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02.11.2011 tarihli ve 28103 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 659 sayılı Genel
Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine
İlişkin Kanun Hükmünde Kararname'nin 11 inci maddesi gereğince Genel Müdüre tanınan yetkiler bu
madde kapsamında parasal sınırları belirlenmek suretiyle 02.01.2012 tarih ve 1 sayılı Makam Olur' u ile
devredilmiştir.
Ancak, 659 sayılı KHK'nın 15 inci maddesinde " Bu Kanun Hükmünde Kararnamede yer alan
parasal sınırlar, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere Cumhurbaşkanınca daha yüksek tutarlar
belirlenmedikçe, o yıl için 04.01.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci
maddeleri hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır.
Uygulanacak tutarlar her yıl ocak ayı içerisinde Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanır" hükmüne yer
verilmiş olup,
28/11/2020 tarihli ve 31318 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 521 sıra no'lu Vergi Usul Kanunu
Genel Tebliği uyarınca 2020 yılı yeniden değerleme oranı % 9,11 olarak tespit edilmiştir. Bu değişikliğe
paralel olarak Orman Genel Müdürlüğü Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmeliğin "Adli
uyuşmazlıklarda sulh ve vazgeçme yetkisi" hususunu düzenleyen 32 nci maddesinde düzenlenen parasal
sınırlar da Genel Müdürlük Makamının 27/02/2021 tarih ve 7 sayılı Olur'u ile yeniden değerleme
oranında artırılmıştır.
Buna göre;
"MADDE 32(1) Orman Genel Müdürlüğü ile;
a)Diğer idareler arasında ortaya çıkan her türlü hukuki uyuşmazlığın sulh yoluyla hallinde, dava
açılmasından, bunlardan yargı veya icra mercilerine intikal etmiş olanların takiplerinden veya davalarda
verilen kararlara karşı kanun yollarına gidilmesinden vazgeçilmesinde, sözleşmelerin değiştirilmesinde
veya sona erdirilmesinde,
b)Gerçek veya tüzel kişilerle arasındaki sözleşmelerde belirtilen sebeplerle yapılan her türlü
sözleşme değişikliklerinin yapılmasında, bu hususlarla ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıkların sözleşme
hükümleri çerçevesinde sulh yoluyla hallinde,
Hukuk birimlerinin uyuşmazlığın bu şekilde sonlandırılmasında maddi ve hukuki sebeplerle kamu
menfaati bulunduğu yönündeki görüşü üzerine tanınacak ve terkin olunacak hak ve işin ihtiva ettiği
menfaatlerin değeri dikkate alınmak suretiyle;
141.230 Türk Lirasına kadar olanlarda 141.230 Türk Lirası dahil, orman işletme müdürü,
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141.230 Türk Lirasından fazla olanlardan 706.149 Türk Lirasına kadar olanlarda 706.149 Türk
Lirası dahil, orman bölge müdürü,
706.149 Türk Lirasından fazla olanlar ve taşınmazın aynına ilişkin olanlar, açılması ve takibi
merkezden emirlenenlerde orman genel müdür yardımcısı, bunlara ilişkin onay ve anlaşmaları
imzalamaya yetkilidir.
(2)Birinci fıkrada belirtilenler dışında, idarenin, herhangi bir sözleşmeye dayanıp dayanmadığına,
yargıya intikal edip etmediğine bakılmaksızın gerçek veya tüzel kişilerle aralarında çıkan her türlü
hukuki uyuşmazlığın sulh yoluyla halline, her türlü dava açılmasından veya icra takibine
başlanılmasından, bunlardan yargı veya icra mercilerine intikal etmiş olanların takiplerinden veya verilen
kararlara karşı karar düzeltme yoluna gidilmesi dışındaki kanun yollarına gidilmesinden vazgeçmeye,
davaları kabule, ceza uyuşmazlıklarında şikayetten vazgeçmeye veya uzlaşmaya, davadan feragat
etmeye, sözleşmede belirtilmeyen sebeplerle sözleşmelerin değiştirilmesinde veya sona erdirilmesinde
maddi ve hukuki sebeplerle kamu menfaati görülmesi halinde, buna dair onay veya anlaşmaları
imzalamaya, vazgeçilen veya tanınan ya da terkin edilen hak ve menfaatin değeri dikkate alınmak
suretiyle;
Tutara ilişkin olmayıp daha üst bir merciin yetkisine girmeyenler ile 141.230 Türk Lirasına kadar
olanlarda 141.230 Türk Lirası dahil, harcama yetkilisinin teklifi üzerine orman işletme müdürü,
141.230 Türk Lirasından fazla olanlardan 706.149 Türk Lirasına kadar olanlarda 706.149 Türk
Lirası dahil, harcama yetkilisinin teklifi üzerine orman bölge müdürü,
706.149 Türk Lirasından fazla olanlar ve taşınmazın aynına ilişkin olanlar, Teftiş Kurulu
Başkanlığının düzenlediği raporlara istinaden açılan tüm davalarda harcama yetkilisinin teklifi üzerine
orman genel müdür yardımcısı,
2.824.615 Türk Lirasından fazla olanlardan 28.246.181 Türk Lirasına kadar olanlarda 28.246.181
Türk Lirası dahil, hukuki uyuşmazlık değerlendirme komisyonunun görüşü alınarak, Genel Müdürün
teklifi üzerine Bakan,
28.246.181 Türk Lirasından fazla olanlarda, Cumhurbaşkanı yetkilidir.
Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında harcama yetkilisi, uyuşmazlık konusunun bütçesinin,
döner sermaye bütçesi olması durumunda orman işletme müdürü, özel bütçe olması durumunda ise
orman bölge müdürüdür.
Dava ve icra takiplerinin yoğunluğu ve kısa süreli işler olması nedeniyle zamanaşımı ve sair
sürelerin geçirilmemesi ve hak kaybının önlenmesi açısından bölge müdürü vazgeçmeye dair teklif
yetkisini işletme müdürüne devredebilir.
(3) a) Taşınmazın aynına ilişkin davalar hariç olmak üzere; açılmasında ve takibinde idareye ait
herhangi bir hak ve menfaat bulunmayan, yanlışlıkla açılan veya konusu kalmayan dava ve icra
takiplerinden,
b)İdare zararı olmayan ve müsadere talebi bulunmayan kamu davalarına katılmaktan, c) Her türlü
davada karar düzeltme yoluna başvurulmasından,
d) Niteliği itibarı ile parasal olarak vazgeçilen veya tanınan ya da terkin edilen herhangi bir hak ya
da menfaat içermeyen ve İdare aleyhine olan;
1) Görevsizlik ve yetkisizlik kararlarına,
2)Takibi merkezden emirlenenler hariç, ceza davalarında verilen kararlar ve Cumhuriyet
başsavcılıkları tarafından verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair kararlara karşı her türlü kanun
yollarına başvurulmasından vazgeçmede işletme müdürü, merkezde ise hukuk müşaviri yetkilidir.
(4) Bu maddede yer alıp işletme müdürlükleri ve bölge müdürlükleri yetkisine giren iş ve
işlemlerle ilgili parasal sınırlar her takvim yılı başından geçerli olmak üzere Genel Müdürlük emri ile
yeniden belirlenebilir. Diğer parasal sınırlar, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere,
Cumhurbaşkanınca daha yüksek tutarlar belirlenmedikçe, o yıl için 04/01/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi
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Usul Kanununun Mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit edilen yeniden değerleme
oranında arttırılarak uygulanacaktır. Uygulanacak tutarlar her yıl ocak ayı içerisinde Maliye Bakanlığı
tarafından yayımlanacaktır."
Dava sicil fişi gönderilmesinde de yukarıda belirtilen limitlerdeki parasal sınırlar esas alınacaktır.
Bilgi edinilmesini ve Bölge Müdürlüklerine bağlı İşletme Müdürlükleri, İşletme Şeflikleri ve
hukuk birimlerine gereğince işlem yapılması için duyurulmasını rica ederim.

49

Hayati ÖZGÜR
Genel Müdür Yardımcısı

3-

Dağıtım:
Bilgi:

28 Orman Bölge Müdürlüğüne

21 Daire Başkanlığına

49

16

09

32

3-

49

16

09

32

3-

49

16

09

32

Gereği:

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Belge Doğrulama Kodu : CRDBTYNU
Belge Doğrulama Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/ogm-ebys
Beştepe Mahallesi Söğütözü Caddesi No:8/1 06560 Yenimahalle/ANKARA
Bilgi için:Mustafa ARSLAN
Telefon No: 312 296 32 24-3225 Belge Geçer No: 312 296 3226
Sözleşmeli Personel
e-posta: hukuk@ogm.gov.tr internet adresi:www.ogm.gov.tr
3/3

