanın varlığının sürdürülmesinde en önemli etkendir. Ayrıca alanda 
Terkos Gölü kuzeyi ve güneyinde devam eden Muhafaza Ormanı statüsü de 
alanın korunmasında önemli rol üstlenmiştir. Danamandıra ve Pınarca 
mevkii başta olmak üzere, alanda doğal, kültürel ve arkeolojik sitler de 
bulunmaktadır. Her biri farklı yetki ve tutum sergileyen bu statüler alanın 
uzun vadede korunması için önemli birer referans konumundadır. 
 

 
4. ÇALIŞMADA KULLANILAN VERİLER 
 

Yapılan çalışmada 1989 ve 2001 yıllarına ait LANDSAT-TM (Şekil-
2a,b) uydu görüntüleri kullanılmıştır. Özellikle bitki örtüsünün kızılötesi 
aralığında farklı yansımalar yapmasından dolayı; görünür bölge, yakın ve 
uzak kızılötesi spectrum aralıklarında olmak üzere toplam 7 banttan oluşan 
Landsat-TM görüntüleri seçilmiştir. 30 m geometrik çözünürlüğe sahip olan 
görüntüler Harita Genel Komutanlığı tarafından üretilen 1: 25000 ölçekli 
haritalar referans alınarak doğrultularak kullanılmıştır. Bu haritalar HGK 
tarafından, ED 50 datumunda ve UTM 6 derecelik dilimlerde üretilmiştir  
 

 
 

Şekil-2.a Landsat-TM, 1989                            Şekil-2.b Landsat-TM, 2001 
 

Orman Bakanlığı’ndan elde edilen 1:25 000 ölçekli ve 1992 ve 1993 
tarihli mescere haritaları, yaban keçisi yaşam alanları, kuş sayımı yapılan 
alanlar, sit alanları, özel nitelik taşıyan ağaçların bulunduğu bölgeler ve 
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orman şeflik sınırları gibi alan bilgilerinin elde edilmesinde kullanılmıştır. 
Meşcere haritalarına ek olarak 1992 tarihli ve 1:25000 ölçekli orman 
amenajman planları çalışma kapsamında kullanılmıştır. Bu planlardan ve 
Nisan 2002 yılında yapılan arazi çalışması, verilerinden (GPS ölçüleri) uydu 
görüntülerini sınıflandırma aşamasında ve orman bölge şefliklerinin, 
muhafaza ormanı ve yaban hayatını koruma alanı sınırlarının 
sayısallaştırılmasında yararlanılmıştır. 

Geri kalan diğer veriler işlendikleri haritalar taranarak 
sayısallaştırılmıştır. Verilerde genelde bir türün toplam sayısı yerine tür 
farklılıkları göz önünde bulundurulmuştur Yerinde gözlem olması verilerin 
doğruluk payını artırmıştır. Ancak verilerin elle işlendiği haritaların farklı 
ölçeklerde olması geometrik anlamda doğruluğu etkilemiştir.  

Memeli Hayvanlar:Memeli hayvan türlerinin dağılım haritaları eldeki 
kısıtlı veriye dayanarak uzman görüşüne sunulmuş ve bölge üzerinde 
gözleme ve bu türlerin bilinen tür-habitat tercih özelliklerine dayalı yorumlar 
getirilmistir. Bunun için bölgede bulunması olası yaban hayatı türlerinin 
tercih ettigi habitat özellikleri göz önünde bulundurularak yapılan arazi 
gözlem çalışması, bölgede görevli orman muhafaza memurlarına uygulanan 
yaban hayatı anketi ve Orman Bakanlığı görevlilerinin 2001 yılında bölgede 
gerçekleştirdiği gözlem çalışma notlarından yararlanılmıştır. 2001 Bakanlık 
verileri, 2002 arazi çalışmaları, doğruluk derecesi: > %75 

Botanik Alanları: Bu alanda temel eser olarak bilinen Flora of Turkey ve 
İstanbul florası hakkında yayımlanan eserler taranmış, İstanbul Universitesi, 
Eczacılık Fakültesi Herbaryumu'nda kurutularak saklanan nadir ve endemik 
İstanbul bitki örnekleri incelenmiştir. İstanbul florasıyla çalışan bilim adamları 
ve araştırmacılarla konuşma ve toplantılar yapılarak. toplanan bu bilgiler arazide 
yapılan çalışmalar ve gözlemlerle birleştirilmiştir. 1992-2001. 

> %95 
Kuş Alanları: Bu çalışmada kullanılan veriler, sayısal büyüklükleri degil, 

alanda kaç farklı tür sayıldığı ve bunların kaçının alanda üredigi ve kaçının 
tehdit altındaki türleri gösteren uluslararası listelerde yeraldığını göstermektedir. 
Farklı tür sayısı ve üreyen kuş türu sayısında doğruluk payı > %95, ancak bu 
veriler alanda olan bütün kuşların saptandığı anlamina gelmez. Gözlem 
calışmaları 1970-2002 yilları arasındadir. Dogruluk payi > %95 

Amfibiler: Bu türlerin bilinen tür-habitat tercih özelliklerine dayalı 
yapılan arazide gözlem çalışmaları ve literatür taramaları aracılıgı ile 
belirlenen farklı amfibi türleri, sayı verilmeksizin dağılım haritaları 
belirlenmistir. 1978-1981. Dogruluk payı: > %90 

Önemli Bitki Alanları: DHKD önemli bitki alanları haritası 
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5. İŞLEM AKIŞI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil-3. İşlem Akışı 
 

Harita Genel Komutanlığı’ndan elde edilen 200 dpi olarak taranmış 
1:25000 ölçekli haritalar karelaj noktaları kontrol noktası olarak kullanılarak 
doğrultulmuştur. Doğrultulan 1:25000 ölçekli topografik haritalar referans 
alınarak uydu görüntüleri ve mesçere haritaları doğrultulmuştur. Doğrultulan 

Orman, Kültür Bakanlığı,  
HGK, DHKV, verileri, 
mekansal gözlemler, 

Landsat TM görüntüleri 

Görüntü işleme veya tarama 

Sınıflandırılmış 
Landsat-TM 

1989-2001 

Taranmış harita ve 
diğer veriler 

Raster-Vektör Dönüşüm 
Aynı öznitelik bilgilerinin 
sınırlarının elde edilmesi 

Temel haritaların 
sayısallaştırılması ve öz nitelik 

bilgilerinin düzenlenmesi 

Raster-Vektör Dönüşüm 
Aynı öznitelik bilgilerinin 
sınırlarının elde edilmesi 

Çakıştırma, Sorgulama ve Doğal Park Sınırlarının Belirlenmesi 

Önerilen 
alanlar 
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uydu görüntüleri araziden ve mesçere haritalarından toplanan veriler ile 
sınıflandırılmıştır. Sınıflandırma sonuçları Anabilim Dalımız’ca geliştirilen 
Raster to Vector (R2V) dönüşümü yazılımı ile CBS ortamına aktarılmıştır. 
Oluşturulan CBS ile değişimin ve doğal park sınırlarının belirlenmesine 
yönelik analizler ve sorgulamalar yapılmıştır. 
 

 
6. UYDU GÖRÜNTÜLERİNİN SINIFLANDIRILMASI 
 

1:25000 ölçekli topografik haritalar referans alınarak doğrultulan uydu 
görüntüleri Maximum Likelihood yöntemine göre sınıflandırılmıştır. Genel 
olarak Denetimli sınıflandırma ile çok zamanlı ham verilerin 
karşılaştırılmasından daha uygun sonuçlar elde edilebilmektedir. Ek olarak 
farlı zaman ve algılayıcılara ait verilerin zamansal değişimlerinin 
belirlenmesinde de tercih edilmektedir. (Bruzzone, 1997). Sınıflandırma 
sonuç görüntüleri Şekil-4a,b’de ve doğruluk tablosu Tablo-1’de verilmiştir. 
Yapılan sınıflandırma doğruluğu analizi denetim alanlarının sınıflandırılmış 
görüntüdeki kendi sınıfı ile çakışma yüzdesi olarak hesaplanmıştır.  

Coğrafi bilgi sistemleri ile goruntü uzaktan algılama verilerinin 
entegrasyonunda sınıflandırma doğruluğu, konumsal doğruluk ve konumsal 
çözünürlük gibi veri doğruluğu sorunları ile karşılaşılmaktadır. Burada 
sınıflandırma doğruluğu GIS ile entegrasyonda önem kazanmaktadır (Wang, 
1991). 

 

  
 
Şekil-4.a 1989 sınıflandırma sonuçları            Şekil-4.b 2001sınıflandırma sonuçları 
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Tablo-1 Sınıflandırma Doğruluğu Tablosu 
 

Sınıflar 1989 Doğruluk (%) 2001 Doğruluk (%) 
Saf Meşe 90,2 79,4 

Sahil Çamı 18,2 52,9 

Bozuk Meşe 74,5 95,7 

Tarım 90,8 80,5 

Su 100,0 100,0 

Kum 85,1 90,5 

Islak Çayır 68,2 86,7 

Baltalık Meşe 57,6 80,3 

Kara Çam 80,6 82,8 

İskan 65,0 91,0 

Baltalık Kayın 80,2 100,0 

Bataklık 80,3 78,4 

Sığ Su 100,0 97,8 

Kayın 74,3 85,9 
 

 
 
7. CBS İLE ZAMANSAL DEĞİŞİMİN VE DOĞA KORUMA 
ALANLARININ BELİRLENMESİ 
 

Yönetilecek doğal park sınırlarının ve korunması gereken/daha ciddi 
önlemler alınması gereken alanların belirlenmesinde uydu görüntülerinin 
işlenmesi ile elde edilen arazi kullanımı, çeşitli sınırlar, kuş, amfibi, yerleşim 
ve yol verileri kullanılmıştır. Kullanılan veriler genel özellikleri ile Tablo-
2’de sunulmuştur. Microstation, Arcview, ArcGIS ve Access programları 
sorgulamalar ve gösterim için kullanılmıştır.  
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Tablo-2 CBS Verileri 
 

Katman Öznitelikler Değerler 
Otoyol ve diğer yollar  Uzunluğu, Türü  
Baraj ve Baraj Yolu Uzunluğu, yüzölçümü  
Yerleşim Alanı Adı, Yüzölçümü  
Yerleşim Merkezi Adı  
Önemli Bitki Alanları Yüzölçümü  
Resmi olarak vahşi  
hayatın korumaya 
 alındığı alanlar. 

Adı  

Resmi olarak  
korunan orman 
 alanları 

Adı  

Orman İşletme 
Şeflikleri 

Adı  

SIT Alanları ve 
Çizgileri 

Adı, Türü, Derecesi  

Memeliler (Dağ 
Kedisi,  
Porsuk, Su samuru,  
Ulu Geyik, Karaca) 

Yüzölçümleri  

Amfibiler Türü, Ana grubu, 
Açıklaması 

 

Kuşlar Kuş sayıları (kaydedilmiş, 
üreyen,  
tehdit altında olan), Puanı 

 

Botanik Türü, Tipi, Açıklaması  
Sınıfı Alt sınıfı 1 Alt sınıfı 

2 
İğne Yapraklı  Karaçam, 

sahil çamı 
Geniş 
Yapraklı 

Meşe, 
kayın, 
budak,  
bozuk 
meşe 

 
 
 
 
  
 Orman 

Baltalık Baltalık 
meşe,  
baltalık 
kayın 

Yerleşim  
Islak Çayır  
Tarım Alanı 
Kum 
Bataklık 

 
 
 
 
 
 
 
 
Arazi Kullanımı 1989 
Arazi Kullanımı 2001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sınıfı, Alt sınıfı 1,  
Alt sınıfı 2, Yüzölçümü  

Su, Deniz 
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7.1. Zamansal Değişim 
 

Terkos havzasında yer alan orman, yerleşim ve tarım alanlarındaki 
mekansal değişimi (1989-2001 yılları arası) tespit edebilmek için arazi 
kullanımı dosyalarında başlangıçta yer alan ayrık orman sınıfları 
düzenlenerek 2 yeni öznitelik için veriler girilmiştir. Sonuçta arazi kullanımı 
dosyalarında sınıfı, alt sınıfı 1, alt sınıfı 2 verileri oluşturulmuştur. Access 
ortamında geliştirilen SQL sorgulaması ile ilgili alanların yüzölçümleri 
arasındaki fark bulunmuştur. Bulunan sonuçlardan en önemlisi 10164 ha’lık 
mekanın 1989 yılında orman alanı iken 2001 de yerleşim ve tarıma 
dönüşmüş olmasıdır.  

Zamansal değişim anlamında yapılan diğer bir uygulama da Terkos 
gölünün 2 farklı zamanda Karadeniz’e olan mesafesinin değişip 
değişmediğini saptamak olmuştur. Ekranda uydu görüntüleri üzerinden 
yapılan ölçümlerle 1989 yılında 630 m lik bir yakınlık söz konusu iken bu 
2001 yılında 319 m ye düştüğü ölçülmüştür. 311 metrelik bir değişim olduğu 
görülmüştür (Şekil 5). Tabii ki doğruluğun orta ölçekli bir harita 
doğruluğunda olduğunu da söylemek gerekir.  

Diğer bir uygulamada baraj yollarının ormanlara etkisini tespit etmektir. 
2001 yılının görüntüsünde bulunan ve İSKİ’nin açtığı baraj yolları nedeni ile 
ne kadarlık bir orman alanının yok edildiği sayısallaştırılan baraj yolları ile 
1989 yılına ait arazi kullanımı verilerinin farkından bulunmuştur. Sonuç 
1400 ha’dır (Şekil 6).  
 
 

 
 

Şekil-5. Terkos ile Karadeniz arasındaki uzaklık değişimi: 
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Şekil-6 Baraj yolları yapımı sonucu eksilen orman alanı büyüklüğü 
 

7.2. Doğa Koruma Alanının Belirlenmesi 
 

CBS yazılımlarının mekansal analiz olanakları ile istenen kriterlere sahip 
mekanlar, uygun tasarım yapıldıysa ve veriler de gerçekçi ise çok kolay 
olmaktadır.  

Terkos havzasında mevcut koruma alanları, mekansal değişimin yönü, 
tehdit altında olan ve tür sayısı fazla olan biyolojik unsurlar, önemli ve 
korunması gereken biyolojik alanlar ve sit alanları gibi unsurlar, mevcut 
orman sınırları CBS yazılımın mekansal analiz özelliği ile üst üste 
çakıştırılmış ortaya çıkan alanlar birleştirilerek ve uzman görüşleri de 
değerlendirilerek korunması gereken alan sınırları ekranda çizilmiştir (Şekil 
7, 8, 9, 10, 11). Şekil 11’de görülen bölge doğal park sınırları olması önerisi 
ile Orman Bakanlığı’na sunulmuştur.  
 

 Şekil-7 Memeli hayvan bilgileri 



 153

  
 

Şekil-8 Botanik alanlar                                               Şekil-9 Kuş alanları 
 

 
 

Şekil-10 Çakışma analizi 
 

 
 

Şekil-11 Doğal Park sınırları 
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8. SONUÇ 
 

Terkos havzasındaki değişimi doğrudan insan faktörü etkilemektedir. 
1989- 2001 yılları arasında 12 yıllık yakın sayılabilecek zaman aralığında 
yapılan zamansal değişim analizleri sonucunda 10 165 hektar doğal alan 
kaybının oluştuğu saptanmıştır. Terkos havzasının İstanbul’un en az tahrip 
gören havzası olduğu göz önünde bulundurulacak olursa insan faktöründen 
doğan negatif değişimin boyutları anlaşılabilecektir. Söz konusu kayıp 82 
590 hektar olan proje alanının 1/8’i (% 14)’dir. Baltalık kullanım oranlarının 
1989 ve 2001 yıllarında da aynı olduğu varsayımında yola çıkılacak olursa 
bundan dolayı % 8’lik bir doku kaybı olduğu görülecektir. Yine çalışma 
sonucunda % 2’lik bir yapılaşma oranı belirlenmiştir. Yine bölgede tarım 
faaliyetlerinde artış gözlenmekte, imar faaliyetleri ve açılan yollar diğer bir 
tehditi oluşturmaktadır.  

Zilyetlik talepleri ve yeni imar taleplerinin karşılanmasına yönelik 
girişimler yapılaşmayı artırmaktadır. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi 
(İSKİ) tarafından başlatılan Istranca (Yıldız) Dereleri Su Projesi kapsamında 
yapılan baraj yolları alanda 1400 hektarlık bir orman alanı tahribatına yol 
açmıştır. Barajlar dolayısı ile gölün su seviyesinde ciddi değişimler oluşmuş, 
gölün denize olan uzaklığı 610 m.’den 311 m.’ye kısalmıştır. Bu durum 
alanda sucul bitkilerin ve amfibilerin varlığı için de tehdit oluşturmaktadır. 

Alanda faaliyetlerin planlı yürütülebilmesi için ilgili tüm kurumlar 
arasında eşgüdüm ve ortak eylem planının geliştirilmesi gerekmektedir.  

Yeşil dokunun korunması bu dokunun barındırdığı diğer canlıların da 
korunması açısından önemlidir. Diğer yandan yeşil dokudaki bozulmalar 
doğrudan burada yaşayan canlıların doğal yaşam döngülerini etkilemektedir.  

Ülkemizde Orman Bakanlığı, Üniversiteler ve Sivil Toplum Kuruluşları 
işbirliği ile özellikle Orman Bölge Müdürlüklerinin teknolojik alt yapı ve 
yetişmiş eleman sorunların hızla çözülmesi ve orman alanlarındaki 
değişimin izlenmesi gerekmektedir. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi 
Sistemi teknolojileri buna olanak sağlamakta kaldı ki ülkemizde bu konuda 
yetişmiş elemanlar bulunmaktadır. 
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2B ALANLARINDA İMAR SORUNLARI VE ÇÖZÜM 
ÖNERİLERİ 
 
YAHYA İPEK12, MİHRAÇ DEMİRLİ13 
 
 
 
GİRİŞ 
 

• Toplumumuzun yadsınamaz gerçeklerindendir, ilgili ya da ilgisiz, bilgili 
ya da bilgisiz hemen herkesin her konuda hüküm verebiliyor olması. 

• Aslında bu durum evrensel boyutları olan çok önemli bir toplumsal 
sorundur ki gelişmişlik düzeyiyle doğru orantılıdır. Bilişim 
teknolojilerindeki hızlı değişmeler gelişmiş ülkelerde bir yandan ekonomik 
refah düzeyini artırırken diğer yandan sosyo-kültürel düzeyi de artırmakta, 
az gelişmiş ülkelerde ise bunun tam tersi sonuçlar ortaya çıkmaktadır. 

• Bu yüzdendirki bazı gelişmiş ülkelerin uluslararası çıkarları uğruna 
giriştikleri saldırgan tavırlar, bilişim çağının tüm donanımlarından 
yararlanabilme olanağına sahip olan kendi bireyleri tarafından bile 
kınanırken bu saldırının hedefi konumundaki az gelişmiş ya da gelişmemiş 
ülke bireyleri tarafından yardım ya da dayanışma olarak algılanabilmektedir. 

• 21. yüzyılda ileryebilmek, hatta varlığını sürdürebilmek için ülkemizin 
Bilişim teknolojilerine uyum değerlerini yeniden yapılandırması 
gerekmektedir. Bunu yapamazsak pek çok konuda yanlış algılamanın 
katlanılamaz sonuçlarını yaşamak zorunda kalırız ..Tıpkı bu sempozyumun 
konusunu oluşturan “Orman Kadastrosu ve 2B Sorunu”nu yanlış algılayıp 
yaşamak zorunda kaldığımız katlanılamaz sonuçlar gibi.. 
 

 
MEVCUT DURUM 
 

• 1973 yılınndan başlayarak, yaklaşık 13 yıl boyunca kesintisiz devam 
eden uygulamalar sonucunda 473.000 ha alan orman vasfını kaybettiği 
gerekçesiyle orman sınırları dışına çıkartılmıştır.Bu alanların yarısından 
fazlası (yaklaşık 207.000 ha) 13 ilimizde yoğunlaşmıştır. 

• Konumları gereği işgale son derece uygun olan bu alanlarda 
olağanaüstü hızlılıkta kentleşmeler de olmuş, bazılarının üzerinde 

                                                 
12  Çavuşbaşı Belediyesi Başkan Danışmanı 
13  Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi, Çavuşbaşı Belediyesi 
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Belediyeler hatta ilçeler kurulmuştur. Bunun en çarpıcı örnekleri arasında 
İstanbul’da yer alan Ümraniye, Beykoz, Sultanbeyli, Şile, Çavuşbaşı, 
Alemdar ve Ömerli sayılabilinir. Çavuşbaşı Beldemizin neredeyse tüm 
arazisi 2B vasıflıdır. 

• Böylesine yoğun kentleşme hareketlerinden sonra bu alanların 44.000 
ha’lık bölümünde kadastral çalışmalar tamamlanmış, 6700 ha’lık bölümün 
satışı yapılarak tapu kütüklerine tescil edilmiştir. 

• Ancak bütün bu gelişmelerden sonra bu uygulamanın Anayasaya aykırı 
olduğu öne sürülerek ilgili yasa maddelerinin iptali yoluna gidilmiştir. Yani 
bu arazilerin üzerinde yüzbinlerce kişiden oluşan kenteleşme sürecinin 
başlangıcından yaklaşık 28 yıl sonra bu uygulamalarİn Anayasaya aykırı 
olduğu sonucuna varılabilmiştir. 
 

 
GENEL DEĞERLENDİRME 
 

• Şimdi bir anlayış düşününüzkü en kıymetli ulusal varlıklarının başında 
gelen orman arazilerini İlim ve fen bakımından orman vasfını kaybettiği 
gerekçesiyle orman sınırları dışına çıkartılıyor, hem de yasal olarak. 

• Sonra bu arazilerin neredeyse tamamına yakınının işgali görmezlikten 
geliniyor. Dahası bu yerlerde idari ve yerel organizasyonlar kurup her türlü 
kamu hizmetlerini sunuluyor. Yine yasal olarak. 

• Bütün bu gelişmelerden sonra hem atanmış hem de seçilmiş 
organlarından bu uygulamaları engellemesini ve hatta tüm sonuçlarıyla 
ortadan kaldırması isteniyor. Bu kez de Anayasal olarak. 

• Bir anlamda kara mizah öyküsü gibi görünen bu anlayış her hangi bir 
kişi,kurum ya da kuruluşa mal edilecerek sıyrılabileceğimiz bir olgunun 
ötesindedir. Kabul etmeliyiz ki bu hepimizin az ya da çok sorumlusu 
olduğumuz bir yönetişim bozukluğudur ki bize göre bunun başlıca sebepleri 
arasında “Bilişim eksikliği ve Belirsizlik durumu” gelmektedir. Bunun için 
biz de bu iki olgunun arasında kalan 2B sorununu ait bu sunumun başlığını 
da baş harflerinden esinlenerek “2B arasında 473.000 ha” koymayı uygun 
bulduk. 
 

 
BİLİŞİM SORUNU 
 

• Bilişim teknolojileri ışığında insan gücü planlaması yapmak yerine 
günübirlik politikalarla yaşamın geçiştirildiği ülkemizde pek çok konuda 
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olduğu gibi 2b arazileri konusunda da hem bilgi eksikliğinden, hem de 
kasıtlı yanlış bilgilendirmelerden doğan toplumsal düzeyde bir yanlış 
algılama sorunu söz konusudur. 

• Bu nedenle ilgili, ilgisiz hemen herkesin yorum yapmaya kalkıştığı ve 
bu olayın tek sorumlusu olarak bu alanlarda yaşayan insanları göstermeye 
çalıştığı 2B alanları aslında 6831 sayılı orman kanununun değişik bir 
maddesidir ve aynen şöyledir: 

B) 31/12/1981 tarihinden önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini 
tam olarak kaybetmiş yerlerden; tarla, bağ, bahçe, meyvelik, zeytinlik, 
fındıklık, fıstıklık (Antep fıstığı, çam fıstığı) gibi çeşitli tarım alanları veya 
otlak, kışlak, yaylak gibi hayvancılıkta kullanılmasında yarar olduğu tespit 
edilen araziler ile şehir, kasaba ve köy yapılarının toplu olarak bulunduğu 
yerleşim alanları, orman sınırları dışına çıkartılır. 

Orman sınırları dışına çıkartılan bu yerler devlete ait ise hazine adına, 
hükmi şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait ise bu müesseseler adına, 
hususi orman ise sahiplen adına orman sınırları dışına çıkartılır. Uygulama 
kesinleştikten sonra tapuda kesin tashih ve tescil işlemi yapılır. Bu yerler 
dışında orman sınırlarında hiçbir suretle daraltma yapılamaz. 

Bu madde hükümleri; muhafaza ormanı, milli park olarak ayrılan, izin ve 
irtifak hakkı tesis edilen ormanlık alanlarda ve 3. madde ile orman rejimi 
içine alınan yerlerde bu niteliklerin devamı süresince, yanan orman 
sahalarında ise hiçbir şekilde uygulanmaz. 

(Ek: 22/5/1987 -3373/1 md.) Bu maddenin (B) bendi ile orman sınırlan 
dışına çıkarılıp, 2924 sayılı Kanunun 11 ve 12’nci maddeleri gereğince fiili 
durumlarına göre ifraz edilerek bedeli karşılığı satılacak yer, yapı ve tesisleri 
kullananlardan, satış işlemleri tamamlanıncaya kadar ecri misil alınmaz.  

• Bir başka bilişim sorunu da kamusal boyutta arazi üretememiz ki, 
buradan doğan boşluğu da ne yazıkki arazi spekülatörleri doldurmaya 
kalkışmaktadırlar. Bunun sonucunda da yüzbinlerce ha’lık alan yağması ve 
bunun yüz binlerce mağduru karşımıza çıkmaktadır. 
 

 
BELİRSİZLİK SORUNU 
 

• Konunun belki de en anlamlı boyutu da bu olsa gerektir. Zira yasal bir 
uygulamanın sonucu olarak ortaya çıkan bu araziler ne mülkiyet ne de imar 
hukuku açısından her hangi bir kalıba sığdırılamamaktadır. 

• Orman sınırları dışına çıkartıldıkları halde her hangi bir şekilde tescile 
tabi tutulmadıklarından dolayı ne Orman Bakanlığı ne maliye hazinesi ne 
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Belediyeler ve ne de herhangi bir şahıs malik konumunda olamamaktadır. 
Yani bir anlamda sahipsiz araziler olarak ortada bırakılmakta bunun 
sonucunda da işgale davetiye çıkartılmaktadır. 

• Yerel yönetimler açısından en önemli belirsizlik sorunu ise bunların 
üzerinde yer alan yapıların durumudur. Bunlar hakkında bazı yerel 
yönetimler 3104 Sayılı imar kanunu hükümleri uygularlarken bazıları 775 
sayılı gecekondu kanununu uygulamaya bazıları da her ikisini birden 
uygulamaya çalışmaktadırlar. 

• Ayrıca bu arazilerden bazıları tespit ve tescil edilerek satıldıkları halde 
çok büyük bir bölümünün henüz kadastro çalışmaları bile 
tamamlanamamıştır. 

• Hepsinden daha önemli ve anlamlı olan sorun ise bundan sonra ne 
olacağıyla ilgilidir. Buralarda yaşayan insanların tüm boyutlarıyla yaşamak 
zorunda kaldığı bu sorun tam anlamıyla bir belirsizlik durumudur ki bu 
durum toplumun bütün kesimlerini çok yakından ilgilendirmektedir. 
 

 
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ VE SONUÇ 
 

• Belki klasikleşen bir öneri olsa da, “sorunların doğru tespiti, çözüm için 
en uygun anahtardır” ilkesinden hareketle sorunun doğru tespiti için kamu 
oyuna doğru bilgiler aktarılmalı yanlış bilgilendirmeler engellenmelidir. 
Bunu bir alınganlık meselesi yapanları Çavuşbaşı örneğini dikkatle 
incelemeye davet ederiz. 20.000’den fazla nüfusun barındığı Beldemizde şu 
an itibarıyla tek bir tane dahi arazi yağmacısına rastlayamamanız çok 
kuvvetli bir ihtimaldir. Ancak en az 20.000 tane imar mağduru 
görebileceğinizi garanti ederiz. Bu insanlar bir taraftan vergiler başta olmak 
üzere devletlerine karşı tüm yükümlülüklerini yerine getirirken diğer taraftan 
her anı kaygıyla dolu bir yaşamı sürdürmek zorunda kalmaktadırlar. Dahası 
bundan ne zaman kurtulabileceklerine dair her hangi bir umut ışığı da ufukta 
pek gözükmemektedir. 

• Bu yüzden diyoruzki bu anlatılanları sadece dinlemek yetmez. Bu 
konuda her fırsatta yorum yapmaktan geri kalmayanlar lütfen bir kez olsun 
bu sorunu yakından ve yerinde gözlemlemeye çalışsınlar. İnanıyoruz ki bunu 
yaptıklarında bizden çok daha fazla bir gayretle bu sorunun çözümü için 
çalışacaklardır. Sonuçta bu arazilerin süratle tespit ve tescil işlemlerinin 
yapılarak hak sahiplerine satışından başka akılcı ve gerçekçi bir yolu 
olmadığını da görmüş olacaklardır. 
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• Bu önerinin bazılarımızda orman arazilerinin iyi korunamayacağı 
kuşkusunu doğurabilir. Ancak unutmayalımki Orman arazilerini daha iyi 
koruyamamak üstesinden gelinebilir bir sorundur. Daha iyi tedbirler alarak 
orman arazilerinizi koruyabilirsiniz, ama bu statiükocu anlayışıta ısrarcı 
olursanız koruyacak ormanı da bulamayabirsiniz. 

Saygıyla arz olunur. 
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ORMAN KADASTROSU VE 2B SORUNU 
 
CABİR SUBAŞI14 
 
 
 

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, İstanbul Şubesince düzenlenen 
"Orman Kadastrosu ve 2B Sorunu" konulu Sempozyuma, Ziraat 
Mühendisleri Odası temsilcisi olarak katılmaktayım. 

Sempozyum için seçilen konular arasından 1. konuda yer alan "Bitki 
örtüsü. Toprak ve Erozyon ile 2B Uygulamaları Arasındaki ilişkiler" 
konuşmamın ana temasını oluşturmaktadır. Ancak, konulan kesin çizgilerle 
birbirinden ayırabilmek mümkün değildir. Bu nedenle sunumum sırasında 
diğer konulara da kısaca değinmek durumundayım. 
 

 
TOPRAK YAPISI BİTKİ ÖRTÜSÜ VE EROZYON 
 

Ülkemiz çok çeşitlilik gösteren jeolojik yapı, iklim, bitkisel örtü ve 
topografik özellikleri dolayısıyla, dünya yüzeyinde bulunan büyük toprak 
gruplarının çoğunu kapsamaktadır. 

Araziler, toprak işlemeye karşı gösterdikleri sınırlayıcı özelliklerine göre, 
hiç sorun göstermeyen l. sınıf araziler ile bitkisel üretime imkan vermeyen 
VIII. Sınıf arasında sekiz sınıfa ayrılmaktadır. 

Arazi sınıflarından ilk dört grup toprak, işlemeye uygun, son dört grup ise 
orman ve mera gibi devamlı bitki örtüsü altında bulundurulmak zorunda olan 
grupları oluşturmaktadır. 

İlk dört sınıfta yer alan arazi miktarı, tüm ülke arazisinin % 34’ünü, V, 
VI, VII. sınıfta yer alan arazilerin miktarı % 61,2'sini, VIII. sınıfta yer alan 
ve doğal hayata bırakılacak alanlar ile su alanlarının miktarı da %5,2'sini 
oluşturmaktadır. 

1950’li yıllardan sonra, artan nüfus ve gelişen tarımsal mekanizasyon gibi 
nedenlerin yanında, popülist politika atağının da başlatılması sonucunda, 
mera ve ormanlardan açılan araziler de kültür altına alınmaya başlanmıştır. 

Böylelikle 1934 yılında 11.677.000 hektar olan tanın arazisi, 1955 yılında 
% 100 artış ile sağlıksız biçimde 22.808.000 hektara çıkmış ve günümüze 
kadar artış göstererek 28.053.607 hektara ulaşmıştır. 

Bu gelişmelere bağlı olarak 1954 yılında, 44.329,000 hektar olan çayır 
mera arazisi, 1990'lı yıllarda 21.505,168 hektara düşmüştür, Orman 

                                                 
14 Ziraat Yüksek Mühendisi, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası 
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alanlarında ise yalnızca 1950'li yıllardaki yasal düzenlemelerden 
kaynaklanan kayıp miktarı 900.000 hektar civarındadır. 

Bir yandan orman ve meralar yok edilerek, uygun olmayan alanlar tarıma 
açılırken, bir yandan da verimli tarım arazilerinin tarım dışı kullanıma 
açıldığını görmekteyiz. 1985-1999 yılları arasında 26-397 hektarı I. Sınıf, 
58.597 hektarı da II. Sınıf olmak üzere toplam l.569.450 hektar arazi tarım 
dışı amaçlarla kullanıma açılmıştır. 

Ülkemiz, jeomorfolojik yapısı itibariyle engebeli bir ülkedir. 
Topraklarımızın % 46'sı, % 40'tan fazla, % 80'i de % 15’ten fazla eğime 
sahiptir. 

Dünyadaki kara kütlesinin ortalama yüksekliğinin 700 m, Avrupa'nın 330 
m, Afrika'nın 600 m, Asya'nın ise 1010 m olmasına karşın, Türkiye'nin 
ortalama yüksekliği 1132 m civarındadır. Yükselti basamakları dikkate 
alındığında ise % 17,5’unun 0-500 m, % 26,6'sının 500-1000 m, % 
45,9'umun 1000-2000 m, % 10'luk kısmının ise 2000 m’nin üzerinde olduğu 
görülmektedir. 

Özellikle eğimin fazla olduğu yerlerde bitki örtüsünün tahrip edilmesi 
erozyonun etkisini artırmaktadır. Ülkemiz topraklarının % 80’inde orta, 
şiddetli ve çok şiddetli erozyon görülmektedir. 

DSİ kaynaklarına göre erozyonla bir yılda taşınan sediment / toprak 
miktarı 350 milyon ton civarındadır. Ancak, ölçümlerde yer almayan 
materyaller ile akarsulara ulaşamayan topraklar da dikkate alındığında bu 
miktarın 500 milyon ton civarında olduğu belirtilmekte, hatla bazı 
kaynaklarca bu miktarın l milyar tona ulaştığı ileri sürülmektedir. 

Yalnız su erozyonu ile oluşan toprak kaybı ürkütücü boyutlardadır. 
Ayrıca, bu yolla taşınan topraklar, barajları hızla doldurmakta ve barajların 
ekonomik ömrünü önemli ölçüde azaltmaktadır. 

Ülkemizde, birim alandan taşınan katı materyal miktarı, Afrika'dan 22 
kat, Avrupa’dan 17 kat, Kuzey Amerika'dan ise 6 kat fazladır. 



Ülkemizin geleceğini tehlikeye sokacak boyutlara ulaşan erozyon 
nedenlerinin ve çözüm yollarının belirlenmiş olmasına karşın, yapılan 
çalışmalar son derece sınırlıdır. Erozyona uğrayan alanların yeniden 
kazanılması çok zor, bazı yerlerde imkansızdır. Ve bedeli de karşılanamaz 
boyutlardadır. Bu nedenle, öncelikle orman ve mera alanlarının korunması, 
geliştirilmesi ve iyi işletilmesi gerekmektedir. Ancak, uygulamada bunu 
göremediğimiz gibi, yapılan bazı yasal düzenlemelerle orman dışına 
çıkartılan alanlarda erozyon canavarının insafına terk edilmektedir. 

Yapılan araştırmalara göre, Anadolu yarımadasının M.Ö. 1000 yıllarında 
% 72'sinin orman, % 17'’sinin bozkır olmasına karşın, günümüzde % 
26.6’sının orman, % 35'inin ise bozkır olduğu dikkate alındığında, orman 
tahribatında ulaşılan boyutun ciddiyeti daha iyi anlaşılmaktadır. 

Ülkemizin toplam orman alanı 20,7 milyon hektar, 2B alanları ise 
470.000 hektar civarındadır. 2B alanlarının ne kadarı tarım ve hayvancılık 
amacıyla açılmıştır ve bu alanlar şu anda ne durumdadır? Bu konuya ilişkin 
elimizde veri bulunmamaktadır. Dolayısıyla sağlıklı bir değerlendirme 
yapma imkanımız bulunmamaktadır. Ancak, bu sahalarda orman 
köylülerinin kendi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tarımsal faaliyette 
bulunduğu bilinmektedir. 

Sempozyum konusunun, Orman Kadastrosu ve 2B Sorunu olması 
nedeniyle, önce üzerindeki orman örtüsü tahrip edilen, sonra da orman 
sınırlan dışına çıkartılan sahaları bekleyen akıbetin anlaşılabilmesi için 
ülkemizin jeomorfolojik yapısı, bitki örtüsü ve erozyon gerçeği hakkında 
kısa bilgiler sunulmuştur. 

Ancak, 2B uygulamalarının erozyon yanında sosyal, hukuki, ekonomik 
ve teknik boyutları da bulunmaktadır. 

Ülkemizdeki orman alanlarının azalma nedenleri, Orman Genel 
Müdürlüğü verilerine göre; % 56 oranında orman aleyhine yapılan yasal 
düzenlemeler, % 27,2 oranında yangınlar, % 8,8 oranında hatalı orman 
işletme teknikleri, % 7 oranında tarlaya dönüştürme, % l oranında ise 
yerleşmedir. Bu rakamlar ormanlardaki en büyük kaybın yasal düzenlemeler 
yoluyla gerçekleştiğini göstermektedir. Yasal düzenlemeler arasında 2B 
uygulamalarının da önemli bir payı bulunmaktadır. 

Değerli katılımcılar, topluma mal olmuş adıyla 2B uygulamaları olarak 
bilinen, orman niteliğim yitirdiği gerekçesiyle (aslında yitirtilmiştir) Hazine 
adına orman sınırlan dışına çıkarma uygulamalarına, 1961 Anayasasını 
değiştiren 1255 sayılı yasaya dayanılarak 1973 yılında çıkartılan 1744 saydı 
yasayla başlanmıştır. Bu yasada, 15.10.1961 tarihinden önce orman niteliğini 
tam olarak yitiren orman alanlarının orman dışına çıkartılması 
öngörülmüştür. Ancak, bu tarih 1982 Anayasası ile 31.12.1981 tarihine 
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çekilmiştir. Bu uygulamalarla, ormanları tahrip edenlere bir anlamda örtülü 
bir af çıkartılmış ve ormanların daraltılmasına olanak sağlanmıştır. 

Her ikisi de anayasal suçtur. 
Gerek 1961. gerekse 1982 anayasalarında yer alan ve gelecek yıllarda da 

daha ileri tarihlere çekilmesi olası görülen, orman niteliğini yitirdiği 
gerekçesiyle orman sınırları dışına çıkartma uygulamaları, ormanlar üzerinde 
ciddi bir baskı oluşturmaktadır. 

Ormanların; yanardağ patlamaları, denizlerin taşması, heyelan ve çığ 
düğmesi gibi doğal afetler dışında nitelik kaybına uğraması, mümkün 
değildir, Ülkemizde bu tür doğal afetlerin büyük boyutlarda oluşmadığı da 
bilinmektedir. O halde bu ormanlar nasıl orman niteliğini yitirmişlerdir 
Kuşkusuz İNSAN ELİYLE... 

6831 S. Orman Yasasının 1. maddesinde; “Tabi olarak yetişen veya 
emekle yetiştirilen ağaç ve ağaççık toplulukları yerleriyle birlikte orman 
sayılır” tanımı yapılmaktadır. Bu tanım dikkate alındığında, üzerindeki 
orman örtüsü tahrip edilse bile, toprağının taşınmamış olması halinde 
yeniden bu alanın ormanlaştırılması mümkün olduğuna göre, bu tür alanların 
orman niteliğini yitirdiğini söylemek olası mıdır? 

Ancak uygulamada konunun bu boyutu göz ardı edilmekte, bırakın 
yeniden ormanlaştırılması mümkün olan alanları, uygulamanın yapıldığı 
tarihte, daha sonraki tarihlerde eylemli orman olan alanlarda bile 2B 
uygulamaları yapılabilmiştir. 

2B sahalarında, halen eylemli orman olan veya çok az emek ve masrafla 
ağaçlandırılarak ormana kazandırılması mümkün olan sahaların 
belirlenebilmesi amacına yönelik programlı bir çalışma bulunmamaktadır. 
Ancak, şikayete bağlı olarak bazı incelemeler yapılmıştır. 

Bu konuya ilişkin olarak iki somut örnek vermek istiyorum. 
1. Orman Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü müfettişlerince 2001 

yılında birlikte yapılan inceleme sonucunda. İstanbul-Ümraniye-Reşadiye 
köyünde, 3302 s. yasa (2B) uygulaması yapan Orman Kadastro 
Komisyonunun uygulamayı yaptığı 1988 yılında dahi fiilen orman olan 659, 
660 ve 930 no’lu parsellerle, kısmen ormanla kaplı olan 654 no’lu parseli, 
orman sınırları dışına çıkardığı belirlenmiştir. 

2. Yine Müfettişler tarafından, İstanbul'un değişik ilçelerine bağlı belde 
ve köylerde bulanan 39 parsel ürerinde 2000 yılında yapılan inceleme 
sonucunda. 864 Ha alanın inceleme tarihinde bile orman niteliğini koruduğu, 
276 Ha alan üzerinde ise yapılaşma bulunmadığı, ağaçlandırılarak ormana 
kazandırılmasının mümkün olduğu belirtilmiştir. 

2B uygulamaları sonucunda orman sınırları dışına çıkartılan sahaların 
miktarı 470 bin Ha civarındadır. Bu sahaların tasarruf yetkisinin, 4706 s. 
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yasayla Maliye Bakanlığı’na verildiği 18.7.2001 tarihine kadar ORKÖY 
Genel Müdürlüğünce toplam yüzölçümü 11530 Ha olan 22808 parsel, 
toplam 83,7 trilyon lira rayiç bedelle satışa çıkartılmış, ancak toplam alanı 
6700 Ha olan 14235 parselin satışı yapılabilmiş ve 2002 yılı değerlerine 
uyarlanmış rakamlarla 33 trilyon TL tahsil edilmiştir. 

Satışı yapılan 2B sahalarının % 33’ü Antalya, % 9’u Eskişehir, % 
6'sınında İstanbul'da olmasına karşın, bu sahaların metrekaresi, 2002 yılına 
uyarlanmış değerleriyle 492,000 liraya satılabilmiştir. 

Gerçekler ortada iken söz konusu sahaların 2003 yılında metrekaresinin 
ortalama 5 dolara, yani 7,5 milyon liraya nasıl satılabileceğini anlamak 
mümkün değildir. 

 

 
2B SAHALARININ ŞU ANDAKİ DURUMU NEDİR? 
 

Öncelikle 2B uygulamaları sonucunda ortaya çıkan ve çıkacak olan 
olumsuzlukların bazılarını belirtmekte yarar görüyorum. 

- Ormanların yok edilmesine önemli katkı sağlamaktadır. 
- Fiili durumu meşrulaştırarak yasa dışılığı özendirmektedir. 
- İşgalcileri ödüllendirmektedir. 
- Devlete ve yasalara olan güveni zedelemektedir. 
- Çarpık kentleşmeye yol açmaktadır. 
- Eko turizme ve görsel peyzaja zarar vermektedir. 
- Biyolojik çeşitliliği olumsuz etkilemektedir. 
- Profesyonel yaylacılığı teşvik etmektedir. 
- 2B uygulamalarının daha yakın tarihlere alınmasına zemin 

hazırlamaktadır. 
Bir bölümüne değindiğim ve daha pek çok olumsuzluğu içerdiğine 

inandığım 2B uygulamalarına karşı olduğumu kesinlikle ifade etlikten sonra, 
2B sahalarının şu andaki durumu hakkındaki gözlemlerimi ve düşüncelerimi 
aktarmak istiyorum. 

1. Orman niteliğini yitirdiği gerekçesiyle orman sınırlan dışına 
çıkartılan sahaların bir bölümü halen eylemli ormandır. Bu durum şikayet 
edilen yerlerde Müfettiş raporlarıyla belgelenmiştir. Tüm sahalar 
incelenmeden bu nitelikteki sahaların miktarı hakkında yargıya varabilmek 
mümkün değildir. Ancak, miktarın azımsanmayacak ölçüde olduğu 
inancındayım. 

Bu tür yerlerin nasıl orman dışına çıkartıldığı ayrı hır araştırma ve 
tartışma konusu olabilir. Ancak öncelikle yapılması gereken, halen eylemli 
orman olan 2B sahalarının belirlenerek, ormana kazandırılmasının yollarını 
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aramak ve ne pahasına olursa otsun, yeni yasal düzenlemelerle bu sahaların 
satılmasını engellemektir. 

2. Üzerindeki orman örtüsü tahrip edilmiş olmakla beraber, tarımsal 
faaliyetlerin uygulanmadığı ve yapılaşmanın bulunmadığı sahaların ormana 
kazandın iması gerekir. Buralardaki ağaçlandırma çalışmaları çok daha 
ucuza mal edilebilir. Hatta korumaya alınması halinde, doğal yolla veya çok 
az müdahaleyle ormana kazandırılabilir. Bu sahalar da kesinlikle satışa konu 
edilmemelidir. 

3. Orman alanlarının içinde veya kenarında tarım ve hayvancılık 
yapmak amacıyla açılmış sahalar, ormanların yok edilerek tarım alanına 
dönüştürülmesini onaylamak mümkün değildir. Ancak, orman köylüsünün, 
ülkenin en alt gelir grubunda olduğu da bir gerçektir. Orman işçiliği dışında 
kalan gelir kaynakları, daha doğrusu geçim kaynaklan ormanlardan açılan 
sahalarda yapılan tanım ve hayvancılıktır. 

Özellikle eğimin fazla olduğu yerlerde açılan tarlaların, arazi sürüm 
tekniklerine de uyulmadığı için hızla erozyona uğraması nedeniyle yeni 
açmalar gündeme gelmektedir. Söz konusu sahaların yeniden ormana 
kazandırabilmesi için, orman köylüleri başka işlere kanalize edilmeli ve 
desteklenmelidir. 

Köyden kente göçün yoğun olduğu yerlerde, köylülerce terk edilen 
sahalarda ormanın doğal yoldan geldiği görülmektedir. Bu sahalar çok düşük 
maliyetle yeniden ormanlaştırılabilir. Bozkır alanlarında büyük paralar 
harcanarak yapılan ağaçlandırma çalışmalarının, bu sahalara kaydırılması ve 
bu yolla sağlanacak tasarrufla orman köylüsünün desteklenmesi bir yöntem 
olarak değerlendirilebilir. 

Bu sahaların dar gelirli orman köylülerine satılabilmesi mümkün değildir. 
Ormana kazandırılmasının mümkün olmadığı yerlerde, sınırlarının yeni 
açmalara olanak vermeyecek şekilde belirlenerek, kullanıcılarına tahsisi 
düşünülebilir. 

4. 2B sahalarının bir bolümü de yayla olarak kullanılmaktadır. Ancak, 
yaylaları da iki farklı şeklide değerlendirmek gerekir. 

Birincisi geleneksel yaylacılıktır. Bu tür yaylacılık bazı yörelerimizde 
yıllardan beri uygulanmaktadır. Ve bir yaşam biçimi olmuştur. 

İkincisi ise, genellikle büyük şehirlerin çevresindeki ormanların tahrip 
edilerek oluşturulduğu yapılaşmalardır. Bu tür yaylacılık, yazlık konutlar 
gibi hafta sonlarında veya tatil günlerinde kullanılan konutlardan 
oluşmaktadır. 

Her iki yayla alanında da ormanlardan yeni açmalar ve yeni konut 
yapımları kesinlikle engellenmeli ve mevcut konutlar, o yörede yaşayan 
insanlara daha uygun bir fiyatla, yöre dışından gelenlere ise rayiç bedelle 
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satılmalı ve bu konutların satış ve devri süresiz veya en az 10 yıl süreyle 
engellenmelidir. 

5. İstanbul-Sultanbeyli, Kocaeli-Gebze ve Antalya-Kepez örneklerinde 
olduğu gibi yoğun yapılaşmanın bulunduğu yerlerdeki 2B sahalarının da 
belli bir bedel karşılığında kullanıcılarına öncelik vererek satılmasında yarar 
vardır. Çünkü, bu alanların yeniden ormana kazandırılması olanaksızdır. 
Satış işleminin nasıl yapılacağı, ilgili Bakanlıklarla meslek odaları ve 
üniversitelerden oluşturulacak heyetler tarafından belirlenmelidir. Zira 
konunun pek çok boyutu vardır ve kolay bir çözüm yolu da 
bulunmamaktadır. 

Ancak, yeni yapılaşmaların önlenebilmesi için gerekli önlemler mutlaka 
alınmalıdır. 

6. Özel Çevre Koruma Alanları, Milli Parklar ve benzeri korunan 
alanlar ile Doğal Sit Alanları ve Kıyı Koruma kapsamına giren 2B 
sahalarında ise kapsamına girdiği yasada öngörülen uygulama dışında işlem 
yapılması söz konusu değildir. 

7. Orman kadastrosu yapılırken, orman rejiminde yer alan köylerin 
yakınında bulunan ve köylülerce hayvan otlatmak amacıyla kullanılan, 
miktarının yaklaşık 100.000 Ha civarında olduğu tahmin edilen mera 
sahalarının da satışı söz konusu olamaz. 

Bu sahaların, kullanım kadastrosu yapılarak mera olarak 
belirlenmesinden sonra, mera yasası kapsamında işletilmesi gerekir. 

2B sahalarının en uygun şekilde değerlendirilebilmesi, yeni 2B 
uygulamalarına olanak verecek uygulamalara meydan verilmemesi için, 
konunun iyi irdelenmesi ve en uygun çözüm yollarının ortaya konulması 
gerekmektedir. Ancak bunun için, öncelikle en uygun çözümün ortaya 
konulmasını isteyen bir siyasi iradeye ihtiyaç vardır. Bir an önce satmak ve 
yasal düzenlemelerle, uygulamaları da bu doğrultuda kurgulamak amacında 
olan bir zihniyetle sağlıklı çözümlere ulaşmak mümkün değildir. 
 
 
KAYNAKLAR 
 
1. ANONİM: Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Ormancılık Özel İhtisas 
Komisyonu Raporu 
2. ANONİM: Türkiye Ziraat Mühendisliği Beşinci Teknik Konseyi Raporu, 2000 
Ankara 
3. DİZDAR, M. Yüksel: Türkiye’nin Toprak Kaynakları, 2003 Ankara 
4. ORKÖY Genel Müdürlüğü kaynakları 
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2B ALANLARI NASIL BELİRLENEBİLİR VE 
DEĞERLENDİRİLEBİLİR? 
 
UÇKUN GERAY15 
 
 
 
YANLIŞ VE ABARTILI İFADELER 
 

Her şeyden önce şunu tespit etmek gerekir ki, ormanın çeşitli işlevlerine, 
örneğin su, hammadde, yaban hayatı, biyolojik çeşitlilik... için tahsis edilmiş 
yahut ayrılmış olan bir alan, orman alanı olarak düşünülmelidir. Yani 
üzerinde hiçbir ağaç, ağaççık olmasa bile bir araziyi orman alanı saymanın 
bir yanlışlığı yoktur. 

Ayrıca, çok çeşitli orman işlevlerinden birinin, birkaçının 
gerçekleşmesine uygun olup olmama “bozuk orman” nitelemesine temel 
oluşturmalıdır. Başka deyişle “bozuk orman” ormanın belirli bir işlevine 
göre düşünülmesi gereken bir niteliktir; yalnız, buna göz kararıyla değil bir 
analizle cevap verilebilir. 

Dolayısıyla genel seçimler arkasından yaşanmaya başlayan ve yukarıda 
özetlenen ifadeler bir zorlama ve abartma mahiyetindedir. 
 

 
ORMAN REJİMİNDEN ÇIKARMA KARARLARI 
 

Ormanın işlevlerinden hiçbirinin beklenmediği durumlarda ise ormana 
tahsis kararından vazgeçilebilecek demektir. Yani, Anayasanın 169. 
maddesine dayalı olan 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 2. maddesine göre 
orman niteliği kaldırılabilecektir. Bu niteliğin kaldırılması, yani orman 
rejimi dışına çıkarılması, 

a)“Orman olarak muhafazalarında bilim ve fen bakımından hiçbir yarar 
görülmeyen, aksine tarım alanlarına dönüştürülmesinde kesin yarar” olma 
(6831 2a)  

b)”31.12.1981’den önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini tam 
olarak kaybetmiş” olma (6831 2b) 

koşullarına bağlanmıştır. 
Üzerinden siyaset yapılan 2B alanları bu ikinci başlığa giren alanlardır. 
Türkiye’de, arazi kullanımındaki mevcut sektör sınırları, ekolojik, 

ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda uygun sınırlar değildir. Örneğin halen 

                                                 
15 Prof. Dr., İ.Ü. Orman Fakültesi, Ormancılık Ekonomisi Anabilim Dalı. 
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4 milyon hektar arazinin orman rejimine aktarılması gerekmektedir. Bazı 
arazilerin meraya dönüştürülmesi gibi bir ihtiyaç da söz konusudur. 
Anayasa’nın 169. maddesinin 4. fıkrası ormanlarla ilgili, yukarıda anlatıldığı 
gibi, bir düzenlemeye bu nedene bağlı olarak imkan vermektedir. 

Bu düzenlemedeki temel sorun, orman niteliğini tam olarak kaybetmiş 
olma ve rejim dışına çıkarma koşullarının ve usullerinin sağlıklı olarak 
belirlenmesi ve 2B işlemi görecek alanların “doğru” olarak tespit 
edilmesidir. Sağlıklı koşulların belirlenmesi halinde orman rejiminden arazi 
çıkarmanın sorun doğurması pek mümkün değildir. O nedenle sorun 
Anayasanın 169. maddesinin 4. fıkrasında değil, bunun uygulamasındadır. 

2B uygulamalarının sağlıklı bir düzene kavuşturulmasında ilk olarak 
gerçekleştirilecek hususlar; 

a)orman kadastrosu yapacak komisyonların bir uzmanlık komisyonu 
olarak düşünülmesi, 

b)orman kadastrosu komisyonları bileşiminin bu görev doğrultusunda 
geliştirilmesi, 

c)komisyonların çalışma yöntem ve donanımlarının göreve uygun 
niteliklere kavuşturulması, 

d)çağdaş gereklere uygun karar ölçütlerinin konulması, 
e)orman rejiminden çıkarma söz konusu olduğunda arazinin sonraki 

kullanım biçiminin belirlenmesi, şeklinde özetlenebilir. 
Bu liste içerisinde karar ölçütlerinin geliştirilmesi belki de en önemli 

adımdır. Orman rejiminden çıkarmada geçerli olması gereken ölçütler, 
• Toprak rejimini bozmama 
• Su rejimine zarar vermeme 
• Orman ekosisteminin bütünlüğünü bozmama 
• Biyolojik çeşitliliğe zarar vermeme 
• Av ve yaban hayatına zarar vermeme 
• Tarihsel ve kültürel değerleri koruma 

şeklinde konulmak zorundadır. 
Orman kadastrosunun asıl olarak bir “karar verme” sorunu olduğu 

görülmektedir. Bu süreçte, özetle, arazinin neden dolayı orman niteliğini 
bilim ve fen bakımından tam olarak kaybetmiş olduğuna, arazinin rejim 
dışına çıkartılıp çıkartılamayacağına, eğer çıkartılacaksa hangi sektörde 
kullanılacağına karar verilmek durumundadır. Bunun ardından arazinin hak 
sahiplerini ve sınırlarını belirleme ve poligonu ulusal ağa oturtma işi yani 
ölçme bilgisi uygulaması gelmektedir. O nedenledir ki, buradaki kadastro 
“orman kadastrosu”dur ve komisyonun asıl işi “karar verme” şeklinde 
konulmalıdır. 
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HÜKÜMETİN YAPTIKLARI, YAPAMADIKLARI 
 

Hükümet 31.12.1981’den sonraki dönemde∗ (3. dönem) ortaya çıkan 2B 
alanlarını programına katma cesaretini gösterememiştir. Ancak 25 seneye 
ulaşan bu dönemde ormanlar üzerinde büyük bir baskı yaşandığı gözler 
önündedir. Hiçbir hükümet bu dönemin (3. dönem) 2B alanlarının satışından 
veyahut değerlendirilmesinden hem parasal nedenlerle hem siyasal 
nedenlerle uzak kalmak istemeyecektir. Ancak her şeyden evvel 1981 öncesi 
2B alanlarında “başarı” görmek isteyecektir. Ne var ki 3. dönemin 2B 
alanları da, 2. dönemin alanları gibi, acil bir sorumluluk haline gelmiş olan 
kent dönüşüm planlarının uygulanmasını tıkamaktadır.  

KENT DÖNÜŞÜM PLANLARININ (İMAR PLANLARI YAHUT 
KORUMA AMAÇLI İMAR PLANLARI) YAPILMASINDA VE 
UYGULANMASINDA 2. DÖNEME VE 3. DÖNEME AİT 2B 
ALANLARININ, ANAYASA’NIN 170. MADDESİNDE DOĞRU 
DEĞİŞİKLİK YAPILMAK SURETİYLE, MÜLKİYET SORUNLARININ 
ÇÖZÜLMESİ, BAŞKA DEYİŞLE 2B ALANLARININ HAK 
SAHİPLERİNİN BELLİ EDİLMESİ GEREKMEKTEDİR. MÜLKİYET 
SORUNUNUN ÇÖZÜLMEMİŞ OLMASI HALİNDE YAPILAN KENT 
DÖNÜŞÜM PLANLARI, BURALARI TOPLU YERLEŞİM ALANI 
YAHUT SANAYİ ALANI HALİNE GETİRMİŞ OLANLARIN 
YERLERİNİ TÜMÜYLE TERK ETMEYE ZORLANMASINI, YANİ, BİR 
SOSYAL VE EKONOMİK PROBLEMİ DE ORTAYA 
ÇIKARMAKTADIR. ZİRA BUGÜNKÜ ANAYASA’YA GÖRE BU 2B 
ALANLARI ZİLYET SAHİPLERİNE DEĞİL, ORMAN KÖYLÜLERİNE 
TAHSİS EDİLMEK DURUMUNDADIR. 

Hükümet ilk Anayasa değişikliği denemesinde orman köylüsüne “tahsis“ 
zorunluluğunu, “satış” ve “kaynak elde etme” olanağına çevirmek istemiş, 
satışın yanına bu alanların devrini, kiraya verilmesini, üzerinde sınırlı ayni 
hak tesisini ve tahsisini de koymuştur (4.4.2003). Bu yasanın geri çevrilmesi 
üzerine, Anayasa’nın 169. maddesinde yapılmak istenen değişiklikten 
vazgeçilmiş, 170. madde ise “...bu alanların idaresi, satış esas ve usulleri, 
satış gelirlerinden orman köylüsünün kalkındırılmalarının desteklenmesi ile 
ağaçlandırma ve erozyon kontrolü amacıyla ayrılacak payın belirlenmesi 
kanunla düzenlenir” şekline dönüştürülmüştür. Burada geçen “idare” esasen 

                                                 
∗ 1. dönem: 1961 sonuna kadar; 2. dönem 1981 sonuna kadar. 3. dönem 2004 sonuna kadar olan zaman 
dilimleri için kullanılmıştır. 
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ilk tasarıdaki terimlerin hemen hemen tümünü kapsayan bir terimdir ve 
ikinci yasada bu açıdan bir değişiklik yapılmış olmamaktadır. 

İLÇE HALİNE GELMİŞ, BETONLAŞMIŞ VE ENDÜSTRİ ALANI 
OLMUŞ 2B ALANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 
YÖNTEMLERİNİN, ÖTEKİ 2B ALANLARINDAN FARKLI OLDUĞU, 
YANİ ORMAN BAKANLIĞININ 2B GERÇEĞİ KİTAPÇIĞINDA 
ANLATILANLARIN YANLIŞ OLDUĞU ORTADADIR. 2B GERÇEĞİ 
KİTAPÇIĞINDA BU İKİ KATEGORİ 2B ARAZİSİ ARASINDA BİR 
AYIRIM GÖZETMEDEN, SÖZ KONUSU ALANLARIN BÜTÜNÜYLE 
ORMAN KÖYLÜSÜNÜ DIŞLAYARAK SATIŞININ PROPAGANDASI 
YAPILMAKTADIR. 
 

 
İMAR PLANLARI VE TOPLUMA ÖDEME 
 

İlçe haline gelmiş, betonlaşmış 2B alanlarından yararlananların bunun 
karşılığını mutlaka topluma bir bedel olarak ödemesi gerekmektedir. 
Dolayısıyla bu kategoride yer alan 2B alanlarının satışı veyahut öteki 
yöntemlerle değerlendirilmesi imkan içine sokulmalıdır. Söz konusu 
ödemenin bu gibi arazilere komşu orman arazisinde oluşabilecek baskıyı 
hafifletme etkisi de olabilecektir. Ayrıca bu mülkiyet veyahut hak belirleme, 
kent dönüşüm planlarının yapımında ve uygulanmasında bir zorunluluktur. 
Kent dönüşüm planlarının sağlıklı olarak gerçekleştirilmesi ve 
uygulanmasında atılacak ilk adım ise kullanım kadastrosunun yapılmasıdır. 
Şu halde kent dönüşüm planları, bu 2B alanlarının satışına yahut 
değerlendirilmesine, ayrıca bu kullanım kadastrosuna bağımlıdır. Buna göre 
bu üç ögenin, yani, Anayasa değişikliği, kulanım kadastrosu ve kent 
dönüşüm planının birlikte ele alınıp sonuçlandırılması zorunludur. 

Ancak hangi koşullarda, hangi değerlendirme veyahut satış yönteminin 
düşünüldüğüne dair hiçbir işaret ve tartışma ortada yoktur. Yani 
Anayasa’nın 170. maddesinde Hükümetin istediği değişikliğin yapılması 
halinde neyin, nasıl gerçekleştirileceği belirlenmemiş durumdadır. 

Bu noktada büyük önem arz eden konu, uygulamaların yani satış, 
kiralama, ecri misil, tapu tahsis ve belediyelere devir yöntemlerinin “toplu 
yerleşim” dışındaki hiçbir eylemi ve suçu kapsamamasının sağlanmasıdır. 
Toplu yerleşim alanı dışında kalan çiftlik, villa, endüstri birimi kurma gibi, 
orman açma ve işgal etme suçlarını da içerecek bir düzenlemeye yol 
açılmamalıdır. O nedenle de toplu yerleşim alanı tanımının yeniden ele 
alınmasına ihtiyaç bulunmaktadır. Bunun içindir ki yukarıda, 2B alanlarının 
en az iki kategori olarak ele alınmasının gereği üzerinde durulmuştur. Toplu 
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yerleşim alanı dışındaki alanlarda yer alan yapıların ve tesislerin 
kamulaştırılması yahut kaldırılması yoluna gidilmek, yeni suçların önüne 
geçecek ciddi önlemleri almak, örneğin Türk Ceza Kanunu’nda bu amaçla 
düzenleme yapmak, diğer 2B alanlarında ise orman köylüsüne tahsis ilkesini 
sürdürmek gereklidir. 

Deprem, sel, heyelan ve sağlıksız yaşam risklerini ortadan kaldırmak 
üzere kent dönüşüm planlarının en kısa zamanda devreye sokulması 
gerektiğine göre, tapulu yerleşim alanlarına denk düşen 2B alanlarının 
belediyelere devredilmesi seçeneği de düşünülmelidir. Yukarıda da 
değinildiği gibi, bu durumda da kullanım kadastrosunun yapılması 
gerekmektedir. Kullanım kadastrosu ile belirlenecek haklar, ilgili 2B 
arazilerinin belediyelere devredilmesi ve imar planlarının uygulanmasıyla 
ortaya çıkacak yeni yerleşim olanakları ile dengelemede kullanılacak ve en 
son aşamada bu haklar tapuya bağlanabilecektir. 

Belediye ile ilgili olmayan yerlerde, örneğin köylerde, ilgili toplu 
yerleşim alanları için de kullanım kadastrosu yapılmalı ve kira, ecri misil, 
tapulama yöntemleriyle bu araziler değerlendirilmelidir.  

Bu durumda ilgili taşınmazlara satış, devir ve üst hakları yönlerinden 
ciddi kısıtlamalar getirilerek, haksız rant edinmeye ve yeni baskıların ortaya 
çıkmasına engel olunmalıdır. 

Belediyelere devredilen 2B alanlarının imar veya kent dönüşüm planları 
koşuluna dayandırılması da alınması gereken önlemler içerisindedir. 

Kira, satış ve benzeri yöntemlerle elde edilen kaynağın, kent dönüşüm 
planları için bulunması gereken kredilerin geri ödenmesinde kullanılması, 
beklenen finansal sıkıntıların aşılmasında bir yöntem olarak 
kullanılabilecektir. 
 

 
SONUÇLAR 
 
1. İki kategori 2B alanının varlığı kabul edilerek Anayasa’nın 170. 
maddesinde değişiklik yapılmalıdır, 
2. Bu kategorilerden birinin, yani toplu yerleşim alanı haline gelmiş alanların 
orman köylüsüne tahsis zorunluluğu olmaksızın, satış da dahil 
değerlendirilebilmesi hedeflenmelidir, 
3. 2B alanlarının belirlenmesi yolunda bir sistem yaklaşımı gereklidir. Bu 
doğrultuda orman kadastro komisyonları çağdaş çerçeveye kavuşturulmalıdır 
ve karar ölçütleri konulmalıdır, 
4. Hangi alanların bu arazi kategorisine dahil olması gerektiği sorununu 
çözmek üzere yeni bir “toplu yerleşim alanı” tanımı üzerinde çalışılmalıdır, 



 174

5. 1981-2004 arasında oluşan toplu yerleşimler de 2B alanları sistemine 
katılmalıdır. Zira imar planları uygulamalarını bu dönemde yaşanan olgular 
da tıkamıştır,  
6. Parlamentoda yasama faaliyetleri sürdürülürken, ilçeler arası önem sırası 
gözetilerek kullanım kadastrosu çalışmaları gerçekleştirilmeye 
başlanmalıdır, 
7. Birçok ilçe deprem, sel, heyelan risklerini önleyecek ve çağdışı yaşam 
koşullarını iyileştirecek bir kent dönüşüm planını acilen uygulamak zorunda 
olduğundan, olası can ve mal kayıplarını önlemek üzere bu eylem süreci 
hızla başlatılmalıdır, 
8. Toplu yerleşim tanımına girmeyen yerlerdeki her türden yapılaşmalar 
kamulaştırılmalı veya ortadan kaldırılmalıdır.  
9. YENİ İŞGALLERİ HIZLA ÖNLEYECEK YENİ VE ETKİN 
MÜDAHALE ÖNLEMLERİ DEVREYE SOKULMALIDIR, 
10. Elde edilen kaynaklar imar planları uygulamaları için sağlanan kredilerin 
geri ödenmesinde ve ormancılık çalışmalarında kullanılmalıdır, 
11. Kaynak akışının kira veya ecri misile dayandırılması ve ancak kent 
dönüşüm planları sonunda tapu verilmesi gerekleri ödemelerin hiç bir zaman 
Hükümetin ifade ettiği boyutlarda ve zamanlarda gerçekleşmeyeceği 
anlamına gelmektedir, 
12. 2B alanlarının belediyelere verilmesi imar planı uygulaması koşuluna 
bağımlı hale getirilmelidir, 
13. Yukarıda genel hatları verildiği gibi, bir bütünleşik ve hızlı eylem 
planının tartışılıyor olması, dolayısıyla izlenmiyor olması, Hükümetin bu 
sorunların çözüme kavuşturulması yönünde samimi olmadığının işaretidir. 
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Hüseyin ÜLKÜ 
HKMO Yönetim Kurulu Başkanı 
 

Panelin akışını ve zaman planlamasını şöyle yaptık. İlk turda konuşmacı 
arkadaşlarımız 20 dakika kendi görüşlerini, önerilerini sunacaklar. Daha 
sonra sorulara geçeceğiz ve onların yanıtları verilecek. Son tur olarak da 
panelist arkadaşlarımız çözüm önerilerini sizlere sunacaklar. Programda 
yazılış sırasına göre değil, Sayın Kavlak’ın özel bir durumu olduğu için ilk 
konuşması söz konusu oldu. İlk sözü kendisine bırakacağız. Genelde hep 
panel yöneticileri panelistleri tanıtır. Biz kendi seslerinden kendilerini 
tanıtmalarını daha uygun gördük. Onun için tanıtımları ben yapmayacağım, 
kendileri yapacaklar.  
 
Hüseyin KAVLAK 
Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanı 
 

Teşekkürler Sayın Başkan. Sayın Başkan, değerli meslektaşlarım, 
saygıdeğer konuklar öncelikle kendimi tanıtarak konuşmama başlıyorum. 
Çankırı ili Çerkeş ilçesinde 1953 yılında doğdum. İlk ve ortaöğrenimimi 
burada tamamladım. Liseyi Tapu Kadastro meslek lisesinde 1969-1970 
yılında bitirdim. 1970 yılında Amasya Tapulama Müdürlüğü’nde teknisyen 
olarak göreve başladım. 1970-1971 öğretim döneminde Yıldız Teknik 
Üniversitesi eski adıyla İstanbul Devlet Mimarlık Mühendislik Akademisi 
Harita Kadastro Mühendisliği Bölümüne başladım. 74 yılında mezun oldum. 
74 yılında Tapu Kadastro Genel. Müdürlüğünde mühendis olarak göreve 
başladım. 74 yılı Aralık ayında müfettiş yardımcısı sınavını kazanarak, 
müfettiş yardımcı görevime devam ettim. Teftiş kurulunda aralıklı olarak 
tam 30 yıl -zaman zaman teftiş kurulu başkanı olarak başbakanlıkta da görev 
yapmak suretiyle- halen 2003 Ocak ayı itibariyle Teftiş Kurulu Başkanlığını 
yürütmekteyim. 1977 Temmuz-1998 sonuna kadar da yine teftiş kurulu 
başkanlığı görevinde bulundum. Değerli katılımcılar benim hazırladığım 
konular genelde somut ve sabit olan gerçeklerle ilgili olan konular ve bu 
sunuma esas olan konuşmamın bir bölümünü İstanbul şubeye gönderdim. 
Burada ben özet olarak aktaracağım. Özellikle Tapu Kadastro uygulamaları 
yönünden konuya değinmek istiyorum. Çünkü orman mevzuatındaki 2 
günden beri izlediğimiz bu çarpıklıklar yanlışlıklar sonuçta işlemlerin 
kesinleştiği Tapu ve Kadastro idarelerinin çok fazla ilgilendirmekte çünkü 
bildiğiniz gibi arsa ve araziye ilişkin tüm işlemler sonuçta Tapu ve Kadastro 
birimlerine intikal ederek bir hüküm ifade etmekte. Bunun için Tapu ve 
Kadastro idaresi kamu kurum ve kuruluşlarına ve özel kişilere aynı mesafede 
olmak zorunda ve objektif olmak zorundadır. Yıllardan beri bu özelliğini 
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muhafaza edebilmek için tüm gayretini göstermektedir. Buradaki 
konuşmalarımızda belki bazı kurumlar suçlanmış gibi algılansa da asla bizim 
amacımız kurum ve kuruluşları zan altında bırakmak itham etmek değildir. 
Ülkemizde orman kadastrosu 6831 sayılı orman kanunu hükümlerine göre 
orman idaresine bağlı olarak, orman kadastro komisyonlarınca yürütülmekte, 
meraların kadastrosu 4342 sayılı mera kanununa göre tarım bakanlığına 
bağlı mera komisyonlarınca, bunların dışında kalan özel mülkiyete konu tüm 
arazilerin kadastrosu ise 3402 sayılı kadastro kanunu hükümlerine göre Tapu 
Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Burada görüldüğü 
gibi kadastro işlemlerinin yürütülmesinde çok başlılık vardır. Oysa kadastro 
sonuçları itibariyle bir bütündür. Tarım Bakanlığı, Orman Bakanlığı, Tapu 
Kadastro Genel Müdürlüğü bu işlerde yetkili kılınmış ama bunların 
arasındaki koordinasyon eşgüdüm nasıl sağlanacak? dediğimiz vakit işte 
burada çarpıklıkların başında yetkinin tek elde olmaması çok büyük önem 
taşımakta. Bunu özellikle konuşmamın başında vurgulamak isterim. Tapu 
Kadastro Genel Müdürlüğünce yürütülen kadastro çalışmalarının ormana 
yönelik birimleri 3402 yasanın 4. maddesi ve her iki idarenin arasında 
mutabakata varılarak hazırlanmış -ki bunların isimlerini burada saymak 
gereksiz- muhtelif tarihlerde protokoller vardır. Tapu Kadastro ile orman 
idaresi yan yana gelir, protokoller düzenler buna göre uygulamaya yön verir. 
Yalnız uygulamada orman idaresi ile Tapu Kadastro uygulamaları arasında 
çok net görüş ayrılıkları vardır. Birincisi 3402 sayılı yasaya göre kadastrosu 
tamamlanmış yerlerde orman idaresinin talebi var. Çünkü biz kadastroyu 
yaparız, kesinleşir, devlet tapularını verir, bu tapular devlet güvencesindedir. 
Daha sonra orman idaresi kendisine göre olan sebeplerle bu tapulardan bir 
bölümünün iptalini ister ya da mahkemeye giderler. Orman idaresinin 
talepleri nedir? Resen iptal. Bizde idare olarak diyoruz ki: Biz yurt çapında 
kadastro yapıyoruz. Sizin resen iptal isteminize göre biz tapuları iptal 
edemeyiz. Mevzuatta böyle bir hüküm yok. Bu tapular devlet güvencesi 
altındadır. Bu tapuları iptal etmek gibi bir keyfiyetimiz olamaz. Bunlar 
yazışmayla bir çok kez hemen her sene tekrarlanır. Yazışmalar da sabittir. 
Demek ki biz, tapuları veriyoruz, onlar iptal edilmesini istiyor. Tesis 
kadastrosunu henüz yapmamış olduğumuz yerlerde şayet orman haritası 
büyük ölçekli harita yapım yönetmeliğine uygun ise herhangi bir sorun 
yaşanmamakta. Bunlar kontrolleri müteakip tescile esas alınmakta. 

Kadastro çalışmalarına başlamadan önce orman kadastro 
komisyonlarınca orman tahdidi çalışmalarına başlanmış ise bunun 
kesinleşmesi için ne kadar süre bekleneceği belli değildir. Kadastro 
çalışmasına başlamadan iki ay önce orman idaresine, burada kadastro işlemi 
yapılacak. Siz orman sınırlarında kadastro işlemlerini tamamlayın kadastro 
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idaresine bildirin anlamında yazışmalar olur. Fakat orman kadastrosu 
yapılmaz tamamlanmaz. Tapu Kadastro İdaresine bunlar intikal ettirilmez. 
Büyük çoğunlukla uygulama bu şekildedir. Bu sorunun çözümlenmesi için 
her iki idarenin çalışmalarını, çalışma programlarını koordineli hazırlaması 
gerekliliği ortaya çıkıyor. Diğer taraftan orman kadastrosu tamamlanmadan 
kadastroya başlamamak lazım. Madem ki bunlar dava açıyor ve itiraz 
ediyorlar o zaman bizim kadastro hizmetine başlamamamız gibi bir durum 
ortaya çıkıyor. Şayet kadastro işlemine başlayacak isek orman kadastrosunun 
sonuçlarını bekleme süresinin yasayla belirlenmesi lazım ki siz o zaman 
orman kadastrosu için bu kadar süre bekleyin. Bu süre de yok. Orman 
kadastrosu da yapılmıyor bizim yazımız havada, sonuç yok! Bu durumda ne 
oluyor? Bu durumda, çok enteresan sonuçlar alıyoruz. Biraz sonra tekrar bu 
konuyla ilgili açıklamalarım olacak. Şimdi kadastrosu devam eden veya yeni 
başlanan yerlerde ne yapılıyor? Kadastroya başlanacak olan yerlerde yine 
3402 sayılı yasanın 4. maddesine göre iki ay önceden orman idaresine yazı 
yazılıyor. Kanun gereği bu. Orman idaresi şayet orman kadastrosu 
çalışmalarını süresinde bitirip de teslim ederse tabi bunlara uyuluyor, yalnız 
genellikle teslim edilmiyor. Orman dışına çıkarılan yerlerde 3402 sayılı 
yasanın 45. maddesine göre yalnızca toprak tevzi yoluyla verilmiş olan 
tapulara dayanarak hak sahipleri adına tespit ve tesciller yapılmakta, diğer 
yerler hazine adına tescil edilmektedir. 3402 sayılı yasanın ilgili 
yönetmelikleri vardır. Bu yönetmelikler 45. maddenin anayasa 
mahkemesinin iptalinden önce çıkarıldığı için yönetmelik hükümleriyle yasa 
hükümleri arasında bir çelişki vardır. O nedenle biz diyoruz ki yönetmelik 
hükümleri ile kanun hükümleri uygun hale getirilmeli. Bunu idare 
yapmalıdır. Bu 45. maddenin anayasa mahkemesince iptalinden 
kaynaklanmakta. İptali sonrasında yalnızca toprak tevzi komisyonlarınca 
verilen tapulara ve hak sahipleri adına tespit ve tescil işlemleri yapılıyor. 
Diğerleri yapılamıyor. Yine orman idaresine yapılan bildiri uyarınca süresi 
içerisinde teslim edilmemesi durumunda ne yapılmalıdır. 3402 sayılı yasanın 
4. maddesi uyarınca orman kadastro komisyonlarınca 2 ay içinde orman 
sınırlaması yapılmadığı takdirde bu çalışmaların kadastro ekiplerince 
tamamlanması gerekmekte. Bu bir yasal zorunluluktur. Yasa diyor ki: 
Orman idaresi zamanında yapmazsa kadastro ekipleri orman kadastrosu 
işlemlerini tamamlar ve kesinleştirir. Ancak uygulamada kadastro 
ekiplerince belirlenen sınırlara daha sonra orman kadastro komisyonlarınca 
uyulmayıp farklı sınırların tespit edilmesi halinde önemli sorunlar 
yaşamaktayız. Kadastro ekibi yasal olarak kendine verilmiş işi yapıyor. 
Kadastroyu tamamlıyor, ormanla mülkiyet sınırları ayrımını yapıyor. Fakat 
daha sonra orman kadastrosu geliyor. Buna uymuyor o zaman vatandaşla 
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devlet mahkemeye gidiyor. Diğer bir konu orman kadastrosu sonuçlarının, 
orman idaresince süresi içinde teslim edilmeyip, gecikmeyle kadastronun 
bitirilmesi aşamasında teslim edilmesi hali. Uygulamada bu sorunla da çok 
sık karşılaşılıyor. Kadastro askı ilanından önce tespit edilmemesi halinde 
orman kadastrosu sınırlarına uygun ise yapılıyor. Bu süre aşımına rağmen 
eğer biz kadastroyu tamamlamamış isek orman kadastrosunun askı ilanına 
çıkma aşamasında dahi belgeleri ibraz etmek suretiyle Tapu Kadastro İdaresi 
olarak bunlara uymak zorundayız. Ona göre biz belgelerimizi düzenliyoruz. 
Yarın orman ile vatandaş karşı karşıya gelmesin diye idare bir sorumluluk 
göstermektedir. Uygulamayı orman kadastro tespitleri doğrultusunda 
yapmakta veya evraklarını ona göre düzenlemekte. Yalnız mevzuatta buna 
ilişkin hüküm yok. Mevzuat iki ay ile sınırlı kalmış. İdare isterse uymaz ama 
ilerde ihtilaf doğmaması için Tapu Kadastro İdaresi sorumlu davranmakta ve 
geç de olsa teslim edilen bu orman kadastrosu tutanaklarına bağlı kalarak 
işlemlerini sonuçlandırmaktadır. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü olarak 
verilen talimatlar hep bu şekildedir. Diğer bir husus orman birden fazla köy 
ya da mahallenin idari sınırı içinde kalıyorsa ormanın köy ya da mahalle 
sınırı dışında bırakılması. Orman kadastro komisyonları orman 
kadastrosunca orman sahası idari sınırlarına göre parçalara ayrılmadan bir 
bütün halinde tespit edilmiş ise kadastro sırasında ormanın köy ya da 
mahalle sınırları dışında bırakılması gerekmekte. Bizim 1511 sayılı bir 
genelgemiz var. Biz diyoruz ki, eğer orman birden fazla köy ya da mahalleyi 
kapsayan bir orman tahdidi yapmış ise siz o zaman kadastro sırasında 
kadastro yaptığınız köy ya da mahallenin genel sınırı dışında kalacak şekilde 
kadastrolama yapın. Böyle durumlarda ormanın hiç bir idari sınır içinde 
kalmaması sonucu doğmaktadır. Bu defada ormanın tescil edilememesi 
sorunu ortaya çıkmaktadır. Birden fazla köy ya da mahalle içinde kalıyor ve 
orman bütünlüğü de korunması gerekiyor. Fakat bu konuda muhtelif 
genelgeler var. Orada deniliyor ki siz bu ormanla olan sınırlara bağlı kalıp 
genel sınırınızı o şekilde belirleyin o zaman yapılan kadastroda orman köy 
ya da mahalle sınırları dışında kalmaktadır. Ormanların büyük bir bölümü 
tescil edilememekte. Daha önceki konuşmacılarda ifade ettiler. Orman 
kadastrosu yapılan alanların 1/4’ü tescil edilememiştir. Hemen şunu ifade 
etmekte fayda var. Bu sorunun çözümü için orman kadastrosunda 
sınırlandırılan ormanların köy ya da mahalle idari taksimatına göre her köy 
ve mahallede kalan kısımların ayrı ayrı sınıflandırılması ve haritada 
işaretlenmesi orman tahdidinin kadastro ekiplerince belirlendiği durumlarda 
orman alanının çalışma alanları içinde kalacak şekilde tespit edilmesi. Bu 
nedenle mevcut genelgelerin bu çerçevede gözden geçirilmesine ihtiyaç var. 
Bir defa orman varlığını köy ya da mahallelerin idare sınırları dışında 
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bırakmak doğru değildir. Bu genelgeler iki idaredeki yetkili görevlilere 
verilmiştir. Bütün bu gerçeklerin gözden geçirilmesi tarafımdan kabul edildi. 
Orman kanununun 2/B maddesi uyarınca hazine alanın orman sınırı dışına 
çıkarılan yerlerle ilgili kısaca bazı açıklamalarım olacak. Bu yerlerin satışları 
ile ilgili olarak Yargıtay muhtelif kararları ve 2924 sayılı kanun hükümlerini 
belediye ve mücavir alan sınırları dahilinde uygulama imkanı bulunmadığı 
bilinmektedir. Ancak 4706 sayılı kanunun yürürlüğünden önce 1924 sayılı 
kanun uyarınca köy sınırları içinde olup kullanıcısı orman köylülerine 
satışları yapılmış olan ve ayrıca belediye sınırları içinde olup da daha önce 
satışları yapılarak belediyelerce tahsil edilmiş olan taşınmazlar hakkında 
uygulamada sorun yaşanmaktadır. Bu sorunun çözümü için Maliye ve Çevre 
Orman Bakanlığının ortak çalışma yapmasına ihtiyaç var. Çok kısa bir süre 
önce Tapu Kadastro bünyesinde merkez inceleme kurulunda – bende bu 
kurulun tabi üyesiyim- önümüze bir dosya geldi. 2924 sayılı yasanın 
uygulandığı dönemde şahıslara Orköy tarafından satışları yapılmış paraları 
alınmış, her türlü işlem bitmiş ama tapuları verilmemiş. Bu hak sahipleri 
binlerce kişidir. Önümüze gelen dosya bu, ama biz yapamadık. Anayasa 
Mahkemesinin kanunun iptalinden önce ki dönemde oluyor bu. Bildiğiniz 
gibi kanun geriye yürümez ilkesi vardır. Ama maalesef Anayasa Mahkemesi 
kararı dahi bu konuda geriye yürümüştür. Neden? Çünkü 4706 sayılı yasada 
yetki Maliye Bakanlığına verilmiştir. Orköy’ün satışları muteber değil. 
Maliye Bakanlığı icazet vermeli. Maliye Bakanlığı da icazet vermiyor. 
Maliye Bakanlığı diyor ki; ben bu satışlara izin vermiyorum. Vermediği 
zaman kanunun geçici 2. ve 3. maddeleri halen yürürlükte. Dolayısıyla 
Maliye Bakanlığı buna icazet vermediği sürece bu satışların tapuya tescil 
edilmesi imkanı yok. Biz bu şekilde karar aldık ve bu genelgeye bağlandı. 
Bu satışlar yasal gereği dahi mahallinde yerine getirilemedi. 4706 sayılı 
kanunun 3. maddesiyle 2/B alanlarının satış yetkisi Maliye Bakanlığına 
verilmişken bu maddenin Anayasa Mahkemesince 23.1.2002 tarihinde iptali 
sebebiyle satışlar yapılamamakta. Bu sorunları saptamak yeterli değil. Bu 
sorunların çözümü ne olacak? Bu konuda fazla bir açılım olmadı. Bu 
sorunların çözümü çok daha önemli. Sorunların çözümü içinde tek açıdan 
yani Tapu Kadastro penceresinden orman ya da meslek grupları yönünden 
düşünmek olaya sağlıklı bir çözüm getirmez. Bunları toplu olarak düşünmek 
lazım çünkü çok kapsamlı ve çok idareyi ilgilendiriyor. Önerilerimden 
birincisi ülke genelinde tüm kadastro hizmetlerinin tamamlanması. Gerek 
özel mülkiyete konu taşınmazların gerekse orman sınırlarının haritaya 
bağlanması ve tapuya tescil edilmesi zorunludur. Daha önce ki konuşmacılar 
ifade ettiler. Orman idaresi orman kadastrosu yapar. Tarım bakanlığı mera 
kadastrosu yapar, fakat tescil edilmezse ne olur? O idarenin çürüyen 
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depolarında, arşiv bile değil depolarında saklı kalır, hiç bir işe yaramaz. Ben 
bunu yaşadım. 96-97 döneminde başbakan adına yetki kullandım. Bu yazılı 
olarak yayımlandı ve tüm valilere duyuruldu. Bu yetkiye dayanarak ilgili 
olduğu kurumları da çağırdık. Ormanın üst düzeyi, ormanın tüm genel 
müdürleri, müsteşarda dahil. Çünkü bulunduğumuz pozisyon müsteşarın 
dahi çağırılmasını gerektiriyordu. Ve orada şunu sorguladık. Biz orman ve 
2/B konusunda durum tespiti yapacağız, envanteriniz nedir? Hangi yerlerin 
kadastrosunu yaptınız? Ne kadarı tapuya tescil edildi? Ne kadarı edilmedi? 
Ne kadar 2/B alanı var? Bunları mahalle, köy, ilçe, il düzeyinde bize bildirin. 
Bizim hazırladığımız formatta bize bildirin. Onlar dediler ki; “mümkün 
değil. Bize 30 senelik zaman verseniz biz bunu tamamlayamayız.” Orman 
bakanlığının ilgili en üst düzey yetkilileri ki ,benim kim ve hangi meslek 
mensubu olduğumu bilmiyor. Yazıştık süre istediler. Sonunda 10 senede bile 
hazırlayamayız “dediler.” Neden hazırlayamazsınız? dedik. Bizim böyle bir 
çalışmamız yok ki! dediler. Bir envanter doküman nerede kadastro yaptık? 
Hangi taşınmazlar kimin elinde? Nereye 2/B yaptık? Böyle bir doküman 
yok. Devlet olarak ne yapacağız o zaman? Burayı satacağız ama hangi 
bilgiyle satacaksınız. Bunlar ciddi konular. Bir işi, yaparken önünüzde somut 
dokümanlar varsa icraat yaparsınız. Yoksa hiç bir şey yapamazsınız. Kaldı ki 
aynı dönemde biz Milli Emlakten sorumluyduk. Milli Emlak Genel 
Müdürlüğü’ne de aynı soruyu yönelttik.” Hani sizin envanteriniz? “ dedik. 
Yok dediler. 

Hazine taşınmaz varlığının envanterine sahip değil. Kaldı ki kamp yeri, 
sosyal tesis, bilgisayarlara dahi sahip değil.Bunları yaşadığımız zaman 
görüyorsunuz. Orada tahsis yapılmış. Tahsisin yapıldığı tarihi verirseniz 
dosyasını buluruz. Genel müdürün verdiği cevap bu. Halbuki biz diyoruz ki 
hangi taşınmazlar var devletin mülkiyetinde. Ormanla ilgili konuşmacılar 
burada ifade ettiler ama bunun bir kere envanteri, bilgisi yok. Orman 
kadastrosu daha önce yapılmış olmakla beraber harita yapım tekniğine 
uygun olmaması zeminde ki kısımların dolgu olarak gösterilmemesi 
nedeniyle tapuya tescil edilemeyen orman alanlarının bir defa tapuya tescil 
kabiliyeti kazandırılması şart. Bunları tapuya tescil etmek zorunluluğu 
vardır. Ama tescil edilemiyor. Tapu Kadastro İdaresine gelen harita, harita 
kabiliyetinde değil ki. Bunlar 25.000’lik haritadan ışınsal yöntemle yapılmış 
haritalar ki Sayın Tahsin Tokmanoğlu Bey ile de zaman zaman görüşmek 
suretiyle tartıştık. Kendisi orman idaresinde oldukça yetkili fakat maalesef 
başarılı olamadık. Bu haritalar, harita gibi harita olacak yoksa uygulama 
haritalarının tescil niteliği elbette olmaz. Orman sınırları dışına çıkarmak 
işlemlerine imkan tanıyan yasa hükümlerinin günümüz koşullarına uygun 
hale getirilmesi gerekir. Anayasadan başlamak suretiyle ilgili yasa ve 2/B 
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maddesi de günümüz koşullarına uyarlanmalı. Orman yetkilileri ile 
görüştüğümde 2/B’nin ne kadar anlamsız olduğunu ifade ettiğimde, “evet 
doğru söylüyorsunuz ama bu işler siyasetle yapılıyor” şeklinde cevaplar 
aldık. Çünkü zannetmeyinki 2/B düzgün, dürüst bir şekilde çalışıyor. 2/B 
komisyonları vatandaşları gözeterek bir yere geliyor anlamında algılamayın. 
Tamamen farklı gayelerle 2/B’nin uygulandığını biliyoruz ki bunu en üst 
düzeyde ki orman yetkililerinden aldığımız bilgilere dayanarak söylüyorum. 
Bu konuda ki düzenlemelerde yapılan kadastro sonucu orman alanı olarak 
belirlenen yerlerde vasıf değişiklik ve orman dışına çıkarma işlemlerine son 
verilmesi. Daha önce orman sınırı dışına çıkarılmış olan yerlerin mülkiyet 
sorunlarına makul bir çözümün bulunması. Daha önce ki uygulamalar ile 
orman sınırları dışına çıkarılmış olan alanlarda yaşanılan sorunların çözümü 
hususunda mülkiyet hakkı özel kişilere devredilebilecek nitelikte ki yerler ile 
devri mümkün olmayan yerlerin tanımlanması ve tasnif edilmesi bunların 
ayıklanması lazım. Nerelerin mülkiyetini devredeceğiz, nereleri 
etmeyeceğiz? Çünkü 2/B olarak dışarı çıkarılan yerlerin bir kısmı tekrar 
ormana katılması mutlaka gerekli. Bunu da ben gözlemlerime ve somut 
verilere dayanarak söylüyorum. Belediye ve mücavir alan sınırları dahilinde 
ve yapılaşmış olan 2/B alanlarının mülkiyet değerinin, mevcut ya da 
yapılacak imar planında uygulama şartlarına uygun bir biçimde 
değerlendirilmesinde fayda var. Kentsel dönüşüm dediğimiz imar 
planlarındaki mevcut kanunun –tabi bura da önemli- yapılaşmış alanlarda 
mülkiyet devrinin yapılmasından başka bir seçeneğinde olmadığı konusunda 
benim görüşüm yıllardan beri vardır. Biz bu konuya bu panel nedeniyle 
değil, önce başbakan tarafından bizzat bu konu ve 2/B konusunda 
görevlendirildik. O zamanda önerim aynı şekilde yazılıdır. O zaman da 
yasanın değiştirilmesi önerimiz vardı bugün de var. Ama burada şunu ifade 
edeyim. Burada pek hoş görünmeyebilir ama yoğun yapılaşmanın olduğu 
yerlerde bu yapıları yıkalım da burada yeniden ormanı ihya edelim gibi bir 
düşüncenin tatbiki mümkün değildir. Yani uygulama kabiliyeti yok ama 
böyle bir düşünce yarın ormanların tekrar tırtıklanması anlamında bir 
yaptırıma yol açmamalıdır. Öyle bir önlem alalım ki yarın bu dünya 
başkalarına yol açmasın. Köy sınırları dahilinde kalan 2/B alanlarının ise 
tarım ve hayvancılık amacıyla ayrılmasının uygun olup olmadığına göre 
tasnif edilip bu tasniflerin yapılması lazım. Bunlardan özel mülkiyete konu 
edilmesinde yarar bulunmadığı belirlenecek alanların satış ve mülkiyet 
hakkına, devrine, konu edilmeyip hak sahibi ya da kullanıcılarına yeni 
yapılacak bu yasal düzenlemeyle sınırlı bir kullanım hakkı ya da mülkiyetin 
devri düşünülebilir. Osmanlı rejiminde arazilerin mülkiyeti devlette, 
kullanım hakkı kişilerdedir. Bir nevi irtifa hakkı. Yine bu irtifa hakkı 
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biçiminde belki bu tür orman dışına çıkarılmış alanlarda bir düşünce olarak 
ortaya atılabilir. Kurum mülkiyeti devlette ama kurulumları şahıslara 
verilmesi şeklinde düşünmek mümkün Günümüzde önemli olan diğer bir 
sorun da hem kamu vicdanını hem de kullanan kişileri rahatsız etmeyecek 
çözümün mülkiyetin doğrudan devri hangi hallerde yapılacak? Devlette 
hangi hallerde bırakılması gerekir konusunda ciddi bir ayrıma gidilmesinde 
fayda var. Bütün bu 2/B olarak dışarı çıkarılmış yerlerin hemen ezbere 
irdeleme ve tasnif yapılmadan hak sahiplerine verilmesi konusunda çok 
temkinli davranmak ve eğer icar şeklinde bir sistem devreye girecek ise 
mülkiyet devlette ve kullanım hakkı kişilere verilmek suretiyle bir çözüm 
bulunabilir görüşündeyim. Ama biraz önce ifade ettiğim gibi yapılaşmış 
alanlarda mülkiyetin devrinden başka bir çözümün olmadığı kanaatindeyim. 
Beni dinlediğiniz için çok teşekkürler. 
 
Av. Ömer AYKUL 
İstanbul Barosu 
 

Teşekkürler sayın başkan. İstanbul barosunda serbest avukatım. 1952 
doğumluyum. İlk ve orta tahsilimi İstanbul’da yaptım. 1972 Kara Harp 
Okulu, 1981 Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuyum. 1991 den 
itibaren serbest avukatlık yapmaktayım. 5 yıl Çağdaş Yaşamı Destekleme 
Derneğinin hukuk komisyon başkanlığını yaptım. 1998 den beri Tema 
vakfının, 2003 yılından beri Doğal Hayatı Koruma Vakfının, 2002 yılından 
beri de İstanbul Barosu çevre ve kent hukuku komisyonu başkanlığını 
yürütmeye gayret ediyorum. Ben konuma girmeden evvel ormanlarla ilgili 
bir konuyla 2 gündür uğraştığımıza göre dünyada ormanlarını korumak için 
ormancısını, askerini tahripçiye veya yangında korumak için şehit veren bir 
ülke nedeniyle onları saygıyla anarak sözlerime başlıyorum. Ben konuya 
doğaldır ki avukat olarak hukuki açıdan bakacağım ve bakarken de biraz 
geriye çekileceğim. Sizler çoğunuz teknisyen, mühendissiniz. Konuya teknik 
alanda girdiniz. Ben biraz geriye çekiliyorum ve bir de farklı bakış açısıyla 
hukuka, ekolojik hukuk başlığıyla bakıyorum ve konunun başlığını da eko-
hukuk olarak hazırlıyorum. Nereden çıktı bu başlık nedir bu eko-hukuk? 
Amerika’da World Watch Enstitüsü her sene Dünyanın Durumu diye bir 
kitap yayınlar ve bu kitap sürekli olarak Türkçe’ye de çevrilir. Bu enstitünün 
kurucusu olan Lesther Brown 2002 yılında Eko-ekonomik diye bir eser 
yayınladı. 2003 yılında Tema Vakfı’nca bu Türkçe’ye çevrildi. Lesther 
Browm bazı ekonomik konulara ekolojik açıdan yaklaştı. Bir bakış açısı 
getirdi ve kendince eleştirilerle çözümler geliştirdi. Çok ilginçtir bu kitabın 
2.-4. sayfasında biri Amerika’da 1984 yılında ekologlarla, psikologlarla 
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yanyana geldiğini ve insan doğa temassızlığının yarattığı sorunu Bioflia 
hipotezi olarak ortaya attıklarını öğreniyoruz. Yani karşımıza birde hipo-
psikoloji çıkmış. Ve yine World Watch Enstitüsü’nün dergisi olan World 
Watch Paper 127. sayısında (Kasım, 1995) eko-adalet kavramıyla çıkıyor. 
Demek ki bu kavramın da dünyada kullanımı çok yeni, gelişmekte olan bir 
kavram. Demek ki artık hukukçular eğer çevreciyseniz diyor, böyle bir 
misyonu üstlendiyseniz artık hukuksal normları gerek oluştururken, gerekse 
uygularken önce hukuk gözlüğünüzün üstüne lütfen ekoloji gözlüğünüzü de 
takınız. Şimdi Eko-hukukun biraz kriterlerine ve uygulamalarına girerek 
hangi kriterlerle bakmalıyız bunların üstünde duralım. Söyleyeceğim şeyler 
çok bilinmeyen şeyler değil, sadece bunların sistemleştirilmesi oluyor. 
Çevremizdeki temel varlıklar, toprak, su, hava, flora ve fauna –genel 
adlandırılmaları böyle- . Kendimize şu soruyu soracağız; bu varlıklar bizim 
için ne anlam ifade ediyor, bunlar bizim için gelişmede bir kaynak mıdır? 
Yoksa bunlar bizim için yaşamımızın temeli olan doğal varlıklar mıdır? 
Alışılagelmiş bütün bilim disiplinlerinin baktığı gibi kaynak olarak 
bakıyorsanız klasik görüştesiniz ama bunları doğal varlık olarak öncelikle 
görüyorsanız ve tabi ki bunların içinde en önemlisi olan ormanlara öncelikle 
doğal varlık olarak bakabiliyorsanız. Siz konunuzda ister norm koyucu 
olarak, ister uygulayıcı olarak hukukta eko-hukuk gözüyle bakıyorsunuz 
demektir. Yine özellikle 1992 Rio konferansında tanıştığımız sürdürülebilir 
gelişme kavramında insanlığın çevreye verdiği zararı tehdit olarak algılayıp 
yine insanlığın önlem alabilmesi için gelişmenin kontrol altında tutulması ve 
en azından çevreye verdiği zararın asgariye indirilerek kontrol altına 
alınması bakımından bir sürü gelişme kararı aldık. Ama 2001’e geldiğimizde 
bu kavram derhal tartışılmaya başlandı. Denildi ki sürdürülebilir gelişmenin 
temel noktasında insan olmalıdır. Halbuki ekoloji insanı eko-sistemin bir 
parçası olarak ele alır. O zaman siz sürdürülebilirlik kavramının merkezine 
insanı değil yaşamı koyacaksınız ve adını sürdürülebilir yaşam olarak bu 
ilkeyi oluşturacaksınız. O zaman kontrol altına alacağımız limitler çevre 
üzerinde değil, gelişme üzerine oturtulacaktır. Ekolojik hukuktaki diğer bir 
kriterde gerek norm koyucu olarak, gerek uygulayıcı olarak bu olmalıdır. 
Ekolojik hukukun yine hepimizin gerek anayasada ağırlıklı olarak idari 
yargıda kullandığımız kamu yararı kavramı gerek kişisel nizalarda, gerekse 
bir kamusal kararı oluştururken farklı görüşlerin savunduğu kamu yararlarını 
yarıştırıp bunların içinden bir tanesine üstünlük tanıyarak yargı 
oluşturuyoruz. Burada bu yargıyı oluştururken bakış açısından nerede 
olduğunuz sizin ekolojik hukuku uygulayıp uygulamadığınıza bağlı yani 
eğer doğal varlıkların korunmasını ve sürdürülebilir yaşamı esas alıyorsanız 
işte o zaman siz kamu yararında ağırlığı buraya veriyorsunuz ve üstün kamu 



 185

yararında çekişmeyi doğanın korunmasına ağırlık vererek çözüyorsunuz 
demektir. Ve ekolojik hukuku uyguluyorsunuz demektir. Bir diğer kriter ise 
maliyetler. Gerek üstün kamu yararında ölçümleme yaparken, yada gerek 
başka bir konuyu incelerken harita maliyet analizinde, klasik maliyet 
unsurlarına mı bakıyorsunuz? Yoksa görünmeyen unsurların maliyetini 
görüp hesaplayabiliyor musunuz? Somut olarak örnek verecek olursak, altın 
üretirken, altından elde edeceğimiz kazancın yanında siyanürü yok etme 
maliyetini hesaplayabiliyor musunuz? Nükleer santral yaparken, santral 
yapımının yanında, santral söküm ve atık muhafaza giderlerini 
hesaplayabiliyor musunuz? Eğer ülkenizin bir noktasına havaalanı yaparken, 
ülkenizin birleşik kuş dört yolu üzerinde en önemli nokta ve sulak alan 
üzerine hava alanı yapıp kendi hava kuvvetleri komutanlığınızın bu arada 
165 gün kuş uçar, çarpışma riski yüksek, 65 günde orta şiddette mevcuttur 
demesine rağmen ısrarla o noktaya havaalanı yapmak istiyor ve Tema 
Vakfı’nın açmış olduğu davadaki yürütmeyi durdurma kararına karşılık siz 
eğer 22 trilyon yatırdık ne olacak bu? dendiğinde, şu sorunun cevabını 
verebiliyorsanız. “Bir insanın maliyeti nedir?” Bunlar hemen söylenebilecek 
ekolojik hukukun kriterleri olarak ele alınmalı, bunlar nihai kriterler olmayıp 
ekolojik hukuk geliştikçe elbette bunlarda gelişecektir. Eko-hukukla ilgili ve 
bundan sonraki konunun bakışıyla ,ilgili bir fikir vermek üzere bunlara 
girdim. Dün ve bugün 2/B konusu ayrıntılı olarak incelendi. Ben bunları 
sadece dikkatle izleyip kendimce söylenmesi gereken ve söylenmeyen birkaç 
konu üzerinde durmak istiyorum. Bunun bir tanesi işlettirilir kelimesinde ki 
bir konu. Bu gözden kaçırıldı. İşlettirilir ve satışta mülkiyetin ne olur 
geçebilir başkalarına konusunda 1999 yılında anayasanın 47. 125 ve 155. 
maddelerinin değiştirilmesi sonucunda ülkenin anayasa ve hukuk sistemine 
ve idari yargı sistemine uluslararası tahkimin getirilmesi, idari yargıda 
ülkemizin en büyük gedik sonucunda ve buna eklenen her ne kadar anayasa 
mahkemesince yargılanması devam ediyorsa da yabancılara arazi satışını da 
eklediğimiz zaman, siz bu satıverdiğiniz araziler veya işlettirilmesi üzerine 
terk ettiğiniz alanlar üzerinde bütünüyle alanları bırakın Türklere, kendi 
ülkemizin dışındaki yabancılara kaptırır ve bunların hukuk dışı faaliyetlerini 
kendi hukuk sisteminizle yargılayamazsınız bile. Ben 2 gündür 
dinlediklerime bunları eklemek istedim. Hele de her ne kadar geri çekilmiş 
olsa da bu konudaki tepkimi belirtmekten hiç çekinmiyorum. 170. maddenin 
ilk değişiklik şeklinde; 2/B alanlarının devri ve terki konusu vardı. Devir ve 
terk terk terk .. Kimin malını kime terk ediyorsunuz? Hangi yetkiyle hangi 
hakla? Bu konuda cumhurbaşkanının birinci gerekçesi çok ilginçti. Çok kısa 
bir şey okuyacağım buradan. Devletin ormanlar üzerinde ki mülkiyet hakkı 
gerçek anlamda bir mülkiyet hakkı olmayıp tıpkı kara suları ve kara sahası 
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gibi egemenlik hakkından kaynaklanan bir hak, denetim ve gözetim koruma 
hakkı olduğu ortadadır. Yani siz egemenlik hakkınızı devrediyorsunuz. 
Anayasa yapmak kolay iş değildir. Anayasayı değiştirmek de kolay iş 
değildir. İkinci gerekçe de ise tek satışa indirgenmiştir. Cumhurbaşkanı şöyle 
demiş: “İşgalcilerin bu yerlerin sahibi olabilmelerine olanak tanınması 
hukuk devleti ve adalet ilkeleri ile bağdaşmaz.” Yargıtay 20. hukuk 
dairesinin görüşleri ile ne kadar üst üste oturuyor. Suç işleyerek ormandan 
yer elde etmiş kişilerin bu yolla ödüllendirilmesi ormana zarar vermeyen, 
yasalara ve anayasaya saygılı yurttaşların devlete hukuka ve yasalara 
güvenini sarsacaktır. Devletin temel niteliklerinden bir tanesi ülke halkının 
ortak idareye güvenidir. Bir diğer konu demiş Cumhurbaşkanımız; ormanlık 
alanların tahribi ve ormanların varlığının sona erdirilmesine yönelik 
eylemlere anayasal dayanak kazandırılması işgali ormanların tahrip ve 
ormanların yağmasına süreklilik kazandıracaktır. 2 gündür bu sürekliliğin 
önlenmesi için çözüm de aranmaya başlandı. Aynı şeylere cumhurbaşkanı da 
değinmiş. Özellikle, 2/B’nin değinilmeyen bölümleriyle ve eko-hukuk 
açısından temel kavramlara inelim. Burada da üzerinde çok duruldu, çok 
eleştirildi; bilim ve fen bakımından nicelik kaybı. Hiç kimse bunun bilimsel 
dayanağını burada söylemedi. Herkes tam aksini söyledi. Bilimsel dayanağı 
yok, yönetmelik dayanağı var. Bu da kısaca 2/B yönetmeliği olarak 
adlandırılıyor. 32. maddesinde üzerinde ağaç ve ağaççık toplulukları 
bulunmayan, ormancılık faaliyetleri yönünden orman koruması yararı 
olmayan yerler bilim ve fen bakımından orman niteliğini tam olarak 
kaybetmiş sayılıyor. 2 temel nokta var. Birincisi ağaç ve ağaççıklar 
topluluğu, diğeri de ormancılık faaliyetleri ve ekonomi unsuru. Hemen 
baştaki ekolojik bakış açımıza döndüğümüzde derhal eleştiriyoruz. Bu 
ormanı sadece ve sadece odun kaynağı olarak görmenin ötesinde bir anlam 
içermez. Zaten çözüm önerilerimizin içinde de bunu söyleyeceğiz. 
Dolayısıyla bu bizim 2/B içinde hiç bir şekilde kabul edemediğimiz, anlam 
veremediğimiz bir olaydır. Diğer bir konu üstelik bunun tarihle 
sınırlandırılması yasada 15 Ekim 1961 anayasanın yürürlük tarihine göre 
bakarsanız 20 Temmuz 1961. Bir çelişki vardır. Diğer konu şehir, kasaba ve 
köy yapılarının toplu olarak bulunduğu alanlar ve yine 2/B’nin 3. unsuru 
olan tarla, bağ, bahçe, meyvelik gibi. Bunlar soruldu mu? Sorulmadı? Şimdi 
şunu soralım : 2/B’deki bu konu başlıkları sorunun çözümü mü? Sorunun 
kaynağı mı? Nokta bu. Ekolojik hukukçu olarak biz bunun sorunun çözümü 
felan değil kaynağı olduğunu söylüyoruz. Bunların çözümünü öneriler 
bölümünde söyleyeceğiz. Bir de tartışılan ecrimisil kavramı var. Buraya 
hukukçu olarak çıktığıma göre ecrimisil konusu ile ilgili birkaç şey 
söylemem gerekiyor. Ecrimisil tanımı şu anda yürürlükte olmayan MCM’nin 
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414. maddesinde yapılmış. Şu anda kanunlarımızın bazılarında ecrimisil lafı 
geçiyor ama ecrimisili tanımlayan bir kanun yok. Bulabildiğim kadarıyla şu 
anda yürürlükte olup olmadığını tam bilmediğim devlete ait taşınmaz mal, 
satış, kiraya verme, mülkiyetten gayri ayni hak tesis, ecrimisil ve tahliye 
yönetmeliğinin 2. maddesinde bir tanım var. Diyor ki: Bir malın sahibinin 
rızası dışında ve onun bu alanı kullanmamakla bir zarara uğrayıp 
uğramayacağı söz konusu edilmeksizin bu maldan dışsal tasarruf ve her ne 
şekilde olursa olsun yararlanılması sebebiyle kullanan tarafından ödenen 
veya idarece talep edilen tazminattır. Ecrimisil ile ilgili uygulanmaması 
konusunda orman kanununun 2. maddesinin son fıkrasında bir cümle var. 
Uygulanmaz alınmaz diyor. Mevzuatta olabilir, bir devletin kendi malını 
bedelsiz kullanım diye devletin temel felsefesi içinde bir görüş olamaz. 
Kanunda olabilir. Kanunun bu maddesi hukuka aykırıdır. Devlet kendisinin 
kontrolünde olan ve toplumun egemenlik hakkını devrettiği üst tüzel kişi 
olan devletin toplumun kendisine bir devir yetkisini kötüye kullanması 
olamaz. Devlet hiç bir gerekçeyle ecrimisil almaktan vazgeçemez. Ecrimisili 
de bir çözüm olarak savunduğumu sakın zannetmeyin. Sadece almama 
hukukunun yanlış olduğunu söylüyorum. Bir de 25 milyar dolar konusu 
geçti. Güzel şeyler söylendi. İnanıyorum ki hiç bir ekonomist bu 25 milyar 
doların Türkiye içerisinde bırakın 25 milyar doların, 5-10 milyar doların bile 
bir yerden bir yere kaynak olarak yer değiştirmesinin ülke ekonomisinde 
yaratacağı tahribatta mutlaka uykuları kaçacaktır. Bırakın burada ki 
kadastro, orman mühendisleri arkadaşlarımızı ne kadar bilim dışı ne kadar 
gerçek dışı olduğunu söylediler. Buna inanıyorum. Bu kaynağın el 
değiştirmesi ne kadar korkunç bir şey. Bu bölümde bir de uygulamada 2/B 
dayanaklı iki emsal olaydan bahsetmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi 
Danıştay 8. Dairede ikiz davalar olarak açtığımız. Türkiye’de zeytin 
ormanları geliyor flaş başlığıyla basında duyurulan orman alanlarının zeytin 
alanlarına tahsis edilmesiyle ilgili olarak Tema Vakfı adına açılan benim de 
vekil olarak savunduğum bu dava ile ilgili. Bu davada orman bakanlığınca 
yapılan bu protokoller hangi maddeye göre iptal edildi? 2/B maddesine göre. 
Orman ağacı sayılmayan türdeki bir ağaçlandırmayı orman alanına 
yaptığınız takdirde hem 2/B hem de onun dayanağı olan 169’un gereği 
burası orman dışına çıkarılacak. 2/B’nin bir uygulama alanından bu davayı 
yürütmüş bir hukukçu olarak örnek veriyorum. İkincisi geçen sene açtığımız 
çevre ve orman bakanlığı ağaçlandırma yönetmeliğini değiştirdi. 
Ağaçlandırma yönetmeliğinde orman kanununun 57. maddesine göre orman 
alanlarını arttırmak maksadıyla yapması gereken ağaçlandırmanın içine her 
türlü ağaçlandırmayı koydu. Bununla ilgili açtığımız davada da yine 
Danıştay yürütmeyi durdurma kararı aldı. Hangi gerekçe? Yine 2/B. Burada 
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çok ciddi bir çelişki var. Hem bir taraftan bunların orman tahribatına sebep 
olmayacağını savunacaksınız ama yargı her seferinde size bakın bu iş yanlış 
diyecek. Bunları çevreyle ilgili hukukçuların eko-hukuk’u idari yargı önünde 
uygulama alanında ki emsal olarak sizlere sunmak istedim. Teşekkür ederim. 
 
Prof. Dr. Sedat AYANOĞLU 
İ.Ü. Orman Fakültesi / Orman Mühendisleri Odası Marmara Şubesi Başkanı 
 

Teşekkür ederim sayın başkan. Bu panelde orman mühendislerine ve 
orman idaresine haritacı dostlarımız bu kadar yüklenince orman 
mühendislerini Orman Bakanlığını savunmak da bana düştü. Onun için iki 
gündür yapılmakta olan konuşmalardan aldığım kısa notlar var. Bu 
konularda kısmen katkı kısmen eleştiri veya farklı düşünce diyebilirsiniz. 
Onları dile getirdikten sonra orman mühendisleri odasının –bu arada 
hatırlatayım- ben İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Hukuku 
Ana Bilim Dalı başkanıyım. Aynı zamanda Orman Müh. Odası Marmara Şb. 
Başkanıyım. Burada her iki sıfatla da bulunuyorum. Dünkü konuşmada bilim 
adamı olarak objektif davranmaya ve çözüm üretmeye çalıştım. Ama bu 
panelde Orman Müh. Odası Başkanı olarak konuşuyorum. Onun için 
meslektaşlarımın savunulması işi de bana düşüyor. Bu panelin 
hazırlanmasında bir eksiklik var. Bir serzenişte bulunmadan 
geçemeyeceğim. Harita Müh. Odasının panele duyurduğu yazıda konu 
başlıkları var. Okursam zaman alacak. Bu konu başlıklarından sadece bir 
tanesi harita mühendisliği ile ilgili. Diğerleri tamamen orman 
mühendislerinin uzmanlık alanına giren konulardır. Biz panel duyurusunu 
alınca şube olarak toplandık ve bu çok garibimize gitti. Harita mühendisleri 
odası, başlığı orman kadastrosu ve 2/B sorunu olan bir sempozyum için 
orman mühendisleri odasıyla neden işbirliği yapmaz, niçin bir görüş 
alışverişinde bulunmaz. Afişleri bastırdıktan sonra bize gönderdiler. Biz bu 
şekilde bilgi sahibi olduk. Bu eksikliğe dikkatinizi çekmek isterim. Yoksa 
yapacağınız iş tek taraflı kalır. Harita Mühendisleri kendi aranızda 
konuşursunuz ve bir sonuca da ulaşamazsınız. Panelde tespit ettiğim ufak 
tefek hatalar var. Bunları düzeltmeden edemeyeceğim. Bunu 
kurumculuğuma mı hukukçuluğuma mı verirsiniz? Ali ANBAR, Bölge 
Müdürümüz, “3402 sayılı yasadan sonra hazine arazileri orman sınırları 
dışına çıkarılmaya başlanmıştır” dedi. Yanlış! 2896 sayılı yasa ile 1983 
yılında başlandı. Yanlış kalmasın diye zihinlerde söylüyorum. Sayın Çağlar 
öyle bir üslupla konuştu ki sanki kimsenin kendisinden başka olaydan haberi 
yokmuş gibi. Halbuki bahsettiği o yeni kanununun 37. maddesinde 
değişiklik yapan 4916 sayılı yasayla ilgili hem Orman Fakültesinin hem 
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Orman Müh. Odası’nın, eski başkan selefimiz Uçkun Bey’in uzun 
çalışmaları var yani biz bu konulardan haberdarız. Faaliyetlerimiz var, 
tepkimizi koyuyoruz ama basının ilgisini çekemiyoruz. Basın önce meslek 
odalarını destekledi. Daha doğrusu bu hükümete çevre konusunda muhalefet 
eden grupları. Ama şimdi bu desteğini çektiğini görüyoruz maalesef. Ne 
olduysa hükümet bir şekilde etki altına mı aldı? Büyük TV kanalları ve 
gazeteler bizim bildirilerimize toplantılarımıza itibar etmez oldular. Sayın 
Göktürk’e bir katkıda bulunmak istiyorum. Orman sınırları dışarısına 
çıkarılan alanlarda Orman Genel Müdürlüğünün itiraz hakkı yoktur dedi, çok 
güzel. Bu bizim yıllardır söylediğimiz bir şey. 93’de ormancılık şurasında da 
bunlar karara bağlanmış ama o tarihten bu yana gelmiş geçmiş hükümetlerin 
hiç birisi orman genel müdürlüğüne, orman sınırları dışına çıkarılma 
işlemine karşı dava hakkı vermeyi düşünmedi. Çevrecilerin dava açmasını 
engellemek için idari yargılama usulü kanununa göre değişiklik yapmaya 
kalktılar. Yani bırakın 2/B ile ilgili dava hakkı vermeyi. Bu husus 4999 
sayılı yasayla değişti artık. Orman Genel Müdürlüğünün 2/B uygulamalarına 
itiraz hakkı vardır. Yine Ömer Ali ANBAR orman kadastro komisyonlarını 
başarısız ilan etti. Biraz bizim meslektaşların hakkını yedi gibi geliyor bana. 
Nedense hep bizim olumsuzluklar gündeme geliyor bu 2/B tartışmaları 
nedeniyle. Ama sanıyorum Tapu Kadastro genel Müdürlüğünün de hataları 
vardır. Yani hata aramaya kalkarsanız bizde sizin çok hatalarınızı buluruz. 
Bunları burada deşifre etmenin sanki orman mühendislerinin bu işten 
tamamen habersiz ve kasıtlı ve hepsi rüşvet alıyor gibi bir imaj çıktı ortaya. 
Bu çok kötü. Ya müşterek yapılsın ya biz yapalım. 

Sayın Teftiş Kurulu Başkanı da söyledi.Biz de çok başlı kadastroya 
karşıyız. Bu bizim yazılarımızda var. Mera yasası çıktığı zaman mera tahkim 
komisyonları vs. gibi düzenlemeleri görünce daha tasarı halindeyken karşı 
çıktık. Mera yasası tasarısını eleştirdik bu açıdan. Feyza Hanım da şahittir. 

Ama yapılacak düzenlemelerde hakkaniyete uygun davranılmalı, bir 
mesleğe öncelik verilerek diğer mesleğin birikimini yok farz etmenin bir 
anlamı yok. Birlikte hareket edilirse daha iyi sonuçlara varılır.  

Kadastronun %75 tescil edilemiyor. Sürekli bunu söylüyorlar, buna cevap 
vermem lazım yani kadastronun %75 inin tescil edilememesi orman 
kadastrosunun başarısızlığı olarak gösteriliyor. Bu bir kamu malı, bir kere 
özel mülkiyete konu olan bir taşınmaz değil. Dün sayın Anbar izah etti ama 
kaçırdınız mı bilmiyorum? Bilmediğinizi düşünemiyorum. Mülkiyet işlerinin 
başında bir kuruluş olarak kamu mallarının tescili konusundaki gerçeği 
görmezlikten gelemezsiniz. Bunlar tescile tabi değildir. Yasada tescil edilir 
lafı olsa bile buradaki tescil devlete mülkiyet hakkını kazandıran, kurucu 
anlamda bir tescil değildir, açıklayıcı bir tescildir. Tespit olarak 
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nitelendirmek daha doğrudur. Aydın AYBAY böyle söyledi, eskiden böyle 
idi. Eskiden meralar tespit edilir, tescil edilmezdi. Devlet ormanları 
açısından da aynı şeyi söylemek lazım. Ayrıca tescilin sağlanamamasının 
çok sebebi var. 65 yıllık bir birikim bu. 1938 de orman idareleri Türkiye’de 
oluşturulmamış. 1945 de yabancı şirketler ormanlarımızı işletiyor. Henüz 
tam yurt çapına yerleşememiş teşkilatın son derece ilkel yöntemlerle pusula 
ve şerit metrelerle yaptığı ölçmelerdir. Şimdi o zamanın imkanlarıyla büyük 
fedakarlıklarla yapılmış olan tahdidi kaldırıyorsunuz çöpe atıyorsunuz. 
Ormanları korumak için elimizde ki yegane dayanak bu. Bu kadarda gözden 
çıkarmayın. Bunu düzeltelim. Olumsuzluklar vardır doğru, nitekim 4999 
sayılı yasa böyle bir yetki verdi, düzeltme yetkisi verdi. Orman kadastrosu 
komisyonlarına düzeltme yetkisi verildi. Bu yetki biraz geniş uygulanacak 
bana kalırsa. Sayın başkanın yansıda gösterdiği yörelerdeki sorunları çözmek 
için belki de bu yetkiden istifade edilecek.  

Orman vasfının tespitini kısaca anlatmam lazım. Burada vasıf tayini 
meselesi var. Sayın başkanımızın anlattığı olaylar orman idaresinin ihmali 
veya kusuru olabilir. Ama yasadan kaynaklanan sorunlardır. Bu kadar orman 
dairesine yüklenmeyin. Bu bir kamu malı. Açın İslam Hukukunu, İslam 
hukukundan Osmanlı Hukuku’na geçin oradan da Medeni Kanuna geçin 
bunları koruyacak sıkı hükümler vardır. Orman kadastrosunun “babasının 
malımı da bir yerde köylünün evi var diye yanlışlıkla bilmem ne yapmış” 
ondan sonra burada ben orman kadastrosu yaparken bunu da göz önünde 
tutayım diyemez ki. Hakkında görevi suiistimalden dava açılır. Sayın teftiş 
kurulu başkanı çok ayrıntılı olarak anlattı sorunları. Sayın başkan panelin 
konusuna uygun bir konuşma hazırlamış. Çünkü panelin konusu orman 
kadastrosu. Orman kadastrosu sorununu konuşacaksak orman kadastro 
uzmanlarını çağırmak gerekirdi. Bunu da sağlayamadık herhalde, çok 
aceleye geldi. Bizim biraz meslekten, biraz duyduklarımızdan, biraz da 
yasalardan kaynaklanan bilgilerimizle buna cevap vereyim. Sayın teftiş 
kurulu başkanının söylediği o kadar eski bir mesele ki Türkiye’de kadastro 
tarihiyle yaşıt bir mesele. Genel kadastronun başlaması 1912. Modern 
anlamda Orman kadastrosunun başlaması 1938. Ben size 40’lı yılların 
tahminlerini getireyim. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü kendi teşkilatında 
yaptığı tahminler. Aman çalıştığınız bölgelerde orman sınırlarıyla 
mutabakatı sağlayın aman birbiri üzerine çakışmasın. Ankara da bunu 
düşünürsünüz. Ama taşrada durum değişiktir. Acemi yeni mezun birisini 
gönderirler. Yanlış gösterir size sınırı. Yahut bu sınırın nerede olduğundan 
haberi yoktur. Ya da çok nadir de olsa kasıtlı hareket edilir ya da hiç adam 
gönderilmez. Bu sefer sizin kadastro teknisyeni dediğiniz, orta tahsilli bir 
insan üstünde ağaç görmediği bir yeri köylü bilir kişi heyeti “evet burası 60 
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yıllık tarladır” deyince ona yazılır. Halbuki orman sınırı belki 2 metre daha 
beridedir. Burada tapulama yaptığınız zaman orman idaresi dava açmasın mı 
yani? Açmak zorunda. Açmadığı takdirde hesap sorarlar. Bu sorun 1987 de 
3402 sayılı kanunla giderilmeye çalışıldı. 69 yılında Tapu Kadastro Genel 
Müdürlüğü ile Orman Bakanlığı arasında yapılan protokoller vardır. Bu 
problemi çözmek için tahminlerden daha ileriye gidildi orman bakanlığı 
kurulunca 69 yılında koordinasyonu sağlamak, birbirlerinin sahasına tecavüz 
etmemek üzere bir protokol hazırlandı. Bu protokol ile bir müddet işler 
götürüldü. Sonradan bunun yeterli olmadığı görüldü. Yasaya hüküm konuldu 
ama görüyorsunuz yine yeterli değil. Belki doğru çözüm özellikle orman 
alanlarında müşterek çalışmak, iş programlarını birlikte yapmaktır sayın 
teftiş kurulu başkanının dediği gibi. Teşekkürler. 
 
Hüseyin ÜLKÜ 
 

Ben sadece yanlış anlaşılmaması için bu programla ilgili bir açıklama 
yapmak istiyorum. Programa baktığımızda Harita Kadastro Mühendisleri 
Odası’nın tekçi, kendi alanları dışındaki alanları kendine mal etme düşüncesi 
olan bir yönetim anlayışı yok. Olmadığı da ortada. Buraya katılımcı olarak 
yine sayın oda başkanı fakülteden, şehir plancıları, ziraat mühendisleri, 
hukukçu arkadaşlarımız bunlar bizim kendi meslektaşlarımızın dışında ki 
meslektaşlar. Dolayısıyla böyle bir düşüncemiz kesinlikle yok. Öyle bir 
alınganlık içinde olunmasın. Şu da yanlış anlaşılmasın Harita Kadastro 
Mühendisleri Odasının hiçbir zaman ormanın niteliğinin belirlenmesi 
olayında sınırlandırma noktasının gösterilmesi olayında ben yetkiliyim gibi 
bir bakış açısı olmamıştır. Ben, 1963’de kadastroda çalıştım, kontrol 
mühendisliği yaptım. O günden bu yana bütün tarihleri biliyorum. Kesinlikle 
böyle bir şey yoktur. Ancak bu sınırların doğru ölçülmesi üzerinde yine tam 
belirttikleri gibi eşgüdümle çalışılması üzerine çok çalışmalar yapılmıştır 
ama bir sonuç alınamamıştır. Bence konunun bu tarafı çok önemli değil. Bir 
başka şekilde tartışılabilir. Hiç bir zaman şöyle bir görüşümüz de yok. 
Orman idaresi hep kötü yapmıştır. Tam tersine Altınkaya Dükkanları 
örneğini verdim ben burada. Orman idaresi görevini yapmış suç zaptı 
düzenlemiş. O nedenle zaten 94 dükkanın sonuçta orman dışına çıkarılması 
mümkün olmamış. Onun için toptan suçlama gibi bir izlenim verildiyse bu 
yanlıştır. Sorunların ortaya konması ve sonuçta hep birlikte çözüm 
üretmemiz önemli. Sözü Sayın BEŞİKTEPE’ye bırakıyorum. 
 
Celal BEŞİKTEPE 
HKMO İstanbul Şube 
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Arkadaşlar merhaba, ben Sedat Bey’in yapmış olduğu konuşmaya 
benzeri konuşmalara TMMOB’nde 7-8 yıldır tanık oldum ve buradan bir 
yere gidilememiştir. Kendi özgeçmişimi tanıtmadan girmek istedim. Çünkü 
özellikle 17 Ağustos depreminden sonra 345.000 binanın, konutun yıkıldığı 
40.000 insanın yaşamını yitirdiği yüzyılın felaketinde şayet meslek 
şovenizmi tartışması üzerinde derinleşilseydi, meslek grupları hepsi kendini 
temizlerdi. Mimarlar, haritacılar, inşaatçılar, şehir plancıları bir tane sorumlu 
çıkmadı ortaya. Ve biz meslek örgütleri olarak ne acıdır ki bir üyemizi onur 
kuruluna vermedik. Herkes meslek şovenizmi yapmaya başladık. Herkes 
tarihsel sorumluluğunu birilerine atmaya başladı. Ben TMMOB’nin 2. 
başkanıydım, tam depremin olduğu dönemde. Bakırköy’de oturduğum için 
Avcılar Belediyesi yakın olduğundan Avcılarda ilk etapta yıkılmış 31 
binanın tüm projelerini çekip TMMOB merkezine götürdüm. İki bavula 
koydum bunu inceleyip kamu oyuna açıklayalım diye. Meslek grupları 
bunlara dokunmadı. Dolayısıyla şovenizm üstünden insanlık yol olamaz. 
Meslekler asla alamaz. Şovenizm sadece ırkçılık temelinde olmaz. Şovenizm 
hayatın her alanında dozu arttırıldığı zaman insanlığa, topluma,  ekolojiye,  
ekosisteme, geleceğe hiç bir yararı olmaz. Zaten sistem bütün bu yağma 
düzenini ve soygun düzenini önümüze, meslekler arası çatışmalarla koyarak, 
toplumlarda ki etnik meseleleri koyarak, kültürel farklılıkları koyarak sürekli 
kamuoyunun gözünden kaçırmaya çalışıyor. Sürekli asıl meseleyi bütün 
olarak ele almamızın önünde barajlar kuruyor. Böyle bir süreç akıyor. Ben 
diyorum ki bizatihi Orman Bakanlığı Türkiye’deki orman yağmacılığının 
baş sorumlusudur. Bizatihi Orman Bakanlığı orman hırsızlığının kendisidir. 
Bunu şovenizm için söylemiyorum. Bir bakanlar kurulu kararı alınıyor 12 
Aralık 1998 de ve bütün bakanların imzası var. 57. hükümet ve başbakan 
Mesut Yılmaz, Bülent Ecevit Başbakan Yardımcısı, ilk mini koalisyon. 
Deprem bölgesinde Karasu Nehrinin Karadeniz’e aktığı yerden başlayıp 
İstanbul’a doğru gelen 31,5 kilometrelik sahil bandı içeriye doğru 4,5 km 
girip çıkıyor. İçinde 7 köy var, 10000 hektar. Yani Adapazarı’nın 2,5 katı. 
Bu alanın içinde neler var, kamu oyu bilmiyor. Resmi gazetede bir karar bir 
kroki, krokide ölçek yok alan tanımını göremiyorsunuz. Gerçekte 10.000 
hektarlık bir alanda bakanlar kurulu tarafından alınmış bir karar olduğunu 
algılayamıyorsunuz. Konuya yabancısınız. Resmi gazeteyi görüp 
geçiyorsunuz. Biz o resmi gazetede ki ilanın üstüne gittik. TMMOB olarak 
bölgeye gittik 4 gün kaldık, inceledik. 7 köyü bulduk, çıkardık. 42.000 
dönüm her türden ağacın olduğu bir alandı. 10.000 hektarın içinde 29.000 
dönüm 1. ve 2. sınıf tarım alanı içinde yedi köyün fıstık bahçeleri içinde 
bütün endemik bitkilerin olduğu, bütün lagün gölü denen, Türkiye de 4 
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önemli kaynaktan biri olan alan içinde. Altında Orman Bakanının imzası var. 
42.000 dönüm ormanı feda ediyor. EGS Holding’in serbest bölgesiymiş. Bu 
yağmanın kendisidir. Bir taraftan toplumda 2/B’yi tartıştırırken olurdu 
olmazdı, sınır girdi, çıktı, vasfı niteliği diye bizati 42.000 dönüm ormanın 
içinde bulunduğu bir alanı bir kalemde bir holdinge devrediyor. Ben diğer 
makamları ayırmıyorum ama orman bakanı birinci derece suçludur. Çünkü 
ormanını peşkeş çekmektedir. Serbest bölge denen, ne olduğu belirsiz bir 
yatırım alanı için. Aynı orman bakanı Türkiye’de 12 Eylül 1980, 10 kasım 
1983 tarihleri arasında çıkarılan yasa 560 tanedir. Ben hukukçu değilim, 
bunlar hukukçu olmadığım için ilgilenmememi gerektirmiyor. Bu tuhaf bir iş 
yapmayalım. Ben bir harita mühendisi olarak; hukukla da, ekonomiyle de, 
felsefeyle de, sosyolojiyle de, psikolojiyle de. Benim derdim şu olmalı 
felsefesinden kopmadan tarihi süreci içindeki insanlık felsefesi içinden 
kopmadan soruna nasıl yaklaşabilirim. Zaten temel olay da şu: bizi 
felsefesinden kopararak, ideolojisinden kopararak, sorunun bütününden 
kopararak tartıştıran, araçsal hale getiren, bizi dışlayan bir zemine 
çekiyorlar. Biz bu oyuna gelmeyelim. Yeterince bu oyuna düşüldü. Buna 
düşülmenin bedelini bütün toplum olarak ağır ödüyoruz. Kaldı ki üstünde 
konuştuğumuz ormancılık konusunda kamuoyunun en az bilgi sahibi olduğu 
konulardan biri olduğunu iddia ediyorum. Çünkü bu alanda akmakta olan 
yasal sürecinden fiili soygununa kadar kamuoyu yeterli bilgiye sahip değil. 
Bunda herkes kendi sorumluluk payının oranını düşünüp karar versin. Ben 
Bursa İnegöl’de 51’de doğdum. 68-69’da kadastro meslek lisesini, 74’de 
Yıldız’ı bitirdim. 76-80 döneminde Oda yönetim kurulu başkanlığı yaptım. 
1998-2000 de TMMOB ikinci başkanlığı yaptım. 2000-2002 döneminde 
TMMOB Yönetim Kurulu Üyeliği yaptım. Halen günlük bir gazetede 
mesleğimi köşe yazarı olarak devam ettiriyorum. 2/B dünden beri hep 
tartışılıyor. Ben “Ülkede Gündem” 2/B’nin detayları konusunda, 2/B nasıl 
uygulanırsa, sağlıklı bir sonuç, hem de bir harita mühendisi olarak, ben bu 
konuda ki pozisyonumu daha çok bahsedilen devlet ve kamu yararı 
kavramları etrafında dönüyor süreç devlete yüklenen anlam açısından 
pozisyonumu belirliyorum. Çünkü bu konuda ki bütün görüş ve öneriler 
devlete yüklediğiniz anlam üzerinde yoğunlaşılıyor. Ben bunu hissediyorum, 
bunu algılamaya çalışıyorum. Bende bu süreçte devlete farklı bir anlam 
yüklüyorum artık hele hele küreselleşme sürecinde, ulus devletin temel 
görevlerini, bir toplumsal sözleşmenin, yazılı yapılmamış ama seslice 
yapılmış, toplumsal bir uzlaşma sürecidir. Ulus devletin tasfiye edildiği, bu 
tasfiyeyi de toplum, köylü, ben felan yapmıyorum. Hiç birimiz de 
yapmıyoruz. Sistem, kapitalizmin merkezleri artık bizim gibi ülkelerdeki 
ulus devletin görev ve sınırlarını değiştiriyorlar. Ormanların sınırlarını 
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değiştirmeyi sonra konuşalım diyorum. Bu sınırlar değişiyor ki bloğun buna 
bağlı olan orman sınırlarıyla oynanıyor. Bu bağlamda devletin egemenliği 
kavramını, içi boşaltılmış olan bir kavram olarak değerlendiriyorum. Etkin 
bir kamu örgütlenmesinin etkin bir toplumsal örgütlenmenin alanından her 
geçen gün uzaklaşmanın bedelini ödüyoruz. Yoksa yasal düzenleme 
bakımından zaten Türkiye’de 24 yıl önce başlayan ve 24 yıldır da kamu 
yönetimini iyileştirici, toplumun yararını gözetici, ben aşağı yukarı son 
Kopenhag Kriterleri göz boyama bölümünü ayırıyorum. Onun dışında bir 
yasal sürecin yaşanmadığı kanısındayım. Buna 6831 de dahil, 168,169,170. 
kanunlarda. 170 değişti ama 168 değişmedi. 168 hala bütün ormanların 
devletin tasarrufu altında olduğunu söylüyor. Yani siz 170’le yaptığınız 
değişiklikte aslında 168’i değiştirmeden 168’, fiilen kaldırmış oluyorsunuz. 
Tuhaf bir durum var. Yasalcılık bağlamında ele aldığımızda sorunun bu 
bakış açısıyla, bu yaklaşımla çözülebileceği kanısında değilim. Çünkü 
Türkiye’de sosyal politikalarıyla, ekonomik politikalarıyla, kültürel 
politikalarıyla, siyasal politikalarıyla bütünlüklü bir dışlama süreci 
yaşanıyor. Bu dışlama süreci toplumu, çalışanları, aydınları, meslek 
örgütlerini, çevre örgütlerini yani kanunun muhataplarını, orman konusunda 
da benzer bir süreç yaşanıyor. Orman konusundaki muhattaplarının tümüyle 
dışlandığı, yok sayıldığı kaldı ki sayın hocamın söylediği ekoloji denen 
kavramın biyolojik çeşitlilik denen kavramın asla akıllara gelmediği, sadece 
bazı entellektüel faaliyet alanlarında söylenen hoş sözler olmaktan öte 
geçmediği bir yıkıcı süreç yaşanıyor. Türkiye’de beğenelim beğenmeyelim, 
neresinden bakarsak bakalım, bu sürecin örnekleri çok çoğaltılabilir. Serbest 
bölge Adapazarı örneğini verdim çünkü tam 3,5 yıl o bakanlar kurulu 
kararının iptali için örgütsel mücadele yürüttüm. Nihayet idari mahkeme 4. 
raundundan sonra bir hukuk trajedisi, hangi hukuk biriminde kimin satılık 
olduğunu gördüm. Hatta yargıcına kadar, farkettim. Karar verişlerinden 
bakışlarından. Bilirkişilerle, hakimlerle mahaline gidip gezdik. Adapazarı 
orman idaresi kadar bölgeyi savunan serbest bölge kararını savunan bir idare 
görmedim. Bizden hep uzaklaştılar, hep uzağımızda kaldılar. EGS Holding 
etrafında toplandılar. Başbakanlık avukatı ve danışmanı EGS Holding 
etrafındaydı biz hasbelkader, bizim TMMOB’nin 2. maddesi 2/B maddesi 
gibidir. Mühendislik mimarlık alanında, toplumla, halkla, güveni tesis etmek 
amacıyla TMMOB’nin bütün kararları alabileceğini hükme bağlayan bir 
kuruluşun bir temsilcisi olarak ben ordayım. Ama birden kamuyu temsil 
eden kim varsa, bizim saflarımızda değil karşımızda olduğunu gördük. 
Demek ki artık bir kamu yok ortada. Bir kamu yönetimi, kamu anlayışı, bir 
sosyal devlet ve onu temsil eden bir öz yok olmuş. Detonik olarak var. Sözel 
var ama fiilen yok. Ben fiilen 100.000 dönümlük alanın mücadelesinde, 
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devletin saflarında bizim tarafımızda laf eden birini görmedim. Bu 
çoğaltılabilir. 2634 sayılı Turizm Teşvik kanunu kapsamında o da 12 Eylül 
hukukunun bir kanunu. İhlal edilmiş 550’yi aşkın turizm bölgesinde 400’ü 
orman alanlarıyla kaplı, bir itiraz eden orman kuruluşu görmedim. Orman 
bakanı zaten itiraz etmez çünkü bakanlar kurulu kararının altında imzası var. 
Mesela 1999’da depremden bir ay önce 85.000 fidanın olduğu Seka 
fidanlığının devrinin bakanlar kurulu tarafından yapıldığında hani ünlü 500 
milyon doları getirene Çankaya’yı da veririm diyen Cumhurbaşkanının 
olduğu bir ülkede tepki gösteren, bu bir bakıma orman fidanlığıdır, Özel 
ormandır tamam ama, Seka’nın üretimini yapmaktadır diyen bir kamu 
örgütlenmesi görmedim. Ama şunu gördüm. 50 milyon dolarlık katkı için 
muhalefet eden Kocaeli Üniversitesinin Koç Otomotiv ve fidanlığa tahsisine 
muhalefet ettiği halde vazgeçtiğini gördüm. Hemen yanında ki Seka 
arazisinin devrini size yapalım siz imar planlarını belirleyin pazarlamayı siz 
yapın diyen Büyükşehir Belediye Başkanının Sefa Sirmen’in önce muhalefet 
ederken sonra onlardan yana tavır aldığını gördüm. Bu süreçte o kadar çok 
şey gördüm ki. Benim tanıklıklarım burada süreci bir başka boyutta ele 
almaya götürüyor. Bu tanıklık karşısında hayale kapılmadan yasaların 
girdaplarına girmeden 12 Eylül anlayışıyla, 12 Eylül yankısı devam ediyor. 
Toplum ve kurullar olarak biz 12 Eylül’ün sürecinden çıkamamışız. Bırakın 
AB’ye girme süreci tartışmalarını. Çıkamamışız çünkü biz akın akın gelen 
göç dalgalarıyla gelen insanları, o insanlar açmadı o ormanları, 
Çavuşbaşı’nı, Kilyos’u, Zekeriyaköy’ü, Beykoz sırtlarını. O insanlar 2/B’de 
acaba sınırlandırma yaparken, orayı verelim mi? diye tartışan insanlar 
açmadı. Benim öyle tanıklığım yok. İstanbul burası, gidip gezeriz. 
İstanbul’un 3. köprü tartışmasında önce Arnavutköy gösterildi. Arnavutköy 
çevre örgütleri tepkisel eylemler koydular. Şimdi 3. köprü Sarıyer-Beykoz’a 
kaydı. Aslında inanın gerçekte Sarıyer-Beykoz’du zaten. Ben projelerini 
gördüm. Geçici kaydırdılar ve şimdi taşlar yerine oturuyor. Çünkü bütün 
Zekeriyaköy ve Kilyos ormanlarını Metin Kaya Çağlayan’lar Tansu 
Çiller’lerin isimleri var bende bütün tapu kütüklerinden çıkardım bu 
rakamları. Çavuşbaşı Kayabaşı dahil çünkü bütünü onlar kapatılmış durumda 
şu anda bütün onlar tarafından kapatılmış olan arazilerin etrafı orman ve 
hazine arazileri genişlemeye müsait alanlar çünkü. Beykoz’da Acarkent nasıl 
kuruldu? Daireler 1,5 trilyona satılıyor. Maliye Bakanının akrabaları, kızı 
orada daire alıyor. Yoksul insanların orada daireleri var mı? Çavuşbaşı 
yapmasını sürdüren insanların tablosuna bakın. Bir söz vardır. tavşanı 
tutarken tazıya kaç böyle bir anlayışı olmaz. Taşları yerine oturtup bütün 
gerçekliğiyle o öyküyü tartışmamız gerekiyor. Çünkü bu ormanlara sahip 
çıkma sorunu aslında geleceğine sahip çıkma sorunu geleceğe sahip 
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çıkılacak mı çıkılmayacak mı sorunu ile birlikte yürüyen bir sorun olmalı. 
Orman mühendisi gitmiş sınırlandırma yapmış, orman teknikeri gitmiş 
sınırlandırma yapmış. Benim ilgilendiğim bir alan değil bu. Gayet tabiki 
mesleki uzmanlık alanları kendi meslek disiplinleri içinde yeralmalı ve 
çalışmalıdır. Ama bir uzmanlık ayrışmasını şovenizm bazına taşıdığınız 
zaman insanlık zarar görüyor. Çünkü uzmanlık tartışmasının bizati kendisi 
sınıflı toplumlarla birlikte ortaya çıkmıştır. Hem uzmanlaşma insanlık 
felsefesinden kopmayı getirmiş bu uzun bir inceleme konusu. Bütün insanlık 
tarihini inceleyen bir felsefi yaklaşıma sahip olmak gerekir. Son antropolojik 
veriler ve arkeolojik kazılar bunları önümüze seriyor. Neolitik çağda 
başlıyor soygun düzenin kendisi. Neden diye bakıyorsunuz, tarımsal üretim 
artıyor. Çünkü Mezopotamya’nın verimli topraklarında. Tarım depolanmaya 
başlanıyor. Depolanma nedeni ile çalışmayan bir kesim başlıyor ve sömürü 
doğuyor. Demek ki insanlık nerden başladı bu soygun, sömürü, sınıflı 
toplum ve kapitalizmin insanlara baskısı diye sorgulamaya başladığı zaman 
sizi 8.000 yıl geriye götürüyor. Bu konuda bundan ayrılmaz bir konudur. Biz 
harita mühendisleri olarak şunu çok rahat gözlemliyoruz. Biz Türkiye’de bir 
gayrımenkulün el değiştirme sürecini bu sürece etki eden olguları, yaratılan 
rantları, bu rantların hangi hiyerarşik yapı içinde, hangi kesimlere aktığını ve 
üretim karşılığı olmayan bu rantların hepimizin başına bela olduğunu, 
kentleri tarihi kültürü yok eden, ekolojiyi, biyolojik çeşitliliği yokeden, 
bütün değerlerimizi yokeden sürecin aslında toplum olarak bütün ülkede ki 
üretime denk gelen bir rant belasına denk geldiğini görüyoruz, ürküyoruz 
bundan. Burdan çıkışın basit olmadığının farkındayız. Neden? Ülke 
ekonomik politiğini kendisi olan, Uçkun hocaya yürekten katılıyorum, 
sistem meselesi haline gelmiştir. Siz bunu sistemin bütünlüğü içinden 
kopardığınız zaman sizi alır bir köşede Akyazı’nın bir köyünde, Hendek’in, 
Sapanca’nın bir köyünde size ormanı tartıştırır. Siz ormanın içinde ağacı 
göremez hale gelirsiniz. Böyle bir mesele tartışılamaz. Büyük bir süreç 
akıyor. Ben oturumun başının karıştırıldığı kanısındayım. Dün ve bugün 
konuşulanları, beni ilgilendiriyor tabi birinci derecede ama konumuzun başı 
açık; ormanların dünü bugünü ve yarını. 2/B’yi yeniden konuşmak değil bu. 
Dünü belli, bugünü de belli. Dünü nasıl belli? İk defa gelir elde etmek için 
AKP hükümeti uydurmuyor bunu. Osmanlı da 1838’de ticaret sözleşmesi ile 
birlikte ormanlarını satmaya başlıyor. 1937’de kurulmuyor orman teşkilatı. 
1939’da ilk orman müdürlüğü kuruluyor. Ve ilk orman envanteri olayı 
1939’de orman müdürlüğü tarafından başlatılıyor, hayır! 1908’de 
2.Meşrutiyet’le ilk envanter çıkarma çalışmaları başlıyor. Dolayısıyla dünü 
bu öykünün. Artık daha geleceğe dönük bütünlüklü bir bakış yolu ilkeleri ve 
projeksiyonu olan bir perspektife ihtiyacımız var. Toprak, hava,su, doğal 
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kaynaklar ise ormanlar doğal bir varlık ise bunlara bakışın ve ele alışın 
oturacağı nesnel bir politik açılıma ihtiyaç var. Çünkü bu siyasi bir konudur, 
teknik bir konu değildir. Bu harita mühendisi ve orman mühendislerinin 
altından kalkabileceği bir konu değildir. Onlar gündemleştirebilirler kendi 
meslek ortamlarında elde etmiş oldukları bilgiyi toplumun aydınlanması ve 
süreci kavrayabilmesi için toplumsallaştırmaya çalışırlar. Bunu netleştirelim. 
Hiç birimizin hiç bir konu tekelinde değildir. Biz toplumun aydın, okumuş 
insanları olarak toplumsal yarar için kamu yararı için etkin bir kamuoyu 
örgütlenmesi için. Bu bilgileri topluma mal etmeyi birinci derecede doğru 
bilgileri ve toplumun özgür örgütlenmesini 10 milyon köylünün siz köylüye 
her politik dönemde her seçim döneminde oy almak için Özal’ın yaptığı gibi 
2981, 3290 gibi gecekondu afları çıkarırsanız ki 6831 sayılı yasada yapılan 
10 tane değişiklik orman affıdır. Kentlerde ki gecekondu affıyla orman affı 
aynı anlama gelmektedir. Burada ormancı haritacı meselesi yoktur. 
Dolayısıyla gerek kentlerde gerek doğal varlıklarda gerek ormanlarda. 
Kesinlikle ben bu gelişme anlarında toprağın kullanım hakkıyla konuşulması 
gerektiğine inanıyorum. Uçkun Hoca’ya sabah ki önermesinde 2/B’yi iki ana 
kategoriye ayırabilirz dedi. Bir; toplu yerleşim alanları. Bir de dışındaki 
alanlar. Toplu yerleşim alanları mutlaka anayasanın 170. maddesinde 
yapılacak bir değişiklikle satışı gerekli dedi. Ben ona karşıyım. Kesinlikle el 
değiştirmenin olmadığı miras hakkı olabilir. Satışın olmadığı bir kullanım 
hakkı boyutu ile bakılmalı. Çünkü Çavuşbaşı’ndaki sorunu çözerken 
Sultanbeyli’deki sorunu çözerken ki Sultanbeyli’de benim elimde çeşitli 
tarihlerde 3 büyük hava fotografında, Sultanbeyli’nden İstanbul’a giderken 
TEM’in sol tarafının tamamı ormandan tırtıklanarak açılmış olduğu tablo 
açık gözüküyor. Siz bugün toplu yerleşim adı altında, toplumun kaynakları 
üzerine yapılmış olan yapıları sahipleri sattığınızda, geçici bir para elde 
edebilirsiniz. Ama geleceği kurtaramazsınız asla. Bunu gören nasıl olsa bir 
daha af kanunu çıkacak, nasıl olsa satılacak diye süreç devam edecektir. 
Süreci durdurmaya ihtiyacımız var. Tıptaki ilke gibi, doktorların ilkesinde, 
hastayı iyileştirmeden önce zarar vermeme gibi bir ilke var. Bizimde bu 
gelişen kentsel ortamlarda, orman alanlarında süreci durduracak, durdurmayı 
teklif edecek, genişlemeyi ve yayılmayı değil. Bir politik söyleme bir çıkışa 
ihtiyacımız var. Bu olmadan geleceğin geçmiş gibi tekrar edeceğine, 
yağmalamanın devam edeceğine ve geleceğimiz üzerinde daha az söz sahibi 
olabileceğimiz, daha kötü günlere doğru taşınabileceğimizi tahmin 
ediyorum, buradan birlikte yeni politikalar üretilerek çıkılması gerektiğini 
düşünüyorum. Teşekkürler. 
Hüseyin ÜLKÜ 
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Şimdi sizin sorularınıza geçeceğiz. Soru yöneltmek isteyen 
arkadaşlarımız buyrun. 
 
Çetin ÇEVİK 
İstanbul Barosu Serbest Avukat 
 

Bu sempozyumu ben dün sabahleyin baroda internette birşey ararken 
gördüm hemen buraya geldim. 2/B’nin ne kadar önemli olduğunu eli taşın 
altında olanlar bilirler. Bu sempozyumda bir 2/B hakkını ısrarla talep eden 
vatandaşın buraya geleceği düşünülmemiş gibi olduğu kanaatindeyim. 
Yaklaşık 8-9 sayfadır not tutuyorum. Buradaki panelin değerli bilim 
adamları bütün konuşanlar hepsi 2/B hamilleri adeta herkes karşısında. Bu 
sempozyumun başındaki orman kadastrosu ve 2/B. Orman kadastrosu çok 
güzel yazılmış. Orada bir hukukçu meslektaşım var ben bunu okuduğumda 
şunu anlıyorum bir vatandaş olarak orman kadastrosu ve 2/B anlatılacak. 
Öyle bir vurgulayın 2/B’ne kadar büyük yazılmış ne güzel. Onu da gördüm 
internette. Şimdi elimde duruyor. Ama ben burada dinliyorum son derece 
hürmet ettiğimiz değerli bilim adamları, hocalarımız, kadastrocular, 
ormancılar, diğer arkadaşım MNG Holding’in vs ben bakıyorum benim 
2/B’me çare ne, bugün burada. Siz teknik adamlar panelistler 2/B nasıl 
çözülecek? Çözülecek derken biz yaklaşık 20 yıldır elektriğimiz, suyumuz 
var diyenler binalarında oturanlar ayrı bir de ormana dönüştürülecekler ayrı. 
Bunu ikiye ayırıp da böyle bir çözüm önerisi getirebiliyor musunuz? 
Teşekkür ederim. 
 
Hüseyin ÜLKÜ 
 

Siz sanırım tüm katılımcıları bildirileri sunan arkadaşlarımızı 
izleyemediğiniz için bu soruyu sordunuz. Daha önceki arkadaşlarımız 
sorularınız için çok net açıklamalar getirmişti. 
 
Çetin ÇEVİK 
İstanbul Barosu Serbest Avukat 
 

Sayın başkan müsadenizle bir şey eksik söyledim. Beni yarın 
Reşadiye’de 774 köylü beni bekliyor. Hepimize bu olaydan dolayı dava 
açıldı. Ben burada öğrendiklerimi onlara aktarabilirsem çok memnun 
kalacağım. 
Katılımcı 
Doğal Hayatı Koruma Vakfı 
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Birinci sorum Sayın Sedat Ayanoğlu’na. Kurumlar arası iletişimsizliği bu 
panelde sıkça vurguladılar. Biz de bu şekilde bilgilenmiş olduk. Sizden de 
odalar arasında bir iletişimsizlik olduğunu öğrendik. Bunların çözümü 
hakkında bir öneriniz var mı? Onu dinlemek isterim. 

 
Sedat AYANOĞLU 
 

Aslında ayrılık gayrılık yok. Benimki biraz serzeniş. O kadar ciddi bir 
şey değil. 

 
Katılımcı 
 

Sivil toplum örgütleri içinde de bir yeniden düzenlemeye ihtiyacı 
olduğunu gündeme getirmiyor mu? 

 
Sedat AYANOĞLU 
 

Hayır uzmanlığa karşı çıktı Sayın Beşiktepe ama biraz böyle iddialı 
konularda, teknik konularda hem kadastro tekniği var, hem hukuk tekniği 
var. Yani ortak bir dil bulmak çok zor. Tescil hukukçu için başka şey sizin 
için başka şeydir çoğu içinde hiç bir şey ifade etmez, son derece hassas 
konular. 

 
Katılımcı 
Bir hukukçu 
 

Uzun süredir bu uygulamanın içindeyim. Benimki sorudan ziyade uzun 
süre uygulama içinde karşılaştığım ve çözmeye çalıştığım birikimlerimi 
kısaca açıklamak istiyorum. Şu anda Türkiye’nin gündeminde 2/B var. 
Herkes birşeyler konuşuyor. Hukukumuzda 2/B yeni bir mesele. Ormanla 
ilgili kaybedilen yerler . Her şeyden önce şunu söyleyelim: Bir yer orman 
niteliğini kaybetmez. Orman niteliği kaybettirilir. Futboldaki terim: Penaltı 
kurtarılmaz, kaçırılır. Arazi kadastrosu çalıştırılıyor. Sınırları çiziyor, 
mülkiyet tepitlerini yapıyor, tapu kayıtlarını oluşturuyor, tapuya devrediyor. 
Bir süre sonra orman kadastrosu geliyor çalışmalarını yapıyor elindeki hava 
fotoğraflarına daha önceki bilgi belgelere dayanarak orman sınırlamasını 
yapıyor. Burada sıkıntılar yaşanmakta. Arazi kadastrosunun sınırlarını tespit 
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ettiği tapularını verdiği yerlere gelip orman kadastrosu yeniden orman 
sınırını çiziyor. Celal Beşiktepe’nin açıklamalarında o bölgelerdeki 
vatandaşın büyük çoğunluğundan arazi kadastrosu tarafından oluşturulan 
tapular var, fakat orman idaresince buralar orman tahdidi içine alındığından 
2/B olarak dışarı çıkarıldığından tapu geçerliliğini de geçersizliğini de 
korumuyor. Çünkü ayrıca mahkemede bunun iptali gerekiyor ve bu tüğr alım 
satımlar oluyor. Alan da, satan da sıkıntı yaşıyor. Acaba bu iki kurum bu 
çalışmayı birlikte yapsa ya da öncelikle orman komisyonları çalışmayı yapıp 
orman sınırlamasını yapıp bu işi kesinleştirip bitirdikten sonra arazi 
kadastrosu çalışmasına başlasa daha iyi olur. Bir de şunu açıklamak 
istiyorum 2/B’nin şu anda çözümü var. Merhum İhsan Özmen 3402’nin 
hazırlayıcılarından 87’de Antalya’daki seminerde hukukçu ormancı ve 
kadastro elemanlarını toplantıya çağırdı. Ben yurttaşlarıma 2 yerde acırım. 
Bir, hastane kapılarında, iki adliye kapılarında dedi. Belkide benim köylüm 
orman kenarında bir boşluk bulup, kulübe yapıp, hayvan barınağı yapıp 
geçimini devam ettiriyorsa hakimlere sesleniyorum. Bu yurttaşlar tamamen 
sıkıntı yaşadı. Ben daha önce ki yargılamalarda, vatandaş tapusunu aldı, 
hemen onun yanındaki vatandaşın yargılaması uzun sürdü.3402 sayılı 
yasanın 4. maddesince bu kişi tapusunu alamadı. Onun ki 2/B yada orman 
öbürününki cebinden mahkeme kararı yada tapu kaydı. Fiili durumu 
hukukileştirelim, kimlere, ormanın 2/B olarak niteliğini kaybettiren orman 
tahrip tutanağında da kişiye....Daha önce böyle bir yasal düzenleme vardı 
ama uygulaması yapılamadı.Sonra kaldırıldı. Ama el değiştirmiş alım 
satımlara konu olmuş bu 2/B olan yerlere herhalde.......eğer ilk zilliyet 
......orayı 2/B olarak çıkartarak yurttaş aldığında her türlü devrinin de 
yasaklanması kanaatindeyim. 

 
Katılımcı 
 

Son depremden sonra bir Japon hukukçu geldi bana, kaç kişi öldü? dedi. 
Basına yansıdığı şekilde “18 bin” dedim. Ama halk arasında daha fazla 
dedim. Avukatın ilk tepkisi; ”Kaç kişi tutuklandı? Suçlu var mı?” dedi. Ben 
de o zaman basından izlediğim kadarıyla “Veli Göçer” dedim. Adam bana 
hala soruyor “Acaba Veli Göçer ne oldu?” diye. Hukukçu arkadaşlarıma 
soruyorum; acaba yasalarımızca suç işlenmiş mi? İşlemişse ne gibi bir 
tahkikat yapılır? Ya da yapılmaz mı? Suçlular ölenler midir? 
 
Erol KÖKTÜRK 
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Sempozyumda dile getirilmiş olan, burada bu kadar söylenmiş olan konu 
buğün nasıl derlenip toplanacak, bunun yöntemi ne olmalı diye sormak 
istiyorum. Aykırı, örtüşen, farklı görüşler nasıl toplanacak da biz bunları bir 
duyuruya dökebileceğiz. Bunun yöntemi konusunda birşeyler söylenmesini 
rica ediyorum. 

 
Hüseyin ÜLKÜ 
 

Konuşmacılarımıza tekrar 10’ar dakikalık konuşma süresi tanıyoruz ki 
önerilerini, soruların cevaplarını verebilsinler. 

 
Rüstem ALPARSLAN 
Emekli orman müh. 
 

Buraya iki gündür devam ediyorum. Ben 1942’de Türkiye’nin orman 
serveti ve orman alanı bakımından en büyük bölgesinin şefi idim. Ben 
tarihin o günden bugüne kadar canlı şahidiyim. Ben Yeşil Türkiye 
Ormancılar Cemiyetinin 1950’den beri aktif üyesiyim. Şimdi İstanbul Şubesi 
Başkanıyım. Bana söz düşmedi, ben de istemedim. Ama işin püf noktası 
bana göre bypass edildi ve.....Nedir o püf noktası. Kısaca söylemek isterim . 
Sayın hoca katılacak, önemli olan bir yerin orman olup olmadığını tayin 
etmeye uzman kişinin beyanıdır orman fakültesine, orman mektebine, nereyi 
bitirsin elinde her diplama olan adam falanca yerin orman olup olmadığını 
bir kalemde tayinine muktedir değildir. Sayın hocamın itiraz etmesini 
önemle rica ediyorum.Ormancılık hukuku hocası ve bölümün başkanı. Sayın 
avukat arkadaşlarımın da dikkatini çekmek istiyorum. Bizdeki bilimsel ve 
yasal tarif araziye ve zemine uymaz. 3500 orman mühendisi çalışıyor şimdi 
teşkilatta muvazzaf olarak.. İçinde ehliyeti, liyakati, kariyeri asla mevzu 
bahis etmiyorum. Ben doğru söylüyorum doğru anlaşılsın, bir yerin orman 
olup olmadığını beyan etmek en üst düzeyde bir ormancılık ihtisası ister. 
Bilimsel yaklaşım ister. Verileri bilgiye, bilgiyi bilimselliğe dönüştürecek 
ehil adam, yetişmiş adam ister. Böyle olmayıp da her eline teodolit yada 
takeometre alan adamımı kadastro komisyonunda memur ederseniz, biri 
orman der, biri değil biri de hem orman, hem değil der. Gerekçesi uzun, bana 
o kadar söz düşmüyor. Bu kadarına izin verdiğiniz için size saygılar 
sunuyorum. 

 
Ömer AYKUL 
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Ben hemen sonuç ve önerilere girmek istiyorum. Panelin konusuna uygun 
bir sunum yaptığımı zannediyorum. Ormanların dünü bugunü yarınına 
hukuksal bakış açısında hangi noktada olduğumuzu söylemeye çalıştık. 
Umarım bir yanlış anlama olmamıştır. Sonuçta yine eko hukuk bakış 
açısından sunumumu tamamlayacağım. Bizim ormancılığımızda en önemli 
sıkıntı mevzuatımızdaki tanımlamadan kaynaklanıyor. Biz ormanları ağaç ve 
ağaçcık topluluğu temel anlayışı üzerinden değerlendiriyoruz. Fakat, bizim 
ormanlarımız ile ilgili üç veriyi söylemek istiyorum. Orman alanları 
ülkemizin genel alanının 1/4’üne kadar gerilemiş. İkincisi bunun yarısının 
bozuk vasıfta olduğu söyleniyor. Demek ki Orman olarak görebileceğimiz 
alanlar ülke yüzeyinin 1/8’ine kadar çekilmiş. Fakatne büyük şanstır ki bu 
orman varlığının %92-93’ü doğal ormandır. Ülkemizdeki 10.000 çeşit 
bitkinin 3.000’i endemik, yani sadece orada var. Bu endemik bitkilerin 
büyük çoğunluğu da bu ormanlara doğru. Ne kadar büyük bir yanlış bakış 
açısı içindeyiz. Bunları kaçırmamak için mutlaka ve mutlaka bu sorununda 
daha evvelinde bizim herşeyden önce ormancılığa, ormancılık hukukuna ve 
orman mevzuatına bakışımızı tümüyle değiştirmemiz gerek. Benim bu 
sempozyumda, söylenen pek çok teknik konular var bunları çözüm ve 
öneriler olarak buraya yazmıştım ama hepsi söylendiği için bizde bu çözüm 
önerilerini değerli uzmanlardan aldık öğrendik. Bir hukukçu olarak benim 
orman kadastrosu ile ilgili kendi başıma bir çözüm üretebilmem pek kolay 
değil. Ama biz ormanları mutlaka ekolojik bir bakış açısıyla ve bilime 
indirgediğimizde de havza yönetimi temel esasıyla uygulayacak yönetecek 
bir sisteme oturtmamız gerekiyor. Yoksa biz olaylar arasında sürekli gelir 
gideriz. Eğer ormancılığımıza orman hukukuna bir yarın biçmek istiyorsak, 
ekolojik bakış açısıyla ve uygulamada da havza esasıyla olmalı diyorum. 
Eko hukuk çözüm önerisinin yanında söylemek istediğim şeyler var. Keşke 
Aydın Aybay hocamız bulunsaydı da ona bizzat teşekkür edebilseydim. 
Ayni hakkın tescil, diğerlerinin tapulama olduğunu bir hukukçu olarak bir 
kere daha dün kulaklarımın çekildiğini hissettim. Ellerine sağlık. Yanlış 
kullanıyoruz, doğrusunu bize bir kere daha anlattı. Artık gündeme 
getirilmeye başlandı. Bu 2/B konusuyla ilgili artık Türkiye’de de dünyada da 
aslında hiç bir şey sınırsız değil. Artık biz herşeyin sınırına geldik. Dünyanın 
ömrünün de sınırındayız ekolojik bakış açısıyla. Hatırlar mısınız bundan bir 
iki sene önce Mogan Gölünde bir gün tüm balıklar ölmüştü. Nasıl oldu o? 
Bir anda olmadı ki bütün ekolojik olumsuzluklar ağır ağır gelişir ama bir 
anda tepki verir. Her meslek disiplininin dünyanın geleceği ile ilgili 
yaşamımızma ilgili ekoloji konusunda çok dikkatli olmalı, tüm disiplinlerin 
adının başına artık eko kelimesi getirmesinin zamanının geldiğine 
inanıyorum. Ve artık mülkiyet hukuku konusunda da yeni kavramlar 
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oluşturmak zorundayız. Elbette hiç kimse Sultanbeyli’ye bir ucundan dozerle 
girip, öbür ucundan dozerle çıkamaz. 2/B için konuşuyorum. Bir şeyin 
karıştırılmamasını istiyorum. Hiç bir hukukçu kadimden beri orman olarak 
gözükmeyen ya da devletin tapusuna göre bir araziye mülk edinmiş kişiye 
sonraki hukuksal bir uygulama ile “artık bu arazi senindir” demesi hukukun 
kabul edeceği bir çözüm değildir. Bu konular benim önüme gelmiş konular 
ama, bununla 2/B felsefe olarak, söylem olarak yani işgal ile 2/B arasındaki 
ayrımı iyi görmemiz iki farkı iyi algılayabilmemiz lazım. Demek ki, 
mülkiyet kavramının da yeni çözümlere ihtiyaç vardır. Çünkü işgal edilerek 
tahrip edilerek 2/B oluşturulmuş alanların mülkiyetini satıvermenize 
hukukçu olarak çözüm bulmanız, kendinizi ikna etmeniz pek kolay değil. 
Eğer anayasa kanunlarına hukukunuzu dayandırıyorsanız mutlaka bunun 
çözümü bir noktada bulunacaktır bu da mülkiyete bakış açısında mülkiyeti 
değerlendirme açısından olmalıdır diyorum. Konuşmalarla ilgili bir 
söylemim olacak. Bir tanesi burda yok dün katılmıştı arkadaşımız 

Afet konutlarını 2/B alanlarına yapıverelim dediler. Ben Yalova ile ilgili 
konutlar bölgesini geçtim Biz orda başka bir katliam yaptık. İnsanları oraya 
taşırken bir başka doğa katliamı yapıldı. Doğa bunu acısını bir başka yerden 
bizden nasıl alır bilemiyorum.? Uygun olmayan yerlere tarım arazilerine 
zemini asla konut olmaya konut olacaksa da çok maliyetli temelin olacağı 
yerlere konutlar yaparak doğa bizi cezalandırdı zaten. Ama doğayı 
yokederek taşıdığımız afet konutlarındaki cezamız ne olacak onu açıkçası 
bende merak ediyorum. Büyük bir hata yapılmıştır. Biz o insanların acısını 
aklımızca Yalova’yı ve Düzce’yi il yaparak çıkarmaya çalıştık. Ne kadar 
büyük bir hata. Aksine orayı bizim daha yumuşatmamız lazımdı. Çünkü 
orası tarihten beri hem yıkıma sahne olan yerler, siz orayı il yaptığınız 
zaman otomatikman nüfusu üçe katlarsınız. Değerli Beşiktepe’nin söylediği 
ile ilgili, ulus devlet konusunda endişeliyiz ama benim anlayışım teslim 
olmak veya bunu kabul etmek değil. Öyle söylediğini de kastetmiyorum ama 
ben bu konuda son derece hassasiyeti olan bir insanım. Bu bir mücadeledir. 
Mücadele bizim ömrümüzle sınırlı değildir. Ben o anlayışla yetiştim. Bir 
hedef belirlenir. Hedefe siz veya bir başkası ulaşır. Ama o hedefe ulaşmak 
sizin için amaçtır. Çok teşekkür ediyorum. 

Yalnız o Japon hukukçunun sorduğu soruya cevap verecek kişi burada. 
Avukat Filiz Saraç bu davaları açmış, uğraşmış Baromuzun genel 
sekreteridir. Eğer değerli başkanımız izin verirse Filiz Saraç hanımefendi bu 
konuyu cevaplandırabilecek çünkü ben bu davalara hiç girmedim. Saygılar 
sunuyorum. 
Filiz SARAÇ 
Avukat, İstanbul Barosu Genel Sekreteri 
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Ömer Bey’in bu soruyu bana yönlendirmesinde ki neden Veli Göçer 
dosyasındaki depremzedelerin gönüllü olarak 5 yıldır avukatlığını yapmış 
olduğumdan kaynaklanıyor. Depremle ilgili olarak açılan ceza 
hukukumuzdaki maddenin adı Umumi tehlikeye sebebiyet verme suçudur. 
Türk Ceza Kanununun 383. maddesi düzenlenmiştir. 99 depremine kadar 
Türk Ceza yasasındaki 383. madde deprem suçları için uygulanmamıştır. 
Uygulanan madde 455. madde dediğimiz ve adam öldürmeye sebebiyet 
verme suçu idi. Bu konuyla ilgili bir kaç tespitte bulunmak istiyorum. Veli 
Göçer’in medyatik oluşundan dolayı önemli olduğunu düşünüyor. Bir 
özelliğinin de gözden kaçmamasını istiyorum. Şu anda ölünün bir arada 
gömüldüğü dava dosyası, tek tek bütün deprem davalarının görüldüğü 
mahkeme kalemlerinde bizati incelemeler yaptım. Veli Göçer’de ki ölüm 
sayısı şu anda Marmara depremindeki en fazla ölümün gerçekleşmiş olduğu 
dava niteliğini taşıyor. Bu yer İller Bankası plan notlarında zeytinlik alan 
gözüküyor, halen bayındırlıktaki kayıtlarında da 2 kata kadar imar izni 
verilen bir yer olarak gözüküyor. 1940’larda afet bölgesi olarak ilan edilmiş 
fakat belediye meclisi kararıyla 1980’lerde 5 kata çıkarılmış. Veli Göçer 
burayı 6 kat olarak yaptığı için 6. kat içinde belediye meclisi imar yasasında 
ki 32. maddeyi uygulamak yerine yasa dışı bir meclis kararıyla onaylamış. 
Burada suçlu kim diyeceksiniz. Bütün sorumlular zincirinin yargı önünde 
çıkması için mücasdele veren taraf olduk. Sanık tarafı olayın karışmaması 
için bunu istemedi. 4483 sayılı bir yasa var. Kamu görevlisi niteliğindeki 
kimsenin yargılanmasını sağlayan bir kanun bu. Bu yasada eksiklikler var. 
Zira belediye başkanı, belediye meclis üyeleri, bunlar gelen bilir kişi 
raporlarında müteahhit ile eşit oranda kusurlu çıkıyorlar. Ama olağan dışı ve 
göreviminde ötesindeki bütün gayretlere rağmen bu kimselerle ilgili içişleri 
bakanlığının yetersiz müfettiş soruşturmaları nedeniyle, soruşturmaya izin 
kararı verildiyse de danıştay ikinci dairesi tarafından bu karar bozuldu. Şu 
anda dosya 5 yılını tamamladı. 2. sebep, dosya doğal takip dediğimiz asil 
mahkemesinde görülmüyor. Konya’da görülüyor. Bir çok kişi bu tür 
dosyaların aksamasına neden oluyor. Birincisi içişleri bakanlığı çünkü dosya 
tabi hakimden 10 saat uzaktaki Konya’ya gönderildi. Dolayısıyla bizim 2 
avukat ve 2 vatandaş dışında hiç kimsenin dosyayı takip edemez hale 
getirildik. İkincisi, bilirkişilerimiz burada teknik kişiler var. En çok 
beklemeyi Yıldız Teknik Üniversitesi bilirkişi raporunda yaşadık. 1. bilirkişi 
raporu geldikten sonra bazı eksiklikler olduğu söylendi. Ve ilk raporu almak 
üzere istanbul mahkemeleri tarafından YTÜ’ye gönderildi. Tam 15 ay 
burada bekledi dosya. 15. ayın sonunda gelen raporda da betonarme bizim 
işmiz değil başka birinin işi yazıyordu. Ama başka konulara da yanıt 
verilmişti. Daha fazla devam etmek istemiyorum. 383. madde 5 seneye kadar 
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hapis öngörüyor. Bu yeterli midir derseniz, 6 tane dava bir arada yürüyor. 2 
görüş var. Benim görüşüm, yargıtayın görüşü ortak projeler verilmiş yerlerin 
bir suç oluşturduğu yönünde. Bu davada 10 tane projelendirilmiş yer var. 
Dolayısıyla biz 10 defa 383. maddeyle 50 yıl istiyoruz. Aynı şekilde de 
mahkeme de yapı ruhsatını esas alıyor, 6 defa öneriyor. Tahliye olmak 
ayrıdır, tutuksuz yargılanmak ayrıdır. Şu anda yargılama tutuksuz sürüyor. 
Ama mahkeme cezaya bağlamış değil. Teşekkür ediyorum. 
 
Sedat AYANOĞLU 
 

Hükümetin 2/B konusundaki hazırladığı, mecliste 369 oyla kabul edilen 
tasarıyla malum gerekçelerle Cumhurbaşkanının TBMM ye iade etmesinden 
sonra hükümet geri adım attı. Kendisine yakın olan uzmanlardan bir grup 
oluştururak çözüm arayışlarını sürdürdü. Anyasanın 170. maddesinin 
değiştirilmesi ile ilgili çalışmaları kendi içişlerinde yürüttüler. Orman bakanı 
bir kaç TV kanalına da açıklamalarda bulundu yeniden aynı görüşleri ileri 
sürmeye başladı. Yalnız 25 milyon dolarda 10 milyon kadar bir tenzilat yaptı 
sağolsun. Yani 15 milyon dolara düşürdü. Bütün bunlar meclis açıldığında 
yeniden anayasanın 170. maddesinin değiştirilmesinin gündeme 
getirileceğini gösteriyor. Sanıyorum Harita Mühendisleri Odası da bu 
gerekçeyle bu sempozyumu düzenlemek istedi. Buradan bir sonuç çıkmasa 
bile çok da isabetli oldu. Pazartesi-Salı günü Orman Bakanı herhalde 
hazırladığı konuu tartıştırmak üzere 20 kişilik bir uzman grubunu buraya 
çağırdı. İnşallah demiryollarının toplantısına benzemez. Önce bize 
tartıştıracak sonra basına, ilgili kuruluşlara dağıtacak. Belki de ben meslek 
odalarının, çevrecilerinin, vb onayını aldım diyerek çıkacak ortaya. Bu 
toplantı bir hazırlık oldu. Burada benim saptayabileceğim sonuçlar zaten 
kendi tebliğimde var. 2002’de bu konu ilk gündeme geldiğinde orman 
mühendisleri odası merkez şubesi o zaman farklı bir grubun elindeydi, şimdi 
o grup genel merkezde de seçimler kazandı. İstanbul Şubesi çağdaş orman 
mühendislerinin elinde, merkez şubesi meslekte birlik grubu diye bir grup 
var onun elinde ama ona rağmen onların yaptığı bir panele katılmıştım ben 
bir yanlışlık oldu burada size detaylı anlattığım tebliği oradada okudum 
orman bakanlığıda katılmıştı oraya, Ankara Ticaret Odası Sinan AYGÜN de 
ev sahipliği görevini yaptı. Tüm orman bakanlığı mensupları 300 kişiden 
fazla bir heyet huzurunda bu tartışıldı. Ferruh Bey yine vardı, tartışmacıların 
arasında oradan çıkan sonuçlar ki % 90 benim tebliğimden alınmış 
sonuçlardır. Orman mühendisleri merkezi tarafından herhalde bir görüş 
haline getirilecek. Kısaca söyleyeyim 31.12.81 tarihi milad kabul edilerek bu 
tarihten önce orman vasfını kaybettiği gerekçesiyle orman sınırı dışına 
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çıkarılmış olanlar bir sefere mahsus olarak değerlendirilmelidir, kibarca 
satılmalıdır demiyor ama. Ancak bu değişiklik yapılırken aynı zamanda 
diğer 2/B’lerin yol açacağı istismarlarının önünü kesmek üzere, anayasanın 
169. maddesinde gerekli düzenleme yapılmalı, bu işin bir kez 
yapılabileceğine dair bir hüküm, benim görüşüm, asıl mesele 2/B nin 
istismarı 86’dan sonra başladı. Koşullar gevşetildi kadastro komisyonlarının 
yapısında ormancılar bazında düşürüldü, Orman Genel Müdürlüğünün dava 
açma hakkı elinden alındı, orman bakanlığının onayına verildi. Bu 
istismarlara engel olmak üzere 169/4 kaldırılmamalı ama sağlam koşullara 
bağlanmalı ve tasfiye hükmü biçiminde düzenlenmeli, belki geçici madde 
olarakda düzenlenir. Elde edilecek kaynağın asgari %50’si ağaçlandırma ve 
orman köylerinin kalkındırılmasında kullanılır. Orman köylüsünün 
kullanımındaki alanlar ile büyük kentlerde ki yerleşim ve rant amaçlı olanlar 
mutlaka birbirinden ayrı değerlendirilmelidir. 
 
Katılımcı 
 

Biz bu toplantıya katılabilir miyiz acaba? 
 

Sedat AYANOĞLU 
 

Bilemiyorum, hiç kimseye duyurmadılar. Bu toplantıya gelmeden önce 
biz şubede de tartıştık şube olarak verdiğimiz karar şu 169/4 kalkmalı. Bu 
2A’ya sabahtan beri karşı çıkıyoruz ama orman mevzuatının tarihçesini 
bilenler bunu çok iyi bilir. Orman içi iskan meselesinin çözümü için bir 
araçtır 2A. Bugün orman münasebetlerinde iyileştirme, orman suçlarını 
azaltma, yerinden kaldırılması mümkün olmayan orman köylüsünü daha 
merkezi, daha verimli alanlara taşıyarak orman içi iskan meselesini çözmek 
gibi anayasanın 170. maddesi veya 169/4’ün ilk cümlesinin amacı budur. 
Yani bir taşla, birkaç kuş birden vurmaktır. Bu nedenle 2/A’nın 
kalabileceğini söylüyor arkadaşlar ama 169/4 ne olursa olsun kaldırılmalı 
diyor arkadaşlar. 2. karar “yerleşim alanlarında tapu verilmemeli” diyorlar. 
Kiralanmalı, yani irtifaa hakkı, Sayın Beşiktepe’nin belirttiği gibi Osmanlı 
döneminde tımar sisteminde ki, miras yoluyla babadan oğula, geçebilecek 
diye ayrıca yasada tanımlanmak koşuluyla, bu bir eşya hukukçusunun 
görüşü ben aktarıyorum. 3. karar kira gelirleri orman köylerinin 
kalkındırılmasına ve ormanların iyileştirilmesine de kullanılmalı. 4.karar 
orman kadastrosu süratle tamamlanmalı ve orman kadastrosu kasıtlı olarak 
geciktiriliyor. Siyasi idare bunu geciktiriyor, yani orman teşkilatıyla, 
bakanıyla, bakanlar kurulu ayrı. Ben demin belki ayırmadan konuştuğum 
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için, bu hükümeti bu bakanı savunuyor poziyonuna düştüm. İkisi ayrı şeydir. 
Bakanında bir sözü var belki samimiydi: bir yıl içinde Doğu Karadeniz 
Bölgesi zaten kalan yer. Orda mülkiyet sorunlarını, dünkü konuşmalarda da 
belirttiler, Tapu Kadastdo Gen. Müdürlüğüydü sanırım, orada bir ihale 
açıyor, 180 köyde ancak 17 köyde uygulama başlatılıyor. Köylüler kesinlikle 
kadastronun girmesini istemiyorlar. Neden? Girdiği anda admların çay, 
fındık bahçeleri, devletin koruduğu yerler bile, ellerinden alınacak. 1938 
tarihli hava fotoraflarına baktığınız zaman orman gözükecek orada, 
mecburen kad.komisyonu burası devlet ormanıdır demek zoruda kalacak. 
Kadastro komisyonunda elinde birşey yok yasalara bağlıdır.Demin Rüstem 
Bey de söyledi, bu işi ders vermeye götürmek istemiyorum ama ayrıntılı bir 
iştir. Hava fotoğraflarının okunması değerlendirilmesi.1/25000’lik gizli 
haritaların değerlendirilmesi, yangın,suç tutanaklarının değerlendirilmesi 
gereklidir, ne varsa toplamak zorunda kadastro komisyonu, ondan sonra 
oturup bunları değerlendirmeli, vatandaşın sunduğu belgeler var, bunların 
değerlendirilmesi lazım komisyonda mutlaka bir hukukçunun olması lazım. 
Eskiden vardı 83 de ihtilalde kaldırdılar. Bir hukukçu bile yok çok daha 
sağlıklı değerlendirmeler yapılabilir. Bunu avukat bulamıyoruz diye 83’de 
kaldırdılar. Yine 86’da 4 kişi kalan komisyona mahalli ziraat odaları, 
Bakanlığın talebi üzerine, temsilcisi eklenince 2’ye 3 ormancıların azınlıkta 
olduğu bir komisyon karşımıza çıktı. Orman olan bir yer ya da 2/B 
koşullarını taşımayan bir yere 2/B koşulları vardır veya orman demenin de 
bir gerekçesi oluyor. Bir kaçış noktasıdır. Bunlar bilinçli olarak yapılıyor. 
Siyasilerde yaptı bunları. Bunların hepsini bizim meslektaşlara mal etmek 
doğru değil. Diğer kararlar, yapılan orman kadastrosunun tescili sağlanmalı, 
zaten bu söylendi. Bizim şu anda daha kesinleşmiş birşey yok ama Marmara 
Şubenin görüşü bu, bu da genel merkezin görüşü haline geldi herhalde. Veya 
bugünkü toplantıda gelecek. O grup da görüşünü Orman Müh. Odası Genel 
merkez adına bakana sunacak. Teşekkür ediyorum. 
 
Celal BEŞİKTEPE 
 

Bir kez daha söylemek istiyorum, ormanları sadece anayasanın 
168,169,170 ve 6831 ile sınırlı görmemek gerekiyor. Bütün bu yağma 
ortamlarını yaratan başta Turizmi Teşvik Kanunu, Serbest Bölge Kanunu, 
bunların tamamen yürürlükten kaldırılması gerekir. 12 Eylül hukuku fiilen 
bitirilmeli, çünkü 12 Eylül gerçekten anayasası, yasası ile bütün hukuk 
düzeniyle ormanları ve bütün dğal varlıkların kuşatıldığı bir süreci temsil 
ediyor. Bugün bu süreç devam ediyor. Kopenak Kriterleri diye çıkarılan 
sözde yasaların hiçbiri 12 Eylül hukukunu ortadan kaldırmadı. İstediğimiz 
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kadar doğrudan 6831’de veya 169’da, 170’de değişiklik yapın diğer onlarca 
hukuku değiştirmediğiniz sürece ki bunların örneğini vermeye çalıştım, 
bunların büyük bölümü bakanlar ve bakanlar kurulu yetkisindedir. Bir 
kalemde ve bir kararda binlerce dönüm doğal varlık, kaynak yok 
edilmektedir. Bu olayın sayısız örnekleri var. Pekala imar kanununun 9. 
maddesine dayanarak ihmal edilen orman imar planı kararları da bu sürecin 
içine oturabiliyor. Turizm Teşfik Kanunu da bu sürecin içine oturabiliyor. 
Türkiye ormanlarının yağması, geleceği sadece bizi ilgilendirmiyor. Ne 
kadar Amazon ormanları bizi ilgilendiriyorsa çünkü küresel ısınma, dünya 
ekosistemindeki değişiklikleri, artık hangi ülkenin ormanlarının kesildiği ile 
ilgili, sırf oranın ilgilendiren bir olay olmaktan çıktığını görüyorsak, tıpkı 
siyanürde olduğu gibi, 100-150 yıl kaybolmayan, atmosferin her tabakasını 
dolaşabilen ,ormanlarda ekosistemler arasında dünya insanını ilgilendiren 
doğal varlıklar. Bu ormanları özel mülkiyete geçirmeye, ormanlıklardan şu 
yada bu şekilde yerleşim alanı adı altında ormanın azaltılmasına yönelik, 
insanın paralı değerlernin birincil kılındığı bir anlayıştan çıkılmalı. Bu 
bakışın oturacağı temelin geleceğe yönelik bir temel olması gerekiyor. 
“Verelim, satalım, kurtulalım” mantığının bizim geleceğimiz açısından 
hiçbir kazanım elde etmeyeceğimizi görmemiz gerekiyor. Bu ülkede yasalar 
artık Türkiye Cumhuriyeti’nin bizzat kendi parlamentosundan çıkan yasalar 
ulus devlet üzerine yüklenmiş olan görevlerin artık iflası anlamındadır. Bu 
yasa bizim parlementomuzdan çıkarılıyor. Bu yasayı kimse bize silah 
zoruyla çıkartmıyor. Ama parlementosuna hangi yasanın çıkacağını 
uluslararası tekellerin merkezinden talimatlar veriliyor. Bu tekel 
merkezlerini klasik ulus devletin görevlerini artık terk ediyor. Kamu 
yönetimi kanun tasarısı bunlardan biridir. Bu da AKP’nin kendi özgün 
niyetidir. Dünya kapitalizmi daha fazla kar, daha fazla kazanç için, bütün 
dünya varlıkları başta olmak üzere neyi, nasıl, ne şekilde kullanacağına 
tekelleşme merkezleri karar vermekte. Bunu görmeliyiz. Körü körüne bir 
devlet savunmasının nasıl ve hangi devlet kavramının tartışılması 
gerektiğinin bir toplum yararına olduğunu; bugünkü devletinde nasıl 
bakanlar 25 milyar dolar yarar elde etmek peşinde koşan, ayı zamanda 
devletin bir başka eliyle 100 milyar doları bilinçli bir şekilde bankalarına 
aktardığını görmeliyiz. Dolayısıyla ekolojik havzalar deyimini uygunsa ki 
yıllardır onu savunuyorum. Ekolojik havzalar temelinde bir ormancılık 
örgütlenmesinin, işletmesinin gerekli olduğuna inanıyorum. Doğal olarak bu 
toprağa ve onun mülkiyetine yeni bir bakış açısı getirir. Artık ben görüşümü 
söylüyorum çok net bir şekilde, doğal varlıklarımız başta olmak üzere asla 
özel mülkiyete konu olmayan bir çözümdür, bu da, kullanım hakkı 
çözümüdür. Bu çözümde dünyayı, Amerikayı yeniden keşfetmeye gerek 
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yok, şu anda gelişmiş olan sağlıklı, yaşanılabilir, güvenli yaşam alanlarının 
olduğu ülkelerde, bizzat kapitalist ülkelerde kurulmuş bir çözümdür. Bu 
çözümler sol-sosyalist çözümler asla değildir. Kapitalizmin kendi mantığı 
içinde herşeyi denetleyen, üretim dışı bütün kazanç alanlarını tasfiye eden 
anlayışların ürünüdür. Bunun bilincinin çıkarılması gerek. Serbest bölge 
davasında “……. yargıç” deyimini o hırsla söylemiş olabilirim ama 
gerçekten elde edilmiş, ele geçirilmiş yargıçların olduğunu görmemiz 
gerekiyor. Körü körüne bir devlet savunuculuğu yapmanın hiç kimseye 
yararı olmayacağını görelim. Gerçekler çok açık. Hangi davalar, hangi 
dairelerde nasıl sonuçlandırılmalıdır. TMMOB olarak açtığımız 10 larca 
dava var. Yargıcın ifadesini aktarıyorum: Bu 5-6 milyar dolarlık bir proje 
diye telaffuz ettiğine tanık olduğum bir olayda onlardan adalet beklemenin 
hiçbir zeminin kalmadığını gördük. “Allahtan ki” idari dava dairelerinde bu 
dava lehimize sonuçlandı. Demek ki bazı kademeler ele geçirilmiş, bazı 
kademelerde düzgün adaletli insanlar var. Bu sadece hukuk alanında değil, 
mühendislik alanlarında da böyle. Açık konuşalım nasıl satılık kalemler var, 
nasıl ki sermaye medyasının bunları konuşmaktan kaçmayalım. Birbirimizin 
mesleklerine hakeret ettiğimizi düşünmeyelim. Çünkü artık yolun sonuna 
geldik. İnsanlığın çıkış aradığı bir noktadayız. Duvara dayandığımız değil, 
duvara girdiğimiz bir noktadayız, insanlığın çıkış aradığı bir noktadayız. Hiç 
değilse bu ortamlarda bunları rahatça konuşalım. Teşekkür ediyorum. 
 
Hüseyin ÜLKÜ 
 

Sonuç önerileri bir bütünlük halinde bir kamu kuruluşuna gönderilecek 
mi? Elbette bu sempozyumun sonuç bildirisi olacak. İdari ve siyasi 
organlardan sonuç alınamaz ise hukuki platforma taşıyacak mısınız? 
Sempozyuma TMMOB genel başkanı da katıldı, kendileriyle de görüştük. 
Biz bu semozyumun sadece İstanbul da kalmasını istemiyoruz. Farklı 
bölgelerde de aynı şekilde yürütülmesini istiyoruz. Bu arada elbette 
kamuoyu yararına ve hukuki mücadele sürmeli diye düşünüyoruz. Bunu tek 
başımıza değil TMMOB çatısı altında ve İKK’lar bazında diğer şubelerle 
yürütmeyi kendi aramızda konuştuk. Sanıyorum TMMOB yönetim kuruluna 
getirilecek ve onların kararı doğrultusunda da bu eylemlerimiz sürecek. 
Diğer soruların yanıtlarını vermek istemiyorum çünkü ilgili arkadaşlar yok, 
onlara ait. Özellikle bir konuyu vurgulamak istiyorum Av. Ömer Aykul 
arkadaşımıza gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bir belirtme yaptı, insan 
yerine yaşamı koymak zorundayız dedi. Orman kaynaklarımız için kaynak 
mı doğal varlık mı? önce bunun kararını vermek ve “kaynak” diyorsak 
kaynak tarafı, “doğal varlık” diyorsak doğal varlık tarafı olmamız gerektiğini 
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bence çok iyi dile getirdi. Ancak ben burda şunu vurgulamak istiyorum. 
Yeni dünya düzeni kavramlarından biri insan kaynaklarıdır. İnsanı bile 
kaynak olarak görmektedir. Bu çok önemli bir kuşatmadır, ideolojik 
saldırıdır. Ama insanın doğrudan yaşamına saldırıdır. Ayrıca hiçbir şey 
rastlantısal değildir. 1991 yılında TÜSİAD iki bilim insanına bir rapor 
hazırlatmıştı. Bu raporda Türkiye deki ormanların en kısa sürede 
özelleştirilmesini önermişti. Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müd.’nün, 
Dünya Bankasının zaman zaman toplantıları olmuş ve birçok raporlar 
düzenlenmiştir. Bunlarda ilgi grupları gelip gitmekte, ilgili gruplar 
çağırılmamaktadır. “Kim ilgi duyar, kim ilgilisidir?” aslında bellidir. Onun 
için gerçekten biz bu sempozyumu düzenlerken detaylardaki bilgilerimizi bir 
araya getirirsek, bir çözüm önerisini de kamuoyuna aktarma durumunda 
olabiliriz, düşüncemizin doğru olduğunu katılımdan da gördük. Michel 
Chossudovsky bir kitabında şunu söylüyor: “sırdaş hesap kara paranın 
aklanma aracıdır.” 1980’de sadece Özal’ın durduğu Türkiye’de uygulattığı 
bir program değil. Dünyanın bütün ülkelerinde özelleştirmeler gündeme 
gelir. Kara para olarak insan, uyuşturucu, mafyatik ilişkilerinden elde edilen 
bu karaparalar sırdaş hesaba konur ve devletin özelleştirdiği fabrikalar sattığı 
taşınmaz mallara bu paralar akar, aklanıp bu paralar hazinenin kasasına girer 
ertesi günde IMF’nin borçları ödenir. Konuştuğumuzu o yazar kendi 
kitabında özetlemiş. Elbette TMMOB ve HKMO ve diğer meslek odalarımız 
bütün bunların bilinci içindedir. Bu işin bir bilimsel teknik yanı, bir de siyasi 
kararlar yönü vardır. Ülkemizde ne kadar bütün manşetlerde Avrupa uyum 
yasaları dense de sanıyorum Avrupa ülkelerinin millet meclisinde bizde 
olduğu gibi bir yasa ile 20 yasa degiştirilmiyor. Doğrudan yabancı 
yatırımcılar yasasını şöyle yorumlamak gerekiyor. Doğrudan yabancı 
yatırımcılar yasasına göre dünyadaki herhangi bir yabancı şirket ,o şirketin 
kendi ülkesinin Türkiye’yi de karşılıklı ilkesi bulunsun, bulunmasın 
gayrimenkul alımı satımı konusunda, ülkemize gelebilir bir şirket kurabilir, 
bu şirket Türk şirketi gibi Türkiye’deki gerçek kişi gibi, Türkiye’nin dilediği 
yerinde dilediği kadar arazi alıyorsa üstüne de kısmi ayni hak kurma 
yetkisine sahiptir. 14916 değiştirilmiştir. Üstü de kendisinindir çünkü şirket 
onundur. Adı Türk şirketi gibi nitelensede sonuçta yabancı şirketin üstü de 
kendi ana şirketinindir. Anayasa mahkemelerimizin karaalarıda bu yönde 
çok açıktır. Toprağın herhangi bir gerçek kişiye satılması, o gerçek kişiyle 
değerlendirilmelidir. Çünkü bu gerçek kişinin arkasında kendi uyruğunda 
olduğu devlet vardır. O devlet sizin devletinize doğrudan müdahale edebilir 
diye 1986 da Özal’ın Sevda Tepesi’ni Araplara satma sevdasına düştüğü ve 
onun için çıkardığı yasalarla başlamıştır. O yasalar iptal edilirken anayasa 
mahkemesi bütün bunların altını özellikle çizmiştir. Ama buna rağmen bütün 
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adımlar atılmaktadır. Bu gerçekten bir yasal kuşatma bir bütün olarak 
düşünmeliyiz. Biz TMMOB’ye bağlı odalar olarak bu konuda dayanışma 
içinde kendi alanlarımızı ama onun dışında da bir toplumsal muhalefeti 
örgütleme görevi yasamızda vardır. Bu görevi yerine getirmek zorundayız. 
Sanıyorum bu sempozyumun derlenip toplanması kararını biz panelistler 
vermeyeceğiz. Ama sayın Köktürk çok önemli bir belirtme yaptı. Mutlaka 
bir hafta içinde o dediğiniz anlamda bir sonuç bildirisinin düzenlenmesi 
gerekiyor. 

Çok teşekkür ediyoruz, şu saate kadar bizi dinlediğiniz için. 
 
 


