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Madde 1- Taraflar
Bu Protokol, Orman Genel Müdürlüğü ile Orman Ürünleri Satış Usul ve Esasları Hakkındaki
Yönetmeliğin 9 uncu maddesi (1) inci fıkrasının (ö) bendine göre tahsis almaya hak kazanan
fabrika ve tesisler arasında aşağıda yazılı şartlar dâhilinde akit edilmiştir.
Madde 2- Protokolün Konusu
Orman Ürünleri Satış Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmeliğin 2. Maddesine göre düzenlenen, Yönetmeliğin 9 uncu maddesi (1) inci fıkrasının
(ö) bendine göre; “Orman Köylerini Kalkındırma Kooperatifleri ile köylerdeki gerçek kişilerin iş
güçleri ve tahsisli dikili ağaç satış talepleri de dikkate alınarak yıllık odun hammadde işleme
kapasitesi yirmibeşbin metreküp ve üzeri olan her türlü fabrika ve tesislere, yıllık kapasite
kullanım miktarlarına göre Genel Müdürlükçe belirlenen oranlarda odun ve 6831 sayılı
Kanunun 27 nci maddesi uyarınca belirlenen dikili ağaçlar tahsisen satılır.” kapsamında tahsis
almaya hak kazanan ekli listedeki fabrika ve tesislerin odun (tomruk, sanayi odunu, kâğıtlık
odun) ve dikili ağaç ihtiyaçlarının bu protokolde belirlenen şartlar dâhilinde, Orman Genel
Müdürlüğüne bağlı Orman İşletme Müdürlükleri tarafından tahsis yoluyla satılması işidir. Bu
protokol toplam; …………. m3 tomruk, ……….. m3 sanayi, ………..m3 kağıtlık odun ile
……….. m3 dikili ağaç satışını kapsamaktadır.
Madde 3- Tahsisen Satılacak Ürün ve Dikili Ağaçlar ile İlgili Esaslar
3.1- Tahsis Fiyatları ve Ödeme Esasları
3.1.1- Tahsisler Orman Genel Müdürlüğünce bölge müdürlükleri bazında yapılmış olup, Bölge
Müdürlükleri yapılan bu tahsisleri, işletmelerin özelliklerine ve üretim durumlarına göre işletme
müdürlüklerine tevzi edeceklerdir. Tahsisi yapılan ürünler (tomruk, sanayi odunu, kâğıtlık
odun) son depolardan 303 sayılı Tebliğ’de belirtilen esaslar çerçevesinde hesaplanan tahsis
fiyatından, dikili ağaçlar ise maktadan Dikili Ağaç Satış Esaslarına ait Tamim çerçevesinde,
Orman Genel Müdürlüğünce belirlenen satış esasları doğrultusunda işletme
müdürlüğünce satılacaktır.
Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin (1) inci fıkrası (ö) bendine göre yapılacak satışlarda tahsis
fiyatı; İşletme Müdürlüğünün son iki aylık açık artırmalı ortalama satış fiyatıdır.
Son iki aylık açık artırmalı ortalama satış fiyatı tespit edilirken, fiyatın belirleneceği tarihten
itibaren geriye dönük 60 günlük süre esas alınacak olup, bu süre içerisinde açık artırma ile
satılan her türlü ürünün (pazarlıktan ve indirim yapılarak satılanlar da dâhil) fiyatı ortalamaya
dâhil edilir.
Bölge veya İşletme Müdürlüğünde son iki ayda satış yapılmamışsa komşu veya benzer ürün
satışı yapan diğer Bölge veya İşletme Müdürlüklerinin son iki aylık açık artırmalı satış
ortalamaları dikkate alınır.
Tahsisli dikili ağaç satış fiyatları, Dikili Ağaç Satış Tamiminde belirtilen yöntemle hesaplanır.
Ayrıca, tahsis fiyatı Genel Müdürlükçe belirlenen ürünlerde, İşletme veya Bölge Müdürlükleri
tarafından belirlenen tahsis fiyatı Genel Müdürlüğün tahsis fiyatının altında olamaz .
3.1.2- Orman Genel Müdürlüğünce ürün tahsisleri yapıldıktan sonra ilgili firma yetkilileri ile
orman işletme müdürlükleri arasında yıllık termin planı yapılacak, üçer aylık dönemler için
(Ocak-Mart, Nisan-Haziran, Temmuz-Eylül, Ekim-Aralık) verilecek olan ürün miktarının
toplam bedeli üzerinden dönemin ilk ayının 15’ine kadar %6 teminat alınarak “Odun Ürünleri
Tahsisli Satış Şartnamesi” imzalanacaktır. %6 teminat bedeli hesaplanırken ilgili işletme
müdürlüğünün ürün çeşitlerine göre (dikili ağaç, tomruk, kağıtlık odun, sanayi odunu)
bir önceki yıla ait bilanço sonuçlarındaki fiyatlar esas alınır.
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3.1.3- İşletmeler arası tahsis aktarımı firmalar arası dengeler gözetilerek bölge
müdürlüklerince, bölge müdürlükleri arasındaki tahsis aktarımı ise firmaların talebi ve bölge
müdürlüklerinin teklifi ve uygun görüşü doğrultusunda Genel Müdürlükçe yapılabilir.
3.1.4- Tahsis yapılan firmalar tarafından, verilen süre içerisinde ilgili İşletme Müdürlüklerine
%6 teminatın yatırılmaması ve şartnamenin imzalanmaması durumunda o firmanın bölge
müdürlüğü dâhilindeki kalan tahsislerinin tamamı iptal edilerek ilgili firmalara ve Genel
Müdürlüğe bilgi verilecektir. Bu durum bir sonraki yıl tahsislerinin tevziatında da göz önünde
bulundurulacaktır.
3.1.5- Son depo ve rampalardan tahsisen verilecek orman ürünlerinde kura çekimi esastır.
Tahsisli dikili ağaç satışlarında ise; tahsis fiyatlarının Bölge Müdürlüğünce onaylanmasından
sonraki süreçte tahsise hak sahibi firmaların, tahsisli satışa konu bölmelerin kimin tarafından
alınacağı hususunda, çoğunluğun katılımıyla kendi aralarında anlaşmaları halinde, kura
çekimine gerek kalmaksızın tutanak düzenlenir. Çoğunluğun veya anlaşmanın
sağlanamaması ile çoğunluk sağlanarak anlaşma yapıldığı halde toplantıya iştirak etmeyenler
arasında anlaşma dışında kalan tahsisli dikili ağaç satışına konu bölmeler için kura çekimi
yapılır. Açık artırmaya konu edilen ürünler ile tahsisen satılacak ürünlerin vasıfları arasında
farklılık olmamasına azami özen gösterilerek, satışlar belirlenmiş olan miktar ve tahsis fiyatı
üzerinden termin planlarına göre İşletme Müdürlüğünce peyderpey yapılır.
3.1.6- Teminata bağlanan ürünler termin planına göre işletme müdürlüklerince satışa hazır
hale getirildiğinde ilgili firmalara; son depo ve rampalardaki ürünler için kura çekimi yapmak
üzere, dikili ağaç satışlarında ise anlaşma tutanağı veya anlaşılamaması durumunda kura
çekimi için tebligat yapılır. Kuraya iştirak edilip edilmediğine bakılmaksızın anlaşma tutanağı
veya kura sonuçlarına göre ilgili firmalara satışları yaptırmaları için yazılı ve süreli tebligatta
bulunulur. Belirtilen süre içerisinde satışı yaptırmayan firmaların ilgili işletme müdürlüğündeki,
içinde bulunduğu döneme ait alınmış teminatları irat kaydedilerek, o bölge müdürlüğü
dâhilinde kalan tüm tahsisleri iptal edilir ve ilgili firmalara ile Genel Müdürlüğe bilgi verilir. Bu
durum bir sonraki yıl tahsislerinin tevziatında da göz önünde bulundurulur.
3.1.7- Ürünlerin termin planına göre üretilip satılması esastır. Ancak işletme müdürlükleri
bazında o döneme ait taahhüt edilen toplam ürün miktarında %10 eksiklik olabilir. Olağanüstü
(çok ağır geçen kış şartları, sosyal problem çıkması gibi.) durumlarda tahsis sahibi firmalar
bilgilendirilmek suretiyle bu oran %20’e kadar çıkabilir. Belirtilen bu toleranslar dışında
taahhütte bir noksanlık olursa, bu noksanlık bölge müdürlüğünün diğer işletmelerinden
karşılanır.
Tahsis almaya hak kazanan firmalar; her dönemin ilk ayının 15’ine kadar o döneme ait
teminatlarını yatırmadan önce, yazılı olarak müracaat etmek suretiyle o döneme ait son
depolardaki tahsislerinin %10’nuna, dikili ağaç satışı tahsislerinin ise %20’sine kadar
miktardaki orman ürününün satışından vazgeçebilir. Bu durumda vazgeçilen miktar kadar
orman ürünü tahsisten düşülecek olup, tahsisten düşülen bu miktarlar için teminat alınmasına
da gerek yoktur.
Dönem içerisinde bölge müdürlükleri bazında firma tahsislerinin tamamı karşılandıktan sonra
tahsis fazlası ürün üretilmesi veya dikili satışa hazır ağaçların bulunması durumunda firmalar
arası dengeler de göz önünde bulundurularak talep etmesi halinde bir sonraki dönemin
tahsisine mahsuben ilave tahsisli satış yapılabilir.
3.1.8- Döneme ait taahhütler yerine getirildiğinde firmanın talebi halinde o döneme ait
teminatlar iade edilebileceği gibi sonraki dönemler için de (mevzuat dâhilinde) teminat olarak
kullanılabilir.
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3.2- Ürün Cinsleri
İbreli ve yapraklı olmak üzere, dikili ağaç ile tomruk, sanayi odunu ve kâğıtlık odundan oluşur.
Tahsis talep eden müşteriye iştigal alanı dışında ürün tahsisi yapılamaz.
Örneğin; levha fabrikalarına lif-yonga, kabuklu kâğıtlık ve talaş odunu ve dikili ağaçlar
haricinde hiçbir ürün tahsissen satılamaz.
Sektörlere göre tahsissen verilebilecek orman ürünleri aşağıda belirtilmiştir.
a) Kontrplak, Kaplama ve Lamine Fabrika ve Tesisleri; I, II ve III. sınıf tomruk ve dikili ağaçlar
(genç meşcereler hariç)
b) Kereste, Ahşap Parke ve Panel Fabrika ve Tesisleri; III. sınıf tomruk ve dikili ağaçlar (genç
meşcereler hariç)
c) Palet-Ambalaj Fabrika ve Tesisleri; III. sınıf tomruk, kabuksuz kâğıtlık ve sanayi odunu ile
dikili ağaçlar (genç meşcereler hariç)
ç) Kâğıt Fabrika ve Tesisleri; kabuklu ve kabuksuz kâğıtlık odun ile dikili ağaçlar (genç
meşcereler ile endüstriyel plantasyon sahalarındaki ağaçlar)
d) Lif ve yonga Levha Fabrika ve Tesisleri; lif-yonga, kabuklu kâğıtlık, talaş odunu ve dikili
ağaçlar (genç meşcereler ile endüstriyel plantasyon sahalarındaki ağaçlar)
Yönetmeliğin 9 maddesi (1) inci fıkrasının (ö) bendine göre tahsisler Genel Müdürlüğümüzce
fabrika ve tesislerin faaliyet alanları ile kapasiteleri, kullandıkları ve talep ettikleri ürünlerin
cinsleri, vasıfları ve miktarları, ormanların üretim kapasitesi gibi durumlar dikkate alınarak
bölge müdürlüğü bazında yapılmış olup, firmaların tahsis miktarları işletme müdürlükleri
arasında tevzi edilirken ve tahsisler karşılanırken (özellikle dikili ağaç ve tomruk tahsislerinde)
firmaların iştigal alanları mutlaka dikkate alınmalıdır.
3.3- Teslimat, Taşıma ve Satış Bedelinin Yatırılması
3.3.1- Ürünler Orman Genel Müdürlüğünce uygulanan standartlara göre hazırlanarak, satışa
sunulur.
3.3.2- Satışa hazır olan ürünlerin istif ve partilerin miktarları belirtilerek alıcısına tebligatta
bulunulur.
3.3.3- Yasal süresi içerisinde satış yapıldıktan sonra, malı teslim almaya yetkili firma
temsilcisi ile işletme müdürlüğü yetkilileri mahallinde satış istif ve partilerini gezerek
müştereken teslim- tesellüm işlemlerini gerçekleştirecektir.
3.3.4- Nakledilen emvalin tonajında, Karayolları Trafik Yasasında belirtilen tonaj
sınırlamasına uyulmasına satışı yaptıran firma ile taşıyıcı sorumludur. Bu konuda Orman
İşletme Müdürlüğünün herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır. Bu sebeple cezai işlemler dâhil
idare aleyhine doğabilecek her türlü zararlar ilgili firmalara rücu ettirilecektir.
3.3.5- Orman ürünlerinin tesliminden sonra meydana gelebilecek evsaf bozukluğu ile her türlü
kaza, zarar ve ziyandan idare sorumlu tutulamaz.
3.4- Tahsis Yapılamayacak Depolar
303 sayılı Tebliğ’in Tahsis Yapılmayacak İşletme ve Depolar İle Tahsisen Satılamayacak
Ürünler bölümünde belirtilen depolardaki ürünler ile bu depolara ürün getirilen ormanlarda;
özelliğinden dolayı depoların tahsise kapanmasına neden olan ağaç türlerinde yasaklı olan
ürün çeşidi ile dikili ağaç tahsisen satılamaz.
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3.5- Ürün Bazında Verilebilecek Tahsis Oranı
Bu bent kapsamda rampa ve son depodaki satışa konu ürünlerin en fazla %40’ı tahsisen
satılabilir. İşletme müdürlükleri tarafından tahsisen son depo ve rampadan orman ürünü
verilirken %40 oranına özellikle dikkat edilir.
Madde 4- Yürürlük ve Protokol Süresi
Bu protokol; taraflarca imzalanmasına müteakip yürürlüğe girecek olup, 31.12.2017 tarihinde
sona erecektir.
Madde 5- Ödeme Yeri ve Şartları
Belirlenen tahsisli satış fiyatları üzerinden, yürürlükteki satış esasları ve şartnamelerde
belirtilen hususlar dâhilinde ilgili Orman İşletme Müdürlüklerine ödenecektir.
Madde 6- Protokol ve Eklerine Uymayan İşler
Protokol ve şartnamelerde hüküm olmayan hallerde, genel hükümlere göre işlem yapılır.
Madde 7- Özel Hükümler
Taraflarca üretimin mücbir sebeplerden (Ekonomik kriz, yangın, doğal afetler vs.) dolayı
kısmen veya tamamen yapılamaması durumlarında karşılıklı mutabakatla bu protokol
hükümleri uygulanmayabilir.
Verilen tahsislerin yerinde kullanılmaması, bir başkasına satılması, gerçek dışı beyanda
bulunulması, sahte evrak ibraz edilmesi veya tahsisli satış ile ilgili olarak kaçakçılık yapılması
durumlarında gerçek ve tüzel kişilere o yıl için verilen tahsisler iptal edilerek teminatları irad
kaydedilir ve 5 yıl süre ile tahsis verilmez.
Madde 8-Anlaşmazlıkların Çözümü
Bu protokol ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde
ilgili Orman İşletme Müdürlüğünün bulunduğu yerlerdeki Mahkemeler ve İcra müdürlükleri
yetkilidir.
Bu protokol 8 maddeden ibaret olup, Orman Genel Müdürlüğü ile firma yetkilileri tarafından
tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra 31/01/2017 tarihinde imza altına alınarak birer nüshası
taraflarca (Orman Genel Müdürlüğü ve firma yetkilileri) alıkonulmuştur.
EKLER: 2017 Yılı Tahsis Cetveli
FİRMA TEMSİLCİLERİ
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