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BÜTÜN TEŞKİLATA
Ağaçlandırma, Erozyon Kontrolü ve Silvikültür İşlerinde Birim Fiyat Usulü İle Hizmet
Alımlarına Dair Yönetmelik 09/01/2011 tarihli ve 27810 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak
yürürlüğe girmiştir.
Birim fiyatla, orman köyleri kalkındırma kooperatifleri ve köylülerden alınacak
ağaçlandırma, erozyon kontrolü, rehabilitasyon, silvikültür ve fidanlık işlerine ait hizmet alımları
bu tamimde belirtilen esaslara göre yürütülecektir.
İşin tanımı ve miktarının tespiti
Madde 1-Yapılacak işin yeri, adı ve niteliğini içerecek şekilde işin tanımı yapılarak,
yıllık program kapsamında yapılacak iş miktarı, uygulama projesi veya ön etüt raporu ile
tohum/fidan üretim programına uygun olarak, iş kalemleri itibarı ile arazide tespit edilerek,
metraj cetveli düzenlenir(Ek:1)
Birim fiyat kararı
Madde 2- Harcama yetkilisince Orman İşletme/Fidanlık Müdür Yardımcısı,
Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza/Fidanlık/İşletme Şefi ve bir teknik elemandan Birim Fiyat
Tespit Komisyonu kurulur(Ek:2)
Birim Fiyat Tespit Komisyonu tarafından, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel
Müdürlüğünce her yıl hazırlanan Birim Fiyat Cetvelindeki fiyatlar, bu cetvelde bulunmayan iş
kalemleri için ise, 4/3/2009 tarihli ve 27159 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan Hizmet
Alımları İhaleleri Uygulama Yönetmeliğindeki esaslara göre KDV hariç olarak tespit edilen
fiyatlar baz alınarak, her iş çeşidi için belirlenen birim fiyatlar ile düzenlenen Birim Fiyat Kararı
harcama yetkilisi tarafından onaylanır(Ek:3)
Yaklaşık maliyetin tespiti
Madde 3-Metraj cetvelinde tespit edilen iş miktarları ile birim fiyat kararında tespit edilen
fiyatlar çarpılmak sureti ile yaklaşık maliyet cetveli düzenlenir (Ek:4)
Onay alınması
Madde 5- Alımı yapılacak hizmet için onay belgesi düzenlenir(Ek:5)
Onay belgesinde; hizmet alımına konu olan işin/işlerin tanımı, niteliği, miktarı, varsa proje
numarası, yaklaşık maliyeti, kullanılabilir ödenek tutarı, bütçe tertibi, avans ve fiyat farkı
verilecekse şartları, alım usulü, ilanın şekli gösterilir.

Onay belgesine, yaklaşık maliyet hesap cetveli, şartname ve sözleşme tasarısı ile gerek
görülen diğer doküman eklenir ve bu belge harcama yetkilisince onaylanır.
İlan ve öncelik
Madde 6- Yapılacak iş, öncelik sırasına göre ilan edilir(Ek:6) Çalışmaları teknik yönden
etkileyen toprağın tav hali, uygun çalışma şartları ve zamanının kaçırılmaması gibi hallerde, işin
dağıtımında öncelik sırasına uymak ve ilanda belirtmek sureti ile iş yeri ve civarındaki orman
köylerini kalkındırma kooperatifleri ile köy ve kasabalarda aynı anda ilan edilebilir.
İlanlar, kooperatiflere ve köy muhtarlıklarına elden teslim, iadeli taahhütlü posta veya
posta kuryesi ile yapılabilecektir. Posta ile yapılan tebligatta mektubun postaya verilmesini takip
eden yedinci gün tebliğ tarihi sayılır. Tebligatın bu tarihten önce muhataba ulaşması halinde ise
fiili tebliğ tarihi esas alınır.
İlan süresinin sonunda ilanın usulüne uygun olarak yapıldığına dair
kooperatiflerden(Ek:7,) ve/veya muhtarlıklardan(Ek:8) tasdikli ilan tutanağı alınır. İlgililerce
ilan tutanağı verilmemesi halinde bu durum tutanakla tespit edilerek ilan yapılmış gibi işleme
konulacaktır.
İlanlar aynı zamanda idarenin ilan panosunda da 7 (yedi) takvim günü ilan edilir.
Bulunması halinde ayrıca idarenin internet sitesinde de ilan yapabilir. Yapılan ilanları müteakip
idare tarafından ilanın yapıldığına dair ilan tutanağı düzenlenir.
İş yeri ve iş yeri civarındaki orman köylerini kalkındırma kooperatifleri ve orman
işlerinde çalışan köylülerin iş güçlerinin yetmemesi veya işe ehil olmamaları veya ilan edilen
birim fiyatın üstünde fiyat istemeleri veya işin dağıtımı veya yapılması ile ilgili konularda
çözülmesi mümkün olmayan ihtilaflar çıkarmaları gibi hâllerde ise; idareye müracaatları halinde
işyerine civar olmayan orman köylerini kalkındırma kooperatifleri ve köylülere yaptırılabilir.
Müracaat
Madde 7- İşi yapmak isteyen kooperatif ve köylüler ilanda belirtilen son müracaat
tarihine kadar idareye müracaat ederler.
İstenen belgeler müracaat dilekçesi ile birlikte idareye teslim edilir. ilanda belirtilen son
müracaat tarihine kadar işi yapmak üzere idareye müracaat eden kooperatif ve köylüler bir
tutanak ile tespit edilir(Ek:9).
Son müracaat tarihi, ilanın bitim tarihini izleyen ilk iş günü olup süresi içerisinde
yapılmayan müracaatlar idare tarafından dikkate alınmaz.
İş gücü miktarının tespiti
Madde 8- Bir işçinin yapacağı iş miktarı, çalışmaları etkileyen faktörler dikkate alınarak
işin çeşidine göre idarece tespit edilir.
Yapılacak iş için gereken toplam iş gücü; toplam iş miktarı, bir işçinin günlük
yapabileceği iş miktarı ile çalışılacak toplam gün sayısının çarpımı sonucunda bulunan bir
işçinin yapabileceği azami iş miktarına bölünmesi ile tespit edilir.
İşin dağıtımı
Madde 9- İşin dağıtımı; ilanda belirtilen son müracaat tarihine kadar işi yapmak üzere
idareye müracaat eden kooperatif ve köylülere, yönetmeliğin 5 inci maddesinde tespit edilen
öncelik sıralaması dikkate alınarak yapılır.
İşin dağıtımında;

a)Başvuruda bulunanların iş gücü toplamının, toplam iş gücü miktarını karşılayabilecek
miktarda olması halinde; İş, başvuruda bulunanlara iş gücü oranında dağıtılır.
b) Başvuruda bulunanların iş gücü toplamının, toplam iş gücü miktarından fazla olması
halinde; İş, başvuruda bulunanların iş gücü ve iş yerine olan mesafeleri değerlendirilerek, iş
güçleri oranında aşağıdaki formüle göre dağıtılır.
İş yerine 3 Km mesafeye kadarki uzaklıklar eşit sayılarak formülde eşit değerlerle ifade
edilir.
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T=Köy avantaj katsayıları toplamı
L= İşyerine uzaklık Km (Harita üzerinden ölçülen yatay uzaklık)
a= Köyde çalışmayı kabul eden kişi sayısı
İ= İşin toplam bedeli TL
Dağıtım; matematiksel formül ile bulunan mutlak değerler esas olmakla birlikte, bu
değerlere yakın, doğal ve/veya suni sınırlarla ayrılabilen alanlarla sınırlı, adil ve objektif alarak
yapılmalıdır.
Sözleşme ve şartname düzenlenmesi
Madde 10- İşin yapımı ile ilgili olarak istisna akdi niteliğinde Kooperatif ve köylüler ile
Birim Fiyat Hizmet Alımı Sözleşmesi ve Şartnamesi düzenlenir(Ek: 13,14).
Sözleşme taraflarca imzalanır. İşin, köyde birden çok kişi tarafından yüklenilmesi hâlinde
ise, işi yapacakların her birisinin T.C. Kimlik Numarası ile adı soyadı, baba adı, doğum tarihinin
yer aldığı ve imzalayacakları tek bir sözleşme düzenlenir.
Yer teslimi:
Madde 11- Kontrol teşkilatınca çalışma yapılacak saha sınırları arazide gösterilmek
sureti ile hizmet sunucuya teslimi yapılarak tutanak düzenlenir(Ek:10).
Ölçü tespit ve işin teslim alınması;
Madde 12- Şartname ve sözleşme esaslarına uygun olarak yapılan işler kontrol teşkilatı
ve hizmet sunucuları ile birlikte arazide ölçü ve tespit yapılarak düzenlenen Ölçü Tespit Tutanağı
ile yapılır(Ek:11).
Taahhüdün yerine getirilmemesi
Madde 13- Kooperatif ve köylüler taahhütlerini, şartname ve sözleşme hükümlerine
uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi hallerinde, şartname ve
sözleşmede belirtilen yaptırımlar uygulanır.

Cezalar ve kesintiler
Madde 14- Kooperatif ve köylüler sözleşme konusu işi mücbir sebepler dışında,
sözleşmesinde öngörülen süreye göre tamamının bitirilememesi halinde, gecikilen her takvim günü
için, şartname ve sözleşmede belirlenen oranlarda gecikme cezası kesilir.
Ödeme Yeri ve Şartları
Madde 15- Kooperatif ve/veya köylüler tarafından yapılan işlerin bedelleri düzenlenecek
“Çeşitli Ödemeler Bordrosu”(Ek:12) ile belirlenir ve idareye bildirilecek banka hesap
numarasına(İBAN) …….................... Saymanlığınca/Müdürlüğünce aktarılacaktır.
Usul ve esaslar
Madde 16 – Bu işlerle ilgili birim fiyat kararları, ilanlar, iş dağıtım tutanakları,
şartnameler, sözleşmeler, görevlendirme, denetim, teslim alma, ölçme, hak ediş hazırlama iş ve
işlemleri ile diğer gerekli belgelerin ne şekilde düzenleneceği ve uygulanacağı bu tamim
ekindeki örneklerde belirtilmiştir. Bu örnekler tamime aykırı olmamak kaydıyla, ilgili birimler
tarafından kendi şartlarına göre düzenlenebilecektir.
Tamim ekindeki örnekler Özel Bütçeden yapılacak çalışmalara uygun olarak
düzenlenmiş olup diğer bütçelerden(Örneğin Döner Sermaye)yapılacak çalışmalar için ekteki
örnekler, ilgili bütçeye uygun olarak hazırlanacaktır.
Yönetmelik kapsamında yapılan işlerde;
Birim fiyatla iş verilecek orman köylerini kalkındırma kooperatifi; il ve ilçe teşkilatı
bulunmayan orman içi ve orman kenarı köy ve kasabalarda kurulmuş, orman köy ve/veya
kasabasının kalkındırılmasını hedefleyen ve kooperatifin ana sözleşmesinin çalışma konuları
içerisinde ormancılık faaliyetleri bulunan tarımsal kalkındırma kooperatifleridir. Kooperatifler,
aldıkları işi ortakları ile birlikte yapmaları esastır. Ortağı olmayan kişileri veya alt yüklenici
çalıştıramazlar. Ancak işin özelliği nedeni ile uzmanlık gerektiren işlerde ortakları haricinde iş
makinesi operatörü ve yağcısı ile teknik personel çalıştırabilirler.
Kooperatife verilen işlerde; yaklaşık maliyeti 4734 sayılı kanunun 13üncü maddesi b)
bendinin bir nolu alt bendi kapsamında hizmet alımları için her yıl belirlenen parasal değer ve
üzerinde kalan işlerde, 5531 sayılı “Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç
İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanun” a dayanarak çıkarılan ve 10/10/2009 tarih ve
27372 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Orman, Orman Endüstri ve Ağaç İşleri Endüstri
Mühendisleri ile Serbest Meslek Bürolarının Çalışma Alanlarına Dair Yönetmelik” hükümlerine
uygun olarak meslek mensubu orman mühendisi veya orman yüksek mühendisi çalıştırılması
zorunludur.
Bu parasal değerin altında kalan işlerde idarenin yeterli orman mühendisinin bulunması
ve idarece kontrol edilebilmesi halinde orman mühendisi istenmeyebilir
Birim fiyatla, orman köyleri kalkındırma kooperatifleri ve köylülerden alınacak hizmet
alımlarında, Ağaçlandırma, Erozyon Kontrolü ve Silvikültür İşlerinde Birim Fiyat Usulü İle
Hizmet Alımlarına Dair Yönetmelik ile yukarıda açıklanan hususların dikkate alınmasını,
Bakanlığımızın ana hizmet birimleri ile bağlı kuruluşlarının her kademesinde görevli personelce
gerekli hassasiyetin gösterilmesini önemle rica ederim.
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