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ORMAN KANUNUNDA DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASI HAKKINDA 

KANUN 
 

Kanun No :4570 Kabul Tarihi :25.05.2000 

Resmi Gazete Sayı :24064       Resmi Gazete Tarih :30.05.2000 
 

MADDE 1.-31.08.1956 tarih ve 6831 sayılı Orman Kanununun değiĢik 34 ncü 

maddesi aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir 

 

Madde 34.- Üretimin orman idaresi tarafından yapılması halinde, sınırları 

içinde Devlet ormanı bulunan köy ve kasabalarda o yer nüfusuna kayıtlı olarak ikamet 

eden gerçek kiĢilerin veya sınırları içinde Devlet ormanı bulunan köy ve kasabaların her 

birinde hane adedinin çoğunluğu tarafından kurulan orman köylerini kalkındırma 

kooperatiflerinin baltalık ormanlarından birim fiyat (vahidi fiyat) usulü ile kesip, satıĢ 

istif yerlerine taĢıdıkları yakacak odunların yüzde yüzüne kadarı idarece tayin edilecek 

süre içinde, istedikleri taktirde kendilerine maliyet bedeli üzerinden verilir. 

Ağaçlandırılacak, imar ve ihya edilecek sahalarda da baltalık ormanlarda 

yapılan çalıĢmalara ait hükümler aynen uygulanır. 

Hane adedinin en az yüzde ellibiri tarafından kurulan orman köylerini 

kalkındırma kooperatiflerinin, birim fiyat usulü ile kesip satıĢ istif yerlerine taĢıdıkları 

kerestelik, soymalık ve kesme kaplamalık tomrukların ve sanayi odunlarının ayrı ayrı 

yüzde yirmibeĢine kadarı, istedikleri taktirde satıĢ istif yerlerinden, Orman Bölge 

Müdürlüklerinin son açık artırmalı satıĢ ortalaması fiyatlarından yüzde yirmi düĢülerek 

tespit edilecek bedelle, kendilerine satılır. Ancak, hakkını mal olarak almak istemeyen 

orman köylerini kalkındırma kooperatiflerine, birim fiyat usulü ile kesip, satıĢ istif 

yerlerine taĢıdıkları kerestelik, soymalık, kesme kaplamalık tomruk ve sanayi 

odunlarının ayrı ayrı yüzde yirmibeĢine kadarı için, ilgili orman iĢletmesince istihsal 

edilen emvalden aynı yıl içinde açık artırmalı olarak satılan miktarların genel satıĢ 

ortalaması ile maliyet bedeli genel ortalaması arasındaki bedel farkı, bilançonun 

çıkarılmasını müteakip nakden ödenir. 

Ancak, Orman Bölge Müdürlüklerinin son açık artırmalı satıĢ ortalaması 

fiyatlarından yüzde yirmi düĢülerek tespit edilecek bedel, maliyet bedelinin üstünde ise 

orman köylerini kalkındırma kooperatiflerinin hak ettikleri yüzde yirmibeĢ ürünler 

kendilerine maliyet bedeli ile satılır. 

Devlet ormanlarında istihsalde çalıĢan gerçek ve tüzel kiĢilerin, kesip satıĢ istif 

yerlerine taĢıdıkları yapacak ve yakacak emvale ait istihkak tutarları ayrıca yüzde on 

fazlası ile kendilerine ödenir. 

Yukarıdaki fıkralarda yazılı haklardan yararlanabilmek için kesme ve taĢıma 

iĢinin birim fiyat (vahidi fiyat) kararı ve Ģartnamelerdeki süreler ve esaslara uygun 

olarak yapılması Ģarttır. 

Bu madde kapsamındaki kooperatiflerden veya üst kuruluĢlardan yaptıkları 

iĢin mahiyeti ve hacmine göre orman mühendisi veya orman teknikeri çalıĢtırmaları 

istenebilir. 

Orman kanununda değiĢiklik yapan 23.09.1983 tarihli ve 2896 Sayılı Kanunun 

geçici 1 inci maddesi hükümlerinden evvelce yararlanmakta olan orman köylülerine de 

bu maddedeki bedel ve satıĢ esasları uygulanır. 

Bu madde hükümlerinin uygulanması ile ilgili esas ve usuller Orman Genel 

Müdürlüğünce belirlenir. 

 

MADDE 2.- Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
 

MADDE 3.- Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
 

 



BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

Amaç Ve Kapsam 
 

6831 Sayılı Orman Kanununun 4570 Sayılı Kanunla DeğiĢik 34 üncü maddesinde 

öngörülen haklarla ilgili uygulamaların nasıl ve ne Ģekilde yapılacağını açıklamak amacı ile bu 

tebliğ hazırlanmıĢtır. 

1-Tanımlar Ve Açıklamalar: 

a-Orman Ġçi Ġstif Yeri :Üretilen ürünlerin satıĢ istif yerlerine taĢınmak üzere 

toplandığı yerdir. 

b-SatıĢ Ġstif Yeri : Üretim yapılan bölmelerden ve orman içi istif yerlerinden gelen 

orman ürünlerinin ağaç cinsi, ürün çeĢidi, sınıfı ve boy gruplarına göre istiflenerek piyasa 

isteklerine uygun olarak satıĢa arz edildiği yerdir. Ancak, Ġdarece zaruri görüldüğü hallerde 

orman içi istif yerleri satıĢ istif yeri kabul edilebilir. 

c-Maliyet Bedeli: Devlet Orman ĠĢletmesi ve Döner Sermayesi Yönetmeliğinin 16 ncı 

maddesine göre hesaplanan bedeldir. 

d-Açık Artırmalı SatıĢ: Ait olduğu yılın üretim programı gereğince üretilen ürünlerin 

açık artırma usulü ile alıcısının belirlendiği satıĢlardır. 

e-Bedel Farkı :Ġlgili iĢletmece ait olduğu yılın üretim programı gereğince üretilen 

ürünlerden, aynı yıl içinde açık artırma ile satılan kerestelik, soyma ve kesme kaplamalık 

tomruklar ile sanayi odunları için ayrı ayrı olmak üzere; ağaç cinsi, sınıfı ve boy gruplarına 

göre hesaplanacak satıĢ tutarları toplamının aynı özellikteki ürünlerin toplam miktarlarına 

bölünmesi sonucu bulunan açık artırmalı satıĢ ortalama fiyatı ile yine bu ürünlerin aynı yıl için 

hesaplanan ortalama maliyet bedelleri arasındaki farktır. Açık artırmalı olarak satılan 

miktarın genel satış ortalama fiyatı, maliyet bedelinin üzerinde ise bedel farkı ödenecektir. 

Açık artırmalı olarak satılan miktarın genel satış ortalama fiyatı, maliyet bedelinin altında 

ise bedel farkı ödenmeyecektir. 

f-Son Açık Artırmalı SatıĢ Ortalama Fiyatı : Orman Bölge Müdürlüklerinde ait 

olduğu yılın üretim programı gereğince üretilen ürünlerden; ağaç cinsi, ürün çeĢidi, sınıfı ve 

boy gruplarına göre iĢletmelerin son açık artırmalı satıĢlarının ortalamasıdır. ĠĢletmeler 

tarafından tomruk ve sanayi odunlarının ağaç cinsi, sınıfı ve boy grupları dikkate alınarak son 

açık arttırmalı satıĢa ait ürün miktarları ve tutarları Orman Bölge Müdürlüğüne gönderilir. 

Orman Bölge Müdürlükleri iĢletmelerden gönderilen son açık arttırmada satılan ürün 

çeĢitlerinin miktar ve tutarları üzerinden, bölge müdürlüğünün son açık arttırmalı satıĢ 

ortalama fiyatını belirler.( EK-2 ) 

g-Kasaba: Nüfusu 2000 den aĢağı olupta belediye teĢkilatı bulunan yerler ile idari 

Ģekli ne olursa olsun nüfusu 2000'den 20.000 (dahil)'e kadar olan yerleĢim birimleridir. 

h-Orman Kalkındırma Kooperatifi: Ana sözleĢmesinin "Amaç" bölümünde 

"ortakların her türlü bitkisel, hayvancılık, ormancılık konularındaki istihsalini geliĢtirmek ve 

ihtiyaçları ile ilgili temin, tedarik, iĢletme, pazarlama, değerlendirme faaliyetlerinde 

bulunmak" hükmü bulunduran "ÇalıĢma Konuları" bölümünde ise 

"Her çeĢit orman ürününün istihsal, imal, nakil, depolama ve istif iĢlerinin yapılmasında 

ortaklarına yardımcı olmak veya bu iĢleri yapmak, orman idaresince verilecek asli ve tali 

orman ve orman artıklarını değerlendirmek, Orman Kanunu ve ilgili mevzuata göre ortaklarına 

ormanda iĢ sağlamak, kredi vermek, özel ağaçlandırma yapmak, yaptırmak" hükmü 

bulunduran hane adetinin en az %51'i tarafından kurulan kooperatiflerdir. 

Yukarıda belirtilen özellikleri taĢıyan Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri, Orman 

Kalkındırma Kooperatifi kabul edilir. 

ı-Üst KuruluĢlar: Kooperatifler Birliği ve Ormancılık Kooperatifleri Merkez 

Birliğini ifade eder. 

j-Orman Mühendisi: Orman Fakültesi mezunu Orman Mühendisi ve Orman Endüstri 

Mühendisi'dir. 

k-Orman Teknikeri: Orman Tekniker Okulu mezunlarıdır. 

1- Ormancı Teknik Eleman: Orman mühendisi veya orman endüstri 

mühendisi veya orman teknikerini ifade eder. 

 



ĠKĠNCĠ BÖLÜM Köylü Pazar SatıĢı Yakacak Odun Hakkının 

Verilmesi 

Ġle Ġlgili Esaslar 

2- Köylü Pazar SatıĢı Yakacak Odun Hakkının Hangi Ormanlardan 

Verileceği: 

Orman kanununun 34 ncü maddesinin 1 nci fıkrasında; "üretimin orman idaresi 

tarafından yapılması halinde sınırları içinde Devlet ormanı bulunan köy ve kasabalarda o yer 

nüfusuna kayıtlı olarak ikamet eden gerçek kiĢiler veya sınırları içinde Devlet ormanı bulunan 

köy ve kasabaların her birinde hane adedinin çoğunluğu tarafından kurulan Orman Köylerini 

Kalkındırma Kooperatiflerinin baltalık ormanlarından birim fiyat (vahidi fiyat) usulü ile kesip 

satıĢ istif yerlerine taĢıdıkları yakacak odunların yüzde yüzüne (%100) kadarı idarece tayin 

edilecek süre içinde, istedikleri taktirde kendilerine maliyet bedeli üzerinden verilir", 

2 inci fıkrasında da ; "Ağaçlandırılacak, imar ve ihya edilecek sahalarda da baltalık 

ormanlarda yapılan çalıĢmalara ait hükümler uygulanır" 

Hükümleri getirilmiĢtir. 

Bu durumda köylülerin ve kooperatiflerin: 

Yapraklı ormanlarda; a-Baltalık ormanlarda, 

b-Ağaçlandırma programına alınıp da boĢaltma ve temizleme iĢleri yapılacak, bozuk 

baltalık ve bozuk koru sahalarında, 

c-Enerji ormanı tesisi ve koruya tahvil Ģeklinde imar ve ihya çalıĢması yapılan 

sahalarda, 

Kesip satıĢ istif yerlerine taĢıdıkları yakacak odunların yüzde yüzüne (%100) kadarı 

Köylü Pazar SatıĢı olarak maliyet bedeli ile kendilerine verilecektir. 

Ancak, bu sahalarda yapılacak çalıĢmalar sırasında yapacak ürün alınacak nitelikteki 

ağaçların yakacak oduna bölünmesi kesinlikle önlenecek, yüksek oranda yapacak ürün elde 

edilmesi için bütün tedbirler alınacaktır. 

Ġbreli ormanlarda; 

Ġbreli ormanlarda Köylü Pazar SatıĢı hakkı verilmeyecektir. 

2.1- Köylü Pazar SatıĢı Odun Hakkı Verilebilmesi Için Aranacak ġartlar: 

2.1.1- ĠĢin Tevziinde Dikkat Edilecek Hususlar: 

Üretim yapılacak Devlet ormanı hangi köy veya kasaba mülki hudutlarında kalıyor ise 

o köylülere veya kasabalılara ya da    kooperatiflerine, üretim iĢi verilecektir. Bu köylüler ve 

kasabalılar veya bu köye ve kasabaya ait kooperatifler üretim iĢini yapmıyor veya 

yapamıyorlarsa durum tebligat ve tutanakla tespit edildikten sonra civar köylüler veya civar 

köylerdeki kooperatifler için üretim iĢi ilan edilecektir. Civar köylerden de üretim iĢine talipli 

çıkmaz ise durum yine tutanakla tespit edilecek, daha sonra diğer yerlerden gelen ve üretim 

iĢine talip olan gerçek kiĢilere veya kooperatiflere üretim iĢi yaptırılacaktır. 

2.1.2- Köylü Pazar SatıĢı Yakacak Odunların SatıĢında Aranacak 

ġartlar: 

Yukarıda (2.1.1) de belirtilen her üç durumda da Köylü Pazar SatıĢı odun hakkı 

verilebilmesi için; 
 

A- Gerçek KiĢilerde, 

a- Sınırları içinde Devlet ormanı bulunan köy ve kasaba nüfusuna kayıtlı olmaları ve bu 

yerlerde ikamet etmeleri, b-Birim fiyat (vahidi fiyat) usulü ile kendilerinin çalıĢmaları, 

c-Kesme ve taĢıma iĢlerini vahidi fiyat kararı ve Ģartnamesindeki sürelere ve esaslara uygun 

olarak yapmaları, 

d-Ġdarenin tayin ettiği süre içinde istekte bulunmaları, 

ġartları aranacaktır. 

B- Kooperatiflerde, 

a-Kooperatiflerin, sınırları içinde Devlet ormanı bulunan köy ve kasabaların her birinde hane 

adedinin çoğunluğu tarafından kurulmuĢ ve faal olmaları, b-Birim fiyat (vahidi fiyat) usulü ile 

çalıĢmaları, c- Kesme ve taĢıma iĢlerini vahidi fiyat kararı ve Ģartnamedeki süre ve esaslara 

uygun olarak yapmaları, 



d- Kesme ve taĢıma iĢlerini kendi üyelerine yaptırmaları, e- 

Ġdarenin tayin ettiği süre içinde istekte bulunmaları, ġartları

aranacaktır.

2.2- Verilecek Yakacak Odun Miktarı:

Köylü Pazar SatıĢına konu sahalarda yapılacak çalıĢmalara baĢlamadan önce

Köylü Pazar SatıĢ hakkının ne miktar verileceği tesbit edilecektir. Yüzde yüz (
o
/o 100) oranın 

altında uygulama yapılacak ise; odun üretimi, yakacak odun ihtiyacı, fevkalade hallerde 

doğabilecek ihtiyaçlar, iklim ve mıntıka özellikleri, idare ve personel ihtiyacı, geçmiĢ 

yıllardaki uygulamalar dikkate alınarak, hak sahiplerine verilecek Köylü Pazar SatıĢı odun 

miktarları Bölge Müdürlükleri ve ĠĢletmelerce müĢtereken tespit edilecek ve bu oranlar 

üzerinden uygulamaya geçilecektir. Bu husus ilan ve Ģartnamelerde belirtilecektir. 

2.3-Köylü   Pazar   SatıĢı   Yakacak   Odun   SatıĢlarının   Nerelerden 

Yapılacağı: 

Hak sahibi vatandaĢlar ve kooperatiflere Köylü Pazar SatıĢı odun haklarının satıĢ depolarından 

verilmesi esastır. Ancak; satıĢ depolarında her zaman müsait yer olmaması, nakliye gücünün 

kifayet etmemesi, maliyetin yükselmemesi ve bir an önce ihtiyaç yerlerine intikal ettirilmesi 

bakımından, yakacak odunların tamamen veya kısmen rampa diye adlandırılan orman içi istif 

yerlerinde istiflenip satıĢı yapılabilecektir. 

Bu   durum göz önünde bulundurularak; düzenlenen vahidi fiyat kararı ve 

Ģartnamelerde, yakacak odunların tamamının veya bir bölümünün rampalardan veya 

depolardan satıĢı hususu belirtilecek ve buna göre Köylü Pazar SatıĢı hakkı verilecektir. 

2.4- Köylü Pazar SatıĢı Yakacak Odunların SatıĢ ĠĢlemleri: 

Orman köylüleri veya kooperatiflerce yakacak odunların kesilip istenilen satıĢ istif 

yerlerine taĢınması ve kanuni hakkın doğması halinde; 

Köylü Pazar SatıĢına konu yakacak odunların istihkaklarının ödenmesinden ve satıĢ 

partilerinin hazırlanmasından hemen sonra, iĢletmece; ilgili hak sahiplerine (üretim yapan 

kooperatif ise kooperatif baĢkanlığına) odunların cinsi, miktarı, maliyet bedeli, vergiler, tutar 

bedeli belirtilmek suretiyle bir tebligat yapılacaktır. 

Söz konusu tebligatta; tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde müracaatta bulunulması 

ve 30 gün içinde de odunlara ait tutar bedelin yatırılması halinde satıĢ iĢlemlerinin yapılacağı, 

aksi halde odunların iĢletmece değerlendirileceği ve bundan dolayı herhangi bir hak talebinde 

bulunulamayacağı bildirilecektir. 

Hak sahiplerine yapılacak yakacak odun satıĢlarının mutlaka yılı içerisinde 

tamamlanması  esas  olduğundan,  bedel  yatırma  süresi  31.12.   ....................    tarihini 

geçmeyecektir. 

2.5- SatıĢ ġekli, Vergi, Resim Ve Fonların Tahsili Ġle ġartname Tanzimi: 

Köylü Pazar Satışı olarak verilecek yakacak odunların satışları peşin 

bedelle yapılacak ve kanunların ön gördüğü her türlü vergi, resim ve fonlar mal bedeli ile 

birlikte tahsil edilecektir. 

Söz konusu satıĢlar için örneği ekli satıĢ Ģartnamesi düzenlenecek ve satıĢ iĢlemleri 

buna göre yürütülecektir (EK-3 ). 

2.6- Köylü Pazar SatıĢı Yakacak Odunların Sevk ĠĢlemleri: 

Hak sahipleri Köylü Pazar SatıĢı odunlarını satıĢ yaptırdıktan sonra serbest piyasa 

kuralları çerçevesinde istedikleri yerlere sevk edip pazarlamakta serbesttir. Ancak, olağanüstü 

durumlarda Valiliklerce yapılacak sınırlamalar saklı kalacaktır. 



ÜÇÜNCÜ BÖLÜM  

Kooperatiflere % 25 KarĢılığı Ürün Verilmesi Ġle Ġlgili Esaslar, 

Aranacak ġartlar Ve Uygulamada Yapılacak ĠĢlemler 
 

3-Kooperatiflere % 25 KarĢılığı Ürün Verilmesi Ġle Ġlgili Esaslar: 

Hane adedinin en az % 51'i (yüzde ellibiri) tarafından kurulan Orman Köylerini 

Kalkındırma Kooperatiflerinin, birim fiyat usulü ile kesip satıĢ istif yerlerine taĢıdıkları 

kerestelik, soyma ve kesme kaplamalık tomrukların ve sanayi odunlarının ayrı ayrı yüzde 

yirmibeĢine kadarı istedikleri takdirde, satıĢ istif yerlerinden, Orman Bölge Müdürlüklerinin 

son açık artırmalı satıĢ ortalaması 

fiyatlarından 
o
/o 20 (yüzde yirmi) düĢülerek tespit edilecek bedelle kendilerine satılacaktır. 

Ancak, Orman Bölge Müdürlüğünün son açık artırmalı satıĢ ortalaması fiyatlarından 

% 20 düĢülerek tespit edilecek bedel, Orman Bölge Müdürlüğünün ortalama maliyet bedelinin 

üstünde ise; orman köylerini kalkındırma kooperatiflerinin hak ettikleri % 25 (yüzde yirmibeĢ) 

ürünler kendilerine bu maliyet bedeli ile satılacaktır. 

3.1-  Kooperatiflere   %   25   KarĢılığı  Tomruk  Ve   Sanayi  Odun 

Verilebilmesi Ġçin Aranacak ġartlar: 

Üretim iĢlerinde çalıĢan kooperatiflerin % 25 karĢılığı kerestelik, soyma ve kesme 

kaplamalık tomruk ile sanayi odunu hakkından yararlanabilmeleri için; 

a-Sınırları içinde Devlet ormanı bulunan köy ve kasabaların her birinde hane adedinin en az 

yüzde ellibiri tarafından kurulmuĢ ve faal olmaları, b-Birim fiyat (vahidi fiyat) usulü ile 

çalıĢmaları, 

c-Kesme ve taĢıma iĢlerini birim fiyat (vahidi fiyat) kararı ve Ģartnamelerdeki sürelere 

ve esaslara uygun olarak yapmaları, 

d-Kesme ve taĢıma iĢlerinin kooperatif üyeleri tarafından yapılması, 

e-Ġdarece tayin edilecek süre içinde istekte bulunmaları, 

ġarttır. 

3.2- % 25 KarĢılığı Haklara Ait Ürün Miktarının Tespiti: 

Kooperatifler üretim iĢlerini birim fiyat (vahidi fiyat) kararı ve Ģartnamelerdeki süre ve 

esaslara uygun olarak bitirdiklerinde, ürünlerin standardlarına uygun olarak istife alınmasını 

müteakip, alacakları % 25 ürün miktarları hesap edilecektir. 

3.3-Kooperatiflere % 25 KarĢılığı Tomruk Ve Sanayi Odunu SatıĢları: 

Kooperatifin kesme-taĢıma iĢlerini bitirmesi ve kanuni hakkın doğması halinde; 

istihkakların kesilmesini müteakip, yapılacak incelemeler sonucu kooperatifin hak ettiği % 25 

karĢılığı ürünler iĢletmece teslime hazır hale getirilerek kura çekimi yapılıp tutanak tanzim 

edildikten sonra, satıĢ iĢleminin yaptırılması için kooperatifin adresine tebligat yapılacaktır. Bu 

tebligat yazısında; ürünlerin istif no, cins ve nev'i, adedi, hacmi, fiyatı ve tutar bedeli, satıĢ 

müddetleri, peĢinat ve teminat mektupları ile her türlü vergi, resim ve fonlar belirtilecektir. Bu 

tebligat yazısının tebliğ tarihi satıĢ yaptırma süresinin baĢlangıcı olacaktır. 
 

3.4- SatıĢ Esasları: 

A- Ġbreli Ürünlerinin SatıĢları; 

1-Depolarda istife alınan ürünlerin kurası çekildikten sonra satıĢların yaptırılması için 

en kısa zamanda tebligat yapılacaktır. 

2-SatıĢ tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde yapılacaktır. 

3- SatıĢını 30 gün içerisinde yaptıramayanlara, ilk 30 günlük süre içerisinde % 6 kati 

teminat yatırmaları Ģartıyla satıĢ için 30 gün ek süre verilecek, bu ek süre için faiz 

alınmayacaktır. Bu süre içerisinde de satıĢ yaptırılmadığı takdirde teminat irad kaydedilecektir. 

Ürünler idare tarafından değerlendirilecek baĢka bir iĢlem yapılmayacaktır. 

4- Mal bedelinin % 30' u ile vergi ve fonlar peĢin alınacaktır. 

5-Geriye kalan % 70 mal bedeli için, 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanununun 26 ncı 

maddesi ile Bütçe Kanununda belirlenen ve teminat olarak kabul edilen değerlerden teminat 

alınacaktır. 

6- Mal bedelinin % 70'i için satıĢ tarihinden itibaren 5 ay vade tanınacak, vade süreleri 

için açık artırmalı satıĢlarda uygulanan vade faizinin yarısı alınacaktır ( Vade faizi = Açık 

artırmalı satışlarda uygulanan faiz / 2 ). 



7- Vade faizi vade sonunda bakiye mal bedeli ile birlikte tahsil edilecektir. Bu itibarla 

vade faizi tutarı da alınacak teminata ilave edilecektir. 

8- Vade süresi dolan teminat mektupları ĠĢletme Müdürlüklerince 15 gün, Orman 

Bölge Müdürlüklerince 15 gün olmak üzere toplam 30 gün uzatılabilecektir. Bu süre 

uzatımlarında, açık artırmalı satıĢlarda uygulanan gecikme faizi aynı oranda alınacaktır. 

9- SatıĢlarla ilgili her türlü vergi, resim ve fonlar kooperatife ait olup, satıĢ sırasında 

peĢin olarak tahsil edilecektir. 

B- Yapraklı Ürünlerinin SatıĢları: 

1-Depolarda istife alınan ürünlerin kurası çekildikten sonra satıĢların yaptırılması için 

en kısa zamanda tebligat yapılacaktır. 

2-SatıĢ tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde yapılacaktır. 

3- SatıĢını 15 gün içerisinde yaptıramayanlara, ilk 15 günlük süre içerisinde % 6 kati 

teminat yatırmaları Ģartıyla satıĢ için 15 gün ek süre verilecek, bu ek süre için faiz 

alınmayacaktır. Bu süre içerisinde de satıĢ yaptırılmadığı takdirde teminat irad kaydedilecektir. 

Ürünler idare tarafından değerlendirilecek baĢka bir iĢlem yapılmayacaktır. 

4- Mal bedelinin % 25'i ile vergi ve fonlar peĢin alınacaktır. 

5- Geriye kalan % 75 mal bedeli için, 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanununun 26 ncı 

maddesi ile Bütçe Kanununda belirlenen ve teminat olarak kabul edilen değerlerden teminat 

alınacaktır. 

6- Mal bedelinin % 75'i için satıĢ tarihinden itibaren 8 ay vade tanınacak, vade süreleri 

için açık artırmalı satıĢlarda uygulanan vade faizinin yarısı alınacaktır ( Vade faizi = Açık 

artırmalı satışlarda uygulanan faiz / 2) 

7- Vade faizi vade sonunda bakiye mal bedeli ile birlikte tahsil edilecektir. Bu itibarla 

vade faizi tutarı da alınacak teminata ilave edilecektir. 

8- Vade süresi dolan teminat mektupları ĠĢletme Müdürlüklerince 15 gün, Orman 

Bölge Müdürlüklerince 15 gün olmak üzere toplam 30 gün uzatılabilecektir. Bu süre 

uzatımlarında, açık artırmalı satıĢlarda uygulanan gecikme faizi aynı oranda alınacaktır. 

9- SatıĢlarla ilgili her türlü vergi, resim ve fonlar kooperatife ait olup, satıĢ sırasında 

peĢin olarak tahsil edilecektir. 

Yukarıda A ve B fıkralarında bahsedilen satıĢlar, Orman Bölge Müdürlüklerinin son 

açık artırmalı satıĢ ortalamasından % 20 düĢülerek tespit edilen bedelle yapılacaktır. 

Ancak Orman Bölge Müdürlüğünün son açık artırmalı satıĢ ortalama fiyatlarından % 

20 düĢüldüğünde tespit edilen bedel, Orman Bölge Müdürlüğünün ortalama maliyet bedelinin 

üzerinde ise, satıĢlar aynı Ģartlarla bu maliyet bedeli ile yapılacaktır. 

3.5- Vergi, Resim Ve Fonların Tahsili Ġle ġartname Tanzimi: 

Kanunların ön gördüğü her türlü vergi, resim ve fonlar satıĢ sırasında mal bedeli ile 

birlikte kooperatiften tahsil edilecektir. 

Hak sahibi kooperatiflere yapılacak % 25 karĢılığı tomruk ve sanayi odunlarının 

satıĢları için, örneği ekli (EK-4) No'lu satıĢ Ģartnamesi düzenlenecek ve satıĢ iĢlemleri buna 

göre yürütülecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Bedel Farkı Ödenmesi Ġle Ġlgili Esaslar, Aranacak ġartlar ve 

Uygulamada Yapılacak ĠĢlemler 
 

4- Bedel Farkı Ödemesi Ġle Ġlgili Esaslar: 

Hakkını mal olarak almak istemeyen orman köylerini kalkındırma kooperatiflerine, 

birim fiyat usulü ile kesip satıĢ istif yerlerine taĢıdıkları kerestelik, soyma ve kesme kaplamalık 

tomruklar ile sanayi odunlarının ayrı ayrı % 25 ine kadarı için, ilgili orman iĢletmesince; 

üretimi yapılan ürünlerden aynı yıl içinde açık artırmalı olarak satılan miktarın genel satıĢ 

ortalaması ile maliyet bedeli genel ortalaması arasındaki bedel farkı, bilançonun çıkarılmasını 

müteakip nakden ödenecektir. 

4.1- Kooperatiflere Bedel Farkı Ödenebilmesi Ġçin Aranacak ġartlar: 

Üretim iĢlerinde çalıĢan kooperatiflerin % 25 karĢılığı kerestelik, soyma ve kesme 

kaplamalık tomruklar ile sanayi odunlarına ait bedel farkı hakkından yararlanabilmeleri için, 

3.1 maddesindeki Ģartlar aranacaktır. 

4.2- Bedel Farkının Ne ġekilde Ödeneceği: 

Yukarıdaki Ģartlara uygun olan kooperatiflerin bedel farkı almak için istekte 

bulunmaları halinde, ilgili Orman ĠĢletmesince üretilen ürünlerden aynı yıl içinde açık artırmalı 

olarak satılan miktarın genel satıĢ ortalamasının, maliyet bedellerinin üstünde olması halinde 

aĢağıdaki esaslara göre bedel farkı ödemesi yapılacaktır. 

Bedel farkının hesabında geçmiĢ yıllardan devreden ürünlerin satıĢları dikkate 

alınmayacaktır. Yukarıda da açıklandığı Ģekilde bedel farkı; bilanço sonuçlarına göre, ilgili 

Orman ĠĢletmesince yılı içinde açık artırmalı olarak satılan miktarın, genel satıĢ ortalaması ile 

maliyet bedeli genel ortalaması esas alınmak suretiyle hesaplanacaktır. 

Bedel farkına esas teĢkil eden açık artırmalı satıĢlar genel ortalaması ile, maliyet 

bedelleri genel ortalamasının ne Ģekilde hesaplanacağı bir örnekle açıklanmıĢtır (EK-1). 

ĠĢletmece; örneği ekli bedel farkı hesap tablosunda gösterildiği Ģekilde söz konusu genel 

ortalamalar ile buna göre bulunacak bedel farkları kerestelik, soyma ve kesme kaplamalık 

tomruklar ile sanayii odunları için ayrı ayrı hesaplanacak ve bu tablo tasdik için Bölge 

Müdürlüğüne gönderilecektir. Bu tablo Bölge Müdürlüğünce incelenerek tasdikinden sonra 

bedel farkı ödenmesine müstenit olmak üzere ĠĢletme Müdürlüğüne gönderilecektir. 

Herhangi bir iĢletmede bedel farkı ödenecek ürünlere ait açık artırmalı satıĢ 

yapılmamıĢ olması halinde açık artırmalı satıĢ ortalaması olarak; bu iĢletmeye ağaç cinsi, ürün 

çeĢidi, sınıf ve boy guruplarına göre benzer karakterdeki en yakın iĢletmenin Bedel Farkı 

Hesap Tablosu kullanılarak bedel farkı ödemesi yapılacaktır. 

Bedel farkları, düzenlenecek istihkak raporlarına dayanarak ĠĢletmesince Kooperatif 

tüzel kiĢiliğini temsile yetkili kiĢilere ödenecek veya kooperatifin gösterdiği banka hesabına 

doğrudan yatırılacaktır. 

BEġĠNCĠ BÖLÜM 

Ġstihkak Fazlası Ödemeleri Ġle Ġlgili Esaslar ve 

Yapılacak ĠĢlemler 
 

5- Ġstihkak Fazlası Ödemeleri Ġle Ġlgili Esaslar: 

Devlet ormanlarında üretimde çalıĢan gerçek ve tüzel kiĢilerce (Orman Köylüsü ve 

Kasabalısı veya Orman Köylerini Kalkındırma Kooperatifi olsun veya olmasın) Birim Fiyat ( 

Vahidi Fiyat ) kararı ve Ģartname hükümlerine uygun olarak; kesip satıĢ istif yerlerine 

taĢıdıkları yapacak (Tomruk, Tel Direği, Maden Direği, Sanayi Odunu, Kağıtlık Odun, 

Lif-Yonga Odunu, Sırık, Çubuk vb.) ile yakacak odunların kesme, sürütme, yükleme ve taĢıma 

iĢlerine ait istihkak tutarları % 10 fazlasıyla ödenecektir. 
 

 

5.1- Ġstihkak Fazlasının MüĢterek Hizmetin KarĢılığı Kadar Ödenmesi: 

Ġstihkak fazlası, sadece kesme ve sürütme, yükleme ve kamyonla taĢıma iĢi için değil 

kesilip satıĢ istif yerlerine taĢınan yapacak ve yakacak ürünler için müĢterek hizmetin karĢılığı 

olarak ödenecektir. 



a) ĠĢ tevzii sırasında bölme bütünlüğü baz olarak alındı ise; bu bölmeye ait bu iĢlerin 

tamamı Birim Fiyat (Vahidi Fiyat) Kararı ile Ģartnamelerdeki süre ve esaslara uygun olarak 

bitirildiğinde istihkak fazlası ödenecektir. 

b) Bir bölme içinde birden fazla gerçek ve tüzel kiĢiye müstakilen iĢ verildi ise, 

Ģartnamelerde bu husus belirtilecek, kiĢiler sadece kendi iĢinden sorumlu olacak, Birim Fiyat 

(Vahidi Fiyat) Kararı ile Ģartnamelerdeki süre ve esaslara uygun olarak üretim iĢinin tamamını 

bitiren kiĢilere istihkak fazlası ödemesi yapılacak, üretim iĢini bitirmeyenlere istihkak fazlası 

ödemesi yapılmayacaktır. 

5.2-Ġstihkak Fazlası Ödemeleri Ġçin Ġstihkak Raporu Düzenlenmesi: 

Ġstihkak fazlası ödemeleri; kesme, sürütme, yükleme ve taĢıma iĢlerine ait istihkak 

raporlarından ayrı olarak düzenlenecek istihkak raporlarına göre yapılacaktır. 

Söz konusu ödemeler ertesi yıla bırakılmaksızın mutlaka yılı hesabından yapılacak ve 

bu ödemeler için düzenlenecek istihkak raporlarına bunların dayanağı olan kesme, sürütme, 

yükleme ve taĢıma iĢlerine ait istihkak raporlarındaki miktarlar ile bu raporların tarih ve 

numaraları yazılacaktır. 

Ancak, idarenin uygun görerek ek süre vermesi ve bu sürenin de gelecek yıla sarkması 

durumunda, söz konusu ürünlere iĢin bitirildiği tarihte istihkak fazlası ödenecektir. 

5.3-Orman Ġçi Ġstif Yerlerine taĢınan Yapacak Ve Yakacak Ürünler Ġçin Ġstihkak 

Fazlası Ödenip Ödenmeyeceği: 

ġartnamelerde orman içi istif yerlerine taĢınıp buralardan değerlendirilmesi öngörülen 

ürünler için %10 istihkak fazlası ödenecektir. 

ALTINCI BÖLÜM 

MüĢterek Hükümler 
 

6- Üretim ĠĢi Verilirken Yapılacak ĠĢ Ve ĠĢlemler: 6.1- 

Kanuni Hakların ġartnamelerde Belirtilmesi: 

Kooperatiflerin, üretim iĢi talebinde bulunmaları halinde kendilerine mevzuat gereğince 

iĢ verilecektir. Ancak; burada önemli olan husus kooperatiflere iĢ verilmesi ile kanuni hak 

verilmesi konularının birbirinden ayırt edilmesidir. Zira, üretim iĢi alan bir kooperatifin 34 ncü 

maddede ön görülen haklardan yararlanması için, bu tebliğin ilgili maddelerinde açıklanan 

Ģartları yerine getirmiĢ olması gerekmektedir. Bu bakımdan, kooperatiflere iĢ verilirken söz 

konusu haklardan yararlanabilmeleri için aranan Ģartların nelerden ibaret olduğu kendilerine 

mutlaka açıklanacak, bu hususlar kesme, sürütme, yükleme ve taĢıma Ģartnamelerinde de 

belirtilecektir. 

Üretim iĢi devam ederken ve bitirilmeden, kooperatiflerden haklarını ürün mü yoksa 

bedel farkı olarak mı alacakları sorulacak, tercihleri belgelenerek üretim dosyasına konacaktır. 

Üretim bölmesi için tanzim edilen Ģartnamelerde kesinlikle değiĢiklik yapılmayacaktır. 

6.2-Üretim ĠĢinin Bölme Bölme Verilmesi: 

Kooperatiflere üretim iĢi bölme bölme verilmek suretiyle her bölme için ayrı bir dosya 

açılacak, ayrı birim fiyat ( vahidi fiyat) kararı ve Ģartname düzenlenecektir. Bu Ģekilde her 

bölme ayrı bir iĢ ünitesi olduğundan, bir bölmede istenilen Ģartlara göre kesme, sürütme, 

yükleme ve taĢıma iĢlerinin bitirilmesinden sonra hak sahiplerine bu bölme ile ilgili kanuni 

hakları tahakkuk ettirilecektir. 

Ancak, kayın ürünlerinin bekletilmesi sonucu değer kaybetmemeleri için, Orman 

Kalkındırma Kooperatifleri tarafından kayın ağaç türünün bulunduğu bölmelerde üretim 

yapılması ve kooperatifçe, satıĢ deposuna taĢıdığı kayın tomruk ve sanayi odunlarına ait % 25 

haklarının bölme iĢleri bitmeden talep edilmesi durumunda, kooperatif adına üretime verilecek 

bölmelerin kesme, sürütme, yükleme ve taĢıma iĢlerine ait Ģartnamelerine aĢağıdaki madde 

ilave edilecektir. 

"Bu bölmeden kooperatif adına düzenlenen istihkaklardan % 20 teminat kesilmesi 

veya bu miktar karĢılığı teminat olarak kabul edilen değerlerden teminat alınması Ģartı ile; 

kooperatifçe satıĢ deposuna taĢınan kayın tomruk ve sanayi odunlarına ait % 25 kanuni hakları 

kooperatife, bölmedeki diğer iĢler bitirilmeden verilebilecektir. Bu bölmede kalan iĢler, 

Ģartnamedeki ve birim fiyat (vahidi fiyat) kararındaki süre içinde bitirilmez ise, istihkaklardan 

kesilen % 20 teminat irat kaydedilecek, bu bölmenin % 10 istihkak fazlası ödemesi kooperatife 

yapılmayacaktır. Zamanında bitirilmeyen iĢleri kooperatif bu Ģartlarla yapmak istemediği 



taktirde, ĠĢletme ġefliği kalan iĢleri orman kanununun 40 ncı maddesi hükümlerine göre 

yaptıracaktır." 

Zorunluluk halinde üretim iĢleri bölmecikler halinde de verilebilecektir. 

6.3- Birim Fiyat (Vahidi Fiyat) Kararı Ve ġartnameler Ġle Ġstihkak Raporlarının 

Düzenlenmesi: 

Kooperatiflere üretim iĢi verilirken düzenlenecek birim fiyat (Vahidi fiyat) kararı, 

bölme teslim tesellüm tutanakları ile kesme, sürütme, taĢıma Ģartnamelerinde boĢ bırakılan 

kısımlar da doldurup tarihler atılarak pulları yapıĢtırıldıktan sonra, kooperatif tüzel kiĢiliğini 

temsile yetkili kiĢilere imzalatılacaktır. 

Yine, iĢin sonunda kesme ve taĢıma istihkak raporları, kooperatifin ismi de belirtilmek 

suretiyle kooperatif tüzel kiĢiliğini temsile yetkili kiĢiler adına düzenlenecektir. 

6.4-Üretim ĠĢine Ait Sürelerin Tespiti Ġle Bir Yıl Önceden Üretime Girilen 

Sahalardaki Uygulama: 

34 üncü maddede, söz konusu haklardan yararlanabilmek için kesme ve taĢıma 

iĢlerinin birim fiyat ( Vahidi fiyat ) kararı ve Ģartnamedeki sürelere ve esaslara uygun olarak 

yapılması Ģartı ön görüldüğünden kesme, sürütme, yükleme ve taĢıma iĢlerinin baĢlangıç ve 

bitiĢ tarihleri; iĢ hacmi, mıntıkanın iklim ve arazi Ģartları dikkate alınarak, isabetli bir Ģekilde 

tespit edilecektir. 

Üretimin, birim fiyat (vahidi fiyat) kararı ve Ģartnamelerdeki sürelere ve esaslara uygun olarak 

yapılması hususunda her türlü tedbir alınacaktır. 

Yukarıda belirtildiği gibi kanuni hakların yılı içerisinde tahakkuk ettirilmesi esastır. 

Ancak, baltalık ormanlardaki üretim iĢine ağaçlara su yürümeden önce baĢlandığı ve erken 

üretim sahalarına silvikültür tekniği gereği bir yıl önceden girildiği dikkate alınarak; 

a) Üretim programına alınan baltalık ormanlarda üretim iĢine bir önceki yılın

son bahar aylarında baĢlanması halinde, hak sahiplerine verilen bölmedeki kesme 

taĢıma iĢleri aynı yılın 31.12  .................  tarihine kadar tamamen bitirilmiĢ ise, hak 

sahiplerinin Köylü Pazar SatıĢı haklarının verilmesini talep ettikleri taktirde, iĢ bir sonraki yılın 

birim fiyatları ile verilmiĢ olsa dahi, istihsal iĢinin bitirildiği yıla ait birim fiyatlardan 

istihkakları ödenecek ve hak ettikleri pazar satıĢı odunların aynı yıla ait maliyet bedelinden 

kendilerine satıĢı yapılacaktır. 

b) Gelecek yılın üretim programında olan ve erken üretime girilen

sahalarındaki üretim iĢine, bir önceki yılın sonbahar aylarında baĢlanması halinde, 

hak sahibi kooperatife verilen bölmedeki kesme taĢıma iĢleri aynı yılın 31.12 ......................... 

tarihine kadar tamamen bitirilmiĢ ise, kooperatifin % 25 hakkını mal olarak talep etmesi 

halinde, iĢ bir sonraki yılın birim fiyatları ile verilmiĢ olsa dahi üretim iĢinin fiilen yapıldığı 

yıla ait birim fiyatlarından istihkakları ödenecek ve hak ettiği % 25 karĢılığı ürünlerin satıĢları 

yapılacaktır. Bu madde üretim Ģartnamesine yazılacaktır. 

c) Bölme üretim dosyalarının tetkikinde, kesme ve taĢıma iĢlerinin bitirildiği

tarihlerin kesin olarak tespiti mümkün olamamaktadır. Her ne kadar kesme ve taĢıma 

iĢlerinin tamamlanmasını müteakip kesme ve taĢıma raporları ile buna dayanarak 

istihkak raporları düzenlenmekte ise de, bu rapor ve bordrolar iĢin bitirilmesinden 

hemen sonra düzenlenmediği için, bunların tarihlerinden kesin bir sonuç elde 

edilememektedir. 

Bu itibarla kesme, sürütme ve taĢıma iĢleri biter bitmez, her iĢ için ayrı ayrı olmak 

üzere bitirildiği tarih ilgili orman iĢletme Ģefi ve görevli memur ile kooperatif 

yetkilisi tarafından tespit edilerek, o iĢe ait Ģartnamenin altına " .......................................... iĢi 

 .....................................  tarihinde bitirilmiĢtir." ġeklinde Ģerh verilip imzalanacaktır. 

Kooperatiften, çağrı yapılmasına rağmen yetkili gelmediği taktirde Orman Ġdaresi 

yetkililerince tespit edilen tarih geçerli olacaktır. 

7- Kanuni Hakların Verilmesinde Özel Durumlar:

Ġdaremizce programa alındığı halde yapılamayan yol, köprü, sanat yapısı, üst yapı gibi

taĢımayla ilgili iĢlerin programa uygun olarak yapılamaması veya sel, heyelan, deprem gibi 

anormal hallerden dolayı üreticinin insiyatifi dıĢında geliĢen bu durumlarda bu hususun iĢletme 

yetkilileri tarafından tespit ve tutanağa bağlanması suretiyle ek süre verilecektir. 

Ek süre sonunda iĢin bitirilmesi durumunda 34. Madde ile ilgili kanuni haklar 

verilecektir. 



Ancak yukarıda zikredilen idarece kabul edilen mazeretlere binaen üretim iĢi yılı 

içerisinde kısmen yapılmıĢsa satıĢ istif yerine taĢınan miktarlar üzerinden 34. Madde hakları 

verilecektir. 

Ġdarenin uygun görerek verdiği ek sürenin gelecek yıla sarkması durumunda iĢin süresi 

içerisinde bitirildiği tarih itibarıyla 34. Madde ile tanınan kanuni haklar verilecektir. 

Ġdaremizce programa alınan fakat yapılamayan yol ve köprü ile anormal hava Ģartları 

gibi üreticinin insiyatifı dıĢındaki hallerden dolayı, üretim iĢlerinin Ģartnamesindeki süreler 

içinde bitirilememesi durumunda, yetkililer tarafından tutanak tanzim edilerek; üreticilere 

34'ncü madde ile tanınan kanuni haklar, satıĢ deposuna taĢınan miktarlar üzerinden tahakkuk 

ettirilecektir. Geriye kalan iĢler için, verilen ek sürede iĢler tamamlandığında kanuni haklar 

tahakkuk ettirilecektir. 

8- Kooperatiflerin Faal Olup Olmadığı, Çoğunluk Tarafından Kurulup 

Kurulmadığı, Kurulduğu Köy ve Kasaba Hudutları Dahilinde Devlet Ormanı Bulunup 

Bulunmadığının Tespiti: 

8.1- Kooperatiflerin Faal Olup Olmadığının Tespiti: 

Kooperatiflerin 34'ncü maddedeki haklardan yararlanabilmesi için yıllık olağan 

kongresini yapmıĢ ve faaliyette bulunan kooperatiflerden olması gerekmektedir. Bu bakımdan, 

üretim iĢi verilirken kooperatifin yıllık olağan kongresini yaptığı ve faal durumda olduğunu 

belirtir Tarım Ġl Müdürlüğünden alınmıĢ bir belgenin ibrazı istenecektir. 

8.2-Kooperatifin Hane Adedinin Çoğunluğu Tarafından Kurulup 

Kurulmadığının Tespiti: 

Kooperatiflerin 34'ncü maddedeki haklardan yararlanabilmesi için, sınırları içinde 

Devlet Ormanı bulunan köy ve kasabalarda hane adedinin çoğunluğu tarafından kurulmuĢ 

olması Ģart olduğundan, bununla ilgili tespitlerin iĢin baĢında yapılması gerekmektedir. 

Buna göre; 

a) Kooperatif bir köy veya kasabada kurulmuĢ, diğer bir deyimle bir köy veya 

kasabanın kalkınmasını amaçlamıĢsa, bu köy veya kasabanın hane adedinin çoğunluğuna ( % 

51'ine ) sahip olması ve her haneye mensup aktif nüfustan en az bir kiĢinin üye olması, 

b) Kooperatif birden fazla köy veya kasabada kurulmuĢ, diğer bir deyimle birden fazla 

köy veya kasabanın kalkınmasını amaçlamıĢsa, bu takdirde her köyün veya her kasabanın hane 

adedinin ayrı ayrı çoğunluğuna 

( % 51'ine ) sahip olması ve her haneye mensup aktif nüfustan en az bir kiĢinin üye olması, 

ġartı aranacaktır. 

Bu itibarla kooperatifin kurulduğu köy ve kasabanın veya köy ve kasabaların hane 

adedinin çoğunluğunu sağlayıp sağlayamadığının tespiti bakımından ana sözleĢmesine göre 

çalıĢma alanına giren köy ve kasabaların hane adetlerini gösterir liste muhtarlıklardan, üyelerin 

isim listesi ise Tarım Ġl Müdürlüğünden istenecek, iĢletmece bu listelerin alınmasını müteakip 

kooperatifin çoğunluğu temin edip etmediği hususu ĠĢletme Müdürü ( veya yardımcısı ) ve 

ilgili orman iĢletme Ģefi tarafından bir tutanağa bağlanacaktır. 

Yapılacak bu iĢlem sonucu, Ģayet kooperatifin ana sözleĢme gereği çalıĢma alanına 

giren köylerin bir kısmında çoğunluğu sağlayamadığı tespit edilirse; bununla ilgili olarak 

gerekli iĢlemleri yapması, aksi halde % 25 karĢılığı haklardan yararlanmasının mümkün 

olamayacağı iĢletmece kooperatife mutlaka yazılı olarak bildirilecektir. 

8.3- Kooperatifin Kurulduğu Köy Veya Kasabanın Sınırları Ġçinde Devlet 

Ormanı Bulunup Bulunmadığının Tespiti: 

34'üncü maddedeki haklardan yararlanacak kooperatiflerin kurulduğu köy ve 

kasabanın sınırları içinde Devlet Ormanı bulunması Ģart olduğundan, buna ait tespit iĢlemi 

ilgili orman iĢletme Ģefi tarafından yapılacaktır. 

Yukarıda ( 8.1- 8.2- 8.3 ) maddelerinde belirtilen liste, belge ve tutanaklar ilgili 

bölmenin üretim dosyasında mutlaka muhafaza edilecektir. 

9- Kooperatiften Üretim ĠĢinde Üyelerini ÇalıĢtıracağına Dair 

Taahhütname Alınması: Kooperatiflerin 34'ncü maddedeki haklardan 

yararlanabilmeleri için, aldıkları üretim iĢinin bizzat üyeleri tarafından yapılması 

Ģarttır. Bunun için istihsal iĢine baĢlamadan önce, mutlaka örneği ekli ( EK-5 ) 

taahhütname alınacak, taahhütname vermeyenler ile baĢkalarını çalıĢtıran 

kooperatifler söz konusu haklardan yararlandırılmayacaktır. 

10- TaĢıma ĠĢinin Kira Ġle Tutulan Araçlarla Yapılması Halinde: 



a) 34'ncü maddedeki hakların doğması için asıl olan ürünlerin kesilip satıĢ istif 

yerlerine kadar taĢınmasıdır. Hak sahibi kestiği ürünü kendisine ait araçlarla veya kira 

ile tuttuğu araçlarla taĢıyabilir. 

Kesme ve taĢıma iĢlerinin yapılmıĢ olması, bu iĢlere ait istihkak raporları ile bu 

raporların dayanağı olan belgelerin hak sahibi adına düzenlenmiĢ olması ile tespit edilir. 

Hak sahibi, taĢıma hizmetlerinden dolayı taĢıma sırasında düzenlenecek sevk 

pusulalarını imza etmeye, ibraz edeceği özel bir vekaletname ile bir baĢkasını vekil tayin 

edebilir. 

Ancak hak sahibi orman köylüleri, satıĢ istif yerlerine taĢınacak ürünler için vekil tayin 

ettikleri araçlarla ilgili vekaletnameyi, taĢıma iĢine baĢlamadan önce ilgili orman iĢletme 

Ģefliğine ibraz edeceklerdir. Kooperatifler ise satıĢ istif yerlerine taĢınacak ürünler için 

taĢımayı yaptıracakları üyelerine ait araç sahiplerinin listesini ve sevk pusulalarını imza 

etmeye yetkili olduklarını da belirten bir yazı veya üye olmayanlara ait vekaletnameyi ilgili 

orman iĢletme Ģefliğine vereceklerdir. Söz konusu yazı veya vekaletnameler zamanında 

verilmediği ve vekaletname verilmeyen araçlarla taĢıma iĢi yaptırıldığı takdirde, orman 

köylülerine ve kooperatiflere 34'üncü maddedeki hakları verilmeyecektir. 

Konunun önemi göz önünde bulundurularak söz konusu vekaletnameler mutlaka 

taĢıma iĢine baĢlamadan önce alınacak ve düzenlenecek olan sevk pusulaları, istihkak raporları 

ve ödeme belgelerine, hak sahibinin ismi ile hak sahibine vekalet eden Ģahsın da ismi ( Vekili 

Ġbaresiyle ) yazılmak suretiyle vekile imzalatılacaktır. 

Vekaletname noterlikten alınacağı gibi köy ve mahalle muhtarlığı huzurunda da 

alınabilir. 

Muhtarlıktan alınacak vekaletnamenin bir örneği eklidir ( EK-6 ). 

b) Ġdaremize ait üretim makinelerinin üretim iĢinde çalıĢan orman köylülerine 

ve kooperatiflere hangi Ģartlarla ve ne Ģekilde kiraya verileceği her yıl bir tamimle 

TeĢkilatımıza bildirilmektedir. 

Makineli üretim yapılması zorunlu olan bölmeler için idaremizce orman köylülerine 

ve kooperatiflere kira ile makine verilmesi halinde; diğer Ģartlar da yerine getirilmiĢse, % 25 

karĢılığı hakları tahakkuk ettirilecektir. 

11- % 25 KarĢılığı Ürünlerin Zamanında Verilmesi: 

Kooperatiflerin hak ettikleri ürünler için kesinlikle özel istif yapılmayacaktır. 

ĠĢletmelerce satıĢ istif yerlerine taĢınan tomruk ve sanayi odunuları bekletilmeden orman 

ürünleri standardizasyonuna göre istife alınacaktır. Ġstif iĢleminden sonra %25 ürünlerin tesbiti 

için kura çekileceği gün bir yazı ile kooperatife bildirilecektir. 

ĠĢletme müdürü (veya yardımcısı), iĢletme saymanı, iĢletme Ģefi ve kooperatif baĢkanı (veya 

yönetim kurulu üyelerinden biri) nın katılımı ile oluĢan komisyon tarafından, kooperatifin hak 

ittiği % 25 ürünler kura çekilmesi yoluyla tesbit edilecektir. Kura çekimi ile tesbit edilen 

ürünlerin satıĢları vakit geçirilmeden yapılacaktır. 

12- Kanuni Hak Verilmeyecek Üretimler: 

" Orman Emvalinin Ġstihsaline Ait Yönetmelik" in 26'ncı maddesinde de belirtildiği 

gibi, yanan sahalar ile sadece usulsüz kesim artıklarının bulunduğu sahalardaki üretim iĢinde 

çalıĢanlara kesme, sürütme, yükleme, taĢıma ve istif ücreti dıĢında baĢkaca bir hak 

verilmeyecektir. 

13- Kooperatiflerin ÇalıĢtıracağı Ormancı Teknik Elemanlar: 

Üretim iĢlerinin takibi, kontrolü, kesim tekniği, boylama, standardizasyon, iĢ güvenliği 

konularında üyelerin eğitimi, kanuni hakların tespiti ve pazarlanması, idare ile kooperatifler 

arasındaki iĢbirliği ve koordinasyonun sağlanması gibi hususlar göz önünde bulundurularak 

orman idaresinden üretim iĢi alan kooperatiflerin yıllık üretim iĢ proğramı 5000 m3. Dikili 

Kabuklu Gövde Hacmi veya bunun üzerinde ise, orman idaresi orman kooperatiflerinden, üst 

birlik ve merkez birliğinden orman mühendisi veya orman endüstri mühendisi veya orman 

teknikeri çalıĢtırmalarını isteyebilir. 

14- 6831 Sayılı Orman Kanununun 38'nci Maddesi Haklarının SatıĢları Ġle Ġlgili 

Esaslar: 

Orman Kanununda değiĢiklik yapan 23.09.1983 tarih ve 2896 Sayılı Kanunun geçici 

birinci maddesi ile "Yürürlükten kaldırılan 38'nci madde hükümlerinden bu Kanunun yayımı 

tarihine kadar yararlanmıĢ bulunanların hakları saklıdır. 



Ancak, köy tüzel kiĢiliği tarafından bu ormanların korunmasına devam olunmadığı 

veya amenajman planları esasları ve izin Ģartlarına riayet edilmediği anlaĢıldığı taktirde Orman 

Bakanlığınca tahsisten vazgeçilebilir." 

Hükmü getirilmiĢtir. 

Bahsedilen maddeden yararlanan köylülerin hak ettikleri ürünlerin satıĢlarında, bu 

tebliğin 3.4'ncü maddesindeki SatıĢ Esaslar'ı uygulanacaktır. 



EK-3 
 

34 'NCÜ MADDE GEREĞĠNCE HAK SAHĠBĠ ORMAN KÖYLÜLERĠNE VE 

KOOPERATĠFLERE YAPILACAK YAKACAK ODUN SATIġLARINA AĠT 

ġARTNAME 
 

 ................................. Orman ĠĢletmesi ............................... ĠĢletme 

ġefliğinin ................ Serisi .........no'lu bölmesinden .../..../ 200.. gün ve ........................ no'lu 

vahidi fiyat kararı ile ..../ ......... / 200..tarihli kesme- taĢıma Ģartnamesindeki sürelere 

ve esaslara uygun olarak ................................  tarafından kesilip  .........................................  

satıĢ istif yerine taĢınmıĢ bulunan yakacak odunlardan ...........................  sterinin Köylü 

Pazar SatıĢı yakacak odunların aĢağıdaki Ģartlarla satıĢı yapılmıĢtır. 

TESLĠM -TESELLÜM VE GENEL HÜKÜMLER 

1-Tutar bedelleri yatırılarak satıĢ iĢlemi yapıldıktan sonra en geç 10 gün içinde 

yakacak odunların teslim- tesellümü yapılacaktır. Hak sahibi alıcı bu süre içinde 

odunlarını teslim almaya gelmediği taktirde, satıĢa esas olan ebat listelerinde cins, nevi 

ve miktarı belirtilen yakacak odunlar alıcı tarafından aynen teslim alınmıĢ sayılacaktır. 

Bedeli yatmıĢ malların teslim alındığı veya teslim alınmıĢ sayıldığı (SatıĢ 

tarihinden 10 gün sonraki) tarihten itibaren her türlü sorumluluk hak sahibi alıcılara 

aittir. 

2- Hak sahiplerinin satın aldığı malları, derhal satıĢ istif yerlerinden 

kaldırmaları esastır. 

3- Malların tesliminden sonra meydana gelebilecek her türlü zarar ve ziyan hak 

sahibi alıcılara aittir. 

4-Hak sahipleri Köylü Pazar SatıĢı odunlarını satıĢ yaptırdıktan sonra, serbest 

piyasa kuralları çerçevesinde istedikleri yerlere sevk edip pazarlamakta serbesttir. 

Ancak, olağan üstü durumlarda Valiliklerce yapılacak sınırlamalar saklı kalacaktır. 

5- ġartname hükümlerinin uygulanması sırasında, hak sahibi alıcıların 

kendilerine satılmayan orman mallarını bilerek veya bilmeyerek kaçırdığı ve iĢletmeye 

ait baĢka bir eĢyayı kısmen veya tamamen tahrip ettiği veya hasara uğrattığı taktirde, 

hiç bir Ģekilde hüküm almaya hacet kalmaksızın, kaçırılan malın tutarı kendilerine 

ödettirilir, veya satıĢ istif yerlerindeki mevcut mallarına el konulmak suretiyle hukuku 

korunur ve kaçırılma olayından dolayı ayrıca kanuni iĢleme baĢvurulur. 

6- SatıĢlarla ilgili her türlü vergi, resim ve fonlar hak sahibi alıcılara ait olup; 

bunlar satıĢ sırasında mal bedeliyle birlikte alıcıdan tahsil edilecektir. 

7- ġartnamenin uygulanmasından doğacak her türlü anlaĢmazlıklar 

ĠĢletme    Merkezinin    bulunduğu ..................................     yetkili    mahkemesince 

Çözülecektir. 

8-ÖZEL HÜKÜMLER: NOT:Genel hükümlere aykırı olmayacak Ģekilde 

mıntıka özelliklerine göre özel maddeler eklenebilir. Alıcı kooperatif ise, kooperatif tüzel 

kiĢiliğini temsile yetkili kiĢilere imzalatılacak ve kooperatife ait mühür basılacaktır. 

 

ġartname hükümlerini okuduk. Aynen kabul ediyoruz. 
 

Haksahibi alıcıların; 
 

 

ADI SOYADI ADRESĠ ĠMZA 



 

EK-4 
 

34' NCÜ MADDE GEREĞĠNCE HAK SAHĠBĠ KOOPERATĠFLERE YAPILACAK % 

25 KARġILIĞI KERESTELĠK, SOYMA VE KESME KAPLAMALIK TOMRUKLAR 

ĠLE SANAYĠ ODUNU SATIġ ġARTNAMESĠ 

 

 ................................................... ĠĢletmesi  ................................ ĠĢletme ġefliğinin 

 ........................ serisi  .............................. No'lu bölmesinden.................................... gün ve 

 .......... sayılı vahidi fiyat kararı ve  ............................................. tarihli istihsal-nakliyat 

Ģartnamesindeki        sürelere        ve        esaslara        uygun        olarak 

 ................................................................................... kooperatifi    tarafından    kesilip 

 ...........................................  satıĢ istif yerine taĢınmıĢ bulunan emvalden % 25 

karĢılığı   ..................... m
3
  .......................................... nun  aĢağıdaki Ģartlarla satıĢı 

yapılacaktır. 

 

SATIġ ġEKLĠ : 
 

-34'ncü madde gereğince, % 25 hakkın doğmasından sonra ĠĢletmece Kooperatife 

yapılacak tebligatı müteakip; 

-Kooperatifçe malların peĢin bedelle alınmak istenmesi halinde, mal bedelinin tamamı 

ile vergi, resim ve fonlar bir defada iĢletmeye yatırılarak peĢin satıĢ yapılacaktır. 

KOOPERATĠFÇE MALLARIN VADELĠ OLARAK ALINMAK 

ĠSTENMESĠ HALĠNDE: 
 

A- Ġbreli Ürünlerin SatıĢları; 

1-Depolarda  istife  alınan ürünlerin  kurası  çekildikten  sonra  satıĢların 

yaptırılması için en kısa zamanda tebligat yapılacaktır. 

2-SatıĢ tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde yapılacaktır. 

3- SatıĢını 30 gün içerisinde yaptıramayanlara, ilk 30 günlük süre içerisinde % 6 kati 

teminat yatırmaları Ģartıyla satıĢ için 30 gün ek süre verilecek, bu ek süre için faiz 

alınmayacaktır. Bu süre içerisinde de satıĢ yaptırılmadığı takdirde teminat irad kaydedilecektir. 

Ürünler idare tarafından değerlendirilecek baĢka bir iĢlem yapılmayacaktır. 

4- Mal bedelinin % 30' u ile vergi ve fonlar peĢin alınacaktır. 

5- Geriye kalan % 70 mal bedeli için, 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanununun 26 ncı 

maddesi ile Bütçe Kanununda belirlenen ve teminat olarak kabul edilen değerlerden teminat 

alınacaktır. 

6- Mal bedelinin % 70'i için satıĢ tarihinden itibaren 5 ay vade tanınacak, vade süreleri 

için açık artırmalı satıĢlarda uygulanan vade faizinin yarısı alınacaktır ( Vade faizi = Açık 

artırmalı satıĢlarda uygulanan faiz / 2 ). 

7- Vade faizi vade sonunda bakiye mal bedeli ile birlikte tahsil edilecektir. Bu itibarla 

vade faizi tutarı da alınacak teminata ilave edilecektir. 
 

8- Vade süresi dolan teminat mektupları ĠĢletme Müdürlüklerince 15 gün, Orman Bölge 

Müdürlüklerince 15 gün olmak üzere toplam 30 gün uzatılabilecektir. Bu süre uzatımlarında, 

açık artırmalı satıĢlarda uygulanan gecikme faizi aynı oranda alınacaktır. 

9- SatıĢlarla ilgili her türlü vergi, resim ve fonlar kooperatife ait olup, satıĢ sırasında 

peĢin olarak tahsil edilecektir. 
 

 

 



B- Yapraklı Ürünlerin SatıĢları: 

1-Depolarda istife alınan ürünlerin kurası çekildikten sonra satıĢların yaptırılması için en 

kısa zamanda tebligat yapılacaktır. 

2-SatıĢ tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde yapılacaktır. 

3- SatıĢını 15 gün içerisinde yaptıramayanlara, ilk 15 günlük süre içerisinde % 6 kati 

teminat yatırmaları Ģartıyla satıĢ için 15 gün ek süre verilecek, bu ek süre için faiz 

alınmayacaktır. Bu süre içerisinde de satıĢ yaptırılmadığı takdirde teminat irad kaydedilecektir. 

Ürünler idare tarafından değerlendirilecek baĢka bir iĢlem yapılmayacaktır. 

4- Mal bedelinin % 25'i ile vergi ve fonlar peĢin alınacaktır. 

5- Geriye kalan % 75 mal bedeli için, 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanununun 26 ncı 

maddesi ile Bütçe Kanununda belirlenen ve teminat olarak kabul edilen değerlerden teminat 

alınacaktır. 

6- Mal bedelinin % 75'i için satıĢ tarihinden itibaren 8 ay vade tanınacak, vade süreleri 

için açık artırmalı satıĢlarda uygulanan vade faizinin yarısı alınacaktır ( Vade faizi = Açık 

artırmalı satıĢlarda uygulanan faiz / 2 ). 

7- Vade faizi vade sonunda bakiye mal bedeli ile birlikte tahsil edilecektir. Bu itibarla 

vade faizi tutarı da alınacak teminata ilave edilecektir. 

8- Vade süresi dolan teminat mektupları ĠĢletme Müdürlüklerince 15 gün, Orman Bölge 

Müdürlüklerince 15 gün olmak üzere toplam 30 gün uzatılabilecektir. Bu süre uzatımlarında, 

açık artırmalı satıĢlarda uygulanan gecikme faizi aynı oranda alınacaktır. 

9- SatıĢlarla ilgili her türlü vergi, resim ve fonlar kooperatife ait olup, satıĢ sırasında 

peĢin olarak tahsil edilecektir. 

Yukarıda A ve B fıkralarında bahsedilen satıĢlar, Orman Bölge Müdürlüklerinin son açık 

artırmalı satıĢ ortalamasından % 20 düĢülerek tespit edilen bedelle yapılacaktır. 

Ancak Orman Bölge Müdürlüğünün son açık artırmalı satıĢ ortalama fiyatlarından % 

20 düĢüldüğünde tespit edilen bedel, Orman Bölge Müdürlüğünün ortalama maliyet bedelinin 

üzerinde ise, satıĢlar aynı Ģartlarla bu maliyet bedeli ile yapılacaktır. 

- Vadesi sonunda ödenmeyen borçlara ait teminat, kooperatife herhangi bir tebligata 

gerek kalmaksızın iĢletmece paraya çevrilir. 

TESLĠM TESELLÜM VE GENEL HÜKÜMLER: 
 

1- Kura ile belirlenen istifleri kooperatif kabul etmek zorundadır. Ġkinci bir kura 

yapılarak istifler değiĢtirilemez. 

Teslim etme ve teslim alma sırasında bir daha ölçü yapılamaz. Hak sahibi kooperatif 

ilgililerinin yerinde ölçüyü kontrol etmesi ve ölçüyü kabul etmiĢ olarak satıĢını yaptırması 

zorunludur. Ancak, satıĢ iĢlemi yapıldıktan bir hafta içinde ve nakliyata baĢlamadan evvel, 

kooperatif yetkilileri mevcut malların gerek adet ve boyut noksanlığı, gerekse standardına 

uygun olmadığını iddia etiiği taktirde yeniden yapılacak ölçme masrafı kendine ait olmak ve 

ölçüde bir temsilci bulundurmak suretiyle tekrar ölçü ve standart kontrolü yapılır. Kooperatif 

haklı çıktığı taktirde yapılan masraf idarece karĢılanır. 

Tomruk partilerinde adeden % 7'ye kadar standarda uymayan tomruk çıkarsa, parti kabul 

edilir. % 7'den fazla çıkarsa, standarda uygun gerekli düzeltmeler yapılacaktır. 

ĠĢletme Müdürlüğünde gerek gördüğü taktirde, masrafı kendisine ait olmak üzere malları 

yeniden ölçebilir. Ġlgili kooperatif bundan dolayı hiçbir itirazda bulunamaz. 

2-Teslimat sırasında standart dahilinde olan özür ve çürüklülük iddiasıyla hiç bir mal 

değiĢtirilemez, geri dahi bırakılamaz. Malların satıĢtan önce görülüp muayene edilmiĢ ve buna 

göre satıĢının yapılmıĢ olması gereklidir. 
 

 

3-SatıĢ iĢlemi yapıldıktan sonra en geç 10 gün içinde malların teslim-tesellümü 

yapılacaktır. Hak sahibi kooperatif yetkilileri bu süre içinde malları teslim almaya gelmediği  



 

 

takdirde, mallar satıĢa esas olan ebad listelerindeki cins-nevi, miktarı boyut ve sınıfı 

üzerinden kooperatif tarafından aynen teslim alınmıĢ sayılacaktır. 

Bedeli yatmıĢ malların teslim alındığı veya teslim alınmıĢ sayıldığı ( satıĢ tarihinden 

itibaren 10 gün sonraki) tarihten itibaren her türlü sorumluluk, zarar ve ziyan kooperatife aittir. 

4-Kooperatif satın aldığı malları mümkün olan en kısa sürede istif yerlerinden 

kaldıracaktır. 

5- SatıĢlarla ilgili her türlü vergi, resim ve fonlar kooperatife ait olup, satıĢ sırasında 

peĢin olarak   tahsil edilir. 

6-ġartname hükümlerinin uygulanması sırasında kooperatif ilgililerinin kendilerine 

satılmayan malları bilerek veya bilmeyerek kaçırdığı ve iĢletmeye ait baĢka bir eĢyayı kısmen 

veya tamamen tahrip ettiği veya hasara uğrattığı takdirde, hiç bir Ģekilde hüküm almaya hacet 

kalmaksızın, kaçırılan malın bedeli kooperatife ödettirilir veya satıĢ istif yerlerinde mevcut 

mallarına el konulmak suretiyle iĢletme hukuku korunur ve kaçırma olayından dolayı ayrıca 

kanuni iĢleme baĢvurulur. 

7-ġartnamenin uygulanmasından doğacak her türlü anlaĢmazlıklar ĠĢletme 

Merkezinin bulunduğu .................................. yetkili Mahkemesince çözümlenir. 

 

 

ġartname hükümlerini okuduk aynen kabul ediyoruz. 

 ................ Kooperatifi tüzelkiĢiliğini temsile yetkili kiĢiler 

 

Adı Soyadı Adresi Ġmzası 
 

Kooperatifin Mühürü 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EK-5 

KOOPERATĠFLERDEN ALINACAK 

TAAHHÜTNAME ÖRNEĞĠ 

 ...........  ĠĢletmesinin ...............................  ĠĢletme ġefliği  ................  Serisinin  .................  

No'lu bölmesindeki .......................  adede denk .................................  M3. Dikili gövde hacmindeki 

ağaçların vahidi fiyat kararı ve Ģartnamede belirtildiği Ģekilde; kesilmesi, gösterilen istif yerine 

sürütülmesi iĢlerinde, kooperatifimize üye olan fertleri çalıĢtıracağımızı, taĢıma iĢinde ise, 

üyelerimizi veya iĢletme Ģefliğine vereceğimiz vekaletname veya yazıda belirtilen araç ve Ģahısları 

çalıĢtıracağımızı, bunlar dıĢında çalıĢtırdığımız Ģahıs ve araçların Orman Ġdaresi ilgililerince 

tespiti halinde, 6831 Sayılı Orman Kanununun 4570 Sayılı Kanunla değiĢik 34'ncü maddesinde 

Orman Köylerini Kalkındırma Kooperatiflerine tanınan kanuni haklardan mahrum 

kalacağımızı kabul ettiğimizi ve bundan dolayı hiçbir hak talebinde bulunmayacağımızı taahhüt 

ederim. 

 ...................................................................  Kooperatifi Tüzel KiĢiliğini temsile yetkili 

kiĢiler. 

Adı Soyadı 

Ġmza 

Adı Soyadı 

Ġmza 

pul 

Yukarıda ki imza sahipleri köyümüz halkından olup, ................................. kooperatife 

temsile yetkili olduklarını ve bu taahhütnameyi huzurumuzda imzaladıklarını tasdik ederim. 

 ...................... Muhtarı Aza Aza 

Adı Soyadı Adı Soyadı Adı Soyadı 

 Ġmza- Mühür  Ġmza   Ġmza 

Bu vekaletname ...... /. ....... / 200... tarihinde ĠĢletme ġefliğimize verilerek ................. no ile 

kayda alınmıĢtır. 

Orman ĠĢletme ġefi Katip- Mutemet 

Ġmza Ġmza 



 

 

 

EK-6 

HUSUSĠ VEKALETNAME 
 

 .................................. ĠĢletmesinin ................................ ĠĢletme ġefliği..................................... 

bölmelerinden kesip.........................istif yerine taĢıyacağım orman emvalinin ........................................ 

satıĢ istif yerine kadar taĢınması sırasında adıma düzenlenecek sevk pusulalarını imza etmeye ve 

taĢıma hizmetlerinden dolayı  bu tahakkuk ve ödeme için düzenlenecek belgeleri de imzalamaya 

........................................... nı vekil tayin ederim.                              

 

                      Vekil Tayin Eden                                  Vekil Tayin Olan 

                         Adı ve Soyadı                                    Adı ve Soyadı 

                            Ġmza                                          Ġmza 

 

 

                      Açık Adresi                                         Açık Adresi 

 

 

 

 Yukarıda ki imza sahiplerinin bu taahhütnameyi huzurumuzda imzaladıklarını tasdik 

ederiz.   

  

....................... Muhtarı                     Aza                            Aza  

   Adı Soyadı                         Adı Soyadı               Adı Soyadı 

       Ġmza - Mühür                      Ġmza                          Ġmza  

  

 

 

 Bu vekaletname ....../........./ 200... tarihinde ĠĢletme ġefliğimize verilerek ................no ile 

kayda alınmıĢtır. 

 

 

                   Orman ĠĢletme ġefi                                    Katip- Mutemet 

                   Ġmza                                                      Ġmza 

 

 

NOT: Kooperatiflerden, taĢıma iĢinde çalıĢacak üyelerine ait araç plaka 

numaraları ve sahiplerinin isimleriyle, bu kiĢilerin sevk pusulalarını kooperatif adına 

imzalamaya yetkili olduklarına dair bir yazı, üye olmayanlar için ise  vekaletname 

istenecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



T.C.

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ĠĢletme ve Pazarlama Dairesi BaĢkanlığı 

ANKARA 

09/07/2004 

SAYI  : B.18.1.OGM.0.00.04.03.KOOP.00/280 

KONU : % 25 Ürün SatıĢlarında 

Uygulanacak Vade Süreleri 

TEBLĠĞ NO :290/EK-1 
TASNĠF NO : 

BÜTÜN TEġKĠLATA 

Orman ürünlerinin değerlendirilmesinde uygulanan satıĢ esasları içerisinde peĢinat, vade, 

faiz oranları; ülke ekonomisindeki geliĢmeler, orman ürünleri piyasa talebi ve arz durumu ile Genel 

Müdürlüğümüzün nakit akımı gibi hususlar göz önüne alınarak zaman içerisinde değiĢiklik 

yapılması gerekebilmektedir. 

6831 sayılı Orman Kanununun 4570 sayılı Kanunla DeğiĢik 34'ncü maddesinin 

uygulanmasına ait 290 sayılı Tebliğ'in Üçüncü Bölüm "Kooperatiflere %25 KarĢılığı Ürün 

Verilmesi Ġle Ġlgili Esaslar, Aranacak ġartlar ve Uygulamada Yapılacak ĠĢlemler" baĢlığı altında 

3.4- SatıĢ Esasları'nın A-6 ve B-6 maddelerinde vade sürelerinin ayrı ayrı belirtilmiĢ olduğu 

görülmektedir. 

Yukarıda belirtilen gerekçelerle zaman içerisinde satıĢ esaslarında yapılan değiĢikliklerin 

34'ncü madde gereği yapılan satıĢları olumsuz yönde etkilememesi için 290 sayılı Tebliğ'de 

aĢağıdaki Ģekilde değiĢiklik yapılması gerekmiĢtir. 

290 sayılı Tebliğ'in Üçüncü Bölüm, 3.4- SatıĢ Esasları'nın; 

A- Ġbreli ürünlerin satıĢları, 6'ncı madde;

6- Mal bedelinin % 70'i için satıĢ tarihinden itibaren açık arttırmalı satıĢlarda uygulanan

vade süresinden 2 ay fazla vade tanınacak (Vade süresi = Açık arttırmalı satıĢlarda uygulanan 

vade + 2 ay), vade süreleri için açık arttırmalı satıĢlarda uygulanan vade faizinin yarısı alınacaktır. 

(Vade faizi = Açık arttırmalı satıĢlarda uygulanan faiz /2). 

B- Yapraklı ürünlerin satıĢları, 6'ncı madde;

6- Mal bedelinin % 75'i için satıĢ tarihinden itibaren açık arttırmalı satıĢlarda uygulanan

vade süresinden 2 ay fazla vade tanınacak (Vade süresi = Açık arttırmalı satıĢlarda uygulanan 

vade +2 ay), vade süreleri için açık arttırmalı satıĢlarda uygulanan vade faizinin yarısı alınacaktır. 

(Vade faizi = Açık arttırmalı satıĢlarda uygulanan faiz/2). 

ġeklinde değiĢtirilmiĢtir. 

Gereğinin buna göre yapılması için Tüm TeĢkilatımıza duyurulmasını rica 

ederim. 

Osman KAHVECĠ 

 Genel Müdür V. 



TC. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ĠĢletme ve Pazarlama Dairesi BaĢkanlığı 

A N K A R A

24/10/2007 

SAYI.18.1.OGM.0.09.03.320.02.427 

KONU : % 25 Ürün SatıĢ Esasları 

TEBLĠĞ NO :290/EK-3 

BÜTÜN TEġKĠLATA 

Orman Köylerinde faaliyetgösteren Tarımsal Kalkındırma Kooperatiflerine 6831 Sayılı Orman 
Kanununun 4770 sayılı kanunla değiĢik 34.ncü maddesinden doğan haklan 290 sayılı tebliğ 
esaslarına göre yapılmaktadır. 

290 sayılı tebliğin 3.4-SatıĢ Esastan baĢlıklı bölümünün A ve B maddelerinin 3.Ģıklannda 
düzenlenen "Teminata bağlanan ürünlerin satıĢı için verilen sürenin dol ması halinde" bu süre 
içerisinde de satıĢ yaptın]»madiği takdirde mal bedeli tutannın tamamı üzerinden açık arttırılmalı 
satıĢlarda uygulanan gecikme faizi peĢin alınmak kaydıyla 15 güne kadar süre verilebilir. 
Bu süre içerisinde de satıĢı yaptırılmadığı takdirde teminat ve gecikme faizi irad kaydedilecektir. 
Ürünler idare tarafından değerlendirilecek baĢka bir iĢlem yapılmayacaktır. Uygulamanın buna göre 
yapılmasını ve gereğini rica ederim. 

/ 



T.C

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 

Orman Genel Müdürlüğü 

22/12/2005 

Sayı  : B. 18.1.OGM.0.00.04.03.320.02.01- 452 

Konu   : K.P.S. Yakacak Odun 

TEBLĠĞ NO: 290/EK-2 

TAMĠM NO : 6435 
BÜTÜN TEġKĠLATA 

Genel Müdürlüğümüzce uygulanmakta olan silvikültürel çalıĢmalar ile ormanlarda tatbik edilen imar 

ihya çalıĢmalarında yeni açılımların gündeme gelmesi sonucu bozuk baltalık sahalarında enerji ormanı tesis 

çalıĢmaları yerine rehabilitasyon adı altında imar ihya çalıĢmalarına baĢlanmıĢtır. 

Bozuk baltalık sahalarda yapılan rehabilitasyon çalıĢmaları Genel Müdürlüğümüzce sıkı bir Ģekilde takip 

ve teĢvik edilmekte olup, bu konuda Silvikültür Dairesi BaĢkanlığımız da gayretli bir çalıĢmanın içerisine 

girmiĢtir. 

Bu bağlamda; bozuk baltalık sahalarda yapılacak rehabilitasyon adı altındaki imar ihya çalıĢmalarının 

6831 sayılı Orman Kanununun 34. maddesi gereği köylü pazar satıĢına konu edilebilmesi için ; 

6831 Sayılı Orman Kanununun 4570 Sayılı Kanunla DeğiĢik 34. Maddesinin Uygulanmasına Ait 290 

Sayılı Tebliğ'in 2. maddesinin "Köylü Pazar SatıĢı Yakacak Odun Hakkının Hangi Ormanlardan Verileceği" 

baĢlığı altındaki yapraklı ormanlarda uygulanan (c) bendi; 

c-Bozuk baltalık \ aslındaki ormanlarda enerji ormanı tesisi ve rehabilitasyon çalıĢmaları ile koruya tahvil

Ģeklindeki imar ve ihya çalıĢması yapılan sahalarda. 

Ģeklinde değiĢtirilmiĢtir. 

290 Sayılı Tebliğ'in ilgili maddesine bu değiĢikliğin eklenerek uygulamanın buna göre yapılması 

hususunda gereğini rica ederim. 

Genel Müdür 

V.

Ek: 1
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