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2/B UYGULAMASI İŞLEM ADIMLARI 

 

1- Orman Kadastrosu ve 2/b uygulaması yapılacak belde, mahalle ve köyler listesi mahalli 

Kadastro Müdürlükleri ile yapılacak çalışmalar neticesinde tanzim edilerek Bölge 

Müdürlüğü aracılığı ile her yıl en geç 15 Kasım’a kadar Genel Müdürlüğe intikal 

ettirilir. (Orman Kadastrosu ve 2/b Uygulama Yönetmeliği Madde:9) 

 

2- Genel Müdürlükçe onaylanan iş programları Orman Kadastro Başmühendisliklerine 

iletilmek üzere Orman Bölge Müdürlüklerine gönderilir. 

 

3- Orman Kadastro Başmühendisliklerince orman kadastrosu ve 2/b uygulamasının 

başlama tarihi, çalışılacak belde, mahalle ve köylere, bunlara bitişik belde, mahalle ve 

köylerde en az on beş gün önce uygun yerlere asılarak ilan olunur. Durum bir tutanakla 

tespit edilir.  Ayrıca, ilgili belediye başkanlıklarına ve İşletme Müdürlükleri ile illerde 

defterdarlık, ilçelerde mal müdürlüğüne çalışmaya başlamadan en az on beş gün önce 

yazıyla bildirilir. İlân ve bildirim tarihleri on beş günlük süreye dahil değildir. (Orman 

Kadastrosu ve 2/b Uygulama Yönetmeliği Madde:11) 

 

4- Orman Kadastro Başmühendisliklerince Orman İşletme Müdürlüğü, Kadastro 

Müdürlüğü, Tapu Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, Milli Parklar Bölge Müdürlüğü, askeri 

yasak bölge varsa Milli Savunma Bakanlığı ile Orman ve Tarım İl Müdürlüklerinden 

gerekli bilgi ve belgeler temin edilir. 

 

5- Orman Bölge Müdürlüklerince çalışma yapılacak birimler Valiliğe bildirilir. 

 

6- 15.01.2013 Uygulama Talimatı ile 2018/3 sayılı Genelge ve 6831 sayılı Kanunun 10. 

Maddesi gereği orman kadastro çalışmalarında yapılacak olan ölçüm ve haritalama 

işlerinin usulüne uygun olarak yapılmasının sağlamak ile kontrol onayının yapmak 

üzere Kadastro Müdürlüğünce kontrol mühendisi görevlendirilir. 

 

7- Komisyon belde/mahalle/köy temsilci üyeliğine; beldelerde belediye encümenince, 

mahalle ve köylerde muhtarlıkça bir asıl ve bir yedek temsilci üye Orman Kadastro 

Başmühendisliğinin yazılı isteği üzerine görevlendirilir. Komisyon Başkanı, arazi 

çalışmalarına katılmak üzere belde/mahallelerde belediye encümeninden, köylerde köy 

ihtiyar heyetinden, kısıtlı olmayan, kırk yaşını bitirmiş olan ve mahallîn özelliklerini, 

taşınmaz malların eski ve yeni sahiplerini, zilyetlerini, taşınmaz malların bulunduğu 

yerlerin mahallî adlarını bilen asıl ve yedek bilirkişileri seçmelerini ister. (Orman 

Kadastrosu ve 2/b Uygulama Yönetmeliği Madde:9) 
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8- Orman kadastro ve 2/b uygulama çalışmaları tamamlanan birimler Şekli ve Hukuki 

incelemesi yapılmak üzere Orman Bölge Müdürlüğüne gönderilir. (Orman Kadastrosu 

ve 2/b Uygulama Yönetmeliği Madde:45-46) 

9- Şekli Hukuki incelemesi tamamlanan birimler Orman Kadastro Başmühendisliklerine 

gönderilir.  Sonuçlandırma tutanağı düzenlenen belde, mahalle ve köyde kontrol 

mühendisince onaylanan haritalar ve tutanak suretleri en geç on beş gün içinde Orman 

Kadastro Başmühendisliğince ilgili belde, mahalle ve köyün uygun yerine asılmak 

suretiyle ilân edilir. (Orman Kadastrosu ve 2/b Uygulama Yönetmeliği Madde:48)  

 

İlan süresi otuz gündür. (6831 Madde:11) 

 

10- Orman İşletme Müdürlüklerince ilgili kadastro mahkemesinden açılan davaların listesi 

istenir. Mahkemece verilen cevabi yazıda; İtiraz süresi sonunda dava açılmadığı 

bildirilmesi halinde; kesinleşme tutanağı tanzim edilerek tescil edilmek üzere, Kadastro 

Müdürlüğüne gönderilir. (Orman Kadastrosu ve 2/b Uygulama Yönetmeliği Madde:52) 

 

11- Komisyonların bir belde, mahalle veya köyde yapacakları orman kadastrosu ve 2/B 

uygulama işleri bir bütün olup, çalışmalar birbirini takip eder. Bu uygulamalar belde, 

mahalle ve köy sınırları içindeki bütün ormanları kapsayacak şekilde yapılır. Bu şekilde 

bitirilen belde, mahalle ve köylerde tekrar orman kadastrosu ve 2/B uygulaması 

yapılmaz. (Orman Kadastrosu ve 2/b Uygulama Yönetmeliği Madde:10) 

 

12- Kadastro Müdürlüğünce 2/b blokları tescil edilir. 

 

13- Kadastro Müdürlüğünce kullanım kadastrosu yapılır ve askı ilanına alınır. (3402-Ek4, 

2012/5)  

 

NOT: Katkılarından dolayı Artvin Orman Bölge Müdürlüğü Harita Mühendisi Sayın Umut Murat KÖKSAL’a  

           teşekkürlerimi sunuyorum. 
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