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BİRİNCİ BÖLÜM 

GENEL ESASLAR 

1.1. Dikili ağaç satışlarının kolayca takip ve denetimi ile yöresel müşteri yapısı ve 
talebi dikkate alınarak satış partileri bölme veya bölmecik bazında düzenlenerek, 
prensip olarak birden fazla bölme birleştirilerek satış partisi oluşturulamaz. Ancak 
bölmedeki dikili ağaç satış miktarının az ve bölmelerin benzer olduğu, tespit, kontrol 
ve kayıt işlemlerinde hiçbir sorunun olmayacağı anlaşılan durumlarda, müşteri talebi 
de dikkate alınarak birden fazla bölme birleştirilerek satış partisi oluşturulabilir. 

1.2. Dikili ağaç satışında maliyet bedeli, muhammen bedel ve satış fiyatına esas 
teşkil etmesi nedeniyle; satışa konu bölme veya bölmecikteki her ağaç türü için 
üretilmesi öngörülen ürünlerin verim yüzdesi hassasiyetle belirlenir. Ancak, yapılan 
dikili damgada toplam miktarın %5'inin altında olup piyasa değeri açısından özel 
kıymet ifade etmeyen ağaç türlerinde ayrıca verim yüzdesi tespit edilmeyebilir. Bu 
durumda söz konusu hacim benzer ağaç türü hacmine ilave edilmek suretiyle 
değerlendirilir. Ayrıca verim yüzdesi tespitinde alt tabakadaki fertler ile süceyrat 
odununu dikili damgaya ve verim yüzdesine dâhil etmede özellikle dikkatli olunarak, 
deneme ağaçları seçiminde objektif kriterlere ve aşağıdaki hususlara uyulur. 

1.2.1. Deneme ağacı seçim esasları 

1.2.1.1. Satışa konu bölme veya bölmecikteki ağaçların dikili 
kabuklu gövde hacmi (DKGH) ve çap kademelerine dağılımı göz önüne alınarak 
deneme ağacı hacim büyüklüğü tespit edilir. Hacim büyüklüğü, satışa konu ağaçların 
temsiline imkan verecek şekilde 1, 3, 5, 8 m3 gibi belirlenir. Burada dikkat edilmesi 
gereken husus DKGH miktarı arttıkça ve ağırlıklı çap grubu kalınlaştıkça daha iyi temsil 
için deneme ağacı hacim büyüklüğünün artması gerekmektedir. Hacim büyüklüğü 
tespit edilirken (deneme alanı alınanlar hariç) alınacak olan deneme ağacı hacmi o 
ağaç türünün damgadaki toplam miktarının %2'sinden aşağı olamaz. Ancak; kızılçam 
tensil sahası ve endüstriyel plantasyon sahalarında, meşcerenin homojen yapıya sahip 
olması halinde %1'den az olmamak şartıyla belirlenebilir. 

1.2.1.2. Deneme ağacı hacim büyüklüğü belirlendikten sonra 
bölmeyi çap kademelerine göre temsil edecek deneme ağaçlarının seçiminde; 
ağaçların kalite özellikleri, bonitet farklılıkları göz önüne alınarak bölme veya 
bölmeciği en iyi temsil edecek fertler alınmalıdır. Mesela ağaçların çürüklük, kovukluk 
vb. özellikleri ve bölmenin etek, orta, sırt kısmında bulunması gibi faktörler göz önüne 
alınmalıdır. 

1.2.2. Deneme ağacı sayısının tespiti 

Fiilen yapılan damganın ağaç türleri itibariyle çap kademelerine (a) dağılımından (b, 
c), toplam hacimdeki (d) yüzdeleri bulunarak (e, f), her çap kademesinin deneme ağacı 
hacim büyüklüğündeki miktarları bulunacak (g, h), bu miktar o çap kademesindeki bir 
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ağacın DKGH'ne (i, j) bölünmesiyle her çap kademesine isabet eden deneme ağacı 
sayıları (k,l) tespit edilir. 

1.2.2.1. Örnek olarak, genelde ince çap kademelerinin toplam hacim 
içerisindeki ağırlığının fazla olduğu bir bölmede 500 m3'lük damganın 350 m3'lük 
kısmının kayın ve 150 m3'lük kısmının çam olduğu ve 10 m3'lük bir deneme ağacı hacim 
büyüklüğüne karar verildiğini kabul edelim. 
 

 
Çap 

Kademesi 
(cm) 

 
DKGH (m3) 

Toplam  

Hacimdeki 

% 

 
Deneme Ağacı 

Hacmi (m3) 

Bir Ağacın DKGH 

(m3) 

 
Deneme  

Ağacı Sayısı 

Sarıçam Kayın Toplam Sarıçam Kayın Sarıçam Kayın Sarıçam Kayın Sarıçam Kayın 

a b c d e f g h i j k l 

12-15,9 20 30 50 4 6 0,4 0,6 0,079 0,076 5 8 

16-19,9 25 50 75 5 10 0,5 1,0 0,156 0,148 3 7 

20-23,9 50 100 150 10 20 1,0 2,0 0,272 0,260 4 8 

24-27,9 30 160 190 6 32 0,6 3,2 0,426 0,413 2 8 

28-31,9 - 10 10 - 2 - 0,2 - 0,590 - - 

32-35,9 25 - 25 5 - 0,5 - 0,843 - 1 - 

TOPLAM 150 350 500 30 70 3,0 7,0 - - 15 31 

Örnek cetveldeki (a) sütunu fiilen damga yapılan çap kademesini, (b,c) sütunları ağaç 
türleri itibariyle yapılan damga miktarlarını (d) sütunu toplam damgayı, (e, f) sütunları 
damganın ağaç türlerine göre toplam hacimdeki yüzdeleri, (g, h) sütunları deneme 
ağacı hacim büyüklüğü içindeki miktarları, (i, j) sütunları ilgili amenajman planındaki 
hacim tablolarından ağaç türleri itibariyle çap kademelerindeki 1 adet ağacın DKGH ve 
(k, l) sütunları her ağaç türü itibariyle çap kademelerinden alınacak deneme ağacı 
sayısını göstermektedir. 

1.2.3. Belirlenen çap kademelerindeki deneme ağaçları, kalite özellikleri ve 
bonitet farklılıkları gözetilerek bölme veya bölmeciğin tamamını temsil edecek şekilde 
dağıtılarak kesim yapılıp, standardizasyon esaslarına göre boylanarak her ürün cins ve 
nevi itibariyle verim yüzdeleri tespit edilir. Verim yüzdeleri işletme müdür yardımcısı, 
ilgili İşletme Şefi ve ölçü-kesim görevlisinden oluşan komisyon tarafından yukarıdaki 
cetvelde görüleceği üzere tespit edilerek Ek-1 no'lu örneğe uygun olarak tutanağa 
bağlanır. 

1.2.4. Dikili ağaç satışına konu bölme ve bölmecikteki verim yüzdesinin 
tespiti için gerekli iş ve işlemlere ait işçilikler Genel Yönetim Giderleri-İşçi Ücret 
Giderleri Hesabından (770.04) idareye ait işçiler tarafından yapılır. İdareye ait işçilerin 
yeterli olmaması durumunda, OGM tarafından gönderilen talimata uygun olarak 
verim yüzdelerinin tespiti konusunda hizmet alımı yapılabilir. 

1.2.5. Deneme ağacı ve verim yüzdesi tespit tutanağı müşterileri 
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bilgilendirmek açısından satış dosyasına konulur, ancak bunun satış sonrası çıkacak 
ürün için hiçbir şekilde bağlayıcı olmadığı belirtilir. 

1.3. Tarife bedeli; her yıl Orman Genel Müdürlüğünce belirlenen dikili ağaç tarife 
bedeline göre dikili kabuklu gövde hacmi üzerinden tahakkuk ettirilir. 

1.4. Dikili ağaç satışından sonraki ölçme ve tespit hariç her türlü işçilik (kesme, 
sürütme, yükleme ve taşıma, istif vb.) müşteriye aittir. (Değişik: OGM'nin 17.08.2018 tarih ve 

1784391 sayılı emirleri) 

1.5. Müşteri dilediği boyutlarda ve şekilde ürün elde etmekte serbesttir. Elde edilen 
ürünü şekil, ebat ve vasıf olarak belirleyecek şekilde ölçü, tespit ve damgalama 
yapılarak nakliye tezkereleri bu ölçü ve kayıtlar ile Orman Ürünlerine Verilecek Taşıma 
Belgelerine Ait Yönetmelik hükümlerine göre düzenlenir. 

1.6. Müşteri elde ettiği ürünleri nakletmek istediğinde; işletme şefliğince düzenlenen 
ölçü ve tespit tutanakları esas alınarak ürünlerin nakliye tezkeresi ile nakline izin 
verilir. 

Dikili ağaç satış işleminin her aşaması idarece kontrol edilerek, tüm ölçü tespit 
tutanaklarının birer nüshası son ölçü tespit tutanağı ile birlikte İşletme Müdürlüğüne 
gönderilir. 

Yapılan ölçü tespitleri sırasında, dikili ağaç satışından elde edilen toplam ürün miktarı; 
verim yüzdesinin %10'u üzerinde gerçekleşmesi halinde durum İşletme 
Müdürlüğünce Bölge Müdürlüğüne bildirilir. Bölge Müdürlüğünce kurulacak 
komisyon marifetiyle müşterinin da katılabileceği şekilde en geç bir hafta içerisinde 
durum incelenerek herhangi bir usulsüzlük olup olmadığını tespitle İşletme 
Müdürlüğüne bildirilecektir. Usulsüzlük olması durumunda mevzuat gereğince işlem 
yapılacaktır. Usulsüzlük yoksa ürünün nakline izin verilecektir. 

1.7. Dikili ağaç satış bedellerinin tahsili için Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe 
Formülünde; 
 

600.02.01.07 Dikili Ağaç Satışları 
600.02.01.07.01 Piyasa Satışları 
600.02.01.07.02 Tahsisli Satışlar 

hesapları mevcut olup, dikili ağaç bedellerinin tahsilinde bu hesaplar kullanılır. 

1.8. Dikili ağaç satışına konu sahanın ve etrafının idaremiz yetkili ve görevlileri ile 
müşteri tarafından kontrolü ve denetimi titizlikle yapılarak, satılan ağaçlar dışında 
ağaç kesilmesine meydan verilmemesi için gerekli bütün tedbirler alınır. 

1.9. Kabuk böceklerinin kasım-mart döneminde hareketli olmadıkları dikkate alınarak 
bu dönemde üretilen ibreli yapacak odunların, kabuklarının soyulup soyulmayacağı 
önceden kararlaştırılır ve bu husus satış şartnamesinin ilgili maddesinde belirtilir.  

1.10. Böcek tehlikesi olan yerlerde kabuğun soyulması, soyulan kabukların 
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yakılması, ilaçlama yapılması gibi özel çalışma yapılması gerekli yerler dikili ağaç 
satışına konu edilirken çok iyi etüt edilmelidir. Sağlıklı DKGH tespiti yapılamayan, 
kontrol, ölçü ve taşıma sorunu yaşanabilecek devrik, kırık, yeni yol inşaatlarının 
güzergâhlarında, yolu mevcut olmayan ve personel azlığı vb. ile yeterli kontrolün 
yapılamayacağı, koruma açısından güvenli olmayan yerlerde dikili ağaç satışı 
yapılmaz. 

1.11. Dikili ağaç satışında üretim (kesim, sürütme, taşıma) süresi DKGH 3.000 m3’e 
kadar olan sahalarda, sahanın teslimine müteakip en fazla 60 gün, DKGH 3.000 
m3’ün üzerindeki sahalarda ise en fazla 90 gündür. (Değişik: OGM'nin 17.08.2018 tarih ve 

1784391 sayılı emirleri) 

Dikili ağaç damgalarının yapılması, dikili ağaç satışı ile ilgili evrağın tamamlanması, 
satış ilanı için geçecek süre, tensil sahalarında çimlenme döneminden önce sahadan 
çıkılması, saha hazırlığı, toprak işlemesi vb. yapılacaksa bu iş için gerekecek süre göz 
önünde bulundurulmalı, satış öncesi gerekli hazırlıklar buna göre süratle yapılarak 
üretimin silvikültürel amaca uygun olarak gerçekleştirilmesi sağlanmalıdır. Bunun 
için bölmeden çıkılma tarihi şartnamenin özel hükümler bölümünde belirtilir. 

1.12. Üretim ve pazarlama faaliyetlerinin yağışlı günlere rastlaması durumunda, yol 
durumu iyi olan ve taşıma imkânı bulunan sahalar tercih edilerek, sahaya giden yolun 
bakımlı halde tutulması sağlanmalı, aksi halde bu gibi yerlerde dikili ağaç satışı bu 
zamanda yapılmayarak, üretim süresinin uygun olduğu zamana kaydırılmalıdır. 

1.13. Komşu ülkelerle hudut boylarında güvenlik yönünden ilgili askeri birlikle 
mutabakata varıldıktan sonra satışa çıkarılır. Sosyal probleme konu olabilecek 
sahalarda dikili ağaç satışı yapılmasından kaçınılmalıdır. Dikili ağaç satışının 
yapılmasından sonra üretimin yapılmasını imkânsız hale getiren ve önceden 
öngörülmeyen olağanüstü durumların ortaya çıkması halinde üretime başlanmamış 
olması ve bu durumun bir rapora bağlanması kaydıyla müşteriye bildirilerek satış 
Bölge Müdürlüğünce iptal edilebilir. 

1.14. Dikili ağaç satışı yapılan sahalarda olağanüstü hasılatın meydana gelmesi 

1.14.1. Dikili ağaç satışına konu bölmede kar kırması, rüzgar devriği, böcek 
arız olması veya yangın gibi olağanüstü bir afet sebebiyle bölmede dikili ağaç satışına 
konu miktarın %20'sinin üstünde hasar oluşmuş ise durum satış komisyonunca 
tutanağa bağlanarak; 

a) Olay geçici ihale aşamasında oluşması halinde ihale Bölge 
Müdürlüğünce iptal edilerek müşteriye bildirilir ve geçici teminatı iade edilir. 

b) Olay satışa müteakip oluşmuş ve üretime başlanmamış ise; dikili ağaç 
satışı Bölge Müdürlüğünce iptal edilerek müşteriye bildirilir. Bölmenin damgası 
yeniden yapılır. Bu durumda müşterinin idareye ödediği her türlü bedel iade edilir. 

c) Olay üretime başlanmasından sonra oluşmuş ise satışa konu ağaçlarla 



Dikili Ağaç Satışı 

5 

 

ilgili şartname hükümleri devam eder, olağanüstü hasılat idarece değerlendirilir. 

1.14.2. Hasar %20'nin üstünde değilse aynı satış şartları ile alana teklif 
edilerek müşterinin kabul etmesi halinde bu miktar satışa dâhil edilip bu miktarın 
üretimi için makul bir ek süre verilir. Müşterinin kabul etmemesi halinde oluşan hasar 
sonucu gerekli hale gelen üretim idarece yaptırılarak değerlendirilir. 

1.15. Bölge Müdürlüğünün dikili ağaç satışlarına ait, ihale onay yazısı veya tahsis 
fiyatına ait onay yazısının İşletme Müdürlüğü kaydına girdiği tarihten itibaren 15 gün 
içinde, İşletme Müdürlüklerince satışın konusu, alıcısı, yeri ve mahiyeti hakkında 
Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) bildirimde bulunulur. Ayrıca müşterinin fiilen işe 
başladığı tarih de SGK’ya bildirilir. Ancak; tahsisli dikili ağaç satışlarında orman 
köylerini kalkındırma kooperatiflerinin üretim işçiliğini kendi üyelerince yapılacağını 
yazılı beyan etmesi halinde sigorta mevzuatı yönünden sorumlulukları kendilerine ait 
olmak üzere SGK'ya bildirimde bulunulmaz. 

1.16. Dikili ağaç satış bedeli, geleneksel olarak satış depolarından satılan mal 
bedeline benzer nitelikte olup her iki satış usulünde de mal bedellerinin sigorta 
primine esas teşkil etmeyeceği, dikili ağaç satışını alanların üretim işlerini de 
üstlenmesi sebebiyle üretim işlerinde çalıştırdığı kişilere ödeyeceği üretim ücretleri 
(fiili masraflar) yönünden SGK'ya muhatap olabilecekleri göz önünde bulundurulur. 
Ayrıca, üretim birim fiyatlarının tamamı işçilik ücretinden ibaret olmayıp, içerisinde 
üretim iş kollarına göre değişen makine, araç-gereç ve malzeme birim maliyetleri de 
yer almaktadır. 

Bu nedenlerle; makine, araç-gereç ve malzeme birim maliyetlerinin üretim birim 
maliyetlerinden çıkarılması ve salt işçilik tutarının sigorta primine esas alınması 
gerekmektedir. 

Bu itibarla her satış için; kesme, sürütme ve yükleme işçi çalışma zamanları (İÇZ) Asli 
Orman Ürünlerinin Üretim İşlerine Ait 288 Sayılı Tebliğde belirtilen tablolar 
kullanılarak Ek-2'de gösterilen hesap tarzına benzer şekilde asgari işçi çalışma 
zamanları hesap edilerek, sigortayla ilgili bilginin verilmesinde, bu hesap cetveli 
eklenerek Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilecek, bir nüsha da bilgi için müşteriye 
verilecektir. 

1.17. Orman yönetiminin belgelendirildiği (FSC ve PEFC) ormanlarda yapılacak dikili 
ağaç satışlarında belgelendirmenin zorunlu gerekleri şartnamelerin özel hükümler 
bölümünde belirtilir. 

1.18. Baltalık uygulamaları, sıklık bakımı gibi önceden DKGH'nin sağlıklı olarak tespit 
edilemediği çalışmalarda dikili ağaç satışı söz konusu olması durumunda genel sahayı 
temsil edecek büyüklükte ve özellikte alınacak deneme alanı ölçümleri genel sahaya 
uyarlanarak işlem yapılır. 

1.19. 6831 sayılı Orman Kanununun 2896 sayılı Kanunla değişik 30. maddesinde; 
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"Devlet ormanlarından elde edilen ürünlerin piyasa satışlarında açık artırma esastır. 
Açık artırmaya arz edilen orman ürünlerinin miktar ve vasıf itibariyle mahalli 
ihtiyaçlara ve satış icaplarına uygun partiler halinde ayarlanması zorunludur. 

Kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları ile lüzum ve fayda görülen veya acele olarak 
satış yapılmasını gerektiren hallerde, her türlü orman ürünü piyasa fiyatı üzerinden 
tahsisen satılabilir." denilmektedir. Kanunda da belirtildiği üzere dikili ağaç 
satışlarında açık artırma esas olup, gerekli hallerde tahsisen satış yapılabilir. 

1.20. Süre uzatımı talep edilmesi halinde inceleme komisyonu İşletme Müdürü veya 
Yardımcısı başkanlığında, ilgili İşletme Şefi ve Orman Muhafaza Memurundan oluşur. 

1.21. Bu tamim bütün ağaç türlerinin dikili olarak satılmasını kapsar. 

İKİNCİ BÖLÜM 

GENÇ MEŞCERELERDE UYGULAMA ESASLARI 

2.1. Genç meşcerelerde özelliğinden dolayı bazı hususlarda ilave düzenleme 
yapılması ve şartnamelerin özel hususlar bölümüne "Genç Meşcerelerde Dikili  Ağaç 
Satışı" başlığı açılması ve aşağıda belirtilen hususların müşteriye anlatılarak satışa ait 
şartnamelerin imzalatılması ve kontrollerinin mevcut dikili ağaç satışına göre farklılık 
arz edecek şekilde, aşamalar halinde ve belli sıklıkta yapılması idare ve müşteriler 
açısından ilave problemlere yol açmadan sonuca ulaşmak noktasında önem 
kazanmaktadır. 

Burada dikkat edilmesi gereken ve bu Tamimde genel olarak belirtilenlerden farklı 
olarak, genç meşcerelerde müdahale durumuna göre çıkan ürün miktarı da farklı 
olacağı ve müdahale şiddetine göre ürün miktarında ve çeşidinde azalma ve artışların 
çok büyük rakamlara ulaşabileceği göz önüne alınarak müşteriye, satışta öngörülen 
miktarlar kadar ürün satışı yapılabilir. Fazlaya ilişkin hususlarda ayrıca değerlendirme 
yapılır. Bunu örnekleyecek olursak; satışa konu bölmede 600 m3 dikili kabuklu gövde 
hacmi ve %80 verim yüzdesiyle, 200 ster yakacak odun, 300 ster lif yonga odunu, 100 
ster kabuklu kağıtlık odun, 75 m3 maden direk çıkacağı verim yüzdesi hesabında 
öngörülmüş olsun. Burada 75 m3 maden direği 0,75 çevirme emsaliyle 100 sterlik bir 
ürüne karşılık gelecek olup, toplam ürün miktarı 700 stere denk gelecektir. Çalışma 
sonunda 250 ster yakacak odun, 275 ster lif yonga, 95 ster kabuklu kağıtlık odun, 60 
m3 = 80 ster karşılığı maden direk üretimi yapılması durumunda çıkması öngörülen 
ürün kadar ürün elde etmiş sayılacaktır. Kısacası ürün çeşidine bakılmaksızın 
hesaplanan ve çıkan ürünlerde ster eşitliğine bakılır. Her şey usulüne uygun olarak 
yapılması halinde %20 ye kadar çıkabilecek fazlalığa ilişkin satışlarda da ster üzerinden 
karşılaştırma yapılacak yukarıdaki örneğe göre 840 ster karşılığı dikilide de %20 artışla 
120 m3 dikili ilavesiyle 720 m3 dikilinin satışı yapılır. 

2.2. Genç meşcerelerin dikili ağaç satışına konu olabilmesi için homojen bir kuruluş 
yapısının söz konusu olması gerekmektedir. Üst tabakası kalın, alt tabakası ince çaplı 
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fertlerden oluşan meşcerelerde, farklı uygulamalar olacağından hepsini birlikte 
düzenleyen bir satış yapılamaz. 

2.3. Genç meşcerelerde dikili satışa konu edilecek alanlar, amenajman planlarında 
"a, ab ve b" rumuzu ile gösterilen gençlik, sıklık, sırıklık ve direklik çağlarındaki 
meşcereleri kapsamaktadır. 

2.4. Genç meşcere bakımına konu edilen alanlarda iş yoğunluğu ve personel 
durumuna göre, öncelikle idarenin teknik elemanları tarafından işaretlemenin 
yapılması, iş yoğunluğunun çok olması ve yeterli personel bulunmaması durumunda 
ise işaretlemenin idare tarafından hizmet alımı yoluyla orman mühendislerine 
yaptırılması sağlanır. İşaretlemeye ait ödemeler Sıklık Bakımı Giderleri ve/veya 
Sürgün Ormanlarının Koruya Dönüştürülmesi Giderleri hesap kalemlerinden 
karşılanır. 

2.5. Teknik esasları Silvikültürel Uygulamaların Teknik Esasları Tebliğinde 
belirtildiği şekilde sahada bırakılacak olan gelecek ağaçları (istikbal ağacı) dikkate 
alınarak meşcereye müdahale edilir. 

2.6. Dikili ağaç satışına konu edilen genç meşcereler, endüstriyel odun çıkabilecek, 
alt yapısı yeterli, koruma ve kontrolde sıkıntı çekilmeyecek alanlar olacaktır. 

2.7. Dikili ağaç satışına konu edilecek genç meşcerelerde verim yüzdesine ve 
uygulama şekline esas olmak üzere meşcere kuruluş özelliklerine göre 400-1.000 m2 
arasında değişen büyüklüklerde deneme alanları alınır. Alınacak deneme alanı 10 
hektara kadar olan sahalarda en az 2 adet, 10 hektarın üzerindeki meşcerelerde her 
10 hektara birer adet ilave edilerek alınacaktır. Bu alanlar bonitet, arazinin eğimi, 
yükseklik, bakı, aktüel meşcere tipi ve diri örtü yoğunluğu yönünden meşcereyi 
temsil edecek şekilde ve sayıda olacaktır. 

2.8. İşletme müdür yardımcısı, işletme şefi ve ölçü kesim memurundan oluşacak 
komisyon marifetiyle verim yüzdesi tespiti yapılır. 

2.9. Genç meşcere bakımına konu edilecek alanlarda Silvikültürel Uygulamaların 
Teknik Esasları Tebliğinde belirtildiği şekilde öncelikle İşletme Şefi tarafından bakım 
patikaları yanı sıra müdahale cephesi güzergâhı belirlenir. 

2.10. Dikili ağaç satışı ihalesini alan müşteri tarafından öncelikle bakım patikalarında 
üretim gerçekleştirilecek ve bu bakım patikaları aynı zamanda sürütme yolu olarak 
da kullanılacaktır. 

2.11. Uygulama ve kontrollerde esas olan bölme bütünlüğü olup ihtiyaç duyulması 
halinde idarece daha küçük alanlarda uygulama ve kontrol parselleri oluşturulur. Bu 
parsellerin sınırları mümkün olduğunca doğal sınırlara veya bakım patikalarına 
dayandırılır. 
2.12. Belirlenen müdahale cephesine göre uygulamanın başlayacağı bölme veya 
parsel işletme şefi tarafından belirlenerek, bir bölme veya parselde üretim işi 
bitmeden diğerinde uygulamaya geçilmeyecektir. 
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2.13. İşletme şefi tarafından kesme ve sürütme işi biten bölme veya parselde verim 
yüzdesi tespiti ve uygulamanın sağlıklı yapılıp yapılmadığı kontrol edilerek durum bir 
tutanağa bağlanır. Yapılan müdahalenin uygun görülmesi durumunda ise yeni bölme 
veya parselde uygulamaya geçilir. 

2.14. Verim yüzdesi hesaplanırken bakım patikalarından ve yeni yapılması 
öngörülen sürütme yollarından çıkarılacak ürünler de göz önünde bulundurulur. 

2.15. Genç meşcere bakımına konu edilen alanlar içerisinde bulunan (dere 
vejetasyonu, açık alanlar, bakım patikaları, taşlık, kayalık vb.) alanlar genel sahadan 
düşülerek, verim yüzdesi buna göre hesaplanır. 

2.16. Sahadan çıkarılması gereken fertlerin göğüs hizasındaki (1,30 m) çapı 20 cm ve 
yukarı olanları İşletme Şefi tarafından damgalanır. Göğüs çapı 8-20 cm arasında 
olanlar ise; sahadan çıkarılmayı müteakip işletme şefliğince kontrol edildikten sonra 
kesim yüzeyleri damgalanır. 

2.17. Üretim devam ederken verim yüzdesine göre çıkması öngörülen üründen daha 
fazla ürün çıkacağının anlaşılması halinde; verim yüzdesinin %20'sine kadar fazla 
üretime müsaade edilecek ve fazla ürün için dikili ağaç satışı bedeli üzerinden bedel 
alınacaktır. %20'nin üzerinde ise dikili ağaç satışı sonlandırılır. Bundan sonraki süreçte 
üretime devam edilip edilmeyeceğine, üretime devam edilmesi durumunda ise 
üretimin nasıl ve kimin tarafından yapılacağına ve çıkan ürünlerin ne şekilde 
değerlendirileceğine idarece karar verilir. 

2.18. Verim yüzdesi hesap edilirken eksik çıkan ürün için geri bedel ödemesi 
yapılmayacağı hususu da göz önünde bulundurularak, verim yüzdeleri mümkün 
olduğu kadar sağlıklı hesaplanacaktır. 

2.19. Üretim çalışmalarına başlamadan önce, işveren teknik elemanları ve 
çalışanlarının katılacağı ve işin tekniğinin uygulamalı olarak anlatılacağı bir eğitim 
tatbikatı düzenlenir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

AÇIK ARTIRMALI DİKİLİ AĞAÇ SATIŞ ESASLARI 

Açık artırmalı dikili ağaç satışları bu tamimin genel esasları ile aşağıda belirtilen 
hususlara uygun olarak yapılır. 

3.1. Maliyet bedeli; Orman Ürünleri Satış Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe 
göre muhammen bedelin belirlenmesinde esas alınacağından öncelikle hesaplanır. 

Dikili ağaçların maliyet bedeli söz konusu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (1) 
fıkrasında “İşletmelerce üretilen her çeşit orman ürününün maliyet bedeli; dağıtım 
gideri, tarife bedeli, satış masrafı, fiili masraf ve beklenmeyen giderlerden oluşur”. 
Maliyet bedeli EK-3’te belirtildiği şekilde hesaplanır. 

Bu hesaplamada fiili masraf olarak sadece m3'lü ürünler için bütçede öngörülen ölçme 
ve diğer giderler esas alınır. Sterli ürünlerde ölçme ve diğer giderler dikkate alınmaz. 
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Verim yüzdesi hesabının hizmet alımı yoluyla yapılması halinde yapılan masraf m3 
başına (sterli ürünler m3'e çevrilecek) hesaplanıp ölçme ve diğer giderler içerisine 
dâhil edilir. 

3.2. Muhammen bedel; dikili ağaçların özel kalite durumu, üretimdeki güçlük 
kriterleri, tüketim merkezlerine uzaklığı, üretilecek ürünlerin bu tüketim 
merkezlerine ulaştırılmasındaki zorluk ve kolaylıklar, piyasa şartları ile son dikili ağaç 
satış ortalamaları gibi faktörler dikkate alınarak piyasada satılabilir en uygun fiyat 
olacak şekilde Ek-3'te hesaplanan en son dikili ağaç maliyet bedeli üzerinden gerekli 
indirim veya artış yapılarak belirlenir. 

Daha önce hiç dikili ağaç satışı yapılmamış olması ve piyasa fiyatının takdir 
edilmesinde tereddüde düşülmesi halinde, diğer İşletme ve Bölge Müdürlüklerince 
yapılan dikili ağaç satış sonuçları ile satışa konu dikili ağaçlardan elde edileceği ön 
görülen çeşitli ürünlerin cins ve nevilerine ait son satış ortalamalarından da 
faydalanılabilir. 

(Değişik: OGM'nin 07.09.2017 tarih ve 1846382 sayılı emirleri) Açık artırmalı dikili ağaç satışına konu 
bölmelerde öncelikle tahsisli dikili ağaç satış fiyatı hesaplanacak olup, o bölme için 
belirlenecek olan açık artırmalı dikili ağaç satışı muhammen bedeli, hesaplanan bu 
tahsis fiyatının % 80'inden daha düşük olamaz. Olağanüstü hasılata konu bölmelerde 
bu oran %70'e kadar uygulanabilir. Bu oranların altında muhammen bedelin %80’in 
altında belirlenmesi gereken durumlarda Genel Müdürlükten izin alınır. 
(Değişik: OGM'nin 07.09.2017 tarih ve 1846382 sayılı emirleri) Örnekle açıklayacak olursak; Açık 

artırmalı dikili ağaç satışı maliyet bedeli 80,0 TL/m3 olan bir bölmenin hesaplanan 

tahsisli dikili ağaç satış fiyatı 100,00 TL/m3 olsun. Bu durumdaki bir bölmede açık 

artırmalı satış için belirlenecek muhammen bedel 80,0 TL/m3'ün altında olamaz. 

Olağanüstü hasılata konu bölmelerde ise muhammen bedel 70,0 TL/m3'ün altında 

olamaz. 

Muhammen bedel tespitinde veya daha sonra yapılacak fiyat 
indirim/yükseltmelerinde Oduna Dayalı Orman Ürünlerinin Satış Usul ve Esasları 
Hakkındaki 303 sayılı Tebliğin 3.2.2 inci maddesinde belirtilen yetki limitleri kullanılır. 
Ancak muhammen bedel tespit cetvelleri (% 50 limite kadar) Bölge Müdürlüğünce 
onaylanır. İşletme Müdürlüğünce Bölge Müdürlüğüne onay için gönderilecek 
"Maliyet ve Muhammen Bedel Tespit Tutanağı" ekine "Deneme Ağacı ve Verim 
Yüzdesi Tespit Tutanağı" konulur. Dikili ağaçların ilk ihalede satılamaması 
durumunda; pazarlığa bırakma, yeniden ihale etme veya üretimin işletmece 
yaptırılması gibi hususlarda idare yetkilidir. 

3.3. Açık artırmalı dikili ağaç satışlarında EK-5'te yer alan Açık Artırmalı Dikili Ağaç 
Satış Şartnamesi kullanılır. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

TAHSİSLİ DİKİLİ AĞAÇ SATIŞ ESASLARI 

Tahsisli dikili ağaç satışları bu tamimin genel esasları ile aşağıda belirtilen hususlara 
göre yapılır. 

4.1. Tebligatlar ve talebe ilişkin hususlar dosyasında muhafaza edilecek, dikiliden 
tahsisli satış yapılmak üzere ayrılan DKGH'nin dengeli şekilde dağıtımının yapılması 
sağlanır. 

4.2. (Değişik: OGM'nin 04.09.2019 tarih ve 1666339 sayılı emirleri) 303 sayılı Tebliğin Beşinci Bölüm 
Tahsisli Satış Esasları beşinci fıkrası gereği; yangın görmüş sahalardaki dikili ağaçlar, 
yanan sahanın bulunduğu ilçe sınırlarında Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin (1) inci 
fıkrası (k) ve (ö) bendi kapsamında tahsisli dikili ağaç satışına konu edilemez.  

4.3. Tahsis bedeli verim yüzdesine göre üretilecek ürün cins ve nevilerine ait 
işletmenin son iki aylık açık artırmalı satış ortalama fiyatları, bu mümkün değilse, 
Bölge Müdürlüğü dahilindeki benzer işletmelerin son iki aylık açık artırmalı satış 
ortalamaları, bu mümkün değilse komşu Bölge Müdürlüklerinin benzer işletmelerinin 
son iki aylık satış ortalamaları, bu da mümkün değilse Bölge Müdürlüğünün tahsis 
fiyatları baz alınarak satışa konu bölme veya bölmeciğin fiili masrafından (kesme, 
sürütme, yükleme, taşıma birim fiyatlarının toplamı ile bu toplamın %10'u oranındaki 
istihkak fazlalıkları tutarı ve istif birim fiyatı ile sadece m3'lü ürünlerde bütçe ile verilen 
tasnif ve depolama giderleri) düşülerek bulunacak fiyatlardan düşük olmamak üzere 
İşletme Müdürlüğü ihale komisyonu marifeti ile tahsis fiyatı Ek-4'teki örneğe göre 
tespit edilir. "Tahsisli Dikili Ağaç Satışı Bedel Tespit Tutanağı"; "Deneme Ağacı ve 
Verim Yüzdesi Tespit Tutanağı", "Açık Artırmalı Satış Ortalama Fiyatları ve Üretim 
Birim Fiyatları"nı gösterir cetvellerle birlikte Bölge Müdürlüğüne onaya gönderilir. 

4.4. Özelliği gereği tahsisen satılan ürünler için tahsis fiyatı, açık artırmalı satış 
ortalama fiyatı olarak kabul edilir. Ancak, tahsisen satılan ürünler açık artırmayla  da 
satılıyor ise; açık artırma veya tahsis fiyatından yüksek olanı açık artırmalı satış 
ortalama fiyatı olarak kabul edilir. 

4.5. Açık artırmalı satış ortalama fiyatlarından düşülecek üretim birim fiyatları, Asli 
Orman Ürünlerinin Üretim İşlerine Ait 288 Sayılı Tebliğe göre tespit edilir. Ancak, 
üretim işleri erken üretim döneminde yapılıyor ise bu birim fiyatlara erken üretim 
primleri de ilave edilir. 

4.6. Tahsise kapalı depolara ürün getirilen ormanlarda; özelliğinden dolayı deponun 
tahsise kapanmasına neden olan ağaç türlerinde tahsisli dikili ağaç satışı yapılamaz. 

4.7. Tahsisli satışlarda EK-6'da yer alan Tahsisli Dikili Ağaç Satış Şartnamesi kullanılır. 

4.8. Tahsisli dikili ağaç satışı yapılabilecek gerçek ve tüzel kişiler; 

4.8.1. Orman Ürünleri Satış Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu 
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maddesinin (1) inci fıkrasının (k) bendine göre “Sınırları içinde Devlet ormanı bulunan 
köylerde ve nüfusu 2500'den aşağı olan kasabalarda, orman köylerini kalkındırma 
kooperatifleri ile köylerdeki gerçek kişilere amenajman ve silvikültür planlarına göre 
ormanlardan çıkarılacak dikili ağaçlar” tahsisli satış usulüyle satılabilir. 

Mülki hudutları içinde tahsisli satışın yapılacağı dikili ağaçların bulunduğu, köy ve 
nüfusu 2.500'den aşağı kasabalarda kurulu; orman köylerini kalkındırma 
kooperatiflerine veya köy nüfusuna kayıtlı ve o köyde oturan gerçek kişilere tahsisli 
dikili ağaç satışı yapılabilir. Tahsisli dikili ağaç satışı yapılmasında, gerçek ve tüzel 
kişilerin iş gücü kapasiteleri ve işi yapabilirlik durumları göz önüne alınır ve iş gücünü 
aşan miktarlarda satış yapılmaz. 

Bu kapsamda tahsisli dikili ağaç satışı yapılacak yerlerde duyuru yapılarak tahsisli satış 
talebi olup olmadığı, varsa talep sahipleri ve miktarları belirlenir. 

İşletme Müdürlüklerince, orman köylerini kalkındırma kooperatifleri ile köy nüfusuna 
kayıtlı kişilere verilecek tahsisli dikili ağaç satış miktarının toplamı yıllık 5.000 m3'ü 
geçecek olması halinde Bölge Müdürlüğünden izin alınır. 

Satışa çıkarılacak DKGH miktarı talebe göre az ise; tahsisli dikili ağaç satışı yapılacak 
kooperatifler ile köylerdeki gerçek kişilere, iş gücü miktarları göz önüne alınarak kura 
ile tespit edilerek, haksızlığa meydan verilmeden adaletli bir bölüşüm sağlanır. 

Bu madde kapsamında tahsisli dikili ağaç satışı yaptıranlar üretim işini yapmaksızın 
aldıkları dikili ağaçları başkalarına devredemez veya satamazlar. 

Orman köylerini kalkındırma kooperatifleri ile köylerdeki gerçek kişilere yapılacak 
tahsisli satışlarda; gerçek dışı beyanda bulunulması, sahte evrak ibraz edilmesi, dikili 
ağaç satışı alanların üretim işini yapmaksızın aldıkları dikili ağaçları başkalarına 
devretmesi veya satması durumunda tahsisleri iptal edilerek teminatları irad 
kaydedilir. Bu durumdaki orman köylerini kalkındırma kooperatifleri ile köylerdeki 
gerçek kişilere 5 yıl tahsisen dikili ağaç satışı yapılmaz. 

Tahsis talebinde bulunduğu halde aynı yıl içerisinde iki defa satışını yaptırmayan talep 
sahiplerine bir yıl tahsisli dikili ağaç satışı yapılmaz. 

Orman köylerini kalkındırma kooperatiflerine yapılan tahsisli dikili ağaç  satışlarında; 
kooperatiflerin üretim işçiliğini kendi üyelerince yapılacağını yazılı olarak beyan 
etmeleri halinde sigorta mevzuatı yönünden sorumlulukları kendilerine ait olmak 
üzere SGK'ya bildirimde bulunulmaz. 

4.8.2. Orman Ürünleri Satış Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu 
maddesinin (1) inci fıkrasının (ö) bendine göre “Yıllık odun hammadde işleme 
kapasitesi yirmibeşbin metreküp ve üzeri olan her türlü fabrika ve tesislere, yıllık 
kapasite kullanım miktarlarına göre Genel Müdürlükçe belirlenen oranlarda odun ve 
dikili ağaçlar” tahsisli satış usulüyle satılabilir. 
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Yıllık odun hammadde işleme kapasitesi 25 bin metreküp ve üzeri olan her türlü 

fabrika ve tesislere yapılacak tahsisli satışlarda, dikili ağaç satışı yaptıran gerçek ve 

tüzel kişiler üretim işçiliğini kendileri yapabileceği gibi dışarıdan hizmet alımıyla da 

yaptırabilirler. Dikili ağaçlardan elde edilen ürünlerin tahsis yapılan fabrika veya 

tesislerde değerlendirilemeyecek olanları hariç, tahsise konu fabrika ve tesislerin 

dışında bir yere nakline müsaade edilmeyeceği gibi bu ürünlerin işlenmeden devrine 

veya satışına da izin verilmez. 

Bu madde kapsamındaki fabrika ve tesislere yapılacak tahsisli satışlarda, gerçek dışı 
beyanda bulunulması, sahte evrak ibraz edilmesi, dikili ağaç satışı yaptıran gerçek ve 
tüzel kişilerin dikili ağaç satışından elde ettiği ürünlerden kendi fabrika ve tesislerinde 
işlenebilecek olanları tahsise konu fabrika ve tesislerde işlemeksizin devretmesi veya 
satması durumunda kalan tahsisleri iptal edilerek, 5 yıl süre ile tahsis verilmez. 
Ayrıca bu fabrika ve tesislerle İdaremiz arasında protokol imzalanacak olup, bu 
protokol ve şartnamelerdeki hükümlere göre işlemler gerçekleştirilecektir. 

4.8.3. Orman Ürünleri Satış Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu 
maddesinin (1) inci fıkrasının (p) bendine göre "Enerji iletim hatları güzergahında 
kalan dikili ağaçlar iznin alınmasını müteakip, talepleri halinde Türkiye Elektrik İletim 
Anonim Şirketine, dağıtım ve üretim şirketlerine tahsisen satılır. 

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketine, dağıtım ve üretim şirketlerine yapılacak 
tahsisli dikili ağaç satışlarında, firma üretim işçiliğini kendi işçileri ile yapabileceği gibi 
dışarıdan hizmet alımıyla da yaptırabilir. Dikili satış ile ilgili işlemler şartnamedeki 
hükümlere göre gerçekleştirilecektir. 

 
BEŞİNCİ BÖLÜM 

MÜHENDİS ÇALIŞTIRMA ZORUNLULUĞU 

5.1. Dikili ağaç satışı yaptırmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, Bölge Müdürlüğü 

dahilinde 60 günlük üretim periyodunda 500 m3 ve üzeri satışlar için ihalenin 

kesinleşmesini müteakip satış yaptırmadan önce, 5531 sayılı Orman Mühendisliği, 

Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanun 

uyarınca orman ürünleri üretimi alanında yetkili orman mühendisi veya orman yüksek 

mühendisi çalıştırmak zorunda olup, müşteri oda belgesi ile birlikte; 

5.1.1. Bölge Müdürlüğü dâhilinde 60 günlük üretim periyodunda, İşletme 
Müdürlüklerinden 12.000 m³ ve katları dikili ağaç satın alanlar; her 12.000 m³ için en 
az 6 ay süreli hizmet akdiyle, orman mühendisi veya orman yüksek mühendisi 
çalıştırdığına dair noterden düzenlenmiş sözleşmeyi, 

5.1.2. Bölge Müdürlüğü dâhilinde 60 günlük üretim periyodunda, İşletme 
Müdürlüklerinden 12.000 m³’e kadar dikili ağaç satın alanlar; en az 6 ay süreli hizmet 
akdiyle orman mühendisi veya orman yüksek mühendisi çalıştırdığına dair noterden 
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düzenlenmiş sözleşmeyi veya dikili ağaç satış süresini kapsayacak şekilde düzenlenmiş 
olmak şartıyla, serbest ormancılık bürosu ya da ormancılık şirketiyle yapılmış 
danışmanlık hizmet alımı sözleşmesini ibraz etmek zorundadır. 

Bir orman mühendisi veya orman yüksek mühendisi 2 aylık üretim periyodunda 6.000 
m³’e kadar dikili ağaç satışında danışmanlık hizmeti verebilir. Müşteri, orman 
mühendisi ya da orman yüksek mühendisini yukarıda yapılan açıklama çerçevesinde 
Ek-7'deki örnekte belirtilen gün sayıları dikkate alınarak idareyle belirledikleri iş 
takvimine göre iş mahallinde bulundurmak zorundadır. 
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DENEME AĞACI VE VERİM YÜZDESİ TESPİT TUTANAĞININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA 

 Verim yüzdesi tespit edilecek bölme ile ilgili bilgilere tutanağın üst kısmında yer verilir. 

 A bölümünde tespiti yapılan deneme ağacı sayısı, seçilen deneme ağaç 

numaraları ve DKGH ilgili maddelerde gösterilir. 

Deneme Ağacı Tespit tablosunda; 

 a sütunu fiilen damga yapılan çap kademelerini göstermektedir. 

 b, c sütunları ağaç türleri itibariyle yapılan damga miktarını, d sütunu ise toplam 

damga miktarını göstermektedir. (Dikili Ağaç Ölçü Tutanağından alınarak 

doldurulur.) 

 e, f sütunları ağaç türlerinin toplam damga miktarları içindeki (%) oranları olup 
her çap kademesindeki damganın toplam damgaya bölünmesiyle bulunur. 

 g ve h sütunları deneme ağacı hacim büyüklüğü içindeki miktarlar olup, 
kararlaştırılan deneme ağacı hacim miktarının (örnekte 10 m3) ağaç türlerinin 
toplam hacimdeki yüzdeleri (e, f) ile çarpımı sonucudur. 

 i ve j sütunları ağaç türlerinin çap kademelerindeki bir adedinin hacmi olup, 
amenajman planındaki hacim tablosundan alınır. 

 k, l sütunları ağaç türleri itibariyle çap kademelerinden alınacak deneme ağacı 
sayısıdır. g ve h sütunlarındaki hacim miktarlarının i, j sütunundaki bir ağacın 
hacim miktarına bölünmesiyle her ağaç türü ve çap kademesi için alınacak 
deneme ağacı sayısı bulunur. 

 Tespit edilen deneme ağaçlarının toplam DKGH; tutanaktaki kesilen deneme 
ağaçları DKGH bölümüne yazılır. 

Verim Yüzdesi Tespit Tablosunda; 

 1. sütun deneme ağaçlarının kesim yapılıp standardizasyon esaslarına göre 
boylanması sonucu elde edilen ürün cins ve nevilerini göstermektedir. 

 2. sütun elde edilen ürünlerin m3 hacimleri olup, ölçü birimi ster olan ince ve 
yarma sanayi odunu, kabuklu kâğıtlık odun, lif-yonga odunu, yakacak odun, sırık 
ve çubuk 0,75 çevirme emsali ile m3'e çevrilir. 

 3. sütun verim yüzdelerini göstermektedir. Her ürün cins ve nevisinden elde 
edilen miktarların kesilen deneme ağaçları DKGH’ne bölünmesiyle elde edilir. 

 4. sütun bölmeden çıkarılması öngörülen ürün miktarları olup 3. sütundaki verim 
yüzdeleri ile toplam DKGH'nin çarpımıdır. 

 Dikili ağaç satışına konu sahada alt tabakadaki fertler ve süceyrattan elde 
edilebilecek ürün varsa verim yüzdesi tespitinde mutlaka dikkate alınır. 
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KESİMDE İŞÇİLİK ORANI HESABI : İbreli ve yapraklılar için % 31-60 eğimli bir bölmede yapılan dikili ağaç satışında Asli Orman 
Ürünlerinin Üretim İşlerine Ait 288 Sayılı Tebliğe göre bölme için tespit edilen ağırlıklı ortalama işçi çalışma zamanı (İÇZ) İbreliler için 
125,9 dk/m3, yapraklılar için 51,18 dk/m3 olsun. 
119,5 m3 ibreli yapacak ve 36 ster ibreli yakacak odun, 205,5 m3 yapraklı yapacak, 93 ster yapraklı lif-yonga, 80 ster yapraklı 
yakacak odun üretileceği tahmin edildi. 
Buna göre İbreliler için İÇZ miktarı : (125,9 X 119,5) + (125,9X 0,55 X 36 ) = 17.538 dk. 

(yapacak için) (yakacak odun) 
Buna göre Yapraklılar için İÇZ miktarı : (51,18 X 205,5) + (51,18X 0,65 X 93 ) + (51,18X0,55X80)= 15.864 dk. 
(yapacak için) (lif-yonga için) (yakacak odun) 

Toplam İÇZ : 17.538 dk. + 15.864 dk. = 33.402 dk. 
Bir saat = 60 dakika ve 7,5 saat 1 iş günü ise; 
33.402 : 60 = 557 saatlik çalışma gerekir. 557 : 7,5 =74,2 adam/gün çalışma gerekir. 
SÜRÜTMEDE İŞÇİLİK ORANI HESABI : Aynı bölmede ortalama sürütme mesafesi 150 m için işçi çalışma zamanı ibreliler için 84 
dk/m3, yapraklılar için 130,5 dk/m3 olsun. Yukarıdaki miktarların aynısı sürütüldüğüne göre; 
Buna göre İbreliler için İÇZ miktarı : (84 X 119,5) + (84 X 0,55 X 36) = 11.701 dk. 
Buna göre Yapraklılar için İÇZ miktarı : (130,5X 205,5) + (130,5X 0,65 X 93 ) + (130,5X0,55X80)= 40.448 dk. 

Toplam İÇZ : 11.701 dk.+ 40.448 dk. = 52.149 dk. 
52.149 : 60 = 869 saatlik çalışma gerekir. 869 : 7,5 = 116 adam/gün çalışma gerekir. 
YÜKLEMEDE İŞÇİLİK ORANI HESABI : Yüklemede aynı miktarlar yüklenmiş olsun. İbreli için İÇZ = 11 dk/m3, Yapraklı için İÇZ =  
16,50 dk/m3 olduğuna göre; 
Buna göre İbreliler için İÇZ miktarı : (11 X 119,5) + (11 X 0,55 X 36) = 1.532 dk. 
Buna göre Yapraklılar için İÇZ miktarı : (16,50X 205,5) + (16,50X0,55 X 93 ) + (16,50X0,55X80)= 4.961 dk. 
Toplam İÇZ : 1.532 dk. + 4.961 dk. = 6.493 dk. 
6.493 : 60 = 108 saatlik çalışma gerekir. 108 : 7,5 = 14,4 adam/gün çalışma gerekir. Bu durumda; 
KESME, SÜRÜTME ve YÜKLEMEDE ASGARİ İŞÇİLİK için; Toplam = 74,2 + 116 + 14,4 = 204,6 adam/gün çalışma gerekir. 
Not : Sterli ürünlerde 288 sayılı Tebliğde belirtilen oranlar kullanılarak İÇZ'ler hesaplanacaktır. Kesimde şartnamede belirtilen kabuğun soyulup 
soyulmayacağı göz önüne alınarak 288 sayılı Tebliğde belirtilen tablolar kullanılarak İÇZ'ler hesaplanacaktır. 

DÜZENLEYENLER 
 

İşletme Şefi ………. Memuru 
Adı Soyadı Adı Soyadı 
İmza İmza 
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MALİYET VE MUHAMMEN BEDEL TESPİT TUTANAĞI TABLOSUNUN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 
AÇIKLAMA 

 Tablodaki 1. sütuna, Deneme Ağacı ve Verim Yüzdesi Tespit Tutanağında (Ek-1) belirlenen ürün 
cins ve nevileri yazılır. 

 2. sütundaki değerler OGM'ce her yıl yayınlanan tevzi masrafı, tarife bedeli ve satış masrafların 
belirlendiği 229 sayılı tebliğden alınır. 

 3. sütuna sadece m3’lü ürünler için bütçe ödenek cetvelindeki ölçme ve diğer giderler yazılır. 

 4. sütuna Deneme Ağacı ve Verim Yüzdesi Tespit Tutanağından (Ek-1) alınacak verim yüzdeleri 
yazılır. 

 5. sütuna 2. sütunda yer alan tevzi masrafları ile 3. sütunda yer alan ölçme ve diğer giderler 
toplamının 4. sütunda yer alan verim yüzdesiyle çarpımı sonucu bulunacak değerler yazılır. 

 13. satırdaki dikili ağaç tevzi masrafı ve fiili masraf toplamı; verim yüzdelerine göre ürün cins ve 
nevileri itibariyle bulunan (5. sütunun 1-12. satırlarındaki) değerler toplanarak hesaplanır. 

 14. ve 15. satırlarda yer alan dikili ağaç tarife bedeli ve satış masrafları, OGM'ce her yıl 
yayınlanan tevzi masrafı, tarife bedeli ve satış masrafları hakkındaki tebliğden alınarak sırasıyla 
yazılır. 

 Tabloda m3 bedel tespiti yapıldığından, ölçü birimi ster olan ince ve yarma sanayi odunu, 
kabuklu kâğıtlık  odun,  lif-yonga  odunu,  yakacak  odun,  sırık  ve  çubuk  0,75  çevirme  emsali  ile  
m3'e çevrilir. 

 16. satırdaki "Beklenmeyen giderler"; 13, 14 ve 15. satırlarda yer alan dikili ağaç tevzi masrafı 
ve fiili masraf toplamı ile tarife bedeli ve satış masraflarının toplamlarının OGM'ce belirlenen 
(uygulamada % 3) oran ile çarpılarak hesaplanır. 

 17. satırdaki Dikili Ağaç Maliyet Bedeli; Dikili ağaç tevzi masrafı ve fiili masraf toplamı ile tarife 
bedeli, satış masrafı ve beklenmeyen giderlerin toplanması suretiyle hesaplanır. 

 18. satırdaki 1 m3 dikili ağaç muhammen satış bedeli, bu tamimin üçüncü bölümünde belirtilen 
hususlara göre, maliyet bedeli üzerinden artırma veya indirim yapılmak suretiyle piyasada 
satılabilir en uygun fiyat olacak şekilde belirlenir. 

 19. satırda, muhammen bedel tespitinde, maliyet bedeli üzerinden yapılan indirim veya artırım 
oranı belirtilir. Artırma yapılması halinde "indirim", indirim yapılması halinde ise "yükseltme" 
kelimesinin üzeri çizilir. 

 Bölge Müdürlüğüne onay için gönderilecek Açık Artırmalı Dikili Ağaç Satışı Maliyet ve 
Muhammen Bedel Tespit Tutanağı ekine Deneme Ağacı ve Verim Yüzdesi Tespit Tutanağı konulur. 
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TAHSİSLİ DİKİLİ AĞAÇ SATIŞI BEDEL TESPİT TUTANAĞININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA 

 1. sütuna; "Deneme Ağacı ve Verim Yüzdesi Tespit Tutanağı" nda belirlenen ürün cins ve nevileri 
yazılır. 

 2. sütunda; tahsisli dikili ağaç satışı bedel tespitine esas olmak üzere ürün cins ve nevileri 
itibariyle 4.3. maddede belirtildiği şekilde alınacak açık artırmalı satış ortalama fiyatları yoksa tahsis 
fiyatları esas alınır. 

 3. sütuna ürün nevileri itibarıyla satışa konu bölme veya bölmeciğin fiili masrafı (kesme, 
sürütme, yükleme, taşıma birim fiyatları, %10 istihkak fazlalığı ile istif birim fiyatları ve ölçü birimi 
m3'lü ürünlere bütçe ile verilen tasnif depolama giderleri) yazılır. 

 4. sütun 2. sütundaki değerlerden 3. sütun değerlerinin çıkarılmasıyla bulunur. 

 5. sütunda; Deneme Ağacı ve Verim Yüzdesi Tespit Tutanağından (Ek-1) alınacak verim yüzdesi 
oranları kullanılır. 

 6. sütuna 4 ve 5. sütundaki değerlerin çarpımı sonucu yazılır. 

 6. sütundaki değerlerin toplanarak 1 m3 dikili ağacın baz fiyatı bulunur, buna göre tahsis fiyatı 
belirlenir. 

 Tabloda m3 bedel tespiti yapıldığından, ölçü birimi ster olan ince ve yarma sanayi odunu, 
kabuklu kâğıtlık  odun,  lif-yonga  odunu,  yakacak  odun,  sırık  ve  çubuk  0,75  çevirme  emsali  ile  
m3'e çevrilir. 

 Bölge Müdürlüğüne onaya gönderilecek Tahsisli Dikili Ağaç Satışı Bedel Tespit Tutanağı ekine 
açık artırmalı satış ortalama fiyatları ve üretim birim fiyatlarını gösterir cetvellerle, Deneme Ağacı 
ve Verim Yüzdesi Tespit Tutanağı konulur. 
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AÇIK ARTIRMALI DİKİLİ AĞAÇ SATIŞ ŞARTNAMESİ 

SATIŞIN KONUSU 

Madde 1- İşletme Müdürlüğümüzce, aşağıda İşletme Şefliği, bölme numarası, dikili 
damga numarası yazılı …………… adet …………….. m3 kabuklu gövde hacmindeki 
ağaçların kesme, sürütme, yükleme ve taşıma, istif vb. gibi bütün işleri müşteriye ait 
olmak üzere açık artırmalı satışı yapılacaktır. Bu şartnamede İşletme 
Müdürlüklerinden dikili ağaçları satın almayı talep eden veya satın alan gerçek ve tüzel 
kişiler müşteri olarak ifade edilecektir. (Değişik: OGM'nin 17.08.2018 tarih ve 1784391 sayılı emirleri) 
 

a) İşletme Şefliği : 
b) Bölme numarası : 
c) Meşcere tipi : 
ç) Dikili damga numarası : 
d) Muhammen bedeli : …………………………. TL/m3’tür. 

İhaleye konu dikili ağaçların ağaç cinsleri ve çap sınıflarına göre miktarları aşağıdaki 
cetvelde verilmiştir. 
 

 
AĞAÇ CİNSİ 

İnce 
Çap Sınıfı I. Çap Sınıfı II. Çap Sınıfı III. Çap Sınıfı IV. Çap Sınıfı Toplam 

Adet 
 Miktar 

(m3) Adet 
  Miktar 

(m3) Adet 
 Miktar 

(m3) Adet 
 Miktar 

(m3) Adet 
 Miktar 

(m3) Adet 
 Miktar 

(m3) 

             

             

             

TOPLAM             

Talep edilmesi halinde ayrıntılı bilgi satış dosyasında yer alan dikili ağaç ölçü 
tutanağında görülebilir. Dikili ağaç ölçü tutanağında ağaç numaraları, cinsi, 1,30 
metredeki çapları, seriye ait hacim eğrisine göre her ağacın dikili kabuklu gövde hacmi 
ve toplam hacmi belirtilmiştir. 

İHALE TARİHİ VE YERİ 

Madde 2- İhale ...../...../20.... tarihinde saat ......:....... de .......................................... 
........................................................... salonunda toplanacak komisyon huzurunda 
yapılacaktır. İhale için tespit olunan tarih, tatil gününe rastlamışsa ihale, tekrar ilana 
gerek kalmaksızın tatili takip eden ilk işgününde aynı yer ve saatte yapılır. İlandan 
sonra çalışma saati değişse de ihale ilan edilen saatte yapılacaktır. 

İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI 

Madde 3- İhaleye katılmak isteyen müşteriler, ihale öncesinde aşağıdaki belgeleri 
ibraz etmek zorundadır. 

a) Tebligat için adres beyanı, telefon, varsa faks numarası ile elektronik posta 
adresi, 
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b) Şirket, gerçek ve tüzel kişilerin, 

 Şirket, gerçek ve tüzel kişilerin idare merkezinin bulunduğu yer 
mahkemesinden veya siciline kayıtlı olduğu Ticaret Odası, Sanayi Odası, Ticaret ve 
Sanayi Odası veya resmi bir makamdan (ayrıca şirketin sicili ile) halen çalışır 
durumda bulunduklarına dair belgeyi, 

 Şirket ve tüzel kişiler adına ihaleye gireceklerin temsile yeterli oldukla- rına 
dair noterden imza sirküsü, vekâleten gireceklerden noterden tasdikli vekâletname 
ve imza sirküsü, 

 Gerçek kişilerden imza beyannamesi (tatbiki imza), vekâleten 
gireceklerden noterden tasdikli vekâletname, 

c) Yabancı uyrukluların 10 yıldan beri Türkiyede oturduklarını ve Ticaret 
Siciline kayıtlı olduklarını gösterir belgeyi, 

ç) Yabancı Şirketlerin (b, c ve d) fıkralarında belirtilen şartları taşıdıklarını 
(Türkiyede şubesi olmayan şirketin belgesi Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarınca 
tescil edilmiş olacaktır) belirtir belgeyi, 

d) İhalelere girmek isteyenlerin ilanda bildirilmiş olan başlangıç saatinden 
önce ihale konusu olan satışın muhammen bedeli üzerinden hesaplanacak toplam 
tutarın en az %3 ü oranında geçici teminatı muhasebe biriminin banka hesabına veya 
veznesine yatırmaları ve İhale Başvuru Formunda belirtilen şartları kabul ettiğini 
beyan ederek formu doldurup, muhasebe birimine teslim etmeleri gerekmektedir. 

Yukarıda sayılan belgelerin geçerliliğini yitirmesi halinde müşteri bu durumu idareye 
yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. 

MÜŞTERİNİN SATIŞA KONU DİKİLİ AĞAÇLARI VE ÇALIŞMA ALANLARINI KONTROL ETMESİ 

Madde 4- Müşterinin satış öncesinde satış partisini oluşturan ağaçların ölçü ve 
nitelikleri ile bu ağaçlara ait dikili ağaç ölçü tutanaklarını satış yerinde kontrol 
etmesi, bu ölçü ve niteliği kabul etmiş olarak satışa iştiraki gerekmektedir. 
Müşterinin satıştan önce satış yerine giden yol, sanat yapısı, üst yapı, rampa durumu 
ile çalışma yapacağı sahaları incelemiş olması zorunludur. Satış yaptıranların 
yukarıda sayılan incelemeleri yaptığı ve bu şartlarda satışa konu ağaçları almak 
istediği kabul edilir. 

TEMİNAT YATIRILMASI, TEMİNATIN İADESİ VE PEY SÜRME 

Madde 5- Satışa konan ürünlerin her metreküpünün muhammen satış bedeli, geçici 
teminat miktarı Satış Öncesi Bilgi Cetvelinde her partinin karşısında ayrı ayrı 
gösterilmiştir. 

Madde 6- Geçici teminat satışa konu partinin; muhammen bedeli üzerinden 
hesaplanacak toplam tutarın en az %3 ü, kesin teminat ise ihalede satışa arz edilen 
toplam ürün miktarının, ihalede oluşan fiyatla çarpımı sonucu bulunan toplam tutar 
üzerinden %6 oranında alınır. Geçici teminatı yatırılmayan hiçbir partiye pey 
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sürdürülmez. 

Orman ürünlerinin açık artırmalı satışlarında her bir parti ayrı bir ihale konusu 
olduğundan, ihaleye katılacak olan müşterinin kendisi veya vekili aynı partiye birden 
fazla müşteri adına geçici teminat yatıramaz ve pey süremez. 

Madde 7- Her ne suretle olursa olsun idarece alınan teminatlar haczedilemez ve 
üzerine ihtiyati tedbir konulamaz. Verilen kesin teminat, teminat olarak kabul edilen 
diğer değerlerle değiştirilebilir. 

Madde 8- Teminat olarak, tedavüldeki Türk Lirası, banka ve özel finans kurumlarının 
verecekleri süresiz teminat mektupları, banka ürün ve kartları ile yapılan tahsilatlar 
kabul edilir. Teminat, ürün bedeline mahsup edilemez. Ancak, kesin teminatın 
yatırılması halinde geçici teminat ürün bedeline sayılabilir. 

Madde 9- Orman ürünlerinin açık artırmalı satışlarında her bir parti ayrı bir ihale 
konusu olduğundan vadeli satışlarda her bir satış partisinden vadeye kalan bedel ve 
faizi için ayrı teminat alınması gerekmektedir. Ancak, müşterinin talebi halinde aynı 
ihale içinde kalan birden fazla satış partisi için, parti numaralarının yazılması kaydıyla, 
tek bir teminat alınabilir. Satışların farklı tarihlerde yapılması halinde ilk satış tarihi, 
vade başlangıç tarihi olarak kabul edilir. 

Teminat olarak örneğine uygun global geçici ve kesin teminat mektubu alınması halinde 
işletme adı ve parti numarası yazılması zorunluluğu aranmaz. Bir veya birden fazla 
olabilecek global teminat mektupları, bir veya birden fazla işletme müdürlüğü için 
kullanılabilecektir. Bu mektuplara ait işlemler teslim edildiği işletme müdürlüğünce 
yürütülür. Teminat irat kaydedileceği durumlarda irat kaydedilecek tutarın üzerindeki 
en yakın limitli global teminat mektubu nakde çevrilerek teminat dışında kalan tutar 
nakit olarak emanete alınacaktır. Emanete alınan bu tutar, müşteri tarafından global 
teminat mektubu ile değiştirilebilecektir. Vadesi geldiği halde ödenmeyen borçlara ait 
veya ödeme tarihinden önce süresi dolacak global teminat mektupları müşterilere 
bildirimde bulunulmadan nakde çevrilir. Teminata bağlanan tutarlara ait ödemenin 
yapılması halinde söz konusu tutar global teminat limitine eklenir. Global teminat 
mektupları satış işlemine mahsup edilmez. (Değişiklik: Ek-8). 

Madde 10- Bir partiye geçici teminatı yatıran müşterinin ihaleye katılmaması veya 
katıldığı halde o partiye pey sürmemesi halinde, geçici teminatı irad kaydedilir. Birden 
fazla müşterinin bir partiye geçici teminat yatırması ve müşterilerden herhangi birinin 
ihaleye katılarak o partiye pey sürmemesi halinde ise geçici teminat yatıran 
müşterilerin tamamının geçici teminatları irad kaydedilir. Ancak, sürülen pey 
yüksekliği sebebiyle artırmadan çekilenlerin teminatları iade edilir. 

Madde 11- Vadeli satış yaptıran müşterinin vade bitiminden önce dikili ağaçlar için 
vermiş olduğu teminat karşılığını ödemesi halinde, kalan süreye tekabül eden faiz 
müşteriye fatura veya fatura yerine geçen belge karşılığında iade edilir. 

Madde 12- Müşterinin şartname hükümlerini yerine getirdiği, bu işten dolayı idareye 
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herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra, Sosyal Güvenlik Kurumundan 
ilişiksiz belgesinin getirilmesi ve İşletme Şefliğince de çalışılan sahada işin tamamen 
bitirildiğine dair muayene tutanağının ibrazı halinde kesin teminatı iade olunur. 

Madde 13- Vadesi sonunda ödenmeyen borçlara ait teminatlar müşteriye herhangi 
bir duyuruya gerek görülmeksizin nakde çevrilir. 

GEÇİCİ İHALENİN ONAYLANMASI 

Madde 14- Artırma sonunda en yüksek pey süren müşteri üzerine geçici ihale yapılır. 
Üzerine geçici ihale yapılan müşteriye ihale anında şartname ve Açık Artırmalı Satış ve 
Karar Tutanağı imzalatılır. Şartnameyi imzalayan müşteri şartname hükümlerini 
okumuş ve kabul etmiş sayılır. İhalede verilen bedelin haddi layık görülmediği, satışa 
fesat karıştırıldığı veya rekabet şartlarının oluşmadığına kanaat getirilmesi 
durumunda geçici ihalenin yapılmaması veya satış komisyonunca alınan geçici ihale 
kararının Bölge Müdürlüğünce tasdik edilmemesi durumunda geçici teminat iade 
edilir. Bu durumda geçici ihalesi yapılmayan veya Bölge Müdürlüğünce onaylanmayan 
partiler yeniden satışa arz edilir. Müşteri bundan dolayı hiçbir hak talebinde 
bulunamaz. 

Madde 15- İhalenin tamamen iptal edilmesi veya ihaledeki parti veya partilerin 
satışının ihale öncesi, ihale esnasında veya sonrasında iptal edilmesi durumunda 
müşteriler idareden herhangi bir hak talebinde bulunamaz. Bu durumda yatırılmış 
olan teminatlar iade edilir. 

PAZARLIĞA KALAN ÜRÜNLERİN SATIŞLARI 

Madde 16- Açık artırmalı satışta müşteri çıkmayan ve komisyonca belli bir süre için 
pazarlığa bırakılan ürünlerin satışları (pazarlık süresi içinde) bu şartnamede belirtilen 
esaslar uygulanarak yapılır. Pazarlığa kalan partilere ihale kararının onayından sonra 
müşteri çıkması durumunda; ilk talepte bulunan müşteriye şartname imzalatılarak 
satış doğrudan yapılır. Müşterinin talebi halinde kesin teminat yatırmak ve 
şartnameyi imzalamak kaydıyla 15 gün içerisinde de satış yapılabilir. Bu süreler, 
içinde satışı yaptırmaması halinde müşteri taahhüdünden dönmüş sayılıp şartname 
hükümlerine göre işlem yapılır. 

TEBLİGAT YAPILMASI 

Madde 17- İhale komisyonunca yapılan ihale Bölge Müdürlüğünün onayı ile 
kesinleşir. Bölge Müdürlüğünce onaylanan ihale kararının onaylandığına dair yazının 
İşletme Müdürlüğünün kaydına girdiği tarihi izleyen en geç 5 iş günü içinde, Tebligat 
Kanunu hükümlerine göre üzerine ihale yapılana veya vekiline imzası alınmak 
suretiyle bildirilir veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine postalanır ya da 
elektronik tebligat yöntemi ile tebliğ edilir. Tebligatın imza alınmak suretiyle 
yapılması halinde imzanın alındığı gün, elektronik olarak yapılması durumunda, 
tebligatın müşterinin elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün 
sonunda yapılmış sayılır. 
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Müşteriler, tebligat adreslerine yapılacak tebligatı şahıslarına yapılmış gibi kabul 
etmeye mecburdur. 

MÜHENDİS ÇALIŞTIRMA ZORUNLULUĞU 

Madde 18- Dikili ağaç satışı yaptırmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, Bölge 
Müdürlüğü dahilinde 60 günlük üretim periyodunda 500 m3 ve üzeri satışlar için 
ihalenin kesinleşmesini müteakip satış yaptırmadan önce, 5531 sayılı Orman 
Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 
Hakkında Kanun uyarınca orman ürünleri üretimi alanında yetkili orman mühendisi 
veya orman yüksek mühendisi çalıştırmasıyla ilgili olarak oda belgesi ile birlikte; 

 

a) Bölge Müdürlüğü dâhilinde 60 günlük üretim periyodunda, İşletme 
Müdürlüklerinden 12.000 m³ ve katları dikili ağaç satın alanlar; her 12.000 m³ için en 
az 6 ay süreli hizmet akdiyle, orman mühendisi veya orman yüksek mühendisi 
çalıştırdığına dair noterden düzenlenmiş sözleşmeyi ibraz etmeyi, 

b) Bölge Müdürlüğü dâhilinde 60 günlük üretim periyodunda, İşletme 
Müdürlüklerinden 12.000 m³’e kadar dikili ağaç satın alanlar; en az 6 ay süreli hizmet 
akdiyle orman mühendisi veya orman yüksek mühendisi çalıştırdığına dair noterden 
düzenlenmiş sözleşmeyi veya dikili ağaç satış süresini kapsayacak şekilde düzenlenmiş 
olmak şartıyla, serbest ormancılık bürosu ya da ormancılık şirketiyle yapılmış 
danışmanlık hizmet alımı sözleşmesini ibraz etmeyi, kabul ederler. 

Bir orman mühendisi veya orman yüksek mühendisi 2 aylık üretim periyodunda 6.000 
m³’e kadar dikili ağaç satışında danışmanlık hizmeti verebilir. 

Madde 19- Müşterinin, hizmet akdine dayalı veya danışmanlık hizmet sözleşmesiyle 
çalıştırdığı orman mühendisleri veya orman yüksek mühendisleri üretim işlerinin; 

a) TS 1214 Ağaç Kesme ve Kesmede Güvenlik Kuralları standardına ve Mesleki 
Yeterlilik Kurumu (MYK) Ağaç Kesme ve Boylama Operatörü (Seviye 3) Ulusal Meslek 
Standardı ile Sürütme ve Yükleme İşçisi (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı şartlarına 
uygun olması, teknik, ekonomik ve iş güvenliği gereklerine uyumlu bir şekilde 
yürütülmesi, 

b) Su kaynakları ve biyolojik çeşitliliğin korunması gibi şartnamede ifade 
edilmiş çevresel değerlerin korunması ile ilgili hükümlere uygun olarak yürütülmesi, 
hususlarında müşteriye teknik destek sağlayacak ve idareyle temas noktası olacaktır. 

Müşteri, orman mühendisi ya da orman yüksek mühendisini yukarıda yapılan 
açıklama çerçevesinde idareyle  belirledikleri  iş  takvimine  göre  .......  gün  zorunlu, 
...... gün esnek olarak iş mahallinde bulundurmak zorundadır.  

SATIŞIN YAPILMASI 

Madde 20- Müşterinin, tebliğ tarihi sayılan günden itibaren 15 gün içinde (tebliğ 
edilen gün sayılmaz) geçici teminatını kesin teminata çıkarması ve satış şartnamesine 
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göre satış işlemini yaptırması gerekmektedir. Satış için verilen 15 günlük süre içinde 
müşterinin geçici teminatını kesin teminata çıkarması, % ..... oranındaki gecikme 
faizini (satış esaslarında belirtilen oran) peşin ödemesi şartıyla satış işlemini 
yaptırması için verilen 15 günlük sürenin bitiminden itibaren 15 günlük ek bir süre 
daha verilebilir.  

Madde 21- Dikili ağaç satış ihalesine katılacak olan müşterinin İhale Başvuru Belgesini 
imzalayıp, geçici teminatı yatırması ve ihalenin üzerine kalması durumunda, o partiyi 
ihale bedeli üzerinden peşin veya %...........sı peşin ve geri kalanını........ay vade ile satın 
almayı kabul etmiş sayılır. 

Madde 22- Satış peşin bedelle yapılabileceği gibi, vadeli olarak da yapılabilir.  Satışın 
peşin veya vadeli yapılması halinde peşinat olarak yatırılacak tutarlar banka ürün ve 
kartları ile ödenebileceği gibi, işletme veznesine veya banka hesabına yatırabilir. 

Vadeli satış yapılması halinde peşinat dışındaki kalan borç ile yıllık %…….vade faizi, 
banka ürün ve kartları ile ödenebileceği gibi teminat alınmak suretiyle de satış 
yapılabilir. 

Madde 23- Satış süresi veya verilmişse ek süre içinde satışını yaptırmayan, teminatını 
yatırmayan müşteriler taahhüdünden dönmüş sayılarak satış bozulur ve hiç bir 
mahkemeden hüküm ve karar alınmasına ve protesto çekilmesine gerek kalmaksızın 
teminatı irad kaydedilir ve şartname hükümlerine göre işlem yapılır.  Bu işlemden 
dolayı müşteri hiçbir surette hak talebinde bulunamaz. 

Madde 24- Satışla ilgili her türlü vergi (tellaliye harcı, KDV, karar pulu, vb.), fon ve 
resimlerin ödenmesi müşteriye aittir. Vergi, fon ve resimler satış sırasında peşin olarak 
tahsil edilir. 

GENÇ MEŞCERELERDE SIKLIK BAKIMI VE DİKİLİ AĞAÇ SATIŞINA İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER 

Madde 25- Genç meşcere bakımına konu edilecek alanlarda Silvikültürel 
Uygulamaların Teknik Esasları Tebliğinde belirtildiği şekilde öncelikle İşletme Şefi 
tarafından bakım patikaları ve müdahale cephesi güzergahı belirlenir. Müşteri, 
öncelikle bakım patikalarında üretimi gerçekleştirecek ve bu bakım  patikalarını aynı 
zamanda sürütme yolu olarak da kullanacaktır. 

Madde 26- Uygulama ve kontrollerde bölme bütünlüğü esastır. Ancak ihtiyaç 
duyulması halinde idare daha küçük alanlarda uygulama ve kontrol parselleri 
oluşturabilir. Bu parsellerin sınırları mümkün olduğunca doğal sınırlara veya bakım 
patikalarına dayandırılır. Belirlenen müdahale cephesine göre uygulamanın 
başlayacağı bölme veya parsel İşletme Şefi tarafından belirlenecek, bir bölme veya 
parselde üretim bitmeden diğerinde uygulamaya geçilmeyecektir. 

Madde 27- İşletme Şefi tarafından kesme ve sürütme işi biten bölme veya parselde 
verim yüzdesi tespitiyle uygulamanın sağlıklı yapılıp yapılmadığı kontrol edilir ve 
durum bir tutanağa bağlanır. Yapılan müdahalenin uygun görülmesi durumunda ise 
yeni bölme veya parselde uygulamaya geçilir. 
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Madde 28- Sahadan çıkarılması gereken fertlerin göğüs hizasındaki (1,30 m) çapı  20 
cm ve yukarı olanları işletme şefi tarafından damgalanacak, 8-20 cm çap arası olanlar 
ise sahadan çıkarılmasını müteakip önce işletme şefliğince kontrol edilerek daha sonra 
yüzeyleri damgalanır. 

Madde 29- Müşteriye dikili ağaç satış dosyasında yer alan verim yüzdesi hesabında 
çıkması öngörülen miktar kadar ürünün nakline izin verilecek olup, fazla çıkması 
muhtemel ürüne ilişkin hususlarda ayrıca değerlendirme yapılacaktır. Satış yapılan 
ünitede verim yüzdesi hesabına göre çıkması öngörülen ürün miktarları; m3’lü ürünler, 
0,75 m3 = 1 ster çevirme emsaliyle stere çevrilerek verim yüzdesi hesabındaki tüm 
ürünler ster olarak belirlenecek, çıkan ürünlerde aynı yöntemle ster olarak toplanarak 
toplam sterlerde karşılaştırma yapılarak hesap edilen ürünler ile çıkan ürünlerin 
karşılaştırılması yapılacaktır. Bu şekilde hesaplanan; verim yüzdesi hesabındaki ster 
eşitliği sağlandığında çıkması öngörülen ürün kadar ürün verilmiş sayılacaktır. 

Madde 30- Üretim devam ederken verim yüzdesine göre çıkması öngörülen üründen 
daha fazla ürün çıkacağının anlaşılması halinde; verim yüzdesinin %20'sine kadar fazla 
üretime müsaade edilecek ve fazla ürün için dikili ağaç satış bedeli üzerinden bedel 
alınacaktır. %20'nin üzerinde ise dikili ağaç satışı sonlandırılır. Bundan sonraki süreçte 
üretime devam edilip edilmeyeceğine, üretime devam edilmesi durumunda ise 
üretimin nasıl ve kimin tarafından yapılacağına ve çıkan ürünlerin ne şekilde 
değerlendirileceğine idarece karar verilir. 

SAHA TESLİMİ VE ÜRETİM SÜRECİ İLE İLGİLİ HUSUSLAR 

Madde 31- Müşteri tebliğ tarihinden itibaren en geç 15 gün veya verilmişse ek süre 
içinde satışı yaptırmak zorunda olup, satışla birlikte saha teslimi de yapılacaktır. Dikili 
ağaç satışında üretim (kesim, sürütme, taşıma) süresi sahanın teslimini müteakip …….. 
gündür (bu süre DKGH. 3.000 m3’e kadar olan sahalarda, 60 günü, 3.000 m3’ün 
üzerindeki sahalarda ise 90 günü geçemez). İdare saha tesliminden sonra müşterinin 
fiilen işe başladığı tarihi ayrıca SGK’ya bildirir. (Değişik: OGM'nin 17.08.2018 tarih ve 1784391 sayılı 

emirleri) 

Müşteri dikili ağaç satışına konu maktayı teslim almaya gelmediği takdirde, bu partinin 
satış işlemine esas olan adet, miktar ve vasıftaki dikili ağaçlar satışın yapıldığı gün 
müşteri tarafından aynen teslim alınmış sayılır. Bedeli yatırılmış dikili ağaçların teslim 
alındığı veya teslim alınmış sayıldığı tarihten itibaren her türlü sorumluluk müşteriye 
aittir. Bu konuda İşletme Müdürlüğünün herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır. 

Madde 32- Dikili ağaç satışından sonraki her türlü işçilik (kesme, sürütme, yükleme, 
taşıma, istif vb.) müşteriye ait olup, müşteriler üretim işini yapmaksızın aldıkları orman 
ürününü başkalarına devredemez. Dikili ağaç satışı yaptıran gerçek ve tüzel kişiler 
üretim işçiliğini kendileri yapabileceği gibi dışarıdan hizmet alımıyla da yaptırabilirler. 
(Değişik: OGM'nin 17.08.2018 tarih ve 1784391 sayılı emirleri) 

Madde 33- Üretim, TS 1214 Ağaç Kesme ve Kesmede Güvenlik Kuralları standardına 
ve Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Ağaç Kesme ve Boylama  Operatörü (Seviye 3) 
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Ulusal Meslek Standardı ile Sürütme ve Yükleme İşçisi (Seviye 3) Ulusal Meslek 
Standardına uygun olarak yapılır. Kesilecek ağacın ormanda kalacak ağaçlara zarar 
vermeyecek şekilde devrilmesi sağlanacaktır. Ağaç üzerine devirme yönü işaretlenmiş 
ise, ağacın o yöne devrilmesi sağlanacaktır. Budanması gereken ağaçlara damga 
sırasında (B) işareti konulacak olup, bu ağaçlar budandıktan sonra kesilecektir. 

Madde 34- Müşteri dilediği boyda ürün üretmekte serbesttir. Müşteri, ekonomik 
değer taşıyan gövde artıkları ve dalları da (sırık, çubuk, lif-yonga odunu veya yakacak 
odun vb. gibi) istediği boyutta üretebilir. 

Madde 35- Ölçme işlemleri, müşteri veya vekilinin katılımı ile idare tarafından 
yapılarak ölçü tespit tutanağına bağlanır. Müşteri veya vekilinin belirlenen günde 
ölçüme katılmaması durumunda idare ölçümü kendisi yapar. Bu durumda müşterinin 
ölçüme itiraz hakkı olmayacaktır. (Değişik: OGM'nin 17.08.2018 tarih ve 1784391 sayılı emirleri) 

Madde 36- Mamul damgaya tabi ürünler, kütüğü dibinde ilk ölçümleri yapılırken 
damgalanacak olup, damgası yapılmayan ürünler yerinden sürütülemez. Ölçü  birimi 
ster olan ürünler rampada ölçülerek kayda alındıktan sonra nakli sağlanır. Nakliye 
tezkeresi keserken ürünün araç üzerinde kapladığı hacmin eni, boyu ve yüksekliği 
ölçülüp yazılır. 

Madde 37- İbreli yuvarlak yapacak odunların kabukları soyulacaktır / soyulma- 
yacaktır. 

Madde 38- Yapılan son ölçü tespitinde, dikili ağaç satışından elde edilen toplam ürün 
miktarı; verim yüzdesine göre elde edilmesi öngörülen ürün miktarının %10'u 
üzerinde gerçekleşmesi halinde durum İşletme Müdürlüğünce Bölge Müdürlüğüne 
bildirilir. Bölge Müdürlüğünce kurulacak komisyon marifetiyle müşterinin de 
katılabileceği şekilde en geç bir hafta içinde durum incelenir, herhangi bir usulsüzlük 
olup olmadığı tespit edilir ve İşletme Müdürlüğüne bildirilir. Usulsüzlük olması 
durumunda mevzuat gereğince işlem yapılır. Usulsüzlük yoksa ürünün nakline izin 
verilir. 

Madde 39- Sürütme, idarenin istediği şekilde ve göstereceği yerlerden yapılır. 
Yapılacak sürütme işlerinde ağaçlara, fidanlara ve gençliğe zarar verilmeyecektir. 

Madde 40- Müşteri her ne suretle olursa olsun İdarenin izni olmadan yol yapamaz ve 
üretimin yapıldığı yerlerde yollar trafiğe kapatılamaz. 

Madde 41- Müşteri elde ettiği ürünleri nakletmek istediğinde İşletme Şefliğine ait ölçü 
ve tespit esas alınarak nakline izin verilir. Nakliyesiz olarak ve varsa damgaya tabi 
ürünler damgalanmadan taşıma yapılamaz. 

Madde 42- Ölçüm işlemi belirli periyotlarda yapılacak olup, dikili ağaç satışına konu 
ürünler müşteri tarafından ölçüme hazır hale getirildikçe İşletme Şefliğine bildirilir, 
İşletme Şefliğince iş yoğunluğu da dikkate alınarak müşteri ile birlikte ölçüm işlemi 
yapılır. Bu şekilde yapılacak ölçüm işlemi ……. defayı geçemez. Dikili ağaç satış 
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işleminin her aşaması idarece kontrol edilerek, İşletme Şefliğince tüm ölçü tespit 
tutanaklarının birer nüshası İşletme Müdürlüğüne gönderilir. 

Madde 43- Orman içi istif yerlerindeki motorlu araçlara yükleme işi, mıntıkanın 
özelliklerine ve iş durumuna göre idarenin koyacağı tedbirler doğrultusunda yapılır. 

Madde 44- Her türlü üretim araç ve gereçleri ile malzemeleri müşteriye aittir. 
Müşterinin, üretimle ilgili makine talep etmesi halinde, kirası mukabilinde idarece 
kiralanabilir.  

Madde 45- Müşteri üretim işlerinde çalıştıracağı kişiler ile iş ve nakil vasıtası operatör 
ve şoförlerinin adlarını ile araç plakalarını bir liste halinde İşletme Şefliğine bildirir. 
Müşteri, idarece çalışmasında sakınca görülenleri iş başından uzaklaştırmakla da 
yükümlüdür. 

Madde 46- Müşterinin veya çalıştırdığı işçilerin işin devamı süresince ormana ve 
çevresindeki bina ve tesislere vereceği zarar ve ziyandan müşteri sorumludur. Dikili 
ağaç satışı için teslimi yapılan sahadaki ormanlarda meydana gelen usulsüzlüklerde 
suçlusu bulunamadığı takdirde bu bölmeyi teslim alanlar müteselsilen sorumludur. 

Madde 47- Müşteri ve çalıştırdığı kişiler orman yangınları ile mücadele konusunda, 
gerek Orman Kanununda belirtilen gerekse de idarece ek olarak öngörülen yasak ve 
tedbirlere aynen uymak ve mıntıkada çıkan yangınların söndürülmesinde idare ile 
işbirliği yapmak zorundadır. Damgasız ve usulsüz ağaç kesildiği takdirde 6831 Sayılı 
Orman Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.  

Madde 48- Satılan dikili ağaçların üretimi sırasında ormanda bulunan ağaçlara, 
fidanlara ve gençliğe zarar verilmemesi esas olmakla beraber, kasıt olmaksızın verilen 
zarar nedeniyle bu ağaçların da kesilmesi zarureti doğduğu takdirde, konu mahallinde 
incelendikten sonra idarenin de uygun görmesi şartıyla ağaçların damgalanarak 
kesilmesine izin verilebilir. Bu durumda, herhangi bir mahkeme kararına gerek 
kalmaksızın bu ağaçlara karşılık gelen ihale bedelinin iki katı bedel tahsil edilir. 

Madde 49- Verim yüzdesi hesabına göre çıkması öngörülen ürün miktarından daha az 
ürün çıkması durumunda müşteri herhangi bir hak talebinde bulunamaz. Satış 
dosyasında yer alan deneme ağacı ve verim yüzdesi tespit tutanağı sadece bilgi 
amaçlıdır. 

Madde 50- Sel, deprem, yangın, heyelan, çalınma, rüzgar, kar gibi sebeplerden dolayı 
meydana gelecek her türlü ürün zayiatı ve zarardan idare sorumlu değildir. 

İŞİN SÜRESİ İÇİNDE BİTİRİLEMEMESİ 

Madde 51- Müşteriden şartnamede belirtilen sürede veya ek süre verilmiş ise verilen 
ek sürenin sonunda işin bitirilmesini geciktiren her gün için veya tensil bölmelerinde 
olduğu gibi bölmeden çıkma tarihini geciktiren her gün için toplam ihale tutarının %0,2 
(bindeiki)'si kadar gecikme cezası alınır. Yirmi günü aşan gecikmelerde; cezalı gün 
toplamı 120 günü geçmemek kaydıyla idare gecikme cezasını alarak müşterinin 
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üretime devam etmesine müsaade edebileceği gibi, üretim idarece başkalarına 
yaptırılarak elde edilen ürünler piyasada değerlendirilir. Bu durumda gecikme cezası 
ile idarece yapılan üretim ve satış giderleri %50 fazlasıyla satılan mal bedelinden 
düşülerek geri kalan meblağ müşteriye iade edilir. Satılan ürünün idare alacağını 
karşılamaması durumunda alacağın tahsili için yasal yollara başvurulur. İşletme 
Müdürlüğünce yapılan bu satış sonunda müşteri aleyhine fiyat farkı oluştuğu takdirde, 
müşteri hiçbir suretle bu farkı talep edemez.  

Müşteri gecikme cezasını ödemek istemediği takdirde; idare bölmede veya rampada 
mevcut ürünlerden gecikme cezası tutarını karşılayacak kadar olan kısmına el 
koymaya yetkilidir. Bu şekilde el konulan ürünler müşteriye de duyurulmak suretiyle 
ilk açık artırmalı satışta satılarak idarenin alacağı ile masraflar ve diğer giderler 
düşüldükten sonra kalan meblağ müşteriye, vekili veya varisine iade edilir. İşletme 
Müdürlüğünce yapılan bu satış sonunda müşteri aleyhine fiyat farkı oluştuğu takdirde, 
müşteri hiçbir suretle bu fiyat farkını talep edemez.  

SAHADA OLAĞANÜSTÜ DURUMLARIN MEYDANA GELMESİ 

Madde 52- Dikili ağaç satışının yapılmasından sonra üretimin yapılmasını imkânsız 
hale getiren veya önceden öngörülmeyen olağanüstü durumlarının ortaya çıkması 
halinde müşterinin yazılı talebiyle üretime başlanmamış olması ve bu durumun 
İşletme Müdürlüğü satış komisyonunca da uygun görülerek rapora bağlanması 
kaydıyla müşteriye bildirilerek satış Bölge Müdürlüğünce iptal edilebilir. Bu durumda 
müşteriden tahsil edilen bedeller iade edilir. 

Madde 53- Dikili ağaç satışına konu bölmede kar kırması, rüzgâr devriği, böcek arız 
olması veya yangın gibi olağanüstü hasılat meydana gelmesi sebebiyle bölmede dikili 
ağaç satışına konu miktarın %20'sinin üstünde hasar oluşmuş ve üretime başlanmamış 
ise, bu durumun işletme satış komisyonunca rapora bağlanması kaydıyla ihale veya 
dikili ağaç satışı Bölge Müdürlüğünce iptal edilerek müşteriye bildirilir. Bölmenin 
damgası yeniden yapılır. Bu durumda müşteriden tahsil edilen bedeller iade edilir. 

Üretime başlanmışsa satışa konu ağaçlarla ilgili şartname hükümleri devam eder, 
olağanüstü hasılat idarece değerlendirilir. Hasar %20'nin üstünde değil ise hasardan 
dolayı yeni üretime konu edilecek ağaçlar müşteriye teklif edilerek kabul etmesi 
halinde aynı satış şartları ile satış yapılarak üretimi için makul bir ek süre verilir. 
Müşterinin kabul etmemesi halinde üretim idarece yaptırılarak değerlendirilir. 

ZORUNLU HALLERDE SÜRE UZATIMI VERİLMESİ 

Madde 54- Çalışma sahasında normal mevsim şartlarının dışında,  ürünlerin piyasaya 

arzını engelleyecek; aşırı yağışlar, sel, toprak kayması, heyelan, yer sarsıntısı,  yangın 

vb. sebeplerden dolayı veya yol güzergâhında mutat olmayan, ihaleye müteakip oluşan, 

yolun trafiğe açık tutulmasını engelleyen teknik nedenler ile önceden planlanıp satış 

süresi içinde yapılacağı idarece taahhüt edilen ve özel şartlar bölümünde belirtilen yeni 

yol, köprü, menfez, sanat yapısı, üst yapı vb. nin idarece zamanında yapılamaması veya 
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nakliyatı engelleyecek ölçüde yolların bozulması ve tamir-bakımlarının yapılamaması 

gibi nedenlerle üretimin belirlenen sürede bitirilememesi gibi durumlarda, üretim 

süresinin bitmemiş olması ve müşterinin olayın meydana gelmesine müteakip 7 gün 

içinde müracaat etmesi halinde, İşletme Müdürlüğünce kurulan komisyonun durumu 

tutanakla tespit ve rapora bağlaması şartıyla üretim için en fazla 300 gün ek süre 

verilebilir. Ek süre verilmesinde 30 güne kadar İşletme Müdürlüğü, 30 günü aşan 

sürelerde Bölge Müdürlüğü yetkilidir. (Değişiklik: Ek-7). 

Madde 55- Kesme ve sürütmesi yapılarak rampaya getirilen ürünün orman dışına 
taşınmasında; taşınacak ürünün fazlalığı, ürünün pazarlama sorunları gibi durumlarda, 
müşterinin üretim süresi bitmeden müracaat etmesi ve idarenin başta kabuk böceği 
tehlikesi olmamak kaydıyla, koruma ve diğer hususlarda herhangi bir sakınca 
görmeyip, talebi uygun görmesi halinde 30 güne kadar İşletme Müdürlüğünce, 30 
günü aşan sürelerde ise Bölge Müdürlüğünce ek süre verilebilir. 54 üncü maddede 
verilen izinler dahil, verilecek ek süre toplamı 300 günü geçemez. (Değişiklik: Ek-7). 

MÜŞTERİNİN TAAHHÜDÜNDEN DÖNMESİ 

Madde 56- Üzerine geçici ihale yapılan müşterinin satış talebinden vazgeçtiğini 
bildirmesi veya kendisine bildirilen sürelerde ürün bedelini yatırmaması halinde, 
teminatı irad kaydedilerek durum müşteriye bildirilir. Bu durumda dikili ağaç satışına 
konu ağaçlar silvikültürel zorunluluklar da göz önüne alınarak, idarenin tercihine göre 
ilk müşterisine de duyurulmak kaydıyla dikili olarak açık artırma ile satılabileceği gibi 
üretim işleri idarece yaptırıldıktan sonra elde edilen ürünler açık artırmalı satış yoluyla 
en kısa zamanda pazarlanması yoluna gidilir. İkinci veya müteakip dikili ağaç satış 
ihalelerinde veya üretim işi idarece yaptırılarak satışa çıkarılan ürünlere müşteri 
çıkmaması veya sürülen peyin haddi layık görülmemesi durumunda dikili ağaç veya 
üretim sonrası elde edilen ürünlerin muhammen bedelinde indirim yapılabileceği gibi, 
ihale bedelinden yüksek bir fiyatla tahsisen de satılabilir. 

 a) İkinci veya daha sonra yapılan açık artırmalı ihalede veya açık artırmada 
satılamayıp pazarlıkla veya tahsis suretiyle yapılan satışta idare aleyhine bir fiyat farkı 
meydana gelirse fiyat farkına sebep olan müşteri; 

İki satış arasında meydana gelen fiyat farkının tamamı (evvelce gelir kaydedilmiş olan 
teminat mahsup edilmeksizin) ile, ilk satışa göre bedel yatırılması gereken en son 
günden ikinci satışa göre bedel yatırılması gereken en son güne kadar (satış, gününden 
önce gerçekleşmiş ise satış günü esas alınır) geçen süre için, ilk satış bedeline göre 
hesaplanacak parti satış tutarının yıllık %........ gecikme faizi (Genel Müdürlükçe satış 
esaslarında belirtilen) toplamından oluşacak idaremiz alacağına ilaveten ikinci satışa 
göre bedel yatırılması gereken en son günden itibaren T.C. Merkez Bankasının kısa 
vadeli krediler için öngördüğü %.......reeskont faiz oranına (Reeskont İşlemlerde 
Uygulanacak İskonto Oranı) göre hesaplanacak ticari faizi ile birlikte protesto çekmeye 
ve hüküm altına almaya gerek kalmaksızın ödemeyi kabul eder. 
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b) İki satış arasında bedel farkı tahakkuk etmese dahi, taahhüdünden dönen 
müşteri idare alacağının gecikmesine sebep olduğundan, ilk satışa göre bedel 
yatırılması gereken en son günden ikinci satışa göre bedel yatırılması gereken en 
son güne kadar (satış, gününden önce gerçekleşmiş ise satış günü esas alınır) geçen 
süre için, ilk satış bedeline göre hesaplanacak parti satış tutarının yıllık %........ gecikme 
faizi (Genel Müdürlükçe satış esaslarında belirtilen) toplamından oluşacak idaremiz 
alacağına ilaveten ikinci satışa göre bedel yatırılması gereken en son günden itibaren 
T.C. Merkez Bankasının kısa vadeli krediler için öngördüğü %....... reeskont faiz oranına 
(Reeskont İşlemlerde Uygulanacak İskonto Oranı) göre hesaplanacak ticari faizi ile 
birlikte protesto çekmeye ve hüküm altına  almaya gerek kalmaksızın ödemeyi kabul 
eder. 

c) İki ihale arasında idare lehine fiyat farkı meydana gelmiş ve bu fiyat farkı, ilk 
satışa göre bedel yatırılması gereken en son günden ikinci satışa göre bedel yatırılması 
gereken en son güne kadar (satış, gününden önce gerçekleşmiş ise satış günü esas 
alınır) geçen süre için, ilk satış bedeline göre hesaplanacak parti satış tutarının yıllık 
%........ gecikme faizinden (Genel Müdürlükçe satış esaslarında belirtilen) az ise, 
gecikme faizinin tamamına ilaveten ikinci satışa göre bedel yatırılması gereken en son 
günden itibaren T.C. Merkez Bankasının kısa vadeli krediler için öngördüğü 
%.......reeskont faiz oranına (Reeskont İşlemlerde Uygulanacak İskonto Oranı) göre 
hesaplanacak ticari faizi ile birlikte protesto çekmeye ve hüküm altına almaya gerek 
kalmaksızın ödemeyi kabul eder. 

ç) İki satış arasında idare lehine meydana gelen satış tutarı farkının gecikme 
cezasına eşit veya fazla olması halinde herhangi bir cezai şart uygulanmaz. 

İdare, idare alacağının tahsili için idare zararına sebep olan müşterinin taşınır ve 
taşınmaz mallarına el koyup satmaya yetkilidir. 

MÜŞTERİNİN DİĞER SORUMLULUK VE HAKLARI 

Madde 57- Müşterinin idareye ait ürünler ile taşınır veya taşınmazlarını tahrip etmesi 
veya hasara uğratması halinde, durum Şeflikçe bir tutanakla tespit edilerek İşletme 
Müdürlüğüne bildirilir. İşletme Müdürlüğünce kurulacak bir komisyon tarafından 
İnceleme Raporu tanzim edilir ve şartname hükümlerine göre zarar ve ziyanın 
giderilmesi için gerekli işlemler yapılır. 

Zarar ve ziyandan dolayı tahakkuk ettirilen alacağın tahsil edildiği belgelendirildiğinde 
kendine ait ürünün nakline müsaade edilir. Müşteri borcunu ödemediği takdirde satış 
yerindeki ürünün nakline izin verilmez. Müşteri zarar ve ziyandan dolayı tahakkuk 
eden idare alacağını tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde ödemezse, ürününe el 
konularak ilk açık artırmalı ihalede satılır. İşletme Müdürlüğünün alacağı ile masraflar 
ve diğer giderler düşüldükten sonra kalan meblağ müşteriye, vekili veya varisine 
ödenmek üzere emanete alınır. Satılan ürünün idare alacağını karşılamaması 
durumunda alacağın tahsili için yasal yollara başvurulur. İşletme Müdürlüğünce 
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yapılan bu satış sonunda müşteri aleyhine fiyat farkı oluştuğu takdirde, müşteri hiçbir 
suretle bu farkı talep edemez. 

Müşterinin zarar ziyandan veya cezadan dolayı herhangi bir borcunun olmaması 
halinde ürünlerin nakline müsaade edilir. Varsa teminatı, İşletme Müdürlüğünce 
iadesinde bir mahzur görülmediği takdirde iade edilir. 

Müşteri üçüncü şahıslara verdiği zarardan doğrudan ilgili şahıslara karşı sorumludur. 

Madde 58- Devlet İhale Kanununun 83 üncü maddesinde belirtilen fiil veya 
davranışlarda bulundukları anlaşılanlar, bu fiil ve davranışlar ihale safhasında 
meydana gelmişse idarelerce o ihaleye iştirak ettirilmeyecekleri gibi fiil veya 
davranışlarının özelliğine göre bakanlık tarafından, haklarında bir yıla kadar bütün 
ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilir. Bu durumları iş tamamlandıktan sonra 
anlaşılmış olsa dahi tespit edilenler ile o işteki ortak veya vekilleri hakkında ceza 
kovuşturması yapılır. 

Yasaklama kararı veren idare bu kararı, Resmi Gazetede ilan ettirir. Bu kararlar, Genel 
Müdürlükçe ilgililerin müşteri siciline de işlenir. İhalelere katılmaktan yasaklananlar, 
yasaklı oldukları süre içinde diğer İşletme Müdürlüklerince yapılacak ihalelere de 
müşteri sıfatıyla katılamazlar. Haklarında bu yolda işlem yapılanların sermayesinin 
çoğunluğuna sahip bulunduğu tespit edilen tüzel kişilere de aynı müeyyide uygulanır. 

Üzerine ihale yapıldığı halde usulüne göre şartname veya sözleşme yapmayan 
müşteriler ile şartname veya sözleşme yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçen ve 
mücbir sebepler dışında taahhüdünü sözleşme ve şartname hükümlerine uygun 
olarak yerine getirmeyen müşteriler hakkında bu fiil ve davranışların bir takvim yılı 
içerisinde Genel Müdürlük bazında beş kez tekerrür etmesi halinde Bakanlık 
tarafından, bir yıla kadar ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilir ve bu kararlar 
Resmi Gazetede ilan ettirilir ve ilgililerin siciline işlenir. Yasaklama, Resmi Gazetede 
kararın yayımlandığı tarihten itibaren yapılacak ihalelerde uygulanır. (Değişik: OGM'nin 

11.03.2019 tarih ve 501325 sayılı emirleri) 

İhaleye katılmak isteyenler arasında ihalelere katılmaktan yasaklı olan gerçek veya 
tüzel kişi varsa teminat alınmayarak ihaleye katılması engellenir. 

Madde 59- Dikili ağaçları satın alan müşteri, üretim süreci ile ilgili kesme, sürütme, 
yükleme, taşıma, istif vb. işlerin işverenidir. Müşteri, bu işlerden doğan “5510 sayılı 
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu”, “4857 sayılı İş Kanunu” ve “6331 
sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun” getirdiği yükümlülükler, 5531 sayılı Kanunun 
getirdiği Orman Mühendisi çalıştırma yükümlülüğü ile her türlü iş kazası ve vergi 
mevzuatından doğacak yükümlülüklerden sorumludur. Karayolları Trafik Kanununa 
aykırı yükleme ve taşımadan müşteri sorumludur. (Değişik: OGM'nin 17.08.2018 tarih ve 1784391 

sayılı emirleri) 

Madde 60- Müşteri Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) işle ilgili bildirimde bulunacak 
olup, ayrıca İşletme Müdürlüğünce Bölge Müdürlüğünün ihale onay yazısının İşletme 
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Müdürlüğü kaydına girdiği tarihten itibaren 15 gün içinde satışın konusu, alıcısı, yeri 
ve mahiyeti hakkında SGK’ya bildirimde bulunulacaktır. 

Madde 61- Mücbir sebepler veya müşterinin sürekli olarak hastalanması, ölümü, 
askere alınması, iflası, hapse düşmesi gibi hallerde idare şartnameye dayalı işin 
müşterinin varisi veya vekiline devrine izin verebileceği gibi, müşterinin hesabını 
tasfiye etmekte de yetkilidir. 

Madde 62- Şartnamenin uygulanmasından doğacak her türlü anlaşmazlıklar, 
şartnameye konu satışın yapıldığı İşletme Müdürlüğü merkezinin bulunduğu yerdeki 
yetkili mahkemesince çözümlenir. 

Özel Şartlar-................................................................................................................. 
............................................................................................................................. ........ 
.......................................................................................................................... ........... 
............................................................................................................................. ....... 

Yukarıdaki 62 madde halinde belirtilen genel ve ….. madde halinde belirtilen özel 
şartlara göre düzenlenen bu şartnameyi tamamen okudum ve hükümlerini aynen 
kabul ediyorum. ....../...../20.... 

 

 
…………………………. ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 

İşletme Müdürü Muhasebe Yetkilisi İşletme Şefi MÜŞTERİ 
Adı Soyadı Adı Soyadı Adı Soyadı Adı Soyadı 

İmza İmza İmza Kaşe, İmza 
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TAHSİSLİ DİKİLİ AĞAÇ SATIŞ ŞARTNAMESİ 

SATIŞIN KONUSU 

Madde 1- İşletme Müdürlüğümüzce, aşağıda İşletme Şefliği, bölme numarası, dikili 
damga numarası yazılı …………… adet …………….. m3 kabuklu gövde hacmindeki 
ağaçların kesme, sürütme, yükleme, taşıma, istif vb. gibi bütün işleri müşteriye ait 
olmak üzere tahsisen satılacaktır. Bu şartnamede İşletme Müdürlüklerinden dikili 
ağaçları satın almayı talep eden veya satın alan gerçek ve tüzel kişiler müşteri olarak 
ifade edilecektir. (Değişik: OGM'nin 17.08.2018 tarih ve 1784391 sayılı emirleri) 

a) İşletme Şefliği     : 
b) Bölme numarası     : 
c) Meşcere tipi     :  
ç) Dikili damga numarası     : 

İhaleye konu dikili ağaçların ağaç cinsleri ve çap sınıflarına göre miktarları aşağıdaki 
cetvelde verilmiştir. 
 

 

 

 
AĞAÇ CİNSİ 

İnce 
Çap Sınıfı I. Çap Sınıfı II. Çap Sınıfı III. Çap Sınıfı IV. Çap Sınıfı Toplam 

Adet 
 Miktar 

(m3) Adet 
  Miktar 

(m3) Adet 
 Miktar 

(m3) Adet 
 Miktar 

(m3) Adet 
 Miktar 

(m3) Adet 
 Miktar 

(m3) 

             

             

             

TOPLAM             
 

 

Talep edilmesi halinde ayrıntılı bilgi satış dosyasında yer alan dikili ağaç ölçü 
tutanağında görülebilir. Dikili ağaç ölçü tutanağında ağaç numaraları, cinsi, 1,30 
metredeki çapları, seriye ait hacim eğrisine göre her ağacın dikili kabuklu gövde hacmi 
ve toplam hacmi belirtilmiştir. 

Madde 2- Dikili ağaç satışına konu ağaçların tahsis fiyatı ………………………. TL/m3’tür. 

TAHSİSLİ DİKİLİ AĞAÇ SATIŞLARINA KATILIM ŞARTLARI VE İSTENECEK BELGELER 

Madde 3- Tahsisli olarak dikili ağaç satışı almak isteyen müşteriler aşağıdaki belgeleri 
ibraz etmek zorundadır. 

 a) Taliplilerin tebligat için adres beyanı, telefon, varsa faks numarası ile 
elektronik posta adresi, 

 b) Gerçek kişilerin; mülki hudutlarında satışa konu dikili ağaçların 
bulunduğu köyün nüfusuna kayıtlı olmaları ve burada ikamet etmeleri ile bu 
durumlarını belgelemeleri, 

 c) Tahsisli dikili ağaç satışı talebinde bulunan kooperatiflerin, satışa konu 
dikili ağaçların bulunduğu köy ve nüfusu 2500’den aşağı olan kasabaların her birinde 
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hane adedinin çoğunluğu tarafından kurulmuş ve faal olmaları ile bu durumlarını 
belgelemeleri, 

ç) Yıllık odun hammadde işleme kapasitesi 25 bin metreküp ve üzeri olan 
fabrika ve tesislerin kapasite raporu doğrultusunda Genel Müdürlük tarafından o  yıl 
için tahsis almaya hak kazanmış olmaları, 

d) (Değişik: OGM'nin 24.01.2017 tarih ve 139191 sayılı emirleri) Enerji iletim hatları 
güzergahında kalan dikili ağaçlar iznin alınmasını müteakip, Türkiye Elektrik İletim 
Anonim Şirketi, dağıtım ve üretim şirketlerince yazılı olarak müracaat edilmesi, 

e) (Değişik: OGM'nin 24.01.2017 tarih ve 139191 sayılı emirleri) Tahsisli satışa konu dikili 
ağaçlarla ilgili muayene, teslim-tesellüm ve satış işlemlerinde; şirket ve  tüzel kişiliğe 
sahip müşterilerin temsile yeterli olduklarına dair noterden imza sirküsü, vekillerinden 
noterden tasdikli vekâletname ve imza sirküsü, gerçek kişiliğe sahip müşterilerin ise 
imza beyannamesi (tatbiki imza), vekillerinden noterden tasdikli vekâletnameyi, Kamu 
Kurumlarında ise yetkili birim tarafından yapılmış görevlendirme belgesini ibraz 
etmeleri gereklidir. 

Sayılan belgelerin geçerliliğini yitirmesi halinde müşteri bu durumu idareye yazılı 
olarak bildirmekle yükümlüdür. 

MÜŞTERİNİN SATIŞA KONU DİKİLİ AĞAÇLARI VE ÇALIŞMA ALANLARINI KONTROL ETMESİ 

Madde 4- Müşterinin satış öncesinde satış partisini oluşturan ağaçların ölçü ve 
nitelikleri ile bu ağaçlara ait dikili ağaç ölçü tutanaklarını satış yerinde kontrol etmesi, 
bu ölçü ve niteliği kabul etmiş olarak satışa iştiraki gerekmektedir. Müşterinin satıştan 
önce satış yerine giden yol, sanat yapısı, üst yapı, rampa durumu ile çalışma yapacağı 
sahaları incelemiş olması zorunludur. Satış yaptıranların yukarıda sayılan incelemeleri 
yaptığı ve bu şartlarda satışa konu ağaçları almak istediği kabul edilir. 

TEMİNAT YATIRILMASI VE İADESİ 

Madde 5- Tahsisli satılacak dikili ağaçlar için kesin teminat alınacak olup, kesin teminat 
satışa konu toplam DKGH miktarının, tahsis fiyatıyla çarpımı sonucu bulunan toplam 
tutar üzerinden %6 oranında alınır. 

Madde 6- Her ne suretle olursa olsun idarece alınan teminatlar haczedilemez ve 
üzerine ihtiyati tedbir konulamaz. Verilen kesin teminat, teminat olarak kabul edilen 
diğer değerlerle değiştirilebilir. 

Madde 7- Teminat olarak, tedavüldeki Türk Lirası, banka ve özel finans kurumla- rının 
verecekleri süresiz teminat mektupları, banka ürün ve kartları ile yapılan tahsilatlar 
kabul edilir. Teminat, hiçbir zaman ürün bedeline mahsup edilemez. 

Madde 8- Tahsise konu her bir satış için, vadeli satış yapılması durumunda vadeye 
kalan bedel ve faizi için ayrı teminat alınması gerekmektedir. Ancak, müşterinin talebi 
halinde tahsise konu birden fazla satış için, tek bir teminat alınabilir. Satışların farklı 
tarihlerde yapılması halinde ilk satış tarihi, vade başlangıç tarihi olarak kabul edilir. 
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Teminat olarak örneğine uygun global geçici ve kesin teminat mektubu alınması halinde 
işletme adı ve parti numarası yazılması zorunluluğu aranmaz. Bir veya birden fazla 
olabilecek global teminat mektupları, bir veya birden fazla işletme müdürlüğü için 
kullanılabilecektir. Bu mektuplara ait işlemler teslim edildiği işletme müdürlüğünce 
yürütülür. Teminat irat kaydedileceği durumlarda irat kaydedilecek tutarın üzerindeki 
en yakın limitli global teminat mektubu nakde çevrilerek teminat dışında kalan tutar 
nakit olarak emanete alınacaktır. Emanete alınan bu tutar, müşteri tarafından global 
teminat mektubu ile değiştirilebilecektir. Vadesi geldiği halde ödenmeyen borçlara ait 
veya ödeme tarihinden önce süresi dolacak global teminat mektupları müşterilere 
bildirimde bulunulmadan nakde çevrilir. Teminata bağlanan tutarlara ait ödemenin 
yapılması halinde söz konusu tutar global teminat limitine eklenir. Global teminat 
mektupları satış işlemine mahsup edilmez. (Değişiklik: Ek-8). 

Madde 9- Vadeli satış yaptıran müşterinin vade bitiminden önce dikili ağaçların bedeli 
için vermiş olduğu teminat karşılığını ödemesi halinde, kalan süreye tekabül eden faiz 
müşteriye fatura veya fatura yerine geçen belge karşılığında iade edilir. 

Madde 10- Müşterinin şartname hükümlerini yerine getirdiği, bu işten dolayı idareye 
herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra, Sosyal Güvenlik Kurumundan 
ilişiksiz belgesinin getirilmesi ve İşletme Şefliğince de çalışılan sahada işin tamamen 
bitirildiğine dair muayene tutanağının ibrazı halinde kesin teminatı iade olunur. 

Madde 11- Vadesi sonunda ödenmeyen borçlara ait teminatlar müşteriye herhangi 
bir duyuruya gerek görülmeksizin nakde çevrilir. 

TEBLİGAT YAPILMASI 

Madde 12- Bölge Müdürlüğünce tahsis fiyatına ait onay yazısının İşletme 
Müdürlüğünün kaydına girdiği tarihi izleyen en geç 5 iş günü içinde, Tebligat Kanunu 
hükümlerine göre müşteri veya vekiline imzası alınmak suretiyle bildirilir veya iadeli 
taahhütlü mektupla tebligat adresine postalanır ya da elektronik tebligat yöntemi ile 
tebliğ edilir. Tebligatın imza alınmak suretiyle yapılması halinde imzanın alındığı gün, 
elektronik olarak yapılması durumunda, tebligatın müşterinin elektronik adresine 
ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır. 

Müşteriler, tebligat adreslerine yapılacak tebligatı şahıslarına yapılmış gibi kabul 
etmeye mecburdur. 

MÜHENDİS ÇALIŞTIRMA ZORUNLULUĞU 

Madde 13- Dikili ağaç satışı yaptırmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, Bölge Müdürlüğü 
dâhilinde 60 günlük üretim periyodunda 500 m3 ve üzeri satışlar için tahsisin 
kesinleşmesini müteakip satış yaptırmadan önce, 5531 sayılı Orman Mühendisliği, 
Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanun 
uyarınca orman ürünleri üretimi alanında yetkili orman mühendisi veya orman yüksek 
mühendisi çalıştırmasıyla ilgili olarak oda belgesi ile birlikte; 
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a) Bölge Müdürlüğü dâhilinde 60 günlük üretim periyodunda, İşletme 
Müdürlüklerinden 12.000 m³ ve katları dikili ağaç satın alanlar; her 12.000 m³ için en 
az 6 ay süreli hizmet akdiyle, orman mühendisi veya orman yüksek mühendisi 
çalıştırdığına dair noterden düzenlenmiş sözleşmeyi ibraz etmeyi, 

b) Bölge Müdürlüğü dâhilinde 60 günlük üretim periyodunda, İşletme 
Müdürlüklerinden 12.000 m³’e kadar dikili ağaç satın alanlar; en az 6 ay süreli hizmet 
akdiyle orman mühendisi veya orman yüksek mühendisi çalıştırdığına dair noterden 
düzenlenmiş sözleşmeyi veya dikili ağaç satış süresini kapsayacak şekilde düzenlenmiş 
olmak şartıyla, serbest ormancılık bürosu ya da ormancılık şirketiyle yapılmış 
danışmanlık hizmet alımı sözleşmesini ibraz etmeyi, kabul ederler. 

Bir orman mühendisi veya orman yüksek mühendisi 2 aylık üretim periyodunda 6.000 
m³’e kadar dikili ağaç satışında danışmanlık hizmeti verebilir. 
Madde 14- Müşterinin, hizmet akdine dayalı veya danışmanlık hizmet sözleşmesiyle 
çalıştırdığı orman mühendisleri veya orman yüksek mühendisleri üretim işlerinin; 

a) TS 1214 Ağaç Kesme ve Kesmede Güvenlik Kuralları standardına ve 
Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Ağaç Kesme ve Boylama Operatörü (Seviye 3) Ulusal 
Meslek Standardı ile Sürütme ve Yükleme İşçisi (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı 
şartlarına uygun olması, teknik, ekonomik ve iş güvenliği gereklerine uyumlu bir 
şekilde yürütülmesi, 

b) Su kaynakları ve biyolojik çeşitliliğin korunması gibi şartnamede ifade 
edilmiş çevresel değerlerin korunması ile ilgili hükümlere uygun olarak yürütülmesi, 
hususlarında müşteriye teknik destek sağlayacak ve idareyle temas noktası olacaktır. 

Müşteri, orman mühendisi ya da orman yüksek mühendisini yukarıda yapılan 
açıklama çerçevesinde idareyle  belirledikleri  iş  takvimine  göre  .......  gün  zorunlu, 
...... gün esnek olarak iş mahallinde bulundurmak zorundadır.  

SATIŞIN YAPILMASI 

Madde 15- Müşterinin, tebliğ tarihi sayılan günden itibaren 15 gün içinde (tebliğ 
edilen gün sayılmaz) kesin teminatı yatırması, satış şartnamesini imzalaması ve satış 
şartnamesine göre satış işlemini yaptırması gerekmektedir. Satış için verilen 15 günlük 
süre içinde müşterinin kesin teminatı yatırması, % ...... oranındaki gecikme faizini 
(satış esaslarında belirtilen oran) peşin ödemesi şartıyla satış işlemini yaptırması için 
verilen 15 günlük sürenin bitiminden itibaren 15 günlük ek bir süre daha verilebilir.  
Madde 16- Satış peşin bedelle yapılabileceği gibi, vadeli olarak da yapılabilir. Satışın 
peşin veya vadeli yapılması halinde peşinat olarak yatırılacak tutarlar banka ürün ve 
kartları ile ödenebileceği gibi, işletme veznesine veya banka hesabına yatırılabilir. 
Müşteriler, vadeli olarak yapılacak satışlarda tahsise konu dikili ağaçları,  tahsis fiyatı 
üzerinden %...........sı peşin ve geri kalanını........ ay vade ile satın almayı kabul etmiş 
sayılır. 

Vadeli satış yapılması halinde peşinat dışındaki kalan borç ile yıllık %…….vade faizi, 
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banka ürün ve kartları ile ödenebileceği gibi teminat alınmak suretiyle de satış 
yapılabilir. 

Madde 17- Satış süresi veya verilmişse ek süre içinde satışı yaptırılmayan,  teminatı 
yatırılmayan tahsisler için müşteriler taahhüdünden dönmüş sayılarak satış bozulur ve 
hiç bir mahkemeden hüküm ve karar alınmasına ve protesto çekilmesine gerek 
kalmaksızın tahsis iptal edilir ve teminat irad kaydedilir. Ayrıca, şartname ve 
imzalanmış protokol varsa, bu protokoldeki hükümlere göre gerekli işlemler yapılır. 
Bu işlemden dolayı müşteriler hiç bir surette hak talebinde bulunamaz. 
Madde 18- Satışla ilgili her türlü vergi (KDV, karar pulu vb.), fon ve resimlerin 
ödenmesi müşteriye aittir. Vergi, fon ve resimler satış sırasında peşin olarak tahsil 
edilir. 
GENÇ MEŞCERELERDE SIKLIK BAKIMI VE DİKİLİ AĞAÇ SATIŞINA İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER 

Madde 19- Genç meşcere bakımına konu edilecek alanlarda Silvikültürel 
Uygulamaların Teknik Esasları Tebliğinde belirtildiği şekilde öncelikle İşletme Şefi 
tarafından bakım patikaları ve müdahale cephesi güzergahı belirlenir. Müşteri, 
öncelikle bakım patikalarında üretimi gerçekleştirecek ve bu bakım patikalarını aynı 
zamanda sürütme yolu olarak da kullanacaktır. 

Madde 20- Uygulama ve kontrollerde bölme bütünlüğü esastır. Ancak ihtiyaç 
duyulması halinde idare daha küçük alanlarda uygulama ve kontrol parselleri 
oluşturabilir. Bu parsellerin sınırları mümkün olduğunca doğal sınırlara veya bakım 
patikalarına dayandırılır. Belirlenen müdahale cephesine göre uygulamanın 
başlayacağı bölme veya parsel İşletme Şefi tarafından belirlenecek, bir bölme veya 
parselde üretim bitmeden diğerinde uygulamaya geçilmeyecektir. 

Madde 21- İşletme Şefi tarafından kesme ve sürütme işi biten bölme veya parselde 
verim yüzdesi tespitiyle uygulamanın sağlıklı yapılıp yapılmadığı kontrol edilir ve 
durum bir tutanağa bağlanır. Yapılan müdahalenin uygun görülmesi durumunda ise 
yeni bölme veya parselde uygulamaya geçilir. 

Madde 22- Sahadan çıkarılması gereken fertlerin göğüs hizasındaki (1,30 m) çapı  20 
cm ve yukarı olanları işletme şefi tarafından damgalanacak, 8-20 cm çap arası olanlar 
ise sahadan çıkarılmasını müteakip önce işletme şefliğince kontrol edilerek daha sonra 
yüzeyleri damgalanır. 

Madde 23- Müşteriye dikili ağaç satış dosyasında yer alan verim yüzdesi hesabında 
çıkması öngörülen miktar kadar ürünün nakline izin verilecek olup, fazla çıkması 
muhtemel ürüne ilişkin hususlarda ayrıca değerlendirme yapılacaktır. Satış yapılan 
ünitede verim yüzdesi hesabına göre çıkması öngörülen ürün miktarları; m3’lü ürünler, 
0,75 m3 = 1 ster çevirme emsaliyle stere çevrilerek verim yüzdesi hesabındaki tüm 
ürünler ster olarak belirlenecek, çıkan ürünlerde aynı yöntemle ster olarak toplanarak 
toplam sterlerde karşılaştırma yapılarak hesap edilen ürünler ile çıkan ürünlerin 
karşılaştırılması yapılacaktır. Bu şekilde hesaplanan; verim yüzdesi hesabındaki ster 
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eşitliği sağlandığında çıkması öngörülen ürün kadar ürün verilmiş sayılacaktır. 

Madde 24- Üretim devam ederken verim yüzdesine göre çıkması öngörülen üründen 

daha fazla ürün çıkacağının anlaşılması halinde; verim yüzdesinin %20'sine kadar fazla 

üretime müsaade edilecek ve fazla ürün için dikili ağaç satış bedeli üzerinden bedel 

alınacaktır. %20'nin üzerinde ise dikili ağaç satışı sonlandırılır. Bundan sonraki süreçte 

üretime devam edilip edilmeyeceğine, üretime devam edilmesi durumunda ise 

üretimin nasıl ve kimin tarafından yapılacağına ve çıkan ürünlerin ne şekilde 

değerlendirileceğine idarece karar verilir. 

SAHA TESLİMİ VE ÜRETİM SÜRECİ İLE İLGİLİ HUSUSLAR 

Madde 25- Müşteri tebliğ tarihinden itibaren en geç 15 gün veya verilmiş ise ek süre 
içinde satışı yaptırmak zorunda olup, satışla birlikte saha teslimi de yapılacaktır. Dikili 
ağaç satışında üretim (kesim, sürütme, taşıma) süresi sahanın teslimini müteakip …….. 
gündür (bu süre DKGH. 3.000 m3’e kadar olan sahalarda, 60 günü, 3.000 m3’ün 
üzerindeki sahalarda ise 90 günü geçemez). İdare saha tesliminden sonra müşterinin 
fiilen işe başladığı tarihi ayrıca SGK’ya bildirir. (Değişik: OGM'nin 17.08.2018 tarih ve 1784391 sayılı 

emirleri) 

Müşteri dikili ağaç satışına konu maktayı teslim almaya gelmediği takdirde, bu partinin 
satış işlemine esas olan adet, miktar ve vasıftaki dikili ağaçlar satışın yapıldığı gün 
müşteri tarafından aynen teslim alınmış sayılır. Bedeli yatırılmış dikili ağaçların teslim 
alındığı veya teslim alınmış sayıldığı tarihten itibaren her türlü sorumluluk müşteriye 
aittir. Bu konuda İşletme Müdürlüğünün herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır. 

Madde 26- Dikili ağaç satışından sonraki her türlü işçilik (kesme, sürütme, yükleme, 
taşıma, istif vb.) müşteriye aittir. (Değişik: OGM'nin 17.08.2018 tarih ve 1784391 sayılı emirleri) 

Sınırları içinde Devlet ormanı bulunan köylerde ve nüfusu 2500'den aşağı olan 
kasabalarda, orman köylerini kalkındırma kooperatifleri ile köylerdeki gerçek kişilere 
yapılacak tahsisli satışlarda, dikili ağaçları satın alanlar üretim işini yapmaksızın 
aldıkları dikili ağaçları başkalarına devredemez veya satamaz. Bu kapsamda yapılacak 
tahsisli satışlarda üretim işi, tahsisi alan tarafından yapıldıktan sonra ürünler 
devredebilir veya satılabilir. 

Yıllık odun hammadde işleme kapasitesi 25 bin metreküp ve üzeri olan her türlü 

fabrika ve tesislere yapılacak tahsisli satışlarda, dikili ağaç satışı yaptıran gerçek ve 

tüzel kişiler üretim işçiliğini kendileri yapabileceği gibi dışarıdan hizmet alımıyla da 

yaptırabilirler. Dikili ağaçlardan elde edilen ürünlerin tahsis yapılan fabrika veya 

tesislerde değerlendirilemeyecek olanları hariç, tahsise konu fabrika ve tesislerin 

dışında bir yere nakline müsaade edilmeyeceği gibi bu ürünlerin işlenmeden devrine 

veya satışına da izin verilmez. 

Madde 27- Üretim, TS 1214 Ağaç Kesme ve Kesmede Güvenlik Kuralları standardına 
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ve Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Ağaç Kesme ve Boylama Operatörü (Seviye 3) 
Ulusal Meslek Standardı ile Sürütme ve Yükleme İşçisi (Seviye 
3) Ulusal Meslek Standardına uygun olarak yapılır. Kesilecek ağacın ormanda kalacak 
ağaçlara zarar vermeyecek şekilde devrilmesi sağlanacaktır. Ağaç üzerine devirme 
yönü işaretlenmiş ise, ağacın o yöne devrilmesi sağlanacaktır. Budanması gereken 
ağaçlara damga sırasında (B) işareti konulacak olup, bu ağaçlar budandıktan sonra 
kesilecektir. 

Madde 28- Müşteri dilediği boyda ürün üretmekte serbesttir. Müşteri, ekonomik 
değer taşıyan gövde artıkları ve dalları da (sırık, çubuk, lif-yonga odunu veya yakacak 
odun vb. gibi) istediği boyutta üretebilir. 

Madde 29- Ölçme işlemleri, müşteri veya vekilinin katılımı ile idare tarafından 
yapılarak ölçü tespit tutanağına bağlanır. Müşteri veya vekilinin belirlenen günde 
ölçüme katılmaması durumunda idare ölçümü kendisi yapar. Bu durumda müşterinin 
ölçüme itiraz hakkı olmayacaktır. (Değişik: OGM'nin 17.08.2018 tarih ve 1784391 sayılı emirleri) 

Madde 30- Mamul damgaya tabi ürünler, kütüğü dibinde ilk ölçüleri yapılırken 
damgalanacak olup, damgası yapılmayan ürünler yerinden sürütülemez. Ölçü birimi 
ster olan ürünler rampada ölçülerek kayda alındıktan sonra sevki sağlanır. Nakliye 
tezkeresi keserken ürünün araç üzerinde kapladığı hacmin eni, boyu ve yüksekliği 
ölçülüp yazılır. 

Madde 31- İbreli yuvarlak yapacak odunların kabukları soyulacaktır / soyulma- 
yacaktır. 

Madde 32- Yapılan son ölçü tespitinde, dikili ağaç satışından elde edilen toplam ürün 
miktarı; verim yüzdesine göre elde edilmesi öngörülen ürün miktarının %10'u 
üzerinde gerçekleşmesi halinde durum İşletme Müdürlüğünce Bölge Müdürlüğüne 
bildirilir. Bölge Müdürlüğünce kurulacak komisyon marifetiyle müşterinin de 
katılabileceği şekilde en geç bir hafta içinde durum incelenir, herhangi bir usulsüzlük 
olup olmadığı tespit edilir ve İşletme Müdürlüğüne bildirilir. Usulsüzlük olması 
durumunda mevzuat gereğince işlem yapılır. Usulsüzlük yoksa ürünün nakline izin 
verilir. 

Madde 33- Sürütme, idarenin istediği şekilde ve göstereceği yerlerden yapılır. 
Yapılacak sürütme işlerinde ağaçlara, fidanlara ve gençliğe zarar verilmeyecektir. 

Madde 34- Müşteri her ne suretle olursa olsun İdarenin izni olmadan yol yapamaz ve 
üretimin yapıldığı yerlerde yollar trafiğe kapatılamaz. 

Madde 35- Müşteri elde ettiği ürünleri nakletmek istediğinde İşletme Şefliğine ait ölçü 
ve tespit esas alınarak nakline izin verilir. Nakliyesiz olarak ve varsa damgaya tabi 
ürünler damgalanmadan taşıma yapılamaz. 

Madde 36- Ölçüm işlemi belirli periyotlarda yapılacak olup, dikili ağaç satışına konu 
ürünler müşteri tarafından ölçüme hazır hale getirildikçe İşletme Şefliğine bildirilir, 
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İşletme Şefliğince iş yoğunluğu da dikkate alınarak müşteri ile birlikte ölçüm işlemi 
yapılır. Bu şekilde yapılacak ölçüm işlemi ……. defayı geçemez. Dikili ağaç satış 
işleminin her aşaması idarece kontrol edilerek, İşletme Şefliğince tüm ölçü tespit 
tutanaklarının birer nüshası İşletme Müdürlüğüne gönderilir. 

Madde 37- Orman içi istif yerlerindeki motorlu araçlara yükleme işi, mıntıkanın 
özelliklerine ve iş durumuna göre idarenin koyacağı tedbirler doğrultusunda yapılır. 

Madde 38- Her türlü üretim araç ve gereçleri ile malzemeleri müşteriye aittir. 
Müşterinin, üretimle ilgili makine talep etmesi halinde, kirası mukabilinde idarece 
kiralanabilir. 

Madde 39- Müşteri üretim işlerinde çalıştıracağı kişiler ile iş ve nakil vasıtası operatör 
ve şoförlerinin adlarını ile araç plakalarını bir liste halinde İşletme Şefliğine bildirir. 
Müşteri, idarece çalışmasında sakınca görülenleri iş başından uzaklaştırmakla da 
yükümlüdür. 

Madde 40- Müşterinin veya çalıştırdığı işçilerin işin devamı süresince ormana ve 
çevresindeki bina ve tesislere vereceği zarar ve ziyandan müşteri sorumludur. Dikili 
ağaç satışı için teslimi yapılan sahadaki ormanlarda meydana gelen usulsüzlüklerde 
suçlusu bulunamadığı takdirde bu bölmeyi teslim alanlar müteselsilen sorumludur. 

Madde 41- Müşteri ve çalıştırdığı kişiler orman yangınları ile mücadele konusunda, 
gerek Orman Kanununda belirtilen gerekse de idarece ek olarak öngörülen yasak ve 
tedbirlere aynen uymak ve mıntıkada çıkan yangınların söndürülmesinde idare ile 
işbirliği yapmak zorundadır. Damgasız ve usulsüz ağaç kesildiği takdirde 6831 Sayılı 
Orman Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.  

Madde 42- Satılan dikili ağaçların üretimi sırasında ormanda bulunan ağaçlara, 
fidanlara ve gençliğe zarar verilmemesi esas olmakla beraber, kasıt olmaksızın verilen 
zarar nedeniyle bu ağaçların da kesilmesi zarureti doğduğu takdirde, konu mahallinde 
incelendikten sonra idarenin de uygun görmesi şartıyla ağaçların damgalanarak 
kesilmesine izin verilebilir. Bu durumda, herhangi bir mahkeme kararına gerek 
kalmaksızın bu ağaçlara karşılık gelen tahsis bedelinin iki katı bedel tahsil edilir. 

Madde 43- Verim yüzdesi hesabına göre çıkması öngörülen ürün miktarından daha az 
ürün çıkması durumunda müşteri herhangi bir hak talebinde bulunamaz. Satış 
dosyasında yer alan deneme ağacı ve verim yüzdesi tespit tutanağı sadece bilgi 
amaçlıdır. 

Madde 44- Sel, deprem, yangın, heyelan, çalınma, rüzgar, kar gibi sebeplerden dolayı 
meydana gelecek her türlü ürün zayiatı ve zarardan idare sorumlu değildir. 

İŞİN SÜRESİ İÇİNDE BİTİRİLEMEMESİ 

Madde 45- Müşteriden şartnamede belirtilen sürede veya ek süre verilmiş ise verilen 
ek sürenin sonunda işin bitirilmesini geciktiren her gün için veya tensil bölmelerinde 
olduğu gibi bölmeden çıkma tarihini geciktiren her gün için toplam ihale tutarının %0,2 
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(bindeiki)'si kadar gecikme cezası alınır. Yirmi günü aşan gecikmelerde; cezalı gün 
toplamı 120 günü geçmemek kaydıyla idare gecikme cezasını alarak müşterinin 
üretime devam etmesine müsaade edebileceği gibi, üretim idarece başkalarına 
yaptırılarak elde edilen ürünler piyasada değerlendirilir. Bu durumda gecikme cezası 
ile idarece yapılan üretim ve satış giderleri %50 fazlasıyla satılan mal bedelinden 
düşülerek geri kalan meblağ müşteriye iade edilir. 

Satılan ürünün idare alacağını karşılamaması durumunda alacağın tahsili için yasal 
yollara başvurulur. İşletme Müdürlüğünce yapılan bu satış sonunda müşteri aleyhine 
fiyat farkı oluştuğu takdirde, müşteri hiçbir suretle bu farkı talep edemez.  

Müşteri gecikme cezasını ödemek istemediği takdirde; idare bölmede veya rampada 
mevcut ürünlerden gecikme cezası tutarını karşılayacak kadar olan kısmına el 
koymaya yetkilidir. Bu şekilde el konulan ürünler müşteriye de duyurulmak suretiyle 
ilk açık artırmalı satışta satılarak idarenin alacağı ile masraflar ve diğer giderler 
düşüldükten sonra kalan meblağ müşteriye, vekili veya varisine iade edilir. İşletme 
Müdürlüğünce yapılan bu satış sonunda müşteri aleyhine fiyat farkı oluştuğu takdirde, 
müşteri hiçbir suretle bu fiyat farkını talep edemez. 

SAHADA OLAĞANÜSTÜ DURUMLARIN MEYDANA GELMESİ 

Madde 46- Dikili ağaç satışının yapılmasından sonra üretimin yapılmasını imkânsız 
hale getiren veya önceden öngörülmeyen olağanüstü durumlarının ortaya çıkması 
halinde müşterinin yazılı talebiyle üretime başlanmamış olması ve bu durumun 
İşletme Müdürlüğü satış komisyonunca da uygun görülerek rapora bağlanması 
kaydıyla müşteriye bildirilerek satış Bölge Müdürlüğünce iptal edilebilir. Bu durumda 
müşteriden tahsil edilen bedeller iade edilir. 

Madde 47- Dikili ağaç satışına konu bölmede kar kırması, rüzgâr devriği, böcek arız 
olması veya yangın gibi olağanüstü hasılat meydana gelmesi sebebiyle bölmede dikili 
ağaç satışına konu miktarın %20'sinin üstünde hasar oluşmuş ve üretime başlanmamış 
ise, bu durumun işletme satış komisyonunca rapora bağlanması kaydıyla ihale veya 
dikili ağaç satışı Bölge Müdürlüğünce iptal edilerek müşteriye bildirilir. Bölmenin 
damgası yeniden yapılır. Bu durumda müşteriden tahsil edilen bedeller iade edilir. 

Üretime başlanmışsa satışa konu ağaçlarla ilgili şartname hükümleri devam eder, 
olağanüstü hasılat idarece değerlendirilir. Hasar %20'nin üstünde değil ise hasardan 
dolayı yeni üretime konu edilecek ağaçlar müşteriye teklif edilerek kabul etmesi 
halinde aynı satış şartları ile satış yapılarak üretimi için makul bir ek süre verilir. 
Müşterinin kabul etmemesi halinde üretim idarece yaptırılarak değerlendirilir. 

ZORUNLU HALLERDE SÜRE UZATIMI VERİLMESİ 

Madde 48- Çalışma sahasında normal mevsim şartlarının dışında,  ürünlerin piyasaya 
arzını engelleyecek; aşırı yağışlar, sel, toprak kayması, heyelan, yer sarsıntısı,  yangın 
vb. sebeplerden dolayı veya yol güzergâhında mutat olmayan, ihaleye müteakip oluşan, 
yolun trafiğe açık tutulmasını engelleyen teknik nedenler ile önceden planlanıp satış 
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süresi içinde yapılacağı idarece taahhüt edilen ve özel şartlar bölümünde belirtilen yeni 
yol, köprü, menfez, sanat yapısı, üst yapı vb. nin idarece zamanında yapılamaması veya 
nakliyatı engelleyecek ölçüde yolların bozulması ve tamir-bakımlarının yapılamaması 
gibi nedenlerle üretimin belirlenen sürede bitirilememesi gibi durumlarda, üretim 
süresinin bitmemiş olması ve müşterinin olayın meydana gelmesine müteakip 7 gün 
içinde müracaat etmesi halinde, İşletme Müdürlüğünce kurulan komisyonun durumu 
tutanakla tespit ve rapora bağlaması şartıyla üretim için en fazla 300 gün ek süre 
verilebilir. Ek süre verilmesinde 30 güne kadar İşletme Müdürlüğü, 30 günü aşan 
sürelerde Bölge Müdürlüğü yetkilidir. (Değişiklik: Ek-7). 

Madde 49- Kesme ve sürütmesi yapılarak rampaya getirilen ürünün orman dışına 
taşınmasında; taşınacak ürünün fazlalığı, ürünün pazarlama sorunları gibi durumlarda, 
müşterinin üretim süresi bitmeden müracaat etmesi ve idarenin başta kabuk böceği 
tehlikesi olmamak kaydıyla, koruma ve diğer hususlarda herhangi bir sakınca 
görmeyip, talebi uygun görmesi halinde 30 güne kadar İşletme Müdürlüğünce, 30 
günü aşan sürelerde ise Bölge Müdürlüğünce ek süre verilebilir. 48 inci maddede 
verilen izinler dahil, verilecek ek süre toplamı 300 günü geçemez. (Değişiklik: Ek-7). 

MÜŞTERİNİN DİĞER SORUMLULUK VE HAKLARI 

Madde 50- Orman köylerini kalkındırma kooperatifleri ile köylerdeki gerçek kişilere 
yapılacak tahsisli satışlarda; gerçek dışı beyanda bulunulması, sahte evrak ibraz 
edilmesi, dikili ağaç satışını alanların üretim işini yapmaksızın aldıkları dikili ağaçları 
başkalarına devretmesi veya satması durumunda tahsisleri iptal edilerek teminatları 
irad kaydedilir. Bu durumdaki orman köylerini kalkındırma kooperatifleri ile 
köylerdeki gerçek kişilere 5 yıl tahsisen dikili ağaç satışı yapılmaz. 

Tahsis talebinde bulunduğu halde aynı yıl içerisinde iki defa satışını yaptırmayan talep 
sahiplerine bir yıl tahsisli dikili ağaç satışı yapılmaz. 

Madde 51- Yıllık odun hammadde işleme kapasitesi 25 bin metreküp ve üzeri olan her 
türlü fabrika ve tesislere yapılacak tahsisli satışlarda, gerçek dışı beyanda bulunulması, 
sahte evrak ibraz edilmesi, dikili ağaç satışı yaptıran gerçek ve tüzel kişilerin dikili ağaç 
satışından elde ettiği ürünlerden kendi fabrika ve tesislerinde işlenebilecek olanları 
tahsise konu fabrika ve tesislerde işlemeksizin devretmesi veya satması durumunda 
kalan tahsisleri iptal edilerek, 5 yıl süre ile tahsis verilmez. 

Ayrıca bu fabrika ve tesislerle İdaremiz arasında protokol imzalanacak olup, bu 
protokol ve şartnamedeki hükümlere göre işlem yapılır. 

Madde 52- Müşterinin idareye ait ürünler ile taşınır veya taşınmazlarını tahrip etmesi 
veya hasara uğratması halinde, durum Şeflikçe bir tutanakla tespit edilerek İşletme 
Müdürlüğüne bildirilir. İşletme Müdürlüğünce kurulacak bir komisyon tarafından 
İnceleme Raporu tanzim edilir ve şartname hükümlerine göre zarar ve ziyanın 
giderilmesi için gerekli işlemler yapılır. 

Zarar ve ziyandan dolayı tahakkuk ettirilen alacağın tahsil edildiği belgelendirildiğinde 
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kendine ait ürünün nakline müsaade edilir. Müşteri borcunu ödemediği takdirde satış 
yerindeki ürünün nakline izin verilmez. Müşteri zarar ve ziyandan dolayı tahakkuk 
eden idare alacağını tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde ödemezse, ürününe el 
konularak ilk açık artırmalı ihalede satılır. İşletme Müdürlüğünün alacağı ile masraflar 
ve diğer giderler düşüldükten sonra kalan meblağ müşteriye, vekili veya varisine 
ödenmek üzere emanete alınır. Satılan ürünün idare alacağını karşılamaması 
durumunda alacağın tahsili için yasal yollara başvurulur. İşletme Müdürlüğünce 
yapılan bu satış sonunda müşteri aleyhine fiyat farkı oluştuğu takdirde, müşteri hiçbir 
suretle bu farkı talep edemez. 

Müşterinin zarar ziyandan veya cezadan dolayı herhangi bir borcunun olmaması 
halinde ürünlerin nakline müsaade edilir. Varsa teminatı, İşletme Müdürlüğünce 
iadesinde bir mahzur görülmediği takdirde iade edilir. 

Müşteri üçüncü şahıslara verdiği zarardan doğrudan ilgili şahıslara karşı sorumludur. 

Madde 53- Dikili ağaçları satın alan müşteri, üretim süreci ile ilgili kesme, sürütme, 
yükleme, taşıma, istif vb. işlerin işverenidir. Müşteri, bu işlerden doğan “5510 sayılı 
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu”, “4857 sayılı İş Kanunu” ve “6331 
sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun” getirdiği yükümlülükler, 5531 sayılı Kanunun 
getirdiği Orman Mühendisi çalıştırma yükümlülüğü ile her türlü iş kazası ve vergi 
mevzuatından doğacak yükümlülüklerden sorumludur. Karayolları Trafik Kanununa 
aykırı yükleme ve taşımadan müşteri sorumludur. (Değişik: OGM'nin 17.08.2018 tarih ve 1784391 

sayılı emirleri) 

Madde 54- Müşteri Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) işle ilgili bildirimde bulunacak 
olup, ayrıca İşletme Müdürlüğünce Bölge Müdürlüğünün tahsis fiyatına ait onay 
yazısının İşletme Müdürlüğü kaydına girdiği tarihten itibaren 15 gün içinde satışın 
konusu, alıcısı, yeri ve mahiyeti hakkında SGK’ya bildirimde bulunulacaktır. 

Ancak, orman köylerini kalkındırma kooperatiflerine yapılan tahsisli dikili ağaç 
satışlarında; kesin teminatın ve satış bedelinin yatırılması esnasında kooperatifçe 
üretim işçiliğinin kendi üyelerince yapılacağının yazılı olarak beyan edilmesi halinde 
sigorta mevzuatı yönünden sorumluluk kendilerine ait olmak üzere SGK'ya bildirimde 
bulunulmayacak olup, bu durumunda kesin teminat iadesinde ilişiksiz belgesi 
aranmaz. 

Madde 55- Mücbir sebepler veya müşterinin sürekli olarak hastalanması, ölümü, 
askere alınması, iflası, hapse düşmesi gibi hallerde idare şartnameye dayalı işin 
müşterinin varisi veya vekiline devrine izin verebileceği gibi, müşterinin hesabını 
tasfiye etmekte de yetkilidir. 

Madde 56- Şartnamenin uygulanmasından doğacak her türlü anlaşmazlıklar, 
şartnameye konu satışın yapıldığı İşletme Müdürlüğü merkezinin bulunduğu yerdeki 
yetkili mahkemesince çözümlenir. 

Özel Şartlar-................................................................................................................. 
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............................................................................................................................. ........ 

.......................................................................................................................... ........... 

Yukarıdaki 56 madde halinde belirtilen genel ve ….. madde halinde belirtilen özel 
şartlara göre düzenlenen bu şartnameyi tamamen okudum ve hükümlerini aynen 
kabul ediyorum. ....../...../20.... 

 
 
       …………………………. ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 
 

İşletme Müdürü Muhasebe Yetkilisi İşletme Şefi MÜŞTERİ 
Adı Soyadı Adı Soyadı Adı Soyadı Adı Soyadı 

İmza İmza İmza Kaşe, İmza 
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