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Özet: Ülkemizdeki orman alanları, her geçen gün azalmaktadır. Buna karşılık, odun hammaddesi
olarak binlerce kullanım alanına kaynak teşkil eden ormanların değeri ise her gün daha da artmaktadır.
Gelişmiş ülkelerde, yenilenebilen bu doğal kaynağın sınırlandırılması işlemi, yani kadastrosu hemen hemen
tamamlanmış durumdadır.
Orman kadastrosu, dar anlamda ormanların hukuki ve geometrik durumlarının tespiti ile, sınırlaması
kesinleşen ormanların tapuya tescil edilmesidir. Orman kadastro işlerinin yapılması 6831 sayılı "Orman
Kanunu"na göre Orman Kadastro Komisyonları'na verilmiştir. Komisyonların çalışmaya başlamasından
günümüze kadar geçen 58 yılda, ormanlarımızın sadece %60’ının kadastrosu tamamlanabilmiştir.
Orman kadastrosunu gerçekleştirecek olan Orman Kadastro Komisyonları'nın kuruluş şekli birçok
kez değiştirilmiştir. Bugüne kadar sağlıklı bir yapıya ve çalışma temposuna ulaşamayan Orman Kadastro
Komisyonları teorik ve pratik anlamda birçok problemlere sahiptir. Bu çalışmada, mevcut problemler ortaya
konularak araştırılmış ve sonuç olarak; komisyon sayısının yetersiz olduğu, teorik ve teknik konularda eksik
olduğu, kadastroda çalışan elemanların maddi ve manevi nedenlerle isteksiz olup meslek camiasında kadastro
komisyonlarının sürgün yeri niteliğinde görüldüğü, siyasi ve toplumsal baskıların olduğu vs. tesbit edilmiştir.
FOREST CADASTRE COMISSIONS
Abstarct: In Turkey, forest areas are decreasing every day. On the other hand, being a wood
product and the source of countless usage areas, the value of forest increases more and more. Delineation of
forest areas, known as forest cadastre, are completed in developed countries.
In general, with fprest cadastre the geometrical and legal status of forests are determined and
registered in Land Title. Forest cadastre are carried out by Forest Cadastre Comissions according to the
Forest Low 6831. Until today, only 60% of forest cadastre have been completed in 58 years from the start of
forest cadastre work.
The organization of Forest Cadastre Comissions have undergone various changes. Forest Cadastre
Comissions have long suffered from many organizational and practical problems. In this study, current
problems of Forest Cadastre Comissions are identified and examined. In result,, insufficient number of
comissions, lack of theoretical and practical background and low motivation ot working personnal, and
political and public pressure on the works of Forest Cadastre Comissions were identified as the main
problems.

1. GİRİŞ
Doğal bir servet olan ormanların önemi gün geçtikçe artmaktadır. Orman varlığının
birinci şartı uygun zemin yani orman yerleridir. Bu yerlerin vasfının ve bütünlüğünün
korunabilmesi de kadastro haritalarının yapılması ile sağlanabilir (1). Orman alanlarına
hakim olabilmek ve koruyabilmek için orman kadastrosunun biran önce bitirilmesi ve biten
çalışmaların da yaşatılması gereklidir
Genel manada kadastro, Taşınmaz mal mülkiyetinin belirlenmesi amacıyla yapılır.
Bu uygulama, 2613 Sayılı "Kadastro ve Tapu Tahriri Kanunu" nun 1. inci maddesinde,
gayrimenkul malların hukuki ve geometrik vaziyetlerinin tespit edilmesi ve gösterilmesi"
şeklinde tanımlanmıştır. Halen yürürlükte olan 3402 sayılı "Kadastro Kanunu" ile bu tanım
genişletilerek, kadastro haritalarının ülke nirengi ağına dayalı, tesviye eğrili yapılması esası
benimsenmiştir.
Ülkemiz orman alanları sınırlarını teknik ve yasal yönden güvence altına alma
işlerine başlangıçta "orman tahdidi" tanımı denilmiş ve daha sonra da bu tanım "orman
kadastrosu" olarak değiştirilmiştir. Orman tahdidi "orman mülki hudutlarını tayin etmek,
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bu hudutları noktalarla tespit etmek, bu noktaların kaybolmaması için gerekli tedbirleri
almak ve nihayet kaybolacak noktaların yeniden ihyasını mümkün kılacak mesnetleri
temin etmek” şeklinde tanımlamıştır (2). Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere tahdidinde
önce orman alanlarının sınırlandırılması, yani önce nerelerin orman olduğunun saptanması
gerekir. Ancak bu saptamadan sonra orman alanlarının teknik yönden güvence altına
alınması söz konusu olmaktadır. Diğer bir deyimle, teknik açıdan orman kadastrosu, orman
alanlarının belirlenmesi ve belirlenen bu orman alanlarının sınırlarının ölçülüp plana
bağlanması olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır (3).
Orman kadastrosu ilk kez 18.2.1937 tarih ve 3116 sayılı "Orman Kanunu" ile
esaslı olarak ele alınmış ve uygulanmaya başlanmıştır. 3116 Sayılı yasanın 133 üncü
maddesi uyarınca hazırlanan ve bu yasanın uygulanma şeklini gösteren 2/6737 sayılı ve
11.6.1937 tarihli "Orman Nizamnamesi"nde, orman tahdidi işlerinin uygulanması ile ilgili
hükümler bulunmaktadır. Ancak, orman tahdidi uygulanması ile ilgili asıl hükümler
1.12.1940 tarihinde yürürlüğe giren “Orman Tahdit ve Tescil Talimatnamesi” nde yer
almaktadır (3).
Günümüzde orman kadastrosu 6831 Sayılı Orman Kanunu’na göre yapılmaktadır.
1956 tarihli bu kanunda bugüne kadar birçok değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikler
tarihi sıraya göre; 1744 (1973), 2896 (1983), 3302 (1986) ve 3373 (1987) sayılı yasalarla
yapılmıştır. Ayrıca 6831 sayılı Yasadan önce ormanın tanımı, orman sayılmayan yerler ve
komisyonların kuruluşu konusundada 4785 (1945), 5653 (1950) ve 5658 (1950) sayılı
yasalarda birçok değişikliklerin yapılmış olması orman kadastrosunu olumsuz yönde
etkilemiştir.
2. ORMAN KADASTRO KOMİSYONLARININ TARİHÇESİ
1937’den beri çıkartılmış olan ormanla ilgili yasalarda sürekli değişen maddelerden
biriside Orman Kadastro Komisyonlarının kuruluşuna ait olan maddedir. 1744 sayılı
yasanın yürürlük tarihine kadar geçen süre içerisinde, komisyonun eleman sayısı ve bu
elemanların niteliklerinde değişiklikler yapılmıştır. 1744 sayılı yasa ile 1973 yılında
komisyonların ismi ve kuruluşları değiştirilmiştir.
2.1. 3116 Sayılı Kanuna Göre Tahdit Komisyonları
06.1937 tarihli 3116 sayılı kanunun 5 inci maddesine göre orman tahdit
komisyonları;
* Başkan (Ziraat Vekaletince tayin edilecek bir orman baş mühendisi veya mühendisi),
* Ormancı üye (Yüksek orman tahsili görmüş bir orman memuru),
* Hukukçu üye (Adliye Vekaletince hukuk mezunları arasında tayin edilecek bir hukukçu),
* 2 mahalli üye (Vukuf erbabından olarak beldelerde Belediye Encümenleri köylerde
İhtiyar Heyetleri tarafından seçilecek ikişer zat),
den oluşur.
Ayrıca bu komisyonlara yeteri kadar katip verileceği belirtilmiştir. Kısaca
komisyon, biri başkan olmak üzere 2 ormancı üye, 1 hukukçu üye ve 2 köy/belediye
üyesinden kurulurdu.
Yine aynı kanunun 11 inci maddesinde, tahdit komisyonlarının üye sayısının
yarısından bir fazlasıyla toplanabileceği ve mevcudun çoğunluğuyla karar verebileceği
belirtilmiştir. Buna ilaveten, oyların eşit olması durumunda, başkanın bulunduğu tarafın
reyinin geçerli sayılacağı belirtilmiştir. Böylece, komisyonlarda toplantı yapma ve karar
vermenin ne şekilde olacağı belirtilmiştir.
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3116 sayılı yasanın komisyonla ilgili olan bu hükümleri 03.04.1950 tarih ve 5653
sayılı kanunla değiştirilmiştir.
2.2. 5653 Sayılı Yasaya Göre Tahdit Komisyonları
5653 sayılı yasa ile, 3116 Sayılı Orman Kanunu'nun 35 maddesi değiştirilmiştir.
İşte bunlardan biri de komisyon kuruluşu ile ilgili olan 5 inci maddedir. Bu yasaya göre
tahdit komisyonları;
* Başkan (Yüksek orman mühendisi),
* Hukukçu Üye (Adalet Bakanlığınca hukuk mezunları arasından tayin edilecek bir
hukukçu ),
* İl Genel Meclisi Daimi Encümeni tarafından seçilecek bir üye
den oluşmuştur
Ayrıca bu komisyonlar beldelerde Belediye Encümenleri , köylerde İhtiyar
Kurulları tarafından seçilecek lüzumlu bilirkişilerin fikirlerinden de faydalanmışlardır. Bu
komisyonlara ihtiyaç kadar orman mühendisi ve katip verilmiştir.
5653 sayılı yasa ile komisyondaki üye sayısı 5’ten 3’e indirilmiştir. Sınırlamaya
ilişkin diğer hususlar aynen muhafaza edilmiştir.
3116 sayılı ilk "Orman Kanunu", 08.09.1956 tarihli 6831 sayılı “Orman Kanunu”
ile yürürlükten kaldırılmıştır.
2.3. 6831 Sayılı Orman Kanununa Göre Orman Tahdit Komisyonları
6831 sayılı yasa ile komisyonların üye sayısı 3’ten 7’ye çıkarılmıştır. Bu yasayla
üye sayısındaki değişiklikle beraber komisyonun karar verebilmesi için başkan, hukukçu
üye, ziraatçi üye ve seçilmiş üyenin bulunma koşulu getirilmiştir. Burada seçilmiş üye ile
İl Genel Meclisi veya Köy Üyesi kastedilmektedir. 6831 sayılı yasanın 7 nci maddesine
göre komisyonlar;
* Başkan (Ziraat Vekaletince tayin olunacak bir orman baş mühendisi veya yüksek orman
mühendisi),
* Hukukçu üye (Adliye Vekaleti'nce tayin olunacak en az 5 sene hakimlik veya avukatlık
yapmış),
* 2 Yüksek orman mühendisi veya orman mühendis muavini ,
* Ziraatçi üye (yüksek ziraat mühendisi veya ziraat teknisyeni),
* Tahdidi yapılacak vilayetin Umumi Meclisi'nce ve belediye hudutları içerisinde Belediye
Meclisi, köy hudutları içerisinde, Köy İhtiyar Meclislerince seçilecek bir asil bir yedek üye
den teşekkül etmiştir. Ayrıca komisyon başkanlığına lüzumu halinde teknik memur ve
katip verilebilmektedir. Buna göre tahdit komisyonları, üye sayısının yarısından bir
fazlasıyla toplanabilmekte ve oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın görüşü
geçerli olmaktadır.
6831 ile getirilen diğer bir yenilik ise komisyon bünyesine ziraatçi üyelerinde
katılmasıdır. 6831 sayılı kanunun komisyon ile ilgili hükümlerinde 1744 sayılı yasa ile
değişiklikler yapılmıştır.
2.4. 1744 Sayılı Yasaya Göre Komisyonlar
1744 sayılı yasa ile orman tahdit komisyonlarının ismi değiştirilerek "orman
kadastro komisyonu" olmuştur. Ayrıca bu yasa ile komisyonun kuruluşu ve çalışma
esasları da değiştirilmiştir. 1744 sayılı yasaya göre komisyon;
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* Başkan (Orman Bakanlığı'nca atanacak orman kadastro işlerinde çalışmış ve bu
Bakanlıkta veya bağlı ilgili kuruluşlarında en az 10 yıl hizmet görmüş bir orman yüksek
mühendisi),
* Hukukçu üye (Hakim veya avukatlık stajını yapmış veya Hukuk Fakültesi mezunu),
* Ormancı üye (Bir orman yüksek mühendisi veya orman mühendis muavini veya en az 10
yıl hizmet görmüş orman teknikeri üye),
* Ziraatçi üye (Bir ziraat yüksek mühendisi veya 10 yıl hizmet görmüş ziraat teknisyeni
üye),
* Orman kadastrosu yapılacak ilin Daimi Encümeni'nce İl Genel Meclisi üyeleri arasından
seçilecek bir üye,
* Mahalli Ziraat Odası başkanı veya kurulundan bir üye,
* Beldelerde Belediye Encümenleri'nce, köylerde Köy İhtiyar Kurulu'nca aralarından
seçilecek bir üye,
den oluşur.
Başkanın yokluğu halinde ormancı üye başkana vekalet eder. Ayrıca, komisyonun
emrine yeteri kadar teknik eleman ve memur verilir. Komisyon bünyesinde en az 3 "orman
kadastro ekibi" vardır. Bu yasaya göre orman kadastro işlerini orman kadastro ekibi
yüklenmiştir. Yani, 1744 sayılı yasa ile orman kadastro ekibi, orman tahdit komisyonunun
yerini almıştır.
Orman Kadastro Ekipleri;
* Başkan (Orman Bakanlığınca atanacak bir orman yüksek mühendisi veya orman
mühendis muavinin veya en az 5 yıl hizmet görmüş bir orman teknikeri),
* Bir orman yüksek mühendisi veya orman mühendis muavini veya orman teknikeri,
* Mahalli Ziraat Teşkilatınca görevlendirilecek bir ziraat yüksek mühendisi veya ziraat
teknisyeni,
* Beldelerde Belediye Encümeni'nce, Köy'lerde Köy İhtiyar Kurulunca aralarından
seçilecek bir üye
den oluşmuştur.
1744 sayılı yasa ile getirilen diğer bir yenilik ise orman sınırları dışına çıkarma
işlemlerinin orman kadastro komisyonlarına verilmesidir. 6831 sayılı kanunda 1744 sayılı
yasa ile yapılan bu değişiklikler 27.09.1983 tarihli 2896 sayılı yasa ile tekrar
değiştirilmiştir.
2.5. 2896 Sayılı Yasaya Göre Orman Kadastro Komisyonları
2896 sayılı yasa ile 6831’in 7 nci maddesinde değişiklikler yapılmıştır. Bu
değişikliğe göre orman kadastro komisyonları;
* Başkan (Tarım ve Orman Bakanlığı'nca atanacak orman kadastro işlerinde çalışmış ve bu
bakanlıkta veya bağlı kuruluşlarında en az 10 yıl hizmet görmüş bir orman yüksek
mühendisi veya orman mühendisi),
* Ormancı Üye (Bir orman yüksek mühendisi veya orman mühendisi veya bunların
bulunmaması halinde en az 10 yıl hizmet görmüş orman teknikeri üye),
* Ziraatçi üye (Bir ziraat yüksek mühendisi veya ziraat mühendisi veya bunların
bulunmaması halinde en az 10 yıl hizmet görmüş ziraat teknisyeni üye),
* Beldelerde Belediye Encümeni'nce, Köy'lerde İhtiyar Heyeti'nce seçilecek bir üye
den oluşmuştur.
Komisyonun emrine yeteri kadar teknik eleman ve memur verilir. Komisyon
başkanının bulunmaması halinde ormancı üye başkanlık görevini yürütür. Önceki
yasalarda olduğu gibi bu yasaya göre de oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın
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görüşü kabul edilir. Komisyonun çalışabilmesi için en az 3 üyenin hazır bulunması
gereklidir.
2896 sayılı yasa ile hukukçu üye komisyon bünyesinden çıkartılmıştır. Aynı
zamanda Orman Kadastro Komisyonlarının emrinde bulunan "orman kadastro ekipleri" de
kaldırılmıştır. Orman kadastro komisyonu ile ilgili bu hükümler en son 3302 sayılı yasa ile
değiştirilerek son şeklini almıştır.
2.6. 3302 Sayılı Yasaya Göre Orman Kadastro Komisyonları
1986 tarihli 3302 sayılı yasa ile orman kadastro komisyon elemanlarında aranan
şartlar tekrar değiştirilmiştir. Ayrıca mahalli ziraat odası temsilcisi de komisyon bünyesine
tekrar katılmıştır. Bu değişikliğe göre orman kadastro komisyonları;
* Başkan (Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığınca atanacak bir orman yüksek mühendisi
veya orman mühendisi),
* Ormancı üye (bir orman yüksek mühendisi veya orman mühendis veya bunların
bulunmaması halinde orman teknikeri),
* Ziraatçi üye (bir ziraat yüksek mühendisi veya ziraat mühendisi bunların bulunmaması
halinde ziraat teknisyeni),
* Mahalli ziraat odalarınca bildirilecek bir temsilci,
* Beldelerde Belediye Encümeni'nce, Köylerde Köy Muhtarlığınca bildirilecek bir temsilci
olmak üzere 1 başkan ve 4 üye,
den teşekkül eder.
Böylece, 4 kişiden ibaret olan orman kadastro komisyonunun üye sayısı 5’e
çıkarılmıştır. Halen, 3302 sayılı yasa ile değişik orman kadastro komisyonu günümüzde
orman kadastro işlerini yürütmektedir.
3. ORMAN KADASTRO KOMİSYONLARININ GÖREVLERİ
Bakanlık bünyesinde kurulu olan orman kadastro komisyonlarının görevleri gerek
orman kanununda gerekse yönetmelikte açıklanmıştır. Buna göre, orman kadastro
komisyonları;
1. Devlet ormanlarının, hükmi şahsiyeti haiz amme müesselerine ait ormanların ve hususi
ormanların kadastrosunun yapılması,
2. Ormanların içinde veya bitişiğinde bulunan her çeşit taşınmaz malların ormanla
müşterek sınırlarının tayini ve tespiti,
3. Evvelce orman tahdit ve kadastrosu yapılmış olan yerlerde 2 nci madde uygulaması
sırasında bağlantı kurulacak gerekli orman sınır noktalarının aplikasyonu ve bu uygulama
sonucunda ortaya çıkan yeni orman sınırının tespiti,
4. Önceden orman tahdidi veya kadastrosu yapılan, ancak gerek ölçüm gerekse haritalama
bakımından günün tekniğine uymayan, uygulamada güçlük çekilen köy ve belde sınırları
içinde kalan orman sınır hattının tamamının merkezden izin almak koşuluyla
aplikasyonunun yapılması, aplikasyon tutanaklarının usulüne uygun olarak düzenlenmesi,
haritalarının tekniğine uygun olarak yapılması, çeşitli mevzuatta yer alan ve komisyon
olarak yapılması gerekli bulunan orman kadastrosu ile ilgili iş ve işlemlerin yapılması
işlemleriyle görevlidir.
3402 sayılı "Kadastro Kanunu"na göre mülkiyet kadastrosu yapılırken, söz konusu
kanunun 4 üncü maddesinde, "kadastro çalışma alanı sınırında orman bulunduğu takdirde
durum çalışmaya başlamadan 2 ay önce OGM'ne bildirilir. Bu yerlerin orman sınırlaması
ve orman sınırları dışına çıkarma işlemleri 6831 sayılı "Orman Kanunu" hükümlerine göre
Orman Kadastro Komisyonları'nca tespit ve haritasına işaretlenerek tutanakları ile birlikte
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kadastro ekiplerine teslim edilir" denilmiştir. Yine aynı kanunun 7 nci maddesinin son
fıkrasında, OGM temsilcilerinin taşınmaz malların sınırlandırılması çalışmalarına
istedikleri takdirde gözlemci olarak katılabilecekleri belirtilmiştir.
5. ORMAN KADASTROSUNUN YAPILIŞI SIRASINDA KOMİSYONUN
KARŞILAŞTIĞI SORUNLAR
Ülkemizde orman kadastrosu iki şekilde yapılmaktadır. Bunlar 6831 sayılı "Orman
Kanunu" hükümlerine göre yapılan orman kadastrosu ve 3402 sayılı "Kadastro Kanunu"
hükümlerine göre mülkiyet kadastrosu ile birlikte yapılan orman kadastrosudur. Burada
sadece orman kadastro komisyonları tarafından yapılan orman kadastrosu konusuna
değinilecektir. Orman kadastrosu genel olarak aşağıdaki aşamaları kapsar:
1. Orman kadastrosu yapılacak il/ilçenin tesbiti,
2. Orman kadastrosuna başlamak için gerekli ilanların yapılması,
3. Komisyonun kurulması (Bilirkişilerin seçilmesi),
4. Gerekli bilgi ve belgelerin toplanması,
5. Orman sınır hattının belirlenmesi ve vasıf tayini,
6. Ormanların mülkiyetinin belirlenmesi,
7. Orman sınırları dışına çıkarılacak yer varsa bu yerlerin tesbiti,
8. Orman sınırlarının ölçülmesi ve sınır noktalarının koordinatlarının hesabı,
9. Orman kadastro haritasının çizimi,
10. Hazırlanan dosyanın incelenme, onay ve askı ilanı aşaması,
11. Kesinleşme ve tasdik aşaması ile sonuçta tescil aşaması.
Uygulayıcılardan edinilen bilgilere göre, bu işlerin yapılmasında Orman Kadastro
Komisyonları birçok sorunla karşılaşmaktadır. Gerekli olan bilgi ve belgelerin toplanması
aşamasında komisyonlar kendi kurumlarından (Orman İşletme Müdürlüğü) bile belge
almakta güçlük çekmektedir. Bu durum şeflikler ve işletmeler bazında iyi bir arşivlemenin
yapılmaması, ilgili Bölge Şefinin işlerinin yoğunluğu veya konuya yeterli ciddiyetle
yaklaşmamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca Bölge Şeflerinin çık sık değişmesi de bilgi
akışını engelleyen nedenlerden sayılabilir. Tapu ve Kadastro Müdürlüklerinden gerekli
olan belgelerin temini çok güç olmakta hatta bazen temin edilememektedir. Bazı belgeler
zamanında veya hiç temin edilemediği için karar verme aşamasında güçlük çekilmekte,
hatta yanlış veya eksik bir karar da verilebilmektedir.
Komisyonların karşılaştığı diğer bir problem ise yöre halkının baskısıdır. Halkımız
kadastro konusunda bilinçlendirilmediği için kısa vadede kendi çıkarlarını düşünmekte ve
kadastronun kendilerine zarar vereceği endişesini taşımaktadırlar. Ayrıca kadastrosu
yapılan komşu köylerdeki yüzlerce dava vatandaşın orman kadastrosuna sıcak bakmasını
engellemektedir. Vatandaşın, yıllar boyu "benim ormanım" diye bakıp, koruduğu ormanın
elinden alınacağı endişesini taşıması onun çeşitli baskılar kurmasına neden olmaktadır. Bu
durum göz önünde bulundurularak alınacak yasal düzenlemelere ihtiyaç vardır.
Komisyon sınır tespiti sırasında bilirkişiden yararlanma konusunda da zorluk
çekmektedir. Şöyle ki bilirkişi olarak seçilen kişiler objektif olamamakta ve olaya taraflı
olarak bakmaktadırlar. Kadastronun öneminin farkına varmadığı için de yanlış yönde
bilirkişilik yapabilmektedirler. Bilirkişilerden yeterince yararlanamamanın bir nedeni de
onlara ödenen tazminatların çok az olmasıdır.
Komisyon üyelerine teknik okullarda kadastro konusunda yeterli bir bilgi
verilmediği için arazi çalışmalarında zorluklar çekilmektedir. Fakültelerden yeni mezun
olanların herhangi bir meslek içi eğitime tabi tutulmadan komisyon üyeliğine atanmaları
beraberlerinde bir çok problemi de getirmektedir.
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Kadastro Komisyonları'nda çalışan elemanlarda bu göreve karşı çeşitli nedenlerden
dolayı büyük ölçüde ilgisizlik ve isteksizlik görülmektedir. Genelde Kadastro
Komisyonları sürgün yeri olarak nitelenmektedir. Bu durum yapılan tayinlerde kişilerin
bu işe uygun olup olmadıklarının (bedensel ve kapasite yönünden) göz önüne alınmaması,
kadastroda çalışma koşullarının çok zor olması ve komisyonların cazip yönünün
bulunmamasından kaynaklanmaktadır. Kısaca komisyonlar maddi ve manevi açıdan cazip
yönlere sahip değildir.
6. SONUÇ VE ÖNERİLER
Ormanlar korunduğu zaman kendini yenileyebilen doğal kaynaklardandır. Bu doğal
kaynağın korunmasında Devlete ve vatandaşa görev ve sorumluluk düşmektedir. Burada
Devletin görevi, orman sınırlarını ve kadastrosunu bir an önce bitirmek ve yaşatmak
olmalıdır. Aksi takdirde sınırları ve sahibi bilinmeyen ormanlar yok olmaya mahkumdur.
Orman kadastrosunun sağlıklı bir şekilde ve istenen hassasiyette yapılabilmesi ise
ilgili kanundan ziyade bu kanunu uygulayan Orman Kadastro Komisyonları'na bağlıdır.
Ne yazık ki, günümüzde orman kadastro komisyonları bu görevi yerine getirmekte bir çok
problemle karşılaşmaktadır. Eğer orman kadastrosunun bir an önce bitirilmesi isteniyorsa
komisyon üyelerinin çalışma şartlarının acilen iyileştirilmesi gereklidir.
Başlangıçta komisyon elemanları seçilirken bu işe gönüllü olanlara öncelik
verilmeli, kişilerin bu işe uygun olup olmadıklarına dikkat edilmelidir.
Komisyon üyeliğine atanan kişilerin bu işe başlamadan önce bir meslek içi eğitime
tabi tutulmaları gerekmektedir. Bu hizmet içi eğitimde kadastronun önemi, kanundaki ilgili
maddelerin yorumlanması ve açıklıkların giderilmesi konuları anlatılmalı ve uygulama
yapılmalıdır.
Aylarca ailelerinden uzakta ve zor koşullarda çalışan komisyon elemanlarının
maddi yönden tatmin edilmeleri gerekir. Yani, arazi tazminatları iyileştirilmelidir..
Komisyonların üzerinde aktif bir rol oynayan siyasi baskılar önlenmelidir. Zira
komisyonlar baskı altında sağlıklı kararlar verememektedirler.
Komisyonlara ilişkin düzenlemelerin sık sık değişmesi, uygun olmayan askı
zamanları, özellikle komisyonda bir "harita mühendisi"nin bulunmaması, diğer ilgili
ekiplerle yetersiz bağ kurma, yeterli hızlılıkta çalışamama, eksik komisyon sayısı ve üyesi
ile yetersiz maddi kaynaklar da karşılaşılan diğer problemlerdendir.
Orman sınırlandırma işi ile ölçünün ayrı tutulması da daha sağlıklı ve hızlı sonuca
ulaşmada yardımcı olacaktır.
Orman kadastrosunun bitirilmesi kadar yaşatılması da önemlidir. Orman sınırlarının
korunması ve yenilenmesi göreviyle İşletme Şefleri ilgilenmektedir. Bunun için teknik
okullarda bu konuya gereken önem verilmeli ve bu konuda eğitilmelidirler. Ayrıca halk da
bu sınır taşlarının korunması ve önemi konusunda bilinçlendirilmelidir.
ORKÖY kredileri verilirken orman kadastro işlemlerinin tamamlandığı köylerin
öncelikli tutulması halkın orman kadastrosuna olumlu yaklaşımını sağlayabilecektir.
Orman kadastrosunun tamamlanmamış olması dolayısıyla, sınırlarını bilmeyen
Orman Genel Müdürlüğü’nün bu durumdan kurtulabilmesi için konuya eğitim, uygulama,
bütçe imkanları ve hukuki düzenlemeler açısından reform niteliğinde bakması ve ortaya
koyacağı acil tedbirlerle çözüme yönelmesi, gerektiğine işaret edilmiştir.
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