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1983 ORMAN KORUMA VE FAYDALANMA
TÜZÜĞÜ

[(10.02.1984 - R.G.14 - EK III - A.E.81 Sayılı Tüzüğün), (22.10.1984 - R.G.92 - EK III -
A.E.507) Sayılı Tüzükle Birleştirilmiş Şekli.]

ORMAN YASASI

(Fasıl 60 ve 26/1995 Sayılı Yasalar)

14’üncü Madde Altında Tüzük

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Fasıl 60 Orman Yasasının 14’üncü
maddesinin kendisine verdiği yetkiyi kullanarak aşağıdaki Tüzüğü yapar.

BÖLÜM I

BAŞLANGIÇ

Kısa İsim 1. Bu Tüzük, 1983 “Orman Koruma ve Faydalanma Tüzüğü” olarak
isimlendirilir.

Tefsir 2. Bu Tüzükte metin başka türlü gerektirmedikçe :
“Devlet” Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini ;
“Bakanlık” Orman ve Çevre Koruma Dairesinin bağlı olduğu
Bakanlığı ;
“Yasa” Fasıl 60 Orman Yasasını ;
“Daire” Orman ve Çevre Koruma Dairesini ;
“Müdür” Orman ve Çevre Koruma Dairesi Müdürünü ;
anlatır.

BÖLÜM II

AMAÇ

Amaç 3. Bu Tüzüğün amacı, Ormanların korunması, Orman ürünlerinin
istihsali, değerlendirilmesi veya herhangi bir ruhsat alınması için
yapılacak işlem ve yöntemleri saptayarak yasa kurallarının daha etkin
bir şekilde uygulanmasını sağlamaktır.

BÖLÜM III.

GENEL KURALLAR

Fiat
Listesi
Düzenlemek

4. Bu Tüzüğe göre Devlet Ormanlarından Orman ürünü tasarruf izni
alan herhangi bir kişi izin aldığı ürünün değerini “Orman Ürünleri Fiat
Listesi” uyarınca öder. Orman Ürünleri Fiat Listesi hazırlanırken
ürünün pazar değeri veya hizmetin kıymeti kıstas kabul edilir. Orman
Ürünleri Fiat Listesi zaman zaman Müdürlükçe düzenlenir.
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İstihsal 5. Devlet Ormanlarından Orman ürünü istihsal etmek, kesmek, almak,
çıkarmak, başka hale sokmak, işlemek, taşımak için Müdüre dilekçe ile
başvurularak izin alınması zorunludur. Başvuru dilekçesinde istenen
orman ürününün tam tarifi, bulunduğu mevki ve istenen miktar ile
orman ürününün ormandan nakledileceği zaman, takip edilecek yol
güzergâhı ve hangi vasıta ile nakledileceği açıkça belirtilmelidir.

İnşaat
Yapmak

6. Devlet ormanlarında mandıra, ağıl veya başka bir bina inşa etmek
veya mevcut mandıra, ağıl veya binaları işgal etmek veya tamir etmek
için Müdüre dilekçe ile başvurularak izin alınması zorunludur. Başvuru
dilekçesinde inşa edilmesi tasarlanan mandıra, ağıl veya başka bir
binanın mevkii, tipi ve büyüklüğü plânla açıkca belirtilmelidir.

Hayvan
Otlatmak

7. Devlet ormanlarında hayvan otlatmak için Müdüre dilekçe ile
başvurularak izin alınması zorunludur. Başvuru dilekçesinde hayvan
cinsi ve sayısı ile bu hayvanların otlatılacağı tasarlanan saha ve süresi
belirtilmelidir.

Arazi
İcarı

8. Müdür herhangi bir orman açmasını veya bir kısmını veya orman
içindeki bitkilerin yıllık ürününü icar edebilir. İki yıldan fazla süreli
icarlar için önceden Bakanlığın yazılı onayının alınması zorunludur.

Odun
İstihsali

9. (1) Hiçbir kimse Müdürden yazılı izin almadan ; Devlet
sınırları dahilindeki herhangi bir araziden çam, servi, ardıç,
kavak, çınar, meşe, okaliptüs ağacı kesemez, taşıyamaz,
şeklini değiştiremez, bulunduramaz.

Devlet kontrolunda olmayan özel ormanlarla, özel
arazilerden (çam, servi, çınar, meşe, ardıç, kavak,
okaliptüs) ağacı kesmek istiyenlere, o ormanın veya
arazinin bulunduğu muhtarlıktan mal sahibi oldukları veya
mal sahibinin kesim iznini tevsik eden bir belgeyi Müdüre
ibraz etmedikçe kesim ve/veya taşıma izni verilemez.

(2) Yakacak odun (Dairenin özel damgası ile damgalanmadan)
herhangi bir Devlet ormanı özel orman veya özel araziden
nakledilemez.

(3) Bu Tüzük hükümleri ; ithal edilmiş keresteye ve özel
araziden toplanan ve satışa arzedilmeyen yakacak oduna
şâmil değildir.

Orman
ürünü
ihracatı

10. (1) Müdürden yazılı izin almadan hiçbir kimse yurt dışına
(Devletten başka bir ülkeye) orman ürünü veya mamulü
ihraç edemez. Müdür izin vermeden önce ithalâtcı ülkenin
standartlarına, ihraç edilecek orman ürünü ve mamullerinin
uygunluğunu kontrol eder.

(2) Bu Tüzük uyarınca ihracat izni almak için Müdüre dilekçe
ile başvurmak zorunludur. Başvuru dilekçesinde orman
ürünü veya mamulünün cinsi, miktarı, nereden temin
edildiği, nereye hangi limandan ve hangi tarihte ihraç
edileceği belirtilmelidir.
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Tüzüğe
aykırı
orman
ürünü
bulundurma

11. Hiçbir kimse bu Tüzük hükümlerine aykırı olarak kesilen, alınan
ve/veya taşınan orman ürününü bilerek tasarrufunda bulunduramaz ve
satamaz.

Odunla
İlgili
tesis
kurmak

12. (1) Devlet sınırları içerisinde kereste fabrikası, hizar atölyesi,
odun işleyen makine, motorlu zincir testeresi, odun
yakarak çalışan makine, tuğla, fayans, kireç, alçı, çimento,
odun kömürü, reçine, sakız, katran ve benzeri odun ve
diğer orman ürünlerinin damıtılmasından elde edilen
ürünlerin imalâtı için tesis veya ocak kurmak veya
çalıştırmak için Müdüre dilekçe ile başvurularak izin
alınması zorunludur.

(2) Başvuru dilekçesinde fabrika, makine, tesis ve ocağın ;
(a) Tipi, kuruluş ve çalıştırma gayesi,
(b) Kapasitesi, imal edilecek ürünün cinsi,
(c) Hammadde ve/veya odun gereksinmelerinin

karşılanması için yapılan düzenlemeyi açıkca
belirtmelidir. Ekte plân verilmelidir.

Defter tutma 13. Bu Tüzüğün 12. maddesi uyarınca yazılı izin alanlar :
(1) Tükettiği,
(2) Tasarrufunda bulundurduğu orman ürünü miktarını,
(3) Bu orman ürününü temin ettiği şahıs veya kaynaklar

hakkında defter tutmak ve giriş-çıkış hesaplarını
istendiğinde Müdürün kontroluna sunmak
zorunluğundadır.

Başıboş
hayvanlar

14. (1) Devlet ormanlarında başıboş bulunan hayvanlar herhangi
bir orman memuru, emniyet görevlisi, muhtar, ihtiyar
heyeti ve kırbekçisi tarafından müsadere edilebilir.

(2) Müsadere edilen başıboş hayvanlar 7 günü geçmiyen bir
süre için muhafaza altında tutulabilirler. Hayvanları
muhafaza altında bulunduran şahıs, hayvanların bakımını
yapmak yemleyip sulamak zorunluluğundadır.

(3) Yukarıda (2) fıkradaki süre dolmadan hayvan sahibi,
hayvanlarına sahip çıkıp onları istiyebilir. Aşağıda (5)
fıkrada yazılı tazminat resmi ile bakım masraflarını
ödemek şartıyle hayvanlar mal sahibine iade edilir.

(4) Bu Tüzük uyarınca müsadere edilen hayvanların sahibi (2)
fıkrada yazılı müddet sonunda hayvanlarına sahip çıkmaz
veya (3) fıkrada yazılı Tazminat Resmi ile bakım
masraflarını (hayvan başına günde 100.- TL) ödemezse
hayvanlar, Devletin malı olur ve Müdürün emrine göre
satılır veya elden çıkarılır.

(5) Tazminat Resmi, hayvanların müsadere altında bulunduğu
her gün/veya kısmı için hayvan başına 100.- TL’dir.

(6) Bu Tüzük hükümleri uyarınca müsadere altında
bulundurulan herhangi bir hayvan usulsüz olarak
müsadereden çıkarılamaz.
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Damga
aletleri

15. (1) Hiç kimse Müdürden yazılı izin almadan herhangi bir odun
damga aleti (çekici) imal edemez, kullanamaz veya
tasarrufunda bulunduramaz.

(2) Odun damga aleti (çekici) imal etmek, kullanmak veya
tasarrufunda bulundurmak için Müdüre dilekçe ile
başvurularak izin alınması zorunludur. Başvuru
dilekçesinde odun damga aleti (çekici)nin kullanılacağı
amaçlar açıkca belirtilmeli ; damganın ayni ölçekte deseni
ve marka örneği birlikte sunulmalıdır.

16. (1) Hiç kimse Müdürden yazılı izin almadan Devlet
ormanlarında çadır, karavan, kulübe veya başka bir yapı
kuramaz, işgal edemez.

(2) Çadır, karavan, kulübe veya başka bir yapı kurmak veya
işgal etmek için Müdüre dilekçe ile başvurularak izin
alınması zorunludur. Başvuru dilekçesinde çadır, karavan
veya diğer yapıların kuruluş veya işgal yeri, amacı ve
süresi belirtilmelidir.

Ticaret ve
iş ilişkileri

17. (1) Hiç kimse Müdürden yazılı izin almadan Devlet
ormanlarında köşk, tezgâh, araba, kamyonet veya başka bir
yapı kurmak veya kullanmak suretiyle ticaret veya başka iş
yapamaz ; yön gösteren işaret direği, reklâm tabelâsı, yafta
asamaz veya dikemez.

(2) Devlet ormanlarında köşk, tezgâh, araba, kamyonet veya
başka bir yapı kurmak veya kullanmak suretiyle ticaret
veya başka bir iş yapmak, yön gösteren işaret direği
dikmek, reklâm tabelâsı, yafta asmak için Müdüre dilekçe
ile başvurularak izin alınması zorunludur. Başvuru
dilekçesinde kurulacak veya kullanılacak köşk, tezgâh,
araba, kamyonet veya diğer yapıların, yön gösteren direk,
dikilecek reklâm tabelâsı ve asılacak afişlerin amacı,
mevkii ve süresi açıkça belirtilmelidir.

Orman
Yolları

18. (1) Müdür radyo ve/veya basına ilân vermek suretiyle herhangi
bir orman yolunu veya bir kısmını ulaşıma kapatabilir.

(2) Müdür uygun yerlere koyacağı ilân levhalarıyle ;
(a) Orman yolunu kullanacak araçların ağırlığını,
hacmini ve durumunu,
(b) Orman yolunu kullanma izni alan şahısların

uyacakları sürat limitini (tahdidini),
(c) Orman yollarının seyir yönünü,
(d) Orman yollarının iyi ve emniyetli bir şekilde

kullanılması için alınması gereken tedbirleri tesbit
eder.

(3) Bu Tüzük uyarınca Müdürün koyduğu kayıt ve şartlara
uymak zorunlu olup herhangi bir orman yolunu zarara
uğratacak kimse bu zararı tazmin etmekle yükümlüdür.
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Orman
telefonları

19. (1) Hiç kimse Müdürden izin almadan, kaza ve yangın ihbarı
dışında başka bir amaç için orman telefonlarını
kullanamaz. Telefon ücretlerinin ödenmesi halinde telefon
kullanma izni verilebilir.

Ruhsatların
taşınması

20. Bu Tüzük hükümleri uyarınca izin alanlar, bu izin belgelerini
taşımak ve herhangi bir orman memuru, emniyet görevlisi, muhtar,
ihtiyar heyeti üyesi ve kır bekçisi tarafından kontrol için istendiğinde
ibraz etmek zorundadır.

Ruhsatların
şartları ve
müddeti

21. Bu Tüzük hükümleri uyarınca verilen yazılı izin belgelerinde bu
izni veren yetkilinin, gerekli göreceği yükümlülük şartları ve geçerlilik
süresi belirtilir.

Ruhsatların
iptali

22. (1) Bu Tüzük hükümleri uyarınca verilen izin belgeleri
aşağıdaki nedenlerden ötürü iptal edilebilir.
(a) Orman Yasası ve bu Tüzüğe aykırı hareket etmek,
(b) İşlenen suçun takibine halel gelmemek üzere iznin

kayıt ve şartlarına aykırı hareket etmek.
(2) Bu Tüzük hükümleri uyarınca iptal edilen izin belgeleri,

izni veren yetkili makama iade edilir.

İzin
ücretleri

23. (1) Bu Tüzük uyarınca verilen izinlerin harçlarını (Ekteki
cetvel) Müdür saptar. Bu harçlar saptanırken ürünün pazar
değeri veya hizmetin kıymeti kıstas olarak kabul edilir.

(2) Cetvelde yazılı olmayan izinlerin harçlarını zaman zaman
Müdür saptar.

Suç ve
Cezalar
2.AE.507/84

24. Bu Tüzük hükümlerine ve bu tüzüğe istinaden verilen izin
şartlarına aykırı hareket edenler bir suç işlemiş olurlar ve 6 ayı
geçmeyen hapis cezasına veya 900.- TL’yi aşmayan para cezasına veya
her iki cezaya birden çarptırılabilirler.

BÖLÜM IV

SON HÜKÜMLER

Yürütme
2.AE.507/84

25. Bu Tüzüğü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu
adına Bakanlık yürütür.

Yürürlükten
Kaldırma
2.AE.507/84

26. Bu Tüzüğün yürürlüğe girmesi ile 28.12.1940 tarihli Orman
Tüzüğü yürürlükten kaldırılır.

Yürürlüğe
Giriş
2.AE.507/84

27. Bu Tüzük Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten başlayarak
yürürlüğe girer.
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CETVEL (TÜZÜK MADDE 23)

İzin Belgesi Ücreti

Hayvan Otlatma : -

Yalnız koyun için, olağanüstü durumlarda ve kısa süre için verilir.
Koyun yıl veya kısmı için 50.- TL/adet

Odun işleyen atölyeler – yılda 1000.- TL/adet

Yakacak odunla çalışan makine veya damıtma tezgâhları - yılda 500.- TL/adet

Yakacak odun kullanan ocak ve tesisler - yılda

(a) Kireç veya açlı ocakları - yılda 500.-TL/adet

(b) Çimento, kiremit, tuğla, terraumbra, çömlek

fabrikaları - yılda 500.- TL/adet

Odun kömürü, katran, zift yapılması - yılda 500.- TL/şahıs

Odun damga çekici yapımı bulundurulması veya kullanılması - yılda 1000.- TL/adet


