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6831 Sayılı Orman Kanununun Değişik "4 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun
(Resmî Gazete ile yayımı : 20.4,1982 Sayı : 17670)
Kanun No.
2655

Kabul Tarihi :
14 . 4 . 1982

MADDE 1. — 6831 sayılı Orman Kanununun 14.6.1975 tarihli ve 1906 sayılı Kanunla değişik 34 üncü
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 34. — Sınırlan içinde Devlet ormanı bulunan köy ve kasabalarda o yer nüfusuna kayıtlı ola
rak ikamet eden gerçek kişilerin veya sınırları içinde Devlet ormanı bulunan köy ve kasabalann herbirinde
hane adedinin çoğunluğu tarafından kurulan Orman Köylerini Kalkındırma Kooperatiflerinin baltalık or
manlarından birim fiyat (vahidi fiyat) usulü ile kesip satış istif yerlerine taşıdıkları yakacak odunların yüz
de seksenine (% 80) kadan idarece tayin edilecek süre içinde, istedikleri takdirde kendilerine maliyet bedeli
üzerinden verilir. Ancak, bu oran Tarım ve Orman Bakanlığınca taşıtma ve depolama imkânı olmayan
bölge ve bölgelerde yüzde yüze (% 100) kadar artın abilir.
Yukarıda nitelikleri belirtilen Orman Köylerini Kalkındırma Kooperatiflerinden, kendilerine ait veya en
az yüzde ellibir (% 51) payına ortak oldukları ve Tarım ve Orman Bakanlığınca
uygunluğu onaylanmış
sanayi kuruluşu bulunanların birim fiyat (vahidi fiyat) usulü ile kesip satış istif yerlerine taşıdıkları kereste
lik tomruklann ve sanayi odunlannın ayrı ayn yüzde yirmibeşine (% 25) kadar, istedikleri takdirde, bu sa
nayi kuruluşlarında işlenmesi şartıyla, kendilerine satış istif yerlerinden maliyet bedeli ile satılır.
Devlet ormanlannda üretim işlerinde çalışan tüm gerçek ve tüzelkişilerce kesilip satış istif yerlerine ta
şınması neticesinde ortaya çıkan yapacak ve yakacak ürün istihkakı (hakediş bedeli), yüzde iki (% 2) faz
lasıyla istihkak sahiplerine orman idaresince ödenir.
Yukarıdaki fıkralarda yazılı haklardan yararlanabilmek için kesme ve taşıma işinin birim fiyat (Vahidi
fiyat) karan ve şartnamedeki sürelere ve esaslara uygun olarak yapılması şarttır.
GEÇİCİ MADDE — Bu Kanunun çerçeve 1 inci maddesiyle değiştirilen, 6831 sayılı Orman Kanununun
34 üncü maddesinin 2 nci fıkrasıyla getirilen, kooperatiflerin sanayi kuruluşu kurma şartı, bu Kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl süreyle aranmaz.
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3., — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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I - Gerekçeli 66 S. Sayılı (basmayazı Danışma Meclisinin 53 üncü Birleşimine, 392 S. Sayılı bas
mayazı Millî Güvenlik Konseyinin 101 inci Birleşim tutanağına bağlıdır.
II - Bu Kanunu; Danışma Meclisi İktisadî İşler, Tarım ve Orman, Köy İşleri ve Kooperatifler; Millî
Güvenlik Konseyi İhtisas komisyonları görüşmüştür.
III - Esas N o . : Danışma Meclisi 1/57, Millî Güvenlik Konseyi 1/347.

