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Orman alanları zaman içerisinde doğal veya doğal olmayan nedenlerle vasıflarını
kaybetmiĢtir. Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan bu alanlar bina yapmak ve arazi açmak
gibi nedenlerle kanuni olmayan defakto bir durum ortaya çıkmıĢtır. Bu sorunun çözümü
içinde değiĢik yıllarda kanunlar çıkarılsa da sorun çözümlenememiĢtir. Orman vasfını yitirmiĢ
arazi (2/B arazisi) sorunu, uzun zaman diliminde çözülememiĢ ve sürekli ötelendiğinden
katlanarak büyüyen ekonomik, sosyal ve hukuki bir nitelik kazanmıĢtır. Yakın zamanda 5831
Sayılı Kanunla orman vasfını kaybetmiĢ olan alanların tesis kadastrosunun yapılması,
yapılmıĢ olanların güncellenmesi ve tesciline yönelik çalıĢmalar yapılmıĢtır. Kısaca 2/B
alanları olarak bilinen bu alanların tesis kadastrosu ve güncelleme çalıĢmaları sırasında
karĢılaĢılan hukuki sorunlar, itirazlar ve itirazlara verilen cevaplar ve diğer sorunlar ele
alınmıĢ ve sonuçları değerlendirilmiĢtir. Daha baĢtan teknik olarak hatalı oldukları bilinen 2/B
alanlarındaki varolan sorunlar zeminde yapılan tespit ve ölçümlerle net olarak ortaya
konulmuĢ düzeltmeleri yapılarak vaki itiraz ve anlaĢmazlıkların çözüm ve karar verme
noktasında adli ve idari kurumlara iyi bir altlık oluĢturmuĢtur. Söz konusu alanların kesin
envanteri oluĢturularak tescilleri sağlanarak ekonomiye kazandırılması önündeki engeller
kalkmıĢtır.
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Forest areas have lost their features in time due to natural or unnatural causes. A defacto
illegal situation has emerged by construction, land clearings etc in these areas owned by
Treasury Finance. Despite enactment of laws in different years in an effort to solve this
problem, the problem could not be solved. The problems of forest land losing their feature
(2/B land) could not been solved in a long time and increased exponentially as an economic,
social and legal issue through continuous postponing. Recently, with the Law No.5831, the
studies aimed at making initial cadastre of the areas that have lost their forest features,
renovating existing cadastre and registering had been made. The legal problems, claims,
responses to claims and other issues had been discussed during the initial cadastre and
renovation studies of these areas shortly known as 2/B areas and results had been evaluated.
Existing issues in 2/B areas known beforehand as technically incorrect had been rectified
through making corrections clearly confessed with determinations and measurements in the
ground and had been a good base to legal and administrative agencies for solution of current
claims and conflicts. It has been removed the obstacles for gaining of said areas to economy
through making accurate inventories and registrations.
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