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BİRİNCİ MADDE — Odunculuk, kömürcülük ve kerestecilik ile melûf olan ve
ya âzami yirmi kilometre mesafe ile büyük ormanlara mücaveret ve münasebeti 
bulunan köylere, beher haneye âzami on sekiz atik dönüm itibariyle ve orman me
murlarının riyasetinde mahallî mühendis ve tapu memurlarından ve karye heyeti 
ihtiyariyesinden ikişer zattan mürekkep bir heyet marifetiyle baltalık tefrik ve 
mevcut baltalıklar bu nispete iblâğ edilmek suretiyle tevsian yeniden tahdit ve köy 
namına meccanen kaydi resmisi icra olunur, işbu baltalıkların hüsnü muhaf aza-
siyle emri intifaı heyeti ihtiyariyenin nezaret ve mesuliyeti tahtında karye halkına 
ait bulunur. Evkaf ormanları alelıtlak müstesnadır. 

İKİNCİ MADDE — Köy civarındaki ormanların eşhas uhdesinde bulunmasın
dan dolayı birinci maddede gösterilen miktarda miriden baltalık tefriki mümkün 
olamadığı takdirde orman memurunun tahtı nezaretinde köylülerden ve orman 
sahipleri tarafından intihap edilecek birer ve her iki tarafın muvafakati ile veya 
muvafakat hâsıl olamadığı takdirde orman memurunun bitaraf olarak intihap 
edeceği bir ki ceman üç muhammin tarafından takdir edilecek kıymet üzerinden nis
peti mezkûre dairesinde bilistimlâk bedeli köylü tarafından peşin olarak tediye edil
mek suretiyle köy namına teferruğ olunur. Köylü bedelini defaten tediye edemediği 
takdirde iktisat vekâleti marifetiyle Ziraat bankalarından alelûsul yaptırılacak 
ikrazatla tesviye olunur. 

Tarafeyn takdir olunan bedele razı olmadıkları takdirde yalnız tezyit veya ten
kisi bedel için mehakime müracaat edebilirler. Fakat bu müracaat kararın tenfizi-
ne mâni olamaz. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Karye civarmdaki orman münaziünfih olduğu takdirde 
maddei sabıka veçhile tefrik edilen miktariçin takdir ve tâyin edilen bedel ileride 
haklı çıkan tarafa verilmek üzere Ziraat bankasına tevdi olunur. 

DÖRDÜNCÜ MADDE — Yedinde orman idaresince verilmiş vesaiki resmiye 
olmadıkça köy ahalisinin hiç bir sebeple mirî ormanlarına girmeleri ve hayvan 
sokmaları memnudur. 

BEŞİNCİ MADDE — Birinci ve ikinci madde mucibince baltalığa malik olan 
karyeler ahalisinin kat ve pazar mahallinde satacakları kereste ve mahrukat bilû
mum resimden muaftır. 

Ancak; âtiyen köyün imarına ve teavün sandıklarının teşkiline medar olmak 
üzere her sene köy heyeti ihtiyariyesinin her hane için tensip edeceği miktar nispe
tindeki kereste ve mahrukat senenin muayyen bir gününde pazar mahalline nakil 
ile heyeti ihtiyariyenin mesuliyeti tahtında satılıp hâsıl olan bedeli köy namına ik
tisat vekâletinin emrine olarak Ziraat bankasına tevdi olunur. 

ALTINCI MADDE — Orman nizamnamesinin beşinci maddesi ve buna müte-
ferri nizamat ve talimat ile nizamnamei mezkûrun yirmi birinci ve yirmi beşinci 
maddelerinin işbu kanunun beşinci maddesine tearuz eden ikinci fıkrası ve on ye
dinci maddesi mülgadır. 
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YEDÎNCÎ MADDE — BaltaÜfeların * hukuku tasarruf iyeleri, ahalinin suret ve 

hakkı intifaları Orman nizamnamesinin birinci babının üçüncü kısmiyle Arazi ka
nunnamesinin doksan birinci ve doksan ikinci ve yüz ikinci maddeleri mucibince 
tamamiyle mahfuzdur. 

SEKİZÎNCl MADDE — Bu kanun neşri tarihinden itibaren mer'iyülicradır. 
DOKUZUNCU MADDE — Bu kanun ahkâmının icrasına Maliye ve Iktisa;t ve

killeri memurdur. 

11 teşrinievvel 1336 ve 27 muharrem 1339 

Tarih No. Makam 
Büyük Millet Meclisi Riyasetinden tebliği : 14 teşrinievvel 1336 426 Heyeti Vekile Riyasetine 

42? Maliye vekâletine 
428 İktisat » 
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o 15flÂ, 
işbu kanunun alâkadar olduğu diğer kanun
lar 


