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BÜTÜN TEŞKİLATA 
 

Baltalıklardan elde edilen ürünlerin  ince çaplı ve ekonomik değerinin düşük olması nedeniyle baltalıkların koru 

ormanlarına dönüştürülerek  boylu ve çaplı ormanlar haline getirilmesi temel amaçlarımız  arasındadır. 

 Halen sahip olduğumuz kayın ve meşe koru  ormanlarımızın  yaklaşık % 70-90’ı sürgün menşeili ormanlardır.  Bu 

ağaç türlerimiz, 1’inci ve 2’inci Bonitet sahalarında, yetişme muhitinin elverişli olduğu yerlerde ekonomik değeri yüksek, 

kaliteli kıymet ağacını oluşturmaktadır. 

  Biyolojik özellikleri nedeniyle baltalık olarak işletmeye elverişli olmayan  kayın ağaç türünün koru olarak 

işletilmesi, ekonomik olmasının yanı sıra  biyolojik bir gereklilik de  taşımaktadır. 

 Kayın, meşe ve kayın + meşe karışık baltalık ve bozuk baltalık meşcerelerinin baltalık işletme sınıfından 

çıkarılarak, koruya tahvil işletme sınıfına dahil edilmesi amacıyla Amenajman Planları tanzim olunmaktadır. 

 Bu sahaların seçiminde ağaç türü, bonitet ve orman köylülerinden olabilecek sosyal baskılar gibi hususlar daima 

göz önünde bulundurulmaktadır. 

 Bu sahaların koruya tahvil çalışmaları Teşkilatımızdan büyük destek ve teşvik görmekle beraber, orman 

köylülerinin bu sahalarda sahip oldukları yasal haklarının azalacağı endişesiyle  buna istek duymamalarına, bu nedenle de 

itirazlarına sebep olabilmektedir. 

 6831 sayılı orman kanununun 4570 sayılı kanunla değişik 34’üncü madde uygulamasına ait 290 sayılı tebliğde 

belirtildiği üzere: 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 kooperatiflerine; Baltalık ormanlarda; Ağaçlandırma programına alınıp  da  

boşaltma  ve temizleme  işleri yapılacak bozuk baltalık ve bozuk koru sahalarında; Enerji ormanı tesisi ile  koruya tahvil 

şeklinde imar ve ihya çalışması yapılan  sahalarda, birim fiyat  (vahidi fiyat) usulü ile kesip satış istif yerlerine   taşıdıkları 

yakacak odunların  yüzde yüzüne  ( % 100 )  kadarı köylü pazar satışı olarak   maliyet bedeli  ile kendilerine verilmektedir. 

 Anılan kanuni haklarla  ilgili kayıpların azaltılmasını teminen ve bir teşvik unsuru olarak baltalık ve bozuk  baltalık 

sahalarının koruya tahvil işlemlerinde; Amenajman planlarında koruya tahvil olarak belirlenen baltalık sahalarda 

planlamada verilecek süre içinde, yapılacak silvikültürel müdahaleler sonucu elde edilecek yakacak odunların 34’üncü 

madde uyarınca maliyet bedeli ile Köylü Pazar Satışı (K.P.S.) olarak üretici orman köylülerine  ve kooperatiflerine satışına 

devam edilecektir. 

Yine bu sahalardan üretilen endüstriyel odunlar, tevzi masraf cetvelinin baltalık ormanlar  için öngörülen değerler 

esas alınarak hesap edilecek tahsis fiyatları üzerinden talepleri halinde kendilerine “ Orman Ürünlerinin   Tahsisli Satışları  

Hakkında Esaslar” kararnamesinin 4 / m maddesi uyarınca tahsisen satılabilecektir. 

 Baltalık ormanların koru ormanlarına dönüştürülmesinden sonra   koru ormanlarından orman kooperatiflerince 

üretilen tomruk ve sanayi odunlarının ayrı ayrı % 25’ine kadarı istedikleri takdirde satış istif yerlerinden Orman Bölge 

Müdürlüklerinin  son açık artırmalı satış ortalaması fiyatlarından  % 20 düşülerek tespit edilecek bedelle  kendilerine  

satılacağı veya % 25’lerde bedel farkı doğduğunda kendilerine nakden ödeme yapılacağı, Köylü Pazar Satışı (K.P.S.) 

kayıplarının bu şekilde telafi edileceğinin ilgili orman köylülerine   izah olunarak  bu çalışmalara katılmalarının 

sağlanmasına  gayret gösterilmelidir.  

15.07.1993 tarih ve 4746 sayılı tamim yürürlükten kaldırılmış olup, bu  tamimin  en kısa sürede tüm  Birimlerimize 

ulaştırılarak, uygulamanın herhangi bir aksaklığa meydan vermeyecek  şekilde bu tamime göre yapılması hususunda; 

 Gereğini önemle rica ederim. 

 Osman KAHVECİ 

Genel Müdür V. 


