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ODUNA DAYALI ORMAN ÜRÜNLERİNİN ELEKTRONİK SATIŞ USUL VE ESASLARI
1. Amaç, Kapsam, Tanımlar
1.1. Amaç
Bu Tamim, 20.03.2015 tarih ve 29301 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Orman
Ürünlerinin Satış Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin 5 inci
fıkrasında yer alan “İhtiyaç ve fayda görülen hallerde orman ürünlerinin ihale ve satışı
elektronik ortamda da yapılabilir. Bu satışlarda uygulanacak usul ve esaslar Genel
Müdürlükçe belirlenir.” hükmü ile Oduna Dayalı Orman Ürünlerinin Satış Usul ve
Esasları hakkındaki 303 sayılı Tebliğin 2.2. Satış Esasları maddesinin (h) bendinde yer
alan “İhtiyaç duyulması halinde elektronik alt yapının oluşturulmasını müteakiben,
orman ürünlerinin ihalesi ve satışı elektronik ortamda yapılabilir. İhale ve satışların
elektronik ortamda nasıl ve ne şekilde yapılacağına dair esaslar Genel Müdürlükçe
belirlenir.” ifadesi kapsamında satış işlemlerinin elektronik ortamda yapılmasına
ilişkin usul ve esasları düzenler.
1.2. Kapsam
Bu tamim, oduna dayalı orman ürünlerinin ihale ve diğer satış işlemleri ile ödeme
işlemlerinin elektronik ortamda yapılmasına ait usul ve esasları kapsar.
1.3. Tanımlar
Bu tamimde geçen;
a) Bakanlık

: Tarım ve Orman Bakanlığını,

b) İdare

: Orman Genel Müdürlüğü ve bağlı birimlerini,

c) E-Satış Sistemi
: İdare veya birimleri tarafından doğrudan veya e-ihale ile
yapılan ürün ve hizmet satışları ile satış ve ödemelere ait teminat yatırma, pey sürme,
şartname/sözleşme imzalama, ödeme yapılması gibi işlemlerin yapılabileceği
elektronik sistemi (kısaca Sistem olarak ifade edilecektir),
ç) e-ihale

: Ürünün satışı amacıyla elektronik ortamda yapılan ihaleyi,

d) Kullanıcı Adı

: TC. kimlik numarası,

e) Müşteri
: İdareden ürün veya hizmet satın almayı talep eden veya
satın alan ya da ödeme yapabilecek olan gerçek ve tüzel kişileri,
f) Müşteri Sistem Sorumlusu : Müşteri tarafından yetkilendirilen, müşteri adına
Sistem üzerinden her türlü işlemleri yapabilen, Kullanıcı belirleme yetkisi olan kişiyi
(Müşteri aynı zamanda Müşteri Sistem Sorumlusu olabilir),
g) Kullanıcı
: Müşteri Sistem Sorumlusu tarafından verilen yetki
kapsamında Müşteri adına elektronik satış sistemine erişim hakkını elde eden, ürün
veya hizmet alımı ile ödeme yapabilecek olan kişileri,
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ğ) Oduna Dayalı Orman ürünü: Devlet ormanlarındaki dikili ağaç, ağaççık ve
bunlardan elde edilen odun ürünlerini,
h) ORBİS

: Orman Bilgi Sistemi yazılımını,

ı) Orman Ürünü
: Devlet ormanlarındaki dikili ağaç, ağaççık ve bunlardan
elde edilen odun ürünleri ile bu ormanlardan elde edilen her türlü odun dışı orman
ürünü ve fidanlıklarda üretilen ürünleri,
i) Ödeme
: Müşterinin teminat yatırmak, orman ürünü veya ormancılık
hizmeti karşılığında ödeyeceği satış tutarları, her türlü fon, harç, vergiler, faizler,
gecikme cezaları vb. gibi İdarenin ilgili birimlerine ödenmesi gereken tüm parasal
tutarların ilgili hesaplara aktarılması,
j) Satış yeri
: Her türlü orman ürününün satışa sunulduğu makta, rampa,
son depo ve diğer satış yerlerini,
k) Şifre
: Kullanıcının Sisteme giriş yapmak üzere kendisinin
belirlediği ve güvenliğinden kendisinin sorumlu olduğu en az “8” karakterden oluşan
dizini,
ifade eder.
2. Açık Artırmalı Satış Esasları
2.1. Elektronik Satış İhalelerine Katılmak İsteyenlerden İstenecek Belgeler
İhaleye katılmak isteyen Müşteriler, katılacağı ihaleye göre bazı belgeleri İdareye
ibraz ederek e-satış sistemine üye olmak zorundadır. İhaleye katılım için;
a) Tebligat için adres beyanı, iş yeri telefonu, cep telefonu, varsa faks numarası
ile elektronik posta adresi,
b) Faaliyet konusu oduna dayalı orman ürünü üretimini, ticaretini, işlemeyi
veya kullanmayı gerektiren 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,
c) Faaliyet konusu oduna dayalı orman ürünü üretimini, ticaretini, işlemeyi
veya kullanmayı gerektiren esnaf ve sanatkârların (doğramacı, mobilyacı, marangoz,
kereste imalatçısı, ambalaj sandığı imalatçısı vb.) 5362 sayılı Kanuna göre kurulan
üyesi oldukları Esnaf ve Sanatkarlar Odasından alacakları belgeyi,
ç) Biyokütleden enerji üretenler, inşaat veya maden üretimi yapanlardan odun
ürünü kullanan 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,
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d) Faaliyet konusu oduna dayalı orman ürünü üretimini, ticaretini, işlemeyi
veya kullanmayı gerektiren yabancı uyrukluların 10 yıldan beri Türkiye'de
oturduklarını ve Ticaret Siciline kayıtlı olduklarını gösterir belgeyi, (Değişiklik: Ek-3).
kayıt etmesi/ettirmesi gerekmektedir.
İhalelere katılmak isteyenler, yukarıda sayılan bentlerde ifade edilen belgelerin
kendisiyle ilgili olanlardan, Sistem üzerinden kaydedilmesi gerekenleri kendisi
kaydeder, ORBİS’e kaydedilmesi gereken belgeleri idareye müracaat ederek elektronik
ortamda veya manuel olarak kaydettirir. Kayıt işlemleri, firma yönetim merkezinin
veya kurumlar veya gelir vergisi kaydının bulunduğu en yakın İşletme Müdürlüğünce
yapılır. Kaydedilecek belgeler Muhasebe yetkilisi veya satış memuru tarafından
kontrol edildikten sonra ORBİS sistemine kayıt edilir. ORBİS sistemine kayıt edilen
müşterilerden kayıt edilen belgelerle ilgili olarak ayrıca belge istenmez.
2.1.1. Üretimi İdaremizce Yaptırılan Ürünlerin İhalelerine Katılım İçin İstenilecek
Belgeler
Metreküp ölçü birimi ile üretilen yapacak orman ürünü (tomruk, tel direği, maden
direği, kabuksuz kağıtlık, sanayi odunu vb.) ihalelerine;
-Ticaret Odası, Sanayi Odası, Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olanlardan
faaliyet konusu kereste, kontrplak, kaplama, lamine, palet vb. üretimi, ticareti,
işlemesi yapan veya kullanan,
-Esnaf ve sanaatkarlardan faaliyet konusu yapacak orman ürünü üretimi,
ticareti, işlemesi yapan veya kullanan,
-İnşaat yapan veya maden üretimi yapan,
gerçek ve tüzel kişiler ihale öncesinde 2.1 inci maddenin (a), (b), (c), (ç), (d)
bentlerinde yer alan belgeleri,
Ster veya ağırlık ölçü birimi ile satılan (kabuklu kâğıtlık odun, ince ve yarma sanayi
odunu, lif-yonga odunu, sırık, çubuk, yakacak odun, kök odunu, kesim artığı, süceyrat
vb.) orman ürünü ihalelerine, faaliyet konusu oduna dayalı orman ürünü üretimini,
ticaretini, işlemeyi veya kullanmayı gerektiren müşteriler ihale öncesinde 2.1 inci
maddenin (a), (b), (c), (ç), (d) bentlerinde yer alan belgeleri,
Müsadereli ürün satışlarına katılmak isteyen müşteriler ihale öncesinde, 2.1 inci
maddenin (a), (b), (c), (ç), (d) bentlerinde yer alan belgeleri, (Değişiklik: Ek-3).
kayıt etmesi/ettirmesi gerekmektedir.
2.1.2. Dikili Ağaç Satışı İhalelerine Katılım İçin İstenilecek Belgeler
Dikili ağaç satışı ihalelerine¸ faaliyet konusu oduna dayalı orman ürünü üretimini,
ticaretini, işlemeyi veya kullanmayı gerektiren gerçek ve tüzel kişiler ihale öncesinde,
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2.1 inci maddenin (a), (b), (c), (d) bentlerinde yeralan belgeleri kayıt etmesi/ettirmesi
gerekmektedir. (Değişiklik: Ek-3).
2.2. İlanların Yapılması
İhale ile ilgili ilanlar, Oduna Dayalı Orman Ürünlerinin Satış Usul ve Esasları hakkında
Tebliğde yeralan esaslar çerçevesinde yapılır. Genel Müdürlük birimlerinin internet
sitelerinin en az birinden yapılmas gereken ilanlar, esatis.ogm.gov.tr internet adresi
üzerinden yapılır.
2.3. Pey Sürme
Pey sürme muhammen bedelden artırma yapmak suretiyle Sistem üzerinden yapılır.
İhaleye pey sürüldükten sonra teklifler geri çekilemez. Elektronik ortamda yapılan
ihalede aynı tutarda teklif verilmesi durumunda sırasıyla; gün, saat, dakika, saniye ve
salise bilgilerine göre Sistem üzerinden ilk teklif veren Müşteri üzerine parti ihale
edilir.
Elektronik satış sisteminin saldırıya ve hack girişimlerine maruz kalması, sunucu
hizmeti sağlayan İdare kaynaklı erişim kesintilerinin olması veya teknik bir aksaklığın
oluşması durumunda; İdare, devam eden veya sonlanan ihaleleri erteleme, iptal
etme veya ihale, satış ve ödeme sürelerini uzatma hakkına sahiptir. İhalenin iptal
edilmesi durumunda o ihaleye teklif veren tüm Müşterilerin teklifleri geçersiz sayılır.
İhalenin iptal edilmesi durumda teminatlar iade edilir. (Değişiklik: Ek-3).
2.4. İhalenin Onaylanması veya İptal Edilmesi
e-satış sisteminde yapılan ihalelerde teklifler Müşteriler tarafından Sistem üzerinden
elektronik olarak verilir. Partilerle ilgili teklif verme süreci tamamlandıktan sonra
İhale Komisyonunca tekliflerin değerlendirilmesi aşamasına geçilir. Teklifi uygun
görülen partiler Onaylanmak üzere ORBİS Sistemi üzerinden Bölge Müdürlüğüne
gönderilir. Bölge Müdürlüğünce, İhale Komisyonunca alınan ihale kararının
onaylanması, ihalede yer alan parti veya partilerin onaylanmaması ile ilgili yürütülen
tüm iş ve işlemler ORBİS sistemi üzerinden yapılır.
3. Tahsisli Satış Esasları
Tahsisli satışlarda ORBİS sistemi üzerinden satışa konu miktar ve bedeller
belirlendikten sonra satış için e-satış sistemine veriler aktarılır. Müşteriler tarafından
teminat yatırma ve satış yapma gibi iş ve işlemler Sistem üzerinden
gerçekleştirilebilir.
4. Kanuni Haklardan Doğan İndirimli Satış Esasları
Kanuni haklardan doğan indirimli satışlarda ORBİS sistemi üzerinden satışa konu
miktar ve bedeller belirlendikten sonra satış için e-satış sistemine veriler aktarılır.
Müşteriler tarafından teminat yatırma ve satış yapma gibi iş ve işlemler Sistem
üzerinden gerçekleştirilebilir.
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5. Belgelerin Muhafazası, Geçerliliğini Yitirmesi
Müşteri tarafından belge ibraz edilen durumlarda, e-satış Sistemine kayıt edilen
belgelerin asılları veya noter tasdikli nüshaları işlemi yapan İşletme Müdürlüğünce muhafaza
edilir. Belgelerin geçerliliğini yitirmesi halinde; müşteri güncel bilgi ve belgeleri Sistem
üzerinden düzeltmekle, İdare tarafından ORBİS’e kaydedilmesi gereken belgeleri
idareye müracaat ederek elektronik ortamda veya manuel olarak düzelttirmekle
yükümlüdür.
6. Peşinat, Vade ve Faiz Oranları
Elektronik ortamda yapılan satışlarda uygulanacak peşinat miktarı, vade süresi, vade
faiz oranları ile satış için ek süre verilmesi ya da vade için verilen sürenin uzatımı
halinde uygulanacak faiz oranları vb. gibi iş ve işlemler Genel Müdürlükçe belirlenen
satış esasları doğrultusunda uygulanır.
7. Teminat Yatırılması
Açık artırmalı satış ihalelerine katılacakların pey sürecekleri partiler için, muhammen
bedel üzerinden hesaplanacak toplam tutarın en az %3 ü oranında geçici teminatı
yatırmaları gerekmektedir. Teminatın, banka ürün ve kartları ile ödenmesi halinde
ihale başlangıç saatine kadar, muhasebe biriminin banka hesabına veya veznesine
yatırılması halinde ise ihale ilanında yazılan saate kadar yatırılması zorunludur.
Muhasebe biriminin banka hesabına veya veznesine yatırılan teminatlar Müşterinin
ihaleye katılımının sağlanabilmesi için ihale başlangıç saatinden önce Muhasebe
Birimince Sisteme kayıt edilir.
Sistem üzerinden Müşteriler tarafından açık artırmalı satışlar, tahsisli satışlar ve
gerekli görülen hallerde kanuni haklardan doğan indirimli satışlara ait kesin
teminatlarda yatırılabilir.
Geçici ve kesin teminat ödemesinin kredi kartı ile yapılmış olması halinde aynı gün
iadesi gerektiğinde POS üzerinden işlem iptali ile teminatın iadesi sağlanır. Ancak;
kredi kartı ile teminatın ödenmesinden sonraki günlerde iadesi gerektiğinde söz
konusu işlem bedeli İdare hesaplarına intikal ettiği tarihte müşterinin banka
hesaplarına nakden iadesi sağlanır.
8. Şartnamenin İmzalanması
Açık artırmalı dikili ağaç satışlarında Ek-1’de yer alan Açık Artırmalı Dikili Ağaç E-Satış
Şartnamesi, İdare tarafından üretimi yaptırılan ürünlerin açık artırmalı satışlarında
Ek-2’de yer alan Odun Ürünleri Açık Artırmalı E-Satış Şartnamesi Sistem üzerinden
onaylanır veya elektronik olarak imzalanır.
Tahsisli dikili ağaç satışlarında Ek-3’de yer alan Tahsisli Dikili Ağaç E-Satış Şartnamesi,
İdare tarafından üretimi yaptırılan ürünlerin tahsisli satışlarında Ek-4’te yer alan
Odun Ürünleri Tahsisli E-Satış Şartnamesi Sistem üzerinden onaylanır veya elektronik
olarak imzalanır.
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Üretimin Müşteri tarafından yapıldığı kesim artığı, süceyrat odunu ve kök odunlarının
açık artırmalı satışlarında, Ek-5’te yer alan Üretimi Müşteriye Ait Ürünlerin Açık
Artırmalı E-Satış Şartnamesi, aynı ürünlerin tahsisli satışlarında ise, Ek-6’da yer alan
Üretimi Müşteriye Ait Ürünlerin Tahsisli E-Satış Şartnamesi Sistem üzerinden
onaylanır veya elektronik olarak imzalanır.
9. Tebligat Yapılması
Açık artırmalı satışlarda ihale komisyonunca yapılan ihale Bölge Müdürlüğünün onayı
ile kesinleşir. Bölge Müdürlüğünce onaylanan ihale kararının İşletme Müdürlüğünün
kaydına girdiği tarihi izleyen en geç 5 iş günü içinde tebligat Sistem üzerinden yapılır.
Tahsisli Satışlar ve Kanuni Haklardan Doğan İndirimli Satışlarda Sisteme üye olan
Müşterilerin tebligatları Sistem üzerinden yapılır.
Müşteriler, Sistem üzerinden yapılacak bu tebligatları şahıslarına yapılmış gibi kabul
etmeye mecburdur. İdare tarafından Müşterilere Sistem üzerinden yapılacak
tebligat, duyuru vb. işlemlerde teyit aranmaz ve bu süreçlere ait bildirim zamanı,
konusu ve içeriği gibi bilgiler Sistem üzerinde kayıt altına alınır.
Sistem üzerinden yapılan tebligatlarda, tebligatın Müşteri veya Kullanıcının Bildirim
Kutusuna ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır. İdare
tarafından Sistem üzerinden yapılacak tebligat işlemleri iş günü ve mesai saatlerine
bağlı kalınmaksızın her zaman gerçekleştirilebilir. Ancak, tebligatın mesai saatleri
dışında yapılması halinde tebligatın geçerliliği ilk iş gününden başlatılır. Duyuru, ilan
ve diğer bildirimlerin Müşterilere ait Sistemde yer alan Bildirim Kutusuna ulaştığı
tarih, bildirim tarihi olarak kabul edilir. Müşteriler, İdare ile yapılacak yazışmalarda
e-posta, SMS kullanamaz. Müşterinin yapacağı bildirimler; İdarenin ilgili birimine
yazılı müracaat, KEP adresine bildirim veya faks yoluyla olacaktır.
10. Satışların Yapılması
Üretimi idare tarafından yaptırılarak satışa arz edilen ürünlerin satışları ile üretimi
müşteriye ait ürünlerin (dikili ağaç satışları hariç) Oduna Dayalı Orman Ürünlerinin
Satış Usul ve Esasları hakkındaki Tebliğ kapsamında, dikili ağaç satışları ise Dikili Ağaç
Satış Esasları hakkındaki Tamimde yer alan esaslar çerçevesinde yürütülür.
Müşterilerin satış ile ilgili iş ve işlemleri elektronik ortamda gerçekleştirebilmesi
amacıyla ORBİS sisteminden gerekli veriler e-satış sistemine aktarılır. Müşteriler veya
yetkilendirdiği kişilerce şifre ile Sisteme girilerek kendilerine açılmış olan işlemleri
yapmasına olanak sağlanır.
Elektronik ortamda yapılacak satışlarda Oduna Dayalı Orman Ürünlerinin Satış Usul
ve Esasları hakkındaki Tebliğde Ek-7’de yer alan Açık Artırmalı Satış ve Karar
Tutanağında Müşteri ve tellal ile aynı Tebliğin Ek-9’da yer alan Açık Artırmalı Satış
Karar Defteri Müşteriye imzalatılmaz.
11. Diğer Hususlar
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Bu Tamimde yer verilmeyen açık artırmalı satışlar ve tahsisli satışlarla ilgili hususlar
Oduna Dayalı Orman Ürünlerinin Satış Usul ve Esasları hakkında Tebliğ ve Dikili Ağaç
Satış Esasları hakkındaki Tamimde yer alan esaslar çerçevesinde yürütülür. Kanuni
haklardan doğan indirimli satışlarla ilgili bu Tamimde yer verilmeyen hususlar ise;
usul ve esasların dayandığı mevzuatın ilgili hükümleri çerçevesinde yürütülür.
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EK-1

AÇIK ARTIRMALI DİKİLİ AĞAÇ E-SATIŞ ŞARTNAMESİ
İHALE TARİHİ VE SAATİ, VADE VE FAİZ ORANLARI
İhale No

Vade Sayısı

İhale Tarihi

Yıllık Vade Faizi Oranı

İhale Başlama Saati

Yıllık Gecikme Faizi Oranı

İşletme Şefliği

Yıllık Reeskont Faizi Oranı

Bölme No

Dikili Damga No

SATIŞIN KONUSU
Madde 1- Bu ihale, yukarıda 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 eihale ile açık artırmalı satışını kapsamaktadır. Bu şartnamede İşletme
Müdürlüklerinden dikili ağaçları satın almayı talep eden veya satın alan gerçek ve
tüzel kişiler müşteri olarak ifade edilecektir.
İhaleye konu dikili ağaçların ağaç cinsleri ve çap sınıflarına göre miktarları aşağıdaki
cetvelde verilmiştir.
İnce
AĞAÇ CİNSİ

Çap Sınıfı
Adet

Miktar
(m3)

I. Çap Sınıfı

Adet

Miktar
(m3)

II. Çap Sınıfı

Adet

Miktar
(m3)

III. Çap Sınıfı

Adet

Miktar
(m3)

IV. Çap Sınıfı

Adet

Miktar
(m3)

Toplam

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, şefliğe ait hacim eğrisine göre her ağacın dikili kabuklu gövde
hacmi ve toplam hacmi belirtilmiştir.
İHALENİN YAPILACAĞI YER
Madde 2- İhale esatis.ogm.gov.tr internet adresinde elektronik ortamda yapılacaktır.
İhale için tespit olunan tarih, tatil gününe rastlamışsa ihale, yapılacağı gündeki ihale
yoğunluğu da dikkate alınarak tatili takip eden ilk beş işgününde elektronik ortamda
yapılır. İhalenin yapılacağı tarih ve saate ilişkin ayrıca duyuru yapılmayacak olup,
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ertelenen ihaleye ilişkin ilan, esatis.ogm.gov.tr internet adresinde güncellenen tarih
ve saate göre yeniden yayınlanacaktır. (Değişiklik: Ek-3).
İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI
Madde 3- İhaleye katılmak isteyen müşteriler, e-satış sistemine üye olmak
zorundadır. Üyelik için; 7307 sayılı Oduna Dayalı Orman Ürünlerinin Elektronik Satış
Usul ve Esasları hakkındaki Tamimin 2.1 inci maddesinin 1 inci fıkrası (a), (b), (c), (d)
bentlerinde yer alan belgeleri kaydetmesi/kaydettirmesi gerekmektedir. (Değişiklik: Ek-3).
İhalelere katılmak isteyenler, yukarıda sayılan bentlerde ifade edilen belgelerin
kendisiyle ilgili olanlardan, Sistem üzerinden kaydedilmesi gerekenleri kendisi
kaydeder, ORBİS’e kaydedilmesi gereken belgeleri idareye müracaat ederek elektronik
ortamda veya manuel olarak kaydettirir. Kayıt işlemleri, firma yönetim merkezinin
veya kurumlar veya gelir vergisi kaydının bulunduğu en yakın İşletme Müdürlüğünce
yapılır. ORBİS sistemine kayıt edilen müşterilerden kayıt edilen belgelerle ilgili olarak
ayrıca belge istenmez.
İhaleye katılmak isteyen müşteriler, ihalelere katılabilme şartlarını taşıması
gerekmekte olup, ihaleye teminat yatıranların bu şartları taşıdığı kabul edilir. Bu
konudaki sorumluluk Müşteriye aittir.
Belgelerin geçerliliğini yitirmesi halinde; müşteri güncel bilgi ve belgeleri Sistem
üzerinden düzeltmekle, İdare tarafından ORBİS’e kaydedilmesi gereken belgeleri
idareye müracaat ederek elektronik ortamda veya manuel olarak düzelttirmekle
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. İhaleye teminat yatıranların yukarıda
sayılan incelemeleri yaptığı ve bu şartlarda satışa konu ağaçları almak istediği kabul
edilir.
TEMİNAT YATIRILMASI, TEMİNATIN İADESİ VE PEY SÜRME
Madde 5- Satışa konulan ürünlerin her metreküpünün muhammen satış bedeli,
geçici teminat miktarı Satış Öncesi Bilgi Cetvelinde her partinin karşısında ayrı ayrı
gösterilmiştir. İhaleye katılacakların pey sürecekleri partiler için, muhammen bedeli
üzerinden hesaplanacak toplam tutarın en az %3 ü oranında geçici teminatı
yatırmaları gerekmektedir. Teminatın, banka ürün ve kartları ile ödenmesi halinde
ihale başlangıç saatine kadar, muhasebe biriminin banka hesabına veya veznesine
yatırılması halinde ise, ihale ilanında belirtilen saate kadar yatırılması zorunludur.
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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
sürdürülmez.
Pey sürme muhammen bedelden artırma yapmak suretiyle Sistem üzerinden yapılır.
İhaleye pey sürüldükten sonra teklifler geri çekilemez. Elektronik ortamda yapılan
ihalede, bir satış partisine aynı tutarda teklif verilmesi durumunda sırasıyla; gün, saat,
dakika, saniye ve salise bilgilerine göre ilk teklif veren Müşteri üzerine parti ihale
edilir.
Sistemin saldırıya ve hack girişimlerine maruz kalması, sunucu hizmeti sağlayan İdare
kaynaklı erişim kesintilerinin olması veya teknik bir aksaklığın oluşması durumunda
İdare, devam eden veya sonlanan ihaleleri erteleme, iptal etme veya ihale, satış ve
ödeme sürelerini uzatma hakkına sahiptir. İhalenin iptal edilmesi durumunda o
ihaleye teklif veren tüm Müşterilerin teklifleri geçersiz olacaktır. İhalenin iptal
edilmesi durumunda teminatlar iade edilecek olup, Müşteriler, İdareden teminat
iadesi dışında herhangi bir hak talebinde bulunamazlar. (Değişiklik: Ek-3).
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 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
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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-2).
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. Geçici teminat
ödemesinin kredi kartı ile yapılmış olması halinde aynı gün iadesi gerektiğinde POS
üzerinden işlem iptali ile teminatın iadesi sağlanacaktır. Ancak; kredi kartı ile
teminatın ödenmesinden sonraki günlerde iadesi gerektiğinde söz konusu işlem
bedeli, İdarenin hesaplarına intikal ettiği tarihte müşterinin banka hesaplarına
nakden iadesi sağlanacaktır.
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
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- Teminat yatıran ve şartnameyi ihale başlangıç saatinden önce Sistem
üzerinden onaylayan müşteri şartname hükümlerini okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Artırma sonunda en yüksek pey süren müşteri üzerine geçici ihale yapılır. 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. Ancak; kredi kartı ile ödenen
teminatların İdarenin hesaplarına intikal ettiği tarihte müşterinin banka hesaplarına
nakden iadesi sağlanacaktır. 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
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satışının ihale öncesi, ihale esnasında veya sonrasında iptal edilmesi durumunda
müşteriler idareden herhangi bir hak talebinde bulunamaz. Bu durumda yatırılmış
olan teminatlar iade edilir. Geçici teminat ödemesinin kredi kartı ile yapılmış olması
halinde aynı gün iadesi gerektiğinde POS üzerinden işlem iptali ile teminatın iadesi
sağlanacaktır. Ancak; kredi kartı ile teminatın ödenmesinden sonraki günlerde iadesi
gerektiğinde söz konusu işlem bedeli, İdarenin hesaplarına intikal ettiği tarihte
müşterinin banka hesaplarına nakden iadesi sağlanacaktır.
PAZARLIĞA KALAN ÜRÜNLERİN SATIŞLARI
Madde 16- Açık artırmalı satışta müşteri çıkmayan ve komisyonca 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 onaylatılarak/
imzalatılarak satış doğrudan yapılır. Müşterinin talebi halinde kesin teminat yatırmak
ve şartnameyi onaylamak/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 İşletme Müdürlüğünün
kaydına girdiği tarihi izleyen en geç 5 iş günü içinde tebligat Sistem üzerinden yapılır.
Müşteriler, Sistem üzerinden yapılacak bu tebligatı şahıslarına yapılmış gibi kabul
etmeye mecburdur.
İdare tarafından Müşterilere Sistem üzerinden yapılacak tebligat, duyuru vb. teyit
aranmaz ve bu süreçlere ait bildirim zamanı, konusu ve içeriği gibi bilgiler Sistem
üzerinde kayıt altına alınır.
Sistem üzerinden yapılan tebligatlarda, tebligatın Müşteri veya Kullanıcının Bildirim
Kutusuna ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır. İdare
tarafından Sistem üzerinden yapılacak tebligat işlemleri iş günü ve mesai saatlerine
bağlı kalınmaksızın her zaman gerçekleştirilebilir. Ancak, tebligatın mesai saatleri
dışında yapılması halinde tebligatın geçerliliği ilk iş gününden başlatılır. Duyuru, ilan
ve diğer bildirimlerin Müşterilere ait Sistemde yer alan Bildirim Kutusuna ulaştığı
tarih, bildirim tarihi olarak kabul edilir. Müşteriler, İdare ile yapılacak yazışmalarda
e-posta, SMS kullanamaz. Müşterinin yapacağı bildirimler; İdarenin ilgili birimine
yazılı müracaat, KEP adresine bildirim veya faks yoluyla olacaktır.
MÜHENDİS ÇALIŞTIRMA ZORUNLULUĞU
Madde 18- Dikili ağaç satışı yaptırmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, Bölge
Müdürlüğü dâhilinde 60 günlük üretim periyodunda 500 m3 ve üzeri satışlar için
ihalenin kesinleşmesini müteakip satış yaptırmadan önce, 5531 sayılı Orman
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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,
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,
Sistem üzerinden kaydetmeyi, İdare tarafından ORBİS’e kaydedilmesi gereken
durumda idareye müracaat ederek elektronik ortamda veya manuel olarak
kaydettirmeyi kabul eder.
Madde 19- Müşterinin, hizmet akdine dayalı veya danışmanlık hizmet sözleşmesiyle
çalıştırdığı orman mühendisleri veya orman yüksek mühendisleri üretim işlerinin;
a) Üretime ilk başlarken üreticilere TS 1214 Ağaç Kesme ve Kesmede Güvenlik
Kuralları standardına ve Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Ağaç Kesme ve Boylama
Operatörü (Seviye 3) ile Sürütme ve Yükleme İşçisi (Seviye 3) veya Orman Üretim
İşçisi (Seviye 3) Ulusal Meslek Standartları ile teknik, ekonomik ve iş güvenliği
gereklerine uyumlu çalışmanın nasıl yapılacağı noktasında bilgilendirmede
bulunması gerekmektedir.
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 saha teslim
tesellümünde ve makta muayenesi yapılırken sahada fiilen bulundurmak zorunda
olup, mühendis saha teslimi ve makta muayenesi için düzenlenecek tutanakları
imzalamak zorundadır. Ayrıca, saha teslim ve makta muayenesi dışında müşteri
görevli mühendisi yukarıda yapılan açıklama çerçevesinde idareyle belirledikleri iş
takvimine göre ....... gün zorunlu, ...... gün esnek olarak iş mahallinde bulundurmak
zorundadır. Mühendisin sorumluluklarını yerine getirmediğinin (sahada zorunlu
olarak fiilen bulunması gereken süreçlerde fiilen bulunmaması vb.) idare tarafından
tespiti durumunda; durum bir tutanağa bağlanmak suretiyle Orman Mühendisleri
Odasına bilgi verilir.
SATIŞIN YAPILMASI
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Madde 20- Müşterinin, tebliğ tarihi sayılan günden itibaren 15 gün içinde (tebliğ
edilen gün sayılmaz) geçici teminatını kesin teminata çıkarması ve satış şartnamesine
göre satış işlemini yaptırması gerekmektedir. Satış için verilen 15 günlük süre içinde
müşterinin geçici teminatını kesin teminata çıkarması, gecikme faizini peşin ödemesi
şartıyla satış işlemini yaptırması için verilen 15 günlük sürenin bitiminden itibaren 15
güne kadar (onbeşinci gün dahil) ek bir süre daha verilebilir. Ek süre uzatımı yaptıran
müşterinin verilen süre bitiminden önce satışı yaptırmaları halinde, kalan süreye
tekabül eden faiz müşteriye fatura veya fatura yerine geçen belge karşılığında iade
edilir veya satış işlemine mahsup edilir.
Madde 21- Dikili ağaç satış ihalesine katılacak olan müşterinin, geçici teminatı
yatırması ve ihalenin üzerine kalması durumunda, o partiyi ihale bedeli üzerinden
peşin veya vadeli olarak 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.
Müşteriler, vadeli olarak yapılacak satışlarda ihaleye konu dikili ağaçları, ihale fiyatı
üzerinden %...........sı peşin ve geri kalanını........ ay vade ile satın almayı kabul etmiş
sayılır.
Vadeli satış yapılması halinde; peşinat dışında kalan borç ile 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
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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.
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 işaretlenecek olup, bu fertlerin 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 verilmiş ise ek süre
içinde satışı yaptırmak zorunda olup, satışla birlikte saha teslimi de yapılacaktır. Dikili
ağaç satışında üretim (kesme, 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.
Müşteri dikili ağaç satışına konu maktayı teslim almadığı 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.
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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.
Madde 33- Üretim, TS 1214 Ağaç Kesme ve Kesmede Güvenlik Kuralları standardına
ve Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Ağaç Kesme ve Boylama Operatörü (Seviye 3) ile
Sürütme ve Yükleme İşçisi (Seviye 3) veya Orman Üretim İşçisi (Seviye 3) Ulusal
Meslek Standartlarına 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.
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. Taşıma
belgesi düzenlenirken ürünün araç üzerinde kapladığı hacmin eni, boyu ve yüksekliği
ölçülüp yazılır.
Madde 37- İbreli yuvarlak yapacak odunların kabukları soyulacaktır/soyulmayacaktır.
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
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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. Taşıma belgesiz 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
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 kurallar 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 adları ile araç plakalarını 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. Damgasız ve usulsüz ağaç kesilmesi veya başka bir nedenle
satışın yargıya taşınması durumunda varsa teminat emanete alınarak mahkeme
kararına göre işlem yapılır. Mahkeme kararında teminatın irat kaydedilmesine ait bir
hüküm bulunmuyorsa, 6831 sayılı Kanun hükümlerine göre varsa cezaların müşteri
tarafından ödenmesi, ödemesi yapılan damgasız ve usulsüz ağaç kesimi dışında kalan
diğer şartname hükümlerinin yerine getirilmesi halinde kesin teminat iade edilir.
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
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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
%0,1 (bindebiri)'i 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, kalan ürünler dikili ağaç satışı
olarak açık artırma ile satılabilir veya üretim idarece yaptırılarak elde edilen ürünler
açık artırmalı satış yolu ile en kısa zamanda pazarlama yoluna gidilir. Bu durumda
gecikme cezası ile idarece yapılan üretim ve satış giderleri %20 fazlasıyla, satılan mal
bedelinden düşülerek geri kalan meblağ müşteriye iade edilir. İlk ihalede satılamayan
ürün ve dikili ağaçlar, daha sonraki ihalelerde indirim yapılmak suretiyle satışa arz
edilebilir. 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 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 ve önceden öngörülmeyen olağanüstü durumların ortaya çıkması ve
müşterinin de bildirimde bulunması halinde; Bölge Müdürlüğünce oluşturulacak bir
komisyon tarafından gerekçeleri de belirtilerek durum bir rapora bağlanmak kaydıyla
satış Bölge Müdürlüğünce iptal edilebilir. Bu durumda üretime hiç başlanmamışsa
alınan bedellerle teminat müşteriye iade edilir. Üretime başlanmış ise kalan ürünler
için işletme müdürlüğünce tespitler yapılarak teminat ile kalan dikili ağaçlara ait
bedeller iade edilir. Makta ve/veya rampada kesilmiş olarak bulunan ürünler
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müşteriye aittir. Müşteri bu durumda herhangi bir hak talebinde bulunamaz.
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,
dikili ağaç satışı dışında kalan 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 dikili ağaç
satışı dışında kalan ağaçların üretimi idarece yaptırılarak değerlendirilir.
Dikili ağaç satışı yapıldıktan sonra bölme içerisinde yol şebeke planı dahilinde yeni
yol yapılması veya üretim çalışmaları için havai hat kurulması halinde çalışmayı
engelleyen ağaçlar, dikili ağaç satışı yaptıranın da kabul etmesi halinde, Bölge
Müdürlüğünce görevlendirilecek bir komisyon marifeti ile incelenir. Komisyon
tarafından uygun görülmesi halinde yol güzergahları şebeke planına bağlı kalınarak,
diğer geçiş güzergahları ise ilgili komisyon tarafından belirlenerek, bu güzergahtaki
ağaçlar dikili ağaç satışı ile Müşteriye satılabilir. Satış, bölmedeki dikili ağaçların
satıldığı birim fiyat üzerinden yapılır. (Değişiklik: Ek-4).
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 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.
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
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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.
Madde 56- Tensil sahalarında verilen ek süreler de dahil olmak üzere müşteri
tarafından işin zamanında bitirilememesi halinde; bölge müdür yardımcısı
başkanlığında, silvikültür ve işletme pazarlama şube müdürleri ile ilgili işletme
müdüründen oluşan bir komisyon tarafından bir tutanak düzenlenmek suretiyle
sahadaki üretim işi durdurularak, üretim işi teknik şartların oluştuğu ilk süreye kadar
ertelenebilir. Komisyonca düzenlenecek olan tutanakta, işin bitirilememesinin
sebepleri, erteleme gerekçeleri, işe tekrar ne zaman başlanacağı ve işin durdurulması
süreci dışında kalan süre için toplam ihale tutarının %0,1 (bindebiri)'i kadar gecikme
cezası uygulanıp uygulanmayacağı bilgilerine yer verilir. İşin durdurulması
durumunda, müşteri herhangi bir hak talebinde bulunamaz.
MÜŞTERİNİN TAAHHÜDÜNDEN DÖNMESİ
Madde 57- Üzerine geçici ihale yapılan müşterinin satış talebinden vazgeçtiğini
bildirmesi veya kendisine bildirilen sürelerde ürün bedelini yatırmaması halinde,
teminatı irad kaydedilerek durum müşteriye bildirilir. Bu durumdaki ürünler;
teminatı irad kaydedilen müşteriye de duyurulmak kaydıyla açık artırmalı dikili ağaç
satışına konu edilir. En az iki defa açık artırmalı dikili ağaç satışına konu edildiği halde
satılamayan dikili ağaçların üretimi idarece yaptırıldıktan sonra, elde edilen ürünlerin
en kısa zamanda açık artırmalı satış yoluyla pazarlanması yoluna gidilir. Birinci 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, son ihale muhammen bedelinden yüksek bir
fiyatla tahsisen de satılabilir. Bu durumda;
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 gecikme faizi 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
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kabul eder.
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 gecikme faizi
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 gecikme faizinden 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 58- 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 yapılan bu satış sonunda müşteri aleyhine fiyat
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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 59- 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 taahhüdünden vazgeçen ve mücbir sebepler dışında
taahhüdünü sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmeyen
müşterilerden bu fiil ve davranışları bir takvim yılı içerisinde Genel Müdürlük bazında
beş kez tekerrür ettirenler ile almış olduğu işle ilgili olarak damgasız ve usulsüz ağaç
kesenlerden Mahkeme sonucunda ceza alanlara 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.
Madde 60- 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. Üretim işçiliği için, bir
sözleşme dahilinde üretim şirketinden hizmet alınması durumunda, üretim şirketi
işçi-işveren ilişkisi üzerinden yukarıda sayılan kanunlar çerçevesinde ve sosyal
güvenlik mevzuatı açısından sorumlu olacaktır. Karayolları Trafik Kanununa aykırı
yükleme ve taşımadan müşteri sorumludur.
Madde 61- Müşteri Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) işle ilgili bildirimde bulunacak
olup, ayrıca İşletme Müdürlüğünce Bölge Müdürlüğünün ihale onay yazısının İşletme
Müdürlüğü kaydına girdiği tarihten itibaren 15 gün içinde satışın konusu, alıcısı, yeri
ve mahiyeti hakkında SGK’ya bildirimde bulunulacaktır.
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Madde 62- 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 63- Elektronik satış sistemi ile ilgili yapılacak tüm işlemlerde Sistem saati
geçerli olacaktır.
Madde 64- Şartnamenin uygulanmasından doğacak her türlü anlaşmazlıklar,
şartnameye konu satışın yapıldığı İşletme Müdürlüğü merkezinin bulunduğu yargı
çevresindeki yetkili mahkemelerce çözümlenir.
Özel Şartlar-..................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Yukarıdaki 64 madde halinde belirtilen genel ve ….. madde halinde belirtilen özel
şartlara göre düzenlenen bu şartnameyi tamamen okudum ve hükümlerini aynen
kabul ediyorum. ....../...../20....
MÜŞTERİ
Adı Soyadı
Onay/Elektronik İmza
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ODUN ÜRÜNLERİ AÇIK ARTIRMALI E-SATIŞ ŞARTNAMESİ
İHALE TARİHİ VE SAATİ, VADE VE FAİZ ORANLARI
İhale No

Vade Sayısı

İhale Tarihi

Yıllık Vade Faizi Oranı

İhale Başlama Saati

Yıllık Gecikme Faizi Oranı

Satış Miktarı (m3/ster)

Yıllık Reeskont Faizi Oranı

SATIŞIN KONUSU
Madde 1- Bu ihale, Satış Öncesi Bilgi Cetvelinde satış yeri, parti no, cinsi, miktarı,
muhammen bedel ve geçici teminatı yazılı olan orman ürünleri/müsadereli ürünlerin
e-ihale ile açık artırmalı satışını kapsamaktadır. Bu şartnamede İşletme
Müdürlüklerinden orman ürünü veya müsadereli ürün satın almayı talep eden veya
satın alan gerçek ve tüzel kişiler müşteri olarak ifade edilecektir.
İHALENİN YAPILACAĞI YER
Madde 2- İhale esatis.ogm.gov.tr internet adresinde elektronik ortamda yapılacaktır.
İhale için tespit olunan tarih, tatil gününe rastlamışsa ihale, yapılacağı gündeki ihale
yoğunluğu da dikkate alınarak tatili takip eden ilk beş işgününde elektronik ortamda
yapılır. İhalenin yapılacağı tarih ve saate ilişkin ayrıca duyuru yapılmayacak olup,
ertelenen ihaleye ilişkin ilan, esatis.ogm.gov.tr internet adresinde güncellenen tarih
ve saate göre yeniden yayınlanacaktır. (Değişiklik: Ek-3).
İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI
Madde 3- İhaleye katılmak isteyen müşteriler, e-satış sistemine üye olmak
zorundadır. Üyelik için; 7307 sayılı Oduna Dayalı Orman Ürünlerinin Elektronik Satış
Usul ve Esasları hakkındaki Tamimin 2.1 inci maddesinin 1 inci fıkrası (a), (b), (c), (ç)
ve (d) bentlerinde yer alan belgeleri kaydetmesi/kaydettirmesi gerekmektedir.
(Değişiklik: Ek-3).

İhalelere katılmak isteyenler, yukarıda sayılan bentlerde ifade edilen belgelerin
kendisiyle ilgili olanlardan, Sistem üzerinden kaydedilmesi gerekenleri kendisi
kaydeder, ORBİS’e kaydedilmesi gereken belgeleri idareye müracaat ederek elektronik
ortamda veya manuel olarak kaydettirir. Kayıt işlemleri, firma yönetim merkezinin
veya kurumlar veya gelir vergisi kaydının bulunduğu en yakın İşletme Müdürlüğünce
yapılır. ORBİS sistemine kayıt edilen müşterilerden kayıt edilen belgelerle ilgili olarak
ayrıca belge istenmez.
Katılım Sağlanacak İhaleler İçin İstenilecek Belgeler
Metreküp ölçü birimi ile üretilen yapacak orman ürünü (tomruk, tel direği, maden
direği, kabuksuz kağıtlık, sanayi odunu vb.) ihalelerine;
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-Ticaret Odası, Sanayi Odası, Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olanlardan
faaliyet konusu kereste, kontrplak, kaplama, lamine, palet vb. üretimi, ticareti,
işlemesi yapan veya kullanan,
-Esnaf ve sanaatkarlardan faaliyet konusu yapacak orman ürünü üretimi,
ticareti, işlemesi yapan veya kullanan,
-İnşaat yapan veya maden üretimi yapan,
gerçek ve tüzel kişiler ihale öncesinde 2.1 inci maddenin (a), (b), (c), (ç), (d)
bentlerinde yer alan belgeleri,
Ster veya ağırlık ölçü birimi ile satılan (kabuklu kâğıtlık odun, ince ve yarma sanayi
odunu, lif-yonga odunu, sırık, çubuk, yakacak odun, kök odunu, kesim artığı, süceyrat
vb.) orman ürünü ihalelerine, faaliyet konusu oduna dayalı orman ürünü üretimini,
ticaretini, işlemeyi veya kullanmayı gerektiren müşteriler ihale öncesinde 2.1 inci
maddenin (a), (b), (c), (ç), (d) bentlerinde yer alan belgeleri,
Müsadereli ürün satışlarına katılmak isteyen müşteriler ihale öncesinde, 2.1 inci
maddenin (a), (b), (c), (ç), (d) bentlerinde yer alan belgeleri,
kayıt etmesi/ettirmesi gerekmektedir.
İhaleye katılmak isteyen müşteriler, yukarıda ifade edilen ihalelere katılabilme
şartlarını taşıması gerekmekte olup, ihaleye teminat yatıranların bu şartları taşıdığı
kabul edilir. Bu konudaki sorumluluk Müşteriye aittir.
Belgelerin geçerliliğini yitirmesi halinde; müşteri güncel bilgi ve belgeleri Sistem
üzerinden düzeltmekle, İdare tarafından ORBİS’e kaydedilmesi gereken belgeleri
idareye müracaat ederek elektronik ortamda veya manuel olarak düzelttirmekle
yükümlüdür.
GEÇİCİ VE KESİN TEMİNAT YATIRILMASI VE PEY SÜRME
Madde 4- Satışa konan ürünlerin her m3/sterinin muhammen satış bedeli, geçici
teminat miktarı Satış Öncesi Bilgi Cetvelinde her partinin karşısında ayrı ayrı
gösterilmiştir. İhaleye katılacakların pey sürecekleri partiler için, muhammen bedeli
üzerinden hesaplanacak toplam tutarın en az %3 ü oranında geçici teminatı
yatırmaları gerekmektedir. Teminatın, banka ürün ve kartları ile ödenmesi halinde
ihale başlangıç saatine kadar, muhasebe biriminin banka hesabına veya veznesine
yatırılması halinde ise, ihale ilanında belirtilen saate kadar yatırılması zorunludur.
Madde 5- Geçici teminat satışa konu partinin; muhammen bedeli üzerinden
hesaplanacak toplam tutarın %3 ü, kesin teminat ise toplam ihale bedelinin % 6’sıdır.
Geçici teminatı yatırılmayan hiçbir partiye pey sürdürülmez.
Pey sürme muhammen bedelden artırma yapmak suretiyle Sistem üzerinden yapılır.
İhaleye pey sürüldükten sonra teklifler geri çekilemez. Elektronik ortamda yapılan
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ihalede, bir satış partisine aynı tutarda teklif verilmesi durumunda sırasıyla; gün, saat,
dakika, saniye ve salise bilgilerine göre ilk teklif veren Müşteri üzerine parti ihale
edilir.
Sistemin saldırıya ve hack girişimlerine maruz kalması, sunucu hizmeti sağlayan İdare
kaynaklı erişim kesintilerinin olması veya teknik bir aksaklığın oluşması durumunda
İdare, devam eden veya sonlanan ihaleleri erteleme, iptal etme veya ihale, satış ve
ödeme sürelerini uzatma hakkına sahiptir. İhalenin iptal edilmesi durumunda o
ihaleye teklif veren tüm Müşterilerin teklifleri geçersiz olacaktır. İhalenin iptal
edilmesi durumunda teminatlar iade edilecek olup, Müşteriler, İdareden teminat
iadesi dışında herhangi bir hak talebinde bulunamazlar. (Değişiklik: Ek-3).
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 6- Her ne suretle olursa olsun idarece alınan teminatlar haczedilemez ve
üzerine ihtiyati tedbir konulamaz. Verilen teminat, teminat olarak kabul edilen diğer
değerlerle değiştirilebilir.
Madde 7- Teminat olarak, tedavüldeki Türk Lirası, banka ve özel finans kurumlarının
verecekleri süresiz teminat mektupları, banka ürün ve kartları ile yapılan tahsilatlar
kabul edilir. Teminat, ürünün tamamının satışının yapılmasına müteakip müşteriye
aynen iade edilebileceği gibi satış bedeline de mahsup edilebilir.
Madde 8- 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-2).
Madde 9- Bir partiye geçici teminatı yatıran müşterinin ihaleye katılmaması veya
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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. Geçici teminat
ödemesinin kredi kartı ile yapılmış olması halinde aynı gün iadesi gerektiğinde POS
üzerinden işlem iptali ile teminatın iadesi sağlanacaktır. Ancak; kredi kartı ile
teminatın ödenmesinden sonraki günlerde iadesi gerektiğinde söz konusu işlem
bedeli, İdarenin hesaplarına intikal ettiği tarihte müşterinin banka hesaplarına
nakden iadesi sağlanacaktır.
Madde 10- Vadeli satış yaptıran müşterinin vade bitiminden önce ürün bedeli için
vermiş olduğu teminat karşılığını ödemesi halinde, kalan süreye tekabül eden faiz
müşteriye fatura veya fatura yerine geçen belge karşılığında iade edilir.
GEÇİCİ İHALENİN ONAYLANMASI
Madde 11- Teminat yatıran ve şartnameyi ihale başlangıç saatinden önce Sistem
üzerinden onaylayan müşteri şartname hükümlerini okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Artırma sonunda en yüksek pey süren müşteri üzerine geçici ihale yapılır. 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. Ancak, kredi kartı ile ödenen
teminatların İdarenin hesaplarına intikal ettiği tarihte müşterinin banka hesaplarına
nakden iadesi sağlanacaktır. Bu durumda geçici ihalesi yapılmayan veya Bölge
Müdürlüğünce onaylanmayan partiler yeniden satışa arz edilir. Müşteri bundan
dolayı hiçbir hak talebinde bulunamaz.
Madde 12- 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. Geçici teminat ödemesinin kredi kartı ile yapılmış olması
halinde aynı gün iadesi gerektiğinde POS üzerinden işlem iptali ile teminatın iadesi
sağlanacaktır. Ancak; kredi kartı ile teminatın ödenmesinden sonraki günlerde iadesi
gerektiğinde söz konusu işlem bedeli, İdarenin hesaplarına intikal ettiği tarihte
müşterinin banka hesaplarına nakden iadesi sağlanacaktır.
ÜRÜN STANDARTLARI VE MÜŞTERİNİN ÜRÜNÜ KONTROL ETMESİ
Madde 13- Standartlara uygun olarak satışa çıkarılan ürünlerin ölçüsü, İstif Ebat
Listelerinde gösterilmiştir. Teslimat sırasında ürünlerde standart dâhilinde olan
kusurlar nedeniyle hiçbir ürün değiştirilemez, geri bırakılamaz. Müşterilerin satış
öncesinde satış partisini oluşturan ürünlerin ölçü ile standartlarını satış yerinde
kontrol etmesi ve bu ölçü ile standartları kabul etmiş olarak satışa iştiraki zorunludur.
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Ancak, ürünün satışının yapıldığı tarihten sonraki 20 gün içerisinde ve nakliyata
başlamadan evvel, müşteri istif yerinde mevcut ürünlerin adet ve boyut noksanlığı ile
standardına uygun olmadığını veya miktar olarak eksik olduğunu iddia ettiği takdirde;
yeniden yapılacak ölçme masrafı kendisine ait olmak ve kendisi veya kanuni vekilini
ölçüde hazır bulundurmak şartıyla İşletme Müdürü tarafından oluşturulacak bir
komisyon tarafından tekrar ölçü ve standart kontrolü yapılır. Müşteri haklı çıktığı
takdirde (hata oranının metreküplü ürünlere ait partilerde hacim olarak %7, sterli
ürünlerde %10’u geçmesi halinde) ölçüm için yapılan masraf idarece karşılanır.
İşletme Müdürlüğü de gerek gördüğü takdirde, masrafı kendisine ait olmak üzere
satış partisini yeniden ölçebilir.
Metreküp ve sterli orman ürünlerinde adet ve boyutlarda yanlışlık tespit edildiğinde,
yeniden hesaplanan parti miktarına göre satış işlemi düzeltilir.
Metreküplü ürünlere ait partilerde hacim olarak %7’ye kadar (%7 dâhil) standardına
uymayan ürün çıkarsa parti kabul edilir. Hacim olarak standardına uymayan ürünler
%7 den fazla çıkarsa müşteri ürünü alıp almamakta serbesttir.
Sterli orman ürünlerinde, partinin çeşitli yerlerinden gelişi güzel numune alınır.
Numune miktarı 2 sterden az, 5 sterden çok olamaz. Alınan numune içerisindeki
standarda uymayan sterli orman ürününün miktarı %10 a kadar (%10 dâhil) ise parti
kabul edilir. Bulunan sonuçlar bu miktardan fazla ise, parti standarda aykırı sayılır. Bu
durumda müşteri ürünü alıp almamakta serbesttir.
Müşteri ihaleye katılmadan önce satış yerine giden yollar ile çalışma yapacağı
sahaları incelemiş olması zorunlu olup, ihaleye katılarak pey sürenlerin bu incelemeyi
yaptığı ve bu şartlarda ihaleyi almak istediği kabul edilecektir.
TEBLİGAT YAPILMASI
Madde 14- İhale komisyonunca yapılan ihale Bölge Müdürlüğünün onayı ile
kesinleşir (Müsadereli satışlarda komisyonların satışı kesin olup, ayrıca Bölge
Müdürlüğünden onay alınmayacaktır). Bölge Müdürlüğünce onaylanan ihale
kararının İşletme Müdürlüğünün kaydına girdiği tarihi izleyen en geç 5 iş günü içinde
tebligat Sistem üzerinden yapılır. Müşteriler, Sistem üzerinden yapılacak bu tebligatı
şahıslarına yapılmış gibi kabul etmeye mecburdur.
İdare tarafından Müşterilere Sistem üzerinden yapılacak tebligat, duyuru vb. teyit
aranmaz ve bu süreçlere ait bildirim zamanı, konusu ve içeriği gibi bilgiler Sistem
üzerinde kayıt altına alınır.
Sistem üzerinden yapılan tebligatlarda, tebligatın Müşteri veya Kullanıcının Bildirim
Kutusuna ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır. İdare
tarafından Sistem üzerinden yapılacak tebligat işlemleri iş günü ve mesai saatlerine
bağlı kalınmaksızın her zaman gerçekleştirilebilir. Ancak, tebligatın mesai saatleri
dışında yapılması halinde tebligatın geçerliliği ilk iş gününden başlatılır. Duyuru, ilan
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ve diğer bildirimlerin Müşterilere ait Sistemde yer alan Bildirim Kutusuna ulaştığı
tarih, bildirim tarihi olarak kabul edilir. Müşteriler, İdare ile yapılacak yazışmalarda
e-posta, SMS kullanamaz. Müşterinin yapacağı bildirimler; İdarenin ilgili birimine
yazılı müracaat, KEP adresine bildirim veya faks yoluyla olacaktır.
SATIŞIN YAPILMASI, VADE SÜRELERİ VE FAİZ ORANLARI
Madde 15- Müşterinin, tebliğ tarihi sayılan günden itibaren 15 gün içinde (tebliğ
edilen gün sayılmaz) geçici teminatını kesin teminata çıkarması ve satış şartnamesine
göre satış işlemini yaptırması gerekmektedir. Ancak, 15 günlük satış süresi içinde
teslim tesellümü yapılarak satışı yaptırılan partilerde geçici teminatın kesin teminata
çıkarılmasına gerek yoktur.
Madde 16- Satış peşin bedelle yapılabileceği gibi, vadeli olarak da yapılabilir
(Müsadereli ürün satışları peşin bedelle yapılacak olup, vade uygulanmayacaktır).
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 dışında kalan borç ile yıllık vade faizi, banka
ürün ve kartları ile ödenebileceği gibi teminat alınmak suretiyle de satış yapılabilir.
Satış süresi içinde satışını yaptırmayan ve ek süre talebinde bulunmayan müşteriler
taahhüdünden dönmüş sayılarak teminatı irad kaydedilir ve şartname hükümlerine
göre gerekli işlem yapılır.
Satış için verilen 15 günlük süre içinde müşterinin geçici teminatını kesin teminata
çıkarması, gecikme faizini peşin ödemesi şartıyla satış işlemini yaptırması için verilen
15 günlük sürenin bitiminden itibaren 15 güne kadar (onbeşinci gün dahil) ek bir süre
daha verilebilir. Ek süre uzatımı yaptıran müşterinin verilen süre bitiminden önce
satışı yaptırmaları halinde, kalan süreye tekabül eden faiz müşteriye fatura veya
fatura yerine geçen belge karşılığında iade edilir veya satış işlemine mahsup edilir.
Yukarıdaki süreler içinde ödemeye ait şartlar yerine getirilmemiş olursa müşteri
taahhüdünden dönmüş sayılacağından, satış bozularak hiç bir mahkemeden hüküm
ve karar alınmasına ve protesto çekilmesine gerek kalmaksızın teminatı irad
kaydedilir ve şartname hükümleri uygulanır. Bundan dolayı müşteri hiçbir surette hak
talebinde bulunamaz.
Madde 17- Tomruk, tel direği, maden direği, kabuksuz kağıtlık, sanayi odunu gibi
metreküp ölçü birimi ile satılan ürün ihalelerine katılacak olan müşteri, 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 sayılacaktır.
Kabuklu kağıtlık, ince ve yarma sanayi odunu, lif-yonga, sırık, çubuk, yakacak gibi ster
veya kental ölçü birimi ile satılan ürün ihalelerine katılmak isteyen müşteri, geçici
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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 sayılacaktır.
Müsadereli ürün ihalesine katılacak olan müşteri, geçici teminatı yatırması ve
ihalenin üzerine kalması durumunda, o partiyi ihale bedeli üzerinden peşin olarak
satın almayı kabul etmiş sayılacaktır.
Madde 18- Vadesi sonunda ödenmeyen borçlara ait teminatlar müşteriye herhangi
bir duyuruya gerek görülmeksizin nakte çevrilir.
PAZARLIĞA KALAN ÜRÜNLERİN SATIŞLARI
Madde 19- Açık arttırmalı satışta müşteri çıkmayan ve komisyonca 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 onaylatılarak/
imzalatılarak satış doğrudan yapılır. Müşterinin talebi halinde kesin teminat yatırmak
ve şartnameyi onaylamak/imzalamak kaydıyla 15 gün içerisinde de satış yapılabilir.
Bu süreler, içinde satışı yaptırmaması halinde müşteri taahhüdünden dönmüş sayılıp
şartname hükümlerine göre işlem yapılır.
MÜŞTERİNİN TAAHHÜDÜNDEN DÖNMESİ
Madde 20- Üzerine geçici ihale yapılan müşterinin satış talebinden vazgeçtiğini
bildirmesi veya kendisine bildirilen sürelerde ürün bedelini yatırmaması halinde,
teminatı irad kaydedilerek durum müşteriye bildirilir. Teminatı irat kaydedilen ürün
aynı muhammen satış bedeli üzerinden ilk müşterisine de duyurulmak suretiyle
İşletme Müdürlüğünce düzenlenecek ilk satışla birlikte açık artırmaya çıkarılır. İlk
ihalede satılamayan bu ürünlerin ikinci ya da daha sonraki ihalelerinde fiyat indirimi
yapılabileceği gibi, son ihale muhammen bedelinden yüksek bir fiyatla tahsisen de
satılabilir. Bu durumda;
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 gecikme faizi 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
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kabul eder.
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 gecikme faizi
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 gecikme faizinden 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.
TESLİM-TESELLÜM VE GENEL HÜKÜMLER
Madde 21- Satışın yapıldığı tarihten sonra satış yerlerinden en geç 20 gün içinde
ürünleri teslim etme ve teslim alma işi yapılır. Bu süre içinde müşteri ürünleri teslim
almaya gelmediği takdirde, bu partinin satış işlemine esas olan cins, nevi, miktarı,
boyut ve sınıfı ile müşteri tarafından aynen teslim alınmış sayılır. Bedeli yatırılmış
partinin teslim alındığı veya teslim alınmış sayıldığı (satışın yapıldığı tarihden itibaren
en geç 20 nci gün) tarihten itibaren her türlü sorumluluk müşteriye aittir. Bu konuda
İşletme Müdürlüğünün herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.
Teslim tesellüm tutanağının imzalanmasından sonra müşteri görevli personelin
nezaretinde aldığı ürüne kendi işaretini tatbik edebilir. Tatbik edilecek bu işaret
30x50 cm. ebatlarını geçemez.
Madde 22- Satışla ilgili her türlü vergi (tellaliye harcı, KDV, karar pulu, vs.), fon ve
resimlerin ödenmesi müşteriye aittir. Vergi, fon ve resimler satış sırasında peşin
olarak tahsil edilir.
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Madde 23- Müşterinin satın aldığı orman ürünlerini istif yerlerinden kaldırması stok
yığılması ve karışıklıkların önlenmesi bakımından önemlidir. Müşterinin satın aldığı
orman ürünlerini satış yerlerinden taşıması için, satış tarihinden itibaren 30 gün süre
ile hiç bir ücret alınmadan izin verilebilir.
Otuz günü aşan sürelerde stok yığılması, yer darlığı, kabuk böceği tehlikesi, çalınma
ihtimali vb. olması durumunda İşletme Müdürlüğünce müşteriye satın aldığı ürünü
satış yerinden taşıması için tebligat yapılır. Yapılan tebligatta makul bir süre verilerek,
müşterinin verilen süre içerisinde ürünü satış yerinden taşıması istenir. Verilen süre
içerisinde ürünlerin satış yerlerinden kaldırılmaması durumunda, verilen sürenin
bitiminden itibaren o partinin satış tutarı üzerinden (vergi, resim, fon, harçlar hariç)
günlük %0,1 (bindebiri) oranında gecikme cezası alınır.
Mücbir sebepler dışında satış tarihinden itibaren 9 ay içinde satış yerinden
kaldırılmayan ürünlere 2886 sayılı Kanunun 59 uncu maddesi gereğince işlem
yapılarak, İşletme Müdürlüğünce 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. İşletme
Müdürlüğünce yapılan bu satış sonunda müşteri aleyhine fiyat farkı oluştuğu
takdirde, müşteri hiçbir suretle bu farkı talep edemez.
Madde 24- Müşterinin kendisine ait olmayan ürünleri, bilerek veya bilmeyerek
kaçırması, İşletmeye ait taşınır veya taşınmazları 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 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 satış partisinin istif yerlerinden kaldırılmasına müsaade edilir. Varsa teminatı,
İşletme Müdürlüğünce iadesinde bir mahzur görülmediği takdirde iade edilir.
Müşteri üçüncü şahıslara verdiği zarardan doğrudan ilgili şahıslara karşı sorumludur.
Madde 25- Müşteri satın aldığı ürünleri istif yerinden aynen nakletmeye mecburdur.
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Satılan ürün İşletme Müdürlüğünden izin alınmadıkça satış yerinde imal edilemez.
Madde 26- 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. Damgasız ve usulsüz ağaç kesilmesi veya başka bir nedenle
satışın yargıya taşınması durumunda varsa teminat emanete alınarak mahkeme
kararına göre işlem yapılır. Mahkeme kararında teminatın irat kaydedilmesine ait bir
hüküm bulunmuyorsa, 6831 sayılı Kanun hükümlerine göre varsa cezaların müşteri
tarafından ödenmesi, ödemesi yapılan damgasız ve usulsüz ağaç kesimi dışında kalan
diğer şartname hükümlerinin yerine getirilmesi halinde kesin teminat iade edilir.
Madde 27- Devlet İhale Kanununu 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 taahhüdünden vazgeçen ve mücbir sebepler dışında
taahhüdünü sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmeyen
müşterilerden bu fiil ve davranışları bir takvim yılı içerisinde Genel Müdürlük bazında
beş kez tekerrür ettirenler ile almış olduğu işle ilgili olarak damgasız ve usulsüz ağaç
kesenlerden Mahkeme sonucunda ceza alanlara 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.
İhaleye katılmak isteyenler arasında ihalelere katılmaktan yasaklı olan gerçek veya
tüzel kişi varsa, teminat alınmayarak ihaleye katılması engellenir.
Madde 28- Satış hazırlığı devam eden ürünlerin ilanları global olarak da yapılabilir.
Global olarak ihaleye çıkartılan partilerin kesin miktarları İşletme Müdürlüklerince
satış gününden en az bir gün önce belirlenecek ve Satış Öncesi Bilgi Cetvellerine
işlenecektir. Yeniden düzenlenen Satış Öncesi Bilgi Cetveli Sistem üzerinden
müşterilerin bilgisine sunulacak olup, bu partilerin satışları ve yatırılacak teminat
33

Odun Ürünleri Açık Artırmalı E-Satış Şartnamesi

EK-2

tutarı kesin miktar üzerinden hesaplanacaktır. Her bir ağaç türü ve ürün çeşidi için
global partilerin toplam miktarlarında (-%20) ile (+%40) toleransla partiler hazırlanır.
Madde 29- Orman ürünü satın alan müşteri aldığı ürünün sahibi olup, bundan sonraki
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 ile her türlü iş kazası ve vergi mevzuatından
doğacak yükümlülüklerden sorumludur. Üretim işçiliği için, bir sözleşme dahilinde
üretim şirketinden hizmet alınması durumunda, üretim şirketi işçi-işveren ilişkisi
üzerinden yukarıda sayılan kanunlar çerçevesinde ve sosyal güvenlik mevzuatı
açısından sorumlu olacaktır. Karayolları Trafik Kanununa aykırı yükleme ve taşımadan
müşteri sorumludur.
Madde 30- Müşterinin sürekli olarak hastalanması, ölümü, askere alınması, iflası,
hapse düşmesi ve mücbir sebepler gibi hallerde idare şartnameye dayalı işin
müşterinin varisi veya vekiline devrine izin verebileceği gibi, müşterinin hesabını
tasfiye etmekte de yetkilidir.
Madde 31- Elektronik satış sistemi ile ilgili yapılacak tüm işlemlerde Sistem saati
geçerli olacaktır.
Madde 32- Şartnamenin uygulanmasından doğacak her türlü anlaşmazlıklar,
şartnameye konu satışın yapıldığı İşletme Müdürlüğü merkezinin bulunduğu yargı
çevresindeki yetkili mahkemelerce çözümlenir.
Özel Şartlar-..................................................................................................................
Yukarıdaki 32 madde halinde belirtilen genel ve ….. madde halinde belirtilen özel
şartlara göre düzenlenen bu şartnameyi tamamen okudum ve hükümlerini aynen
kabul ediyorum. ....../...../20....
MÜŞTERİ
Adı Soyadı
Onay/Elektronik İmza
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TAHSİSLİ DİKİLİ AĞAÇ E-SATIŞ ŞARTNAMESİ
VADE VE FAİZ ORANLARI
İşletme Şefliği

Vade Sayısı

Bölme No

Yıllık Vade Faizi Oranı

Meşcere Tipi

Yıllık Gecikme Faizi Oranı

Dikili Damga No

Yıllık Reeskont Faizi Oranı

SATIŞIN KONUSU
Madde 1- İşletme Müdürlüğümüzce, yukarıda 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.
İhaleye konu dikili ağaçların ağaç cinsleri ve çap sınıflarına göre miktarları aşağıdaki
cetvelde verilmiştir.
AĞAÇ CİNSİ

İnce
Çap Sınıfı
Adet

Miktar
(m3)

I. Çap Sınıfı
Adet

Miktar
(m3)

II. Çap Sınıfı
Adet

Miktar
(m3)

III. Çap Sınıfı
Adet

Miktar
(m3)

IV. Çap Sınıfı
Adet

Miktar
(m3)

Toplam
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, şefliğe 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, e-satış sistemine
üye olmak zorundadır. Üyelik için;

35

Tahsisli Dikili Ağaç E-Satış Şartnamesi

EK-3

a) Taliplilerin tebligat için adres beyanı, telefon, varsa faks numarası ile
elektronik posta adresi,
b) Şirket, gerçek ve tüzel kişilerin idare merkezinin bulunduğu yer
mahkemesinden veya siciline kayıtlı olduğu Ticaret Odası, Sanayi Odası, Ticaret ve
Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya resmi bir makamdan (ayrıca şirketin
sicili ile) halen çalışır durumda bulunduklarına dair belgeyi,
c) Gerçek kişilerin; mülki hudutlarında satışa konu dikili ağaçların bulunduğu
köyün nüfusuna kayıtlı olmaları ve burada ikamet etmeleri,
ç) Tahsisli dikili ağaç satışı talebinde bulunan kooperatiflerin, satışa konu dikili
ağaçların bulunduğu köy ve nüfusu 2500’den aşağı olan kasabaların her birinde hane
adedinin çoğunluğu tarafından kurulmuş ve faal olmaları,
d) 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,
e) Enerji iletim hatları güzergâhında kalan dikili ağaçlar iznin alınmasını
müteakip, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi, dağıtım ve üretim şirketlerince
müracaat edilmesi,
gerekmektedir.
Tahsisli satış yapmak isteyenler, yukarıda sayılan bentlerde ifade edilen belgelerin
kendisiyle ilgili olanlardan, Sistem üzerinden kaydedilmesi gerekenleri kendisi
kaydeder, ORBİS’e kaydedilmesi gereken belgeleri idareye müracaat ederek elektronik
ortamda veya manuel olarak kaydettirir. Kayıt işlemleri, firma yönetim merkezinin
veya kurumlar veya gelir vergisi kaydının bulunduğu en yakın İşletme Müdürlüğünce
yapılır. ORBİS sistemine kayıt edilen müşterilerden kayıt edilen belgelerle ilgili olarak
ayrıca belge istenmez.
Belgelerin geçerliliğini yitirmesi halinde; müşteri güncel bilgi ve belgeleri Sistem
üzerinden düzeltmekle, İdare tarafından ORBİS’e kaydedilmesi gereken belgeleri
idareye müracaat ederek elektronik ortamda veya manuel olarak düzelttirmekle
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.
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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 teminat, teminat olarak kabul edilen diğer
değerlerle değiştirilebilir.
Madde 7- Teminat olarak, tedavüldeki Türk Lirası, banka ve özel finans kurumlarının
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.
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-2).
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
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Müdürlüğünün kaydına girdiği tarihi izleyen en geç 5 iş günü içinde, tebligat Sistem
üzerinden yapılır. Müşteriler, Sistem üzerinden yapılacak bu tebligatı şahıslarına
yapılmış gibi kabul etmeye mecburdur.
İdare tarafından Müşterilere Sistem üzerinden yapılacak tebligat, duyuru vb. teyit
aranmaz ve bu süreçlere ait bildirim zamanı, konusu ve içeriği gibi bilgiler Sistem
üzerinde kayıt altına alınır.
Sistem üzerinden yapılan tebligatlarda, tebligatın Müşteri veya Kullanıcının Bildirim
Kutusuna ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır. İdare
tarafından Sistem üzerinden yapılacak tebligat işlemleri iş günü ve mesai saatlerine
bağlı kalınmaksızın her zaman gerçekleştirilebilir. Ancak, tebligatın mesai saatleri
dışında yapılması halinde tebligatın geçerliliği ilk iş gününden başlatılır. Duyuru, ilan
ve diğer bildirimlerin Müşterilere ait Sistemde yer alan Bildirim Kutusuna ulaştığı
tarih, bildirim tarihi olarak kabul edilir. Müşteriler, İdare ile yapılacak yazışmalarda
e-posta, SMS kullanamaz. Müşterinin yapacağı bildirimler; İdarenin ilgili birimine
yazılı müracaat, KEP adresine bildirim veya faks yoluyla olacaktır.
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;
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,
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,
Sistem üzerinden kaydetmeyi, İdare tarafından ORBİS’e kaydedilmesi gereken
durumda idareye müracaat ederek elektronik ortamda veya manuel olarak
kaydettirmeyi kabul eder.
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
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çalıştırdığı orman mühendisleri veya orman yüksek mühendisleri üretim işlerinin;
a) Üretime ilk başlarken üreticilere TS 1214 Ağaç Kesme ve Kesmede Güvenlik
Kuralları standardına ve Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Ağaç Kesme ve Boylama
Operatörü (Seviye 3) ile Sürütme ve Yükleme İşçisi (Seviye 3) veya Orman Üretim
İşçisi (Seviye 3) Ulusal Meslek Standartları ile teknik, ekonomik ve iş güvenliği
gereklerine uyumlu çalışmanın nasıl yapılacağı noktasında bilgilendirmede
bulunması gerekmektedir.
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 saha teslim
tesellümünde ve makta muayenesi yapılırken sahada fiilen bulundurmak zorunda
olup, mühendis saha teslimi ve makta muayenesi için düzenlenecek tutanakları
imzalamak zorundadır. Ayrıca, saha teslim ve makta muayenesi dışında müşteri
görevli mühendisi yukarıda yapılan açıklama çerçevesinde idareyle belirledikleri iş
takvimine göre ....... gün zorunlu, ...... gün esnek olarak iş mahallinde bulundurmak
zorundadır. Mühendisin sorumluluklarını yerine getirmediğinin (sahada zorunlu
olarak fiilen bulunması gereken süreçlerde fiilen bulunmaması vb.) idare tarafından
tespiti durumunda; durum bir tutanağa bağlanmak suretiyle Orman Mühendisleri
Odasına bilgi verilir.
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 güne kadar
(onbeşinci gün dahil) ek bir süre daha verilebilir. Ek süre uzatımı yaptıran müşterinin
verilen süre bitiminden önce satışı yaptırmaları halinde, kalan süreye tekabül eden
faiz müşteriye fatura veya fatura yerine geçen belge karşılığında iade edilir veya satış
işlemine mahsup edilir.
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 dışında kalan borç ile vade faizi, banka ürün ve
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kartları ile ödenebileceği gibi teminat alınmak suretiyle de satış yapılabilir.
Sistemin saldırıya ve hack girişimlerine maruz kalması, sunucu hizmeti sağlayan İdare
kaynaklı erişim kesintilerinin olması veya teknik bir aksaklığın oluşması durumunda
İdare, devam eden veya sonlanan işlemleri iptal etme veya satış ve ödeme sürelerini
uzatma hakkına sahiptir.
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 işaretlenecek olup, bu fertlerin 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
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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 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 (kesme, 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.
Müşteri dikili ağaç satışına konu maktayı teslim almadığı 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.
Yönetmeliğin 9 uncu maddesi (k) bendi kapsamında 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 devredilebilir veya satılabilir.
Yönetmeliğin 9 uncu maddesi (ö) ve (p) bentleri kapsamında 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.
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Madde 27- Üretim, TS 1214 Ağaç Kesme ve Kesmede Güvenlik Kuralları standardına
ve Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Ağaç Kesme ve Boylama Operatörü (Seviye 3) ile
Sürütme ve Yükleme İşçisi (Seviye 3) veya Orman Üretim İşçisi (Seviye 3) Ulusal
Meslek Standartlarına 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.
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. Taşıma
belgesi düzenlerken ürünün araç üzerinde kapladığı hacmin eni, boyu ve yüksekliği
ölçülüp yazılır.
Madde 31- İbreli yuvarlak yapacak odunların kabukları soyulacaktır/soyulmayacaktır.
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. Taşıma belgesiz 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 kurallar 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 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. Damgasız ve usulsüz ağaç kesilmesi veya başka bir nedenle
satışın yargıya taşınması durumunda varsa teminat emanete alınarak mahkeme
kararına göre işlem yapılır. Mahkeme kararında teminatın irat kaydedilmesine ait bir
hüküm bulunmuyorsa, 6831 sayılı Kanun hükümlerine göre varsa cezaların müşteri
tarafından ödenmesi, ödemesi yapılan damgasız ve usulsüz ağaç kesimi dışında kalan
diğer şartname hükümlerinin yerine getirilmesi halinde kesin teminat iade edilir.
Damgasız ve usulsüz ağaç kesenlerden Mahkeme sonucunda ceza alanlara 1 yıl
tahsisli dikili ağaç satışı yapılmaz.
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
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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
%0,1 (bindebiri)'i 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, kalan ürünler dikili ağaç satışı
olarak açık artırma ile satılabilir veya üretim idarece yaptırılarak elde edilen ürünler
açık artırmalı satış yolu ile en kısa zamanda pazarlama yoluna gidilir. Bu durumda
gecikme cezası ile idarece yapılan üretim ve satış giderleri %20 fazlasıyla, satılan mal
bedelinden düşülerek geri kalan meblağ müşteriye iade edilir. İlk ihalede satılamayan
ürün ve dikili ağaçlar, daha sonraki ihalelerde indirim yapılmak suretiyle satışa arz
edilebilir. 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 ve önceden öngörülmeyen olağanüstü durumların ortaya çıkması ve
müşterinin de bildirimde bulunması halinde; Bölge Müdürlüğünce oluşturulacak bir
komisyon tarafından gerekçeleri de belirtilerek durum bir rapora bağlanmak kaydıyla
satış Bölge Müdürlüğünce iptal edilebilir. Bu durumda üretime hiç başlanmamışsa
alınan bedellerle teminat müşteriye iade edilir. Üretime başlanmış ise kalan ürünler
için işletme müdürlüğünce tespitler yapılarak teminat ile kalan dikili ağaçlara ait
bedeller iade edilir. Makta ve/veya rampada kesilmiş olarak bulunan ürünler
müşteriye aittir. Müşteri bu durumda herhangi bir hak talebinde bulunamaz.
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
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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,
dikili ağaç satışı dışında kalan 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 dikili ağaç
satışı dışında kalan ağaçların üretimi idarece yaptırılarak değerlendirilir.
Dikili ağaç satışı yapıldıktan sonra bölme içerisinde yol şebeke planı dahilinde yeni
yol yapılması veya üretim çalışmaları için havai hat kurulması halinde çalışmayı
engelleyen ağaçlar, dikili ağaç satışı yaptıranın da kabul etmesi halinde, Bölge
Müdürlüğünce görevlendirilecek bir komisyon marifeti ile incelenir. Komisyon
tarafından uygun görülmesi halinde yol güzergahları şebeke planına bağlı kalınarak,
diğer geçiş güzergahları ise ilgili komisyon tarafından belirlenerek, bu güzergahtaki
ağaçlar dikili ağaç satışı ile Müşteriye satılabilir. Satış, bölmedeki dikili ağaçların
satıldığı birim fiyat üzerinden yapılır. (Değişiklik: Ek-4).
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 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.
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.
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Madde 50- Tensil sahalarında verilen ek süreler de dahil olmak üzere müşteri
tarafından işin zamanında bitirilememesi halinde; bölge müdür yardımcısı
başkanlığında, silvikültür ve işletme pazarlama şube müdürleri ile ilgili işletme
müdüründen oluşan bir komisyon tarafından bir tutanak düzenlenmek suretiyle
sahadaki üretim işi durdurularak, üretim işi teknik şartların oluştuğu ilk süreye kadar
ertelenebilir. Komisyonca düzenlenecek olan tutanakta, işin bitirilememesinin
sebepleri, erteleme gerekçeleri, işe tekrar ne zaman başlanacağı ve işin durdurulması
süreci dışında kalan süre için toplam ihale tutarının %0,1 (bindebiri)'i kadar gecikme
cezası uygulanıp uygulanmayacağı bilgilerine yer verilir. İşin durdurulması
durumunda, müşteri herhangi bir hak talebinde bulunamaz.
MÜŞTERİNİN DİĞER SORUMLULUK VE HAKLARI
Madde 51- 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 52- 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 53- 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
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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 54- 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. Üretim işçiliği için, bir
sözleşme dahilinde üretim şirketinden hizmet alınması durumunda, üretim şirketi
işçi-işveren ilişkisi üzerinden yukarıda sayılan kanunlar çerçevesinde ve sosyal
güvenlik mevzuatı açısından sorumlu olacaktır. Karayolları Trafik Kanununa aykırı
yükleme ve taşımadan müşteri sorumludur.
Madde 55- 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 56- 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 57- Elektronik satış sistemi ile ilgili yapılacak tüm işlemlerde Sistem saati
geçerli olacaktır.
Madde 58- Şartnamenin uygulanmasından doğacak her türlü anlaşmazlıklar,
şartnameye konu satışın yapıldığı İşletme Müdürlüğü merkezinin bulunduğu yargı
çevresindeki yetkili mahkemelerce çözümlenir.
Özel Şartlar-.................................................................................................................
......................................................................................................................................
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Yukarıdaki 58 madde halinde belirtilen genel ve ….. madde halinde belirtilen özel
şartlara göre düzenlenen bu şartnameyi tamamen okudum ve hükümlerini aynen
kabul ediyorum.
....../...../20....
MÜŞTERİ
Adı Soyadı
Onay/Elektronik İmza
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ODUN ÜRÜNLERİ TAHSİSLİ E-SATIŞ ŞARTNAMESİ
VADE VE FAİZ ORANLARI
Vade Sayısı

Yıllık Gecikme Faizi Oranı

Yıllık Vade Faizi Oranı

Yıllık Reeskont Faizi Oranı

Madde 1- Orman Ürünleri Satış Usul ve Esaslarının 9 uncu maddesi gereğince
............................ Orman İşletme Müdürlüğünce aşağıda cins, miktarı ile teslim yeri
ve zamanı yazılı olan orman ürünleri tahsisen satılacaktır. Bu şartnamede İşletme
Müdürlüklerinden orman ürünü satın almayı talep eden veya satın alan gerçek ve
tüzel kişiler müşteri olarak ifade edilecektir.
TAHSİSE KONU ÜRÜNÜN SATIŞ YERİ, CİNSİ VE MİKTARI
Madde 2- Tahsisen verilecek orman ürünleri aşağıda yazılı olan İşletme Müdürlüğü
satış yerlerinden karşılanacaktır.
İşletme Şefliği

Satış Yeri

Tahsise Konu
Ürünün Cinsi-Nevi

Birimi

Miktarı
(m3/ster)

MÜŞTERİLERDE ARANACAK ŞARTLAR VE İSTENECEK BELGELER
Madde 3- Tahsisli olarak ürün satın almak isteyen müşteriler, e-satış sistemine üye
olmak zorundadır. Üyelik için;
a) Tebligat için adres beyanı, iş yeri telefonu, cep telefonu, varsa faks numarası
ile elektronik posta adresi,
b) Şirket, gerçek ve tüzel kişilerin idare merkezinin bulunduğu yer
mahkemesinden veya siciline kayıtlı olduğu Ticaret Odası, Sanayi Odası, Ticaret ve
Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya resmi bir makamdan (ayrıca şirketin
sicili ile) halen çalışır durumda bulunduklarına dair belgeyi,
kaydetmesi/kaydettirmesi gerekmektedir.
Tahsisli satış yapmak isteyenler, yukarıda sayılan bentlerde ifade edilen belgelerin
kendisiyle ilgili olanlardan, Sistem üzerinden kaydedilmesi gerekenleri kendisi
kaydeder, ORBİS’e kaydedilmesi gereken belgeleri idareye müracaat ederek elektronik
ortamda veya manuel olarak kaydettirir. Kayıt işlemleri, firma yönetim merkezinin
veya kurumlar veya gelir vergisi kaydının bulunduğu en yakın İşletme Müdürlüğünce
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yapılır. ORBİS sistemine kayıt edilen müşterilerden kayıt edilen belgelerle ilgili olarak
ayrıca belge istenmez.
Belgelerin geçerliliğini yitirmesi halinde; müşteri güncel bilgi ve belgeleri Sistem
üzerinden düzeltmekle, İdare tarafından ORBİS’e kaydedilmesi gereken belgeleri
idareye müracaat ederek elektronik ortamda veya manuel olarak düzelttirmekle
yükümlüdür.
TAHSİSE KONU ÜRÜNÜN TESLİMİ
Madde 4- Orman ürünlerinin tesliminde, termin planına göre her dönem için ve
yılsonu toplamında belirlenen miktarda % 10 noksanlık kabul edilecektir. Belirtilen
bu tolerans dışında taahhütte bir noksanlık olursa, bu noksanlık İşletmenin diğer
depolarından, bu mümkün olmazsa aynı Bölge Müdürlüğünün diğer İşletme
Müdürlüklerinden karşılanacaktır.
Madde 5- Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin (1) inci fıkrasının (ö) bendi hariç olmak
üzere orman ürünlerinin tahsisli satışında, satışın yapıldığı tarihteki fiyat, tahsis fiyatı
olarak kabul edilecektir. Yönetmeliğin (ö) bendine göre yapılacak satışlarda ise; satış
için yapılmış olan tebligatta bildirilen fiyatlar tahsis fiyatı olarak kabul edilecek ve
satış bu fiyat üzerinden yapılacaktır.
Madde 6- Tahsis konusu orman ürünlerinin muayene, teslim-tesellüm ve satış
işlemlerini gerçekleştirmek amacıyla Müşteri tarafından Sistem üzerinden
yetkilendirme yapılabilecektir.
TEMİNAT YATIRILMASI
Madde 7- Orman Ürünleri Satış Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu
Maddesi (1) inci Fıkrası a, b, c, ç, d, e, f, g, ğ, ı, i, j, l, n bentlerine göre yapılacak tahsisli
satışlarda teminat alınmaz. Sayılan bentler dışında kalan tahsisli satışlarda, ürün
bedeli tutarının Genel Müdürlükçe tespit edilecek bir oranı (%.....sı ) avans ve/veya
%... teminat olarak alınacaktır.
Madde 8- Her ne suretle olursa olsun idarece alınan teminatlar haczedilemez ve
üzerine ihtiyati tedbir konulamaz. Verilen teminat, teminat olarak kabul edilen diğer
değerlerle değiştirilebilir.
Madde 9- Teminat olarak, tedavüldeki Türk Lirası, banka ve özel finans kurumlarının
verecekleri süresiz teminat mektupları, banka ürün ve kartları ile yapılan tahsilatlar
kabul edilir. Teminat, ürünün tamamının satışının yapılmasına müteakip müşteriye
aynen iade edilebileceği gibi son satış bedeline de mahsup edilebilir.
Teminat olarak örneğine uygun global geçici ve kesin teminat mektubu alınması
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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-2).
Madde 10- Vadeli satış yaptıran müşterinin vade bitiminden önce ürün bedeli için
vermiş olduğu teminat karşılığını ödemesi halinde, kalan süreye tekabül eden faiz
müşteriye fatura veya fatura yerine geçen belge karşılığında iade edilir.
Madde 11- Müşteri tarafından belirtilen satış süresi içerisinde satışı yaptırılmayan,
şartnamesi imzalanmayan ve teminat alınacaksa teminata bağlanmayan ürünlere ait
tahsislerin tamamı iptal edilir. Ayrıca, müşterilerle imzalanmış protokol varsa, bu
protokoldeki hükümlere göre gerekli işlemler yapılır.
Teminat yatırıldığı halde, süresi içinde satış yaptırılmaması durumunda yatırılmış
olan teminat irad kaydedilir.
TEBLİGAT YAPILMASI
Madde 12- Tebligat; Sistem üzerinden yapılır. Müşteriler, Sistem üzerinden yapılacak
bu tebligatı şahıslarına yapılmış gibi kabul etmeye mecburdur.
Kurum tarafından Müşterilere Sistem üzerinden yapılacak tebligat, duyuru vb. teyit
aranmaz ve bu süreçlere ait bildirim zamanı, konusu ve içeriği gibi bilgiler Sistem
üzerinde kayıt altına alınır.
Sistem üzerinden yapılan tebligatlarda, tebligatın Müşteri veya Kullanıcının Bildirim
Kutusuna ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır. Kurum
tarafından Sistem üzerinden yapılacak tebligat işlemleri iş günü ve mesai saatlerine
bağlı kalınmaksızın her zaman gerçekleştirilebilir. Ancak, tebligatın mesai saatleri
dışında yapılması halinde tebligatın geçerliliği ilk iş gününden başlatılır. Duyuru, ilan
ve diğer bildirimlerin Müşterilere ait Sistemde yer alan Bildirim Kutusuna ulaştığı
tarih, bildirim tarihi olarak kabul edilir. Müşteriler, İdare ile yapılacak yazışmalarda
e-posta, SMS kullanamaz. Müşterinin yapacağı bildirimler; İdarenin ilgili birimine
yazılı müracaat, KEP adresine bildirim veya faks yoluyla olacaktır.
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ÜRÜN STANDARTLARI VE MÜŞTERİNİN ÜRÜNÜ KONTROL ETMESİ
Madde 13- Tahsise konu ürünler standarda veya varsa ürünle ilgili müşterilerle
düzenlenmiş protokole uygun olacaktır. Müşteri standartlara veya protokoldeki
şartlara uymayan ürünü almaya zorlanamayacağı gibi, standartlara veya protokole
uygun ve tebligatı yapılan ürünü almak zorundadır.
Madde 14- Tahsisen satılacak olan ürünlerin ölçüsü, İstif Ebat Listelerinde
gösterilmiştir. Teslimat sırasında ürünlerde standart dâhilinde olan kusurlar
nedeniyle hiç bir ürün değiştirilemez, geri bırakılamaz. Müşterilerin satış öncesinde
tahsisen satılacak olan ürünlerin ölçü ile standartlarını satış yerinde kontrol etmesi
ve bu ölçü ile standartları kabul etmiş olarak satış yaptırması zorunludur. Ancak,
ürünün satışının yapıldığı tarihten sonraki 20 gün içerisinde ve nakliyata başlamadan
evvel, müşteri istif yerinde mevcut ürünlerin adet ve boyut noksanlığı ile standardına
uygun olmadığını veya miktar olarak eksik olduğunu iddia ettiği takdirde; yeniden
yapılacak ölçme masrafı kendisine ait olmak ve kendisi veya kanuni vekilini ölçüde
hazır bulundurmak şartıyla İşletme Müdürü tarafından oluşturulacak bir komisyon
tarafından tekrar ölçü ve standart kontrolü yapılır. Müşteri haklı çıktığı takdirde (hata
oranının metreküplü ürünlere ait partilerde hacim olarak %7, sterli ürünlerde %10’u
geçmesi halinde) ölçüm için yapılan masraf idarece karşılanır. İşletme Müdürlüğü de
gerek gördüğü takdirde, masrafı kendisine ait olmak üzere satış partisini yeniden
ölçebilir.
Metreküp ve sterli orman ürünlerinde adet ve boyutlarda yanlışlık tespit edildiğinde,
yeniden hesaplanan parti miktarına göre satış işlemi düzeltilir.
Metreküplü ürünlere ait partilerde hacim olarak %7’ye kadar (%7 dâhil) standardına
uymayan ürün çıkarsa parti kabul edilir. Hacim olarak standardına uymayan ürünler
%7 den fazla çıkarsa müşteri ürünü alıp almamakta serbesttir.
Sterli orman ürünlerinde, partinin çeşitli yerlerinden gelişi güzel numune alınır.
Numune miktarı 2 sterden az, 5 sterden çok olamaz. Alınan numune içerisindeki
standarda uymayan sterli orman ürününün miktarı %10 a kadar (%10 dâhil) ise parti
kabul edilir. Bulunan sonuçlar bu miktardan fazla ise, parti standarda aykırı sayılır. Bu
durumda müşteri ürünü alıp almamakta serbesttir.
Müşteri satış yaptırmadan önce satış yerine giden yollar ile çalışma yapacağı sahaları
incelemiş olması zorunlu olup, satışı yaptıranların bu incelemeyi yaptığı ve bu
şartlarda ürünü almak istediği kabul edilecektir.
Madde 15- Peyder pey satış yapılması durumunda; ürünler teslime hazır hale
getirildikçe, istif numaraları ile miktarı belirtilmek suretiyle, ürünün muayene ve
satışının yaptırılması için İşletme Müdürlüğünce tebligat yapılır. Tebligat tarihinden
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itibaren 15 gün içinde müşteri veya vekili İşletme Müdürlüğüne müracaat ederek,
teslime hazır ürünleri İşletme görevlileri ile müştereken muayenesini yapıp evsaf
bakımından uygunluğunu tespit edecek ve satışını yaptıracaktır.
Yapılan muayene sonunda standardına uygun olmadığı anlaşılan istifler, İşletme
Müdürlüğünce standardına uygun hale getirilerek, müşteriye Sistem üzerinden
yeniden tebliğ edilecektir. Bu durumda satış süresinin hesabında, İşletme
Müdürlüğünce yeniden gönderilen tebligat esas alınacaktır.
SATIŞIN YAPILMASI, VADE SÜRELERİ VE FAİZ ORANLARI
Madde 16- Müşterinin, tebliğ tarihi sayılan günden itibaren 15 gün içinde (tebliğ
edilen gün sayılmaz) teslime hazır ürünlerin İşletme görevlileri ile müştereken
muayenesini yapıp, satış işlemini yaptırması gerekmektedir.
Madde 17- Orman Ürünleri Satış Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu
Maddesi (1) inci Fıkrası a, b, c, ç, d, e, f, g, ğ, ı, i, j, l, n, o bentlerine göre yapılacak
tahsisli satışlar peşin bedelle yapılacaktır. Bu bentler dışında kalan tahsisli satışlar,
peşin bedelle yapılabileceği gibi, vadeli olarak da yapılabilir.
Madde 18- 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 dışında kalan borç ile vade faizi, banka ürün ve
kartları ile ödenebileceği gibi teminat alınmak suretiyle de satış yapılabilir.
Müşteriler, vadeli olarak yapılacak satışlarda tahsise konu ürünleri, tahsis fiyatı
üzerinden %...........sı peşin ve geri kalanını ay vade ile satın almayı kabul etmiş
sayılacaktır.
Sistemin saldırıya ve hack girişimlerine maruz kalması, sunucu hizmeti sağlayan İdare
kaynaklı erişim kesintilerinin olması veya teknik bir aksaklığın oluşması durumunda
İdare, devam eden veya sonlanan işlemleri iptal etme veya satış ve ödeme sürelerini
uzatma hakkına sahiptir.
Satış süresi içinde satışını yaptırmayan ve ek süre talebinde bulunmayan 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 gerekli işlem yapılır. Bu işlemden dolayı müşteri hiçbir
surette hak talebinde bulunamaz.
Madde 19- Vadesi sonunda ödenmeyen borçlara ait teminatlar müşteriye herhangi
bir duyuruya gerek görülmeksizin nakte çevrilir.
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TESLİM-TESELLÜM VE GENEL HÜKÜMLER
Madde 20- Tahsisli satışa konu ürünün bir defada veya dönemler halinde yapılacak
teslimat miktarı ile zamanının tespiti, müşterinin talebi de dikkate alınarak İşletme
Müdürlüğünce yapılacaktır.
Madde 21- Satışın yapıldığı tarihten sonra satış yerlerinden en geç 20 gün içinde
ürünleri teslim etme ve teslim alma işi yapılır. Bu süre içinde müşteri ürünleri teslim
almaya gelmediği takdirde, bu partinin satış işlemine esas olan cins, nevi, miktarı,
boyut ve sınıfı ile müşteri tarafından aynen teslim alınmış sayılır. Bedeli yatırılmış
partinin teslim alındığı veya teslim alınmış sayıldığı (satış tarihinden itibaren en geç
20 nci gün) tarihten itibaren her türlü sorumluluk müşteriye aittir. Bu konuda İşletme
Müdürlüğünün herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır. Teslim tesellüm tutanağının
imzalanmasından sonra müşteri görevli personelin nezaretinde aldığı ürüne kendi
işaretini tatbik edebilir. Tatbik edilecek bu işaret 30x50 cm. ebatlarını geçemez.
Madde 22- Satışla ilgili her türlü vergi, fon ve resimlerin ödenmesi müşteriye aittir.
Vergi, fon ve resimler satış sırasında peşin olarak tahsil edilir.
Madde 23- Müşterinin satın aldığı orman ürünlerini istif yerlerinden kaldırması stok
yığılması ve karışıklıkların önlenmesi bakımından önemlidir. Müşterinin satın aldığı
orman ürünlerini satış yerlerinden taşıması için, satış tarihinden itibaren 30 gün süre
ile hiç bir ücret alınmadan izin verilebilir.
Otuz günü aşan sürelerde stok yığılması, yer darlığı, kabuk böceği tehlikesi, çalınma
ihtimali vb. olması durumunda İşletme Müdürlüğünce müşteriye satın aldığı ürünü
satış yerinden taşıması için tebligat yapılır. Yapılan tebligatta makul bir süre verilerek,
müşterinin verilen süre içerisinde ürünü satış yerinden taşıması istenir. Verilen süre
içerisinde ürünlerin satış yerlerinden kaldırılmaması durumunda, verilen sürenin
bitiminden itibaren o partinin satış tutarı üzerinden (vergi, resim, fon, harçlar hariç)
günlük %0,1 (bindebiri) oranında gecikme cezası alınır.
Mücbir sebepler dışında satış tarihinden itibaren 9 ay içinde satış yerinden
kaldırılmayan ürünlere 2886 sayılı Kanunun 59 uncu maddesi gereğince işlem
yapılarak, İşletme Müdürlüğünce 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. İşletme
Müdürlüğünce yapılan bu satış sonunda müşteri aleyhine fiyat farkı oluştuğu
takdirde, müşteri hiçbir suretle bu farkı talep edemez.
Madde 24- Müşterinin kendisine ait olmayan ürünleri, bilerek veya bilmeyerek ka-
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çırması, İşletmeye ait taşınır veya taşınmazları 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 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 satış partisinin istif yerlerinden kaldırılmasına müsaade edilir. Varsa teminatı,
İşletme Müdürlüğünce iadesinde bir mahzur görülmediği takdirde iade edilir.
Müşteri üçüncü şahıslara verdiği zarardan doğrudan ilgili şahıslara karşı sorumludur.
Madde 25- Müşteri satın aldığı ürünleri istif yerinden aynen nakletmeye mecburdur.
Satılan ürün İşletme Müdürlüğünden izin alınmadıkça satış yerinde imal edilemez.
Madde 26- Verilen tahsislerin yerinde kullanılmaması, satılması, devir olunması,
gerçek dışı beyanda bulunulması veya sahte evrak ibraz edilmesi durumunda gerçek
ve tüzel kişilere o yıl için verilen tahsis miktarları iptal edilerek teminatları irat
kaydedilir ve 5 yıl süre ile tahsis verilmez.
Madde 27- 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. Damgasız ve usulsüz ağaç kesilmesi veya başka bir nedenle
satışın yargıya taşınması durumunda varsa teminat emanete alınarak mahkeme
kararına göre işlem yapılır. Mahkeme kararında teminatın irat kaydedilmesine ait bir
hüküm bulunmuyorsa, 6831 sayılı Kanun hükümlerine göre varsa cezaların müşteri
tarafından ödenmesi, ödemesi yapılan damgasız ve usulsüz ağaç kesimi dışında kalan
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diğer şartname hükümlerinin yerine getirilmesi halinde kesin teminat iade edilir.
Damgasız ve usulsüz ağaç kesenlerden Mahkeme sonucunda ceza alanlara 1 yıl
tahsisli satış yapılmaz.
Madde 28- Orman ürünü satın alan müşteri aldığı ürünün sahibi olup, bundan sonraki
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 ile her türlü iş kazası ve vergi mevzuatından
doğacak yükümlülüklerden sorumludur. Üretim işçiliği için, bir sözleşme dahilinde
üretim şirketinden hizmet alınması durumunda, üretim şirketi işçi-işveren ilişkisi
üzerinden yukarıda sayılan kanunlar çerçevesinde ve sosyal güvenlik mevzuatı
açısından sorumlu olacaktır. Karayolları Trafik Kanununa aykırı yükleme ve taşımadan
müşteri sorumludur.
Madde 29- Müşterinin sürekli olarak hastalanması, ölümü, askere alınması, iflası,
hapse düşmesi ve mücbir sebepler gibi hallerde idare şartnameye dayalı işin
müşterinin varisi veya vekiline devrine izin verebileceği gibi, müşterinin hesabını
tasfiye etmekte de yetkilidir.
Madde 30- Elektronik satış sistemi ile ilgili yapılacak tüm işlemlerde Sistem saati
geçerli olacaktır.
Madde 31- Şartnamenin uygulanmasından doğacak her türlü anlaşmazlıklar,
şartnameye konu satışın yapıldığı İşletme Müdürlüğü merkezinin bulunduğu yargı
çevresindeki yetkili mahkemelerce çözümlenir.
Özel Şartlar-..................................................................................................................
.....................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………..
Yukarıdaki 31 madde halinde belirtilen genel ve ….. madde halinde belirtilen özel
şartlara göre düzenlenen bu şartnameyi tamamen okudum ve hükümlerini aynen
kabul ediyorum. ....../...../20....
MÜŞTERİ
Adı Soyadı
Onay/Elektronik İmza
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ÜRETİMİ MÜŞTERİYE AİT ÜRÜNLERİN AÇIK ARTIRMALI E-SATIŞ ŞARTNAMESİ
İHALE TARİHİ VE SAATİ, VADE VE FAİZ ORANLARI
İhale No

Vade Sayısı

İhale Tarihi

Yıllık Vade Faizi Oranı

İhale Başlama Saati

Yıllık Gecikme Faizi Oranı

Satış Miktarı (m3/ster)

Yıllık Reeskont Faizi Oranı

SATIŞIN KONUSU
Madde 1- ................................. Orman İşletme Müdürlüğünce, Satış Öncesi Bilgi
Cetvelinde satış yeri, parti no, cinsi, deneme sahası verilerine göre hesaplanan
tahmini miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatı yazılı olan kesim artıkları,
süceyrat ve kök odunları e-ihale ile açık artırma suretiyle satılacaktır. Bu ürünlerin
kesme/toplama, sürütme, istif, yükleme ve nakliyat gibi bütün işleri müşteriye aittir.
Bu şartnamede İşletme Müdürlüklerinden orman ürünü satın almayı talep eden veya
satın alan gerçek ve tüzel kişiler müşteri olarak ifade edilecektir.
İHALENİN YAPILACAĞI YER
Madde 2- İhale esatis.ogm.gov.tr internet adresinde elektronik ortamda yapılacaktır.
İhale için tespit olunan tarih, tatil gününe rastlamışsa ihale, yapılacağı gündeki ihale
yoğunluğu da dikkate alınarak tatili takip eden ilk beş işgününde elektronik ortamda
yapılır. İhalenin yapılacağı tarih ve saate ilişkin ayrıca duyuru yapılmayacak olup,
ertelenen ihaleye ilişkin ilan, esatis.ogm.gov.tr internet adresinde güncellenen tarih
ve saate göre yeniden yayınlanacaktır. (Değişiklik: Ek-3).
İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI
Madde 3- İhaleye katılmak isteyen müşteriler, e-satış sistemine üye olmak
zorundadır. Üyelik için; 7307 sayılı Oduna Dayalı Orman Ürünlerinin Elektronik Satış
Usul ve Esasları hakkındaki Tamimin 2.1 inci maddesinin 1 inci fıkrası (a), (b), (c) ve
(d) bentlerinde yer alan belgeleri kaydetmesi/kaydettirmesi gerekmektedir. (Değişiklik:
Ek-3).

İhalelere katılmak isteyenler, yukarıda sayılan bentlerde ifade edilen belgelerin
kendisiyle ilgili olanlardan, Sistem üzerinden kaydedilmesi gerekenleri kendisi
kaydeder, ORBİS’e kaydedilmesi gereken belgeleri idareye müracaat ederek elektronik
ortamda veya manuel olarak kaydettirir. Kayıt işlemleri, firma yönetim merkezinin
veya kurumlar veya gelir vergisi kaydının bulunduğu en yakın İşletme Müdürlüğünce
yapılır. ORBİS sistemine kayıt edilen müşterilerden kayıt edilen belgelerle ilgili olarak
ayrıca belge istenmez.
İhaleye katılmak isteyen müşteriler, yukarıda ifade edilen ihalelere katılabilme
şartlarını taşıması gerekmekte olup, ihaleye teminat yatıranların bu şartları taşıdığı
57

Üretimi Müşteriye Ait Ürünlerin Açık Artırmalı E-Satış Şartnamesi

EK-5

kabul edilir. Bu konudaki sorumluluk Müşteriye aittir.
Belgelerin geçerliliğini yitirmesi halinde; müşteri güncel bilgi ve belgeleri Sistem
üzerinden düzeltmekle, İdare tarafından ORBİS’e kaydedilmesi gereken belgeleri
idareye müracaat ederek elektronik ortamda veya manuel olarak düzelttirmekle
yükümlüdür.
ÜRÜN STANDARTLARI VE MÜŞTERİNİN ÜRÜNÜ KONTROL ETMESİ
Madde 4- Müşterilerin satış öncesinde satış partisini oluşturan ürünlerin ölçü ile
standartlarını satış yerinde kontrol etmesi ve bu ölçü ile standartları kabul etmiş
olarak satışa iştiraki zorunludur. Müşteri ihaleye katılmadan önce satış yerine giden
yollar ile çalışma yapacağı sahaları incelemiş olması zorunlu olup, ihaleye katılarak
pey sürenlerin bu incelemeyi yaptığı ve bu şartlarda ihaleyi almak istediği kabul
edilecektir.
TEMİNAT YATIRILMASI, TEMİNATIN İADESİ VE PEY SÜRME
Madde 5- Satışa konan ürünlerin her ster/kentalinin muhammen satış bedeli, geçici
teminat miktarı Satış Öncesi Bilgi Cetvelinde her partinin karşısında ayrı ayrı
gösterilmiştir. İhaleye katılacakların pey sürecekleri partiler için, muhammen bedeli
üzerinden hesaplanacak toplam tutarın en az %3 ü oranında geçici teminatı
yatırmaları gerekmektedir. Teminatın, banka ürün ve kartları ile ödenmesi halinde
ihale başlangıç saatine kadar, muhasebe biriminin banka hesabına veya veznesine
yatırılması halinde ise, ihale ilanında belirtilen saate kadar yatırılması zorunludur.
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
sürdürülmez.
Pey sürme muhammen bedelden artırma yapmak suretiyle Sistem üzerinden yapılır.
İhaleye pey sürüldükten sonra teklifler geri çekilemez. Elektronik ortamda yapılan
ihalede, bir satış partisine aynı tutarda teklif verilmesi durumunda sırasıyla; gün, saat,
dakika, saniye ve salise bilgilerine göre ilk teklif veren Müşteri üzerine parti ihale
edilir.
Sistemin saldırıya ve hack girişimlerine maruz kalması, sunucu hizmeti sağlayan İdare
kaynaklı erişim kesintilerinin olması veya teknik bir aksaklığın oluşması durumunda
İdare, devam eden veya sonlanan ihaleleri erteleme, iptal etme veya ihale, satış ve
ödeme sürelerini uzatma hakkına sahiptir. İhalenin iptal edilmesi durumunda o
ihaleye teklif veren tüm Müşterilerin teklifleri geçersiz olacaktır. İhalenin iptal
edilmesi durumda teminatlar iade edilecek olup, Müşteriler, İdareden teminat iadesi
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dışında herhangi bir hak talebinde bulunamazlar. (Değişiklik: Ek-3).
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 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, hiçbir zaman ürün bedeline mahsup edilmez.
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-2).
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. Geçici teminat
ödemesinin kredi kartı ile yapılmış olması halinde aynı gün iadesi gerektiğinde POS
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üzerinden işlem iptali ile teminatın iadesi sağlanacaktır. Ancak; kredi kartı ile
teminatın ödenmesinden sonraki günlerde iadesi gerektiğinde söz konusu işlem
bedeli İdarenin hesaplarına intikal ettiği tarihte müşterinin banka hesaplarına
nakden iadesi sağlanacaktır.
Madde 11- 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.
GEÇİCİ İHALENİN ONAYLANMASI
Madde 12- Artırma sonunda en yüksek pey süren müşteri üzerine geçici ihale yapılır.
Teminat yatıran ve şartnameyi Sistem üzerinden onaylayan 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. Ancak, kredi kartı ile ödenen teminatların İdarenin hesaplarına
intikal ettiği tarihte müşterinin banka hesaplarına nakden iadesi sağlanacaktır. Bu
durumda geçici ihalesi yapılmayan veya Bölge Müdürlüğünce onaylanmayan partiler
yeniden satışa arz edilir. Müşteri bundan dolayı hiçbir hak talebinde bulunamaz.
Madde 13- 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. Geçici teminat ödemesinin kredi kartı ile yapılmış olması
halinde aynı gün iadesi gerektiğinde POS üzerinden işlem iptali ile teminatın iadesi
sağlanacaktır. Ancak; kredi kartı ile teminatın ödenmesinden sonraki günlerde iadesi
gerektiğinde söz konusu işlem bedeli İdarenin hesaplarına intikal ettiği tarihte
müşterinin banka hesaplarına nakden iadesi sağlanacaktır.
PAZARLIĞA KALAN ÜRÜNLERİN SATIŞLARI
Madde 14- 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
onaylatılarak/imzalatılarak satış doğrudan yapılır. Müşterinin talebi halinde kesin
teminat yatırmak ve şartnameyi onaylamak/imzalamak kaydıyla 15 gün içerisinde de
satış yapılabilir. Bu süreler, içinde satışı yaptırmaması halinde müşteri taahhüdünden
dönmüş sayılıp şartname hükümlerine göre işlem yapılır.
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TEBLİGAT YAPILMASI
Madde 15- İhale komisyonunca yapılan ihale Bölge Müdürlüğünün onayı ile
kesinleşir. Bölge Müdürlüğünce onaylanan ihale kararının İşletme Müdürlüğünün
kaydına girdiği tarihi izleyen en geç 5 iş günü içinde tebligat Sistem üzerinden yapılır.
Müşteriler, Sistem üzerinden yapılacak bu tebligatı şahıslarına yapılmış gibi kabul
etmeye mecburdur.
İdare tarafından Müşterilere Sistem üzerinden yapılacak tebligat, duyuru vb. teyit
aranmaz ve bu süreçlere ait bildirim zamanı, konusu ve içeriği gibi bilgiler Sistem
üzerinde kayıt altına alınır.
Sistem üzerinden yapılan tebligatlarda, tebligatın Müşteri veya Kullanıcının Bildirim
Kutusuna ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır. İdare
tarafından Sistem üzerinden yapılacak tebligat işlemleri iş günü ve mesai saatlerine
bağlı kalınmaksızın her zaman gerçekleştirilebilir. Ancak, tebligatın mesai saatleri
dışında yapılması halinde tebligatın geçerliliği ilk iş gününden başlatılır. Duyuru, ilan
ve diğer bildirimlerin Müşterilere ait Sistemde yer alan Bildirim Kutusuna ulaştığı
tarih, bildirim tarihi olarak kabul edilir. Müşteriler, İdare ile yapılacak yazışmalarda
e-posta, SMS kullanamaz. Müşterinin yapacağı bildirimler; İdarenin ilgili birimine
yazılı müracaat, KEP adresine bildirim veya faks yoluyla olacaktır.
SATIŞIN YAPILMASI VE SAHANIN TESLİMİ
Madde 16- Müşteri, tebliğ tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde, kesin teminatı
yatırmak, üretim yapacağı sahayı teslim almak zorundadır. Müşteri tarafından
şartname hükümlerine uygun olarak hazırlanan ürünler peyderpey satılacaktır.
Madde 17- Satış, ürünler hazır hale getirildikçe yapılan ölçümdeki miktar ve ihale
sonucunda oluşan satış fiyatı üzerinden peşin bedelle yapılacak olup, yatırılacak
bedeller banka ürün ve kartları ile ödenebileceği gibi, işletme veznesine veya banka
hesabına da yatırabilir.
Satış süresi içinde ürünleri hazırlayıp satışını yaptırmayan, ödemeye ait şartları yerine
getirmeyen müşteriler taahhüdünden dönmüş sayılacağından, satış bozularak hiç bir
mahkemeden hüküm ve karar alınmasına ve protesto çekilmesine gerek kalmaksızın
teminatı irad kaydedilir ve şartname hükümleri uygulanır. Bundan dolayı müşteri
hiçbir surette hak talebinde bulunamaz.
Madde 18- Satışla ilgili her türlü vergi (tellaliye harcı, KDV, karar pulu, vs.), fon ve
resimlerin ödenmesi müşteriye aittir. Vergi, fon ve resimler satış sırasında peşin
olarak tahsil edilir. Satış işleminin her aşaması idarece kontrol edilerek, İşletme
Şefliğince ölçü tespit tutanaklarının birer nüshası İşletme Müdürlüğüne gönderilir.
Madde 19- İhaleye çıkarılan ürün miktarı tahmini olarak belirlendiğinden, ürünün
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eksik veya fazla çıkması durumunda müşteri herhangi bir hak talebinde bulunamaz.
Satış, üretim sonucu çıkan ürün miktarı üzerinden yapılır. İdare, ürünün tahmin
edilen miktardan fazla çıkması durumunda bu miktarın %20 fazlasına kadar ürünü
müşterinin de kabul etmesi durumunda aynı bedel üzerinden satabilir.
ÜRETİM VE TAŞIMA İLE İLGİLİ HUSUSLAR
Madde 20- Üretim süresi (kesme/toplama, sürütme, istif, yükleme ve nakliyat)
sahanın teslim tarihinden itibaren ............. gündür (bu süre 60 günü geçemez).
Orman ürünü satışı yapılan gerçek ve tüzel kişiler üretim işini yapmaksızın aldıkları
orman ürününü başkalarına devredemezler. Üretimle ilgili işçiliği kendileri
yapabileceği gibi dışarıdan hizmet alımı ile de yaptırabilirler.
Madde 21- Üretim, TS 1214 Ağaç Kesme ve Kesmede Güvenlik Kuralları standardına
uygun olarak yapılır. Satıştan sonraki her türlü işçilik (kesme/toplama, sürütme, istif,
yükleme ve nakliyat vb.) müşteriye aittir.
Madde 22- Bir bölme veya parselde üretim bitmeden diğerinde uygulamaya
geçilmeyecektir.
Madde 23- Ölçme işlemleri, idare yetkilisi ve müşteri veya vekili ile birlikte yapılarak
ölçü tespit tutanağına bağlanır. Müşteri veya vekilinin belirlenen günde ölçüme
katılmaması durumunda idare ölçümü kendisi yapar. Bu durumda müşterinin ölçüme
itiraz hakkı olmayacaktır.
Madde 24- Ölçü birimi ster olan ürünler rampada ölçülerek kayda alındıktan sonra
sevki sağlanır. Ster olarak satılan ancak, yerinde istif etme imkânı bulunmayan orman
ürünlerinin araç üzerinde ölçüsü yapılıp sevk pusulasına bağlanarak en yakın kantara
kadar müşteriye ait nakil vasıtaları ile taşınmasına izin verilir. Kental olarak ölçümü
yapılan bu ürünler, çevirme katsayısı kullanılarak stere çevrilir ve bu ölçüye göre ster
olarak taşıma belgesi düzenlenir. Sevk pusulası keserken araç üzerinde kapladığı
hacmin eni, boyu ve yüksekliği ölçülüp yazılır.
Kental olarak satılan orman ürünleri araç üzerinde ölçüsü yapılıp sevk pusulasına
bağlanarak en yakın kantara kadar müşteriye ait nakil vasıtaları ile taşınmasına izin
verilir. Kantara kadar yapılacak olan taşıma, İşletme Şefliğinin belirttiği yollardan
yapılır. Kantar mahalline taşınıncaya kadar meydana gelebilecek zarar ziyandan
müşteri sorumludur.
Çevirme katsayısı olarak süceyrat odununda 315 kg/ster, kesim artığında ise 200
kg/ster kabul edilir. Bu katsayıların üretim yapılan yerde, daha yüksek bir miktarda
belirlenmesi durumunda belirlenmiş olan miktar esas alınır.
Madde 25- Müşteri, satın aldığı ürünleri üretim için verilmiş süre içerisinde
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toplayarak taşımak zorundadır. Üretim için verilen sürenin bitiminden itibaren o
partinin satışa konu toplam miktarın, ihale fiyatı ile çarpımı sonucu bulunan toplam
tutar üzerinden (vergi, resim, fon, harçlar hariç) günlük %0,1 (bindebiri)’i oranında
gecikme cezası alınır.
Üretim için verilen süre içerisinde taşınmayan ürünler için müşteriye, ürünleri satış
yeri veya topladığı yerden taşıması için tebligat yapılır. Yapılan tebligatta idarece
belirlenecek bir süre verilir. Müşterinin verilen süre içerisinde ürünü satış yerinden
taşıması istenir. Verilen bu süre içerisinde de ürünlerin taşınmaması durumunda
şartname fesh edilerek, teminat irat kaydedilir. Mevcut ürünler ihale yolu ile satılarak
İşletme Müdürlüğünün alacağı ile masraflar ve diğer giderler düşüldükten sonra
kalan meblağ müşteriye, vekili veya varisine ödenmek üzere emanete alınır. İşletme
Müdürlüğünce yapılan bu satış sonunda müşteri aleyhine fiyat farkı oluştuğu
takdirde, müşteri hiçbir suretle bu farkı talep edemez.
Madde 26- Sürütme, idarenin istediği şekilde ve göstereceği yerlerden yapılır.
Yuvarlamak suretiyle sürütme yapılmaz. Yapılacak sürütme işlerinde ağaçlara,
fidanlara ve gençliğe zarar verilmeyecektir.
Madde 27- Müşteri her ne suretle olursa olsun İdarenin izni olmadan yol yapamaz ve
üretimin yapıldığı yerlerde yollar trafiğe kapatılamaz.
Madde 28- Müşteri elde ettiği ürünleri nakletmek istediğinde İşletme Şefliğine ait
ölçü ve tespit esas alınarak nakline izin verilir. Taşıma belgesiz olarak ve varsa
damgaya tabi ürünler damgalanmadan taşıma yapılamaz.
Madde 29- Orman içi istif yerlerindeki motorlu araçlara yükleme işi, mıntıkanın
özelliklerine ve iş durumuna göre idarenin koyacağı tedbirler doğrultusunda yapılır.
Madde 30- Her türlü kesme/toplama, sürütme, istif, yükleme ve nakliyat araç ve
gereçleri ile malzemeleri müşteriye aittir. Üretim makinesi talep edilmesi halinde,
kirası mukabilinde idarece verilebilir.
Madde 31- Müşteri kesme/toplama, sürütme, istif, yükleme ve taşıma işlerinde
çalıştıracağı işçiler ile iş ve nakil vasıtası operatör ve şoförlerinin adlarını ve araç
plakalarını İşletme Şefliğine bildirir. Müşteri, idarece çalışmasında sakınca görülenleri
iş başından uzaklaştırmakla da yükümlüdür.
Madde 32- Orman ürünü satışı için teslimi yapılan sahadaki ormanlarda meydana
gelen usulsüzlüklerde suçlusu bulunamadığı takdirde bu bölmeyi teslim alanlar
müteselsilen sorumludur.
Madde 33- 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.
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Damgasız ve usulsüz ağaç kesildiği takdirde 6831 Sayılı Orman Kanununun ilgili
hükümleri uygulanır. Damgasız ve usulsüz ağaç kesilmesi veya başka bir nedenle
satışın yargıya taşınması durumunda varsa teminat emanete alınarak mahkeme
kararına göre işlem yapılır. Mahkeme kararında teminatın irat kaydedilmesine ait bir
hüküm bulunmuyorsa, 6831 sayılı Kanun hükümlerine göre varsa cezaların müşteri
tarafından ödenmesi, ödemesi yapılan damgasız ve usulsüz ağaç kesimi dışında kalan
diğer şartname hükümlerinin yerine getirilmesi halinde kesin teminat iade edilir.
Madde 34- Satılan orman ürünlerinin kesme/toplama, sürütme, istif, yükleme ve
nakliyatı 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 idarece mahallinde incelenip
oluşan zarar müşteriden tahsil edilir.
Madde 35- Müşteri satın aldığı ürünleri istif yerinden aynen nakletmeye mecburdur.
Satılan ürün İşletme Müdürlüğünden izin alınmadıkça satış yerinde imal edilemez.
MÜŞTERİNİN TAAHHÜDÜNDEN DÖNMESİ
Madde 36- Üzerine geçici ihale yapılan müşterinin satış talebinden vazgeçtiğini
bildirmesi veya kendisine bildirilen sürelerde ürün bedelini yatırmaması halinde,
teminatı irad kaydedilerek durum müşteriye bildirilir. Teminatı irat kaydedilen ürün
aynı muhammen satış bedeli üzerinden ilk müşterisine de duyurulmak suretiyle
İşletme Müdürlüğünce düzenlenecek ilk satışla birlikte açık artırmaya çıkarılır. İlk
ihalede satılamayan bu ürünlerin ikinci ya da daha sonraki ihalelerinde fiyat indirimi
yapılabileceği gibi, son ihale muhammen bedelinden yüksek bir fiyatla tahsisen de
satılabilir. Bu durumda;
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 gecikme faizi 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.
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
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güne kadar (satış, gününden önce gerçekleşmiş ise satış günü esas alınır) geçen süre
için, ilk satış bedeline göre hesaplanacak parti satış tutarının gecikme faizi
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 gecikme faizinden 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 İLE OLAĞANÜSTÜ DURUMLAR
Madde 37- Müşterinin kendisine ait olmayan ürünleri, bilerek veya bilmeyerek
kaçırması, İşletmeye ait taşınır veya taşınmazları 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 yapılan bu satış sonunda müşteri aleyhine fiyat
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farkı oluştuğu takdirde, müşteri hiçbir suretle bu farkı talep edemez.
Müşterinin zarar ziyandan veya cezadan dolayı herhangi bir borcunun olmaması
halinde satış partisinin istif yerlerinden kaldırılmasına müsaade edilir. Varsa teminatı,
İşletme Müdürlüğünce iadesinde bir mahzur görülmediği takdirde iade edilir.
Müşteri üçüncü şahıslara verdiği zarardan doğrudan ilgili şahıslara karşı sorumludur.
Madde 38- Devlet İhale Kanununu 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 tesbit 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 taahhüdünden vazgeçen ve mücbir sebepler dışında
taahhüdünü sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmeyen
müşterilerden bu fiil ve davranışları bir takvim yılı içerisinde Genel Müdürlük bazında
beş kez tekerrür ettirenler ile almış olduğu işle ilgili olarak damgasız ve usulsüz ağaç
kesenlerden Mahkeme sonucunda ceza alanlara 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.
İhaleye katılmak isteyenler arasında ihalelere katılmaktan yasaklı olan gerçek veya
tüzel kişi varsa, teminat alınmayarak ihaleye katılması engellenir.
Madde 39- Orman ürünü satın alan müşteri aldığı ürünün sahibi olup,
kesme/toplama, sürütme, istif, yükleme ve nakliyat 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 ile her türlü iş kazası ve vergi mevzuatından doğacak
yükümlülüklerden sorumludur. Üretim işçiliği için, bir sözleşme dahilinde üretim
şirketinden hizmet alınması durumunda, üretim şirketi işçi-işveren ilişkisi üzerinden
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yukarıda sayılan kanunlar çerçevesinde ve sosyal güvenlik mevzuatı açısından
sorumlu olacaktır. Karayolları Trafik Kanununa aykırı yükleme ve taşımadan müşteri
sorumludur.
Madde 40- Müşterinin sürekli olarak hastalanması, ölümü, askere alınması, iflası,
hapse düşmesi ve mücbir sebepler gibi hallerde idare şartnameye dayalı işin
müşterinin varisi veya vekiline devrine izin verebileceği gibi, müşterinin hesabını
tasfiye etmekte de yetkilidir.
Madde 41- Elektronik satış sistemi ile ilgili yapılacak tüm işlemlerde Sistem saati
geçerli olacaktır.
Madde 42- Şartnamenin uygulanmasından doğacak her türlü anlaşmazlıklar,
şartnameye konu satışın yapıldığı İşletme Müdürlüğü merkezinin bulunduğu yargı
çevresindeki yetkili mahkemelerce çözümlenir.
Özel Şartlar-.................................................................................................................
......................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………...
Yukarıdaki 42 madde halinde belirtilen genel ve madde halinde belirtilen özel şartlara
göre düzenlenen bu şartnameyi tamamen okudum ve hükümlerini aynen kabul
ediyorum. ....../...../20....
MÜŞTERİ
Adı Soyadı
Onay/Elektronik İmza

67

Üretimi Müşteriye Ait Ürünlerin Açık Artırmalı E-Satış Şartnamesi

EK-5

ÜRETİMİ MÜŞTERİYE AİT ÜRÜNLERİN TAHSİSLİ E-SATIŞ ŞARTNAMESİ
VADE VE FAİZ ORANLARI
Vade Sayısı

Yıllık Gecikme Faizi Oranı

Yıllık Vade Faizi Oranı

Yıllık Reeskont Faizi Oranı

SATIŞIN KONUSU
Madde 1- Bu şartname, ………………………Orman İşletme Müdürlüğünün, aşağıda
İşletme Şefliği, bölme numarası ve deneme sahası verilerine göre hesaplanmış
tahmini miktarı belirlenen ve kesme/toplama, sürütme, yükleme ve taşıma işleri
müşteriye ait olan kesim artıkları, süceyrat ve kök odunlarının satışını kapsar. Bu
ürünlerin kesme/toplama, sürütme, istif, yükleme ve nakliyat gibi bütün işleri
müşteriye aittir. Bu şartnamede İşletme Müdürlüklerinden orman ürünü satın almayı
talep eden veya satın alan gerçek ve tüzel kişiler müşteri olarak ifade edilecektir.
TAHSİSE KONU ÜRÜN MİKTARI
Madde 2- Tahsisen verilecek orman ürünlerle ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir.
İşletme
Şefliği

Satış
Yeri

Tahsise Konu
Ürünün CinsiNevi

Birimi

Miktarı
(ster/kental)

Birim
Fiyatı
(TL.)

MÜŞTERİLERDE ARANACAK ŞARTLAR VE İSTENECEK BELGELER
Madde 3- Tahsisli olarak ürün satın almak isteyen müşteriler, e-satış sistemine üye
olmak zorundadır. Üyelik için;
a) Tebligat için adres beyanı, iş yeri telefonu, cep telefonu, varsa faks numarası
ile elektronik posta adresi,
b) Şirket, gerçek ve tüzel kişilerin idare merkezinin bulunduğu yer
mahkemesinden veya siciline kayıtlı olduğu Ticaret Odası, Sanayi Odası, Ticaret ve
Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya resmi bir makamdan (ayrıca şirketin
sicili ile) halen çalışır durumda bulunduklarına dair belgeyi,
c) Biyokütleden elektrik enerjisi üreten tesislerin ilgili Bakanlıktan alınmış izin
belgesinin noterden tasdikli suretini,
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kaydetmesi/kaydettirmesi gerekmektedir.
Tahsisli satış yapmak isteyenler, yukarıda sayılan bentlerde ifade edilen belgelerin
kendisiyle ilgili olanlardan, Sistem üzerinden kaydedilmesi gerekenleri kendisi
kaydeder, ORBİS’e kaydedilmesi gereken belgeleri idareye müracaat ederek elektronik
ortamda veya manuel olarak kaydettirir. Kayıt işlemleri, firma yönetim merkezinin
veya kurumlar veya gelir vergisi kaydının bulunduğu en yakın İşletme Müdürlüğünce
yapılır. ORBİS sistemine kayıt edilen müşterilerden kayıt edilen belgelerle ilgili olarak
ayrıca belge istenmez.
Belgelerin geçerliliğini yitirmesi halinde; müşteri güncel bilgi ve belgeleri Sistem
üzerinden düzeltmekle, İdare tarafından ORBİS’e kaydedilmesi gereken belgeleri
idareye müracaat ederek elektronik ortamda veya manuel olarak düzelttirmekle
yükümlüdür.
ÜRÜN STANDARTLARI VE MÜŞTERİNİN ÜRÜNÜ KONTROL ETMESİ
Madde 4- Müşterilerin satış öncesinde satış partisini oluşturan ürünlerin ölçü ile
standartlarını satış yerinde kontrol etmesi ve bu ölçü ile standartları kabul etmiş
olarak satışa iştiraki zorunludur. Müşteri satıştan önce satış yerine giden yollar ile
çalışma yapacağı sahaları incelemiş olması zorunlu olup, satışı yaptıranların bu
incelemeyi yaptığı ve bu şartlarda ürünü almak istediği kabul edilecektir.
TEMİNAT YATIRILMASI, TEMİNATIN İADESİ VE PEY SÜRME
Madde 5- Tahsisli satılacak ürünler için kesin teminat alınacak olup, kesin teminat
satışa konu toplam ürün 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 teminat, teminat olarak kabul edilen diğer
değerlerle değiştirilebilir.
Madde 7- Teminat olarak, tedavüldeki Türk Lirası, banka ve özel finans kurumlarının
verecekleri süresiz teminat mektupları, banka ürün ve kartları ile yapılan tahsilatlar
kabul edilir. Teminat, hiçbir zaman ürün bedeline mahsup edilmez.
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
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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-2).
Madde 8- Müşteri tarafından, belirtilen satış süresi içerisinde satışı yaptırılmayan,
şartnamesi imzalanmayan ve teminat alınacaksa teminata bağlanmayan ürünlere ait
tahsislerin tamamı iptal edilir. Ayrıca, müşterilerle imzalanmış protokol varsa, bu
protokoldeki hükümlere göre gerekli işlemler yapılır.
Teminat yatırıldığı halde, süresi içinde satış yaptırılmaması durumunda yatırılmış
olan teminat irad kaydedilir.
Madde 9- 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.
TEBLİGAT YAPILMASI
Madde 10- Tebligat; Sistem üzerinden yapılacaktır. Müşteriler, Sistem üzerinden
yapılacak bu tebligatı şahıslarına yapılmış gibi kabul etmeye mecburdur.
İdare tarafından Müşterilere Sistem üzerinden yapılacak tebligat, duyuru vb. teyit
aranmaz ve bu süreçlere ait bildirim zamanı, konusu ve içeriği gibi bilgiler Sistem
üzerinde kayıt altına alınır.
Sistem üzerinden yapılan tebligatlarda, tebligatın Müşteri veya Kullanıcının Bildirim
Kutusuna ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır. İdare
tarafından Sistem üzerinden yapılacak tebligat işlemleri iş günü ve mesai saatlerine
bağlı kalınmaksızın her zaman gerçekleştirilebilir. Ancak, tebligatın mesai saatleri
dışında yapılması halinde tebligatın geçerliliği ilk iş gününden başlatılır. Duyuru, ilan
ve diğer bildirimlerin Müşterilere ait Sistemde yer alan Bildirim Kutusuna ulaştığı
tarih, bildirim tarihi olarak kabul edilir. Müşteriler, İdare ile yapılacak yazışmalarda
e-posta, SMS kullanamaz. Müşterinin yapacağı bildirimler; İdarenin ilgili birimine
yazılı müracaat, KEP adresine bildirim veya faks yoluyla olacaktır.
SATIŞIN YAPILMASI VE SAHANIN TESLİMİ
Madde 11- Tahsisi yapılan orman ürününün satışında, satışın yapıldığı tarihteki fiyat
tahsis fiyatı olarak kabul edilecektir.
Madde 12- Müşteri, tebliğ tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde, kesin teminatı
yatırmak, şartnameyi imzalamak ve üretim yapacağı sahayı teslim almak zorundadır.
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Müşteri tarafından şartname hükümlerine uygun olarak hazırlanan ürünler
peyderpey satılacaktır.
Madde 13- Satış, ürünler hazır hale getirildikçe yapılan ölçümdeki miktar ve tahsis
fiyatı üzerinden peşin bedelle yapılacak olup, yatırılacak bedeller banka ürün ve
kartları ile ödenebileceği gibi, işletme veznesine veya banka hesabına da yatırabilir.
Sistemin saldırıya ve hack girişimlerine maruz kalması, sunucu hizmeti sağlayan İdare
kaynaklı erişim kesintilerinin olması veya teknik bir aksaklığın oluşması durumunda
İdare, devam eden veya sonlanan işlemleri iptal etme veya satış ve ödeme sürelerini
uzatma hakkına sahiptir.
Satış süresi içinde ürünleri hazırlayıp satışını yaptırmayan, ödemeye ait şartları yerine
getirmeyen müşteriler taahhüdünden dönmüş sayılacağından, satış bozularak hiç bir
mahkemeden hüküm ve karar alınmasına ve protesto çekilmesine gerek kalmaksızın
teminatı irad kaydedilir ve şartname hükümleri uygulanır. Bundan dolayı müşteri
hiçbir surette hak talebinde bulunamaz.
Madde 14- Satışla ilgili her türlü vergi (tellaliye harcı, KDV, karar pulu, vs.), fon ve
resimlerin ödenmesi müşteriye aittir. Vergi, fon ve resimler satış sırasında peşin
olarak tahsil edilir. Satış işleminin her aşaması idarece kontrol edilerek, İşletme
Şefliğince ölçü tespit tutanaklarının birer nüshası İşletme Müdürlüğüne gönderilir.
Madde 15- Tahsise konu ürün miktarı tahmini olarak belirlendiğinden, ürünün eksik
veya fazla çıkması durumunda müşteri herhangi bir hak talebinde bulunamaz. Satış,
üretim sonucu çıkan ürün miktarı üzerinden yapılır. İdare, ürünün tahmin edilen
miktardan fazla çıkması durumunda bu miktarın %20 fazlasına kadar ürünü
müşterinin de kabul etmesi durumunda aynı bedel üzerinden satabilir.
ÜRETİM VE TAŞIMA İLE İLGİLİ HUSUSLAR
Madde 16- Üretim süresi (kesme/toplama, sürütme, istif, yükleme ve nakliyat)
sahanın teslim tarihinden itibaren ............. gündür (bu süre 60 günü geçemez).
Orman ürünü satışı yapılan gerçek ve tüzel kişiler üretim işini yapmaksızın aldıkları
orman ürününü başkalarına devredemezler. Yönetmeliğin 9 uncu maddesi (o) ve (ö)
bendi kapsamında tahsis alanlar üretimle ilgili işçiliği kendileri yapabileceği gibi
dışarıdan hizmet alımı ile de yaptırabilirler.
Madde 17- Üretim, TS 1214 Ağaç Kesme ve Kesmede Güvenlik Kuralları standardına
uygun olarak yapılır. Satıştan sonraki her türlü işçilik (kesme/toplama, sürütme, istif,
yükleme ve nakliyat vb.) müşteriye aittir.
Madde 18- Bir bölme veya parselde üretim bitmeden diğerinde uygulamaya
geçilmeyecektir.
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Madde 19- Ölçme işlemleri, idare yetkilisi ve müşteri veya vekili ile birlikte yapılarak
ölçü tespit tutanağına bağlanır. Müşteri veya vekilinin belirlenen günde ölçüme
katılmaması durumunda idare ölçümü kendisi yapar. Bu durumda müşterinin ölçüme
itiraz hakkı olmayacaktır.
Madde 20- Ölçü birimi ster olan ürünler rampada ölçülerek kayda alındıktan sonra
sevki sağlanır. Ster olarak satılan ancak, yerinde istif etme imkânı bulunmayan orman
ürünlerinin araç üzerinde ölçüsü yapılıp sevk pusulasına bağlanarak en yakın kantara
kadar müşteriye ait nakil vasıtaları ile taşınmasına izin verilir. Kental olarak ölçümü
yapılan bu ürünler, çevirme katsayısı kullanılarak stere çevrilir ve bu ölçüye göre ster
olarak taşıma belgesi düzenlenir. Sevk pusulası keserken araç üzerinde kapladığı
hacmin eni, boyu ve yüksekliği ölçülüp yazılır.
Kental olarak satılan orman ürünleri araç üzerinde ölçüsü yapılıp sevk pusulasına
bağlanarak en yakın kantara kadar müşteriye ait nakil vasıtaları ile taşınmasına izin
verilir.
Kantara kadar yapılacak olan taşıma, İşletme Şefliğinin belirttiği yollardan yapılır.
Kantar mahalline taşınıncaya kadar meydana gelebilecek zarar ziyandan müşteri
sorumludur.
Çevirme katsayısı olarak süceyrat odununda 315 kg/ster, kesim artığında ise 200
kg/ster kabul edilir. Bu katsayıların üretim yapılan yerde, daha yüksek bir miktarda
belirlenmesi durumunda belirlenmiş olan miktar esas alınır.
Madde 21- Müşteri, satın aldığı ürünleri üretim için verilmiş süre içerisinde
toplayarak taşımak zorundadır. Üretim için verilen sürenin bitiminden itibaren o
partinin satışa konu toplam miktarın, tahsis fiyatı ile çarpımı sonucu bulunan toplam
tutar üzerinden (vergi, resim, fon, harçlar hariç) günlük %0,1 (bindebiri)’i oranında
gecikme cezası alınır.
Üretim için verilen süre içerisinde taşınmayan ürünler için müşteriye, ürünleri satış
yeri veya topladığı yerden taşıması için tebligat yapılır. Yapılan tebligatta idarece
belirlenecek bir süre verilir. Müşterinin verilen süre içerisinde ürünü satış yerinden
taşıması istenir. Verilen bu süre içerisinde de ürünlerin taşınmaması durumunda
şartname fesh edilerek, teminat irat kaydedilir. Mevcut ürünler ihale yolu ile satılarak
İşletme Müdürlüğünün alacağı ile masraflar ve diğer giderler düşüldükten sonra
kalan meblağ müşteriye, vekili veya varisine ödenmek üzere emanete alınır. İşletme
Müdürlüğünce yapılan bu satış sonunda müşteri aleyhine fiyat farkı oluştuğu
takdirde, müşteri hiçbir suretle bu farkı talep edemez.
Madde 22- Sürütme, idarenin istediği şekilde ve göstereceği yerlerden yapılır.
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Yuvarlamak suretiyle sürütme yapılmaz. Yapılacak sürütme işlerinde ağaçlara,
fidanlara ve gençliğe zarar verilmeyecektir.
Madde 23- Müşteri her ne suretle olursa olsun İdarenin izni olmadan yol yapamaz ve
üretimin yapıldığı yerlerde yollar trafiğe kapatılamaz.
Madde 24- Müşteri elde ettiği ürünleri nakletmek istediğinde İşletme Şefliğine ait
ölçü ve tespit esas alınarak nakline izin verilir. Taşıma belgesiz olarak ve varsa
damgaya tabi ürünler damgalanmadan taşıma yapılamaz.
Madde 25- Orman içi istif yerlerindeki motorlu araçlara yükleme işi, mıntıkanın
özelliklerine ve iş durumuna göre idarenin koyacağı tedbirler doğrultusunda yapılır.
Madde 26- Her türlü kesme/toplama, sürütme, istif, yükleme ve nakliyat araç ve
gereçleri ile malzemeleri müşteriye aittir. Üretim makinesi talep edilmesi halinde,
kirası mukabilinde idarece verilebilir.
Madde 27- Müşteri kesme/toplama, sürütme, istif, yükleme ve taşıma işlerinde
çalıştıracağı işçiler ile iş ve nakil vasıtası operatör ve şoförlerinin adlarını ve araç
plakalarını İşletme Şefliğine bildirir. Müşteri, idarece çalışmasında sakınca görülenleri
iş başından uzaklaştırmakla da yükümlüdür.
Madde 28- Orman ürünü satışı için teslimi yapılan sahadaki ormanlarda meydana
gelen usulsüzlüklerde suçlusu bulunamadığı takdirde bu bölmeyi teslim alanlar
müteselsilen sorumludur.
Madde 29- 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. Damgasız ve usulsüz ağaç kesilmesi veya başka bir nedenle
satışın yargıya taşınması durumunda varsa teminat emanete alınarak mahkeme
kararına göre işlem yapılır. Mahkeme kararında teminatın irat kaydedilmesine ait bir
hüküm bulunmuyorsa, 6831 sayılı Kanun hükümlerine göre varsa cezaların müşteri
tarafından ödenmesi, ödemesi yapılan damgasız ve usulsüz ağaç kesimi dışında kalan
diğer şartname hükümlerinin yerine getirilmesi halinde kesin teminat iade edilir.
Damgasız ve usulsüz ağaç kesenlerden Mahkeme sonucunda ceza alanlara 1 yıl
tahsisli satış yapılmaz.
Madde 30- Satılan orman ürünlerinin kesme/toplama, sürütme, istif, yükleme ve
nakliyatı 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 idarece mahallinde incelenip
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oluşan zarar müşteriden tahsil edilir.
Madde 31- Müşteri satın aldığı ürünleri istif yerinden aynen nakletmeye mecburdur.
Satılan ürün İşletme Müdürlüğünden izin alınmadıkça satış yerinde imal edilemez.
MÜŞTERİNİN DİĞER SORUMLULUK VE HAKLARI İLE OLAĞANÜSTÜ DURUMLAR
Madde 32- Müşterinin kendisine ait olmayan ürünleri, bilerek veya bilmeyerek
kaçırması, İşletmeye ait taşınır veya taşınmazları 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 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 satış partisinin istif yerlerinden kaldırılmasına müsaade edilir. Varsa teminatı,
İşletme Müdürlüğünce iadesinde bir mahzur görülmediği takdirde iade edilir.
Müşteri üçüncü şahıslara verdiği zarardan doğrudan ilgili şahıslara karşı sorumludur.
Madde 33- Verilen tahsislerin yerinde kullanılmaması, satılması, devir olunması,
gerçek dışı beyanda bulunulması veya sahte evrak ibraz edilmesi durumunda gerçek
ve tüzel kişilere o yıl için verilen tahsis miktarları iptal edilerek teminatları irat
kaydedilir ve 5 yıl süre ile tahsis verilmez.
Madde 34- Orman ürünü satın alan müşteri aldığı ürünün sahibi olup,
kesme/toplama, sürütme, istif, yükleme ve nakliyat 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 ile her türlü iş kazası ve vergi mevzuatından doğacak
yükümlülüklerden sorumludur. Üretim işçiliği için, bir sözleşme dahilinde üretim
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şirketinden hizmet alınması durumunda, üretim şirketi işçi-işveren ilişkisi üzerinden
yukarıda sayılan kanunlar çerçevesinde ve sosyal güvenlik mevzuatı açısından
sorumlu olacaktır. Karayolları Trafik Kanununa aykırı yükleme ve taşımadan müşteri
sorumludur.
Madde 35- Müşterinin sürekli olarak hastalanması, ölümü, askere alınması, iflası,
hapse düşmesi ve mücbir sebepler gibi hallerde idare şartnameye dayalı işin
müşterinin varisi veya vekiline devrine izin verebileceği gibi, müşterinin hesabını
tasfiye etmekte de yetkilidir.
Madde 36- Elektronik satış sistemi ile ilgili yapılacak tüm işlemlerde Sistem saati
geçerli olacaktır.
Madde 37- Şartnamenin uygulanmasından doğacak her türlü anlaşmazlıklar,
şartnameye konu satışın yapıldığı İşletme Müdürlüğü merkezinin bulunduğu yargı
çevresindeki yetkili mahkemelerce çözümlenir.
Özel Şartlar-..................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………….
Yukarıdaki 37 madde halinde belirtilen genel ve ….. madde halinde belirtilen özel
şartlara göre düzenlenen bu şartnameyi tamamen okudum ve hükümlerini aynen
kabul ediyorum. ..../...../20....
MÜŞTERİ
Adı Soyadı
Onay/Elektronik İmza
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