6831 Sayılı Orman Kanunu
Giriş
Doğal olarak yetişen veya emekle yetiştirilen ağaç ve ağaççık toplulukları yerleri ile birlikte
orman olarak tanımlanır. Bununla birlikte orman yalnızca ağaç ve ağaççıklardan, ormanlar
ise sadece ağaç ve ağaçcık topluluklarından ibaret değildir. Orman, ağaçlar, hava, su, toprak
ve diğer otsu ve odunsu bitkiler, mikroorganizma ve hayvanlarıyla kendine özgü kapalı bir
dünya, bir ekolojik sistemdir. Ormanlar sağladıkları pek çok maddi ve sosyal faydaları ile
ülkemizin en önemli doğal kaynaklarındandır. Ormanlardan sağlanan ana ürün, yaşantımızın
her alanında ihtiyaç duyduğumuz yapacak ve yakacak olarak kullanılan odun hammaddesidir.
Ayrıca ormanlardan bitkisel nitelikli tohum, çiçek, kozalak, reçine, sığla, palamut, fıstık,
meyve ile mineral nitelikli kum, çakıl, humus hammadde kaynakları elde edilmektedir. Tüm
bunların yanında;
- Ormanlar oksijen kaynağıdır
- Su varlığı korur ve düzenler
- Erozyonu önler
- Beden ve ruh sağlımız üzerinde olumlu etkileri vardır
- Ormanlar iş ve geçim kaynağıdır.
Ülkemiz orman varlığı 21.678.134 hektar, ülke alanına oranı ise % 27,6’dır. Bu alan
içerisinde normal orman alanı 11.558.668 hektar ile toplam ormanlık alanın % 53,3 ünü,
bozuk orman alanları ise, 10.119.466 hektar ile toplam ormanlık alanının % 46,7 sini
oluşturmaktadır.
Toplam ağaç serveti 1,5 milyar m3, yıllık toplam cari artım ise 42,2 milyon m3 dür.
Ormanların normal (verimli) veya bozuk orman olarak tanımlanması esas olarak meşcere
örtüsünün kapalılık durumuna göre yapılmaktadır. Mevcut ağaçların tepe çatılarının toprağı
örtme oranı %10 un üzerinde olan orman alanları normal ya da verimli, bu orandan az olan
orman alanları ise bozuk orman olarak tanımlanmaktadır.
Hayati öneme sahip orman varlığımızı gelecek nesillere geliştirerek aktarabilmek için
öncelikle bu varlığın korunması gerekmektedir. Ormanların korunması temel olarak
ormanları; yangınlara, orman zararlılarına ve fiili müdahalelere karşı koruma faaliyetlerini
içerir. Gerek Anayasanın ilgili maddesi, gerek 6831 sayılı Orman Kanunu, gerekse 3234 sayılı
Kanun incelendiğinde, Orman Genel Müdürlüğünün öncelikli faaliyet alanının ormanların
korunması olduğu açıkça görülecektir. Bu temel amaç doğrultusunda ormanların korunması
geleneksel olarak üç eksene oturmuş, koruma teşkilatı ve organizasyonu da buna göre
yapılandırılmıştır. Ancak, değişen korumacılık anlayışı ile beraber ormanların içinde
barındırdıkları biyolojik çeşitliliğin muhafaza edilmesi son derece önemli hale gelmiştir.
Tarihsel süreç
Ülkemizde ormancılık mevzuatının kaynağını, başta Anayasa olmak üzere, ilgili kanunlar,
tüzükler, yönetmelikler ve diğer yasal düzenlemeler oluşturmakta; ormancılık uygulamaları
bu usul ve esaslar doğrultusunda şekillenmektedir. Ormancılık mevzuat çalışmaları
Cumhuriyetin ilanından sonra hız kazanmış, Cumhuriyet döneminde ormanlara yönelik iş ve
işlemlerin düzenlenmesi amacıyla 3116 sayılı ilk Orman Kanunu 1937 yılında yürürlüğe
girmiştir.

Bu Kanunun ardından 1945 yılında özel ormanların devletleştirilmesini öngören 4785 sayılı
Kanun çıkarılmıştır. Bu değişimi 1950 yılında çıkarılan 5653 ve 5658 sayılı Kanun
değişiklikleri izlemiş ve devletleştirilen ormanların iadesi gerçekleşmiştir. Halen yürürlükte
olan 6831 sayılı Orman Kanunu 1956 yılında kabul edilmiştir. Ancak ilgili Kanun, bugüne
kadar yirmi kez değişikliğe uğramıştır.
Devlet orman mülkiyeti ve işletmeciliği ilkeleri temelinde orman alanlarının korunmasını
hedefleyen hükümler, ilk kez 1961 Anayasası ile güvence altına alınmış ve daha sonra 1982
Anayasasında da aynı anlayış devam etmiştir. Anayasada yer alan 169 ve 170 inci maddeler,
ormanların korunması ve gelecek kuşaklara intikali için güçlü bir dayanak oluşturmaktadır.
Geçmişten Bugüne Ulusal Orman Alanımızın Durumu

Özet
T.C. Ayayasası169. ve 170. Maddeler ve 6831 sayılı orman kanunu öz olarak ormanların
korunmasını, işletilmesini, ormanların geliştirilmesini ayrıca mülkiyet olarak devlete ait
olmasını sağlamaktadır. Kanun; ormanların her türlü zararlara karşı ( Orman yangınları,
ormandan ağaç kesme, yer açma, faydalanma, otlatma, işgal vb . insan kaynaklı zararalar ile
kar, fırtına, ve kar devriği ve kırıkları gibi abiyotik zararlarla birlikte böcek, mantar ve hayvan
zararları gibi biyotik zararları) ile mücadele etmeyi devlet eliyle yapmayı emreder. Yine
ormanlardan faydalanmayı, işletme ve her türlü izin ve irtifakı devlet eliyle yapar. Ormanların
arttırılmasına yönelik çalışmalar( Ağaçlandırma, erozyonla mücadele, sel, heyelan, çığ vs.
gibi afetlere karşı toprak muhafaza çalışmaları, imar ihya, rehabilitasyon çalışmaları, çölleşme
ile mücadele ve orman köylerinde yaşayanların sosyo-ekonomik durumlarının
iyileştirilmesine yönelik entegre ve bütüncül havza projeleri) yapmak görevi devlete
verilmiştir. Ayrıca orman suçlarının takibi vecezai hükümleri yasada açıkça ortaya
konmuştur. Kanunun bu konulara ait bazı maddeleri aşağıya çıkarılmıştır.

Bu bölümde, 6831 Sayılı Orman Kanununun çölleşme/arazi bozulumu ile ilgili
maddeleri sunulmuştur.
BİRİNCİ FASIL
Ormanların Tarifi, Taksimi, İdare ve Murakabesi

Madde 1 – Tabii olarak yetişen ve emekle yetiştirilen ağaç ve ağaççık toplulukları yerleriyle
birlikte orman sayılır.
Ancak :
A) Sazlıklar;
B) Step nebatlariyle örtülü yerler;
C) Her çeşit dikenlikler;
Ç) Parklar;
D) (Değişik: 23/9/1983 - 2896/1 md.) Şehir mezarlıklarıyla kasaba ve köylerin hudutları
içerisinde bulunan eski (kadim) mezarlıklardaki ağaç ve ağaçlıklarla örtülü yerler,
(1) a - Bu Kanunda geçen "Ziraat Vekaleti" deyimi 20/6/1973 tarih ve 1744 sayılı Kanunun
Ek 2 nci maddesiyle Orman Bakanlığı olarak; Orman Bakanlığı adı da 6/3/1985 tarih ve
3161 sayılı Kanunla "Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı" olarak değiştirilmiştir.
b - Bu Kanun ile orman hizmet ve konularına ilişkin diğer kanun, tüzük ve yönetmeliklerde ve
bunların ek ve değişikliklerinde Tarım Bakanı'na veya Bakanlığına verilen, görev ve
yetkilerin Orman Bakanı'na veya Bakanlığına intikal etmiş olduğu 26/6/1972 tarih ve 1595
sayılı Orman Bakanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 13. maddesinde hükme
bağlanmıştır.
c - Bu Kanun uyarınca yapılan tahsisler için 19/10/1989 gün ve 383 sayılı KHK'nin geçici 1
inci maddesine bakınız
E) Sahipli arazide bulunan ve civarındaki ormanlarda tabii olarak yetişmiyen ağaç ve ağaççık
nevilerinin bulunduğu yerler;
F) (Değişik : 22/5/1987 - 3373/1 md.) Orman sınırları içinde veya bitişiğinde tapulu, orman
sınırları dışında ise her türlü tasarruf belgeleriyle özel mülkiyette bulunan ve tarım arazisi
olarak kullanılan, dağınık veya yer yer küme ve sıra halinde ki her nevi ağaç ve ağaçcıklarla
örtülü yerler,
G) (Değişik : 22/5/1987 - 3373/1 md.) Orman sınırları dışında olup, yüzölçümü üç hektarı
aşmayan sahipli arazideki her nevi ağaç ve ağaççıklarla örtülü yerler,
H) (Değişik: 5/11/2003-4999/1 md.) Orman sınırları içinde veya bitişiğinde tapulu, orman
sınırları dışında ise her türlü tasarruf belgeleri ile özel mülkiyette bulunan ve muhitin
hususiyetlerine göre yetişmiş veya yetiştirilecek olan (…)(1) fıstık çamlıkları ve palamut
meşelikleri dahil olmak üzere her nevi meyveli ağaç ve ağaççıklar;
İ) (Değişik : 23/9/1983 - 2896/1 md.) Sahipli arazideki aşılı ve aşısız zeytinliklerle, özel
kanunu gereğince Devlet Ormanlarından tefrik edilmiş ve imar, ıslah ve temlik şartları yerine
getirilmiş bulunan yabani zeytinlikler ile 9/7/1956 tarih ve 6777 sayılı Kanunda tasrih edilen
yabani veya aşılanmış fıstıklık, sakızlık ve harnupluklar.
J) Funda veya makilerle örtülü orman ve toprak muhafaza karakteri taşımıyan yerler, orman
sayılmaz.
Madde 3 – Bulundukları mevki, vaziyet, haiz oldukları hususiyet noktasından memleketin ve
halkın menfaat, sıhhat, selametine yarıyacak 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 Ziraat veya Maarif

Vekaletleri veya Turizm Umum Müdürlüğünün teklifi üzerine İcra Vekilleri Heyetince karar
verilebilir.
İKİNCİ FASIL
I.Devlet Ormanları
Orman kadastrosu
Madde 7 – (Değişik : 5/6/1986 - 3302/2 md.)(1)(2)
(Değişik birinci fıkra: 5/11/2003-4999/3 md.) Devlet ormanları ile evvelce sınırlaması
yapılmış olup da sınırlandırma sırasında orman olduğu halde orman sınırları dışında kalmış
ormanların, hükmî şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait ormanların, hususi ormanların,
orman kadastrosu ve bu ormanların içinde ve bitişiğinde bulunan her çeşit taşınmaz malların
ormanlarla müşterek sınırlarının tayini ve tespiti ile 2 nci madde uygulamaları ile ilgili olarak
kadastrosu kesinleşmiş yerlerde tespit edilen fennî hataların düzeltilmesi işleri orman kadastro
komisyonları tarafından yapılır.(Ek cümle: 15/1/2009-5831/2 md.) Ancak, henüz orman
kadastrosuna başlanılmamış yerlerde, 3402 sayılı Kadastro Kanunu hükümlerine göre
belirlenen orman sınırı, orman kadastro komisyonunca belirlenen orman sınırı niteliğini
kazanır. (2)
(Ek fıkra: 5/11/2003-4999/3 md.) Orman kadastro komisyonlarınca ormanların kadastrosu
ve Devlet ormanlarında yapılacak 2 nci maddenin (B) bendi uygulamaları resen, 2 nci
maddenin (A) bendi uygulamaları müracaatın değerlendirilmesi ve Bakanlığın onayı ile
bedelsiz olarak, hükmî şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait ve hususi ormanlarda 2 nci
maddenin (B)bendi uygulamaları ise bu ormanların sahiplerinin müracaatı üzerine bedeli
karşılığında yapılır.
Orman kadastro komisyonları, Orman Genel Müdürlüğünce atanacak bir orman yüksek
mühendisi veya orman mühendisinin başkanlığında, bir orman yüksek mühendisi veya orman
mühendisi veya bunların bulunmaması halinde orman teknikeri, bir ziraat yüksek mühendisi
veya ziraat mühendisi veya bunların bulunmaması halinde ziraat teknisyeni, mahalli ziraat
odalarınca bildirilecek bir temsilci ile beldelerde belediye encümenince, mahalle ve köylerde
muhtarlıkça bildirilecek bir temsilci olmak üzere bir başkan ve dört üyeden teşekkül eder. (2)
(Değişik üçüncü fıkra: 5/11/2003-4999/3 md.) Orman kadastro komisyonları ve amenajman
heyetleri başkan ve üyelerine ödenecek tazminat ve harcırah miktarları her yıl bütçe kanunu
ile belirlenir. Arazi çalışmalarının atama merkezleri dışında yapılması halinde arazi tazminatı
yerine yurt içi gündelikler ödenir.
Komisyonların çalışma usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir.
II. Orman köylülerinin kalkındırılması ve nakledilmesi:
Madde 13 – (Değişik : 23/9/1983 - 2896/9 md.)
Devlet ormanları içinde veya bitişiğinde bulunup, köylerde veya dağınık yerlerde
oturanlardan:
A) Bulundukları yerlerde kalkındırılmaları mümkün görülenler, bu Kanunun ek 3 üncü
maddesinde belirtilen fondan öncelikle yararlandırılarak kalkınmalarına katkıda bulunulur.
B) Yerinde kalkındırılmaları mümkün görülmeyen veya su ve toprak rejimi bakımından
bulundukları yerleşim yerlerinden kaldırılmaları zorunlu bulunan bu köyler halkının kısmen
veya tamamen öncelikle bu Kanunun 2 nci madde birinci fıkra (A) bendinde belirtilen orman
sınırları dışına çıkarılan yerlere, bu mümkün olmadığı takdirde diğer yerlere nakil ve
yerleştirilmelerine, Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığının görüşü de alınarak Tarım ve
Orman Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca karar verilir. Nakledilen köyler
halkına ait araziler, Devlet ormanı olarak derhal ağaçlandırılır.

III. Ormanların muhafazası:
Madde 14 – 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;
B) Dikili yaş veya kuru ağaçları kesmek veya bunları kökünden sökmek veya bunlardan
kabuk veya çıra veya katran veya sakız çıkarmak, yatık veya devrik ağaçları kesmek veya
götürmek, kök sökmek, kömür yapmak;
C) (Değişik : 3/11/1988 - 3493/1 md) Palamut, ıhlamur çiçeği, her çeşit orman örtüsü, mazı
kozalağı tıbbi ve sınai nebatları veya orman tohumlarını toplayıp götürmek;
D) (Ek : 3/11/1988 - 3493/1 md.) Ormanlardaki göl, gölet, baraj ve derelerde dinamit atmak
veya zehir bırakmak suretiyle avlanmak;
E) (Ek : 3/11/1988 - 3493/1 md) Ticaret amacıyla olmaksızın kendi ihtiyacı için toprak, kum
ve çakıl çıkarmak;
Yasaktır.
Madde 15 – Ormanın gelişmesi için idarenin fenni maksatlarla yapacağı ameliyat dışında; 14
üncü maddenin (A) bendinde yazılı fiillerden fidan sökmek veya dal kesmek ile orman
hasılatı elde etmek üzere aynı maddenin (B) bendinde ve muhtelif faydalar sağlamak için (C)
bendinde yazılı fiil ve hareketleri yapmak, orman idaresinin izin ve müsaadesine bağlıdır.
Madde 16 – (Değişik birinci fıkra: 10/6/2010-5995/19 md.) Devlet ormanları içinde maden
aranması ve işletilmesi ile madencilik faaliyeti için zorunlu; tesis, yol, enerji, su,
haberleşme ve altyapı tesislerine, fon bedelleri hariç, bedeli alınarak Çevre ve Orman
Bakanlığınca izin verilir. Ancak, temditler dahil ruhsat süresince müktesep haklar
korunmak kaydı ile Devlet ormanları sınırları içindeki tohum meşcereleri, gen koruma
alanları, muhafaza ormanları, orman içi dinlenme yerleri, endemik ve korunması
gereken nadir ekosistemlerin bulunduğu alanlarda maden aranması ve işletilmesi, Çevre
ve Orman Bakanlığının muvafakatine bağlıdır. Genel bütçe kapsamındaki kamu
idarelerinin; baraj, gölet, liman ve yol gibi yapılarda dolgu amaçlı kullanacağı her türlü
yapı hammaddesi üretimi için yapacağı madencilik faaliyetleri ile zorunlu tesislerinden
bedel alınmaz.
Ruhsatname veya imtiyaz almış olanlarla, ruhsatname veya imtiyaz alacaklar, işe başlamadan
evvel çalışma sahalarını orman idaresine haber vermeye ve ormana zarar gelebilecek hallerde,
orman idaresinin göstereceği tedbirleri almaya ve yapmaya mecburdurlar.
(Ek fıkra: 26/5/2004-5177/34 md.) Madencilik faaliyetlerinin ve faaliyetlerle ilgili her
türlü yer, yol, bina ile tesislerin hükmi şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait
ormanlarda veya özel ormanlarda yapılmak istenmesi halinde Çevre ve Orman
Bakanlığınca izin verilebilir. Bu takdirde kullanım bedeli, kullanım süresi, yapılan bina
ve tesislerin devri gibi hususlar genel hükümlere uygun olarak taraflarca tespit edilir.
(Ek fıkra: 10/6/2010-5995/19 md.) Madencilik faaliyetlerinin sona ermesi neticesinde
idareye teslim edilen veya terk edilen doğal yapısı bozulmuş orman alanları rehabilite edilir.
Rehabilite maksadı ile bu alanların orman yetiştirilmek üzere inşaat, yıkıntı ve hafriyat atıkları
ile doldurularak ağaçlandırmaya hazır hale getirilmesi için büyükşehir mücavir alanlarında
büyükşehir belediyelerine, diğer yerlerde ise il ve ilçe belediyelerine bedeli karşılığında izin
verilebilir.
(Ek fıkra: 10/6/2010-5995/19 md.) Maddenin uygulanması ile ilgili tanım, şekil, şart ve
esaslar yönetmelikle düzenlenir.

Madde 17 – (Değişik birinci fıkra: 19/4/2012-6292/13 md.) Devlet ormanları içinde bu
ormanların korunması, istihsal ve imarı ile alakalı olarak yapılacak her nevi bina ve tesisler
müstesna olmak üzere; otlatma planı yapılan alanlarda yıllık otlatma süresi dâhilinde
hayvanların planlı otlatılmasını sağlayan, gecelemesini emniyet altına alan ve dağılmalarını
engelleyen geçici çevirmeler şeklinde düzenlemeler dışında, her çeşit bina, ağıl ve
hayvanların barınmasına mahsus yerler yapılması, tarla açılması, işlenmesi, ekilmesi ve
orman içinde yerleşilmesi yasaktır. Ancak, Devlet ormanlarında 31/12/2011 tarihinden önce
toplu yerleşimin bulunduğu; yaylak ve otlak olarak kullanılan alanlar içindeki yerler ile yılın
belirli dönemlerinde geleneksel yaylacılık maksadıyla yerleşim yeri olarak kullanılan alanlar
kullanım bütünlüğü de dikkate alınarak Orman Genel Müdürlüğünce tespit edilir. Tespit
edilen bu alanlardan uygun görülenler Orman ve Su İşleri Bakanlığının teklifi üzerine
Bakanlar Kurulu kararı ile yayla alanı olarak ilan edilir. İlan edilen yayla alanlarında
31/12/2011 tarihinden evvel yapılmış, hakkında müsadere kararı bulunanlar da dâhil her türlü
bina ve tesisler mevcut haliyle vaziyet planında gösterilerek Orman Genel Müdürlüğü sabit
kıymetlerine alınır. Yayla alanlarında bulunan bina ve tesisler orman idaresi tarafından
işletilir, işlettirilebilir veya kiraya verilebilir. Elde edilen gelirler Orman Genel Müdürlüğü
döner sermayesine gelir kaydedilir. Giderler ise Orman Genel Müdürlüğü döner
sermayesinden karşılanır. Bu alanlardaki bina ve tesislerin kullanıcıları orman idaresince
tespit edilir, ilgili kaymakamlık ve muhtarlıklar vasıtasıyla bir ay süreyle ilan edilir. Bu süre
içinde yapılan itirazlar bir ay içinde orman idaresinde mevcut bilgi ve belgelere göre, bunun
mümkün olmaması hâlinde başvuru sahiplerinin elindeki bilgi ve belgelere göre
sonuçlandırılarak ilgililere bildirilir. Kullanıcısı tespit edilen bina ve tesisler vaziyet planına
göre kullanıcısına, tespit tarihinden itibaren bir yıl içinde talebi hâlinde rayiç bedel üzerinden
8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre kiraya verilebilir.
Kullanıcıları tarafından kiralanmayan bina ve tesisler ise yıkılır. Kiralanan bina ve tesislere
ilişkin, ilgili kurumlarca orman idaresine bildirilen eksikliklerin tamamlanması yönünde
kiracıya tebligat yapılarak en geç bir yıl içinde eksikliğin giderilmesi istenir. Eksikliklerin
giderilmemesi hâlinde yapılan kiralama işlemi iptal edilir. İlgili mevzuattan doğacak her türlü
zarar ve hukuki sorumluluk kiracıya aittir. Yayla alanı olarak ilan edilen yerlerde orman
idaresince nüfus yoğunluğu, yöresel ihtiyaç ve sosyal problemler dikkate alınarak gerekli her
tür ve ölçekte planlar Orman Genel Müdürlüğünce yapılır veya yaptırılır. Yapılan bu planlar
Orman ve Su İşleri Bakanlığınca onaylanır. Yayla alanlarında mevcut bina ve tesislerin
kiralayan tarafından iki yıl içinde planlara uygun hale getirilmesi istenir. Uyumlu hale
getirenlerin kira sözleşmeleri yenilenir. Aksi halde kira sözleşmesi iptal edilir. Yayla
alanlarına ilişkin iş ve işlemler yönetmelikle belirlenir.
(Değişik fıkra: 22/5/1987 - 3373/7 md.; İptal: Ana. Mah.nin 17/12/2002 tarihli ve
E.:2000/75, K.:2002/200 sayılı Kararı ile; Yeniden düzenleme: 17/6/2004-5192/1 md.)
(Değişik birinci cümle: 25/6/2010-6001/33 md.) Savunma, ulaşım, enerji, haberleşme, su,
atık su, petrol, doğalgaz, altyapı, katı atık bertaraf ve düzenli depolama tesislerinin; baraj,
gölet, sokak hayvanları bakımevi ve mezarlıkların; Devlete ait sağlık, eğitim ve spor
tesislerinin ve bunlarla ilgili her türlü yer ve binanın Devlet ormanları üzerinde bulunması
veya yapılmasında kamu yararı ve zaruret olması halinde, gerçek ve tüzel kişilere bedeli
mukabilinde Çevre ve Orman Bakanlığınca izin verilebilir. Devletçe yapılan ve/veya
işletilenlerden bedel alınmaz. Bu izin süresi kırkdokuz yılı geçemez. Bu alanlarda Devletçe
yapılanların dışındaki her türlü bina ve tesisler iznin sona ermesi halinde eksiksiz ve bedelsiz
olarak Orman Genel Müdürlüğünün tasarrufuna geçer. Söz konusu tesisler Orman Genel
Müdürlüğü veya Çevre ve Orman Bakanlığı ihtiyacında kullanılabilir veya kiraya verilmek

suretiyle değerlendirilebilir. İzin amaç ve şartlarına uygun olarak faaliyet gösteren hak
sahiplerinin izin süreleri; yer, bina ve tesislerin rayiç değeri üzerinden belirlenecek yıllık
bedelle doksandokuz yıla kadar uzatılabilir. Bu durumda devir işlemleri uzatma süresi
sonunda yapılır. Verilen izinler amaç dışında kullanılamaz.
(Ek fıkra: 23/9/1983 - 2896/10 md.; İptal: Ana. Mah.nin 17/12/2002 tarihli ve E.:2000/75,
K.:2002/200 sayılı Kararı ile; Yeniden düzenleme: 17/6/2004-5192/1 md.) Yukarıdaki
fıkrada belirtilen bina ve tesislerin hükmi şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait ormanlarda
veya hususi ormanlarda yapılmak istenmesi halinde de Çevre ve Orman Bakanlığınca izin
verilebilir. Bu takdirde kullanım bedeli, süresi, yapılan bina ve tesislerin devri gibi hususlar
genel hükümlere uygun olarak taraflarca tespit edilir.
Madde 18 – (Degişik : 23/9/1983 - 2896/11 md.)
Orman ürünlerini işleyecek her çeşit fabrika kurulması Tarım ve Orman Bakanlığının; Devlet
ormanları hudutları içinde veya bu orman sınırlarına bir kilometreye kadar olan yerlerde taş,
kum ve toprak, dört kilometreye kadar olan yerlerde ise hızar, şerit kurulması ve kireç, kömur,
terebentin, katran, sakız ve benzeri gibi işletilmesinde ağaç kullanılan ocakların açılması ve
balık üretmek üzere tesis kurulması Orman Genel Müdürlüğünün iznine bağlı olup,
ruhsatname alınması ve rüsum hakkındaki hükümler saklıdır.
Yangın görmüş ormanlarla, gençleştirmeye ayrılmış veya ağaçlandırılan sahalarda ve baraj
havzalarında birinci fıkradaki faaliyetlere hiçbir surette izin verilemez.
Madde 19 – (Değişik : 23/9/1983 - 2896/12 md.)
Ormanlara hertürlü hayvan sokulması yasaktır. (Değişik ikinci cümle: 13/2/2011-6111/182
md.) Ancak, kamu yararı gereklerine uygun olarak, orman idaresince belirlenen orman
alanlarında; orman idaresince tespit edilen usul ve esaslar çerçevesinde hayvan otlatılmasına
izin verilebilir.
Hayvan otlatılmasına izin verilecek sahaların ve hayvan türlerinin belirlenmesi ile otlatma
zamanı ve süresinin tayinine ve ilgililere duyurulmasına ilişkin hususlar yönetmelikle
düzenlenir.
Yangın görmüş ormanlarla, gençleştirmeye ayrılmış veya ağaçlandırılmış sahalarda hiç bir
surette hayvan otlatılamaz.
IV. Otlak ve mera işleri:
Madde 20 – Devlet ormanları içinde bulunan yaylak, kışlak ve otlaklarla sulama yerlerinde
hakları olanlardan buralara hayvanlariyle yahut hayvansız olarak girip çıkmak istiyenler; bu
yerlere orman idaresinin göstereceği yollardan geçmeye ve ormanlara zarar vermemeye matuf
tedbirlere riayete mecburdurlar.
Madde 21 – (Değişik : 23/9/1983 - 2896/13 md.)
Devlet ormanlarındaki otlaklara dışardan toplu olarak veya sürü halinde hayvan sokulup
otlatılması, tanzim olunacak planlara göre orman idaresinin iznine bağlıdır.
Planlar otlak zamanından evvel tanzim ve orman işletme müdürlüklerince tasdik olunur.
Madde 22 – (Değişik : 23/9/1983 - 2896/14 md.)
Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet ormanları içindeki ağaçsız otlak, yaylak ve kışlakların
tanzim ve ıslahı hususunda gerekli tedbirleri alır.
V. Muhafaza ormanları:

Madde 23 – Arazi kayması ve yağmurlarla yıkanması tehlikesine maruz olan yerlerdeki
ormanlarla, meskün mahallerin havasını, şose ve demiryollarını, toz ve kum fırtınalarına karşı
muhafaza eden ve nehir yataklarının dolmasının önüne geçen veya memleket müdafası için
muhafazası zaruri görülen Devlet ormanları veya maki veya fundalarla örtülü yerler daimi
olarak; tahrip edilmiş veya yangın görmüş Devlet ormanları da istihsal ormanı haline
gelinceye kadar Ziraat Vekaletince muhafaza ormanı olarak ayrılabilirler.
Muhafazaya ayrılan ormanların hudutları belli edilerek civar köy ve kasabalarda ilan olunur.
Bu gibi ormanların ayrılma şart ve esasları müddetleriyle sureti idare, imar ve ıslahı ve
bunlardan faydalanma şekilleri Ziraat Vekaletince tesbit olunur.
VI. Milli parklar:
Madde 25 – (Değişik : 23/9/1983 - 2896/15 md.)
Orman Genel Müdürlüğü; mevkii ve özelliği dolayısıyla lüzum göreceği ormanları ve orman
rejimine giren sahaları; bilim ve fennin istifadesine tahsis etmek, tabiatı muhafaza etmek,
yurdun güzelliğini sağlamak, toplumun çeşitli spor ve dinlenme ihtiyaçlarını karşılamak,
turistik hareketlere imkan vermek maksadıyla, milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları,
tabiatı koruma sahaları ve orman mesire yerleri olarak ayırır, düzenler, yönetir ve
gerektiğinde işletir veya işlettirir.
VII. İstihsal ve satış işleri:
Madde 26 – (Değişik : 23/9/1983 - 2896/16 md.)
Orman insan ilişkilerinde, ormanın korunması, kullanma değerlerinin esas tutulması,
ormancılıkta ve amenajman planlarında çok taraflı faydalanma esaslarını getirmek
maksadıyla; Devlet ormanlarından yapılacak istihsal, Tarım ve Orman Bakanlığınca tespit
olunacak esaslar dairesinde ve amenajman planlarına göre Devlet tarafından yapılır veya 40
ıncı madde hükümleri dairesinde yaptırılabilir.
Madde 31 – (Değişik : 22/5/1987 - 3373/8 md.)
Mülki hudutları içinde verimli Devlet ormanı bulunan köylerde köy nüfusuna kayıtlı ve köyde
devamlı oturan ihtiyaç sahibi hane reislerine, köyde barınmaları için yapacakları ev, ahır,
samanlık, ambar ve kümes ile köy halkının müşterek ihtiyacı olan okul, cami, sağlıkevi,
köyyolu köprüsü ve köykonağı ihtiyaçları için yapacak emval bu ormanlar civarındaki istif
veya satış istif yerlerinden tarife bedeli ile kesme, taşıma ve istif masrafları alınmak suretiyle
bir defaya mahsus olmak üzere verilir. Bu maddeye giren inşaatlar için hak sahiplerinin talebi
halinde bu yapacak emval yerine, karşılığı idarece nakit olarak ödenir. Tamiratlar için ise, en
yakın istif veya satış istif yerlerinden maliyet bedelinin üçte biri üzerinden emval verilir veya
karşılığı nakit olarak idarece ödenir.
Nakit ödeme hallerinde işletmesindeki kerestelik emvalin son üç aylık açık artırmalı satış
fiyatı ortalamasından, yeni inşaatlarda tarife bedeli ve fiili masraflar, tamiratlarda ise maliyet
bedelinin üçte biri düşülür. Bu şekilde hesaplanan meblağın yüzde doksanı (% 90) ödenir.
Tamir için tamir ihtiyacının verildiği tarihten itibaren en az beş yıl geçmedikçe, ev, ahır,
ambar, samanlık ve kümesin yeni olarak yapıldığı tarihten itibaren ise en az on yıl
geçmedikçe tekrar ihtiyaç verilmez. Tamir için verilen miktar, yeni olarak yapılan ev, ahır,
ambar, samanlık ve kümes için verilen ihtiyacın dörtte birini geçemez.
Emval yerine, nakit ödeme esas ve usulleri Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığınca tespit
edilir.
Bu yerler halkının yakacak ihtiyaçları tarife bedeli ile karşılanır. Satış istif yerlerinden
karşılanması halinde ise kesme, taşıma ve istif masrafları ayrıca alınır.
Bu maddeye göre verilen yapacak emvalin gayesi dışında kullanılması ve başka bir yere
taşınması yasaktır. Ancak, hak sahiplerinin ev ve müştemilatının tabii afete maruz bulunması,

baraj veya gölet alanı içinde kalması veya hak sahibinin iskana tabi olması hallerinde yapacak
emvalin ve enkazın nakline veya satışına müsaade edilebilir. Bu ihtiyaçların aynı köy halkı
arasında devrine idarece izin verilebilir.
Köyden kesin olarak ilişkisini keseceklere ait sahipli yapıların enkazı Tarım Orman ve
Köyişleri Bakanlığının tespit edeceği esaslara göre nakledilebilir veya satılabilir.
Bu madde hükümlerine göre verilen yapacak ile bunların enkazı ve yakacak odun
haczedilemez.
Nakit verilmesi halinde, nakit ödeme amacı ile ilgili inşaat ve tamiratın yapılması zorunludur.
Aksi halde 98 inci madde hükümleri uygulanır.

Madde 32 – (Değişik : 22/5/1987 - 3373/9 md.)
Mülki hudutları içinde verimsiz devlet ormanı bulunan köylerde, köy nüfusuna kayıtlı ve
köyde devamlı oturan hane reisleri ile, hudutları içinde verimli devlet ormanı bulunan ve
nüfusu 2500'den aşağı olan kasabaların muhtaç halkına kendi ihtiyaçlarına sarfetmeleri
şartıyla yapacakları, ev, ahır, samanlık, ambar ve kümes ihtiyaçları için bir defaya mahsus;
okul, cami, köyyolu köprüsü ve köykonağı gibi köy müşterek ihtiyaçları için de ihtiyaç
hallerinde olmak üzere, en yakın satış istif yerlerinden maliyet bedelinin üçte biri karşılığı
yapacak emval verilir.
Bu yerler halkının yakacak odun ihtiyaçları her yıl en yakın istif yerlerinden maliyet bedelinin
üçte biri ile karşılanır.
Birinci fıkrada belirtilen köy ve kasaba hudutları dahilindeki ormanlardan ağaçlandırma, imar
ve bakım gayesi ile yapılan kesimlerle elde edilen yakacak odunlar tarife bedeli ile bu köy ve
kasaba halkına, ihtiyaçları için verilir.
31 inci maddenin yasaklarla ilgili hükümleri bu madde için de geçerlidir

ÜÇÜNCÜ FASIL
Hükmi şahsiyeti Haiz Amme Müesseselerine Ait Ormanlar
II. İdare ve muhafaza:
Madde 48 – Amme müesseselerine ait ormanların idaresi ve muhafazası devletin kontrol ve
murakabesi altında bu kanun hükümlerine göre sahiplerine aittir.
DÖRDÜNCÜ FASIL
Hususi Ormanlar
II. İdare ve muhafaza:
Madde 55 – Hususi ormanların idare ve muhafazaları, Devletin kontrol ve murakabesi altında
olmak üzere bu kanun hükümlerine göre sahiplerine aittir.
BEŞİNCİ FASIL
Müşterek Hükümler
I. Ağaçlandırma ve imar işleri:
Madde 57 – (Değişik : 5/6/1986 - 3302/8 md.)
Orman sahasını artırmak maksadıyla, orman sınırları içinde yangın ve çeşitli sebeplerle
meydana gelmiş açıklıklarda, verimsiz, vasıfları bozulmuş ve amenajman planlarında toprak
muhafaza karakteri taşımadığı halde muhafazaya ayrılmış orman alanları ile, Devlete ait olup

orman yetişme muhiti şartları bakımından elverişli olan yerlerde; köy tüzelkişilikleri ve diğer
gerçek ve tüzelkişiler tarafından Orman Genel Müdürlüğünce uygun görülecek planlara göre
ağaçlandırma yapılabilir.
Köy, kasaba ve şehirler civarında Devlete veya diğer kamu tüzelkişilerine ait arazilerle de
gerekli şartlar bulunduğu ve ilgili kuruluşların talebi olduğu veya muvafakatları alındığı
takdirde bu kuruluşlarca tesis edilmek ve bakılmak şartıyla orman idaresince ağaçlandırmalar
yapılabilir.
Bu yerler için lüzumlu fidan ile ağaçlandırma planları ve ağaçlandırma ile ilgili yardımlar
bedelsiz sağlanabilir. Ağaçlandırılan sahayı orman halinde koruyup idame ettirmeyenlerden
izin hakları geri alınır. İmar ihya çalışması yapılacak bozuk koru ve bozuk baltalık ormanların
da bu fıkra hükümleri uygulanır. Mülkiyeti hazinede kalmak üzere bu ağaçlandırma sonucu
meydana gelecek ormandan faydalanma usulü, bu Kanunda yer alan hususi ormanlara ait
hükümler göre yürütülür. Bozuk ormanlardan çıkacak her nevi orman emvali, üretim, taşıma
ve diğer giderler kendilerine ait olmak üzere bu sahaları boşaltıp ağaçlandıracaklara tarife
bedeli üzerinden pazar satışı olarak verilir. Uygulama usul ve esasları Tarım Orman ve
Köyişleri Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelikte gösterilir.
Madde 58 –(Değişik:5/11/2003-4999/11 md.)
Orman rejimine dahil veya yeniden orman tesis edilecek yerlerde havza bazında yapılacak
ağaçlandırma, erozyon ve sel kontrolü, çığ ve heyelanların önlenmesi, ekosistemlerin korunup
geliştirilmesi ve havzada yaşayan insanların hayat şartlarının iyileştirilmesi faaliyetleri, Çevre
ve Orman Bakanlığının koordinatörlüğünde ilgili kuruluşlarla birlikte hazırlanan entegre
projeler halinde uygulanır.
Ancak, Devlet ormanı içinden geçen mevcut demiryolu, karayolu ve köy yollarının tamiri,
tahkimi ve bakımı orman idaresine bilgi verilerek ilgililer tarafından yapılır.
Madde 61 – Orman hudutları dışında olup da ağaçlandırılması zaruri görülen yerlerde Orman
Umum Müdürlüğünce hazırlanacak plan dairesinde ağaçlandırma yapılır.
Madde 62 – (Değişik : 5/6/1986 - 3302/9 md.)
Ağaç sevgisinin yayılmasını ve kökleşmesini teminen Orman genel Müdürlüğü gerekli yayın
ve propagandayı yapar.
Öğrencilerin ve askerlerin ağaç dikimi ve bakımında görevlendirilmesi ve ağaçların faydaları
hakkında dersler okutulmasıyla ilgili esaslar Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı ile Milli
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı tarafından müştereken
hazırlanacak yönetmeliklerde düzenlenir.
II. Orman yangınlarının söndürülmesi:
Madde 68 – Ormanların içinde veya yakınında ateş ve yangın belirtisi görenler bunu derhal
orman idaresine veya en yakın muhtarlığa, jandarma dairelerine veya mülkiye amirlerine
haber vermeye mecburdurlar.
Yangın ihbarında Devlete ait her türlü askeri ve mülki haberleşme vasıtalarından derhal ve
parasız olarak faydalanılır.
PTT merkezleriyle, demiryolları istasyonlarından çekilen yangın ihbarına ait telgraflarla
yangının seyrini bildiren ve yangın hakkındaki yardım taleplerini ve söndürülmesine ait
direktifleri ihtiva eden telgraflardan ve aynı hususlara taalluk eden telefon muhaberatından
ücret alınmaz.
Yangın haberleşmesini en seri şekilde sağlamak üzere ormanlardaki yangın gözetleme kule ve
kulübeleriyle bakım merkezi ve orman teşkilatının kuruluş merkezleri arasında orman

idaresince gerektiği yerlerde telefon devreleri ve İcra Vekilleri Heyeti kararıyla ruhsat almak
suretiyle telsiz alıcı ve verici istasyonları tesis olunur.
Telefon devreleri PTT İdaresi santrallerine ve PTT İdaresinin santrali olmayan yerlerde
jandarma santrallerine bağlanabilir.
PTT santrallerine bağlı olanlar hariç olmak üzere hususi telefon hatları için hiçbir ücret,
resim, vergi ve ruhsat parası verilmez.
Madde 69 – Orman yangınlarında yangına civar köy ve kasabaların 18 yaşını bitirip 50 yaşını
doldurmamış bütün erkek nüfusu beraberinde mevcut balta, kürek, kazma, testere gibi yangın
söndürmeye yarayacak aletleriyle yangın yerine gitmeye ve yangını söndürmeye
mecburdurlar.
Söndürme işine gelenler yangını söndürmeye kafi gelmezse daha ilerdeki köy ve kasaba
halkından mükellef olanlar da yangın yerine gönderilirler. Aynı şekilde, vali, kaymakam,
nahiye müdürü ve köy muhtarları ve civardaki asker ve jandarma birlik kumandanları
bölgedeki orman başmüdürü ve onun lüzum göstereceği orman memurları yangın mahalline
yardımcı göndermeye ve bizzat gitmeye mecburdurlar. Yangın söndürülmesinde çalışanların
bu yüzden hasara uğrayan zati eşya ve teçhizatını Devlet ormanlarında orman idaresi, diğer
ormanlarda alakalıları tazmine mecburdurlar.
Bu maddenin tatbikatı hakkında Milli Müdafaa, Dahiliye ve Ziraat Vekaletlerince bu kanunun
neşri tarihinden itibaren üç ay zarfında bir talimatname hazırlanır.
IV. Kanuna aykırılık oluşturan fiillerin takibi: (1)
Madde 79 – (Değişik: 23/1/2008-5728/193 md.)
Orman memurları, bu Kanuna aykırılık oluşturan fiillere ilişkin delilleri bir tutanakla tespit
eder. Bu Kanuna aykırılık oluşturan fiillerin işlenmesi suretiyle elde edilen orman malları ile
bu Kanunda yer alan suçların işlenmesinde kullanılan nakil vasıtası ve sair eşyaya Ceza
Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre el konulur. Ancak, Cumhuriyet savcısına
ulaşılamadığı hallerde el koyma, orman işletme şefinin yazılı emri ile yapılır. Ayrıca, orman
muhafaza memurları Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre şüphelileri yakalama
yetkisine sahiptir.
Sahipleri tarafından tohum ve fidandan yetiştirilen hususi ormanlarda da bu madde hükümleri
uygulanır.
Talep vukuunda polis, jandarma, köy muhtar ve bekçileri orman memurlarına yardıma
mecburdurlar.
Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde, Ceza Muhakemesi Kanunu hükümleri uygulanır.
Orman suçlarına ait davalar mahkemelerce acele mevaddan sayılır.
Madde 84 – (Değişik: 23/1/2008-5728/195 md.)
Orman Kanununa aykırılık oluşturan fiillerden dolayı elkonulan ağaç, tomruk, kereste,
yakacak ve sair mahsuller, vazifeli orman memurları tarafından muhafaza edilmek üzere
orman depolarına, orman deposu yoksa ve fiilin işlendiği yer belediye hudutlarında ise o yer
belediyesine, köy hudutları içinde ise o köy muhtarına, yokluğunda vekiline, onun da
yokluğunda ihtiyar heyeti üyelerinden birine yediemin senedi mukabilinde teslim olunur.
Belediye veya köy yetkililerine teslim edilen bu mallar en kısa zamanda orman depolarına
idarece nakledilir. Bunlardan çürüyecek veya bozulacak olanlarla muhafazası zor ve masraflı
bulunanlar, Ceza Muhakemesi Kanununun 132 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları
hükümlerine uygun olarak orman işletme müdürlüklerinin müsadereli mallar satış
komisyonlarınca, mahallinde veya pazar yerlerinde ilan edilmek suretiyle derhal satılır.

Nakil vasıtası ve suç aletleri ile orman emvalinin satış bedelinin tamamı Orman Genel
Müdürlüğü hesabına irat kaydedilir.
V. Ceza Hükümleri:
Madde 91 – (Değişik : 23/1/2008-5728/198 md.)
14 üncü maddenin (A) ve (B) bentleri ile yasak edilen fiillerden dikiliden ağaç kesenler,
kökünden sökenler veya hayatiyetini sona erdirecek şekilde boğanlar, ağaçlardan yalamuk,
pedavra, hartama çıkaranlar üç aydan beş yıla kadar hapis ve bin güne kadar adlî para
cezasıyla cezalandırılır. Ancak suçun konusunun münhasıran yakacak nitelikte emval veren
ağaç olması halinde, verilecek ceza yarı oranında indirilir.
Suçun konusunun fidan olması halinde birinci fıkraya göre verilecek ceza bir kat artırılır.
Fidan ekim sahasını bozan kişi bir yıldan beş yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.
Birinci fıkradaki ağaç kesme ve sökme fiillerinin işlenmesinde motorlu araç ve gereçler
kullanılması halinde verilecek ceza bir kat artırılır. Ancak, fidanlar hakkında bu hüküm
uygulanmaz.
(Değişik beşinci fıkra: 31/3/2011-6217/11 md.) 14 üncü maddenin (A) ve (B) bentleriyle
yasak edilen ve yukarıdaki fıkralarda yazılı bulunmayan fiilleri işleyenlere, ikiyüzelli Türk
Lirasından ikibin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir. Bu fiillerin, 3 üncü madde
gereğince orman rejimi altına alınan yerlerde veya 23 üncü, 24 üncü ve 25 inci maddeler
gereğince muhafaza ormanı veya milli park olarak ayrılmış ormanlarda işlenmesi halinde
verilecek idarî para cezası beşyüz Türk Lirasından az olamaz. Bu fiilin konusunu oluşturan
veya işlenmesi suretiyle elde edilen eşyanın mülkiyetinin kamuya geçirilmesine de karar
verilir.
Bu Kanunun 14 üncü maddesinin (A) ve (B) bentlerine muhalif hareket edenler orman
sahipleri ise iki seneye kadar hapis ve adlî para cezasıyla cezalandırılır. Ancak kendi arazisi
üzerinde tohum ekmek veya fidan dikmek suretiyle yetiştirilecek ormanların sahipleri
yukarıdaki fıkra hükmüne tabi değildir.
Devama eden 92-114 maddeler orman suçlarına karşı ceza hükümlerini içermektedir.
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