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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulu’nca 

19/2/2018 tarihinde kararlaştırılan “Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı” ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir.

Gereğini arz ederim.

  Binali	Yıldırım
  Başbakan

HAVALE EDİLDİĞİ KOMİSYONLAR
(1/929)

ESAS Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu

TALİ
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu 
Çevre Komisyonu 
İçişleri Komisyonu

GENEL GEREKÇE
Ülkemizin su kaynaklarının planlanması, değerlendirilmesi ve yönetilmesinden birinci derecede 

sorumlu kuruluş olan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, 6200 sayılı Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile kurulmuş, enerji, tarım, içmesuyu ve çevre 
olmak üzere dört farklı sektörde faaliyette bulunan merkez ve taşra teşkilatı olarak yapılanan yatırımcı 
bir kuruluştur. DSİ Genel Müdürlüğünün yatırım programında; Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP), 
Doğu Anadolu Projesi (DAP), Konya Ovası Projesi (KOP), Doğu Karadeniz Bölgesel Gelişme Planı 
(DOKAP), Zonguldak, Bartın, Karabük Bölgesel Gelişme Planı (ZBK) ve Yeşilırmak Havza Gelişim 
Projesi (YHGP) gibi ülkemiz yararına birçok nitelikli proje yer almaktadır. DSİ Genel Müdürlüğünün 
görevleri ile ilgili yatırımlarının daha hızlı ve verimli bir şekilde yapılabilmesi için, görev ve yetkilerine 
ilave edilmesi gereken hususlar ile Genel Müdürlükçe yürütülen bazı iş ve işlemlerde düzenleme 
yapılması ihtiyacı hasıl olmuştur. Bu doğrultuda Tasarı ile;

-  Pompajlı sulamalarında enerji giderlerini sağlayacak miktarda yenilenebilir enerji tesisi yapımına 
ve işletilmesine izin verilmesine, baraj ve gölet su yüzeyleri ile rezervuar alanında maksimum su kotu 
ile işletme kotu arasında kalan yerlerde güneş enerji sistemlerinin kurulmasına, su tahsislerinin DSİ 
tarafından yapılmasına ve arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetlerinin yürütülmesine,
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-  DSİ Genel Müdürlüğünce arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetlerini yürütmek üzere 
yeni Daire Başkanlıkları, yeni kadrolar ihdas edilmesine ve Genel Müdür Yardımcısı sayısının dörtten 
beşe yükseltilmesine,

-  DSİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak arazi toplulaştırması işlemleri ile sulama maksatlı 
tesislere su temin eden baraj ve gölet gibi depolama ve sulama tesisleri için sarf olunacak meblağların 
amortismana tabi olmamasına, sulama tesisleri sulama sahası içerisinde sulama yapan veya yapacak olan 
gerçek ya da tüzel kişilerin sulama tesisinden faydalanma sözleşmesini imzalamak şartıyla tesisin sağladığı 
hizmetten yararlanma hakkına sahip olacağına, işletme, bakım ve yönetim sorumluluğu devredilen 
sulama tesislerinde faydalananların ödeyeceği bedellerin devralan tarafından tahsil edileceğine,

-  DSİ Genel Müdürlüğündeki görevlerin yerine getirilmesinden dolayı haklarında ceza davası açılmış 
olan personelin, yargı sürecinde ödemek zorunda kaldıkları avukatlık ücretlerinin idarece ödenerek 
personele destek olunmasına, sulama kooperatiflerinin kurulmasına izin verilmesine ve denetlenmesine, 
sulama tesislerinden izinsiz olarak su kullananlara idari para cezası verilmesi öngörülmesine, işletme ve 
bakım gideri borcu olan çiftçilerin tarımsal destek ödemelerinin mahsup edilerek DSİ Genel Müdürlüğüne 
ödenmesine, DSİ Genel Müdürlüğünce uygun görülen sulama işletmelerinin diğer idarelere devrine, DSİ 
Genel Müdürlüğüne ilk defa açıktan atanacak mühendislerin sözlü ve/veya uygulamalı sınavla atanmasına,

-  Arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetlerinin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından 
DSİ Genel Müdürlüğüne geçmesi sebebiyle buna ilişkin personel, taşınır, hak ve borçlar ile sair diğer 
hususlara dair geçiş hükümlerine,

-  167 sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanunun ölçüm sistemlerinin kullanım maksadına, miktarına, 
havza sınırına ve diğer hususlara dair alınması gereken kararların Bakanlar Kurulu yerine DSİ Genel 
Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakanlık tarafından alınarak iş ve işlemlerin yürütülmesine, Damga 
Vergisi muafiyetinden sulama kooperatiflerinin de faydalandırılmasına, 1053 sayılı Belediye Teşkilâtı 
Olan Yerleşim Yerlerine İçme, Kullanma ve Endüstri Suyu Temini Hakkında Kanun kapsamında DSÎ 
Genel Müdürlüğüne borçlu olan belediyeler adına her yıl genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı toplamı 
üzerinden Maliye Bakanlığı veya İller Bankası Anonim Şirketi tarafından kesinti yapılmasına,

- Kamulaştırma davası neticesi verilen bedelin kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen 
bedele kadar olan kısmının ilgiliye ödenerek diğer kısmı için bloke edilen bedelin nemalandırılmak 
suretiyle kararın kesinleşmesinin beklenmesi ve kesinleşen karara göre ödeme yapılmasına,

-  2942 sayılı Kamulaştırma Kanununda kıymet takdirine yönelik olarak getirilen kriterler yanında 
ayrıca uygulanan objektif değer artışı uygulamasıyla taşınmazın değerinde %100, %200 gibi oranlara 
varan artışlar meydana gelmekte olup, bu maksatla objektif değer artışı uygulamasına taşınmaz 
kıymetinin %50’sini geçmemek üzere sınırlama getirilmesine,

-  Büyük projelerde kamulaştırılacak taşınmazlar üzerine yapılan sabit tesisler ile dikilen ağaçların 
bedelinin, kamulaştırma bedelinin tespitinde dikkate alınmayacağına ilişkin beş yıl olan süre sınırının 
Bakanlar Kurulu tarafından bir defaya mahsus olmak üzere beş yıl daha uzatılabilmesine,

-  Acele kamulaştırmaya ilişkin karardan sonra taşınmazın devir, ferağ ve temlikinin yapılamayacağına 
ve taşınmazın tahliye ettirileceğine,

-  Arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetlerinin DSİ Genel Müdürlüğü tarafından 
yapılması ile ilgili olarak 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu 
Kanununda, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda ve 639 sayılı Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede yer 
alan bazı hükümlerin değiştirilmesine ve kaldırılmasına, yatırım programında yer alan kamu yatırımı 
projeleri muhtevasında yapılan zorunlu ifraz iş ve işlemlerinin hızlandırılması amacıyla Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığının onayının aranmayacağına,
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-  3194 sayılı İmar Kanununa göre düzenleme ortaklık payının (DOP) artması halinde taşkın kontrol 
tesisi alanları için de pay ayrılacağına,

-  Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün üretim lisansı almadan çok maksatlı depolama tesisleri 
ve enerji tesislerini inşa etmek suretiyle bu kapsamdaki faaliyetlerini sürdürebilmesine ilişkin sürenin 
uzatılmasına,

-  5488 sayılı Tarım Kanununda düzenlenen tarım destekleme araçlarından kırsal kalkınma 
destekleri içinde yer alan toplulaştırma, tarla içi geliştirme hizmetleri ve sulama sistemlerinin 
desteklerinin desteğin DSİ Genel Müdürlüğü tarafından uygulanmasına,

-  Sulama birliklerinin yeniden yapılandırılmasına, 6172 sayılı Sulama Birlikleri Kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bazılarının kaldırılmasına, “Birlik meclisi”, “Yönetim kurulu” ve 
“Denetim kurulu” gibi organların kaldırılmasına, bu doğrultuda sulama birliği başkanlığı ile başkanın 
görev, yetki ve sorumluluklarının yeniden düzenlenmesine, başkanın kimler arasından ve hangi süre ile 
seçilebileceğine,

-  Sulama birliği üyelerine ve birlik üyeleri dışındaki su kullanıcılarına uygulanacak cezai 
müeyyidelerin düzenlenmesine, sulama birliklerinin denetiminin DSİ Genel Müdürlüğü, Orman ve 
Su İşleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılmasına, Birliğin hizmet alanı içerisinde sahip 
olduğu görev ve yetkilere ilişkin düzenlemeler yapılmasına,

-  Sulama işletme faaliyetlerini gerektiği şekilde yürütmeyen sulama kooperatiflerinin devir 
sözleşmelerinin feshedilebileceğine,

ilişkin düzenlemeler yapılmaktadır.

6831 sayılı Orman Kanununda değişiklikler yapılmak suretiyle, uygulamada güncelliğini yitiren 
maddeler yeniden düzenlenmekte ve zaman içinde uygulamada ortaya çıkan eksikliklere ilişkin 
düzenlemeler yapılmaktadır. Bu kapsamda Tasarı ile;

-  Ülkemiz orman kadastrosunun bitirilmesi hedefinin gerçekleştirilmesi ve işlemlerin hızlı ikmali 
maksadıyla ilgili hükümlerde yapılacak değişikliklerle kadastro komisyonlarının yapısının sadeleştirilmesi 
ve kadastro sırasında karşılaşılan teknik eksikliklerin giderilmesinin sağlanması amaçlanmaktadır.

-  Devlet ormanlarında dikili ağaç satışı ve amenajman planlarına göre yıllara sari satış hükmü 
getirilmektedir. Orman idaresince sınırları içinde Devlet ormanı bulunan köy ve kasabalardaki kooperatifler 
ile köy halkına yaptırılan üretim işlerine ait istihkak tutarlarının %7 fazlasıyla ödenerek hem ormancılık 
faaliyetlerinde işgücü kaybının hem de köylerden şehirlere göçün önlenmesi hedeflenmektedir.

-  Orman yangınlarının önleme ve söndürme çalışmalarının yürütülmesine ilişkin olarak günün 
şartları dikkate alınarak yapılan düzenlemelerle ormanların korunması ve yangınlarla etkin mücadele 
edilmesi amaçlanmaktadır.

- Bilim ve fen bakımından orman olarak muhafazasında yarar görülmeyen, üzerinde yerleşim yeri 
bulunan taşlık, kayalık ve fiilen orman vasfı taşımayan alanların orman sınırları dışına çıkarılması ve 
karşılığında iki katı kadar Hazine taşınmazının orman kurmak üzere Orman Genel Müdürlüğüne tahsis 
edilmesi öngörülmektedir.

-  Bitkilerin üretim, işleme ve dağıtım aşamalarında resmi kontrollerden sorumlu meslek mensupları 
arasına orman mühendisleri ve orman endüstri mühendisleri eklenmektedir.

Tasarı ile ayrıca Meteoroloji Genel Müdürlüğünün gözlem sahalarının başka maksatlarla imara 
açılmamasına ve 2873 sayılı Milli Parklar Kanununa tabi alanlara gelen ziyaretçilere uygulanacak giriş 
ücretlerinin tahsiline dair düzenlemeler yapılmaktadır.
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MADDE GEREKÇELERİ
Madde 1- DSİ Genel Müdürlüğü tarafından tamamlanarak işletmeye alınan pompajlı sulama 

tesislerinde sulama oranı elektrik giderleri sebebiyle planlamada öngörülen seviyelerde olmamaktadır. 
6200 sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 nci 
maddesinde yapılan değişiklik ile, baraj ve gölet su yüzeyleri ile rezervuar alanında azami su kotu 
ile işletme kotu arasında kalan yerlerde güneş enerji sistemlerinin kurulmasına yönelik DSİ Genel 
Müdürlüğüne talepler gelmektedir. Söz konusu taleplerden uygun görülenleri bedeli karşılığında 
kiralamak DSİ’nin görevleri arasına eklenmektedir.

Su kaynaklarının sınırlı olması ve bu kaynakların ülkemizde eşit dağılmaması sebepleriyle su 
kaynaklarının en iyi şekilde yönetilmesini gerektirmektedir. 16/12/1960 tarihli ve 167 sayılı Yeraltı 
Suları Hakkında Kanundaki hükümler gereğince yeraltı sularının araştırma ve kullanma belgeleri, 
izinleri DSİ Genel Müdürlüğü tarafından verilmektedir. Keza, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 
29 uncu maddesinin birinci fıkrasında “Hidrolik kaynaklar için üretim lisansı almak maksadı ile 
su kullanım hakkı anlaşması imzalamak üzere yapılan başvurularda, su kullanım hakkı anlaşması 
imzalanacak tüzel kişiyi belirlemeye DSİ yetkilidir.” hükmü bulunmaktadır. Ayrıca, 6200 sayılı 
Kanunun DSİ’nin gelirlerini düzenleyen 38 inci maddesinde atıfla/dolaylı olarak su tahsisi ibareleri 
yer almaktadır. Ancak, 6200 sayılı Kanunun ruhunda mündemiç bulunan ve kurulduğu günden bugüne 
uygulaya geldiği su tahsisi faaliyetleri anılan Kanunda açıkça yer almamaktadır. Ülkemizdeki yerüstü 
ve yeraltı su kaynaklarının zararlarını önlemek ve/veya bunlardan çeşitli yönlerden faydalanmak 
maksadıyla 6200 sayılı Kanunla kurulmuş bulunan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün su tahsisi 
yapmaya görevli ve yetkili olduğuna dair hükmün sarih olarak mezkûr Kanunda da yer almasında 
fayda bulunmaktadır. Bu kapsamda DSİ’nin kurulduğu 1954 yılından beri yürüttüğü faaliyetleri ve 
uygulamaları vesilesiyle doğrudan veya dolaylı olarak yaptığı su tahsislerine ilişkin olarak mezkûr 
düzenleme yapılmaktadır. Bununla birlikte, 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine 
Dair Tarım Reformu Kanununda yer alan yetkilerin DSİ Genel Müdürlüğüne verilmesi suretiyle 
arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri ile sulama faaliyetlerinin birlikte yürütülmesi 
hedeflenmekte olup, böylece bu hizmetlerin kamusal faydasının artırılması hedeflenmektedir.

Madde 2- 6200 sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanunun 4 üncü maddesinde yapılan değişiklik ile, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün arazi 
toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetlerine ilişkin görev ve yetkilerini yerine getirmek üzere yeni 
hizmet birimlerinin kurulması öngörülmektedir.

Madde 3- 6200 sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanunun 5 inci maddesinde yapılan değişiklik ile, Tasarı ile yapılan düzenlemelerle Devlet Su İşleri 
Genel Müdürlüğüne verilen yeni görevler uyarınca Genel Müdür Yardımcısı sayısının dörtten beşe 
çıkarılması öngörülmektedir.

Madde 4- 6200 sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanunun 25 inci maddesinde yapılan değişiklik ile, DSİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak arazi 
toplulaştırması işlemleri için yapılan harcamalar ile sulama maksatlı tesislere su temin eden baraj ve 
gölet gibi depolama tesisleri için sarf olunacak meblağların ve sulama tesislerinin amortismana tabi 
olmaması hususu düzenlenmektedir.

Madde 5- 6200 sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 
28 inci maddesinde yapılan değişiklik ile, sulama tesisleri sulama sahası içerisinde sulama yapan veya 
yapacak olan gerçek ya da tüzel kişilerin sulama tesisinden faydalanma sözleşmesini imzalamak şartıyla 
tesisin sağladığı hizmetten yararlanma hakkına sahip olması hüküm altına alınmaktadır.
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Madde 6- 6200 sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanunun 32 nci maddesine eklenen fıkra ile, işletme, bakım ve yönetim sorumluluğu kamu kurum 
ve kuruluşları dışındaki tüzel kişilere devredilmiş olan sulama tesislerinde, faydalananların ödeyeceği 
ücretler ve bunların ödeme süresine ilişkin hususlar devir sözleşmesi ile belirlenmesine ve bunların 
tahsilatına ilişkin düzenleme yapılmaktadır.

Madde 7- 6200 sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanunun 49 uncu maddesinde yapılan değişiklik ile, aynı konuda mahkemelerce farklı kararlar 
verilmesinin önüne geçilmesi ve uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesi maksadıyla Genel 
Müdürlüğün yargı harçları dahil her türlü harçtan, tapu ve kadastro işlemlerinden kaynaklanan döner 
sermaye hizmet bedellerinden, görevleri dolayısıyla yapacağı işlemler yönünden damga vergisi ve gelir 
vergisinden ve paydan, sahip olduğu bina, arsa ve araziden dolayı bina ve arazi vergisinden, görevlerin 
ifası için gerekli olup ithal edilecek, binek araçları hariç motorlu vasıtalar ile motorlu, motorsuz makine, 
cihaz, araç-gereç ve bunların yedek parçalarının her türlü vergi ve harçtan muaf olması öngörülmektedir.

Madde 8- 6200 sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna 
eklenen ek 7 nci madde ile, su tahsisinin mahiyeti ve mevcut hukuki durumun korunmasına ilişkin 
düzenleme yapılmakta, yatırım programında yer alan ve Maden İşleri Genel Müdürlüğüne bildirilen DSİ 
projeleri içerisinde kalan yerlerde, 3213 sayılı Maden Kanunu uyarınca maden arama ve/veya işletme 
ruhsatı verilmeden önce DSİ’nin uygun görüşünün alınması gerektiği hüküm altına alınmaktadır.

Sulama kanalları, yapıları ile ulaşım yolu olarak kullanılan sulama servis yolları, özellikle zaman 
içerisinde yerleşimin yoğunlaştığı bölgelerde, halkın can ve mal emniyeti açısından risk oluşturmaktadır. 
Muhtelif yerlerdeki müessif ölümlü olaylar neticesinde, ceza mahkemelerinde DSİ personeli “taksirle 
adam öldürme” isnadı ile yargılanmakta ve mahkemede şahsi savunma yapmak zorunda kalmaktadır. 
Bundan dolayı maddi ve manevi sıkıntılarla karşı karşıya kalan personelin görev motivasyonu olumsuz 
etkilenmektedir. Bu sebeplerle DSİ’deki görevlerin yerine getirilmesinden dolayı haklarında ceza 
davası açılmış olan personelin, yargı sürecinde ödemek zorunda kaldıkları avukatlık ücretlerinin Genel 
Müdürlükçe ödenerek personele destek olunması önem arz etmektedir. Bu itibarla 6200 sayılı Kanuna 
eklenen ek 8 inci maddede anılan konuya ilişkin düzenleme yapılmaktadır.

6200 sayılı Kanuna eklenen ek 9 uncu madde ile, DSİ Genel Müdürlüğü ve proje idareleri tarafından 
arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetlerinin yürütülmesi kapsamında yapılacak işlemler 
belirlenmektedir.

6200 sayılı Kanuna eklenen ek 10 uncu madde ile, sulama kooperatiflerinin kurulmasına izin vermek, 
sulama kooperatiflerini ve denetlemek veya denetlettirmek ve eylem ve işlemlerinin hukuka uygun 
olarak neticelendirilmesi için gerekli tedbirleri almak yetkisi DSİ Genel Müdürlüğüne verilmektedir. 
Ayrıca, sulama işletme faaliyetlerini gerektiği şekilde yürütmeyen sulama kooperatifleri ile yapılan devir 
sözleşmelerinin feshedileceğine yönelik düzenleme yapılmaktadır.

6200 sayılı Kanuna eklenen ek 11 inci madde ile, sulama tesislerinden izinsiz olarak su kullananlara 
idari para cezası verilmesi öngörülmekte ve sulama işletme ve bakım ücretlerini  veya  su  kullanım  
hizmet  bedelini  ödemeyen  çiftçilerin tarımsal destek ödemelerinin mahsup edilerek DSİ veya işletme 
ve bakım sorumluluğu devredilen gerçek veya tüzel kişiye ödenmesi hüküm altına alınmaktadır.

6200 sayılı Kanuna eklenen ek 12 nci madde ile, DSİ’ce uygun görülen sulama işletmelerinin 
ilgisine göre büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde bulunanların yatırım izleme ve koordinasyon 
başkanlıklarına, diğer yerlerde belediyelere ve il özel idarelerine devredileceği, bu idarelerin sulama 
işletmelerine dair görevleri ve diğer işletme şekillerine dair hususlar düzenlenmektedir.



‒ 9 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 548)

6200 sayılı Kanuna eklenen ek 13 üncü madde ile, DSİ’ye ilk defa açıktan atanacak mühendislerin 
Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubu puan sırasına göre her bir unvan için boş kadro sayısının 
dört katına kadar çağrılacak adaylar arasından Genel Müdürlükçe yapılacak sözlü ve/veya uygulamalı 
sınavla atanması öngörülmektedir.

6200 sayılı Kanuna eklenen ek 14 üncü madde ile, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünde arazi 
toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetlerinin yürütülmesi hizmetlerinde görev yapacak personel 
ile sulama birliklerinin yapısının değiştirilmesi sonucu ihtiyaç duyulacak olan mühendis unvanlı 
personel ve denetim hizmetlerinde istihdam edilecek personele ilişkin yeni kadrolar ihdas edilmesi 
öngörülmektedir.

Madde 9- 6200 sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanuna eklenen geçici 11 inci madde ile, arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetlerinin Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne devredilmesi sebebiyle buna 
ilişkin geçiş hükümleri düzenlenmektedir.

6200 sayılı Kanuna eklenen geçici 12 nci madde ile, anılan Kanunun 4 üncü maddesindeki 
düzenlemeye paralel olarak, maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tahakkuka bağlanmış ancak tahsil 
edilememiş baraj ve gölet gibi depolama tesislerinin sulama maksadına ilişkin yatırım bedeli ve sulama 
tesislerinin yatırım bedellerinin tahsilinden ve takip işlemlerinden vazgeçilmesi ve bu alacaklardan 
tahsil edilenlerin iade edilmeyeceği düzenlenmektedir.

6200 sayılı Kanuna eklenen geçici 13 üncü madde ile, maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce 
yapılmış olan su tahsislerinin mevcut hukuki durumlarını korumaya devam edeceğine ilişkin düzenleme 
yapılmaktadır.

Madde 10- 6831 sayılı Orman Kanununun 7 nci maddesinde yapılan değişiklik ile, orman 
kadastrosu çalışmalarını yürütmekle görevli orman kadastro komisyonları bünyesinde bir ziraat 
mühendisi yer aldığından, ziraat odasından da bir temsilci üyenin komisyon teşekkülünde yer alması 
zorunluluğu ortadan kaldırılarak, komisyonun oluşumu kolaylaştırılmaktadır.

Madde 11- Orman tahdidi veya kadastrosu yapılıp ilan edilerek kesinleşen, tapuya tescil edilmeyen 
orman haritalarındaki düzeltmeyi gerektiren tutanak, pafta ve zemin uyumsuzluğunun tespiti halinde bu 
uyumsuzluklar orman kadastro komisyonları marifetiyle düzeltilerek askı ilanına çıkarılmaktadır. Düzeltme 
çalışmalarına karşı sulh hukuk mahkemelerinde dava açılmaktayken orman kadastro komisyonlarının 
askı ilanına tabi olan diğer çalışmalarında ise kadastro mahkemelerinde dava açılmaktadır. Bu durumda 
komisyonlar aynı birimdeki düzeltme çalışmalarıyla diğer çalışmalarını eş zamanlı ilan edememektedir. 
Komisyonların düzeltme çalışmalarına karşı açılacak davaların da kadastro mahkemelerinde bakılmasıyla 
fazladan emek, zaman ve ekonomik kayıplar önlenmiş olacaktır. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri 
Kanununda yapılan değişikliklerle sulh hukuk mahkemelerinin görevleri de değiştirildiğinden 6831 sayılı 
Orman Kanununun 9 uncu maddesinde bu yönde değişiklik yapılmaktadır. 

Madde 12- Orman ve Su İşleri Bakanlığı orman ürünü işleyen fabrikaların kurulması aşamasında 
hiçbir yerinde müdahil olmadığı gibi fabrikanın çalışması esnasında kaçak orman ürünü işleyip 
işlemediğine dair kontrol ve denetimi her zaman yapabilmektedir. Bakanlık onayı ile orman ürünlerini 
işleyecek fabrika kurulması gereksiz bürokrasiye sebep olmakta, ülke ormanlarının korunması ve 
verimli bir şekilde işletilmesi açısından orman ürünü işleyen her çeşit fabrikaların açılmasındaki 
engellerin kaldırılması gerektiğinden, 6831 sayılı Orman Kanununun 18 inci maddesinde yer alan 
fabrikaların kurulmasının izne tabi olduğu hususu madde metninden çıkarılmaktadır. Böylece bu tür 
fabrikaların yapılması ile birlikte küçük ölçekli orman ürünü işleyen tesislerin sayısı azalacak olup, 
kontroller fabrikalar üzerinden yapılacağından denetimler amacına ulaşacaktır.
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Taş, kum, toprak ocaklarının açılması 3213 sayılı Maden Kanunu kapsamına alınmakta olup, bu gibi 
talepler 6831 sayılı Kanunun 16 ncı maddesine göre işlem gördüğünden bu hüküm madde metninden 
çıkarılmaktadır.

Madde 13- 6831 sayılı Orman Kanununun 30 uncu maddesinin mevcut halinde Devlet 
ormanlarından elde edilen orman ürünlerinde açık artırmalı satışın esas olduğu düzenlenmektedir. 
Madde ile, dikili ağacın da orman ürünü olduğuna vurgu yapılmaktadır.

Orman ürünleri satışlarının dikili halde ve orman içinde satılması, orman ürünlerinin en iyi 
standartla üretilerek kullanım alanlarına en kısa sürede kaliteli ve taze olarak ulaştırılması, ekonomik 
olmayan kesim, sürütme, istifleme, taşıma ve depolama işlemlerinden kaynaklanan yüksek maliyetin 
önlemesi ve orman köylülerinin alacağı payın artırılması gibi çok yönlü faydaları olan dikili ağaç 
satışları madde ile düzenlenmektedir.

Ayrıca orman ürünleri kullanan sektörlerin ileriye yönelik programlarını yapabilmeleri ve 
hammadde garantisi verilebilmesi noktasında dikili ağaç da dahil orman ürünlerinin çok yıllık olarak 
satışına imkân sağlanmaktadır.

Madde 14- 30/5/2000 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 4570 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle 
tesis şartının kaldırılmasıyla, katma değer oluşturmak ve istihdam sağlamak suretiyle orman köylerinin 
yerinde kalkındırılması gayesiyle düzenlenen 6831 sayılı Orman Kanununun 34 üncü maddesinin 
kooperatiflerce üretilip satış yerlerine getirilen tomruk ve sanayi odunlarının %25’inin indirimli fiyatla 
kendilerine satılmasına ilişkin hükmünün maksadından uzaklaştığı, ayrıca söz konusu hüküm gereğince 
kooperatiflere tomruk ve sanayi odunu satışı için talep alınması, kura çekilmesi, satış sürecinin 
beklenmesi gibi prosedürlerin pazarlamayı zorlaştırdığı, zaman kaybına sebep olduğu ve böylece 
açık hava şartlarında bekleyen emvalin kalite ve değer kaybına yol açtığı bilinmektedir. Gayesinden 
uzaklaşan, orman ürünlerinin kalite kaybına yol açan söz konusu hüküm yürürlükten kaldırılmaktadır. 
Bu hakkın yerine 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında isteğe 
bağlı olarak kendi sigorta primlerini kendileri ödeyen gerçek kişiler ile orman kooperatifleri üyelerine 
sigorta primlerini zamanında ödeyebilmeleri ve sosyal güvenlik haklarından yararlanabilmelerine 
destek olmak gayesiyle yapmış oldukları işler karşılığı hak etmiş oldukları tutar %7 fazlasıyla 
ödenecektir. Bu şekilde hiçbir sosyal güvencesi olmayan veya sigorta primlerini ödemekte zorlanan ve 
ormancılık faaliyetlerinde çalışanların sosyal güvence çatısı altına alınmasına destek sağlanarak hem 
ormancılık faaliyetlerinde işgücü kaybının hem de köylerden şehre göçün önlenmesi hedeflenmektedir.

Diğer taraftan baltalık ormanlardan, koruya tahvil sahalarından ve ağaçlandırılacak yapraklı bozuk 
ormanlardan birim fiyat (vahidi fiyat) esasına göre yaptırılmaya devam edilen üretim işlerinde kesme 
ve taşıma işini şartnamedeki süre ve esaslara uygun olarak yapanlara, maliyet bedeli üzerinden köylü 
pazar satışı hakkı verilmeye devam edilecek olup, bu hakka ilaveten maliyet bedeli üzerinden dikili 
ağaç satışı da getirilmektedir.

 Madde 15- Dikili ağaç satışlarında üretim işçiliği alıcı tarafından gerçekleştirilmektedir. 6831 
sayılı Orman Kanununun 40 ıncı maddesinde yapılan değişiklik ile, Devlet ormanlarında orman 
idaresi tarafından gerçekleştirilen işlerde orman kooperatiflerinin ve köylülerinin öncelik hakkının 
devam etmekte olduğu, dikili olarak satılan yerlerde ise işin alıcı tarafından yaptırılması, alıcının da 
işi istediğine yaptırma hakkı olduğu hususuna vurgu yapılmaktadır. Bu şekilde dikili ağaç satışlarının 
artırılması ve yaygınlaştırılmasındaki engelin kaldırılması öngörülmektedir.

Ayrıca ağaçlandırma faaliyetlerine ait arazi hazırlığı işlerinin makine gücü ile yapılmasının 
gerektiği hallerde, orman kooperatifleri ve köylülerinin öncelikleri kaldırılarak, gerekli iş ve makine 
gücüne sahip firmalar tarafından işin yapılması ormanların geliştirilmesi ve genişletilmesine yönelik 
çalışmalarda uygulamaların daha verimli bir şekilde yürütülmesine de imkân sağlamış olacaktır.
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Madde 16- Ülkemizde orman alanları ile ziraat alanları ve yerleşim alanları iç içe bulunmakta 
olup aralarında fiziki olarak bir ayırıcı unsur olmadığı için ormanlık alandaki bir yangın kolaylıkla 
ziraat alanlarına ya da yerleşim alanlarına geçebilmektedir. Aynı şekilde ziraat alanındaki ya da 
yerleşim yerindeki bir yangın da kolaylıkla ormanlık alana geçebilmektedir. Dolayısıyla orman sınırları 
dışında yer alan bir alandaki ateş ya da yangına orman yangınlarıyla mücadele ekiplerinin müdahalesi 
gerekmektedir. Vatandaşlar da ormanlık alandaki yangınlardan kendi mal ve canlarının zarar 
görmemesi için müdahale edip yangın söndürme çalışmalarına katılmak istemektedirler. Olayın akışı 
içinde bir anda yangınla mücadele etmek zorunda kalan vatandaşların birçoğunun yangınla mücadele 
eğitimleri ve koruyucu donanımları olmadığı için hayati tehlike meydana gelmektedir. Yangınların çok 
hızlı gelişmeleri ve açık alanda bulunmasından dolayı çevre emniyeti alınıp yangın alanına giriş çıkışı 
sınırlamak teknik olarak mümkün olmamaktadır.

Orman sınırları dışındaki ormanlık alana yakın bir noktada başlamış olan küçük bir yangının 
söndürülmemesi durumunda ormana sirayet etme ihtimali genel olarak çok yüksektir. Orman dışı 
yangınlara müdahale görevi asıl olarak orman yangın ekiplerinin görevi olmamasına rağmen zorunlu 
olarak müdahale edilmesi gereken durumlar oluşabilmektedir. Orman idaresi ve vatandaşların dışında; 
maden ocakları, özel orman sahipleri, büyük tarımsal işletmeler ya da hafriyat firmaları gibi tasarrufları 
altında iş makinası ve yetişmiş personel bulunan gerçek ve tüzel kişiler ile dernek, vakıf, gençlik 
kulüpleri ve benzeri sivil toplum örgütleri de yangınlara gönüllü olarak katılmak ve mücadele etmek 
istemektedirler. Bu gibi gerçek ve tüzel kişiler ile sivil toplum örgütlerinin, gönüllü olarak yangınlarla 
mücadele ve yangınlara müdahalesinin kanuni bir yapıya kavuşturulması gerekmektedir.

Orman köylerinde nüfus azalmış ve yaşlanmış olup yangın söndürme çalışmalarına katılan 
vatandaşlarımız yangın söndürme konusunda eğitimsiz ve koruyucu güvenlik malzemelerinden 
yoksundur. Ülkemizdeki değişim ve gelişimle birlikte ilgili kanun maddesinin uygulanabilirliği 
kalmamış ve fonksiyonunu yitirmiştir. Diğer ülkelerde de benzer bir uygulama örneği kalmamıştır. 
Yeni gelişmeler ve ihtiyaçlar 6831 sayılı Orman Kanununda düzenleme yapılmasını gerektirmektedir.

Orman yangınları sonuç itibarıyla bir afet olup özel ya da resmi, canlı ya da cansız ayırımı 
yapmadan her türlü canı ve malı tehdit etmektedir. Bu anlamda yangınla mücadelede özel ya da resmi 
ayrımı yapmadan her türlü imkândan faydalanılması, bu faydalanılma sırasında vatandaşın bir zararı 
varsa bu zararın giderilmesi, kanuni güvenceye alınması, doğrudan yangınla mücadele görevi ve 
sorumluluğu olmayan kişi ve kurumların yaptığı masrafların karşılanması gerekmektedir.

 Madde 17- Orman yangınları ile mücadelede her yıl yangın mevsimi süresince (1 Mayıs-30 
Kasım) yangın gözetleme kulelerinde, ekip binalarında ve yangın harekât merkezlerinde işçi personel 
istihdam edilmektedir. Orman yangınlarının gün içerisinde çıkma zamanlarının belli olmaması, yangın 
ekiplerinin konuşlanma yerlerinin orman içlerinde ve yerleşim yerlerine çok uzak olması sebebiyle 
buralarda çalışan işçilerin çalışma sürelerinin 4857 sayılı İş Kanununda yer alan hükümlerden farklı 
şekilde düzenlenmesi ihtiyacı hasıl olmuştur.

Genel olarak, yangın gözetleme kuleleri ile yangın ekip binalarının yerleşim yerlerine uzak olması, 
buralara ulaşımın kimi zaman iki ila üç saati bulması ve arazinin fiziki şartlarından dolayı vardiya 
sistemine geçilememiştir. Kaldı ki vardiya sisteminin uygulanması halinde 752 yangın gözetleme 
kulesi ve 1.008 yangın ekip binası olduğu gözönüne alındığında mevcut işçilere ilaveten 15.000 işçiye 
daha ihtiyaç duyulacaktır.

Yangın ekip bina ve kulelerinde istihdam edilen işçiler günlük çalışma saatleri dışında kalan 
zamanda, bu yangın ekip bina ve kulelerinde bulunan sosyal tesis ve lojmanlarda ücretsiz barınmakta, 
dinlenme ve sosyal ihtiyaçları Orman Genel Müdürlüğü tarafından karşılanmaktadır. Bu işçilere hafta 
ve bayram tatil izinleri kullandırılmaktadır. Günlük mesai saatlerine uyulmakta ve gerektiği hallerde 
fazla mesai yaptırılmaktadır.
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Ormanlar genellikle yerleşim yerlerine uzak olduğu için buralarda çalışan kişiler mesaisi sona 
erdiği halde kendi tercihleriyle evlerine dönmemekte, normal çalışma sürelerinin ücretleri ve günlük 
fazla mesailerinin dışında idareden ayrıca ücret talep edilmekte ve hukuki ihtilaflar ortaya çıkmaktadır. 
Bu kapsamda 6831 sayılı Orman Kanununun 72 nci maddesinde yapılan düzenleme ile, özel bir çalışma 
usulü getirilmektedir.

Madde 18- 6831 sayılı Orman Kanununun ek 5 inci maddesinde yapılan değişiklik ile, anılan 
Kanunun uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek üzere Orman Genel Müdürlüğüne 
yönetmelik çıkarma yetkisi verilmesi hususu düzenlenmektedir.

Madde 19- Orman kadastrosu yapılmayan veya orman kadastrosu sınırları dışında kalan yerlerde; 
ağaçlandırma ve erozyon kontrol çalışmaları sırasında kamulaştırmaksızın Orman Genel Müdürlüğü 
tarafından ağaçlandırılmış olan gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri adına tapulu taşınmazlar için 
sahipleri tarafından açılan kamulaştırmasız el atma davalarında, bilirkişi tespitlerine göre mahkemelerin, 
taşınmazların piyasa değerinin çok üzerinde tazminata hükmettiği görülmektedir. Usulüne uygun bir 
kamulaştırma yapılmaksızın kamu hizmetlerine tahsis edilmek üzere kurumların özel mülkiyete konu 
taşınmazlara el koymalarının Anayasa ve kanunların izin verdiği bir eylem olmadığı da bilinmektedir. 6831 
sayılı Kanuna eklenen ek 15 inci madde ile, halihazırda sosyal ve ekonomik problem olarak mevcudiyetini 
devam ettiren bu sorunun çözüme kavuşturulması ve gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri adına tapulu 
taşınmazlar üzerinde bulunan orman varlığının kamu yararına kazandırılması hedeflenmektedir.

Orman kadastrosu yapılmayan veya orman kadastrosu sınırları dışında kalan yerlerde ağaçlandırma 
ve erozyon kontrol çalışmaları sırasında gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri adına tapulu olduğu halde 
kamulaştırılmaksızın ağaçlandırılmış olan taşınmazlar ile ilgili sorunun dava yoluna gitmeden, madde 
hükümleri gereğince çözüme kavuşturulması amaçlanmıştır.

Düzenleme ile, orman varlığı kamu yararına kazandırılacak olup taşınmaz sahiplerinin de 
mağduriyetlerinin giderilmesi amaçlanmaktadır.

6831 sayılı Kanuna eklenen ek 16 ncı madde ile, kesinleşen orman sınırları içinde kalmakla 
birlikte, bilim ve fen bakımından orman olarak muhafazasında hiçbir yarar görülmeyen ve tarım 
alanına dönüştürülmesi de mümkün olmayan yerler ile üzerinde yerleşim yeri bulunan ya da yerleşim 
yeri oluşturulması uygun olan taşlık, kayalık, verimsiz ve fiilen orman vasfı taşımayan alanların 
değerlendirilebilmesi amaçlanmaktadır.

6831 sayılı Kanuna eklenen ek 17 nci madde ile, 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi 
ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanunla orman köyü veya belde iken büyükşehirlerde mahalleye dönüşen yerlerin 
haklarının devam edebilmesi için mevcut Kanun maddesini yürürlükten kaldıran ve yeni madde 
ihdası olan Kanun maddesi içinde hakların devamı noktasında ve bu hakları düzenleyen 6831 sayılı 
Kanunun ilgili maddelerinde hakları sınırlayan kuralların burada da devam etmesi ve büyükşehirler 
dışındaki köy ve kasabalarla eşitliğin sağlanabilmesi için Kanun maddesi içinde ayrı bir madde hükmü 
düzenlenmektedir.

Madde 20- Madde ile, 6831 sayılı Orman Kanununun uygulanabilirliğini yitiren 70 inci ve 73 
üncü maddeleri yürürlükten kaldırılmaktadır.

Madde 21- Devlet adına ormanların işletilmesi çiftçilik olarak değerlendirilemeyeceğinden 6964 
sayılı Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanununun l/A maddesinin birinci fıkrasının “Çiftçilik” 
tanımında yer alan “orman” ibaresinin yürürlükten kaldırılması uygun olacaktır.
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Orman Genel Müdürlüğü, 3234 sayılı Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun çerçevesinde ormancılık 
hizmeti sunmak maksadıyla faaliyetlerini sürdürmekte olan tüzel kişiliğe sahip özel bütçeli bir kamu 
kuruluşudur. Genel Müdürlüğün en önemli kuruluş gerekçesi, ormanların korunması, iyileştirilmesi 
ve geliştirilmesi yönünde her türlü teknik ve idari iş ve işlemleri yapmaktır. Söz konusu iş ve işlemler, 
Genel Müdürlüğün taşra teşkilatını oluşturan 28 adet orman bölge müdürlüğü ve bunlara bağlı 243 adet 
orman işletme müdürlüklerince yerine getirilmektedir.

Orman Genel Müdürlüğünün bir başka görevi de yenilenebilir bir doğal kaynak olan ormanlarımızı 
devamlılığını sağlamak maksadıyla teknik ve ekonomik icaplara göre yönetmek ve işletmektir. 
Buradaki “işletmek” ifadesini salt ekonomik fayda sağlamak (kâr amacı güdülerek) maksadıyla 
yapılan faaliyetler olarak değerlendirmek mümkün değildir. Mevcut orman işletme müdürlüklerinin bir 
kısmında üretim dahi yapılmamakta, buralarda daha çok ormanların korunması, geliştirilmesi, ekolojik 
ve sosyal işlevlerine ilişkin faaliyetler sürdürülmektedir. Ormanlara yapılan müdahaleler, ormanların 
devamlılığını sağlayan (dikim, gençleştirme), ormanların biyotik ve abiyotik zararlılara (yangın, 
fırtına, kar kırması, böcek zararları ve benzeri) karşı stabilitesinin (dayanıklılığını) artırılmasına 
yönelik yapılan faaliyetlerdir. Söz konusu faaliyetler, ormancılık eğitimini almış teknik elemanlarca 
orman ekosistemi ve ekosistemde yer alan ağaç ve ağaççıkların biyolojilerine uygun olarak yapılan 
müdahalelerdir. Genel Müdürlüğün bu faaliyetleri sonucu ortaya çıkan orman emvallerinin ekonomik 
değeri olanlarını en iyi şekilde değerlendirmesi kanuni görevidir. Burada önemli olan husus orman 
işletmeciliği ya da orman emvallerinden faydalanmak maksat değil 3234 sayılı Kanun ile verilmiş asli 
görev olan ormanların korunması, iyileştirilmesi, genişletilmesi ve geliştirilmesi faaliyetleri için bir 
araç olup, yapılan üretimler veya faydalanmalar bir sonuçtur.

Ormancılık faaliyetleri kamu tüzel kişiliği dışında gerçek ve tüzel kişiliklerce yapılsa dahi yapılan 
veya yapılacak ormancılık faaliyetleri yine çiftçilik faaliyeti olarak değerlendirilemez. Çünkü mevzuat 
gereği gerçek ve tüzel kişiler yapacakları veya yaptıkları ormancılık faaliyetlerini özel ormancılık adı 
altında, Anayasa ve 6831 sayılı Orman Kanununa uygun sürdürmek zorundadır.

6831 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasında orman; “Tabi olarak yetişmiş veya emekle 
yetiştirilmiş ağaç ve ağaççık topluluğu yerleri ile birlikte orman sayılır.” şeklinde tanımlanarak orman 
ve orman alanları kanuni güvenceye alınmakta, orman alanlarında, ormancılık faaliyeti dışında hiçbir 
faaliyetin sürdürülemeyeceği ortaya konulmaktadır. Oysa çiftçi, hasattan sonra ürünü değiştirebilir 
veya faaliyet gösterdiği alandaki ürün nevini kendi belirleyebilir veya hasattan sonra yeni bir ürün için 
faaliyet göstermeyebilir. Çiftçilikte bu hususta zorlayıcı hiçbir kanuni husus olmadığı halde, ormancılık 
ve orman işletmeciliğinde ormanların devamlılığını sağlamak Anayasal ve kanuni bir zorunluluk olup, 
orman sadece üzerindeki ağaç ve ağaççık toplulukları ile değil toprağı ile birlikte orman sayılmaktadır.

Orman işletme müdürlükleri ticari maksatla kurulmuş ve Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmış 
işletmeler değildir. Söz konusu işletme müdürlüklerinin ayrı bir tüzel kişiliği bulunmamaktadır. 
Bu nedenle kendi adlarına tapu kaydı yapamaz ve mülk edinemezler. Tüzel kişilik Orman Genel 
Müdürlüğünündür. Bu nedenle ülke sathında kurulan 243 adet orman işletme müdürlüğünün çiftçi 
ve çiftçilik faaliyeti gösteren birimler olarak sayılması telafisi mümkün olmayacak hukuki ve idari 
sorunlara neden olacaktır.

Anayasa, 6831 sayılı Kanun ve 3234 sayılı Kanun hükümleri dikkate alındığında Orman 
Genel Müdürlüğünün faaliyetleri ve bu Genel Müdürlüğe bağlı bir taşra birimi olan orman işletme 
müdürlüklerinin yaptığı faaliyetlerin bir çiftçilik faaliyeti olarak değerlendirilemeyeceği; 6964 sayılı 
Kanun kapsamında ziraat odaları birliğine resen asli üye sayılmasının söz konusu olamayacağı 
değerlendirilmektedir.
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Madde 22- 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak 
Yardımlara Dair Kanunun geçici 25 inci maddesinde yapılan ibare düzeltmesi ile, anılan hükmün 
uygulanmasındaki tereddütlerin ortadan kaldırılması öngörülmektedir.

Madde 23- Madde ile, 167 sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan 
ölçüm sistemlerinin kullanım maksadına, miktarına, havza sınırına ve diğer hususlara ilişkin yetkilerin 
Bakanlar Kurulu yerine DSİ’nin bağlı olduğu Bakanlık tarafından kullanılması öngörülmektedir.

Madde 24- 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı tabloda yapılan değişiklik ile, Tarım 
Satış Kooperatifleri ve Birlikleri ve Tarım Kredi Kooperatifleri için tanınan istisna hükmünün sulama 
kooperatifleri hakkında da uygulanması öngörülmektedir.

Madde 25- Madde ile, 1053 sayılı Belediye Teşkilâtı Olan Yerleşim Yerlerine İçme, Kullanma ve 
Endüstri Suyu Temini Hakkında Kanun kapsamında Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne belediyeler 
tarafından borçlanılan tutarlara karşılık, bu belediyeler adına her yıl genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı 
toplamı üzerinden 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay 
Verilmesi Hakkında Kanunun 7 nci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen kesintilerden sonra kalan 
kısımdan, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün talebi üzerine, ilgisine göre Maliye Bakanlığı veya 
İller Bankası Anonim Şirketi tarafından kesinti yapılarak elde edilen tutarların Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğüne ödenmesi öngörülmektedir.

Madde 26- Orman ve Su İşleri Bakanlığı uhdesinde olan 2873 sayılı Milli Parklar Kanununa tabi 
alanlara gelen ziyaretçilere uygulanacak giriş ücretlerine ilişkin olarak kanuni düzenlemeye ihtiyaç 
bulunmakta olup bu doğrultuda 2873 sayılı Kanuna eklenen ek 1 inci madde ile, ziyaretçilerin giriş 
ücreti ödemeden söz konusu alanlara giriş yapmalarının önüne geçilebilmesi amaçlanmaktadır.

Madde 27- 2873 sayılı Milli Parklar Kanununun 17 nci maddesinde yapılan düzenleme ile, 
anılan Kanuna tabi korunan alanlardan elde edilen döner sermaye gelirlerinin daha verimli bir şekilde 
kullanılabilmesi amaçlanmaktadır.

Madde 28- Orman yangınları ile mücadelede ilk müdahale çok önemlidir. Orman yangınlarına 
müdahale ne kadar kısa sürede olursa yanan alan o kadar az olmaktadır. Orman yangını da bir doğal 
afettir. Tüm doğal afetlerde erken müdahale son derece önemlidir. Orman yangınlarıyla mücadele 
hizmetleri olağanüstü şartlarda milli bir mücadele olduğu için canlı ve cansız bütün ekosistemi yok 
etmesi ve vatandaşların can ve mal güvenliği de tehdit altında olduğundan 2918 sayılı Karayolları 
Trafik Kanununun 71 inci maddesinde yapılan değişiklik ile, afet acil durum araçlarına verilen geçiş 
üstünlüğü önceliğinin orman yangınlarıyla mücadele eden araçlara da verilmesi öngörülmektedir.

Madde 29- Madde ile, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10 uncu maddesinde değişiklik yapılması 
öngörülmektedir. Kamu idareleri tarafından her yıl çok sayıda taşınmaza ilişkin kamulaştırma yapılmakta 
ve bu işlemler için yüzbinlerce hak sahibi ile muhatap olunmaktadır. Dolayısıyla idarelerin hak sahipleri 
ile anlaşamaması veya uzlaşamaması halinde kamulaştırma süreci mahkemeye intikal etmekte, istinaf 
ya da temyiz aşamasında taşınmaz mal, kaynak veya irtifak hakkının değeri ilk derece mahkemesince 
takdir edilen birim değer ve kamulaştırma meblağının üzerine çıkabilmekte, bu durum ise hak sahipleri 
ile mahsuplaşma sorununu ortaya çıkarmaktadır. Böylece yargıya intikal eden bu neviden dosyalar için 
yapılan harcamalar projelerin yatırım bedelini yükseltmekte, kaynak israfına sebep olmaktadır.

Geçmişte yapılan benzer kamulaştırmalarda, ilk derece mahkemesi olarak asliye hukuk 
mahkemesinde tespit edilen bedel ile Yargıtayın onaması ve karar kesinleşme aşamasında, kamulaştırma 
tutarının düşmesinden ötürü evvelce ödenen bedellerin alınması problem teşkil etmiş olup zaman 
zaman geçici kanuni düzenlemeler yapılmak zorunda kalınmıştır. Maddenin bu haliyle düzenlenmesi 
durumunda, yukarıda sıralanan olumsuzluklar yaşanmayacağı gibi kararın kesinleşme aşamasında 
tutarın artması durumunda da mahkeme marifetiyle nemalandırma ve kanundan kaynaklanan faiz 
uygulaması gerçekleşeceği için herhangi bir hak kaybı söz konusu olmayacaktır.
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Madde 30- Kamulaştırma, ilgili mercilerce kamu yararı kararının alınmasıyla başlayıp taşınmaz 
malın tapu kütüğüne tescil işlemiyle son bulmaktadır. DSİ Genel Müdürlüğü, yılda ortalama 100.000 
dekarlık alanda ve 25.000 parselde kamulaştırma yapmakta, bu işlemler için yaklaşık 200.000 hak 
sahibi ile muhatap olunmaktadır. Hak sahibi sayısının çokluğu da dikkate alındığında yargıya intikal 
eden her dosya için yapılan harcamalar projelerin yatırım bedelini yükseltmekte, kaynak israfına sebep 
olmaktadır.

2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 11 inci maddesinde değerleme ölçütleri yer almakta ve 
özellikle tarım arazilerinin değer takdirinde, yöntemine göre hesap edilen bedeli anlamsız kılacak 
şekilde objektif değer artışlarına konu olabilmektedir. Çoğu kez objektif olarak açıklanması gereken 
bu ölçü izah edilememekte ve sübjektif olarak uygulanmaktadır. 2942 sayılı Kanunun amir hükmü, 
malikler ile uzlaşarak satın almayı öncelikle değerlendirmektedir.

İdare tarafından, yöntemince hesaplanan kamulaştırma bedeli üzerinden anlaşma sağlanarak tapu 
devri gerçekleştikten sonra aynı yörede benzer özellikleri haiz başka bir taşınmaz için uzlaşmazlık 
sonrasında mahkemece belirlenen bilirkişiler tarafından tespit edilen bedel idarenin takdir ettiği bedele 
yakın olmasına rağmen objektif ölçü gerekçe gösterilerek çoğu kez bu bedele % 50-100-200 hatta 
%300 oranında artış uygulanmaktadır. Bu durum, idarelerin gerçekleştirdiği projelerde kamulaştırma 
maliyetlerinin artmasına ve uzlaşma yoluna giden hak sahiplerinin Devlete olan güveninin zedelenmesine 
yol açmaktadır. Objektif olmaktan çok sübjektif olarak uygulanmakta olan “Bedelin tespitinde etkili 
olacak diğer objektif ölçüleri” hükmünün açıklanması ve değere etki eden her bir unsurun ayrı ayrı 
açıklanarak her bir unsura karşılık gelecek ölçünün bedelinin açıklığa kavuşturulması suretiyle 
uygulayıcılara yol gösterilmesi, Kanundan beklenen maksada hasıl olmasına yardımcı olacaktır.

2942 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde yapılan değişiklik ile, işletme masraflarının (değişken + 
sabit masraflar), tarımsal gelirin (net kâr + çiftçi ve ailesinin işgücü karşılığı) %50’ sinden daha fazla 
olduğu yani entansif tarım yapılan, parsel büyüklüğü, bölge ortalamasından küçük veya büyük, köy ya 
da mahalle yerleşim yeri içinde veya sınırında (köy yerleşik alanı civarı 100 m.), uygulama imar planı 
sınırına uzaklığı 0-1 km. veya 1-2 km., belediye mücavir sahası içinde, iller arası ya da uluslararası yola 
sınır olan taşınmazlar için objektif ölçü konulmaktadır.

Madde 31- 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 25 inci maddesinde yapılan düzenleme sonrası 
suiniyetli yapılaşmalar konusunda faydalı sonuçlar alınmaya başlanmış olmakla birlikte gerek ödenek 
yetersizliği ve gerekse altyapı yetersizlikleri sebebiyle büyük projelerin kamulaştırma çalışmalarının 
beş yıllık süre içerisinde tamamlanması mümkün olamamaktadır.

Madde ile, 2942 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde getirilen beş yıllık kısıtlama tamamlandığı 
halde kamulaştırma çalışmaları tamamlanmamış projelerde, gerekçeleri Bakanlar Kurulunca uygun 
bulunup onay verilmesi kaydıyla Bakanlar Kurulu tarafından bir defaya mahsus olmak beş yıl 
uzatılmasına imkân sağlanması ve kötüniyetli yapılaşmanın önüne geçilmesi hedeflenmektedir.

Madde 32- 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesine eklenen fıkra ile, kamu kurum 
ve kuruluşlarınca yapılacak olan büyük, önemli ve ivedi yatırımlarda ihtiyaç duyulan taşınmaz mallara 
mahkemelerce verilen acele el koyma kararlarından sonra tapu kütüğüne şerh konulması ile taşınmaz 
malın tahliyesi ve bu süreçteki uygulamalarda karşılaşılan problemlerin giderilmesi amaçlanmaktadır.

Madde 33- 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununa eklenen geçici 13 üncü madde ile, maddenin 
yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla, haklarında kesinleşmiş karar verilmiş olmakla birlikte kamulaştırma 
bedelinin geri alınmasına ilişkin işlemleri ve icra takipleri devam edenlerin de 2942 sayılı Kanunun 10 
uncu maddesinde yapılan değişiklikten yararlandırılması öngörülmektedir.
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Madde 34- 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanununun 
2 nci maddesinde yapılan değişiklik ile, arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetlerine dair 
anılan Kanunda yer alan yetkilerin DSİ Genel Müdürlüğüne verilmesi sebebiyle ilgili veya uygulayıcı 
kuruluş tanımının yeniden düzenlenmesi öngörülmektedir.

Madde 35- Yerleşim yerleri içerisinden geçen dere yataklarının yapılaşmayla kesitinin 
daraltılması, tekniğe uygun olmayan köprü ve menfez yapımı, sanayi ve evsel atıkların dökülmesi, 
kanalizasyon şebekesinin geçirilmesi, üzerinin kapatılması, kaçak kum ve çakıl alma faaliyetleri, 
membadaki rusubatın mansaba geçişinin sağlanamaması gibi çeşitli sebeplerle son yıllarda aşırı 
taşkınlar meydana gelmektedir. Yaşanan bu taşkınlarda birçok can ve mal kaybı meydana gelmiştir. 
3194 sayılı İmar Kanununun 18 inci maddesinde yapılan düzenleme ile, söz konusu olumsuzlukların 
önüne geçilmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda yapılacak olan taşkın koruma ıslahı güzergahlarının 
inşaatı, muhtemel taşkınlarda can ve mal güvenliğini sağlayacak, taşkınla mücadele kapsamında birçok 
ilde, taşkın inşaatlarının yapımına öncelik ve hız verilecektir. Yerleşim yerlerindeki taşkın koruma 
güzergahlarının terk edilmesi halinde idarelere çok büyük maddi külfet getiren kamulaştırma maliyeti 
de sıfırlanmış olacaktır. Bu sebeplerle, taşkın koruma ıslahı güzergahlarının düzenleme ortaklık payı 
kesintisinden karşılanarak, 1/5.000 nazım imar planı ve 1/1.000 ölçekli imar uygulama planlarında bu 
alanların ayrılması hedeflenmektedir.

Madde 36- 3234 sayılı Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 33 üncü maddesinde yapılan değişiklik ile, 
Orman Genel Müdürlüğünün anılan Kanun kapsamındaki görevleri sebebiyle yapacağı işlemlere ilişkin 
muafiyet ve istisnalar düzenlenmektedir.

Orman Genel Müdürlüğü, 3234 sayılı Kanunun 1 inci maddesi uyarınca özel bütçeli ve tüzel 
kişiliği haiz bir Devlet kuruluşu olup mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Devlet ormanlarının korunması, 
geliştirilmesi, imar ve ıslahı, kadastrosu gibi çok geniş kapsamlı görev ve yetkilere sahiptir. Tüm bu 
görevlere sahip bir Devlet kuruluşu olarak Orman Genel Müdürlüğünün bu işlemleri gerçekleştirirken her 
türlü resim harç ve benzeri masraflarla yükümlü tutulması, özellikle de takip etmek durumunda olduğu 
davalarda harca tabi tutulması Genel Müdürlük için büyük bir yük oluşturmakta, üstelik aynı konuda dava 
açan Maliye Hazinesi söz konusu ödemelerden muafken, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait yerler için dava 
açan, Devlet malını savunan Orman Genel Müdürlüğünün harca tabi tutulması çelişki oluşturmaktadır.

Nitekim Sayıştay Başkanlığının Orman Genel Müdürlüğü 2015 Yılı Düzenlilik Denetim 
Raporunun Bulgu 16 başlığı altında “Aynı durumda olan Karayolları Genel Müdürlüğü, İstanbul Su ve 
Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ve bazı özel bütçeli kuruluşlar yasalarında yapılan değişiklikle 
harçtan muaf hale gelmişlerdir. Esasen, Orman Genel Müdürlüğü tarafından açılan mülkiyet davaları için 
ödenen harçlar, Devletin bir hesabından çıkarılıp başka bir hesabına gelir kaydedilmesinden ibarettir. 
Ancak, bu uygulamanın, başta ödenek ve nakit ihtiyacının temininde yaşanabilecek sorunlar nedeniyle 
davaların açılmasında gecikmelere yol açılabileceği gibi, mevcut iş yüküne ilaveten Kurumun bu iş için 
personel istihdam etmesine, bürokratik işlem yürütmesine ve kırtasiye masrafları gibi çeşitli masraflar 
yapmasına yol açmaktadır. Hazine adına tescil edilen Devlet Ormanlarının korunması amacıyla Orman 
Genel Müdürlüğü tarafından açılan mülkiyet davaları için harç ödenmesinin ormanlarımızın etkin 
bir şekilde korunmasını olumsuz etkilediği ve harçların ödenmesi sürecinde gereksiz yere masraf 
yapılmasına yol açtığı değerlendirilmiştir.” tespiti yapılmıştır.

Ayrıca 6831 sayılı Orman Kanununun 114 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının “Bu davalarda 
orman idaresi harçtan muaftır.” hükmü ile bir kısım davalarda Genel Müdürlüğün harçtan muaf 
tutulmuş olması yargı mercileri nezdinde de birçok karışıklığa hatta hatalara yol açabilmektedir.
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Madde 37- Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilen orman muhafaza memurları ve 
orman mühendisleri çok zor arazi şartlarında görevlerini yerine getirmektedirler. 3234 sayılı Orman 
Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek 
Kabulü Hakkında Kanuna eklenen ek 1 inci madde ile, ilk defa açıktan atanacak muhafaza memurlarının 
ve orman mühendislerinin merkezi sınavın haricinde, mesleki şartlara uyum sağlayıp sağlayamayacağının 
tespit edilebilmesi maksadıyla ayrıca sözlü ve uygulamalı sınava tabi tutulmaları öngörülmektedir.

 3234 sayılı Kanuna eklenen ek 2 nci madde ile, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu ile ulusal, 
bölgesel ve yerel yayın yapan özel televizyon kuruluşları ve radyolarda, orman kaynaklarının usulsüz 
müdahalelere, tabii afetlere, orman yangınlarına karşı korunması ve gerekli tedbirlerin alınması, su 
kaynaklarının muhafazası ve kirliliğinin önlenmesi, tabiat sevgisi ve bilincinin artırılması, çölleşme ile 
mücadele, hayvanların ve tabii hayatın korunması konularında uyarıcı ve eğitici mahiyette kamu spotu 
adı altında zorunlu yayın yapılmasının sağlanması amaçlanmaktadır.

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu ile ulusal, bölgesel ve yerel yayın yapan özel televizyon 
kuruluşları ve radyolarda, orman kaynaklarının usulsüz müdahalelere, tabii afetlere, orman yangınlarına 
karşı korunması ve gerekli tedbirlerin alınması konularında uyarıcı ve eğitici mahiyette kamu spotu adı 
altında zorunlu yayın yapılmasının sağlanması hedeflenmiştir.

Anayasanın 169 uncu maddesi uyarınca Devlete verilen ormanların korunması, geliştirilmesi 
ve işletilmesi görevi Orman Genel Müdürlüğünce yürütülmektedir. Bu görevlerden olan ormanların 
korunması, geliştirilmesi, ağaçlandırması, işletilmesi, yangınla mücadele gibi faaliyetler Genel 
Müdürlük personeli tarafından yürütülmektedir. Bu görevleri ifa eden personel görev yaptıkları süreçte 
sıklıkla ceza davaları ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Anayasanın vermiş olduğu bu görevi ifa eden 
personel, görev ifası esnasında karşı karşıya kaldıkları ceza davalarından maddi ve manevi olarak 
etkilenmektedir. 3234 sayılı Kanuna eklenen ek 3 üncü madde ile hem kurum aidiyetinin geliştirilmesi 
hem de yargılama esnasında ödemek zorunda kaldıkları avukatlık ücretlerinin idarece ödenerek 
personele destek olunması amaçlanmaktadır.

Madde 38- Madde ile, 3254 sayılı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanuna 27/A maddesi eklenmesi öngörülmektedir. Meteoroloji gözlem sahalarından uzun yıllar 
boyunca elde edilen veri serisinin kesintiye uğramadan sürekliliğinin sağlanması, en az 30 yıllık veri 
serilerinin elde edilerek bu veri serisinin 100 yıllık periyotlara taşınabilmesi ve uzun yıllar boyunca 
elde edilen gözlem verilerinin herhangi bir kesinti veya yer değiştirme sebebiyle kullanılamaz duruma 
gelmesinin önlenmesi gerekmektedir. Meteoroloji Genel Müdürlüğüne ait meteoroloji gözlem sahaları, 
uzun yıllar ölçüm yapılması ve bu ölçüm verilerinin sürekliliğinin sağlanması gereken sahalardır. Bu 
sebeple, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de 50 yıl, 75 yıl, 100 yıl ve üzeri sürelerde gözlem yapılan 
meteoroloji gözlem istasyonlarının sertifikalandırılması çalışmaları başlatılmıştır. Uzun yıllardır ölçüm 
yapılan gözlem sahalarının tamamının veya bir bölümünün imara açılarak gözlem sahalarının yerinin 
değişmesi veya ölçüm şartlarının bozulması halinde hem veri serisi kırılarak uzun yıllar boyunca milli 
bir değer olarak elde edilen veri setleri kullanılamaz hale gelecek hem de yerleşim yerlerinde kritik 
önemi haiz ölçüm devamlılığı sağlanamayacaktır.

Madde 39- Orman tahdidi veya kadastrosu yapılan ancak tapuya tescil edilemeyen birimler 
tescil aşamasında kadastro müdürlüklerinin kontrolünden geçmekte ve teknik özellikleri itibarıyla 
tescil mevzuatına uygun olmadığından veya o yerde daha önce yapılmış olan arazi kadastrosunda 
oluşturulan haritalara ve tescil kayıtlarına uyumlu olmaması nedeniyle tescil edilmeden iade edilmekte 
ya da bekletilmektedir. Tescil edilemeyen bu yerlerde orman kadastro sınırları ile tapulama sınırlarının 
mutabakatı sağlanamadığından başta imar uygulamaları olmak üzere arazi kullanımına yönelik her 
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türlü planlama yapılamamaktadır. 3402 sayılı Kadastro Kanununun 4 üncü maddesinde yapılan 
değişiklik ile, orman kadastrosu yapılıp kesinleştiği halde teknik nedenlerle tescil edilemeyen 3.506 
birimde yaklaşık 4 milyon hektar orman alanının tescili yapılmak suretiyle vatandaşların mağduriyetleri 
önleneceği gibi orman ve halk ilişkilerindeki olumsuzluklar da giderilmiş olacaktır. Orman ve arazi 
kadastro çalışmalarının bütünleştirilmesi, buna bağlı olarak yapılacak her türlü planlamanın sosyal ve 
ekonomik sıkıntıya neden olunmadan gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.

Madde 40- 4283 sayılı Yap-İşlet Modeli ile Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulması ve 
İşletilmesi ile Enerji Satışının Düzenlenmesi Hakkında Kanunun geçici 4 üncü maddesinde yapılan 
değişiklik ile, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün hidroelektrik enerji üreten baraj ve santralleri 
yapmaya devam etmesinde kamu yararı bulunduğundan, anılan Genel Müdürlüğün üretim lisansı 
almadan depolama tesisleri ve enerji tesislerini inşa etmek suretiyle bu kapsamdaki faaliyetlerini 
sürdürülebilmesine imkân sağlanmaktadır.

Madde 41- 645 sayılı Orman ve Su İşleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname ile mülga Çevre ve Orman Bakanlığı bünyesinde ana hizmet birimi olarak 
faaliyet gösteren Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü kapatılarak, aynı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin geçici 2 nci maddesi ile bu genel müdürlüğe ait her türlü borç ve alacaklar, 
hak ve yükümlülükler, hiçbir işleme gerek kalmaksızın Orman Genel Müdürlüğüne devredilmiştir.

645 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girmesinden önce mülga Ağaçlandırma 
ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğünce dış finansman kaynağı ile yürütülmesi planlanan, Çoruh 
Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi ile Murat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projelerinin, kredi 
sağlayıcı kuruluşları olan Japon Uluslararası İşbirliği Ajansı ve Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu 
ile Hazine Müsteşarlığı arasında kredi anlaşmaları imzalanarak kaynak temin edilmiş ve uygulamalara 
geçilmiştir. Mülga Çevre ve Orman Bakanlığı döneminde 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç 
Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında tahsisli olarak kullandırılması planlanan 
söz konusu kaynağın, projelerin başlangıç aşamasında, faaliyetleri yürütmekle görevli ve genel bütçeli 
kuruluş olan mülga Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğünün 645 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ile kapatılıp görev ve sorumluluklarının özel bütçeli kuruluş olan Orman Genel 
Müdürlüğüne devredilmesi dolayısıyla Orman Genel Müdürlüğüne tahsisli olarak kullandırılması 
zarureti hasıl olmuştur. Bütçesinin %50’sini Hazine yardımı olarak alan Orman Genel Müdürlüğünün 
projeleri kapsamında maddenin yürürlüğe girmesinden önce sağlanmış ve yürürlüğe girmesini takiben 
sağlanacak olan dış finansmanın, Orman Genel Müdürlüğüne tahsisli olarak kullandırılabilmesinin 
devamını teminen 4749 sayılı Kanuna ek 6 ncı maddenin eklenmesi öngörülmektedir.

Madde 42- 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununda yapılan düzenleme ile, anılan Kanun hükümlerine 
göre elde edilen döner sermaye gelirlerinin daha verimli bir şekilde kullanılabilmesi amaçlanmaktadır.

Madde 43- 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun 8 inci maddesinin üçüncü 
fıkrasına eklenen cümle ile, yatırım programında yer alan kamu yatırımı projeleri muhtevasında yapılan 
zorunlu ifraz işlemlerinin hızlandırılması amacıyla, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının onayının 
aranmayacağı hususu hüküm altına alınmaktadır.

Madde 44- Madde ile, arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetlerine dair 5403 sayılı 
Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda yer alan yetkilerin Orman ve Su İşleri Bakanlığına ve 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne verilmesi sebebiyle söz konusu Kanunun 3 üncü maddesinde yer 
alan arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetlerine dair tanımlar ile toplulaştırmaya ilişkin 17 
nci madde hükmü yürürlükten kaldırılmaktadır.
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Madde 45- 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesinde yapılan değişiklik ile, söz konusu 
maddede düzenlenen tarımsal destekleme araçlarından kırsal kalkınma destekleri içinde yer alan 
toplulaştırma, tarla içi geliştirme hizmetleri ve sulama sistemlerinin desteklerinin Devlet Su İşleri 
Genel Müdürlüğü tarafından hibe şeklinde yapılması hükme bağlanmaktadır.

Madde 46- 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun eki ek-2’de 
yapılan değişiklik ile, bitkilerin üretim, işleme ve dağıtım aşamalarında resmi kontrollerden sorumlu 
meslek mensupları arasına orman mühendisi ve orman endüstri mühendisleri alınmaktadır.

Madde 47- 6172 sayılı Sulama Birlikleri Kanununun 2 nci maddesinde yapılan değişiklik ile, söz 
konusu Kanunun tanımlar maddesine sulama birliklerinin yeniden yapılandırılması neticesinde ihtiyaç 
duyulan ilaveler yapılmaktadır.

Madde 48- 6172 sayılı Sulama Birlikleri Kanununun 9 uncu maddesinde yapılan değişiklik ile, 
sulama birliklerinin yeniden yapılandırılması neticesinde “birlik meclisi” ve “yönetim kurulu” organları 
kaldırıldığından, başkanlık ile başkanın görev, yetki ve sorumlulukları yeniden düzenlenmektedir.

Madde 49- 6172 sayılı Sulama Birlikleri Kanununun 12 nci maddesinde yapılan değişiklik ile, 
birlik tarafından birlik üyelerine ve birliğin görev alanı dışında kalan su kullanıcılarına uygulanacak 
cezai hükümler yeniden düzenlenmektedir.

Madde 50- 6172 sayılı Sulama Birlikleri Kanununun 18 inci maddesinde yapılan değişiklik ile, 
birliklerin denetiminde yaşanılan sıkıntıların ortadan kaldırılması maksadıyla idari ve mali denetimin 
her yıl valilikler tarafından yapılmasına veya yaptırılmasına ilişkin hüküm yürürlükten kaldırılmakta, 
Maliye Bakanlığı ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün dahil olduğu yeni bir denetim şekli 
düzenlenmektedir. Madde ile ayrıca, denetim sonucunda birliğin zararının tespit edilmesi halinde 
uygulanacak yaptırıma ilişkin düzenleme yapılmaktadır.

Madde 51- 6172 sayılı Sulama Birlikleri Kanununun 20 nci maddesinde yapılan değişiklik 
ile, birliğin tüzel kişiliğinin sona ermesi, tasfiyesi, birliğin tüzel kişiliğinin sona ermesini müteakip 
hizmetlerin aksamaması için sulama faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin düzenleme yapılmaktadır.

Madde 52- 6172 sayılı Sulama Birlikleri Kanununa eklenen ek 1 inci madde ile, birliğin hizmet 
alanı içerisinde sahip olduğu görev ve yetkilere ilişkin düzenlemeler yapılmakta, bu kapsamda sulama 
tesisleri ve birliğin sürdürülebilirliğinin sağlanması maksadıyla birlik görev alanında yer alan su 
kullanıcılarının tesisten faydalanabilmek için o birliğe üye olması zorunlu hale getirilmekte, birliğe ilk 
üyelik kaydı sırasında alınan katılım payının, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen 
miktarda alınmasına yönelik düzenleme yapılmakta, birlik üyelerinin yükümlülükleri, sulama tesisinden 
faydalanmaları için sözleşme imzalama zorunluluğu hükmü eklenerek maddede yeniden düzenlenmekte, 
su kullanıcısı olma vasfını kaybedenlerin üyeliklerinin resen sonlandırılmasına, birlik alacaklarının 
takibine ve birlik görev alanı dışında kalan su kullanıcılarından tahsil edilecek su kullanım hizmet 
bedeline ilişkin düzenleme yapılmakta, birlik başkanına ödenecek huzur hakkı belirlenmekte, yapılan 
denetimler sonucunda maksadına ulaşamayacağı tespit edilen sulama birliklerinin birleştirilmesine 
ilişkin esaslara dair düzenleme yapılmaktadır.

Madde 53- 6172 sayılı Sulama Birlikleri Kanununa eklenen geçici 2 nci madde ile, maddenin 
yürürlüğe girdikten sonraki geçiş sürecine ilişkin; geçici 3 üncü madde ile de maddenin yürürlüğe 
girdiği tarihte başkanlık görevini yapmakta olanlardan uygun olanların başkan olarak atanmasına ve 
özlük haklarına ilişkin düzenleme yapılmaktadır.
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Madde 54- Madde ile, 6172 sayılı Sulama Birlikleri Kanununda yapılan değişiklikler uyarınca 
yürürlükten kaldırılması öngörülen hükümlere ilişkin düzenleme yapılmaktadır.

Madde 55- Madde ile, 6831 sayılı Orman Kanununa göre kesinleşmiş orman haritalarında tescil 
edilip edilmemesine bakılmaksızın düzeltmeyi gerektiren hususlarla ilgili yapılacak iş ve işlemler 
3402 sayılı Kadastro Kanununun 4 üncü maddesinde düzenlendiğinden 6292 Orman Köylülerinin 
Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin 
Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanunun 11 inci maddesinin 
onuncu fıkrası yürürlükten kaldırılmaktadır.

Madde 56- 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yapılan 
düzenlenme ile, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne tarımsal sulama tesislerinin elektrik ihtiyacını 
karşılamak amacıyla lisanssız olarak yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi kurma yetkisi 
verilmektedir.

Madde 57- Madde ile, arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetlerine dair yetkilerin Orman 
ve Su İşleri Bakanlığına ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne verilmesi sebebiyle Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün 639 sayılı Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 11 inci maddesinde yer 
alan mezkûr konuya ilişkin görevleri yürürlükten kaldırılmaktadır.

Madde 58- Yürürlük maddesidir.

Madde 59- Yürütme maddesidir.
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Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu

 Türkiye Büyük Millet Meclisi
	 Tarım,	Orman	ve	Köyişleri	Komisyonu	 06/04/2018
	 Esas	No:	1/929
	 Karar	No:	6

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

1/929 esas numaralı “Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”, 
Komisyonumuzun 15-20-21 ve 29 Mart 2018 ile 04 Nisan 2018 tarihlerinde yapılan toplantılarında 
görüşülmüş ve kabul edilmiştir.

Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Başkanlığa arz olunur.
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Orman ve Su İşleri Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca 9/3/2018 tarihinde Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan 1/929 esas numaralı “Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”, 12/3/2018 tarihinde esas komisyon olarak Komisyonumuza, tali 
komisyon olarak ise Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Çevre Komisyonlarına havale edilmiştir. 
Tasarı, Komisyonumuzun 15-20-21 ve 29/3/2018 ile 04/04/2018 tarihlerinde yaptığı toplantılarında, 
Orman ve Su İşleri; Gıda, Tarım ve Hayvancılık; Çevre ve Şehircilik; Adalet; Maliye; İçişleri; Enerji 
ve Tabii Kaynaklar; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıkları; Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
(DSİ), Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ile konuyla 
ilgili ülke çapındaki sulama birlikleri, tarım ve ormancılık sendikaları gibi çeşitli sivil toplum örgütleri 
temsilcilerinin katılımlarıyla incelenip görüşülmüştür.

Tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmelerde Hükümet adına yapılan sunumda özetle;

• Baraj ve gölet gibi sulama tesislerinde su yüzeyiyle rezervuar alanında azami su kotu ile işletme 
kotu arasında kalan yerlerde güneş enerjisi sistemleri kurma konusunda DSİ’ye yetki verildiği, ayrıca 
bugüne kadar 6200 sayılı Kanunda açık bir şekilde yer almayan su tahsisi faaliyetlerinin Tasarıyla açık 
bir şekilde düzenlenmekte olduğu,

• Arazi toplulaştırmalarından ve inşa edilecek sulama tesislerinden yatırım bedeli geri ödemesi 
alınmayacağı, 

• Arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetlerinin yerine getirilmesi maksadıyla DSİ’nin 
bünyesinde üç daire başkanlığının kurulmasının öngörüldüğü ve DSİ Genel Müdür Yardımcısı sayısının 
dörtten beşe çıkarıldığı,

• DSİ’nin harçlardan, damga vergisinden, döner sermaye ücretinden ve gelirleri yönünden vergiden 
muaf olacağı,

• DSİ’nin projeleri içerisinde kalan yerlerde, maden arama ve/veya işletme ruhsatı verilmeden 
önce DSİ’nin uygun görüşünün alınması gerektiğinin hükme bağlandığı,

• İşletme ve bakım gideri borcu olan çiftçilerin, borçlarına karşılık tarımsal destek ödemelerinin 
mahsup edilerek DSİ’nin ödenmesi şeklinde düzenleme getirildiği,

• DSİ tarafından uygun görülen sulama işletmelerinin ilgisine göre Yatırım İzleme Koordinasyon 
Başkanlıklarına, diğer yerlerde Belediyelere ve İl Özel İdarelerine devredilebileceği,

• Devlet ormanlarında OGM’nin iznine bağlı faaliyetlerin kapsamının, arkeolojik kazı ve 
restorasyon yapılması; tarihi eserlerin restorasyonu ve korunması için gerekli tesis inşası; odun 
kömürü, terebentin, katran, sakız gibi işletilmesinde ağaç kullanılan ocakların açılması gibi faaliyetlerle 
genişletilmesinin öngörüldüğü,

• Devlet ormanlarında dikili ağaç satışı ve amenajman planlarına göre yıllara sâri satış hükmü 
getirildiği,

• Orman yangınları ile mücadele usul ve esaslarının günümüz şartlarına göre yeniden düzenlenerek 
yangınlara müdahale konusunda gönüllülük sisteminin getirildiği,

• Orman kadastrosu yapılmayan veya orman kadastrosu sınırları dışında kalan gerçek veya özel 
hukuk tüzel kişileri adına tapulu olan ağaçlandırılmış taşınmazlara ilişkin mülkiyet ihlalinin karşılığında, 
vatandaşlara Maliye Hazinesinden taşınmaz verilmesi suretiyle mağduriyetlerin giderildiği,
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• Bilim ve fen bakımından orman olarak muhafazasında fayda görülmeyen, üzerinde yerleşim yeri 
bulunan taşlık, kayalık ve fiilen orman vasfı taşımayan alanların orman sınırları dışına çıkarılması ve 
karşılığında çıkartılan alanın iki katından az olmamak üzere Hazine taşınmazlarının orman kurulmak 
üzere OGM’ye tahsisi şeklinde düzenleme getirildiği,

• İçme suyu tesislerinden dolayı DSİ’ye borcu olan belediyelerin bu borçlarının Maliye Bakanlığı 
veya İller Bankası tarafından kesinti yapılarak DSİ’ye ödenmesinin sağlandığı,

• Tarım Kanunundaki desteklemelere “Tarla içi sulama sistemi destekleri” adı altında DSİ’nin 
kullanacağı bir destekleme ödemesinin eklendiği,

• DSİ tarafından tarımsal sulama maksatlı olarak kurulan ve işletilen lisanssız yenilenebilir enerji 
kaynaklarına dayalı üretim tesisi kurma yetkisi verileceği

ifade edilmiştir.

Tasarı üzerinde Komisyon üyeleri tarafından ifade edilen çeşitli görüşlerde ise kısaca;

• Tasarıyla özellikle 5, 6 ve 8 inci maddelerle DSİ’ye verilmesi öngörülen yetkilerin, tarımsal 
sulamanın özelleştirilmesi ve çiftçilerin kullandığı suyun sayaca bağlanacağı anlamına geldiği,

• DSİ tarafından tarımsal sulama maksatlı olarak kurulan ve işletilen lisanssız yenilenebilir enerji 
kaynaklarına dayalı üretim tesisi kurulmasının ÇED raporu şartına bağlanması gerektiği ancak bu 
tesislerin sadece sulamada kullanılan elektriği üretmesi gerektiği, kiralanabilir olmasının yanlış olacağı,

• Arazi toplulaştırması işlemlerinin tek elde toplanmasının olumlu bir düzenleme olduğu,

•Baraj gölet ve sulama tesislerinin yatırım bedellerinin amortismana tabi olmayarak çiftçilerden 
alınmamasının olumlu bir düzenleme olduğu,

• İşletme ve bakım gideri borcu olan çiftçilerin, borçlarına karşılık tarımsal destek ödemelerinin 
mahsup edilerek DSİ Genel Müdürlüğüne ödenmesi şeklinde düzenlemenin tarımsal desteklerin 
çiftçilere doğrudan bir gelir desteği amaçlamasından dolayı doğru bir uygulama olmayacağı,

• Sulama birliklerinin büyük kısmının zarar etmediği, bu nedenle iyi işleyen birliklerin yapısının 
değişmesine gerek olmadığı, DSİ tarafından yönetilmesinin mevcut sorunları çözemeyeceği ayrıca 
birliklerin hâlihazırda çiftçilerin katılımıyla demokratik bir şekilde yönetildiği yönetimlerinin 
feshedilmesinin uygun olmadığı,

• Orman ürünlerinin özellikle dikili ağaçların piyasada açık arttırmayla satılmasının ormanlara 
zarar vereceği, 

• Orman mühendisleri ve muhafaza memurlarının sadece sözlü sınavla alınmaması gerektiği,

• Hazineyle OGM arasında arazi değişimine imkân tanıyan maddede orman sınırlarında yer alan 
taşlık kayalık ve verimsiz olarak ifade edilen alanların yerleşim yeri olarak değerlendirilmesinin yanlış 
olacağı zira bu alanların da orman florasının parçası olduğu hususları ifade edilmiştir.

Tasarının tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasından sonra maddelerine geçilmesi kabul 
edilmiştir. 

Tasarının adı, tasarıda sadece bir kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılması nedeniyle, 
kanun yapım tekniğine uygun olması açısından; “Devlet	Su	 İşleri	Genel	Müdürlüğünün	Teşkilat	 ve	
Görevleri	Hakkında	Kanun	ile	Bazı	Kanunlarda	ve	Gıda,	Tarım	ve	Hayvancılık	Bakanlığının	Teşkilat	
ve	Görevleri	Hakkında	Kanun	Hükmünde	Kararnamede	Değişiklik	Yapılmasına	Dair	Kanun	Tasarısı”	
olarak değiştirilmiştir.
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Maddeler üzerinde yapılan görüşmelerde,

- 10/7/1941 tarihli ve 4081 sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanunda değişiklik 
yapılmasına yönelik, bu kanun kapsamında yerine getirilen koruma hizmetlerinden koruma 
ücreti alınmamasını düzenleyen yeni madde ihdasına dair önerge ve önergeyle ihdas edilen 
madde oyçokluğuyla kabul edilmiş, ihdas edilen madde Tasarının 1 inci maddesi olarak metne 
işlenmiştir. 

- 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda 
değişiklik yapılmasına yönelik, orman muhafaza memurlarının da emekli olduktan sonra silah 
taşıma ve bulundurma ruhsatı alabilmelerini düzenleyen yeni madde ihdasına dair önerge ve 
önergeyle ihdas edilen madde Maliye Bakanlığı temsilcisinin itirazlarına karşın oyçokluğuyla 
kabul edilmiş, ihdas edilen madde Tasarının 2 nci maddesi olarak metne işlenmiştir.

- Tasarının 1 inci maddesi redaksiyona tabi tutulmak suretiyle oyçokluğuyla kabul edilmiş ve 3 üncü 
madde olarak,

- Tasarının 2 nci maddesi oyçokluğuyla aynen kabul edilmiş ve 4 üncü madde olarak,

- Tasarının 3 üncü maddesi oyçokluğuyla aynen kabul edilmiş ve 5 inci madde olarak, 

- Tasarının 4 üncü maddesi oyçokluğuyla aynen kabul edilmiş ve 6 ncı madde olarak metne 
işlenmiştir.

- Tasarının 5 inci maddesi, sulama hizmetlerinden yararlanacak gerçek ve tüzel kişilerin, su 
aboneliği şeklinde sözleşme imzalayarak sulama hizmetlerinden yararlanabilmesi uygulamasının 
yaratabileceği problemler nedeniyle; 

- Tasarının 6 ncı maddesi, kamu kurum ve kuruluşları dışındaki tüzel kişilere devredilmiş olan 
sulama tesislerinden hizmet alanların ödeyeceği ücretlerin nasıl belirleneceği ve bunların 
borçlarının 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununa tabi olduğunu düzenleyen 
hükmünün, sulama tesislerinin özelleştirilmesi anlamına geldiği gerekçesiyle oybirliğiyle Tasarı 
metninden çıkarılmıştır.

- Tasarının 7 nci maddesi oyçokluğuyla aynen kabul edilmiştir.

- Tasarının 8 inci maddesi önergeyle değiştirilmek ve redaksiyona tabi tutulmak suretiyle oyçokluğuyla 
kabul edilmiştir. Bu kapsamda;

• 8 inci maddeyle 18/12/1953 tarihli ve 6200 sayılı Kanuna eklenen Ek 7 nci madde önergeyle 
değiştirilmiş; su kaynaklarının DSİ tarafından gerçek ve tüzel kişilere, su kullanım izni 
verilmek suretiyle su tahsisini düzenleyen ilk cümlesi ile ikinci cümlesinde geçen su 
kaynaklarının diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca tahsisi, kiralanması ve ruhsatlandırılması 
işlemlerinde DSİ’nin uygun görüşünün alınmasını öngören ikinci cümlesindeki “uygun” 
ifadesi metinden çıkarılmıştır.

• 8 inci maddeyle 6200 sayılı Kanuna eklenen Ek 8 inci madde önergeyle değiştirilmiş; 6200 
sayılı Kanunda “Bakanlık” tanımı yer almadığından uygulamada tereddütlere sebebiyet 
vermemesi amacıyla metinde geçen “Genel Müdürün teklifi ve Bakanın onayı” ifadesi, “Genel 
Müdürün teklifi ve Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakanın onayı” şeklinde düzenlenmiştir.
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• 8 inci maddeyle 6200 sayılı Kanuna eklenen, çiftçilerin sulama işletme ve sulama bakım 
borçlarının, çiftçilere yapılacak desteklemelerden mahsup edileceğini öngören Ek 11 inci 
madde; borçlara karşılık desteklemelerden yapılacak mahsubun banka ödemeleri esnasında 
yapılması şeklinde hükme bağlanmıştır.

• 8 inci maddeyle 6200 sayılı Kanuna eklenen; tüzel kişiliği sona eren sulama birlikleri 
tarafından işletilmekte olan sulama tesislerinin belediyelere, Yatırım İzleme Koordinasyon 
Başkanlıklarına veya il özel idarelerine devrini öngören Ek 12 nci maddesi önergeyle 
değiştirilmiş; söz konusu devrin yapılabilmesi için, DSİ’nin teklifine ilaveten “ilgili idarenin 
talep etmesi” şartı getirilmiş; ikinci fıkrası redaksiyona tabi tutulmuş; üçüncü fıkrasında yer 
alan, sulama tesislerinin DSİ tarafından işletme hakkı devri yoluyla özel hukuk tüzel kişilerine 
işlettirilebileceği ifadesi, sulama tesislerinin özelleştirilmesinin önünü açacağı; “işletme 
hakkı devri” ifadesi metinden çıkarıldığı için, işletme hakkının nasıl yapılacağını düzenleyen 
dördüncü fıkrası bu düzenlemeye uyum sağlamak amacıyla metinden çıkarılmıştır.

- Tasarının 9 uncu maddesi redaksiyona tabi tutulmak suretiyle, 

- Tasarının 10 ve 11 inci maddeleri oyçokluğuyla aynen kabul edilmiştir.

- Tasarının 12 nci maddesi önergeyle değiştirilmek suretiyle oyçokluğuyla kabul edilmiştir. Kabul 
edilen önerge ile devlet ormanlarında yapılması izne bağlanan faaliyetlere “balık üretmek üzere 
tesis kurulması ve göl, baraj ve deniz yüzeyinde yapılan balık üretimi için karada yapılması 
mecburi tesisler” de dâhil edilmiştir.

- Tasarının 13 üncü maddesi oyçokluğuyla aynen kabul edilmiş,

- Tasarının 14 üncü maddesi, orman köylülerinin aleyhine olabileceği gerekçesiyle oybirliğiyle 
tasarıdan çıkarılmıştır. 

- Tasarının 15 inci maddesi oyçokluğuyla aynen kabul edilmiş ve 14 üncü madde olarak,

- Tasarının 16 ncı maddesi oyçokluğuyla aynen kabul edilmiş ve 15 inci madde olarak,

- Tasarının 17 nci maddesi redaksiyona tabi tutularak oyçokluğuyla kabul edilmiş ve 16 ncı madde 
olarak,

- Tasarının 18 inci maddesi oyçokluğuyla aynen kabul edilmiş ve 17 nci madde olarak metne 
işlenmiştir.

- Tasarının 19 uncu maddesi önergeyle değiştirilmek suretiyle oy çokluğuyla kabul edilmiş ve 
18 inci madde olarak metne işlenmiştir. Yapılan değişiklikle, köy veya kasaba statüsünde iken 
6360 sayılı Kanunla mahalleye dönüşen yerleşimlerin de, büyükşehir belediyesi olmayan illerde 
bulunan orman köyü veya köylüsüne tanınan hak, sorumluluk ve imtiyazlardan yararlanmasının 
devam ettirilmesi amaçlanmıştır.   

- Tasarının 20 nci maddesi oyçokluğuyla aynen kabul edilmiş ve 19 uncu madde olarak metne 
işlenmiştir. 

- Tasarının 21 inci maddesi oybirliği ile tasarıdan çıkarılmıştır.

- Tasarının 22 nci maddesi oyçokluğuyla aynen kabul edilmiş ve 20 nci madde olarak,
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- Tasarının 23 üncü maddesi oyçokluğuyla aynen kabul edilmiş ve 21 inci madde olarak,

- Tasarının 24 üncü maddesi oyçokluğuyla aynen kabul edilmiş ve 22 nci madde olarak metne 
işlenmiştir. 

- Tasarının 25 inci maddesi önergeyle değiştirilmek suretiyle oy çokluğuyla kabul edilmiş ve 
23 üncü madde olarak metne işlenmiştir. Yapılan değişiklikle DSİ tarafından yapılıp belediyelere 
devredilen sulama tesislerine ilişkin borçlanmanın belediye ile DSİ arasında imzalanacak 
protokolle belirleneceği hükme bağlanmış; ayrıca, devredilen tesislere ait ödenmeyen borçların, 
Maliye Bakanlığı veya İller Bankası ödeneklerinden “% 25’e kadar” yapılacak kesintilerle 
karşılanmasına ilişkin oran “% 10’a kadar” olarak değiştirilmiştir.

- Tasarının 26 ncı maddesi oyçokluğuyla aynen kabul edilmiş ve 24 üncü madde olarak,

- Tasarının 27 nci maddesi oyçokluğuyla aynen kabul edilmiş ve 25 inci madde olarak,

- Tasarının 28 inci maddesi oyçokluğuyla aynen kabul edilmiş ve 26 ncı madde olarak,

- Tasarının 29 uncu maddesi oyçokluğuyla aynen kabul edilmiş ve 27 nci madde olarak metne 
işlenmiştir.

- Tasarının 30 uncu maddesi önergeyle değiştirilmek suretiyle oy çokluğuyla kabul edilmiş ve 
28 inci madde olarak metne işlenmiştir. Yapılan kamulaştırma bedelinin tespitinde objektif değer 
ölçüsü arazi zemin bedellerinde uygulandığı için, madde metninde geçen “tespit edilen bedel” 
ifadesi “tespit edilen arazi bedeli” olarak değiştirilmiştir.

- Tasarının 31 inci maddesi oyçokluğuyla aynen kabul edilmiş ve 29 uncu madde olarak, 

- Tasarının 32 nci maddesi oyçokluğuyla aynen kabul edilmiş ve 30 uncu madde olarak, 

- Tasarının 33 üncü maddesi redaksiyona tabi tutulmak suretiyle oyçokluğuyla kabul edilmiş ve 
31 inci madde olarak,

- Tasarının 34 üncü maddesi oyçokluğuyla aynen kabul edilmiş ve 32 nci madde olarak metne 
işlenmiştir.

- Tasarının 35 inci maddesi önergeyle değiştirilmek suretiyle oy çokluğuyla kabul edilmiş 
ve 33 üncü madde olarak metne işlenmiştir. Maddede yapılan değişiklikle taşkın kontrol tesisi 
alanları için ayrılacak düzenleme ortaklık payının öncelikle hazine mülkiyetindeki alanlardan ve 
% 40’a kadar olan düzenleme ortaklık payında, diğer tesislerden pay kalması halinde karşılanması 
amaçlanmıştır. 

- Tasarının 36 ncı maddesi oyçokluğuyla aynen kabul edilmiş ve 34 üncü madde olarak, 

- Tasarının 37 nci maddesi önergeyle değiştirilmek suretiyle kabul edilmiş ve 35 inci madde olarak 
metne işlenmiştir. Yapılan değişiklikle, 3234 sayılı Kanunda Bakan tanımı yapılmadığı için, 
tereddütleri gidermek amacıyla madde metninde geçen “Bakan” ifadesinden önce gelmek üzere 
“Genel Müdürlüğün bağlı olduğu” ifadesi eklenmiştir.

- Tasarının 38 inci maddesi metinden çıkarılmıştır.

- Tasarının 39 uncu maddesi oyçokluğuyla aynen kabul edilmiş ve 36 ncı madde olarak,

- Tasarının 40 ıncı maddesi oyçokluğuyla aynen kabul edilmiş ve 37 nci madde olarak metne 
işlenmiştir.
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- 25/2/1998 tarihli ve 4342 sayılı Mera Kanununda değişiklik yapılmasına yönelik, arazi 
toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri yetkisinin Tasarıyla DSİ’ye geçmesi, mera ve 
orman alanlarını da ilgilendirebileceği, bu nedenle DSİ ve OGM temsilcileri ile ilgili köy veya 
mahalle muhtarının da mera komisyonunda yer almasını öngören yeni madde ihdasına dair 
önerge ve önergeyle ihdas edilen madde oyçokluğuyla kabul edilmiş, ihdas edilen madde 
Tasarının 38 inci maddesi olarak metne işlenmiştir. 

- Tasarının 41 inci maddesi oyçokluğuyla aynen kabul edilmiş ve 39 uncu madde olarak,

- Tasarının 42 nci maddesi oyçokluğuyla aynen kabul edilmiş ve 40 ıncı madde olarak,

- Tasarının 43 üncü maddesi oyçokluğuyla aynen kabul edilmiş ve 41 inci madde olarak,

- Tasarının 44 üncü maddesi oyçokluğuyla aynen kabul edilmiş ve 42 nci madde olarak,

- Tasarının 45 inci maddesi redaksiyona tabi tutulmak suretiyle aynen kabul edilmiş ve 43 üncü 
madde olarak metne işlenmiştir.

- 31/10/2006 tarihli ve 5553 sayılı Tohumculuk Kanununda değişiklik yapılmasına yönelik, 
tohumculuk alt birlikleri gelirleri arasında yer alan, üyelerden binde üç oranında yapılan 
kesintinin binde bire düşürülmesini öngören yeni madde ihdasına dair önerge ve önergeyle ihdas 
edilen madde oyçokluğuyla kabul edilmiş, ihdas edilen madde Tasarının 44 üncü maddesi olarak 
metne işlenmiştir. 

- 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununda 
değişiklik yapılmasına yönelik, hayvanların tanımlanması amacıyla kullanılan kulak küpesi, 
mikroçip ve benzeri tanımlama araçları için yetiştiriciden bedel alınmamasını öngören yeni 
madde ihdasına dair önerge ve önergeyle ihdas edilen madde oyçokluğuyla kabul edilmiş, ihdas 
edilen madde Tasarının 45 inci maddesi olarak metne işlenmiştir. 

- Tasarının 46 ncı maddesi önergeyle değiştirilmek suretiyle oybirliğiyle kabul edilmiştir. Yapılan 
değişiklikle, 5996 sayılı Kanunda yer alan kontrollerden sorumlu meslek mensupları tablosunun 
bazı farklı bölümlerine su ürünleri, gıda, tütün, teknoloji, ziraat, orman ve orman endüstri 
mühendisleri ile veteriner hekimler eklenmiştir. 

- Tasarının 47 nci maddesi redaksiyona tabi tutulmak suretiyle oyçokluğuyla,

- Tasarının 48 inci maddesi önergeyle değiştirilmek suretiyle oyçokluğuyla kabul edilmiştir. Yapılan 
değişiklikle madde başlığı düzeltilerek başlığın madde içeriğiyle uyumlu olması sağlanmıştır.

- Tasarının 49 uncu maddesi oyçokluğuyla aynen,

- Tasarının 50 nci maddesi redaksiyona tabi tutulmak suretiyle oyçokluğuyla,

- Tasarının 51 inci maddesi oyçokluğuyla aynen,

- Tasarının 52 nci maddesi oyçokluğuyla aynen,

- Tasarının 53 üncü maddesi önergeyle değiştirilmek suretiyle oyçokluğuyla kabul edilmiştir. 
Yapılan değişiklikle, maddeyle 8/3/2011 tarihli ve 6172 sayılı Sulama Birlikleri Kanununa 
eklenen Geçici Madde 3 Tasarı metninden çıkarılmıştır.

- Tasarının 54 üncü maddesi redaksiyona tabi tutulmak suretiyle oyçokluğuyla, 

- Tasarının 55 inci maddesi oyçokluğuyla aynen kabul edilmiştir.
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- 16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında 
Kanunda değişiklik yapılmasına yönelik, yeni madde ihdasına dair önerge ve önergeyle ihdas 
edilen madde oyçokluğuyla kabul edilmiş, ihdas edilen madde Tasarının 56 ncı maddesi olarak 
metne işlenmiştir. Değişiklikle, daha önce yapılan kanuni düzenlemeyle kamu kurum ve 
kuruluşlarına ait bina ve tesislerin her türlü etüt, proje ve maliyet hesapları ile inşa edilmesi, 
güçlendirilmesi, onarımlarının yapılması, yaptırılması ve denetlenmesi işlemlerinin 31/5/2018 
tarihi itibariyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yerine ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca ifa 
edilmesi öngörülmüştür. Ancak, kamu kurum ve kuruluşlarının yeterli altyapı ve uzmanlıklarının 
olmaması nedeniyle bu işlemlerin bir süre daha Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 
yürütülmesinde yarar görüldüğünden 6306 sayılı Kanundaki süre uzatılmıştır.

- Tasarının 56 ncı maddesi redaksiyona tabi tutulmak suretiyle oyçokluğuyla kabul edilmiş ve 
57 nci madde olarak metne işlenmiştir.

- 3/6/2011 tarihli ve 639 sayılı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede değişiklik yapılmasına yönelik, yeni madde ihdasına 
ilişkin önerge ve önergeyle ihdas edilen madde oyçokluğuyla kabul edilmiş ve 58 inci madde 
olarak Tasarı metnine işlenmiştir. İhdas edilen maddeyle, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme 
Kurumu ile Şeker Kurumunun kapatılarak bu kurumlara ait görevlerin Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığına verilmesi nedeniyle, Bakanlık bünyesinde bu görevleri yürütmek üzere müstakil 
Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı ile müstakil Şeker Dairesi Başkanlığı kurulmuştur. 

- Tasarının 57 nci maddesi redaksiyona tabi tutulmak suretiyle oyçokluğuyla kabul edilmiş ve 
59 uncu madde olarak metne işlenmiştir.

- İhdas edilerek Tasarıya eklenen 58 inci maddeyle kurulan iki daire başkanlığının görevlerini 
düzenlemek üzere 639 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede değişiklik yapılmasına ilişkin yeni 
madde ihdasına dair önerge ve önergeyle ihdas edilen madde oyçokluğuyla kabul edilmiş ve 
60 ıncı madde olarak Tasarı metnine işlenmiştir.

- İhdas edilerek Tasarıya eklenen 58 inci maddeyle kurulan iki daire başkanlığını 639 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamede bulunan teşkilat şemasına eklemek üzere yeni madde ihdasına ilişkin 
önerge ve önergeyle ihdas edilen madde oyçokluğuyla kabul edilmiş ve 61 inci madde olarak 
Tasarı metnine işlenmiştir.

- İhdas edilerek Tasarıya eklenen 58 inci maddeyle kurulan iki daire başkanlığına, iki daire başkanı 
kadrosu ihdas edilmesine dair yeni madde ihdasına dair önerge ve önergeyle ihdas edilen madde 
oyçokluğuyla kabul edilmiş ve 62 nci madde olarak tasarıya eklenmiştir.

- Yürürlük maddesi olan 58 inci madde oyçokluğuyla aynen kabul edilmiş ve 63 üncü madde 
olarak metne işlenmiştir.

- Yürütme maddesi olan 59 uncu madde oyçokluğuyla kabul edilmiş ve 64 üncü madde olarak

kabul edilmiştir.

Tasarı, son oylamasında hazır bulunan üyelerin oyçokluğuyla kabul edilmiştir.

Tasarının tümü, redaksiyon yetkisi Komisyonumuza verilmek üzere kabul edilmiş ve kanun yapım 
tekniğine, Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe ve yazım kurallarına uyum 
sağlanması amacıyla gözden geçirilmiştir.

İçtüzüğün 45 inci maddesi uyarınca, Tasarı’nın Genel Kuruldaki görüşmelerinde Komisyonumuzu 
temsil etmek üzere Adana Milletvekili Fatma Güldemet SARI ve Erzurum Milletvekili Orhan 
DELİGÖZ özel sözcüler olarak seçilmiştir. 
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Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur.

 Başkan Başkanvekili Sözcü
	 Mehmet	Babaoğlu	 Mehmet	Öntürk	 Mehmet	Erdem
 Konya Hatay Aydın
 Kâtip Üye Üye
	 Hüseyin	Filiz	 Fatma	Güldemet	Sarı	 Muharrem	Varlı
 Çankırı Adana Adana
  (Bu raporun özel sözcüsü) (Muhalefet şerhi ektedir)
 Üye Üye Üye
	 Hüseyin	Samani	 Mustafa	Mit	 Mehmet	Ali	Aslan
 Antalya Ankara Batman
 (Son toplantıda bulunamadı) (Son toplantıda bulunamadı, (Muhalefet şerhi vardır)
  muhalefet şerhi ektedir)
 Üye Üye Üye
	 Orhan	Sarıbal	 Ayhan	Gider	 Ahmet	Sami	Ceylan
 Bursa Çanakkale Çorum
 (Son toplantıda bulunamadı,
 muhalefet şerhi ektedir)
 Üye Üye Üye
	 Ebubekir	Bal	 Okan	Gaytancıoğlu	 Rafet	Sezen
 Diyarbakır Edirne Edirne
  (Muhalefet şerhi ektedir)
 Üye Üye Üye
	 Orhan	Deligöz	 Kamil	Okyay	Sındır	 Hülya	Nergis
 Erzurum İzmir Kayseri
 (Bu raporun özel sözcüsü) (Muhalefet şerhi ektedir)
 Üye Üye Üye
	 Selahattin	Minsolmaz	 Türabi	Kayan	 Muhammet	Uğur	Kaleli
 Kırklareli Kırklareli Konya
  (Son toplantıda bulunamadı,
  muhalefet şerhi ektedir)
 Üye Üye Üye
	 Ömer	Fethi	Gürer	 Ali	Akyıldız	 Leyla	Birlik
 Niğde Sivas Şırnak
 (Muhalefet şerhi vardır) (Muhalefet şerhimiz vardır) (Son toplantıda bulunamadı,
   muhalefet şerhi ektedir)
  Üye
  Metin	Akgün
  Tekirdağ
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	 Kamil	Okyay	Sındır	 Okan	Gaytancıoğlu	 Orhan	Sarıbal

 İzmir Edirne Bursa

	 Ali	Akyıldız	 Ömer	Fethi	Gürer	 Türabi	Kayan

 Sivas Niğde Kırklareli
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	 Leyla	Birlik	 Mehmet	Ali	Aslan

 Şırnak Batman
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	 Muharrem	Varlı	 Mustafa	Mit

 Adana Ankara



‒ 65 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 548)

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) (Tarım, Orman ve Köyişleri
 Komisyonunun Kabul Ettiği Metin)
TARIM, ORMAN VE KÖYİŞLERİ

 KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 
TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN 
İLE BAZI KANUNLARDA VE GIDA, TARIM VE 
HAYVANCILIK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE 
GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE 
KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR KANUN TASARISI

HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 
TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA 
KANUN İLE BAZI KANUN VE KANUN
HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI

MADDE 1- 18/12/1953 tarihli ve 6200 
sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 nci 
maddesinin (r) fıkrasına “baraj, gölet ve kanal 
gibi su yüzeyleri ile rezervuar alanında azami 
su kotu ile işletme kotu arasında kalan yerlerde 
güneş enerjisi sistemlerinin kurulmasına yönelik 
taleplerden uygun görülenleri bedeli karşılığında 
kiralamak,” ibaresi eklenmiş, (u) fıkrasında yer 
alan “Yerüstü” ibaresi “Su tahsislerini yapmak, 
yerüstü” şeklinde değiştirilmiş, aynı maddeye 
aşağıdaki (v) fıkrası eklenmiş ve mevcut (v) 
fıkrası (y) fıkrası şeklinde teselsül ettirilmiştir.

“v) Arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme 
hizmetlerini yürütmek.”

MADDE 1- 2/7/1941 tarihli ve 4081 sayılı 
Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanunun 
34 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir.

“Bu kanun kapsamındaki koruma hizmetleri, 
hizmet alanların isteğine bağlı olarak alınacaktır. 
Kamu kuruluşları ile gerçek veya tüzel kişilere ait 
tarımsal işletmelerin kendi koruma tedbirlerini 
almaları durumunda, bu işletmelerden koruma 
ücreti alınmaz ve bu işletmelere koruma 
sandığından herhangi bir tazminat ödenmez.”

MADDE 2- 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı 
Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler 
Hakkında Kanununun 7’nci maddesinin birinci 
fıkrasının (4) numaralı bendinin (B) alt bendine 
(f) paragrafı eklenmiştir.

“f) Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve Orman 
Genel Müdürlüğünde orman muhafaza memuru 
kadrolarında çalışan personelden” 

MADDE 3- 18/12/1953 tarihli ve 6200 sayılı 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin 
birinci fıkrasının (r) bendine “baraj, gölet ve kanal 
gibi su yüzeyleri ile rezervuar alanında azami su kotu 
ile işletme kotu arasında kalan yerlerde güneş enerjisi 
sistemlerinin kurulmasına yönelik taleplerden uygun 
görülenleri bedeli karşılığında kiralamak,” ibaresi 
eklenmiş, (u) bendinde yer alan “Yerüstü” ibaresi “Su 
tahsislerini yapmak, yerüstü” şeklinde değiştirilmiş, 
aynı maddeye (u) bendinden sonra gelmek üzere 
aşağıdaki bent eklenmiş ve mevcut (v) bendi (y) 
bendi şeklinde teselsül ettirilmiştir.

“v) Arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme 
hizmetlerini yürütmek,”
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MADDE 2- 6200 sayılı Kanunun 4 üncü 
maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler 
eklenmiştir.

“s) Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme 
Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, 

t) Arazi Toplulaştırması Etüt ve Projelen-
dirme Dairesi Başkanlığı,

u) Değerlendirme ve Destekleme Dairesi 
Başkanlığı.”

MADDE 3- 6200 sayılı Kanunun 5 inci 
maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “dört” 
ibaresi “beş” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- 6200 sayılı Kanunun 25 inci 
maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiş ve (c) bendi yürürlükten 
kaldırılmıştır.

“b) Genel Müdürlük tarafından gerçekleş-
tirilen arazi toplulaştırması işlemleri için yapılan 
harcamalar ile baraj, gölet gibi depolama 
tesislerinin sulama maksadına ilişkin yatırım 
bedeli ve sulama tesislerinin yatırım bedeli 
amortismana tabi değildir.”

MADDE 5- 6200 sayılı Kanunun 28 inci 
maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir.

“d) Sulama sahası içerisinde sulama yapan 
veya yapacak olan gerçek ve tüzel kişiler sulama 
tesisinden faydalanma sözleşmesini imzalamak 
şartıyla tesisin sağladığı hizmetten faydalanma 
hakkına sahiptir.”

MADDE 6- 6200 sayılı Kanunun 32 nci 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“İşletme, bakım ve yönetim sorumluluğu 
kamu kurum ve kuruluşları dışındaki tüzel 
kişilere devredilmiş olan sulama tesislerinde, 
faydalananların ödeyeceği ücretler ve bunların 
ödeme süresine ilişkin hususlar devir sözleşmesi 
ile belirlenir. Bu ücretlerin tahsilatı devralan 
tarafından sağlanır. Zamanında ödenmeyen 
ücretler için 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra 
ve İflas Kanunu hükümlerine göre takip işlemleri 
yapılır.”

MADDE 4- 6200 sayılı Kanunun 4 üncü 
maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler 
eklenmiştir.

“s) Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliş-
tirme Hizmetleri Dairesi Başkanlığı.

t) Arazi Toplulaştırması Etüt ve Projelen-
dirme Dairesi Başkanlığı.

u) Değerlendirme ve Destekleme Dairesi 
Başkanlığı.”

MADDE 5- 6200 sayılı Kanunun 5 inci 
maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “dört” 
ibaresi “beş” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6- 6200 sayılı Kanunun 25 inci 
maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiş ve (c) bendi yürürlükten 
kaldırılmıştır.

“b) Genel Müdürlük tarafından gerçekleş-
tirilen arazi toplulaştırması işlemleri için yapılan 
harcamalar ile baraj, gölet gibi depolama 
tesislerinin sulama maksadına ilişkin yatırım 
bedeli ve sulama tesislerinin yatırım bedeli 
amortismana tabi değildir.”
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MADDE 7- 6200 sayılı Kanunun 49 uncu 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 49-  Genel Müdürlük, 2/7/1964 
tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa göre 
alınan harçlardan, bu Kanunda belirtilen görevleri 
kapsamında düzenlenen kağıtlar sebebiyle damga 
vergisinden ve tapu ve kadastro işlemlerinden 
kaynaklanan döner sermaye hizmet bedellerinden 
muaftır. 

Genel Müdürlüğün gelirleri vergiden 
müstesnadır. Bu istisna, 31/12/1960 tarihli ve 193 
sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile 13/6/2006 tarihli 
ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca 
yapılan kesintileri kapsamaz.”

MADDE 8- 6200 sayılı Kanuna aşağıdaki 
ek maddeler eklenmiştir.

“EK MADDE 7- İlgili kanunların verdiği 
yetkiye istinaden su kaynaklarının diğer kamu 
kurum ve kuruluşlarınca tahsisi, kiralanması, 
ruhsatlandırılması gibi işlemlerde DSİ’nin 
görüşü alınır. Bu halde DSİ tarafından ayrıca 
tahsis işlemi yapılmaz. Su tahsisine ilişkin usul 
ve esaslar DSİ tarafından yürürlüğe konulan 
yönetmelikle belirlenir. 

Yatırım programında yer alan ve Maden 
İşleri Genel Müdürlüğüne bildirilen DSİ projeleri 
içerisinde kalan yerlerde, 3213 sayılı Kanun 
uyarınca maden arama ve/veya işletme ruhsatı 
verilmeden önce DSİ’nin uygun görüşü alınır. 

EK MADDE 8- Genel Müdürlüğün görev ve 
sorumluluklarının yerine getirilmesinden dolayı 
haklarında ceza davası açılmış olanların; vekâlet 
verdikleri avukata, 19/3/1969 tarihli ve 1136 
sayılı Avukatlık Kanununun 168 inci maddesine 
göre yayımlanan avukatlık asgari ücret tarifesine 
göre ödedikleri ücretler ile belgelendirilmiş olmak 
kaydıyla dava ile ilgili olarak yaptıkları masraflar, 
kesinleşmiş mahkûmiyet kararı halinde geri 
alınmak kaydıyla, komisyon kararı üzerine Genel 

MADDE 7- 6200 sayılı Kanunun 49 uncu 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 49- Genel Müdürlük, 2/7/1964 
tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa göre 
alınan harçlardan, bu Kanunda belirtilen görevleri 
kapsamında düzenlenen kağıtlar sebebiyle damga 
vergisinden ve tapu ve kadastro işlemlerinden 
kaynaklanan döner sermaye hizmet bedellerinden 
muaftır.

Genel Müdürlüğün gelirleri vergiden 
müstesnadır. Bu istisna, 31/12/1960 tarihli ve 193 
sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile 13/6/2006 tarihli 
ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca 
yapılan kesintileri kapsamaz.” 

MADDE 8- 6200 sayılı Kanuna aşağıdaki 
ek maddeler eklenmiştir.

“EK MADDE 7- Bir veya birden çok 
havzadaki su kaynakları, belirlenen kullanım 
maksatlarına göre gerçek ve tüzel kişilere DSİ 
tarafından su kullanım izni verilmek suretiyle 
tahsis edilebilir. İlgili kanunların verdiği yetkiye 
istinaden su kaynaklarının diğer kamu kurum ve 
kuruluşları tarafından yapılan tahsis, kira, ruhsat 
gibi işlemlerinde DSİ’nin uygun görüşü alınır. Bu 
halde DSİ tarafından ayrıca tahsis işlemi yapılmaz. 
Su tahsisine ilişkin usul ve esaslar DSİ tarafından 
yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenir.

Yatırım programında yer alan ve Maden 
İşleri Genel Müdürlüğüne bildirilen DSİ projeleri 
içerisinde kalan yerlerde, 3213 sayılı Kanun 
uyarınca maden arama ve/veya işletme ruhsatı 
verilmeden önce DSİ’nin uygun görüşü alınır.

EK MADDE 8- Genel Müdürlüğün görev ve 
sorumluluklarının yerine getirilmesinden dolayı 
haklarında ceza davası açılmış olanların; vekâlet 
verdikleri avukata, 19/3/1969 tarihli ve 1136 
sayılı Avukatlık Kanununun 168 inci maddesine 
göre yayımlanan avukatlık asgari ücret tarifesine 
göre ödedikleri ücretler ile belgelendirilmiş 
olmak kaydıyla dava ile ilgili olarak yaptıkları 
masraflar, kesinleşmiş mahkûmiyet kararı 
halinde geri alınmak kaydıyla, komisyon kararı 
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Müdürün teklifi ve Genel Müdürlüğün bağlı olduğu 
Bakanın onayı ile karşılanabilir. Komisyonun 
oluşumu ile çalışmasına ve uygulamaya ilişkin 
usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.

EK MADDE 9- Arazilerin tabii ve suni 
etkilerle bozulmasının ve parçalanmasının 
önlenmesi, parçalanmış arazilerde ise tabii 
özellikleri, kullanım bütünlüğü ve mülkiyet 
hakları gözetilerek birden fazla arazi parçasının 
birleştirilip ekonomik, ekolojik ve toplumsal 
yönden daha işlevsel yeni parsellerin 
oluşturulması ve bu parsellerin arazi özellikleri 
ve alanı değerlendirilerek kullanım şekillerinin 
belirlenmesi ile köy ve arazi gelişim hizmetlerinin 
sağlanması maksadıyla arazi toplulaştırması 
yapılır. Arazi toplulaştırması projesinin 
uygulanacağı sınırlar içinde kalan alan arazi 
toplulaştırması proje sahası olarak belirlenir. 

Arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme 
hizmetlerinin yürütülmesinde DSİ uygulayıcı 
kuruluş olarak yetkilidir. DSİ dışındaki kurum ve 
kuruluşlar DSİ’nin iznine tabi olarak proje idaresi 
sıfatıyla arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme 
hizmetlerini yürütmeye yetkilidir. 

DSİ tarafından bağlı olduğu Bakanlığın 
talebi ve Bakanlar Kurulu kararı ile isteğe bağlı 
ya da maliklerin muvafakati aranmaksızın 
zorunlu arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme 
hizmetleri yapılabilir veya yaptırılabilir.

Bakanlar Kurulu kararı, arazi toplulaştırması 
ve diğer işlemler yönünden kamu yararı kararı 
sayılır. 

Arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme 
hizmetleri uygulanacak arazi üzerinde, DSİ 
veya proje idaresi tarafından yapılacak fiili 
uygulamalar, hak sahiplerinin iznine tabi değildir. 
Arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme 
hizmetleri yürütülen alanlarda tarımsal faaliyetleri 
kısıtlamaya DSİ veya proje idaresi yetkilidir.

Arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme 
hizmetleri için ihtiyaç duyulan toprak etüt ve 
analizleri arazi toplulaştırmasını yürüten DSİ 
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veya özel arazi toplulaştırmasını gerçekleştiren 
proje idaresi tarafından yapılır veya yaptırılır.  

Arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme 
hizmetleri muhtevasında yapılacak duyurular DSİ 
veya özel arazi toplulaştırmasını gerçekleştiren 
proje idaresinin internet sayfalarında ve ayrıca 
köy veya mahalle muhtarının çalışma yerinde 
otuz gün süre ile ilan ettirilir. Bu madde gereğince 
yapılan ilanlar, ilgili gerçek kişilere, kamu ve 
özel hukuk tüzelkişilerine şahsen tebliğ edilmiş 
sayılır. Arazi toplulaştırması sonuçlarına karşı 
tescil tarihinden itibaren on yıl içerisinde dava 
açılabilir.

Arazi toplulaştırması sebebiyle kısıtlama 
getirilen alanlarda ürün ve mütemmim cüzlere 
verilecek zarar ile taşınmaz sahiplerine yeni 
parseller teslim edilene kadar kısıtlama getirilen 
alanlarda doğabilecek gelir kayıpları, arazi 
toplulaştırmasını yürüten DSİ veya proje idaresi 
tarafından karşılanır. Arazi mülkiyetinin ihtilaflı 
olması veya malikinin gelir kaybına ilişkin takdir 
edilen bedeli kabul etmemesi durumunda, DSİ 
veya proje idaresi tarafından yetkili sulh hukuk 
mahkemesine başvurularak bedelin tespiti istenir. 
Mahkemece belirlenen bedel, üçer aylık vadeli 
hesaba yatırılarak taşınmaz üzerinde malikin 
iznine tabi olmaksızın toplulaştırmaya ilişkin 
işlemlere devam olunur.

Arazi toplulaştırması işlemlerine ilişkin 
olarak açılan davalar ilgili mahkemeler tarafından 
öncelikle görüşülerek neticelendirilir.

Arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme 
hizmetleri projelerinin uygulanması esnasında, 
tapuya kayıtlı olup tescile esas belgesine aykırılığı 
tespit edilen hisse hataları ile 3/7/2005 tarihli ve 
5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı 
Kanununun 8 inci maddesi hükümlerine tabi 
olmayan iştirak halinde mülkiyet olarak tescilli 
parsellerin paylı mülkiyete dönüştürülmesi 
işlemleri, DSİ veya proje idaresi tarafından resen 
düzeltilir. Kesinleşen listelerin tapu müdürlüğü 
tarafından doğrudan paylı mülkiyet olarak tescili 
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sağlanır.  Bu yetki kapsamındaki işlemler her 
türlü gider, vergi, resim ve harçtan müstesnadır. 
Bu madde kapsamında getirilen istisnalar, 
mükelleflerin veraset ve intikal vergisine ilişkin 
yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz.

Arazi toplulaştırması sonucu oluşturulan 
parsellerin alanı ve arazi özellikleri birlikte 
değerlendirilir ve arazilerden yol, kanal, tahliye 
kanalı gibi kamunun ortak kullanacağı yerler için 
en fazla %10’u kadar ortak tesislere katılım payı 
düşülür. Çayır ve meralardan da ortak katılım 
payı kesintisi yapılarak toplulaştırmaya dahil 
edilip mümkün olduğunca sulama, tahliye ve 
yol sisteminden yararlandırılır. Katılım payı için 
bedel ödenmez. Katılım payı dışında kesilen 
arazi öncelikle varsa eş değer tahsisli arazilerden 
karşılanır, yoksa kamulaştırılır.

Köy tüzel kişiliği, belediyeler, kooperatifler, 
birlikler gibi tüzel kişilikler veya kamu 
kuruluşları, hizmet konuları ile ilgili arazi 
toplulaştırması ve/veya tarla içi geliştirme 
hizmeti yapmak istemeleri durumunda DSİ’ye 
gerekçeleri ile başvurarak toplulaştırma 
isteklerini bildirir. Gerekçelerin yeterli görülmesi 
durumunda DSİ’nin bağlı olduğu Bakanlığın 
teklifi ile Bakanlar Kurulu kararı alındıktan sonra 
başvuran tüzel kişilik veya kuruluş bu maddeye 
göre arazi toplulaştırması projesini yürütür. 
Arazi toplulaştırması yapmak isteyen kuruluş, 
gerekli teknik personeli bünyesinde bulundurmak 
veya proje süresince tabi oldukları mevzuat 
hükümlerine uygun olarak personel çalıştırmak 
zorundadır. Arazi toplulaştırması yapan kurum 
veya kuruluşlar kamu yatırımları için ihtiyaç 
duyulan arazi miktarını arazi toplulaştırması 
yoluyla karşılayabilir. Arazi toplulaştırması 
yapacak idarelerce ihtiyaç duyulacak yatırımlar 
için ortak tesislere katılım payı ile karşılanamayan 
araziler, varsa Hazine arazilerinden, Hazine 
arazilerinin yeterli olmadığı veya bulunmadığı 
yerlerde ise ilgili idarelerce belirlenen usul ve 
esaslar dahilinde fiziki tesislerin yapılacağı alana 
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bağlı kalınmaksızın gerçek ve tüzel kişilerden 
anlaşma yoluyla karşılanabilir. Bu araziler, fiziki 
tesislerin yapılacağı yere kaydırılır. Aynı alanda 
birden fazla kurum veya kuruluş tarafından 
toplulaştırma ve/veya tarla içi geliştirme hizmeti 
yapmak talebinde bulunulması halinde arazi 
toplulaştırması ve/veya tarla içi geliştirme 
hizmetini yapacak kuruluşu belirlemeye DSİ 
yetkilidir. Arazi toplulaştırma çalışmaları 
muhtevasında yapılan bütün iş ve işlemlerin 
onayı, tescili ve bu işlemlerden doğacak hukuki 
sorumluluk ilgilisine göre arazi toplulaştırmasını 
yürüten DSİ veya proje idaresine aittir.  

Arazi toplulaştırma sahası olarak tespit edilen 
yerlerde bulunan Hazinenin özel mülkiyetinde 
ve Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan 
ve arazi toplulaştırması maksatlarına uygun 
olarak değerlendirilmesi mümkün olan tarım 
arazileri, DSİ’nin talebine istinaden vasfına ve 
mevcut kullanım şekline bakılmaksızın Maliye 
Bakanlığınca DSİ’ye veya proje idaresine tahsis 
edilir.

Arazi toplulaştırması sahası ilan edilen 
yerlerle ilgili Bakanlar Kurulu kararı Resmi 
Gazetede yayımlandıktan sonra arazi toplulaş-
tırması işlemleri sonuçlanıncaya kadar bu 
alanlarda arazi toplulaştırmasına konu arazilerin 
mülkiyet ve zilyetliğinin devir, temlik, ipotek ve 
satış vaadi işlemleri DSİ’nin ve proje idaresinin 
iznine bağlıdır.  

DSİ veya proje idaresi gerekli hallerde 
asgari tarımsal arazi büyüklüğünün altındaki 
tarımsal arazileri toplulaştırabilir veya bu 
madde kapsamında değerlendirmek üzere 
kamulaştırabilir. Arazi toplulaştırması uygulama-
larında, tahsisli araziler asgari tarımsal 
arazi büyüklüğünün altındaki araziler ile 
birleştirilerek asgari büyüklükte yeni tarımsal 
araziler oluşturulabilir. Bu suretle oluşturulan 
araziler; öncelikle arazi toplulaştırmasına veya 
kamulaştırma konusu olan arazi maliklerine, bu 
kişiler satın almadığı takdirde, yeter gelirli tarımsal 
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tarımsal arazileri toplulaştırabilir veya bu 
madde kapsamında değerlendirmek üzere 
kamulaştırabilir. Arazi toplulaştırması uygulama-
larında, tahsisli araziler asgari tarımsal 
arazi büyüklüğünün altındaki araziler ile 
birleştirilerek asgari büyüklükte yeni tarımsal 
araziler oluşturulabilir. Bu suretle oluşturulan 
araziler; öncelikle arazi toplulaştırmasına veya 
kamulaştırma konusu olan arazi maliklerine, bu 
kişiler satın almadığı takdirde, yeter gelirli tarımsal 
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arazi büyüklüğünde tarım arazisi bulunmayan 
yöre çiftçilerine rayiç bedeli üzerinden DSİ’nin 
veya proje idaresinin talebi üzerine Maliye 
Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslara göre 
satılır. Bu maksatla yapılan kamulaştırma ve 
satımlara konu olan işlemler harçlardan, bu 
işlemlerle ilgili olarak düzenlenecek kağıtlar 
damga vergisinden müstesnadır.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve 
esaslar DSİ’nin bağlı olduğu Bakanlık tarafından 
yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenir.

EK MADDE 10- Sulama kooperatiflerinin 
kurulmasına izin vermek, sulama kooperatiflerini 
denetlemek, bunların eylem ve işlemlerinin 
hukuka uygun olarak neticelendirilmesi için 
gerekli tedbirleri almak, DSİ’nin yetkisindedir.

DSİ’nin sulama tesislerini işleten 
kooperatiflerden finansal ve mali yapısının 
sürdürülemez olduğu tespit edilenlerle yapılmış 
olan devir sözleşmeleri DSİ’nin teklifi ve Bakanın 
onayıyla feshedilir.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve 
esaslar DSİ tarafından belirlenir.

EK MADDE 11- Sulama tesislerinden 
izinsiz olarak su kullananlara, izinli kullanım 
olması halinde alınması gereken işletme ve 
bakım ücretinin %50 fazlası tutarında idari para 
cezası verilir.

Sulama işletme ve bakım ücretlerini 
veya su kullanım hizmet bedelini vadesi 
geldiği halde ödemeyen, ancak Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yapılacak 
tarımsal destekleme ödemesi almaya hak 
kazanan çiftçilerin tarımsal destekleme ödemesi 
alacakları, işletme ve bakım ücreti borçlarına 
mahsup edilmek üzere DSİ veya işletme ve 
bakım sorumluluğu devredilen gerçek veya tüzel 
kişiye ödenir.

arazi büyüklüğünde tarım arazisi bulunmayan 
yöre çiftçilerine rayiç bedeli üzerinden DSİ’nin 
veya proje idaresinin talebi üzerine, Maliye 
Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslara göre 
satılır. Bu maksatla yapılan kamulaştırma ve 
satımlara konu olan işlemler harçlardan, bu 
işlemlerle ilgili olarak düzenlenecek kağıtlar 
damga vergisinden müstesnadır.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve 
esaslar DSİ’nin bağlı olduğu Bakanlık tarafından 
yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenir.

EK MADDE 10- Sulama kooperatiflerinin 
kurulmasına izin vermek, sulama kooperatiflerini 
denetlemek, bunların eylem ve işlemlerinin 
hukuka uygun olarak neticelendirilmesi için 
gerekli tedbirleri almak, DSİ’nin yetkisindedir.

DSİ’nin sulama tesislerini işleten 
kooperatiflerden finansal ve mali yapısının 
sürdürülemez olduğu tespit edilenlerle yapılmış 
olan devir sözleşmeleri DSİ’nin teklifi ve Bakanın 
onayıyla feshedilir. 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve 
esaslar DSİ tarafından belirlenir.

EK MADDE 11- Sulama tesislerinden 
izinsiz olarak su kullananlara, izinli kullanım 
olması halinde alınması gereken işletme ve 
bakım ücretinin %50 fazlası tutarında idari para 
cezası verilir. 

Devlet tarafından yapılacak destekleme 
ödemesi almaya hak kazanan çiftçilerin vadesi 
geldiği halde ödenmeyen sulama işletme ve 
bakım ücreti veya su kullanım hizmet bedeli 
borcu bulunması halinde; DSİ veya işletme ve 
bakım sorumluluğu devredilen gerçek veya tüzel 
kişi tarafından tarımsal destekleme ödemesi 
yapacak bankaya borç miktarı bildirilir. Bu 
bildirim üzerine; destekleme ödemelerinden 
borç tutarı mahsup edilerek, DSİ veya işletme ve 
bakım sorumluluğu devredilen gerçek veya tüzel 
kişiye ödenir. 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve 
esaslar DSİ tarafından belirlenir. 
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EK MADDE 12- 8/3/2011 tarihli ve 6172 
sayılı Sulama Birlikleri Kanununa göre, tüzel 
kişiliği sona eren sulama birlikleri tarafından 
işletme ve bakım hizmetleri yerine getirilen 
sulama tesisleri ile DSİ tarafından inşa edilen 
sulama tesisleri DSİ tarafından işletilir veya 
DSİ’nin teklifi üzerine bağlı olduğu Bakan 
tarafından onaylananlar, işletme ve bakım 
hizmetleri yerine getirilmek üzere;

a) Büyükşehir belediyesinin görev alanı içinde 
kalan yerlerde yatırım izleme ve koordinasyon 
başkanlıklarına devredilebilir, yatırım izleme ve 
koordinasyon başkanlıkları tarafından devralınan 
sulama tesisleri su ve kanalizasyon idarelerine 
veya ilçe belediyelerine devredilebilir.

b) Büyükşehir belediyesi dışında kalan 
yerlerde ise, belediyelere veya il özel idarelerine 
devredilebilir.

Birinci fıkraya göre sulama tesislerini 
devralan idareler bu tesislerin inşa maksatlarına 
uygun olarak işletme, bakım ve onarım 
hizmetlerini yapmakla, bu tesislerin proje 
alanında DSİ tarafından gerekli görülen sulama 
ve drenaj maksatlı ilave yapıları projelendirilip 
inşa etmekle, tesislerin rehabilitasyonunu yapmak 
veya yaptırmakla, bu Kanun gereğince tahakkuk 
ettirilecek varsa ortak işletmeye ait bedelleri 
ödemekle, sulama tesisinden faydalananlardan 
alınacak su kullanım hizmet bedelini Bakan 
tarafından tespit edilen en düşük ücret tarifesinden 
aşağı olmamak üzere belirlemekle görevlidir.

Sulama tesisleri, DSİ tarafından hizmet 
alımı suretiyle veya işletme hakkı devri yoluyla 
özel hukuk tüzel kişilerine işlettirilebilir.

İşletme hakkı devrine ilişkin ihale ve 
sözleşme usul ve esasları DSİ tarafından 
yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenir.

EK MADDE 13- Genel Müdürlüğün 
mühendis kadrolarına ilk defa açıktan atanacak 
personel, Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubu 
puan sırasına göre her bir unvan için boş kadro 
sayısının dört katına kadar çağrılacak adaylar 
arasından Genel Müdürlükçe yapılan sözlü ve/
veya uygulamalı sınav başarı sırasına göre 

EK MADDE 12-  8/3/2011 tarihli ve 6172 
sayılı Sulama Birlikleri Kanununa göre, tüzel 
kişiliği sona eren sulama birlikleri tarafından 
işletme ve bakım hizmetleri yerine getirilen 
sulama tesisleri ile DSİ tarafından inşa edilen 
sulama tesisleri DSİ tarafından işletilir veya ilgili 
idarenin talebi ve DSİ’nin teklifi üzerine bağlı 
olduğu Bakan tarafından onaylananlar, işletme ve 
bakım hizmetleri yerine getirilmek üzere; 

a) Büyükşehir belediyesinin görev alanı içinde 
kalan yerlerde yatırım izleme ve koordinasyon 
başkanlıklarına devredilebilir, yatırım izleme ve 
koordinasyon başkanlıkları tarafından devralınan 
sulama tesisleri su ve kanalizasyon idarelerine 
veya ilçe belediyelerine devredilebilir.

b) Büyükşehir belediyesi dışında kalan 
yerlerde ise, belediyelere veya il özel idarelerine 
devredilebilir. 

Birinci fıkraya göre sulama tesislerini 
devralan idareler bu tesisleri inşa maksatlarına 
uygun olarak işletmekle, bunların bakım ve 
onarım hizmetlerini yapmakla, proje alanında 
DSİ tarafından gerekli görülen sulama ve drenaj 
maksatlı ilave yapıları projelendirip inşa etmekle, 
rehabilitasyonunu yapmak veya yaptırmakla, 
bu Kanun gereğince tahakkuk ettirilecek varsa 
ortak işletmeye ait bedelleri ödemekle, sulama 
tesisinden faydalananlardan alınacak su kullanım 
hizmet bedelini Bakan tarafından tespit edilen 
en düşük ücret tarifesinden aşağı olmamak üzere 
belirlemekle görevlidir.

Sulama tesisleri, DSİ tarafından hizmet alımı 
suretiyle işlettirilebilir. 

EK MADDE 13- Genel Müdürlüğün 
mühendis kadrolarına ilk defa açıktan atanacak 
personel, Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubu 
puan sırasına göre her bir unvan için boş kadro 
sayısının dört katına kadar çağrılacak adaylar 
arasından Genel Müdürlükçe yapılan sözlü ve/
veya uygulamalı sınav başarı sırasına göre 
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atanır. Genel Müdürlük kadrolarına yapılacak 
atama ve nakil işlemlerine ilişkin usul ve esaslar 
yönetmelikle düzenlenir.

EK MADDE 14- Ekli (1) ve (2) sayılı 
listelerde yer alan kadrolar ihdas edilerek 
190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
eki (1) sayılı cetvelin Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğüne ait bölümüne eklenmiştir.”

MADDE 9- 6200 sayılı Kanuna aşağıdaki 
geçici maddeler eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 11- Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığında bulunan ve arazi 
toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri 
ile ilgili taşınırlar, taşıtlar, araçlar, gereçler ve 
malzemeler, yazılı ve elektronik ortamdaki her 
türlü kayıtlar ve diğer dokümanlar, ortofoto 
haritalar, mevcut sözleşmeler, protokoller, 
sözleşme ve protokollerle ilgili dava ve icra 
takipleri, bu görevlerin yürütülmesinde destek 
hizmeti sağlayan imalat ve motor atölyelerindeki 
makine ve teçhizat DSİ’ye devredilir. Devir 
işlemleri Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
ile DSİ tarafından oluşturulacak komisyon 
marifetiyle bu maddenin yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren iki ay içerisinde tamamlanır. 
Komisyonun oluşumu ile çalışma usul ve esasları 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Orman 
ve Su İşleri Bakanlığı tarafından belirlenir. 
DSİ, bu fıkrada belirtilen mevcut sözleşme ve 
protokollerden veya arazi toplulaştırma ve tarla 
içi geliştirme hizmetlerinden kaynaklanan dava 
ve icra takipleri ile sulh başvurularına devir 
tarihini müteakiben halef olur. Hazinenin özel 
mülkiyetinde bulunan taşınmazlardan Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bu maksatla 
tahsis edilen taşınmazlar tahsis amacında 
kullanılmak üzere DSİ’ye tahsis edilebilir.

Birinci fıkraya göre, devralınan sözleşme 
ve protokollerden Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı tarafından yürütülen ve bu maddenin 
yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla işlemleri devam 
eden arazi toplulaştırması işleri ile inşası devam 

atanır. Genel Müdürlük kadrolarına yapılacak 
atama ve nakil işlemlerine ilişkin usul ve esaslar 
yönetmelikle düzenlenir.

EK MADDE 14- Ekli (1) ve (2) sayılı 
listelerde yer alan kadrolar ihdas edilerek 
190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
eki (I) sayılı cetvelin Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğüne ait bölümüne eklenmiştir.”

MADDE 9- 6200 sayılı Kanuna aşağıdaki 
geçici maddeler eklenmiştir. 

“GEÇİCİ MADDE 11- Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığında bulunan ve arazi 
toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri 
ile ilgili taşınırlar, taşıtlar, araçlar, gereçler ve 
malzemeler, yazılı ve elektronik ortamdaki her 
türlü kayıtlar ve diğer dokümanlar, ortofoto 
haritalar, mevcut sözleşmeler, protokoller, 
sözleşme ve protokollerle ilgili dava ve icra 
takipleri, bu görevlerin yürütülmesinde destek 
hizmeti sağlayan imalat ve motor atölyelerindeki 
makine ve teçhizat DSİ’ye devredilir. Devir 
işlemleri Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
ile DSİ tarafından oluşturulacak komisyon 
marifetiyle bu maddenin yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren iki ay içerisinde tamamlanır. 
Komisyonun oluşumu ile çalışma usul ve esasları 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Orman 
ve Su İşleri Bakanlığı tarafından belirlenir. 
DSİ, bu fıkrada belirtilen mevcut sözleşme ve 
protokollerden veya arazi toplulaştırma ve tarla 
içi geliştirme hizmetlerinden kaynaklanan dava 
ve icra takipleri ile sulh başvurularına devir 
tarihini müteakiben halef olur. Hazinenin özel 
mülkiyetinde bulunan taşınmazlardan Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bu maksatla 
tahsis edilen taşınmazlar tahsis amacında 
kullanılmak üzere DSİ’ye tahsis edilebilir.

Birinci fıkraya göre, devralınan sözleşme 
ve protokollerden Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı tarafından yürütülen ve bu maddenin 
yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla işlemleri devam 
eden arazi toplulaştırması işleri ile inşası devam 
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etmekte olan tarla içi geliştirme hizmetlerine DSİ 
tarafından son verilebilir.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
merkez ve taşra teşkilatında arazi toplulaştırma 
ve tarla içi geliştirme hizmetlerinde çalışan, 
36 ncı maddesinin “Ortak Hükümler” başlıklı 
bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı 
bendinde yer alanlar hariç olmak üzere 657 
sayılı Kanuna tabi memurlar ile sözleşmeli 
personel ve 4857 sayılı Kanuna tabi sürekli 
işçilerden, kurulacak komisyonca bu maddenin 
yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ikinci ayın 
sonuna kadar uygun görülenler, komisyon 
kararını izleyen ayın onbeşinden geçerli olmak 
üzere kadro ve pozisyonlarıyla birlikte DSİ’ye 
devredilmiş sayılır. Bu şekilde devredilmiş 
sayılan Devlet memurlarının kadroları 190 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellerin 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına 
ait bölümlerinden çıkarılmış ve DSİ’ye ait 
bölümlerine eklenmiş sayılır.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına 
bağlı birimlerden devredilen personelle ilgili 
ödenekler ile arazi toplulaştırma ve tarla içi 
geliştirme hizmetlerine ilişkin ödenekler, DSİ’ye 
aktarılır. İlgili bütçe ve muhasebe işlemlerini 
yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. Ödenek 
aktarma işlemlerine ilişkin diğer kanunlardaki 
aktarma yasakları uygulanmaz.

4857 sayılı Kanuna tabi sürekli işçi 
statüsünde istihdam edilen personelden ataması 
tekemmül ettirilen işçiler atama emirlerinin 
tebliğini izleyen günden itibaren altı işgünü 
içinde yeni görevlerine başlamak zorundadırlar. 
Bu işçiler, yeni görev yerlerine başlayacağı tarihe 
kadar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 
işçisi sayılır ve altı işgünü içinde yeni kurumunda 
göreve başlamayanların iş sözleşmeleri, feshin 
geçerli sebebe dayandığı kabul edilerek Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 4857 
sayılı Kanunun 17 nci maddesinde belirtilen 
ihbar süresi beklenilmeksizin ve ihbar tazminatı 

etmekte olan tarla içi geliştirme hizmetlerine DSİ 
tarafından son verilebilir.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
merkez ve taşra teşkilatında arazi toplulaştırma 
ve tarla içi geliştirme hizmetlerinde çalışan, 
36 ncı maddesinin “Ortak Hükümler” başlıklı 
bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı 
bendinde yer alanlar hariç olmak üzere 657 
sayılı Kanuna tabi memurlar ile sözleşmeli 
personel ve 4857 sayılı Kanuna tabi sürekli 
işçilerden, kurulacak komisyonca bu maddenin 
yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ikinci ayın 
sonuna kadar uygun görülenler, komisyon 
kararını izleyen ayın onbeşinden geçerli olmak 
üzere kadro ve pozisyonlarıyla birlikte DSİ’ye 
devredilmiş sayılır. Bu şekilde devredilmiş 
sayılan Devlet memurlarının kadroları 190 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellerin 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına 
ait bölümlerinden çıkarılmış ve DSİ’ye ait 
bölümlerine eklenmiş sayılır. 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına 
bağlı birimlerden devredilen personelle ilgili 
ödenekler ile arazi toplulaştırma ve tarla içi 
geliştirme hizmetlerine ilişkin ödenekler, DSİ’ye 
aktarılır. İlgili bütçe ve muhasebe işlemlerini 
yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. Ödenek 
aktarma işlemlerine ilişkin diğer kanunlardaki 
aktarma yasakları uygulanmaz.

4857 sayılı Kanuna tabi sürekli işçi 
statüsünde istihdam edilen personelden ataması 
tekemmül ettirilen işçiler atama emirlerinin 
tebliğini izleyen günden itibaren altı işgünü 
içinde yeni görevlerine başlamak zorundadırlar. 
Bu işçiler, yeni görevlerine başlayacakları tarihe 
kadar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 
işçisi sayılır ve altı işgünü içinde yeni kurumunda 
göreve başlamayanların iş sözleşmeleri, feshin 
geçerli sebebe dayandığı kabul edilerek Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 4857 
sayılı Kanunun 17 nci maddesinde belirtilen 
ihbar süresi beklenilmeksizin ve ihbar tazminatı 
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ödenmek suretiyle sona erdirilir. Devredilen 
sürekli işçilerin ücret ile diğer mali ve sosyal 
hakları, toplu iş sözleşmesi bulunan işçiler 
bakımından yenileri düzenleninceye kadar devir 
işleminden önce tabi oldukları toplu iş sözleşmesi 
hükümlerine göre, toplu iş sözleşmesi olmayan 
işçiler bakımından 2018 yılı Ocak ayında geçerli 
olan bireysel iş sözleşmesi hükümlerine göre 
belirlenir. Bu madde kapsamında devredilen 
sürekli işçiler bakımından devir tarihinden önce 
doğmuş ve devir tarihinde ödenmesi gereken 
borçlardan devreden ve devralan kurum birlikte 
sorumludur. Kıdem tazminatına ilişkin hükümler 
saklıdır.

GEÇİCİ MADDE 12- Bu maddenin yürür-
lüğe girdiği tarihten önce tahakkuka bağlanmış 
ancak tahsil edilememiş baraj ve gölet gibi 
depolama tesislerinin sulama maksadına ilişkin 
yatırım bedeli ve sulama tesislerinin yatırım 
bedellerinin tahsilinden ve takip işlemlerinden 
vazgeçilir. Bu alacaklardan tahsil edilenler iade 
edilmez.

GEÇİCİ MADDE 13- Bu maddenin 
yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılmış olan su 
tahsisleri mevcut hukuki durumlarını korumaya 
devam eder.”

MADDE 10- 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı 
Orman Kanununun 7 nci maddesinin üçüncü 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“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 ile beldelerde belediye 
encümenince, mahalle ve köylerde muhtarlıkça 
bildirilecek bir temsilci olmak üzere bir başkan ve 
üç üyeden teşekkül eder.”

MADDE 11- 6831 sayılı Kanunun 9 uncu 
maddesinin yedinci fıkrasının yedinci cümlesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

ödenmek suretiyle sona erdirilir. Devredilen 
sürekli işçilerin ücret ile diğer mali ve sosyal 
hakları, toplu iş sözleşmesi bulunan işçiler 
bakımından yenileri düzenleninceye kadar devir 
işleminden önce tabi oldukları toplu iş sözleşmesi 
hükümlerine göre, toplu iş sözleşmesi olmayan 
işçiler bakımından 2018 yılı Ocak ayında geçerli 
olan bireysel iş sözleşmesi hükümlerine göre 
belirlenir. Bu madde kapsamında devredilen 
sürekli işçiler bakımından devir tarihinden önce 
doğmuş ve devir tarihinde ödenmesi gereken 
borçlardan devreden ve devralan kurum birlikte 
sorumludur.  Kıdem tazminatına ilişkin hükümler 
saklıdır.

GEÇİCİ MADDE 12- Bu maddenin yürür-
lüğe girdiği tarihten önce tahakkuka bağlanmış 
ancak tahsil edilememiş baraj ve gölet gibi 
depolama tesislerinin sulama maksadına ilişkin 
yatırım bedeli ve sulama tesislerinin yatırım 
bedellerinin tahsilinden ve takip işlemlerinden 
vazgeçilir. Bu alacaklardan tahsil edilenler iade 
edilmez.

GEÇİCİ MADDE 13- Bu maddenin 
yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılmış olan su 
tahsisleri mevcut hukuki durumlarını korumaya 
devam eder.”

MADDE 10- 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı 
Orman Kanununun 7 nci maddesinin üçüncü 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“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 ile beldelerde belediye 
encümenince, mahalle ve köylerde muhtarlıkça 
bildirilecek bir temsilci olmak üzere bir başkan ve 
üç üyeden teşekkül eder.”

MADDE 11- 6831 sayılı Kanunun 9 uncu 
maddesinin yedinci fıkrasının yedinci cümlesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
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“İlan tarihinden itibaren otuz gün içinde 
düzeltmenin kaldırılması maksadıyla kadastro 
mahkemelerine, kadastro mahkemesi olmayan 
yerlerde kadastro davalarına bakmakla görevli 
mahkemelere dava açılmadığı takdirde yapılan 
düzeltme kesinleşir.”

MADDE 12- 6831 sayılı Kanunun 18 inci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 18- Devlet ormanlarında; 
arkeolojik kazı ve restorasyon yapılmasına ve bu 
alanların kullanımına, tarihi eserlerin restorasyonu 
ve korunması için gerekli tesislere, odun kömürü, 
terebentin, katran, sakız gibi işletilmesinde ağaç 
kullanılan ocakların açılmasına ve yeraltında 
depolama alanı kurulmasına Orman Genel 
Müdürlüğünce bedeli alınarak yirmidokuz yıla 
kadar izin verilebilir. Bu süre sonunda her türlü 
bina ve tesis eksiksiz ve bedelsiz olarak Orman 
Genel Müdürlüğü tasarrufuna geçer ve söz 
konusu bina ve tesisler Orman Genel Müdürlüğü 
ihtiyaçları için kullanılabilir veya kiraya verilmek 
suretiyle değerlendirilebilir.

Genel bütçe kapsamındaki kamu kurum 
ve kuruluşlarına bu madde kapsamında verilen 
izinlerden bedel alınmaz. Ancak bedelsiz izne 
konu tesisler de dahil olmak üzere tesislerin; izin 
sahibince üçüncü kişilere kiralanması halinde 
orman sayılan alana isabet eden kira bedelinin 
yüzde ellisi her yıl Orman Genel Müdürlüğü 
bütçesine gelir kaydedilmek üzere ilgili muhasebe 
birimi hesabına izin sahibi tarafından yatırılır.

Yangın görmüş ormanlarla, gençleştirmeye 
ayrılmış veya ağaçlandırılan sahalarda birinci 
fıkradaki faaliyetlere hiçbir surette izin verilemez.”

MADDE 13- 6831 sayılı Kanunun 30 uncu 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 30- Devlet ormanlarından elde 
edilen dikili ağaç da dahil orman ürünlerinin 
piyasa satışlarında açık artırma esastır.

“İlan tarihinden itibaren otuz gün içinde 
düzeltmenin kaldırılması maksadıyla kadastro 
mahkemelerine, kadastro mahkemesi olmayan 
yerlerde kadastro davalarına bakmakla görevli 
mahkemelere dava açılmadığı takdirde yapılan 
düzeltme kesinleşir.”

MADDE 12- 6831 sayılı Kanunun 18 inci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  

“MADDE 18- Devlet ormanlarında; 
arkeolojik kazı ve restorasyon yapılmasına 
ve bu alanların kullanımına, tarihi eserlerin 
restorasyonu ve korunması için gerekli tesislere, 
odun kömürü, terebentin, katran, sakız gibi 
işletilmesinde ağaç kullanılan ocakların 
açılmasına, balık üretmek üzere tesis kurulmasına 
ve göl, baraj ve deniz yüzeyinde yapılan balık 
üretimi için karada yapılması mecburi tesislere 
ve yeraltında depolama alanı kurulmasına Orman 
Genel Müdürlüğünce bedeli alınarak yirmidokuz 
yıla kadar izin verilebilir. Bu süre sonunda her 
türlü bina ve tesis eksiksiz ve bedelsiz olarak 
Orman Genel Müdürlüğü tasarrufuna geçer ve söz 
konusu bina ve tesisler Orman Genel Müdürlüğü 
ihtiyaçları için kullanılabilir veya kiraya verilmek 
suretiyle değerlendirilebilir. 

Genel bütçe kapsamındaki kamu kurum 
ve kuruluşlarına bu madde kapsamında verilen 
izinlerden bedel alınmaz.  Ancak bedelsiz izne 
konu tesisler de dahil olmak üzere tesislerin; izin 
sahibince üçüncü kişilere kiralanması halinde 
orman sayılan alana isabet eden kira bedelinin 
yüzde ellisi her yıl Orman Genel Müdürlüğü 
bütçesine gelir kaydedilmek üzere ilgili muhasebe 
birimi hesabına izin sahibi tarafından yatırılır.

Yangın görmüş ormanlarla, gençleştirmeye 
ayrılmış veya ağaçlandırılan sahalarda birinci 
fıkradaki faaliyetlere hiçbir surette izin verilemez.”

MADDE 13- 6831 sayılı Kanunun 30 uncu 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 30- Devlet ormanlarından elde 
edilen dikili ağaç da dahil orman ürünlerinin 
piyasa satışlarında açık artırma esastır. 
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Kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları ile 
lüzum ve fayda görülen veya acele olarak satış 
yapılmasını gerektiren hallerde, her türlü orman 
ürünü piyasa fiyatı üzerinden tahsisen satılabilir. 

Amenajman plan verilerine uygun olarak 
dikili ağaç da dahil orman ürünlerinin satışları, 
yıllara sâri olarak da yapılabilir.”

Kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları ile 
lüzum ve fayda görülen veya acele olarak satış 
yapılmasını gerektiren hallerde, her türlü orman 
ürünü piyasa fiyatı üzerinden tahsisen satılabilir.

Amenajman plan verilerine uygun olarak 
dikili ağaç da dahil orman ürünlerinin satışları, 
yıllara sâri olarak da yapılabilir.”

MADDE 14- 6831 sayılı Kanunun 34 üncü 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 34- Sınırları içinde Devlet ormanı 
bulunan köy ve kasabalarda hane adedinin 
çoğunluğunun ortak olduğu orman köylerini 
kalkındırma kooperatifleri ile köylerde o yer 
nüfusuna kayıtlı olarak ikamet eden gerçek 
kişilere; baltalık ormanlardan, koruya tahvil 
sahalarından ve ağaçlandırılacak yapraklı 
bozuk ormanlardan amenajman planlarına göre 
kesip çıkarılacak ağaçlar, istedikleri takdirde 
kendilerine maliyet bedeli üzerinden dikili 
olarak satılabileceği gibi, kesip satış istif yerine 
taşıdıkları yakacak odunların %100’üne kadarı 
idarece tayin edilecek süre içerisinde maliyet 
bedeli üzerinden de satılabilir.

Devlet ormanlarında üretim işlerinin orman 
idaresince yaptırılması durumunda; üretim işinde 
çalışan gerçek ve tüzel kişilerin kesip, satış istif 
yerine taşıdıkları endüstriyel ve yakacak emvale 
ait istihkak tutarı %10 fazlasıyla kendilerine 
ödenir.

Orman idaresi tarafından gerçek kişiler ile 
orman kooperatifi üyelerinden 31/5/2006 tarihli 
ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 
Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci 
fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi 
veya ek 5 inci maddesi kapsamında sigortalı 
olan kişilere yaptırılan kesme, sürütme, bakım, 
ağaçlandırma, toprak muhafaza, fidan ve tohum 
üretimi işlerine ait istihkak tutarları %7 fazlasıyla 
kendilerine ödenir.

Bu haklardan faydalanabilmek için yukarıda 
sayılan işlerin, birim fiyat kararı ile şartnamedeki 
süre ve esaslara uygun olarak yapılması esastır.”
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MADDE 14- 6831 sayılı Kanunun 40 ıncı 
maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.

“Devlet ormanlarında orman idaresince 
yaptırılan ağaçlandırma, bakım, imar, kesme, 
toplama, taşıma, imal gibi orman işleri; 
işyerinin ve işyerinde çalışacakların hangi mülki 
hudut ve orman teşkilatı hudutları içerisinde 
kaldığına bakılmaksızın, öncelikle işyerinde 
veya civarındaki orman köylerini kalkındırma 
kooperatiflerine ve işyerindeki köylülere veya 
işyeri civarındaki orman işlerinde çalışan 
köylülere, işyerine olan mesafeleri ile iş güçleri 
dikkate alınarak yaptırılır. Ancak; ağaçlandırma 
faaliyetlerine ait arazi hazırlığı işlerinin makine 
gücü ile yapılmasının gerektiği hallerde bu fıkra 
hükümleri uygulanmaz.”

MADDE 15- 6831 sayılı Kanunun 69 uncu 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“MADDE 69- Orman idaresi, orman 
yangınlarını önlemek ve söndürmek maksadıyla 
her türlü hizmeti yapar veya yaptırır.

Orman sayılan alanlar dışındaki yangınlarda 
ormana sirayet etme riski bulunan kırsal alan 
yangınlarının söndürülmesine imkânlar ölçüsünde 
katkı sağlanır. Bu maksatla görevlendirilen 
personel hakkında 71 inci madde hükümleri 
uygulanır. 

Orman yangınlarını önlemek maksadıyla, 
orman yangını öncesinde ve yangın esnasında 
orman idaresi ile diğer kamu kurum ve 
kuruluşları arasındaki koordinasyonu, mahallin 
en büyük mülki idare amiri sağlar. Kamu kurum 
ve kuruluşları, mahallin en büyük mülki idare 
amirinin verdiği talimatları yerine getirmek ve 
her türlü desteği sağlamakla yükümlüdür.

Yangın söndürme çalışmalarına fiilen katılan 
resmi ve özel her türlü aracın akaryakıt giderleri 
Orman Genel Müdürlüğünce karşılanır.

Orman yangınlarıyla mücadelede gönül-
lülerden de faydalanılır. Gönüllülerin yangına 
ulaşımı ile yangın söndürmeye yarayacak 

MADDE 15- 6831 sayılı Kanunun 40 ıncı 
maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.

“Devlet ormanlarında orman idaresince 
yaptırılan ağaçlandırma, bakım, imar, kesme, 
toplama, taşıma, imal gibi orman işleri; 
işyerinin ve işyerinde çalışacakların hangi mülki 
hudut ve orman teşkilatı hudutları içerisinde 
kaldığına bakılmaksızın, öncelikle işyerinde 
veya civarındaki orman köylerini kalkındırma 
kooperatiflerine ve işyerindeki köylülere veya 
işyeri civarındaki orman işlerinde çalışan 
köylülere, işyerine olan mesafeleri ile iş güçleri 
dikkate alınarak yaptırılır. Ancak; ağaçlandırma 
faaliyetlerine ait arazi hazırlığı işlerinin makine 
gücü ile yapılmasının gerektiği hallerde bu fıkra 
hükümleri uygulanmaz.”

 MADDE 16- 6831 sayılı Kanunun 69 uncu 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 69- Orman idaresi, orman 
yangınlarını önlemek ve söndürmek maksadıyla 
her türlü hizmeti yapar veya yaptırır.

Orman sayılan alanlar dışındaki yangınlarda 
ormana sirayet etme riski bulunan kırsal alan 
yangınlarının söndürülmesine imkânlar ölçüsünde 
katkı sağlanır. Bu maksatla görevlendirilen 
personel hakkında 71 inci madde hükümleri 
uygulanır.

Orman yangınlarını önlemek maksadıyla, 
orman yangını öncesinde ve yangın esnasında 
orman idaresi ile diğer kamu kurum ve 
kuruluşları arasındaki koordinasyonu mahallin 
en büyük mülki idare amiri sağlar. Kamu kurum 
ve kuruluşları mahallin en büyük mülki idare 
amirinin verdiği talimatları yerine getirmek ve 
her türlü desteği sağlamakla yükümlüdür.

Yangın söndürme çalışmalarına fiilen katılan 
resmi ve özel her türlü aracın akaryakıt giderleri 
Orman Genel Müdürlüğünce karşılanır.

Orman yangınlarıyla mücadelede gönüllü-
lerden de faydalanılır. Gönüllülerin yangına 
ulaşım ile yangın söndürmeye yarayacak 
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aletleri ve giyecekleri, Devlet ormanlarında 
orman idaresi, diğer ormanlarda ise sahipleri 
tarafından karşılanır. Yangına katılan personel 
ve gönüllülerin iaşe giderleri yangın söndürme 
faaliyetleri süresince orman idaresi tarafından 
karşılanır.

Bu Kanuna göre izne konu edilen Devlet 
ormanlarında izin sahipleri, hususi ve hükmi 
şahsiyeti haiz amme müessesesine ait ormanlarda 
ise sahipleri, orman yangınlarının önlenmesi ve 
söndürülmesi ile ilgili her türlü tedbiri almakla 
yükümlüdürler.”       

MADDE 16- 6831 sayılı Kanunun 72 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 72- Orman yangınlarını önleme 
ve söndürme işlerinde görevlendirilen işçilerin, 
orman yangın ekip bina ve yangın gözetleme 
kulelerinde bulunan sosyal tesisler ve lojmanlarda 
çalışma saatleri dışında geçirdiği süreler, 
22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 63 
üncü maddesinde düzenlenen çalışma süresinden 
sayılmaz. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin 
yapılacak fazla çalışma ve diğer hususlar, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 
görüşü alınarak, Orman Genel Müdürlüğünce 
hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir.”

MADDE 17- 6831 sayılı Kanunun ek 5 inci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“EK MADDE 5- Bu Kanunun uygulan-
masına ilişkin usul ve esaslar ile orman 
alanlarından yararlanma karşılığı alınacak bedel 
miktarlarının tespiti ve tahsiline ilişkin hususlar, 
Orman Genel Müdürlüğü tarafından yürürlüğe 
konulan yönetmelikle belirlenir.”

MADDE 18- 6831 sayılı Kanuna aşağıdaki 
ek maddeler eklenmiştir.

“EK MADDE 15- Orman kadastrosu 
yapılmayan veya orman kadastrosu yapılmış 
olup da orman sınırları dışında kalan yerlerde 
bulunan, gerçek veya özel hukuk tüzel 
kişileri adına tapuda tescilli olduğu halde, 
ağaçlandırma ve erozyon kontrolü çalışmaları 

aletleri ve giyecekleri, Devlet ormanlarında 
orman idaresi, diğer ormanlarda sahipleri 
tarafından karşılanır. Yangına katılan personel 
ve gönüllülerin iaşe giderleri yangın söndürme 
faaliyetleri süresince orman idaresi tarafından 
karşılanır.

Bu Kanuna göre izne konu edilen Devlet 
ormanlarında izin sahipleri, hususi ve hükmi 
şahsiyeti haiz amme müessesesine ait ormanlarda 
ise sahipleri, orman yangınlarının önlenmesi ve 
söndürülmesi ile ilgili her türlü tedbiri almakla 
yükümlüdürler.”

MADDE 17- 6831 sayılı Kanunun 72 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 72- Orman yangınlarını önleme 
ve söndürme işlerinde görevlendirilen işçilerin 
orman yangın ekip bina ve kulelerinde bulunan 
sosyal tesisler ve lojmanlarda çalışma saatleri 
dışında geçirdiği süreler, 22/5/2003 tarihli ve 
4857 sayılı İş Kanununun 63 üncü maddesinde 
düzenlenen çalışma süresinden sayılmaz. Bu 
maddenin uygulanmasına ilişkin yapılacak fazla 
çalışma ve diğer hususlar Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığının görüşü alınarak Orman 
Genel Müdürlüğünce hazırlanacak yönetmelikle 
düzenlenir.”

MADDE 18- 6831 sayılı Kanunun ek 5 inci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“EK MADDE 5- Bu Kanunun uygulan-
masına ilişkin usul ve esaslar ile orman 
alanlarından yararlanma karşılığı alınacak bedel 
miktarlarının tespiti ve tahsiline ilişkin hususlar 
Orman Genel Müdürlüğü tarafından yürürlüğe 
konulan yönetmelikle belirlenir.”

MADDE 19- 6831 sayılı Kanuna aşağıdaki 
ek maddeler eklenmiştir.

“EK MADDE 15- Orman kadastrosu 
yapılmayan veya orman kadastrosu yapılmış 
olup da orman sınırları dışında kalan yerlerde 
bulunan, gerçek veya özel hukuk tüzel 
kişileri adına tapuda tescilli olduğu halde, 
ağaçlandırma ve erozyon kontrolü çalışmaları 



‒ 81 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 548)

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) (Tarım, Orman ve Köyişleri
 Komisyonunun Kabul Ettiği Metin)

sırasında kamulaştırılmaksızın orman idaresince 
31/12/2017 tarihinden önce ağaçlandırılmış olan 
taşınmazlardan, orman olarak kullanılmasında 
yarar görülen taşınmazlara karşılık; aynı bölgede 
bulunan 19/4/2012 tarihli ve 6292 sayılı Orman 
Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve 
Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan 
Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım 
Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun kapsamında 
değerlendirilmeyen 2/B taşınmazlarından, 
bunun mümkün olmaması halinde diğer hazine 
taşınmazlarından eşdeğer taşınmaz verilebilir.

Bu maddenin uygulanması ile ilgili usul 
ve esaslar Maliye Bakanlığından görüş alınarak 
Orman Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir.

EK MADDE 16- Orman ve Su İşleri 
Bakanlığınca, bilim ve fen bakımından orman 
olarak muhafazasında hiçbir yarar görülmeyen 
ve tarım alanına dönüştürülmesi de mümkün 
olmayan yerler ile bu maddenin yürürlüğe girdiği 
tarihte üzerinde yerleşim yeri bulunan ya da 
yerleşim yeri oluşturulması uygun olan taşlık, 
kayalık, verimsiz ve fiilen orman vasfı taşımayan 
alanlardan, Orman ve Su İşleri Bakanlığının teklifi 
üzerine sınırları Bakanlar Kurulunca belirlenen 
alanlar, Bakanlar Kurulunca belirlenecek usul ve 
esaslara göre Orman Genel Müdürlüğünce orman 
sınırları dışına çıkartılarak tapuda Hazine adına 
tescil edilir. Orman sınırları dışına çıkartılan 
alanın iki katından az olmamak üzere Devletin 
hüküm ve tasarrufu altında veya Hazinenin özel 
mülkiyetinde bulunan taşınmazlar Orman Genel 
Müdürlüğüne orman tesis etmek üzere tahsis 
edilir. 

Birinci fıkrada belirtilen alanlarda 21/6/1987 
tarihli ve 3402 sayılı Kadastro Kanununun 22 
nci maddesinin kadastrosu yapılmış olan yerlerin 
ikinci defa kadastroya tabi tutulamayacağına 
ilişkin hükmü uygulanmaz.

Birinci fıkra kapsamında orman sınırları 
dışına çıkarılacak alanların tespiti maksadıyla, 
Orman ve Su İşleri Bakanlığınca yeteri kadar 

sırasında kamulaştırılmaksızın orman idaresince 
31/12/2017 tarihinden önce ağaçlandırılmış olan 
taşınmazlardan, orman olarak kullanılmasında 
yarar görülen taşınmazlara karşılık; aynı bölgede 
bulunan 19/4/2012 tarihli ve 6292 sayılı Orman 
Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve 
Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan 
Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım 
Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun kapsamında 
değerlendirilmeyen 2/B taşınmazlarından, bunun 
mümkün olmaması halinde diğer hazine 
taşınmazlarından eşdeğer taşınmaz verilebilir.

Bu maddenin uygulanması ile ilgili usul 
ve esaslar Maliye Bakanlığından görüş alınarak 
Orman Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir. 

EK MADDE 16- Orman ve Su İşleri 
Bakanlığınca, bilim ve fen bakımından orman 
olarak muhafazasında hiçbir yarar görülmeyen 
ve tarım alanına dönüştürülmesi de mümkün 
olmayan yerler ile bu maddenin yürürlüğe girdiği 
tarihte üzerinde yerleşim yeri bulunan ya da 
yerleşim yeri oluşturulması uygun olan taşlık, 
kayalık, verimsiz ve fiilen orman vasfı taşımayan 
alanlardan, Orman ve Su İşleri Bakanlığının teklifi 
üzerine sınırları Bakanlar Kurulunca belirlenen 
alanlar, Bakanlar Kurulunca belirlenecek usul ve 
esaslara göre Orman Genel Müdürlüğünce orman 
sınırları dışına çıkartılarak tapuda Hazine adına 
tescil edilir. Orman sınırları dışına çıkartılan 
alanın iki katından az olmamak üzere Devletin 
hüküm ve tasarrufu altında veya Hazinenin özel 
mülkiyetinde bulunan taşınmazlar Orman Genel 
Müdürlüğüne orman tesis etmek üzere tahsis 
edilir.

Birinci fıkrada belirtilen alanlarda 21/6/1987 
tarihli ve 3402 sayılı Kadastro Kanununun 22 
nci maddesinin kadastrosu yapılmış olan yerlerin 
ikinci defa kadastroya tabi tutulamayacağına 
ilişkin hükmü uygulanmaz.

Birinci fıkra kapsamında orman sınırları 
dışına çıkarılacak alanların tespiti maksadıyla, 
Orman ve Su İşleri Bakanlığınca yeteri kadar 
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orman kadastro komisyonu görevlendirilir ve bu 
tespit sırasında ilan süresi bir hafta, itiraz süresi 
bir ay olarak uygulanır.

Bu Kanunun 1 inci maddesine göre ilk defa 
yapılacak orman kadastrosu uygulamasındaki 
işlemlere ilişkin sürelerde de üçüncü fıkra 
hükümleri uygulanır.

EK MADDE 17- Orman köyü veya 
orman köylüsüne tanınan hak, sorumluluk 
ve imtiyazlardan istifade eden kasaba iken; 
12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı Kanun 
ile 20/2/2014 tarihli ve 6525 sayılı Kanun 
kapsamında mahalleye dönüşen yerler, büyükşehir 
belediyesi kapsamında olmayan yerlerdeki 
köy ve kasabalarla aynı hak, sorumluluk ve 
imtiyazlardan faydalanmaya devam ederler.”

MADDE 19- 6831 sayılı Kanunun 70 inci 
ve 73 üncü maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 20- 15/5/1959 tarihli ve 7269 
sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle 
Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara 
Dair Kanunun geçici 25 inci maddesinin birinci 
fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “Bursa 
İli Gemlik İlçesinin deprem tehlikesi altında 
bulunması ve İlçe sakinlerinin hâlihazırdaki 
yerleşim yerlerinden nakledilmesinin zorunlu 
bulunması sebebiyle,” ibaresi “Bursa İli Gemlik 
İlçesinde deprem tehlikesi altında bulunan 
yapıların dönüştürülebilmesi ve yeni yerleşim 
yerlerinin belirlenmesi için” şeklinde ve ikinci 
fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 
“Bu madde kapsamında yapılacak iş ve işlemler 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının koordinasyonunda 
yürütülür.”

orman kadastro komisyonu görevlendirilir ve bu 
tespit sırasında ilan süresi bir hafta, itiraz süresi 
bir ay olarak uygulanır.

Bu Kanunun 1 inci maddesine göre ilk defa 
yapılacak orman kadastrosu uygulamasındaki 
işlemlere ilişkin sürelerde de üçüncü fıkra 
hükümleri uygulanır.

EK MADDE 17- Bu Kanunla orman köyleri 
ve orman köylüsüne tanınan hak, sorumluluk 
ve imtiyazlardan; orman köyü iken mahalleye 
dönüşen yerler ile belde iken orman köylüsüne 
tanınan hak, sorumluluk ve imtiyazlardan 
istifade eden ve mahalleye dönüştürülen 
beldeler de faydalanırlar. Ancak, bu haklardan 
faydalanabilmek için öncesinde orman köyü olan 
yerlerin nüfusunun ikibini, belde olan yerlerin 
nüfusunun yirmibini geçmemesi gerekir.”

MADDE 20- 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı 
Orman Kanununun 70 inci ve 73 üncü maddeleri 
yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 21- 15/5/1957 tarihli ve 6964 
sayılı Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği 
Kanununun l/A maddesinin birinci fıkrasının 
“Çiftçilik” tanımında yer alan “orman,” ibaresi 
yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 22- 15/5/1959 tarihli ve 7269 
sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle 
Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara 
Dair Kanunun geçici 25 inci maddesinin birinci 
fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “Bursa 
İli Gemlik İlçesinin deprem tehlikesi altında 
bulunması ve İlçe sakinlerinin hâlihazırdaki 
yerleşim yerlerinden nakledilmesinin zorunlu 
bulunması sebebiyle,” ibaresi “Bursa İli Gemlik 
İlçesinde deprem tehlikesi altında bulunan 
yapıların dönüştürülebilmesi ve yeni yerleşim 
yerlerinin belirlenmesi için” şeklinde ve ikinci 
fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 
“Bu madde kapsamında yapılacak iş ve işlemler 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda 
yürütülür.”
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MADDE 21- 16/12/1960 tarihli ve 167 
sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanunun 10 uncu 
maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar 
Kurulunca” ibareleri “Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakanlıkça” 
şeklinde ve “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Devlet 
Su İşleri Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu 
Bakanlığın” şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 22- 1/7/1964 tarihli ve 488 
sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı 
tablonun “V- Kurumlarla ilgili kağıtlar:” başlıklı 
bölümünün (15) numaralı fıkrasında yer alan 
“Birlikleri ve” ibaresi “Birlikleri, Sulama 
Kooperatifleri ile” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 23- 3/7/1968 tarihli ve 1053 sayılı 
Belediye Teşkilâtı Olan Yerleşim Yerlerine İçme, 
Kullanma ve Endüstri Suyu Temini Hakkında 
Kanunun 4 üncü maddesine aşağıdaki fıkra 
eklenmiştir.

“Bu Kanun kapsamında Devlet Su İşleri 
Genel Müdürlüğü tarafından yapılan işler 
dolayısıyla Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile 
belediyeler arasında imzalanan protokol uyarınca 
belediyeler tarafından borçlanılan tutarlara 
karşılık, bu belediyeler adına her ay genel bütçe 
vergi gelirleri tahsilatı toplamı üzerinden ayrılan 
paylardan 2/7/2008 tarihli ve 5779 sayılı İl 
Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe 
Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında 
Kanunun 7 nci maddesinin dördüncü fıkrasında 
belirtilen kesintilerden sonra kalan kısımdan, 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün talebi 
üzerine,  ilgisine göre Maliye Bakanlığı veya 
İller Bankası Anonim Şirketi tarafından kesinti 
yapılarak Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
hesabına takip eden ayın sonuna kadar aktarılır. 
Aktarılacak bu tutar, kesintiler düşüldükten sonra 
ilgili belediyeye gönderilecek tutarın % 10’unu 
aşamaz.”

MADDE 23- 16/12/1960 tarihli ve 167 
sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanunun 10 uncu 
maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar 
Kurulunca” ibareleri “Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakanlıkça” 
şeklinde ve “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Devlet 
Su İşleri Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu 
Bakanlığın” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 24- 1/7/1964 tarihli ve 488 
sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı 
tablonun “V- Kurumlarla ilgili kağıtlar:” başlıklı 
bölümünün (15) numaralı fıkrasında yer alan 
“Birlikleri ve” ibaresi “Birlikleri, Sulama 
Kooperatifleri ile” şeklinde değiştirilmiştir.   

MADDE 25- 3/7/1968 tarihli ve 1053 sayılı 
Belediye Teşkilâtı Olan Yerleşim Yerlerine İçme, 
Kullanma ve Endüstri Suyu Temini Hakkında 
Kanunun 4 üncü maddesine aşağıdaki fıkra 
eklenmiştir.

“Bu Kanun kapsamında Devlet Su İşleri 
Genel Müdürlüğü tarafından yapılan işler 
dolayısıyla Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne 
belediyeler tarafından borçlanılan tutarlara 
karşılık, bu belediyeler adına her ay genel bütçe 
vergi gelirleri tahsilatı toplamı üzerinden ayrılan 
paylardan 2/7/2008 tarihli ve 5779 sayılı İl Özel 
İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi 
Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunun 
7 nci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen 
kesintilerden sonra kalan kısımdan, Devlet Su 
İşleri Genel Müdürlüğünün talebi üzerine, ilgisine 
göre Maliye Bakanlığı veya İller Bankası Anonim 
Şirketi tarafından kesinti yapılarak Devlet Su 
İşleri Genel Müdürlüğü hesabına takip eden 
ayın sonuna kadar aktarılır. Aktarılacak bu tutar, 
kesintiler düşüldükten sonra ilgili belediyeye 
gönderilecek tutarın %25’ini aşamaz.”
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MADDE 24- 9/8/1983 tarihli ve 2873 sayılı 
Milli Parklar Kanununa aşağıdaki ek madde 
eklenmiştir.

“EK MADDE 1- Bu Kanun kapsamındaki 
yerlerde mevcut yerleşim merkezlerinde ikamet 
edenler dışında bu yerlere gelen ziyaretçiler 
tarafından giriş kontrol merkezlerinde veya 
sahalar içindeki idare ve ziyaretçi merkezlerinde 
ödenecek olan ücretlere ilişkin usul ve esaslar 
Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından belirlenir.

Orman ve Su İşleri Bakanlığınca işletilen 
bu Kanuna tabi yerlerde giriş ücretini ödemeden 
giriş yaptığı tespit edilenlere Orman ve Su İşleri 
Bakanlığı bölge müdürlerince bu maddenin 
birinci fıkrasında belirlenen giriş ücretinin on katı 
tutarında idari para cezası verilir.

Giriş ücretleri ve bu maddenin ikinci 
fıkrasında belirtilen idari para cezaları ilgiliye 
tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde ödenir. Bu 
sürede ödenmeyen giriş ücretleri ve idari para 
cezaları 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Âmme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 
hükümlerine göre ilgili vergi dairesi tarafından 
takip ve tahsil edilir.” 

MADDE 25- 2873 sayılı Kanunun 17 nci 
maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi 
yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 26- 13/10/1983 tarihli ve 2918 
sayılı Karayolları Trafik Kanununun 71 inci 
maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine “orman 
yangınlarıyla mücadele eden araçlar,” ibaresi 
eklenmiştir. 

MADDE 27- 4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı 
Kamulaştırma Kanununun 10 uncu maddesinin 
sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Tarafların bedelde anlaşamamaları halinde 
gerektiğinde hâkim tarafından onbeş gün içinde 
sonuçlandırılmak üzere yeni bir bilirkişi kurulu 
tayin edilir ve hâkim, tarafların ve bilirkişilerin 
rapor veya raporları ile beyanlarından yararlanarak 
adil ve hakkaniyete uygun bir kamulaştırma 

MADDE 26- 9/8/1983 tarihli ve 2873 sayılı 
Milli Parklar Kanununa aşağıdaki ek madde 
eklenmiştir.

“EK MADDE 1- Bu Kanun kapsamındaki 
yerlerde mevcut yerleşim merkezlerinde ikamet 
edenler dışında bu yerlere gelen ziyaretçiler 
tarafından giriş kontrol merkezlerinde veya 
sahalar içindeki idare ve ziyaretçi merkezlerinde 
ödenecek olan ücretlere ilişkin usul ve esaslar 
Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından belirlenir.

Orman ve Su İşleri Bakanlığınca işletilen 
bu Kanuna tabi yerlerde giriş ücretini ödemeden 
giriş yaptığı tespit edilenlere Orman ve Su İşleri 
Bakanlığı bölge müdürlerince bu maddenin 
birinci fıkrasında belirlenen giriş ücretinin on katı 
tutarında idari para cezası verilir.

Giriş ücretleri ve bu maddenin ikinci 
fıkrasında belirtilen idari para cezaları ilgiliye 
tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde ödenir. Bu 
sürede ödenmeyen giriş ücretleri ve idari para 
cezaları 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 
hükümlerine göre ilgili vergi dairesi tarafından 
takip ve tahsil edilir.”

MADDE 27- 9/8/1983 tarihli ve 2873 sayılı 
Milli Parklar Kanununun 17 nci maddesinin 
birinci fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten 
kaldırılmıştır.

MADDE 28- 13/10/1983 tarihli ve 2918 
sayılı Karayolları Trafik Kanununun 71 inci 
maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine “orman 
yangınlarıyla mücadele eden araçlar,” ibaresi 
eklenmiştir.

MADDE 29- 4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı 
Kamulaştırma Kanununun 10 uncu maddesinin 
sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Tarafların bedelde anlaşamamaları halinde 
gerektiğinde hakim tarafından onbeş gün içinde 
sonuçlandırılmak üzere yeni bir bilirkişi kurulu 
tayin edilir ve hakim, tarafların ve bilirkişilerin 
rapor veya raporları ile beyanlarından yararlanarak 
adil ve hakkaniyete uygun bir kamulaştırma 
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bedeli tespit eder. Mahkemece tespit edilen 
bu bedel, taşınmaz mal, kaynak veya irtifak 
hakkının kamulaştırılma bedelidir. Tarafların 
anlaşması halinde kamulaştırma bedeli olarak 
anlaşılan miktar peşin ve nakit olarak, hak sahibi 
adına bankaya yatırılır. Tarafların anlaşamaması 
halinde hâkim tarafından kamulaştırma bedeli 
olarak tespit edilen bedelin idarenin kıymet 
takdir komisyonunca tespit edilen bedelden 
az olması durumunda hâkim tarafından tespit 
edilen bedel, fazla olması durumunda idarenin 
kıymet takdir komisyonunca tespit ettiği bedel, 
peşin ve nakit olarak hak sahibi adına, kalanı 
ise bedele ilişkin kararın kesinleşmesine kadar 
üçer aylık vadeli hesapta nemalandırılmak ve 
kesinleşen karara göre hak sahibine verilmek 
üzere mahkemece belirlenecek banka hesabına 
yatırılması ve yatırıldığına dair makbuzun ibraz 
edilmesi için idareye onbeş gün süre verilir. 
Kamulaştırma bu Kanunun 3 üncü maddesinin 
ikinci fıkrasına göre yapılmış ise ilk taksitin 
yine peşin ve nakit olarak hak sahibi adına, hak 
sahibi tespit edilememiş ise ileride ortaya çıkacak 
hak sahibine verilmek üzere 10 uncu maddeye 
göre mahkemece yapılacak davetiye ve ilanda 
belirtilen bankaya yatırılması ve yatırıldığına dair 
makbuzun ibraz edilmesi için idareye onbeş gün 
süre verilir. Gereken hallerde bu süre bir defaya 
mahsus olmak üzere mahkemece uzatılabilir. 
İdarece, kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına 
yatırıldığına, hâkim tarafından kamulaştırma 
bedeli olarak tespit edilen bedelin idarenin kıymet 
takdir komisyonunca tespit ettiği bedelden fazla 
olması halinde fazla olan tutarın bloke edildiğine 
veya hak sahibinin tespit edilemediği durumlarda 
ise ileride ortaya çıkacak hak sahibine verilmek 
üzere bloke edildiğine dair makbuzun ibrazı 
halinde mahkemece, taşınmaz malın idare adına 
tesciline ve kamulaştırma bedelinin hak sahibine 
ödenmesine karar verilir ve bu karar, tapu 
dairesine ve paranın yatırıldığı bankaya bildirilir. 
Tescil hükmü kesin olup, tarafların bedele ilişkin 

bedeli tespit eder. Mahkemece tespit edilen 
bu bedel, taşınmaz mal, kaynak veya irtifak 
hakkının kamulaştırılma bedelidir. Tarafların 
anlaşması halinde kamulaştırma bedeli olarak 
anlaşılan miktar peşin ve nakit olarak, hak sahibi 
adına bankaya yatırılır. Tarafların anlaşamaması 
halinde hâkim tarafından kamulaştırma bedeli 
olarak tespit edilen bedelin idarenin kıymet 
takdir komisyonunca tespit edilen bedelden 
az olması durumunda hakim tarafından tespit 
edilen bedel, fazla olması durumunda idarenin 
kıymet takdir komisyonunca tespit ettiği bedel, 
peşin ve nakit olarak hak sahibi adına, kalanı 
ise bedele ilişkin kararın kesinleşmesine kadar 
üçer aylık vadeli hesapta nemalandırılmak ve 
kesinleşen karara göre hak sahibine verilmek 
üzere mahkemece belirlenecek banka hesabına 
yatırılması ve yatırıldığına dair makbuzun ibraz 
edilmesi  için idareye onbeş gün süre verilir. 
Kamulaştırma bu Kanunun 3 üncü maddesinin 
ikinci fıkrasına göre yapılmış ise ilk taksitin 
yine peşin ve nakit olarak hak sahibi adına, hak 
sahibi tespit edilememiş ise ileride ortaya çıkacak 
hak sahibine verilmek üzere 10 uncu maddeye 
göre mahkemece yapılacak davetiye ve ilanda 
belirtilen bankaya yatırılması ve yatırıldığına dair 
makbuzun ibraz edilmesi için idareye onbeş gün 
süre verilir. Gereken hallerde bu süre bir defaya 
mahsus olmak üzere mahkemece uzatılabilir. 
İdarece, kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına 
yatırıldığına, hakim tarafından kamulaştırma 
bedeli olarak tespit edilen bedelin idarenin kıymet 
takdir komisyonunca tespit ettiği bedelden fazla 
olması halinde fazla olan tutarın bloke edildiğine 
veya hak sahibinin tespit edilemediği durumlarda 
ise ileride ortaya çıkacak hak sahibine verilmek 
üzere bloke edildiğine dair makbuzun ibrazı 
halinde mahkemece, taşınmaz malın idare adına 
tesciline ve kamulaştırma bedelinin hak sahibine 
ödenmesine karar verilir ve bu karar, tapu 
dairesine ve paranın yatırıldığı bankaya bildirilir. 
Tescil hükmü kesin olup, tarafların bedele ilişkin 
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istinaf veya temyiz hakları saklıdır. İstinaf 
veya temyiz incelemesi sonucunda kesinleşen 
kamulaştırma bedeli, hak sahibine peşin ve 
nakit olarak ödenen tutardan daha az olması 
durumunda aradaki fark ilgilisinden talep edilir. 
İdare tarafından hak sahibi adına yapılan ödeme 
tarihi ile geri ödemeye ilişkin yazının ilgilisine 
tebliğ edildiği tarih arasındaki süre için faiz 
alınmaz.”

MADDE 28- 2942 sayılı Kanunun 11 inci 
maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir.

“ı) Bu fıkrada belirtilen unsurlara göre tespit 
edilen arazi bedelinin yarısını geçmemek ve her 
bir ölçünün etkisi açıklanmak kaydıyla bedelin 
tespitinde etkili olacak diğer objektif ölçüleri,”

MADDE 29- 2942 sayılı Kanunun 25 inci 
maddesinin üçüncü fıkrasının üçüncü cümlesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Taşınmazlardaki bu sınırlama ilan tarihinin 
bitiminden itibaren beş yıl olup, bu süre Bakanlar 
Kurulu tarafından bir defaya mahsus olmak üzere 
beş yıl süre ile uzatılabilir.”

MADDE 30- 2942 sayılı Kanunun 27 nci 
maddesine birinci fıkrasından sonra gelmek üzere 
aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Mahkemece verilen taşınmaz mala el 
koyma kararı tapu müdürlüğüne bildirilir. 
Taşınmaz malın başkasına devir, ferağ veya 
temlikinin yapılamayacağı hükmü tapu kütüğüne 
şerh edilir. El koyma kararından sonra taşınmaz 
mal 20 nci madde uyarınca boşaltılır.”

MADDE 31- 2942 sayılı Kanuna aşağıdaki 
geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 13- Bu maddenin 
yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla kamulaştırma 
sebebiyle idarece ödenmiş olan ancak istinaf 
ve temyiz incelemesi sonucu kesinleşen yargı 
kararları uyarınca geri ödenmesi gereken 
kamulaştırma bedellerine ilişkin idare tarafından 
yapılan ödeme tarihi ile geri ödemeye dair 
yazının ilgilisine tebliğ edildiği tarih arasındaki 

istinaf veya temyiz hakları saklıdır. İstinaf 
veya temyiz incelemesi sonucunda kesinleşen 
kamulaştırma bedeli, hak sahibine peşin ve 
nakit olarak ödenen tutardan daha az olması 
durumunda aradaki fark ilgilisinden talep edilir. 
İdare tarafından hak sahibi adına yapılan ödeme 
tarihi ile geri ödemeye ilişkin yazının ilgilisine 
tebliğ edildiği tarih arasındaki süre için faiz 
alınmaz.”

MADDE 30- 2942 sayılı Kanunun 11 inci 
maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir.

“ı) Bu fıkrada belirtilen unsurlara göre 
tespit edilen bedelin yarısını geçmemek ve her 
bir ölçünün etkisi açıklanmak kaydıyla bedelin 
tespitinde etkili olacak diğer objektif ölçüleri,”

MADDE 31- 2942 sayılı Kanunun 25 inci 
maddesinin üçüncü fıkrasının üçüncü cümlesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Taşınmazlardaki bu sınırlama ilan tarihinin 
bitiminden itibaren beş yıl olup, bu süre Bakanlar 
Kurulu tarafından bir defaya mahsus olmak üzere 
beş yıl süre ile uzatılabilir.”

MADDE 32- 2942 sayılı Kanunun 27 nci 
maddesine birinci fıkrasından sonra gelmek üzere 
aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Mahkemece verilen taşınmaz mala el 
koyma kararı tapu müdürlüğüne bildirilir. 
Taşınmaz malın başkasına devir, ferağ veya 
temlikinin yapılamayacağı hükmü tapu kütüğüne 
şerh edilir. El koyma kararından sonra taşınmaz 
mal 20 nci madde uyarınca boşaltılır.”

MADDE 33- 2942 sayılı Kanuna aşağıdaki 
geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 13- Bu maddenin 
yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla kamulaştırma 
sebebiyle idarece ödenmiş olan ancak istinaf 
ve temyiz incelemesi sonucu kesinleşen yargı 
kararları uyarınca geri ödenmesi gereken 
kamulaştırma bedellerine ilişkin idare tarafından 
yapılan ödeme tarihi ile geri ödemeye dair 
yazının ilgilisine tebliğ edildiği tarih arasındaki 



‒ 87 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 548)

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) (Tarım, Orman ve Köyişleri
 Komisyonunun Kabul Ettiği Metin)

süre için faiz alınmaz. Geri ödemeye ilişkin 
yazının bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 
önce borçlusuna idarece tebliğ edilmiş olması 
veya borçlu hakkında icra takibine başlanmış 
olması halinde bu maddenin yürürlüğe girdiği 
tarihe kadar ödenmemiş olan alacaklar için bu 
maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç 
ay içerisinde ödenmesi şartıyla faizin tahsilinden 
vazgeçilir.

Bu madde hükmünden yararlanan şahıslar 
bu konuyla ilgili dava açamazlar. Bu şahıslar 
hakkında başlatılmış icra takipleri ödeme 
süresince durur, ödemeyi müteakip sonlandırılır, 
icra ve yargılama masrafları talep edilmez.”

MADDE 32- 22/11/1984 tarihli ve 3083 
sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine 
Dair Tarım Reformu Kanununun 2 nci maddesinin 
birinci fıkrasının (j) bendi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.

“j) İlgili veya uygulayıcı kuruluş: Bu 
Kanunda yer alan arazi toplulaştırma ve tarla içi 
geliştirme hizmetleri için Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğünü, diğer görevler için Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığını ifade eder.”

MADDE 33- 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı 
İmar Kanununun 18 inci maddesinin üçüncü 
fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Düzenlemeye tabi tutulan alan içerisinde 
bulunan taşkın kontrol tesisi alanlarının, bu 
fıkrada belirtilen kullanımlar için düzenleme 
ortaklık payı düşülmesini müteakip kalan hazine 
mülkiyetindeki alanlardan karşılanması esastır. 
Ancak taşkın kontrol tesisi için yeterli alanın 
ayrılamaması durumunda, düzenleme ortaklık 
payının ikinci fıkrada belirtilen oranı aşmaması 
şartıyla, düzenlemeye tabi diğer arazi ve arsaların 
yüzölçümlerinden bu fıkradaki kullanımlar için 
öncelikle düzenleme ortaklık payı ayrıldıktan 
sonra ikinci fıkrada belirtilen orana kadar taşkın 
kontrol tesisi için de ayrıca pay ayrılır.” 

süre için faiz alınmaz. Geri ödemeye ilişkin 
yazının bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 
önce borçlusuna idarece tebliğ edilmiş olması 
veya icra takibine başlanmış olması halinde 
bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar 
ödenmemiş olan alacaklar için bu maddenin 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde 
ödenmesi şartıyla faizin tahsilinden vazgeçilir.

Bu madde hükmünden yararlanan şahıslar 
bu konuyla ilgili dava açamazlar. Bu şahıslar 
hakkında başlatılmış icra takipleri ödeme 
süresince durur, ödemeyi müteakip sonlandırılır, 
icra ve yargılama masrafları talep edilmez.”

MADDE 34- 22/11/1984 tarihli ve 3083 
sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine 
Dair Tarım Reformu Kanununun 2 nci maddesinin 
birinci fıkrasının (j) bendi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.

“j) İlgili veya uygulayıcı kuruluş: Bu 
Kanunda yer alan arazi toplulaştırma ve tarla içi 
geliştirme hizmetleri için Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğünü, diğer görevler için Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığını ifade eder.”

MADDE 35- 3/5/1983 tarihli ve 3194 sayılı 
İmar Kanununun 18 inci maddesinin üçüncü 
fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Bu fıkrada sayılan kullanımlar belirlendikten 
sonra düzenleme ortaklık payının artması halinde 
taşkın kontrol tesisi alanları için de pay ayrılır.”
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MADDE 34- 31/10/1985 tarihli ve 3234 
sayılı Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat 
ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında 
Kanunun 33 üncü maddesinin başlığı “Mal 
ve kıymetlerin hukuki durumu ile istisna ve 
muafiyetler” şeklinde değiştirilmiş, birinci 
fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmış ve 
aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Genel Müdürlük, 2/7/1964 tarihli ve 492 
sayılı Harçlar Kanununa göre alınan harçlardan, 
bu Kanunda belirtilen görevleri kapsamında 
düzenlenen kâğıtlar sebebiyle damga vergisinden 
ve tapu ve kadastro işlemlerinden kaynaklanan 
döner sermaye hizmet bedellerinden muaftır. 

Genel Müdürlüğün gelirleri vergiden 
müstesnadır. Bu istisna, 31/12/1960 tarihli ve 193 
sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile 13/6/2006 tarihli 
ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca 
yapılan kesintileri kapsamaz.”

MADDE 35- 3234 sayılı Kanuna aşağıdaki 
ek maddeler eklenmiştir.

“EK MADDE 1- Orman muhafaza memuru 
ve orman mühendisi olarak atanacaklar, ilgili 
mevzuatı uyarınca yapılan merkezî sınav 
sonucuna göre, atanacak kadro sayısının dört 
katına kadar çağrılacak adaylar arasından sınav 
komisyonlarınca yapılacak sözlü ve uygulamalı 
sınav sonucuna göre belirlenir. Bu maddenin 
uygulanması ile ilgili usul ve esaslar Orman 
Genel Müdürlüğü tarafından yürürlüğe konulan 
yönetmelikle belirlenir.

EK MADDE 2- Türkiye Radyo-Televizyon 
Kurumu ile ulusal, bölgesel ve yerel yayın yapan 
özel televizyon kuruluşları ve radyolar ayda en az 
doksan dakika olmak üzere orman kaynaklarının 
usulsüz müdahalelere, tabii afetlere, orman 
yangınlarına karşı korunması, gerekli tedbirlerin 
alınması, su kaynaklarının muhafazası ve 
kirliliğinin önlenmesi, tabiat sevgisi ve bilincinin 
artırılması, çölleşme ile mücadele, hayvanların 
ve tabii hayatın korunması konularında uyarıcı 

MADDE 36- 31/10/1985 tarihli ve 3234 
sayılı Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat 
ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında 
Kanunun 33 üncü maddesinin başlığı “Mal 
ve kıymetlerin hukuki durumu ile istisna ve 
muafiyetler” şeklinde değiştirilmiş, birinci 
fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmış ve 
aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Genel Müdürlük, 2/7/1964 tarihli ve 492 
sayılı Harçlar Kanununa göre alınan harçlardan, 
bu Kanunda belirtilen görevleri kapsamında 
düzenlenen kağıtlar sebebiyle damga vergisinden 
ve tapu ve kadastro işlemlerinden kaynaklanan 
döner sermaye hizmet bedellerinden muaftır.

Genel Müdürlüğün gelirleri vergiden 
müstesnadır. Bu istisna, 31/12/1960 tarihli ve 193 
sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile 13/6/2006 tarihli 
ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca 
yapılan kesintileri kapsamaz.”

MADDE 37- 3234 sayılı Kanuna aşağıdaki 
ek maddeler eklenmiştir.

“EK MADDE 1- Orman muhafaza memuru 
ve orman mühendisi olarak atanacaklar, ilgili 
mevzuatı uyarınca yapılan merkezi sınav 
sonucuna göre, atanacak kadro sayısının dört 
katına kadar çağrılacak adaylar arasından sınav 
komisyonlarınca yapılacak sözlü ve uygulamalı 
sınav sonucuna göre belirlenir. Bu maddenin 
uygulanması ile ilgili usul ve esaslar Orman 
Genel Müdürlüğü tarafından yürürlüğe konulan 
yönetmelikle belirlenir.

EK MADDE 2- Türkiye Radyo-Televizyon 
Kurumu ile ulusal, bölgesel ve yerel yayın yapan 
özel televizyon kuruluşları ve radyolar ayda en az 
doksan dakika olmak üzere orman kaynaklarının 
usulsüz müdahalelere, tabii afetlere, orman 
yangınlarına karşı korunması, gerekli tedbirlerin 
alınması, su kaynaklarının muhafazası ve 
kirliliğinin önlenmesi, tabiat sevgisi ve bilincinin 
artırılması, çölleşme ile mücadele, hayvanların 
ve tabii hayatın korunması konularında uyarıcı 
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ve eğitici mahiyette yayınlar yapmak zorundadır. 
Bu yayınlar, asgari otuz dakikası 17:00-22:00 
saatleri arasında olmak üzere, 08:00-22:00 
saatleri arasında yapılır ve yayınların kopyaları 
her ay düzenli olarak Radyo ve Televizyon 
Üst Kuruluna teslim edilir. Bu saatler dışında 
yapılan yayınlar, aylık doksan dakikalık süreye 
dahil edilmez. Bu programlar, Orman ve Su 
İşleri Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü 
tarafından hazırlanır veya hazırlatılır. Hazırlanan 
programların Radyo ve Televizyon Üst Kurulu 
tarafından radyo ve televizyonlarda yayınlanması 
sağlanır. Bu fıkra kapsamında yapılan yayınlar 
için herhangi bir bedel ödenmez. Bu yayınların 
ve sürelerinin denetimi Radyo ve Televizyon Üst 
Kurulunca yapılır.

EK MADDE 3- Genel Müdürlüğün görev ve 
sorumluluklarının yerine getirilmesinden dolayı 
haklarında ceza davası açılmış olanların; vekalet 
verdikleri avukata, 19/3/1969 tarihli ve 1136 
sayılı Avukatlık Kanununun 168 inci maddesine 
göre yayımlanan avukatlık asgari ücret tarifesine 
göre ödedikleri ücretler ile belgelendirilmiş 
olmak kaydıyla dava ile ilgili olarak yaptıkları 
masraflar, kesinleşmiş mahkûmiyet kararı 
halinde geri alınmak kaydıyla, Komisyon kararı 
üzerine Genel Müdürün teklifi ve Bakan onayı 
ile karşılanabilir. Komisyonun oluşumu ile 
çalışmasına ve uygulamaya ilişkin usul ve esaslar 
yönetmelikle düzenlenir.”

MADDE 38- 8/1/1986 tarihli ve 3254 sayılı 
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanuna 27 nci maddesinden sonra 
gelmek üzere aşağıdaki 27/A maddesi eklenmiştir.

“Gözlem sahalarının korunması
MADDE 27/A- Meteoroloji Genel 

Müdürlüğüne ait meteoroloji istasyonlarının 
bulunduğu gözlem sahalarının imar planlarındaki 
kullanım maksatlarının değiştirilmesi ve 
Meteoroloji Genel Müdürlüğüne olan tahsislerin 
kaldırılması Genel Müdürlüğün bağlı olduğu 
bakanlığın uygun görüşü alınarak yapılır.”

ve eğitici mahiyette yayınlar yapmak zorundadır. 
Bu yayınlar, asgari otuz dakikası 17:00-22:00 
saatleri arasında olmak üzere, 08:00-22:00 
saatleri arasında yapılır ve yayınların kopyaları 
her ay düzenli olarak Radyo ve Televizyon 
Üst Kuruluna teslim edilir. Bu saatler dışında 
yapılan yayınlar, aylık doksan dakikalık süreye 
dahil edilmez. Bu programlar, Orman ve Su 
İşleri Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü 
tarafından hazırlanır veya hazırlatılır. Hazırlanan 
programların Radyo ve Televizyon Üst Kurulu 
tarafından radyo ve televizyonlarda yayınlanması 
sağlanır. Bu fıkra kapsamında yapılan yayınlar 
için herhangi bir bedel ödenmez. Bu yayınların 
ve sürelerinin denetimi Radyo ve Televizyon Üst 
Kurulunca yapılır.

EK MADDE 3- Genel Müdürlüğün görev ve 
sorumluluklarının yerine getirilmesinden dolayı 
haklarında ceza davası açılmış olanların; vekalet 
verdikleri avukata, 19/3/1969 tarihli ve 1136 
sayılı Avukatlık Kanununun 168 inci maddesine 
göre yayımlanan avukatlık asgari ücret tarifesine 
göre ödedikleri ücretler ile belgelendirilmiş olmak 
kaydıyla dava ile ilgili olarak yaptıkları masraflar, 
kesinleşmiş mahkûmiyet kararı verilmesi halinde 
geri alınmak kaydıyla, Komisyon kararı üzerine 
Genel Müdürün teklifi ve Genel Müdürlüğün bağlı 
olduğu Bakanın onayı ile karşılanabilir. Komisyonun 
oluşumu ile çalışmasına ve uygulamaya ilişkin usul 
ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.”
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MADDE 39- 21/6/1987 tarihli ve 3402 
sayılı Kadastro Kanununun 4 üncü maddesine 
aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Orman tahdidi veya kadastrosu yapılarak 
kesinleşmiş orman haritalarında, tapuya tescil edilip 
edilmediğine bakılmaksızın düzeltmeyi gerektiren 
tutanak, pafta ve zemin uyumsuzluğunun tespit 
edilmesi halinde, orman işletme müdürlüğünce 
görevlendirilecek en az bir orman yüksek 
mühendisi veya orman mühendisi ile ilgili 
kadastro müdürlüğünce görevlendirilecek kontrol 
mühendisi veya mühendisin iştirak ettirildiği, bu 
Kanunun 3 üncü maddesine göre oluşturulacak 
kadastro ekibince orman sınır nokta ve hatları 
orman kadastro tutanakları esas alınmak suretiyle 
zemine aplike edilir. Tespit edilen uyumsuzluk 
yukarıda oluşturulan kadastro ekibince teknik 
mevzuatına uygun hale getirilir. Çalışma 
neticesinde bir zabıt düzenlenir ve bu zabıt, ekip 
görevlileri ile orman ve kadastro mühendisleri 
tarafından birlikte imzalanır. Düzeltme işlemi bu 
Kanunun 11 inci maddesine göre yapılacak askı 
ilanını müteakip kesinleşir.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, bağlı 
bulunduğu Bakanlığın onayını almak kaydı ile 
onüçüncü fıkrada belirtilen çalışmaların teknik 
işlerinin bir kısmını veya tamamını, giderleri 
Orman Genel Müdürlüğü tarafından Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye 
İşletmesi hesabına yatırılması kaydıyla gerçek 
veya tüzel kişilere ihale yolu ile de yaptırabilir. 
Bu ihalelerde gelecek yıllara sari taahhütlerde 
bulunulabilir.”

MADDE 40- 16/7/1997 tarihli ve 4283 sayılı 
Yap-İşlet Modeli ile Elektrik Enerjisi Üretim 
Tesislerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji 
Satışının Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 
geçici 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer 
alan “yedi yıl içinde” ibaresi “31/12/2025 tarihine 
kadar” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 36- 21/6/1987 tarihli ve 3402 
sayılı Kadastro Kanununun 4 üncü maddesine 
aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Orman tahdidi veya kadastrosu yapılarak 
kesinleşmiş orman haritalarında, tapuya tescil edilip 
edilmediğine bakılmaksızın düzeltmeyi gerektiren 
tutanak, pafta ve zemin uyumsuzluğunun tespit 
edilmesi halinde, orman işletme müdürlüğünce 
görevlendirilecek en az bir orman yüksek 
mühendisi veya orman mühendisi ile ilgili 
kadastro müdürlüğünce görevlendirilecek kontrol 
mühendisi veya mühendisin iştirak ettirildiği, bu 
Kanunun 3 üncü maddesine göre oluşturulacak 
kadastro ekibince orman sınır nokta ve hatları 
orman kadastro tutanakları esas alınmak suretiyle 
zemine aplike edilir. Tespit edilen uyumsuzluk 
yukarıda oluşturulan kadastro ekibince teknik 
mevzuatına uygun hale getirilir. Çalışma 
neticesinde bir zabıt düzenlenir ve bu zabıt, ekip 
görevlileri ile orman ve kadastro mühendisleri 
tarafından birlikte imzalanır. Düzeltme işlemi bu 
Kanunun 11 inci maddesine göre yapılacak askı 
ilanını müteakip kesinleşir. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, bağlı 
bulunduğu Bakanlığın onayını almak kaydı ile 
onüçüncü fıkrada belirtilen çalışmaların teknik 
işlerinin bir kısmını veya tamamını, giderleri 
Orman Genel Müdürlüğü tarafından Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye 
İşletmesi hesabına yatırılması kaydıyla gerçek 
veya tüzel kişilere ihale yolu ile de yaptırabilir. 
Bu ihalelerde gelecek yıllara sari taahhütlerde 
bulunulabilir.”

MADDE 37- 16/7/1997 tarihli ve 4283 sayılı 
Yap-İşlet Modeli ile Elektrik Enerjisi Üretim 
Tesislerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji 
Satışının Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 
geçici 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer 
alan “yedi yıl içinde” ibaresi “31/12/2025 tarihine 
kadar” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 38- 25/2/1998 tarihli ve 4342 
sayılı Mera Kanununun 6 ncı maddesinin birinci 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
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MADDE 41- 28/3/2002 tarihli ve 4749 
sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin 
Düzenlenmesi Hakkında Kanuna aşağıdaki ek 
madde eklenmiştir.

“EK MADDE 6- Bu maddenin yürürlüğe 
girdiği tarihten önce Orman Genel Müdürlüğünün 
yatırım programında yer alan projelerinin 
finansmanı amacıyla imzalanan kredi anlaşmaları 
ile temin edilen dış finansman Genel Müdürlüğe 
tahsisli olarak kullandırılmış sayılır ve tahsisli 
olarak kullandırılmaya devam edilir. Bu 
maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takiben temin 
edilecek dış finansman Genel Müdürlüğe tahsisli 
olarak kullandırılabilir. Bu madde kapsamında 
tahsis edilen kredilerle ilgili olarak krediyi tahsis 
eden kuruluş hakkında bu Kanunun 14 üncü 
maddesinin beşinci ve altıncı fıkralarının 5018 
sayılı Kanunun eki (I) sayılı cetvelde yer alan 
kuruluşlara ilişkin hükümleri uygulanmaz.”

MADDE 42- 1/7/2003 tarihli ve 4915 sayılı 
Kara Avcılığı Kanununun 2 nci maddesinin 
birinci fıkrasının (30) numaralı bendi ve 10 uncu 
maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 43- 3/7/2005 tarihli ve 5403 sayılı 
Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun 
8 inci maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki 
cümle eklenmiştir. 
“Yatırım programında yer alan kamu yatırımı 
projeleri muhtevasında yapılan zorunlu ifraz 
işlemlerinde Bakanlık onayı aranmaz.”

“Mera, yaylak ve kışlakların tespit, tahdit ve 
tahsisi Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca 
yapılır. Bu amaçla valinin görevlendireceği bir vali 
yardımcısı başkanlığında; Bakanlık il müdürü, 
Bakanlık il müdürlüğünden konu uzmanı bir ziraat 
mühendisi, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
yetkili temsilcisi, Orman Genel Müdürlüğü 
yetkili temsilcisi, ilgili köy veya mahalle muhtarı, 
defterdarlıktan veya bulunamaması halinde vali 
tarafından görevlendirilecek bir hukukçu, Milli 
Emlak Müdürlüğünden bir temsilci, Kadastro 
Müdürlüğünden bir teknik eleman, Ziraat Odası 
Başkanlığından bir temsilci olmak üzere on 
kişiden oluşan bir komisyon kurulur.”

MADDE 39- 28/3/2002 tarihli ve 4749 
sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin 
Düzenlenmesi Hakkında Kanuna aşağıdaki ek 
madde eklenmiştir.

“EK MADDE 6- Bu maddenin yürürlüğe 
girdiği tarihten önce Orman Genel Müdürlüğünün 
yatırım programında yer alan projelerinin 
finansmanı amacıyla imzalanan kredi anlaşmaları 
ile temin edilen dış finansman Genel Müdürlüğe 
tahsisli olarak kullandırılmış sayılır ve tahsisli 
olarak kullandırılmaya devam edilir. Bu 
maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takiben temin 
edilecek dış finansman Genel Müdürlüğe tahsisli 
olarak kullandırılabilir. Bu madde kapsamında 
tahsis edilen kredilerle ilgili olarak krediyi tahsis 
eden kuruluş hakkında bu Kanunun 14 üncü 
maddesinin beşinci ve altıncı fıkralarının 5018 
sayılı Kanunun eki (I) sayılı cetvelde yer alan 
kuruluşlara ilişkin hükümleri uygulanmaz.”

MADDE 40- 1/7/2003 tarihli ve 4915 sayılı 
Kara Avcılığı Kanununun 2 nci maddesinin 
birinci fıkrasının (30) numaralı bendi ve 10 uncu 
maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 41- 3/7/2005 tarihli ve 5403 sayılı 
Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun 
8 inci maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki 
cümle eklenmiştir.  
“Yatırım programında yer alan kamu yatırımı 
projeleri muhtevasında yapılan zorunlu ifraz 
işlemlerinde Bakanlık onayı aranmaz.” 
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MADDE 44- 3/7/2005 tarihli ve 5403 sayılı 
Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun 
3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ö), (p), (ş) 
ve (t) bentleri ile 17 nci maddesi yürürlükten 
kaldırılmıştır.

MADDE 45- 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı 
Tarım Kanununun 19 uncu maddesinin birinci 
fıkrasının (e) bendinde yer alan “, toplulaştırma, 
tarla içi geliştirme hizmetleri” ibaresi yürürlükten 
kaldırılmış ve aynı fıkraya aşağıdaki bent 
eklenmiştir.

“ğ) Tarla içi sulama sistemi destekleri: Tarla 
içi sulama sistemi hizmetlerinin geliştirilmesi 
maksadıyla, çiftçilerin birlikte veya ferdi olarak 
yürütecekleri yatırım projelerinin maliyetinin bir 
kısmı, tarla içi sulama desteği olarak Devlet Su 
İşleri Genel Müdürlüğü tarafından karşılanabilir. 
Tarla içi sulama sistemi desteklerine ilişkin 
işlemler Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
tarafından yürütülür. Destekleme oranını, proje 
türleri bazında veya toplu olarak belirlemeye ve 
uygulamaya ilişkin diğer hususları düzenlemeye 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün bağlı 
olduğu Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar 
Kurulu yetkilidir.”

MADDE 46- 11/6/2010 tarihli ve 5996 
sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve 
Yem Kanununun eki ek-2’de yer alan “ÜRETİM, 
İŞLEME VE DAĞITIM AŞAMALARINDA 
RESMİ KONTROLLERDEN SORUMLU 
MESLEK MENSUPLARI” tablosunun “A. 
BİRİNCİL ÜRETİM” kısmının ikinci satırının 
ikinci sütununa “Ziraat mühendisi” ibaresinden 

MADDE 42- 5403 sayılı Kanunun 3 üncü 
maddesinin birinci fıkrasının (ö), (p), (ş) ve (t) 
bentleri ile 17 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 43- 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı 
Tarım Kanununun 19 uncu maddesinin birinci 
fıkrasının (e) bendinde yer alan “, toplulaştırma, 
tarla içi geliştirme hizmetleri” ibaresi madde 
metninden çıkarılmış ve aynı fıkraya aşağıdaki 
bent eklenmiştir.

“ğ) Tarla içi sulama sistemi destekleri: Tarla 
içi sulama sistemi hizmetlerinin geliştirilmesi 
maksadıyla, çiftçilerin birlikte veya ferdi olarak 
yürütecekleri yatırım projelerinin maliyetinin bir 
kısmı, tarla içi sulama desteği olarak Devlet Su 
İşleri Genel Müdürlüğü tarafından karşılanabilir. 
Tarla içi sulama sistemi desteklerine ilişkin 
işlemler Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
tarafından yürütülür. Destekleme oranını, proje 
türleri bazında veya toplu olarak belirlemeye ve 
uygulamaya ilişkin diğer hususları düzenlemeye 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün bağlı 
olduğu Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar 
Kurulu yetkilidir.”

MADDE 44- (1) 31/10/2006 tarihli ve 5553 
sayılı Tohumculuk Kanununun 24 üncü maddesinin 
birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “binde üç” 
ifadesi “binde bir” olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 45- 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı 
Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem 
Kanununun 7 nci maddesinin ikinci fıkrasında 
yer alan “bedelleri ile” ibaresi madde metninden 
çıkarılmıştır.

MADDE 46- 5996 sayılı Kanunun eki 
ek-2’de yer alan “ÜRETİM, İŞLEME VE 
DAĞITIM AŞAMALARINDA RESMİ KONT-
ROLLERDEN SORUMLU MESLEK MENSUP-
LARI” tablosunun “A. BİRİNCİL ÜRETİM” 
kısmının ikinci satırının ikinci sütununa 
“Ziraat mühendisi” ibaresinden sonra gelmek 
üzere “,orman mühendisi, tütün teknoloji 
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sonra gelmek üzere “, orman mühendisi” ibaresi, 
“B. ÜRETİM VE İŞLEME” kısmının son 
satırının ikinci sütununa “kimya mühendisi” 
ibaresinden sonra gelmek üzere “, orman 
mühendisi, orman endüstri mühendisi” ibaresi, 
“C. DAĞITIM” kısmının “Perakende işyerleri” 
bölümünün ikinci satırının ikinci sütununa 
“Ziraat mühendisi” ibaresinden sonra gelmek 
üzere “, orman mühendisi, orman endüstri 
mühendisi” ibaresi, aynı kısmın üçüncü satırının 
ikinci sütununa “kimya mühendisi” ibaresinden 
sonra gelmek üzere “, orman mühendisi, orman 
endüstri mühendisi” ibaresi ve “Ç. İTHALAT” 
kısmının son satırının ikinci sütununa “kimya 
mühendisi” ibaresinden sonra gelmek üzere “, 
orman mühendisi, orman endüstri mühendisi” 
ibaresi eklenmiştir.

mühendisi” ibaresi eklenmiş, “B. ÜRETİM 
VE İŞLEME” kısmının, “Hayvan kökenli gıda 
ve yemler” sütunun birinci satırının birinci 
sütunu “Kesimhane ve kombinalar” olarak 
değiştirilmiş, bu satırdan sonra gelmek üzere 
“Parçalama işlemi yapılan yerler” satırı eklenerek 
satırın ikinci sütununa “Veteriner hekim, gıda 
mühendisi, ziraat mühendisi (gıda ve zootekni 
bölümü)” ibaresi eklenmiş, son satırının ikinci 
sütununa “Veteriner hekim,” ibaresinden sonra 
gelmek üzere “ziraat mühendisi (zooteknist), 
su ürünleri mühendisi” ibaresi eklenmiş, ikinci 
satırındaki yem işletmeleri satırının ikinci 
sütunundaki “(balık yemi üreten işletmeler)” 
ibaresi çıkarılmış, dördüncü satırının ikinci 
sütununa “ziraat mühendisi,” ibaresinden sonra 
gelmek üzere “su ürünleri mühendisi” ibaresi, 
son satırının ikinci sütununa “kimya mühendisi” 
ibaresinden sonra gelmek üzere “,orman 
mühendisi, orman endüstri mühendisi” ibaresi, 
“C. DAĞITIM” kısmının “Perakende işyerleri” 
bölümünün birinci satırının ikinci sütununa 
“veteriner hekim” ibaresinden sonra gelmek üzere 
“gıda mühendisi” ibaresi, ikinci satırının ikinci 
sütununa “ziraat mühendisi” ibaresinden sonra 
gelmek üzere “,orman mühendisi, orman endüstri 
mühendisi, gıda mühendisi” ibaresi, üçüncü 
satırının ikinci sütununa “ziraat mühendisi” 
ibaresinden sonra gelmek üzere “su ürünleri 
mühendisi” ibaresi, beşinci satırının ikinci 
sütununa “ziraat mühendisi,” ibaresinden sonra 
gelmek üzere “su ürünleri mühendisi, balıkçılık 
teknolojisi mühendisi” ibaresi, aynı bölümün 
sonuna “Su Ürünleri depolayan ve dağıtan” 
satırı ve bu satırın ikinci sütununa “Veteriner 
hekim, su ürünleri mühendisi, gıda mühendisi, 
ziraat mühendisi (gıda ve su ürünleri bölümü)” 
ibaresi, aynı kısmın üçüncü satırının ikinci 
sütununa “kimya mühendisi” ibaresinden sonra 
gelmek üzere “,orman mühendisi, orman endüstri 
mühendisi” ibaresi, dördüncü satırının ikinci 
sütununa “veteriner hekim” ibaresinden sonra 
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MADDE 47- 8/3/2011 tarihli ve 6172 sayılı 
Sulama Birlikleri Kanununun 2 nci maddesinin 
birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “seçim 
usulü,” ibaresi, (ğ) bendi, (h) bendinde yer alan 
“kurucular kurulu veya birlik meclisi tarafından,” 
ibaresi ile (1) bendi yürürlükten kaldırılmış ve (j) 
bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“j) Su kullanım hizmet bedeli tarifesi: Su 
kullanıcılarına suyun ulaştırılması, birliğin tüzel 
kişilik kazanmasından önce görev alanı içinde 
açılmış olan yeraltı suyu kuyuları ile yapılanlar da 
dahil olmak üzere sulamadan dönen fazla suyun 
uzaklaştırılması, birliğin sorumluluğundaki 
sulama tesisinin mütemmim cüzü olan servis 
yolları için birlikçe yapılan yönetim, bakım ve 
onarım, yatırım geri ödeme, finansman, personel, 
mal ve hizmet alım ve enerji kullanım giderleri 
gibi her türlü gideri karşılayacak şekilde, sulama 
birliklerince su kullanım hizmet bedellerinin 
belirlenmesinde asgari değer olarak alınan ve 
Bakan tarafından onaylanan tarifeyi,”

gelmek üzere “su ürünleri mühendisi,” ibaresi ve 
“Ç. İTHALAT” kısmının birinci satırının ikinci 
sütununa “ziraat mühendisi” ibaresinden sonra 
gelmek üzere “gıda mühendisi” ibaresi eklenmiş, 
üçüncü satırından “ve hayvansal ürünler” ibaresi 
çıkarılmış, ikinci sütununa “veteriner hekim” 
ibaresinden sonra gelmek üzere “su ürünleri 
mühendisi,” ibaresi, dördüncü satır olarak 
“Hayvansal ürünler” satırı, bu satırın ikinci 
sütununa “Veteriner hekim, gıda mühendisi, ziraat 
mühendisi (gıda, süt ve su ürünleri bölümü), su 
ürünleri mühendisi (su ürünleri ithalatı)” ibaresi 
eklenmiş, Yemler satırının ikinci sütununa 
“veteriner hekim” ibaresinden sonra gelmek üzere 
“su ürünleri mühendisi,” ibaresi, son satırının 
ikinci sütununa “kimya mühendisi” ibaresinden 
sonra gelmek üzere “,orman mühendisi, orman 
endüstri mühendisi” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 47- 8/3/2011 tarihli ve 6172 sayılı 
Sulama Birlikleri Kanununun 2 nci maddesinin 
birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “seçim 
usulü,” ibaresi, (ğ) bendi, (h) bendinde yer alan 
“kurucular kurulu veya birlik meclisi tarafından,” 
ibaresi madde metninden çıkarılmış, (l) bendi 
yürürlükten kaldırılmış ve (j) bendi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir.

“j) Su kullanım hizmet bedeli tarifesi: Su 
kullanıcılarına suyun ulaştırılması, birliğin tüzel 
kişilik kazanmasından önce görev alanı içinde 
açılmış olan yeraltı suyu kuyuları ile yapılanlar da 
dahil olmak üzere sulamadan dönen fazla suyun 
uzaklaştırılması, birliğin sorumluluğundaki 
sulama tesisinin mütemmim cüzü olan servis 
yolları için birlikçe yapılan yönetim, bakım ve 
onarım, yatırım geri ödeme, finansman, personel, 
mal ve hizmet alım ve enerji kullanım giderleri 
gibi her türlü gideri karşılayacak şekilde,  sulama 
birliklerince su kullanım hizmet bedellerinin 
belirlenmesinde asgari değer olarak alınan ve 
Bakan tarafından onaylanan tarifeyi,”
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MADDE 48- 6172 sayılı Kanunun 9 uncu 
maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.

“Başkanlık ile başkanın görev ve yetkileri
MADDE 9- (1) Başkanlık, başkan ve 

başkanlık hizmetlerini yürüten diğer personelden 
oluşur.

(2) Başkan, DSİ’nin teklifi üzerine Bakan 
tarafından kamu personeli arasından dört yıla 
kadar görevlendirilir. Süresi sona eren Başkanın 
yeniden görevlendirilmesi mümkündür.

(3) Başkanın görev ve yetkileri şunlardır:
a) Kanun, birlik ana statüsü ve ilgili 

mevzuatla verilen görevleri yapmak, yetkileri 
kullanmak ve birliği temsil etmek ve yönetmek.

b) Birlik adına yapılacak sözleşme esaslarını 
tespit etmek, satın alma, işletme, bakım ve 
onarım hizmetleri ve yeni tesis ve rehabilitasyon 
ya da yenileme çalışmaları ile diğer işlerin bir 
komisyon marifetiyle ihaleyle üçüncü kişilere 
yaptırılmasına ve DSİ’nin onayıyla borç 
kullanımına karar vermek.

c) Birliğin yıllık su kullanım hizmet bedelini 
asgari su kullanım hizmet bedeli tarifesinden 
az olmamak üzere belirlemek ve onay için DSİ 
Bölge Müdürüne sunmak.

ç) Bütçe teklifini ve çalışma programını 
DSİ’ye sunmak, bütçeyi uygulamak ve kesin 
hesabını yapmak.

d) Birlik bütçesinin tahsilat ve ödemeleri ile 
harcama kalemleri arasında aktarma yapmak.

e) Katılım paylarını, su kullanım hizmet 
bedeli ve para cezalarını tahsil etmek, birliğin 
alacaklarının takibini zamanında yapmak.

f) DSİ’nin onayını aldıktan sonra araç, gereç 
ve iş makinesi temin etmek.”

MADDE 49- 6172 sayılı Kanunun 12 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“MADDE 12- (1) Başkan tarafından;
a) Hazırlanan su dağıtım planında belirtilen 

zaman veya süre dışında sulama yapan birlik 
üyelerine suladığı her dekar arazi başına su 

MADDE 48- 6172 sayılı Kanunun 9 uncu 
maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.

“Başkanlığın oluşumu ve başkanın görev ve 
yetkileri 

MADDE 9- (1) Başkanlık, başkan ve başkan-
lık hizmetlerini yürüten diğer personelden oluşur.

(2) Başkan, DSİ’nin teklifi üzerine Bakan 
tarafından kamu personeli arasından dört yıla 
kadar görevlendirilir. Süresi sona eren Başkanın 
yeniden görevlendirilmesi mümkündür.

(3) Başkanın görev ve yetkileri şunlardır: 
a) Kanun, birlik ana statüsü ve ilgili 

mevzuatla verilen görevleri yapmak, yetkileri 
kullanmak ve birliği temsil etmek ve yönetmek.

b) Birlik adına yapılacak sözleşme esaslarını 
tespit etmek, satın alma, işletme, bakım ve 
onarım hizmetleri ve yeni tesis ve rehabilitasyon 
ya da yenileme çalışmaları ile diğer işlerin bir 
komisyon marifetiyle ihaleyle üçüncü kişilere 
yaptırılmasına ve DSİ’nin onayıyla borç 
kullanımına karar vermek.

c) Birliğin yıllık su kullanım hizmet bedelini 
asgari su kullanım hizmet bedeli tarifesinden 
az olmamak üzere belirlemek ve onay için DSİ 
Bölge Müdürüne sunmak.

ç) Bütçe teklifini ve çalışma programını 
DSİ’ye sunmak, bütçeyi uygulamak ve kesin 
hesabını yapmak.

d) Birlik bütçesinin tahsilat ve ödemeleri ile 
harcama kalemleri arasında aktarma yapmak.

e) Katılım paylarını, su kullanım hizmet 
bedeli ve para cezalarını tahsil etmek, birliğin 
alacaklarının takibini zamanında yapmak.

f) DSİ’nin onayını aldıktan sonra araç, gereç 
ve iş makinesi temin etmek.”

MADDE 49- 6172 sayılı Kanunun 12 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 12- (1) Başkan tarafından;
a) Hazırlanan su dağıtım planında belirtilen 

zaman veya süre dışında sulama yapan birlik 
üyelerine suladığı her dekar arazi başına su 
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kullanım hizmet bedelinin iki katına kadar, 
fillerin tekrarı halinde her defasında ayrı ayrı 
olmak üzere dört katına kadar,

b) Sulama beyannamesi vermeden ya 
da eksik beyanname ile sulama yapan birlik 
üyelerine, suladığı her dekar arazi başına su 
kullanım hizmet bedelinin iki katına kadar,

c) Birlik görev alanı dışında kalan su 
kullanıcılarına, izinsiz olarak suladıkları her 
dekar arazi başına su kullanım hizmet bedelinin 
dört katına kadar,

idari para cezası verilir.
(2) Bu Kanuna göre verilen idari para 

cezaları tebliğinden itibaren bir ay içerisinde 
birliğe ödenir.”

MADDE 50- 6172 sayılı Kanunun 18 inci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 18- (1) Birliklerin denetimi DSİ 
veya Bakanlık tarafından yapılır. Birlikler mali 
yönden yılda bir defa ayrıca Maliye Bakanlığının 
denetimine tabidir. Bu denetimler sonucunda 
düzenlenecek raporların bir örneği, gerekli 
işlemlerin yapılması için Bakanlığa gönderilir.

(2) Denetim sonucunda birliğin zarara 
uğratıldığının tespit edilmesi halinde 10/12/2003 
tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve 
Kontrol Kanununun 71 inci maddesi hükümleri 
uygulanır. 

(3) Birlikler, Sayıştay tarafından doğrudan 
denetlenebilir.

(4) Birliğin devraldığı sulama tesisi ve 
bütünleyici parçaları Devlet malı olup, bunlara 
zarar verenler hakkında 26/9/2004 tarihli ve 5237 
sayılı Türk Ceza Kanununun kamu malına zarar 
verme ile ilgili ceza hükümleri tatbik olunur.”

MADDE 51- 6172 sayılı Kanunun 20 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“MADDE 20- (1) Birliğin amacına ulaşama-
yacağının tespit edilmesi durumunda birlik, 
DSİ’nin teklifi üzerine Bakan onayı ile feshedilir.

(2) Birliğin tasfiyesi DSİ tarafından 
yürütülür. Tasfiyenin usul ve esasları çerçeve ana 
statü ile düzenlenir.

kullanım hizmet bedelinin iki katına kadar, bu 
fiillerin tekrarı halinde her defasında ayrı ayrı 
olmak üzere dört katına kadar, 

b) Sulama beyannamesi vermeden ya 
da eksik beyanname ile sulama yapan birlik 
üyelerine, suladığı her dekar arazi başına su 
kullanım hizmet bedelinin iki katına kadar, 

c) Birlik görev alanı dışında kalan su 
kullanıcılarına, izinsiz olarak suladıkları her 
dekar arazi başına su kullanım hizmet bedelinin 
dört katına kadar,

idari para cezası verilir.
(2) Bu Kanuna göre verilen idari para 

cezaları, tebliğinden itibaren bir ay içerisinde 
birliğe ödenir.”

MADDE 50- 6172 sayılı Kanunun 18 inci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 18- (1) Birliklerin denetimi DSİ 
veya Bakanlık tarafından yapılır. Birlikler mali 
yönden yılda bir defa ayrıca Maliye Bakanlığının 
denetimine tabidir. Bu denetimler sonucunda 
düzenlenecek raporların bir örneği, gerekli 
işlemlerin yapılması için Bakanlığa gönderilir.

(2) Denetim sonucunda birliğin zarara 
uğratıldığının tespit edilmesi halinde 10/12/2003 
tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve 
Kontrol Kanununun 71 inci maddesi hükümleri 
uygulanır.

(3) Birlikler, Sayıştay tarafından doğrudan 
denetlenebilir. 

(4) Birliğin devraldığı sulama tesisi ve 
bütünleyici parçaları Devlet malı olup, bunlara 
zarar verenler hakkında 5237 sayılı Kanunun 
kamu malına zarar verme ile ilgili ceza hükümleri 
tatbik olunur.”

MADDE 51- 6172 sayılı Kanunun 20 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 20- (1) Birliğin amacına ulaşama-
yacağının tespit edilmesi durumunda birlik, 
DSİ’nin teklifi üzerine Bakan onayı ile feshedilir. 

(2) Birliğin tasfiyesi DSİ tarafından 
yürütülür. Tasfiyenin usul ve esasları çerçeve ana 
statü ile düzenlenir. 
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(3) Tüzel kişiliği sona erdirilen sulama 
birlikleri tarafından işletilen sulama tesisleri 
hakkında 18/12/1953 tarihli ve 6200 sayılı 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.”

MADDE 52- 6172 sayılı Kanuna aşağıdaki 
ek madde eklenmiştir. 

“EK MADDE 1- (1) Birlik görev alanında 
yer alan her su kullanıcısı gerçek ve tüzel kişi 
sulama tesisinden faydalanabilmek için o birliğe 
üye olmak zorundadır.

(2) İlk üyelik kaydı sırasında bir defaya 
mahsus olmak üzere DSİ’nin belirlediği katılım 
payı tahsil edilir.

(3) Birlik üyeleri birlik tarafından 
tahakkuk ettirilen su kullanım hizmet bedelini 
ve borçlarını düzenli olarak ödemek, birlik 
tarafından su yetersizliğine bağlı olarak yapılan 
ekim planlamasına uymak, sulama planlaması 
ve su dağıtım ve münavebe programlarına 
katılmak, arazisi üzerinde yer alan sulama 
tesisini korumak, kişisel kusurlarından dolayı 
meydana gelen zararları gidermek, aksi takdirde 
bu zararları gidermek için birliğin yapacağı 
her türlü harcamayı birliğe ödemek, birliğin 
sorumluluğunda olan tesisler ile kullanılan 
her türlü ekipmana zarar vermemek, zarar 
verilmesi durumunda bu zararı tazmin etmek, 
birliğin sorumluluğunda olan tesisler üzerinde 
yapılan işletme, bakım ve onarım çalışmaları 
için arazisine girilmesine izin vermek ve sulama 
tesisinden faydalanma sözleşmesini imzalamak 
zorundadır.

(4) Su kullanıcısı olma vasfını kaybeden-
lerin üyelikleri resen sonlandırılır.

(5) Birlikler gelirlerini, birlik ana statü-
sünde belirtilen usul ve esaslara uygun olarak 
tahsil eder. Birlikler vadesinde ödenmeyen 
alacaklarını genel hükümlere göre tahsil eder.

(6) Birlik görev alanı dışında kalan su 
kullanıcılarından, suladıkları her dekar arazi 
başına su kullanım hizmet bedelinin iki katı ücret 
alınır.

(3) Tüzel kişiliği sona erdirilen sulama 
birlikleri tarafından işletilen sulama tesisleri 
hakkında 18/12/1953 tarihli ve 6200 sayılı 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.”

MADDE 52- 6172 sayılı Kanuna aşağıdaki 
ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 1- (1) Birlik görev alanında 
yer alan her su kullanıcısı gerçek ve tüzel kişi 
sulama tesisinden faydalanabilmek için o birliğe 
üye olmak zorundadır. 

(2) İlk üyelik kaydı sırasında bir defaya 
mahsus olmak üzere DSİ’nin belirlediği katılım 
payı tahsil edilir.  

(3) Birlik üyeleri birlik tarafından 
tahakkuk ettirilen su kullanım hizmet bedelini 
ve borçlarını düzenli olarak ödemek, birlik 
tarafından su yetersizliğine bağlı olarak yapılan 
ekim planlamasına uymak, sulama planlaması 
ve su dağıtım ve münavebe programlarına 
katılmak, arazisi üzerinde yer alan sulama 
tesisini korumak, kişisel kusurlarından dolayı 
meydana gelen zararları gidermek, aksi takdirde 
bu zararları gidermek için birliğin yapacağı 
her türlü harcamayı birliğe ödemek, birliğin 
sorumluluğunda olan tesisler ile kullanılan 
her türlü ekipmana zarar vermemek, zarar 
verilmesi durumunda bu zararı tazmin etmek, 
birliğin sorumluluğunda olan tesisler üzerinde 
yapılan işletme, bakım ve onarım çalışmaları 
için arazisine girilmesine izin vermek ve sulama 
tesisinden faydalanma sözleşmesini imzalamak 
zorundadır.

(4) Su kullanıcısı olma vasfını kaybedenlerin 
üyelikleri resen sonlandırılır. 

(5) Birlikler gelirlerini, birlik ana statüsünde 
belirtilen usul ve esaslara uygun olarak tahsil 
eder. Birlikler vadesinde ödenmeyen alacaklarını 
genel hükümlere göre tahsil eder. 

(6) Birlik görev alanı dışında kalan su 
kullanıcılarından, suladıkları her dekar arazi 
başına su kullanım hizmet bedelinin iki katı ücret 
alınır.
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(7) Birliğe Bakan tarafından görevlen-
dirilen kamu personeli Başkan, görevlendirme 
süresince kurumundan aylıklı izinli sayılır ve 
kadrosuna bağlı olarak ödenen her türlü aylık, 
mali ve sosyal haklarının kurumu tarafından 
ödenmesine devam olunur. Bu şekilde görevlen-
dirilenlere, damga vergisi hariç herhangi bir vergi 
ve kesintiye tabi tutulmaksızın, sulama birliği 
hizmet alanı 1.000 hektara kadar olanlar için 
(10.000) gösterge rakamının, 1.000 hektar dahil 
10.000 hektara kadar olanlar için (15.000) gösterge 
rakamının ve 10.000 hektar ve fazla olanlar 
için (20.000) gösterge rakamının memur aylık 
katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda her 
ay huzur hakkı ödenir. Başkana ödenecek huzur 
hakkı prime esas kazanca dahil edilmez.

(8) Yapılan denetimler sonucunda maksa-
dına ulaşamayacağı tespit edilen sulama 
birlikleri; sulama tesislerinden beklenen 
faydanın ve sürdürülebilir işletme yönetiminin 
sağlanabilmesi maksadıyla ve DSİ’nin gerekli 
görmesi halinde Bakan onayıyla bu birliklerden 
birinin tüzel kişiliği altında birleştirilebilir. 
Birleşmeye dahil edilen sulama birliklerinden 
fesh olunan birlik veya birliklerin tüzel kişiliği, 
Bakan onayı tarihi itibarıyla kendiliğinden sona 
erer. Birleşmenin onay tarihinden itibaren bir 
ay içerisinde, bünyesinde birleştirme işlemi 
yapılan birliğin ana statüsünde bu birlik 
tarafından gerekli değişiklikler yapılarak 
Bakanlığa sunulur. Birleştirme öncesi birliğe 
üye olan su kullanıcılarının birlik üyelikleri, 
birleşmeden sonra da devam eder. Birliklerde 
görev yapanların, birleştirme öncesine ait mali ve 
cezai sorumlulukları devam eder. Fesih işlemleri 
sonucu tüzel kişiliği sona eren birliklerin 
personeli, taşınır ve taşınmaz malvarlığı, hakları, 
borç ve alacakları bünyesinde birleştirme işlemi 
gerçekleştirilen birliğe geçer.”

MADDE 53- 6172 sayılı Kanuna aşağıdaki 
geçici maddeler eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 2- (1) Bu maddenin 
yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla mevcut birliklerin 

(7) Birliğe Bakan tarafından görevlendirilen 
kamu personeli Başkan, görevlendirme süresince 
kurumundan aylıklı izinli sayılır ve kadrosuna 
bağlı olarak ödenen her türlü aylık, mali ve sosyal 
haklarının kurumu tarafından ödenmesine devam 
olunur. Bu şekilde görevlendirilenlere, damga 
vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi 
tutulmaksızın, sulama birliği hizmet alanı 1.000 
hektara kadar olanlar için (10.000) gösterge 
rakamının, 1.000 hektar dahil 10.000 hektara 
kadar olanlar için (15.000) gösterge rakamının 
ve 10.000 hektar ve fazla olanlar için (20.000) 
gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile 
çarpımı sonucu bulunacak tutarda her ay huzur 
hakkı ödenir.  Başkana ödenecek huzur hakkı 
prime esas kazanca dahil edilmez.

(8) Yapılan denetimler sonucunda maksa-
dına ulaşamayacağı tespit edilen sulama 
birlikleri; sulama tesislerinden beklenen 
faydanın ve sürdürülebilir işletme yönetiminin 
sağlanabilmesi maksadıyla ve DSİ’nin gerekli 
görmesi halinde Bakan onayıyla bu birliklerden 
birinin tüzel kişiliği altında birleştirilebilir. 
Birleşmeye dahil edilen sulama birliklerinden 
fesholunan birlik veya birliklerin tüzel kişiliği, 
Bakan onayı tarihi itibarıyla kendiliğinden 
sona erer. Birleşmenin onay tarihinden itibaren 
bir ay içerisinde, bünyesinde birleştirme 
işlemi yapılan birliğin ana statüsünde bu birlik 
tarafından gerekli değişiklikler yapılarak 
Bakanlığa sunulur. Birleştirme öncesi birliğe 
üye olan su kullanıcılarının birlik üyelikleri, 
birleşmeden sonra da devam eder. Birliklerde 
görev yapanların, birleştirme öncesine ait mali ve 
cezai sorumlulukları devam eder.  Fesih işlemleri 
sonucu tüzel kişiliği sona eren birliklerin 
personeli, taşınır ve taşınmaz malvarlığı, hakları, 
borç ve alacakları bünyesinde birleştirme işlemi 
gerçekleştirilen birliğe geçer.”

MADDE 53- 6172 sayılı Kanuna aşağıdaki 
geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 2- (1) Bu maddenin 
yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla mevcut birliklerin 
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tüzel kişiliği devam eder. Bu birliklerden kuruluş 
amacına ulaşamayacağı tespit edilenler DSİ’nin 
teklifi üzerine Bakan onayı ile feshedilir. Bu 
durumda 20 nci maddedeki hükümler uygulanır.

(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih 
itibarıyla birlik organları hiçbir işleme gerek 
kalmaksızın feshedilmiş sayılır. Fesih tarihine 
kadar yapılmış olan iş ve işlemlerden bu tarihe 
kadar görev yapan birlik başkanı ile yönetim 
kurulu ve denetim kurulu üyeleri cezai ve mali 
olarak sorumludur.

(3) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren en geç altı ay içinde birlik başkanlarının 
görevlendirmesi yapılır. Bu görevlendirmeler 
yapılıncaya kadar mevcut birlik başkanlarının 
görevleri mevcut mali haklarıyla devam eder.

(4) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren bir yıl içinde birlikler önceki dönemlerde 
yürütülen faaliyetlere ilişkin olarak mali yönden 
Maliye Bakanlığının denetimine tabi tutulur ve 
bu denetim sonucunda düzenlenecek raporların 
bir örneği Bakanlığa gönderilir. Birliğin zarara 
uğratıldığının tespit edilmesi halinde feshedilmiş 
organlarda görev alanlardan sorumluluğu 
bulunanlar hakkında Bakanlıkça gerekli işlem 
tesis edilir.

(5) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren birliklere yeni personel alımı DSİ’nin 
iznine tabidir. Ancak daimi personel sayısı bu 
maddenin yürürlüğe girdiği tarihteki daimi 
personel sayısını hiçbir surette geçemez.

GEÇİCİ MADDE 3- (1) Bu maddenin 
yürürlüğe girdiği tarihte başkanlık görevini 
yapmakta olanlardan uygun görülenler, DSİ’nin 
teklifi üzerine Bakan tarafından birlik başkanı 
olarak görevlendirilebilir. Bunlara brüt asgari 
ücretin üç katını geçmemek üzere DSİ tarafından 
her yıl belirlenen tutarlarda aylık olarak huzur 
hakkı ödenir. Başkana ödenecek huzur hakkı 
31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar 
ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında 
zorunlu sigortalılık ilişkisi kurulmasını 
gerektirmez ve bunlara ödenen huzur hakkı 
tutarları prime esas kazanca dahil edilmez.”

tüzel kişiliği devam eder. Bu birliklerden kuruluş 
amacına ulaşamayacağı tespit edilenler DSİ’nin 
teklifi üzerine Bakan onayı ile feshedilir. Bu 
durumda 20 nci maddedeki hükümler uygulanır.

(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih 
itibarıyla birlik organları hiçbir işleme gerek 
kalmaksızın feshedilmiş sayılır. Fesih tarihine 
kadar yapılmış olan iş ve işlemlerden bu tarihe 
kadar görev yapan birlik başkanı ile yönetim 
kurulu ve denetim kurulu üyeleri cezai ve mali 
olarak sorumludur.

(3) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren en geç altı ay içinde birlik başkanlarının 
görevlendirmesi yapılır. Bu görevlendirmeler 
yapılıncaya kadar mevcut birlik başkanlarının 
görevleri mevcut mali haklarıyla devam eder.

(4) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren bir yıl içinde birlikler önceki dönemlerde 
yürütülen faaliyetlere ilişkin olarak mali yönden 
Maliye Bakanlığının denetimine tabi tutulur ve 
bu denetim sonucunda düzenlenecek raporların 
bir örneği Bakanlığa gönderilir. Birliğin zarara 
uğratıldığının tespit edilmesi halinde feshedilmiş 
organlarda görev alanlardan sorumluluğu 
bulunanlar hakkında Bakanlıkça gerekli işlem 
tesis edilir.

(5) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren birliklere yeni personel alımı DSİ’nin 
iznine tabidir. Ancak daimi personel sayısı bu 
maddenin yürürlüğe girdiği tarihteki daimi 
personel sayısını hiçbir surette geçemez.
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MADDE 54- 8/3/2011 tarihli ve 6172 sayılı 
Sulama Birlikleri Kanununun 4 üncü, 5 inci, 6 
ncı, 7 nci ve 8 inci maddeleri, 10 uncu maddesinin 
birinci fıkrasında yer alan “Birlik meclisince 
kabul edilen” ibaresi, 11 inci maddesinin ikinci 
fıkrasının (c) bendinde yer alan “Birlik meclisi 
kararı” ibaresi, 13 üncü maddesi, 14 üncü 
maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları ile 17 nci 
ve 19 uncu maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 55- 19/4/2012 tarihli ve 6292 
sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının 
Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları 
Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile 
Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında 
Kanunun 11 inci maddesinin onuncu fıkrası 
yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 56- 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı 
Elektrik Piyasası Kanununun 14 üncü maddesinin 
birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“e) Elektrik aboneliği Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğüne ait tarımsal sulama amaçlı tesislerin 
elektrik ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, 
kurulu gücü tarımsal sulama tesisinin bağlantı 
anlaşmasındaki sözleşme gücü, birden fazla tesis 
için tesislerin sözleşme güçleri toplamı ile sınırlı 
olmak koşuluyla Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
tarafından kurulan ve işletilen yenilenebilir enerji 
kaynaklarına dayalı üretim tesisi.”

MADDE 54- 6172 sayılı Kanunun 10 uncu 
maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Birlik 
meclisince kabul edilen” ibaresi, 11 inci madde-
sinin ikinci fıkrasının (c) bendinde yer alan 
“Birlik meclisi kararı” ibaresi madde metninden 
çıkarılmış, 14 üncü maddesinin beşinci ve altıncı 
fıkraları ile  4 üncü, 5 inci, 6 ncı, 7 nci, 8 inci, 
13 üncü, 17 nci ve 19 uncu maddeleri yürürlükten 
kaldırılmıştır. 

MADDE 55- 19/4/2012 tarihli ve 6292 
sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının 
Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları 
Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile 
Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında 
Kanunun 11 inci maddesinin onuncu fıkrası 
yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 56- 16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı 
Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi 
Hakkında Kanunun 24 üncü maddesinin birinci 
fıkrasının (a) bendinde yer alan “altı yıl” ibaresi 
“onbir yıl” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 57- 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı 
Elektrik Piyasası Kanununun 14 üncü maddesinin 
birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“f) Elektrik aboneliği Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğüne ait tarımsal sulama amaçlı tesislerin 
elektrik ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, 
kurulu gücü tarımsal sulama tesisinin bağlantı 
anlaşmasındaki sözleşme gücü, birden fazla tesis 
için tesislerin sözleşme güçleri toplamı ile sınırlı 
olmak koşuluyla Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
tarafından kurulan ve işletilen yenilenebilir enerji 
kaynaklarına dayalı üretim tesisi”

MADDE 58- 3/6/2011 tarihli ve 639 sayılı 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat 
ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamenin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının 
(k) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 
bentler eklenmiş, mevcut bentler buna göre 
teselsül ettirilmiştir.

“l) Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı.
m) Şeker Dairesi Başkanlığı.”
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MADDE 57- 3/6/2011 tarihli ve 639 
sayılı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenin 11 inci maddesinin 
birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “, arazi 
düzenlemesi ve toplulaştırması yapmak ve 
yaptırmak” ibaresi ile (ı) bendinde yer alan 
“uygun sulama tesislerini yaptırmak,” ve “ve tarla 
içi geliştirme hizmetlerini yürütmek” ibareleri 
yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 59- 639 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin 11 inci maddesinin birinci fıkra-
sının (d) bendinde yer alan “, arazi düzenlemesi 
ve toplulaştırması yapmak ve yaptırmak” iba-
resi ile (ı) bendinde yer alan “uygun sulama 
tesislerini yaptırmak,” ve “ve tarla içi geliştirme 
hizmetlerini yürütmek” ibareleri madde metnin-
den çıkarılmıştır.

MADDE 60- 639 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin 18/B maddesinden sonra gelmek 
üzere aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

“Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı.
MADDE 18/C- (1) Tütün ve Alkol Dairesi 

Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) 3/1/2002 tarihli ve 4733 sayılı Tütün, Tütün 

Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine 
Dair Kanunla Bakanlığa verilen görevleri yerine 
getirmek.

b) 8/6/1942 tarihli ve 4250 sayılı İspirto ve 
İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanunu ile Bakanlığa 
verilen görevleri yerine getirmek.

c) 7/11/1996 tarihli ve 4207 sayılı Tütün 
Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü 
Hakkında Kanun ile Bakanlığa verilen görevleri 
yerine getirmek.

ç)  Bakan tarafından verilen benzeri görevleri 
yapmak.”

  “Şeker Dairesi Başkanlığı
MADDE 18/Ç- (1) Şeker Dairesi Başkan-

lığının görevleri şunlardır:
a) 4/4/2001 tarihli ve 4634 sayılı Şeker Kanu-

nunda Bakanlığa verilen görevleri yerine getirmek.
b) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri 

yapmak.”
MADDE 61- 639 sayılı Kanun Hükmünde 

Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin “Hizmet 
Birimleri” sütununun 14 üncü satırından sonra 
gelmek üzere aşağıdaki satırlar eklenmiş ve 
mevcut satırlar buna göre teselsül ettirilmiştir.

“15) Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı
  16) Şeker Dairesi Başkanlığı ”
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MADDE 58- Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer.

MADDE 59- Bu Kanun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür.

MADDE 62- Bu Kanuna ekli (3) sayılı listede 
yer alan kadrolar ihdas edilerek 13/12/1983 tarihli 
ve 190 sayılı Genel ve Kadro Usulü Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı 
cetvelin “Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı” 
bölümüne eklenmiştir.

MADDE 63- Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer.

MADDE 64- Bu Kanun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür.

	 Binali	Yıldırım
 Başbakan
 Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı  Başbakan Yardımcısı 
	 B.	Bozdağ	 M.	Şimşek	 F.	Işık
 Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı  Adalet Bakanı 
	 R.	Akdağ	 H.	Çavuşoğlu	 A.	Gül
 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı  Avrupa Birliği Bakanı  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
	 F.	B.	Sayan	Kaya	 Ö.	Çelik	 F.	Özlü
 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çevre ve Şehircilik Bakanı Dışişleri Bakanı 
	 J.	Sarıeroğlu	 M.	Özhaseki	 M.	Çavuşoğlu
 Ekonomi Bakanı  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı  Gençlik ve Spor Bakanı 
	 N.	Zeybekci	 B.	Albayrak	 O.	A.	Bak
 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Gümrük ve Ticaret Bakanı İçişleri Bakanı
	 A.	E.	Fakıbaba	 B.	Tüfenkci	 S.	Soylu
 Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı
	 L.	Elvan	 N.	Kurtulmuş	 N.	Ağbal
 Millî Eğitim Bakanı Millî Savunma Bakanı Orman ve Su İşleri Bakanı
	 İ.	Yılmaz	 N.	Canikli	 V.	Eroğlu
 Sağlık Bakanı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı 
 A.	Demircan	 A.	Arslan



‒ 103 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 548)

HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METNE EKLİ LİSTELER



‒ 104 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 548)



‒ 105 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 548)

TARIM, ORMAN VE KÖYİŞLERİ KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ  METNE EKLİ LİSTELER
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