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Özet 
Ormanlar, kadastro sonucu bir kez tapuya tescil edildi�inde, 
istisnalar d���nda, s�n�rlar�nda bir daha de�i�iklik veya daraltma 
yap�lamaz. Bir di�er deyi�le, orman kadastrosu sonucu s�n�rland�-
r�larak Tapu Kütü�ü’ne tescil edilen ormanlar�n mülkiyeti ba�ka 
ki�i veya kurumlara devredilemez. Anayasa Mahkemesi, orman 
s�n�rlar�n� gerek arazide ve gerekse haritada tespit ederek tapu 
kütü�üne tescil edilmesini sa�layan orman kadastrosunu, orman� 
koruyan ve güvence alt�na alan bir i�lem olarak görmektedir. 
     Türkiye’de ormanlar� korumak için, s�n�rlar�n�n belirlenmesini 
ve mülkiyetinin tapu kütü�üne tescil edilmesini sa�layan “orman 
kadastrosu” devreye konulmu�tur. Ancak, istenilen sonuçlar 
al�namam��t�r. 68 y�lda (1937-2005), ormanlar�n %92.2’sinin 
(19.526.597 hektar) kadastrosu tamamlanm�� olmakla birlikte, 
kadastrosu tamamlanarak s�n�rland�r�lan ormanlar�n yaln�zca 
¼’ü tapu kütü�üne tescil edilebilmi�tir.  
     Türkiye’de, orman kadastrosunun bir türlü bitirilememesi, 
ormanlar� ve s�n�rlar�n� korumas�z hale getirmi� ve ormanlar�n 
i�galini kolayla�t�rm��t�r. Bu durum, Türkiye’de ormanlar üzerin-
de yasal olmayan bir �ekilde ilçeler, fabrikalar, mahalleler, köyler 
kurulmas�na sebep olmu�tur. 
     Ormanlarda yap�lacak bina ve tesisler için, Orman Kanu-
nu’nun 17. maddesine göre izin al�nmas� zorunludur. Orman 
Kanunu’nda say�lan bina ve tesisler d���nda, devlet ormanlar� 
içinde a�aç bulunmayan bo�luklar�n veya aç�kl�klar�n i�gal edil-
mesi, bu yerlere yerle�ilmesi ve benzeri eylemler yasaklanm��t�r. 
Bu eylemler, Orman Kanunu’na göre bir suçtur ve cezai yapt�r�m-
lar� vard�r (Madde: 90-97). Bu durum gözard� edilmekte ve or-
manlar�n tahribine sebep olanlar cezaland�r�lacaklar�na, i�gal 
ettikleri orman alanlar� kendilerine devredilmekte ve böylece suç 
say�lan eylemlerine örtülü bir af uygulanmaktad�r. 
     Bildiride, orman kadastrosu, ormanlar�n s�n�rland�r�lmas�nda-
ki sorunlar, orman içi aç�kl�klar, di�er bir deyi�le, orman içinde 
a�açs�z ve örtüsüz alanlar (bo�luklar)) ve orman niteli�ini yitirdi-
�i gerekçesiyle orman d���na ç�kar�lan alanlar tart���lmaktad�r. 

Anahtar Sözcükler 
Orman kadastrosu, orman d���na ç�kar�lan yerler, orman içi aç�k-
l�klar 

Abstract 
Forest Cadastre, Open Areas within Forest Areas and 

Areas Exempted From Forest Areas   
Once forests are registered to the land register as result of 
cadastre works, their timber lines can not be changed or 
narrowed, unless there is an exceptional situation. In other words,  
proprietorship of forests that are delimited as a result of forest 
cadastre and registered to the land register can not be  abalie-
nated to other persons or institutions. The Constitutional Court 
regards forest cadastre, which enables forest to be registered into 
land register by determining timber lines both on the land and on 
the maps, as an procedure which protects and guarantees the 
future of forests. 
     In order to preserve forests in TURKEY, a forest cadastre 
aiming the determination of timberlines and properties' registra-

tion into the land register was commissioned. However, the de-
sired results could not be obtained. In 68 years (1937 - 2005), 
cadastres of 92.2% (19,526,597 hectares) of the forests have been 
completed. Yet, of the cadastre and delimited forests, only a ¼ 
portion could be registered into the land registry.  
     In Turkey, the failure to complete forest cadastre has caused 
forests and timber lines to remain unprotected and has also facili-
tated forest occupation. This situation has led to illegal settle-
ments of counties, factories, districts and villages over forest 
areas in Turkey.  
      It is obligatory to obtain permission for the buildings and 
facilities to be constructed within forests, as per Article 17 of the 
Forest Law. Other than the buildings and the facilities listed in 
the Forest Law, it is prohibited to invade or settle in, or act in 
similar fashion in treeless spaces or open areas within forest 
areas. In the Forest Law, such activities are referred to as of-
fences and those who commit such offences shall be subject to 
penal sanctions (Articles: 90-97). This sanction is, however, ig-
nored, and instead of punishing the offenders, the ones that cause 
destruction of forests are granted with the prietorship of forest 
areas they have occupied, and thus a covert remission is applied 
to the acts that are considered as offences. 
     In this article, forest cadastre is discussed along with the rea-
sons for not being successful in demarcation of forests, open areas 
within forest areas (in other words, treeless spaces and uncovered 
areas (blanks within forest areas) and non-forestral areas on the 
claim that it lost its forestall characteristics. 

Keyword 
Forest cadastre, non-forestall area on the claim that it lost its 
forestall characteristics, open areas within forest areas  

1. Giri� 
9. Kalk�nma Plan� (2007-2013) Ormanc�l�k Özel �htisas 
Komisyonu Raporu’nda (DPT 2007: 97),  “(ormanlarda) 
mülkiyet sorunu en k�sa sürede giderilmeli, çal��malarda 
orman bütünlü�ü ve biyolojik çe�itlili�in korunmas�na 
özel önem verilmeli ve 2/B ile orman s�n�rlar� d���na ç�-
kart�lm�� alanlar de�erlendirilmeli, elde edilecek gelirler 
orman köylülerinin kalk�nd�r�lmas�nda kullan�lmal�d�r.” 
denilmektedir.  Bu de�erlendirme ile; 

1. Orman kadastrosu, 
2. Orman bütünlü�ü, 
3. Orman Yasas�’n�n 2. maddesinin B bendi uyar�nca 

orman s�n�rlar� d���na ç�kart�lm�� alanlar, 
aras�nda ayr�lmaz bir ba� oldu�u ifade edilmi�tir. Orman 
kadastrosu ile s�n�rlar� ölçülerek Tapu Kütü�ü’ne tescil 
edilen ormanlar�n d�� s�n�r�n�n kapat�lmas� ve içinde yasala-
r�n izin verdi�i durumlar d���nda herhangi bir yerle�ime izin 
verilmemesi gerekmektedir. Bu i�lem gerçekle�irse, orman 
bütünlü�ü sa�lanacak ve ormanlar�n korunmalar� kolayla-
�acakt�r. Bunun için, orman içi aç�kl�klar a�açland�r�lmal� 
ve i�gal edilmeleri önlenmelidir.  
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     Türkiye’de orman bütünlü�ünün sa�lanamamas� ve 
ormanlar�n s�n�rlar�n�n korunamamas�n�n pek çok sebebi 
vard�r. En önemli sebepler �unlard�r; 
 

1. Orman aleyhine s�kça yap�lan yasal düzenlemeler, 
2. Ormanlar�n içinde kamu yarar� ad� alt�nda farkl� 

kamu hizmetleri için yap� izni verilmesi,  
3. Ormanlarda maden, ta�, kum, kireç, kömür ve 

benzeri ocaklar�n aç�lmas� ve i�letilmesi için izin 
verilmesi, 

4. Ormanlar�n turizm için gerçek ve tüzel ki�ilere 
tahsis edilmesi, 

5. Özel ormanlarda yap�la�ma izni verilmesi, 
6. Ormanlar�n s�n�rlar�n�n ölçülerek Tapu Kütü�ü’ne 

tescil edilmesi olarak tan�mlanan orman kadastro-
sunun tamamlanamamas�, bu yüzden ormanlar�n 
mülkiyet sorununun devam etmesi,  

7. Yasal olmayan bir �ekilde i�gal edilmeleri yüzün-
den, ‘bilim ve fen bak�m�ndan’ orman niteli�ini yi-
tirdikleri kabul edilen ve bu yüzden orman rejimi 
d���na ç�kar�lan yerler hakk�nda ne tür i�lem yap�-
laca��na bir türlü karar verilememesi ve bu duru-
mun benzer i�galleri özendirmesi. 

     Anayasa Mahkemesi, “orman kadastrosu”nu, orman� 
koruyan ve güvence alt�na alan bir i�lem olarak görmekte-
dir (Anayasa Mahkemesi’nin 01.06.1988 tarihli ve 
E.1987/31, K.1988/13 say�l�; 01.06.1988 tarihli ve 
E.1987/32, K.1988/14 say�l� kararlar�).   
    Anayasan�n 169. maddesine göre, orman kadastrosu 
sonucu s�n�rland�r�larak tapu kütü�üne tescil edilen devlet 
ormanlar�n�n mülkiyeti devredilemez ve bu ormanlar zama-
na��m� ile mülk edinilemez. S�n�rland�r�larak tapu kütü�üne 
kaydedilen ormanlar�n içinde kalan ve devlet orman� say�l-
mas� nedeniyle geçerlili�ini yitiren tapu kay�tlar�na de�er 
verilemez ve yasal yönden hiçbir de�er ta��mayan i�lemler 
de geçerli say�lamaz. Orman kadastrosu sonucu tapuya 
kaydedilen ormanlar�n her ne �ekilde olursa olsun, “daral-
t�lmas�” da kabul görmemektedir.  
     H�zl� nüfus art���, kentle�me, sanayile�me ve bunlara 
ba�l� ya�anan iç göçler, do�al kaynaklar üzerinde büyük bir 
bask� yaratmaktad�r. Bu olumsuzluktan ormanlar ciddi 
�ekilde etkilenmektedir (DPT 2007: 2).  
    Türkiye’de orman kadastrosunun bir türlü tamamlana-
mamas� da, ormanlar�n içinde yasal olmayan i�gallerin h�zla 
artmas�na yol açmaktad�r. Ormanlara yönelen bask�lar 
özellikle ormanlar�n içinde a�açs�z yerlerde yerle�me istek-
lerini art�rmaktad�r. Bu durum, ormanlar�n içinde dört bir 
yan� devlet orman� ile çevrili a�açs�z yerler (bo�luklar) 
olarak ifade edilen orman içi aç�kl�klar�n h�zla a�açland�-
r�lmas�n� zorunlu hale getirmektedir. Bu yüzden, günümüz-
de, orman kadastrosu ve 2/B konusu yan� s�ra, verimsiz ve 
bozuk nitelikli orman alanlar� ve orman içi aç�kl�klar�n 
(orman içindeki a�açs�z yerlerin) a�açland�r�lmas� faaliyet-
leri “Ormanc�l�k Sektörü”nün temel görevleri aras�nda 
say�lmaktad�r (DPT 2001: 6, DPT 2007: 93). 
     Makalede orman kadastrosu, orman içi aç�kl�klar ve 
orman s�n�rlar� d���na ç�kar�lan yerler aras�ndaki ili�kiler 
incelenmekte ve orman içi aç�kl�klar konusu bir örnekle 
aç�klanmaktad�r. 

2. Orman �çi Aç�kl�klar Konusunda Yasal 
    Dayanaklar 
6831 say�l� Orman Yasas�’n�n 17. maddesinin birinci f�kra-
s�na göre, “… Devlet ormanlar� içinde … her çe�it bina ve 
a��l in�as� ve hayvanlar�n korunmas�na mahsus yerler 
yap�lmas�  
ve tarla aç�lmas�, i�lemesi, ekilmesi ve orman içinde yerle-
�ilmesi yasakt�r.” �kinci f�krada da, “… Devlet ormanlar�-
n�n … aç�kl�klar�ndan faydalan�larak i�gal, açma veya ne 
�ekilde olursa olsun kesme, sökme, budama veya bo�ma 
yollar�yla elde edilecek yerlerle, buralarda yap�lacak her 
türlü yap� ve tesisler, �ah�slar ad�na tapuya tescil oluna-
maz. Buralara do�rudan do�ruya orman idaresince el 
konulur…” denilmektedir. 
     Yasa metninden aç�kça anla��ld��� gibi, hangi nedenle 
olursa olsun orman içi aç�kl�klarda tar�m, in�aat ve hayvan-
c�l�k yapmak amac� ile a��l yap�lamaz. Bu tür yerler özel 
mülk olamaz. Yönetim derhal el koyma hakk�na sahiptir. 
Orman içi aç�kl�klardan yararlanabilmek için zorunlu olarak 
orman kullan�lacakt�r. Bu kullan�m nedeniyle yeni açma, 
geni�letme, yang�n olu�mas� önlenemeyecek ve orman 
bütünlü�ü bozulacakt�r. Ayr�ca, bu tür ta��nmazlar�n önce-
sinin orman olma zorunlulu�u yoktur. Zira, öncesi orman 
olan ve ormandan aç�lan ta��nmazlar, 6831 Say�l� Yasan�n 
1. maddesi ve Yarg�tay uygulamalar� gere�i olu�an kesin 
içtihatlara göre zaten orman say�lmaktad�r.  
    Orman Yasas�’n�n 17. maddesinde tan�m� yap�lan olgu, 
öncesi orman iken aç�lan yerlerle beraber ayr�ca hangi 
nedenle olursa olsun orman içi aç�kl�klar�n kazan�lamaya-
ca�� ilkesini içermektedir ve amac� orman bütünlü�ünü 
korumakt�r (Yarg�tay 20. Hukuk Dairesi, 19.12.2006 tarihli 
ve E.2006/16718, K.2006/17890 say�l� karar�).  
     Yarg�tay Hukuk Genel Kurulu’nca benimsenmi� ve 
yerle�ik hale gelmi� kararlara göre, yasa koyucu ayr� bir 
kavram olu�turmu� ve hangi nedenle olursa olsun orman içi 
aç�kl�klarda tar�m ve in�aat ile özel mülke dönü�me yolunu 
kapam��t�r. Bu nedenle, orman içi aç�kl�klar�n, “memleket 
haritas�nda” aç�k alanda gözükmesi bu olguyu de�i�tirme-
mektedir. Çevresi ormanlarla çevrili olan ta��nmazlar�n özel 
mülkiyete dönü�üp, tar�m ve in�aata aç�ld���nda orman 
bütünlü�ünün bozulaca�� kabul edilmektedir (Yarg�tay 
Hukuk genel Kurulu’nun 10.12.1997 tarihli ve E.1997/20-
830 ve K.1997/1034 say�l�; 10.12.1997 tarihli ve 
E.1997/20-808, K.1997/1039 say�l�; 22.10.2003 tarihli ve 
E.2003/20-665, K.2003/614 say�l� kararlar�).  
      Ve yine orman kadastrosunun kesinle�ti�i tarihten sonra 
20 y�ldan fazla süre geçse dahi orman içi aç�kl�k konumun-
da olan ta��mazlar�n  zilyetlik yoluyla kazan�lamayaca�� 
aç�klanm�� bulunmaktad�r (Yarg�tay Hukuk Genel Kuru-
lu’nun 11.10.2004 tarihli  ve E.  2004/7-531, K. 2004/582 
say�l� karar�).   
     Orman s�n�rland�rma haritas�na ve Ülke Haritas�na göre 
çevresi orman ile çevrili olan ve yukar�da verilen resimler-
dekilerle benzer konumda bulunan, orman bütünlü�ü içinde 
olduklar� görülen bu yerler, her ne �ekilde ki�iler adlar�na 
tespit ve tescil edilseler de Maliye Hazinesinin bu yerler 
hakk�nda her zaman orman iddias� ile dava açabilece�i 
kabul edilmektedir (Yarg�tay 20. Hukuk Dairesi, 
21.06.2007 tarihli ve E. 2007/6867, K. 2007/8734 say�l� 
karar). 6831 say�l� Orman Kanunu’nun “2/B” olarak bilinen 
2. maddesinin B bendinde “bilim ve fen bak�m�ndan orman 
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niteli�ini tam olarak kaybetmi�” yerlerin orman rejimi d���-
na ç�kart�laca�� öngörülmekle beraber, bundan do�al ve 
gerçek anlamda nitelik kayb�n�n anla��lmas� gerekmektedir. 
Her isteyenin ormanlarda bina ya da eklentilerini in�a etme-
si, erozyona sebep olacak biçimde araziyi teraslamas� veya 
orman bitkilerini sökmesi ve tar�m yapmaya giri�mesi veya 
6831 say�l� Yasan�n 17/2. maddesi gere�ince; 

1. hiç bir zaman ki�iler ad�na tapuya tescil edileme-
yecek ve 

2. özel mülk olamayacak, 
orman içi aç�kl��� niteli�inde olan yerleri i�gal etmesi “bi-
lim ve fen bak�m�ndan nitelik kayb�” kabul edilmemekte, 
tersine,  zorla ve orman�n tahribi sonucu niteli�inin kaybet-
tirilmesi olarak aç�klanmaktad�r (ATBA�O�LU 2005). 
Orman içi aç�kl�klar�n i�gal edilmesi ve 2/B konusu; 

1. toprak erozyonu, 
2. ormanlar�n ortadan kalkmas�, 
3. do�an�n ve çevrenin bozulup yok olmas� 

sonuçlar�n� do�urmaktad�r. Orman Kanunu’nda yer verilen, 
“... bilim ve fen bak�m�ndan orman niteli�ini tam olarak 
kaybetme ...” deyiminde bu tür olaylar amaçlanmam��t�r. 
6831 say�l� Yasan�n 2. maddesinin B bendinin ba�ka türlü 
yorumu, ormanlar�n bilinçli �ekilde niteli�inin kaybettiril-
mesine, tahribine ve yok edilmesine izin verdi�i sonucuna 
götürür ki, bu durum Anayasan�n 169 ve 170. maddelerine 
ayk�r�d�r. Suç olu�turan eylemler olarak ve zorlama yoluyla 
ormanlar�n niteli�inin kaybettirilmesi yasalarla korunamaz.  
Ormanlar�n içinde kalan ve orman içi aç�kl�k olarak tan�m-
lanan yerlerin ‘2/B’ olarak orman s�n�rlar� d���na ç�kar�lma-
s�, sözü edilen nedenlerle kabul edilmemektedir. Çünkü, bu 
yerlerin, orman bütünlü�ü içinde bulunduklar� ve üzerle-
rinden insan elinin çekilmesi ve oldu�u gibi b�rak�lmalar� 
halinde yeniden orman haline dönü�ebilecekleri doktrinde 
ve Yarg�tay �çtihatlar�nda benimsenmi� bulunmaktad�r 
(AYANO�LU 2005, ATBA�O�LU 2005, GERAY 2005; 
Yarg�tay 20. Hukuk Dairesi, 21.06.2007 tarihli ve 
E.2007/6867, K.2007/8734 say�l� karar). 
     Dört taraf� ormanla çevrili olan orman içi aç�kl�klar, 
öncesi itibariyle, orman olsunlar veya olmas�nlar özel mülk 
olamazlar. Orman içi aç�kl�klar, orman bütünlü�ünü boza-
ca��ndan zilyetlik yoluyla da kazan�lamazlar (HGK’n�n 
04.03.1998 tarihli ve E.1998/20-157, K.1998/204 say�l�; 
03.02.1999 tarihli ve E.1999/7-22, K.1999/43 say�l�; 
20.12.2000 tarihli ve E.2000/20-1793, K.2000/1838 say�l� 
kararlar�). Bu tür yerlerin tapuya tescili de olanaks�zd�r 
(HGK’n�n 23.09.1998 tarihli ve E.1998/20-554, 
K.1998/589 say�l� karar�). 
     Orman içi aç�kl�klar� i�gal eden ki�ilerin “geçit hakk�” 
istemleri bile, bu yerlerin dört bir yan�n�n devlet orman� ile 
çevrili olmas� nedeniyle kabul edilmemektedir (HGK’n�n 
26.04.2006 tarihli ve E.2006/14-264, K.2006/237  say�l� 
karar�. 
Dört taraf� Devlet orman� ile çevrili orman içi bo�luklar 
üzerindeki zilyetlik, orman bütünlü�ünü bozaca�� için 
kesinle�mi� s�n�rlamaya göre orman say�lmasa bile tasarruf 
ve zilyetli�ine izin verilmemi�, tapuya tescilleri yasaklan-
m��t�r. Buna kar��n, bir mülkiyet belgesinin bulunmas� ve 
ta��nmaz mal�n orman bütünlü�ünü bozmayacak bir �ekilde 
ay�rt edecek unsurlarla ormanla ba�lant�s�n�n kesilmi� ol-
mas� halinde böyle bir yerin ko�ullar� mevcut ise, mal edi-
nilmesinin olanakl� olabilece�i belirtilmi�tir (HGK’n�n 
13.10.1999  Tarihli ve E.8-689, K.822; 10.12.1997 Tarihli 

ve E.20-808, K.1039). Bununla birlikte, edinme ko�ullar�n� 
ta��mayan bir yer içerisinde zilyetli�in sürdürülmesi zaman-
la ormana el atmaya, orman aleyhine geni�letmeye ve sonuç 
olarak orman bütünlü�ünü bozucu bir sonuç yaratmaya yol 
açaca��ndan, mal edinilmesi kabul edilmemektedir. Yuka-
r�da da de�inildi�i gibi, Yarg�tay’�n kararl�l�k haline gelmi� 
ve yerle�mi� içtihatlar�na göre geçerli bir mülkiyet belgesi-
nin bulunmamas� halinde ta��nmaz, Orman Kanunu’nun 17. 
maddesinin ikinci f�kras�nda belirtilen orman içi bo�luk 
say�l�r. Ta��nmaz mal�n orman içi bo�luk say�lmas�nda 
yüzölçümünün büyüklü�ü ve küçüklü�ü belirleyici bir 
unsur de�ildir. 
     Orman s�n�rland�rma haritas�na ve memleket haritas�na 
göre çevresi orman ile çevrili olan ve a�a��da verilen resim-
lerdekilerle benzer konumda bulunan, orman bütünlü�ü 
içinde olduklar� görülen bu yerler, her ne �ekilde ki�iler 
adlar�na tespit ve tescil edilseler de Maliye Hazinesinin bu 
yerler hakk�nda her zaman orman iddias� ile dava açabile-
ce�i kabul edilmektedir (Yarg�tay 20. Hukuk Dairesi, 
21.06.2007 tarihli ve E. 2007/6867, K. 2007/8734 say�l� 
karar).  

3.  Orman �çi Aç�kl�klara �li�kin Örnekler  
Ormanlarda, “orman içi aç�kl�klar”a örnek olu�turan �stan-
bul (Beykoz-Çavu�ba��) ve Sakarya (Hendek) yan� s�ra 
di�er illere ait 10 adet resim a�a��da verilmi�tir (Resim 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10). Resimlerde dikkat edilecek nokta,  
“orman içi aç�kl�k” olarak ba�layan i�gallerin giderek bir 
yerle�me alan� ve yap� toplulu�u niteli�ine dönü�meleri ve 
orman bütünlü�ünü bozmalar�d�r. 
 

 
 
Resim 1: �stanbul ili  Beykoz ilçesi (Çavu�ba��) 
 

 
 
Resim 2 
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Resim 3: Sakarya �li (Hendek ilçesi) 
 
 
 
 
 

 
 
Resim.4: �stanbul ili Beykoz ilçesi (Çavu�ba��)          
 
                           

 
 
Resim.5  

 
 
Resim.6 
 
 
 
 
 
 

 
 
Resim.7 
 
 
 

 
 
Resim.8                                                
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Resim.9 

 
Resim 10: �zmir Adnan Menderes Havaalan� Çevresi 2003 

Orman içi alanlar�n i�gal edilmesine ili�kin di�er bir çarp�c� 
örnek, Türkiye’de günlük bir gazetenin birinci sayfas�nda 
sekiz sütun man�ette, “SEÇ�M YA�MASI” ba�l�kl� bir 
haberde yay�mlanm��t�r. Haberde  “... �stanbul ormanla-
r�nda ak�l almaz faaliyetler var. Kaçak bina yapanlar bir 
‘ar�’ gibi çal���yor,…” denilmektedir. (10 �ubat 2004 tarih-
li Milliyet Gazetesi). Haber içinde yer alan ve havadan 
çekildi�i görülen bir resimde dört bir yan� ormanlarla çevri-
li olan ve üzerinde pek çok yap� bulunan bir “i�gal” örnek 
olarak verilmi�tir. 
     Yap�lan incelemede; 

1. ��galin Beykoz �lçesi, Dereseki Köyünde bulun-
du�u (Resim 11), �stanbul Büyük�ehir Belediye-
si’nce haberden 5 y�l önce çekilen “22.07.1999” 
tarihli hava foto�raf�nda görüldü�ü tespit edilmi�-
tir (Resim 12).  

2. Habere konu yerin 6831 say�l� Orman Kanunu’nun 
2. maddesinin B bendine göre “Orman Kadastro 
Komisyonu” taraf�ndan orman s�n�rlar� d���na ç�-
kar�ld���, ve “2-B” haritas�nda dört bir yan� or-
manla çevrili orman içi aç�kl�k oldu�u görülmü�tür 
(Resim 13). 

3. ��gal, �stanbul Büyük�ehir Belediyesi’nce 1998 
onanl� halihaz�r haritada da gösterilmi�tir (Resim 
14). Ayr�ca, �stanbul Büyük�ehir Belediyesi tara-
f�ndan haz�rlanan 1998 tarihli ve 1/5000 ölçekli 
“�STANBUL-F22-d-09-c” numaral� Naz�m �mar 
Plan�’nda “ormana kat�lacak alanlar” lejant�nda 
kald��� görülmektedir (Resim 15).  

4. “Orman içi aç�kl�k” konusuna örnek olu�turan i�-
galin, gazetede yay�mland��� tarihten 5 y�l önce 

çekilen hava foto�raf�nda ve 1998 tarihli halihaz�r 
haritada da yer ald���, ancak i�galin gazetede ya-
y�mland��� y�lda in�a edilmi� gibi bir izlenim yara-
t�ld��� görülmü�tür. 

5. 3Gazete, “Me�er O Araziler Orman De�ilmi�” 
man�eti ile habere konu i�gali izlemeye devam et-
mi�tir (11 �ubat 2004 Çar�amba günlü Milliyet 
Gazetesi).  

6.  Haberin gazetede yay�mlanmas�n�n ard�ndan o dö-
nemdeki �stanbul Orman Bölge Müdürü ve Bey-
koz Belediye Ba�kan� habere konu i�galin bulun-
du�u yere gitmi�ler ve aç�klamalar yapm��lard�r 

�stanbul Orman Bölge Müdürü dört bir taraf� devlet or-
man� ile çevrili i�galin bulundu�u yerin orman olmad���n�, 
Orman Kanunu’nun 2. maddesinin B bendi uyar�nca orman 
s�n�rlar� d���na ç�kar�lan yerlerden oldu�unu ve yetki alanla-
r�n�n d���nda kald���n� aç�klam��t�r. Beykoz Belediye Ba�-
kan� ise, belediye s�n�rlar� içinde yer alan ve kaçak yap�ld�-
�� tespit edilen bu i�galin y�k�laca��n� ve kald�r�laca��n� 
aç�klam��t�r.  
     Her iki yetkilinin, “...derhal y�k�lacak...” �eklindeki 
aç�klamalar�na kar��n söz konusu i�gal günümüzde de var-
l���n� sürdürmektedir.  
    Gazetede yay�mlanan haber konusu yerin, orman kadast-
ro haritas�nda dört bir taraf�n�n Devlet orman� ile çevrili 
oldu�u ve 6831 say�l� Orman Kanunu’nun 17. maddesinin 
birinci ve ikinci f�kralar� gere�i “orman içi aç�kl�k” olarak 
kabul edilmesi gerekti�i tart��mas�zd�r. Konu yukar�da 
verilen Yarg�tay kararlar� do�rultusunda irdelenirse; bu 
yerin mülkiyet konusu olmas� ve tapuya tescil edilmesi 
olanaks�z görülmektedir. Kald� ki, bu yerin kazand�r�c� 
zamana��m� ile edinilmesi de mümkün görünmemektedir. 
Ayr�ca, haz�rlanan imar plan�nda “ormana kat�lacak alan-
lar” lejant�na al�nd��� da görülmektedir. Bu durumda, tapu 
verilse bile imar ve in�aat hakk�n�n olmad���;  öncesi devle-
te ait olan bu yerin imar plan� gere�i kamula�t�r�laca��, 
i�galcilerine “haks�z kazanç” sa�layaca�� ve kamu kaynak-
lar�n�n bo�a harcanmas�na da yol açaca�� ku�kusuzdur. 
Gazetede haber konusu olmas�na kar��n herhangi bir cezai, 
idari ve mali yapt�r�ma tabi tutulmamas� da yürürlükteki 
kurallar�n ne kadar yetersiz oldu�unu göstermektedir. Ana-
yasan�n 169. maddesi gere�i orman bütünlü�ünü bozdu�u 
görülen bu yerin neden orman s�n�rlar� d���na ç�kar�ld��� 
tart���lmal�d�r! 
   

 
 
Resim 11:  ��galin Beykoz �lçesi, Dereseki Köyündeki Yeri 
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Resim 12: ��galin 22.07.1999 Tarihli Hava Foto�raf�ndaki Yeri                                                             

 

 

Resim: 13: Orman Kadastrosu Haritas�ndaki Yeri   

 

 
Resim 14: 1998 Tarihli  Halihaz�r Haritada Yeri 

 
 
 

       

 
Resim 15: 1998 Tarihli Naz�m �mar Plan�nda Yeri  

4. 2-B ve Orman �çi Aç�kl�klar�n Bilirki�ilerce 
�ncelenmesi 

Yarg�tay taraf�ndan, 2-B ve orman içi aç�kl�klar ile ilgili 
ç�kan uyu�mazl�klarda, “Ülke Haritas�, hava foto�raflar� ve 
varsa amenajman plan�n�n ilgili yerlerden getirtilip, bu 
konuda uzman bilirki�iler arac�l���yla” bir inceleme ve 
ke�if yapt�r�lmas� öngörülmektedir (Yarg�tay 20. Hukuk 
Dairesinin 03.02.2006 tarihli ve E. 2005/12176, K. 
2006/875 say�l�; 13.10.2006 tarihli ve E. 2006/9425, K. 
20006/13445 say�l�; 21.06.2007 tarihli ve E.2007/6867, 
K.2007/8734 say�l� kararlar�).  
     Bilirki�ilerce yap�lacak incelemede; 
1. Çeki�meli ta��nmaz ile birlikte çevre araziye de uygu-

lanmak suretiyle ta��nmaz�n öncesinin bu belgelerde ne 
�ekilde nitelendirildi�i belirlenmeli; 

2. 3116, 4785 ve 5658 say�l� Yasalar kar��s�ndaki durumu 
saptanmal�; 

3. Tapu ve zilyetlikle ormandan toprak kazanma olana�� 
sa�layan 3402 say�l� Kadastro Yasas�’n�n 45. maddesi-
nin ilgili f�kralar�, Anayasa Mahkemesinin 01.06.1988 
tarihli ve E.31, K.13; 14.03.1989 tarihli ve E.35, K.13; 
13.06.1989 tarihli ve E.7, K.25 say�l� kararlar� ile iptal 
edilmi� ve kalan f�kralar� da 03.03.2005 tarihinde yürür-
lü�e giren 5304 say�l� Yasan�n 14. maddesi ile yürürlük-
ten kald�r�lm�� oldu�undan, bu yollarla ormandan yer 
kazan�lamayaca��, öncesi orman olan bir yerin üzerin-
deki orman bitki örtüsü yok edilmi� olsa dahi, salt or-
man topra��n�n orman say�lan yer oldu�u dü�ünülmeli; 

4. Toprak yap�s�, bitki örtüsü ve çevresi incelenmeli; 
5. Orman kadastrosunun kesinle�memi� olmas� durumun-

da, fen ve uzman bilirki�iler eliyle yerine uygulanacak 
kesinle�memi� tahdit haritas� ile irtibatl�, ta��nmaz�n ko-
numunu gösteren orijinal-renkli (renkli fotokopi) Ülke 
Haritas�n�n ölçe�i kadastro paftas� ölçe�ine, yine ka-
dastro paftas� ölçe�i de Ülke Haritas� ölçe�ine çevril-
dikten sonra, her iki harita kom�u ve yak�n kom�u par-
selleri de içine alacak �ekilde birbiri üzerine aplike 
edilmek suretiyle, çeki�meli ta��nmaz�n konumunu çev-
re parsellerle birlikte haritalar üzerinde gösterecekleri 
ayr� renklerle i�aretli ve bilirki�ilerin onay�n� ta��yan, 
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duraksamaya yer vermeyecek nitelikte kroki düzenletti-
rilmeli, 

6. Bilimsel verileri bulunan yeterli rapor al�nmal�, 
7. Ke�ifte, çeki�meli ta��nmaz hakim taraf�ndan  incelen-

meli, 
8. Sular alt�nda kal�p kalmad�klar�, üzerlerinde orman 

a�açlar�n�n bulunup bulunmad���, ta�l�k kayal�k niteli-
�inde olup olmad�klar�, ke�if tutana��na yaz�lmal�, çe-
ki�meli yerlerin 4 taraftan renkli foto�raf� çektirilip 
dosya aras�na konmal�, 

9. Ta��nmaz üzerinde neler bulundu�u (bitki örtüsü, a�aç-
lar�n cinsi, say�s�, ya�� ile kapal�l�k ve ta�l�l�k oran�) be-
lirlenmeli ve ayr�nt�l� olarak ke�if tutana��na yaz�lmal�, 

10. Kom�u parsellerin tutanak ve dayanaklar� getirtilip 
uygulanmal�, 

11. Çeki�meli yeri s�n�r olarak nas�l nitelendirdikleri ara�t�-
r�lmal�, 

12. 6831 say�l� Yasan�n 2/B madde ko�ullar�n� ta��y�p ta��-
mad���n� yöntemine uygun olarak raporunda tart��mal�, 
ta��nmaz�n hangi maddi ve bilimsel olgular sonucu nite-
lik kaybetti�ini, kendi haline b�rak�ld���nda tekrar or-
man haline dönü�üp dönü�meyece�ini, ülke ekonomisi 
aç�s�ndan orman olarak m�, tar�m alan� olarak m� b�ra-
k�lmas� halinde yararl� olaca��n� raporda ayr�nt�l� olarak 
aç�klamal�, 

13. Ta��nmaz�n e�imi, e�im ölçer  (ya da ba�ka teknik yön-
temler) ile belirlenmelidir.  

14. Aç�klanan konular göz önünde bulundurularak çeki�me-
li yerin çevresindeki ta��nmazlar�n niteli�ine göre, ta-
��nmaz�n etraf� ormanla çevrili ise mülkiyet belgesi, ta-
pu kayd� olmad��� takdirde bu tür yerlerin 6831 say�l� 
Yasan�n 17/1- 2 maddesine ayk�r�l�k te�kil etti�i dü�ü-
nülmeli, 

15. Bütün bu konular� kapsayacak, duraksamaya yer ver-
meyen ortak imzal� rapor ve kroki al�n�p çeki�meli ta-
��nmaz�n orman say�lan yerlerden olup olmad��� kesin 
biçimde saptanmal�, 

16. Toplanacak tüm kan�tlar birlikte de�erlendirilip, ula��la-
cak sonuca göre bir hüküm kurulmal�d�r.  

     Yarg�n�n, incelemede titiz davranmas�n�n esas�  kamu 
düzeni ile ilgilidir. Mahkemeler, karar verirlerken konuyla 
ilgili kurallar içeren tüm yasalar� gözetmektedirler. Bir 
di�er deyi�le, yasalar�n yorumlanmas�nda yaln�zca o mad-
denin de�il, o maddeyi ilgilendiren di�er yasalardaki tüm 
kurallar birlikte de�erlendirilmekte ve sonuca ula��lmakta-
d�r (Yarg�tay Hukuk Genel Kurulu’nun 08.06.2005 tarihli 
ve E.2005/20-327, K.2005/377 say�l� karar�). 
     3402 say�l� Kadastro Kanunu’nun 4/3. maddesi hükmü-
ne göre, bir çal��ma alan�nda orman belirleme i�i; ister 
orman kadastro komisyonunca, isterse kadastro ekiplerince 
belirlensin, kadastronun tespit ve ilan edildi�i yerlerde 
orman kadastro i�lemleri de ikmal edilmi� say�l�r. �kmal 
etme, tamamlama de�ildir. �kmal edilen ya da yap�lan i�le-
min ilan edilmesi ve ilan süresinde dava aç�lmayarak kesin-
le�mesi veya ilan süresi içinde dava aç�lmas� halinde dava 
sonunda verilecek karar�n kesinle�mesi ile orman kadastro-
su kesinle�ecektir. Yasan�n 4. maddesinin üçüncü ve dör-
düncü f�kralar�na göre yap�lan tespit i�lemi asl�nda bir or-
man kadastro i�lemidir. Yap�lan ve kesinle�en i�lem orman 

kadastrosu oldu�una göre, bu i�lemin iptali için aç�lacak 
davalar�n, 3402 say�l� Kadastro Kanunu’nun 12/3. madde-
sine göre aç�lan tapu iptali davas� de�il, 6831 say�l� Orman 
Kanunu’nun 11/I. maddesine göre aç�lan orman kadastro-
sunun iptali davas� olaca�� aç�klanm��t�r (Yarg�tay Hukuk 
Genel Kurulu’nun 08.06.2005 tarihli ve E.2005/20-327, 
K.2005/377 say�l� karar�). 
     Orman niteli�inde olan bir yerin kadastro i�lemi kesin-
le�mekle o ta��nmaz mal kamu mal� ve orman niteli�i kaza-
n�r. 3402 say�l� Kadastro Kanunu’nun 16/D  maddesinde 
ormanlar hakk�nda özel yasan�n uygulanaca�� yaz�l�d�r. 
Kesinle�en orman kadastrosunun nas�l iptal edilece�i 3402 
say�l� Kadastro Kanunu’nda de�il, 6831 say�l� Orman Ka-
nunu’nun 11/I. maddesinde düzenlenmi�tir. Bu maddede 
ise, kesinle�en orman kadastrosunun iptalinin ancak, tapulu 
ta��nmazlar yönünden, tapu sahiplerinin 10 y�ll�k hak dü�ü-
rücü süre içinde istenebilece�i öngörülmü�tür. Vergi kay-
d�na, zilyetli�e dayan�larak kesinle�en orman kadastrosu-
nun iptali dava edilemez.  
     3402 say�l� Kadastro Kanunu’nun 12/3. ve 6831 say�l� 
Orman Kanunu’nun 11/I. maddesinde belirtilen hak dü�ü-
rücü süreler kamu düzeni ile ilgilidir. Hak dü�ürücü süre 
davan�n görülebilirlik ko�uludur. Bir davada hak dü�ürücü 
sürenin bulunup bulunmad���, davaya bakan hakim taraf�n-
dan, taraflar�n istemi olmadan do�rudan göz önünde bulun-
durulur. Hak dü�ürücü süre geçmi�se, davan�n esas� incele-
nemez. Davac�, davas�nda hakl� bile olsa hak dü�ürücü süre 
davan�n özünü ortadan kald�rm�� oldu�undan, o davan�n 
esas�na girilemez ve dava dinlenemez. Kadastro yasalar� 
tasfiye amac�n� gütmektedir. Bu bak�mdan, yasa koyucu, 
kamu düzenini hak arama hürriyetinden daha önemli gör-
mü� ve hak dü�ürücü süreye üstünlük tan�m��t�r.  

5. Orman Kadastrosunda Yeni Düzenlemeler 
ve Bunun 2/B ve Orman �çi Aç�kl�klara Et-
kisi 

15.01.2009 tarihli ve 5831 say�l� Yasa ile Orman Kanu-
nu’nun 7. ve 9. maddelerinde yap�lan de�i�ikliklerle, “An-
cak, henüz orman kadastrosuna ba�lan�lmam�� yerlerde,” 
ve “3402 say�l� Kadastro Kanunu’na göre kadastrosuna 
ba�lanan çal��ma alanlar�nda,” 2/B sorununu çözme ad� 
alt�nda, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü�ü’ne hem orman 
hem de mülkiyet kadastrosu yapma yetkisi verilmi�tir. Yeni 
düzenlemede, 3402 say�l� Kadastro Kanunu’na eklenen “Ek 
Madde 4” ile “hazine ad�na orman s�n�rlar� d���na ç�kar�lan 
yerlerin”, bir di�er deyi�le “2/B alanlar�n�n” kadastrosu ve 
tescili, “ikinci kadastro” say�lmayacak ve mülkiyet ile 
orman s�n�rlar�nda her türlü de�i�iklikler ve düzeltmeler (!) 
kadastro ekiplerince yap�labilecektir.  
     Orman kadastrosu, 2005 y�l�na kadar, yaln�zca Orman 
Kadastro Komisyonlar�nca yürütülmü�tü. Son düzenleme 
ile, baz� ayr�k durumlarda, yetki “kadastro ekipleri”ne dev-
redilmi�tir. Bu durum, gerek Orman Mühendisleri Odas� ve 
gerekse Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas� �stanbul 
�ubesince ele�tirilmi�tir (OMO, 2009: 47-52, HKMO �ST 
�B, 2009: 54-60).  (HKMO �ST �B 2009: 57). Aç�klama-
larda, “...orman kadastrosu konusunda, orman, ziraat, 
harita ve kadastro mühendislerinin ortak çal��malar�ndan 
yanay�z. Hiçbir meslek grubu bir di�erinin i�ini yapma-
mal�d�r ve yapmaya da talip olmamal�d�r. Türkiye’deki 
tüm i�lerin, mesleklerin görev, yetki ve sorumluluk alan-
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lar� dikkate al�narak tespiti gerekmektedir. 2/B ile ilgili 
düzenlemelerde bu durum hiç gözetilmemi�tir...” görü�üne 
yer verilmi�tir. 
     Yeni düzenleme ile, 2/B’lerin son kullan�c�lar�n�n tespiti 
ve tapu kütü�üne kaydedilmesi ve ayr�ca son kullan�m 
durumuna göre bu yerlerin ifraz edilmeleri öngörülmü�tür. 
�fraz i�i, “…3194 say�l� �mar Kanunu ile 3/7/2005 tarihli 
ve 5403 say�l� Toprak Koruma ve Arazi Kullan�m� Ka-
nunundaki k�s�tlamalara tabi olmaks�z�n yap�l�r…” 
denilerek herkese uygulanan kurallar�n orman s�n�rlar� 
d���na ç�kar�lan yerlerde geçerli olmayaca�� belirtilmi�tir.  
     Orman d���na ç�kar�lan yerlerin, ç�karma tarihindeki fiili 
durumlar�na göre ifraz edilmesi ve kullanan ki�ilere Çevre 
ve Orman Bakanl��� taraf�ndan sat�lmas� önceki y�llarda da 
öngörülmü�tü (2924 say�l� yasa, Madde: 11, 14). Yasadaki, 
“kullanan ki�ilerin adlar� kadastro tutana��n�n beyan-
lar hanesinde gösterilir” deyimi, orman köylüsü olup 
olmad���na bak�lmaks�z�n bu yerlerin kadastro tutana��nda 
gösterilen ki�ilere sat���n� öngördü�ü gerekçesiyle iptal 
edilmi�tiv (Anayasa Mahkemesi’nin, 30.03.1993 tarihli ve 
E.1992/48, K.1993/14 say�l� karar�). Anayasa Mahkemesi-
nin bu karar�,  Kadastro ve Orman Yasalar�nda yap�lan yeni 
düzenlemede hiç dikkate al�nmam��, bu kez konu Kadastro 
Yasas� içinde düzenlenerek uygulamaya sokulmu�tur. Ka-
dastro Yasas�’nda yap�lan de�i�iklik (Ek Madde 4), Anaya-
sa Mahkemesi karar�na uymamaktad�r..  
     Anayasan�n 169. Ve 170. Maddelerine ve Anayasa 
Mahkemesi’nin içtihat haline gelmi� kararlar�na ayk�r� olan 
bu son düzenlemenin, dört bir yan� ormanlarla çevrili olan 
“orman içi aç�kl�klar”da da uygulanacak olmas� endi�eleri 
art�rmaktad�r. Kesinle�mi� yarg� kararlar�na ra�men idari 
i�lemlerle, bu yerlerdeki i�gallere hukuksal dayanak olu�tu-
rulmas�, üstelik kesinle�mi� orman s�n�rlar�nda de�i�iklik 
yap�lmas� yetkisinin verilmesi orman bütünlü�ünü tehdit 
etmektedir. Yarg�ya geçen uyu�mazl�klarda, mahkemelerce 
ne kadar kapsaml� ve ayr�nt�l� incelemeler yapt�r�ld��� dik-
kate al�nd���nda, bu yerler hakk�nda kadastro ekiplerince 
yeterli ara�t�rma ve inceleme yap�lmadan karar verilmesinin 
sak�ncalar�n� �imdiden hisseden Harita ve Kadastro Mü-
hendisleri Odas� �stanbul �ubesi’nin endi�eleri dikkate 
al�nmal�d�r. 
     Ana Muhalefet Partisi (CHP) taraf�ndan, 15.01.2009 
tarihli ve 5831 say�l� Yasan�n iptali için Anayasa Mahke-
mesine ba�vurulmu�tur. Anayasa Mahkemesi,; 

� “Orman s�n�rlar� d���na ç�kar�lan yerler, ç�karma 
i�leminin kesinle�ti�i tarihten itibaren kazand�r�c� 
zamana��m� yolu ile iktisap edilemez” hükmü, 

� “Hazine ad�na orman s�n�rlar� d���na ç�kar�lan yer-
lerin, fiili kullan�m durumlar� dikkate al�nmak ve 
varsa üzerindeki tesislerin kime veya kimlere ait 
oldu�u ve kim veya kimler taraf�ndan ne zaman-
dan beri kullan�ld��� kadastro tutana��n�n beyanlar 
hanesinde gösterilmek suretiyle, ask� ilan� hariç 
di�er ilanlar yap�lmaks�z�n öncelikle kadastrosu 
yap�larak Hazine ad�na tescil edilir” hükmündeki, 
“fiili kullan�m durumlar� dikkate al�nmak ve varsa 
üzerindeki tesislerin kime veya kimlere ait oldu�u 
ve kim veya kimler taraf�ndan ne zamandan beri 
kullan�ld��� kadastro tutana��n�n beyanlar hane-
sinde gösterilmek suretiyle” ibaresi, 

� “Hazine ad�na orman s�n�rlar� d���na ç�kar�lan yer-
ler, daha öncesi tescil edilmi� oldu�una bak�lmak-
s�z�n Maliye Bakanl���’n�n talebi üzerine, Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlü�ü’nce fiili kullan�m du-
rumlar� dikkate al�nmak suretiyle ifraz ve/veya 
tevhit de yap�labilir” hükmü, 

� “Madde kapsam�ndaki kadastro, ifraz ve tescil i�-
lemleri, 3194 say�l� �mar Kanunu ile 5403 say�l� 
Toprak Koruma ve Arazi Kullan�m� Kanunundaki 
k�s�tlamalara tabi olmaks�z�n yap�l�r” ibaresi, 

ile ilgili iptal isteminin esastan görü�ülmesini 07.05.2009 
günlü duru�mas�nda kabul etmi�tir. Dava halen devam 
etmektedir. 
    Bu dava devam ederken, Tapu ve Kadastro Genel Mü-
dürlü�ü, 04 A�ustos 2009 tarihli ve 1686- 2005/15 say�l� 
Genelge’yi yay�mlam�� ve gerek orman kadastrosu ve ge-
rekse 2-B alanlar�nda yap�lacak çal��malarla ilgili kapsaml� 
düzenlemeler öngörmü�tür. Ayn� zamanda, 21 A�ustos 
2009 tarihli Resmî Gazete’de yay�mlanan, Ta��nmaz Malla-
r�n S�n�rland�rma, Tespit Ve Kontrol ��leri Hakk�ndaki 
Yönetmelikte yap�lan de�i�iklikle orman s�n�rlar� d���na 
ç�kar�lan yerlerin kadastrosu ile ilgili yeni düzenlemeleri 
uygulamaya sokmu�tur. Bu arada, Anayasa Mahkemesi’nde 
dava devam ederken ve dava sonucunu da beklemeden 11 
ilde (�stanbul, Sakarya, �zmir, Ayd�n, Bursa, Bal�kesir, 
Antalya, Samsun, Adana, Mersin, Mu�la) toplam 2147 
birimde ve 153.479 hektarl�k 2-B alan�nda kadastro ihalesi 
yapm��t�r (www.tkgm.gov.tr). 
    Yasa koyucunun, imar plan� kapsam�nda kal�p kalmad�-
��na, kamu hizmetlerine tahsis edilip edilmedi�ine, kesin-
le�mi� yarg� kararlar� ile mülkiyete konu edilip edilemeye-
ce�ine ve tescile konu olup olamayaca��na bakmaks�z�n, 
orman içi aç�kl�klar� da kapsayan “2/B” alanlar�n�n i�galci-
lerinin belirlenmesini ve tapu Kütü�ü’nün beyanlar hanesi-
ne kaydedilmesini öngörmesi, kamu düzeni, imar planlama-
s� ve ta��nmazlar politikas� aç�s�ndan sak�ncal�d�r.  

6. Genel De�erlendirme ve Sonuç  

Orman d���na ç�kar�lan yerlerin, orman köylüsünün yarar-
lanmas�na tahsisi yerine 3. ki�ilere sat���n� öngören ve ka-
muoyunda yo�un tart��malara sebep olan düzenlemelerin, 
Anayasa Mahkemesi’nce iptal edilmeleri ard�ndan, orman 
kadastrosu ve 2-B konusunu do�rudan ilgilendiren; 
1. 05.11.2003 tarihli ve 4999 say�l� Yasa ile Orman Ka-

nunu’nda, 
2. 17.06.2004 tarihli ve 5192 say�l� Yasa ile Orman Ka-

nunu’nda, 
3. 22.02.2005 tarihli ve 5304 say�l� Yasa ile Kadastro 

Kanunu’nda, 
4. 23.01.2008 tarihli ve 5728 say�l� Yasa ile Orman Ka-

nunu’nda,  
5. 15.01.2009 tarihli ve 5831 say�l� Yasa ile hem  Orman 

Kanunu’nda ve hem de Kadastro Kanunu’nda, 
yap�lan de�i�iklikler ola�an de�ildir. 
    Ormanlarla ilgili yap�lan bu de�i�ikliklere kar��n, orman 
hukukuna ili�kin düzenlemelerde özel yasa niteli�indeki 
6831 say�l� Orman Kanunu öncelikle uygulanacakt�r. Çün-
kü,  3402 say�l� Kadastro Kanunu, 6831 Say�l� Yasan�n 
hiçbir maddesini yürürlükten kald�rmam��, tersine ormanlar 
hakk�nda mevcut olan ve Kadastro Kanunu’na göre daha 
özel durumda bulunan Orman Kanunu’nun uygulanaca��n� 
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öngörmü�tür. Bu bak�mdan, niteli�i orman olan ta��nmaz 
mallar hakk�nda hukuk ve ceza konular�nda ç�kacak uyu�-
mazl�klar�n tümünün Orman Kanunu’nda yaz�l� hükümlere 
göre çözümlenmesi gerekir. 3402 say�l� Kadastro Kanu-
nu’nun 4/3. maddesi gerçekten uzman kurulu� olan orman 
kadastro komisyonlar�n�n görevini, yani ormanlar� tespit 
etme i�ini, gerekti�inde kadastro ekiplerine vermi�tir. Bu 
kez, 3402 say�l� Kadastro Kanunu’na eklenen “EK 
MADDE 4” ile bu yetki daha da geni�letilmi�tir.  
     3402 say�l� Kadastro Kanunu’nun yürürlü�ünden önce 
2613, 5602 ve 766 Say�l� Yasalar gere�ince, kadastro ekip-
leri orman niteli�indeki yerler hakk�nda hiçbir i�lem yap-
madan, yani tespit tutana�� düzenlemeden ve kadastro paf-
tas�nda, o yere parsel numaras� vermeden çal��ma alan� 
d���nda, tespit ve tescil harici b�rakmaktayd�. O yerde ka-
dastronun yap�l�p kesinle�mesinden y�llar sonra, bu kez 
orman kadastrosu yap�ld���ndan tespit ve tescil harici b�ra-
k�lan ormanlar�n mülkiyeti belli olmad���ndan, ormanlar 
üzerindeki tahribat ve i�gal devam etmekteydi, ya da ka-
dastro ekiplerinin y�llar önce özel mülk say�p tapusunu 
kesinle�tirdi�i yerler orman s�n�r� içine al�nd���ndan, bu 
durum birçok hukuk ve ceza davalar�na konu olmaktayd�.  
    Ku�kusuz, 3402 say�l� Kadastro Kanunu; 1. maddesinde 
tan�mlanan yasan�n amac�na uygun olarak, bir yerde ka-
dastro i�lemleri ba�lay�nca, orman niteli�indeki (madde 
4/3) özel  mülke konu araziler (madde 13, 14) ile kamu 
mallar� (madde 16) ve �imdi tar�m alan� olmayan; ancak, 
ileride tar�m alan�na dönü�türülmesi veya ekonomik yarar 
sa�lamas� mümkün olan yerlerin (madde 18/I.) tespit ve 
tescil edilmesini öngörerek önemli bir hizmeti yerine getir-
mektedir.  
      
     Türkiye’de kadastronun; 

� ülkenin tamam�nda ve kadastro paftas�nda bo�luk 
b�rakmadan tüm arazinin nitelik ve mülkiyetini be-
lirleme yolunu benimsemesi, 

� ormanlar ba�ta gelmek üzere, kamu mallar�n�n tah-
ribini, imar-ihya ve zilyetlik yoluyla kazan�lmas�n� 
önlemesi, 

� böylece ülke genelinde y�llardan beri sürmekte 
olan arazi çeki�melerine son verilmesi amac�yla 
sosyal ve toplumsal bar���n sa�lanmas�, 

amac� ile tek bir faaliyet halinde ba�tan a�a�� yeniden dü-
zenlenmesine ihtiyaç vard�r. Bu durum gözard� edilerek ve 
yeterli inceleme ve ara�t�rma da yap�lmadan gerçekle�tiri-
len ek düzenlemelerle ülkemiz için tart��mal� bir konunun 
da faaliyetlere eklendi�i görülmektedir. Bu durumun sebep 
olaca�� sak�ncalardan harita mühendisli�i mesle�inin zarar 
görmeden nas�l korunaca�� tart���lmal�d�r! 
     Ormanlar içinden geçen ve yerle�im birimlerini birbirini 
ba�layan yollar ile orman içinde kalan ilçeler veya köyler 
gibi yerle�im birimlerini orman içi aç�kl�klarla kar��t�rma-
mak gerekmektedir.  
    Ormanlar, içinde ve çevresinde ya�ayan orman köylüsü 
ile birlikte dü�ünülmelidirler. Yukarda de�inildi�i gibi, 
Ba�bakanl�k Devlet Planlama Te�kilat� Ormanc�l�k Özel 
�htisas Komisyonu Raporlar�na göre (DPT 2001, DPT 
2007), Türkiye’de 7.282’si orman içinde, 11.736’s� orman 
kenar�nda olmak üzere 19.018 orman köyü vard�r. Orman 
köyleri Türkiye nüfusunun %12’sini, k�rsal nüfusun ise 
%41’ini olu�turmaktad�r. Orman köyleri nüfusu 1980 y�l�n-
da 10 milyon iken 1997’de 7.1 milyona gerilemi�tir. Ayr�-

ca, orman köyleri nüfusunun %58’i yakacak odun ihtiyac�n� 
ormandan kar��lamaktad�r. Ayr�ca, %13’ü gelirini ormanc�-
l�ktan kazanmakta ve %84’ünün gelir düzeyi oldukça dü�ük 
durumdad�r. Orman-insan ili�kisinin her iki taraf lehine 
geli�tirilmesi için, öncelikle orman köylüsünün sosyal ve 
ekonomik sorunlar�n�n çözülmesi gerekmektedir. 
    Türkiye’de, ormanlar� ve s�n�rlar�n� koruma konusunda 
politikalar olu�tururken, güçlü yanlar, zay�f yanlar, f�rsatlar 
ve tehditler gibi çe�itli faktörlerin birlikte gözetilmeleri 
gerekmektedir. Tersi durumda, ormana yönelik olumsuz 
geli�meler önlenemez.  
     Bu bak�mdan, Türkiye’de orman politikas�, “sürdürüle-
bilir yönetim anlay��� çerçevesinde, ormanlar�n ve alanla-
r�n�n; bütünlü�ünün, biyolojik çe�itlili�inin, sa�l���n�n, 
gençle�me kapasitesinin ve verimlili�inin korunmas�n� ve 
geli�tirilmesini sa�layacak çok fonksiyonlu ormanc�l�k 
faaliyetlerinin, orman örgütü ile di�er ilgi gruplar�n�n 
kat�l�m� ve i�birli�i ile yönetimi, havza baz�nda entegre 
olarak planlanmas� ve uygulanmas�n�n gerçekle�tirilme-
si” �eklinde aç�klanmaktad�r (DPT 2007: 55). Orman poli-
tikas�n�n en önemli unsurlar�ndan biri olarak aç�klanan 
orman bütünlü�ünün korunmas� ve geli�tirilmesi sürecinde 
orman içi aç�kl�klar söz konusu oldu�unda dikkatli ve has-
sas davranmak gerekmektedir. Bu nedenle olsa gerek, 6831 
Orman Kanunu (Madde: 17/2), dört bir yan� ormanlarla 
çevrili olan ve yararlanmak için orman�n geçilmesi ve kul-
lan�lmas� zorunlu bulunan orman içi aç�kl�klar�n, orman 
bütünlü�ünü bozucu niteli�e sahip olmalar� nedeniyle özel 
mülkiyete konu olmalar�n� yasaklam�� ve bu yerlerin açma 
yoluyla geni�letilerek, her türlü bina ve tesislerle i�gali 
durumunda orman yönetiminin do�rudan el koymas�n� 
öngörmü�tür. Bu yerlerin yap�lacak düzenlemelerle ve 
i�lemlerle i�galcilerine devrini amaçlayan uygulamalara son 
verilmesi gerekmektedir.   
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