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ORMAN KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI
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MADDE 1. - 31.8.1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun değişik 34 üncü
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 34. - Üretimin Orman İdaresi tarafından yapılması halinde, sınırları içinde
Devlet ormanı bulunan köy ve kasabalarda o yer nüfusuna kayıtlı olarak ikamet eden
gerçek kişilerin veya sınırları içinde Devlet ormanı bulunan köy ve kasabaların her
birinde hane adedinin çoğunluğu tarafından kurulan orman köylerini kalkındırma
kooperatiflerinin baltalık ormanlarından birim fiyat (vahidi fiyat) usulü ile kesip, satış
istif yerlerine taşıdıkları yakacak odunların yüzde yüzüne kadarı idarece tayin edilecek
süre içinde, istedikleri takdirde kendilerine maliyet bedeli üzerinden verilir.
Ağaçlandırılacak, imar ve ihya edilecek sahalarda da baltalık ormanlarda yapılan
çalışmalara ait hükümler aynen uygulanır.
Hane adedinin en az yüzde ellibiri tarafından kurulan orman köylerini kalkındırma
kooperatiflerinin, birim fiyat usulü ile kesip satış istif yerlerine taşıdıkları kerestelik,
soymalık ve kesme kaplamalık tomrukların ve sanayi odunlarının ayrı ayrı yüzde
yirmibeşine kadarı, istedikleri takdirde satış istif yerlerinden, Orman Bölge
Müdürlüklerinin son açık artırmalı satış ortalaması fiyatlarından yüzde yirmi düşülerek
tespit edilecek bedelle, kendilerine satılır. Ancak, hakkını mal olarak almak istemeyen
orman köyleri kalkındırma kooperatiflerine, birim fiyat usulü ile kesip, satış istif
yerlerine taşıdıkları kerestelik, soymalık, kesme kaplamalık tomruk ve sanayi
odunlarının ayrı ayrı yüzde yirmibeşine kadarı için, ilgili orman işletmesince istihsal
edilen emvalden, aynı yıl içinde açık artırmalı olarak satılan miktarın genel satış
ortalaması ile maliyet bedeli genel ortalaması arasındaki bedel farkı, bilançonun
çıkarılmasını müteakip nakden ödenir.
Ancak, Orman Bölge Müdürlüklerinin son açık artırmalı satış ortalaması
fiyatlarından yüzde yirmi düşülerek tespit edilecek bedel, maliyet bedelinin üstünde ise
orman köylerini kalkındırma kooperatiflerinin hak ettikleri yüzde yirmibeş ürünler
kendilerine maliyet bedeli ile satılır.
Devlet ormanlarında istihsalde çalışan gerçek ve tüzel kişilerin, kesip satış istif
yerlerine taşıdıkları yapacak ve yakacak emvale ait istihkak tutarları ayrıca yüzde on
fazlası ile kendilerine ödenir.
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Yukarıdaki fıkralarda yazılı haklardan yararlanabilmek için kesme ve taşıma işinin
birim fiyat (vahidi fiyat) kararı ve şartnamelerdeki sürelerle ve esaslara uygun olarak
yapılması şarttır.
Bu madde kapsamındaki kooperatiflerden veya üst kuruluşlardan yaptıkları işin
mahiyeti ve hacmine göre orman mühendisi veya orman teknikeri çalıştırmaları
istenebilir.
Orman Kanununda değişiklik yapan 23.9.1983 tarihli ve 2896 sayılı Kanunun geçici
1 inci maddesi hükümlerinden evvelce yararlanmakta olan orman köylülerine de bu
maddedeki bedel ve satış esasları uygulanır.
Bu madde hükümlerinin uygulanması ile ilgili esas ve usuller Orman Genel
Müdürlüğünce belirlenir.
MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

BU KANUNA AİT TUTANAKLAR
Türkiye Büyük Millet Meclisi
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I- Gerekçeli 373 S Sayılı Basmayazı Türkiye Büyük Millet Meclisinin
99 uncu Birleşim tutanağına bağlıdır.
II- Bu Kanunu; Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tarım, Orman ve
Köyişleri Komisyonu görüşmüştür.
III-Esas No. : 2/163

