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EK-17 
ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİNİN AÇIK ARTIRMALI SATIŞ ŞARTNAMESİ 

(İdarece Üretilen Ya da Ürettirilen Ürünler İçin) 
 

Madde 1- Bursa Orman Fidanlık Müdürlüğünce, Satış Öncesi 

Bilgi Cetvelinde satış yeri,  parti no,  cinsi,  miktarı,  muhammen bedel ve 
geçici teminatı yazılı olan odun dışı orman ürünleri/müsadereli ürünler 
açık artırma suretiyle satılacaktır.  Bu şartnamede İşletme 
Müdürlüklerinden odun dışı orman ürünü veya müsadereli ürün satın 
almayı talep eden veya satın alan gerçek ve tüzel kişiler müşteri olarak 
ifade edilecektir. 

İHALE TARİHİ VE YERİ 

Madde 2- İhale 17/07/2018 tarihinde saat 10.00’te 

Bursa Orman Fidanlık Müdürlüğü ihale salonunda toplanacak 

komisyon huzurunda yapılacaktır. İhale için tespit olunan tarih, tatil 
gününe rastlamışsa ihale, tekrar ilana gerek kalmaksızın tatili takip eden 
ilk iş gününde aynı yer ve saatte yapılır. İlandan sonra çalışma saati 
değişse de ihale ilan edilen saatte yapılacaktır. 

İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI 
Madde 3- Ölçü birimi kg/ton/adet olan odun dışı orman 

ürünleri satışlarına katılmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, ihale 
öncesinde aşağıdaki a, b, c, ç ve d maddelerindeki belgeleri ibraz etmek 
şartı ile girebilirler. Müsadereli ürün satışlarına katılmak isteyen 
müşteriler ihale öncesinde, tebligat için adres beyanı, gerçek kişiler imza 
beyannamesi  (tatbiki imza),  şirket ve tüzel kişiler adına ihaleye girecekler 
temsile yeterli olduklarına dair noterden belgeyi, vekâleten girecekler 
noterden tasdikli vekâletname ve imza sirküsü ibraz etmek şartı ile 
girebilir. 

a) Tebligat için adres beyanı,  
b) Şirket, gerçek ve tüzel kişilerin, Şirket, 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, Şirket ve tüzel kişiler adına ihaleye 
gireceklerin temsile yeterli olduklarına dair noterden imza sirküsü, 
vekâleten gireceklerden noterden tasdikli vekâletname ve imza sirküsü,  

Gerçek kişilerden imza beyannamesi  (tatbiki imza),  vekâleten 
gireceklerden noterden tasdikli vekâletname, 

İhaleye ihracatçılarda girebilir.  Bu takdirde ihracatçı 
birliklerden aldığı İhracat belgesini ibraz etmeleri,  

c) Yabancı uyrukluların 10 yıldan beri Türkiye'de oturduklarını 
ve Ticaret Siciline kayıtlı olduklarını gösterir belgeyi, 

ç)  Yabancı Şirketlerin  (b ve c)  fıkralarında belirtilen şartları 
taşıdıklarını  (Türkiye'de şubesi olmayan şirketin belgesi Türkiye 
Cumhuriyeti Konsolosluklarınca tescil edilmiş olacaktır) belirtir belgeyi, 

d) İhalelere girmek isteyenlerin ilanda bildirilmiş olan başlangıç 
saatinden önce ihale konusu olan satışın muhammen bedeli üzerinden 
hesaplanacak toplam tutarın en az  %3’ü oranında geçici teminatı 
muhasebe biriminin banka hesabına veya veznesine yatırmaları ve İhale 
Başvuru Formunda belirtilen şartları kabul ettiğini beyan ederek formu 
doldurup, muhasebe birimine teslim etmeleri gerekmektedir. 

Yukarıda sayılan belgelerin geçerliliğini yitirmesi halinde 
müşteri bu durumu idareye yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür.  

GEÇİCİ VE KESİN TEMİNAT YATIRILMASI 
VE PEY SÜRME 

Madde 4- Satışa konan ürünlerin her kg/ton/adet’inin 
muhammen satış bedeli,  geçici teminat miktarı Satış Öncesi Bilgi 
Cetvelinde her partinin karşısında ayrı ayrı gösterilmiştir.  

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. 

Odun dışı 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 kesin 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 tahsilâtlar kabul edilir.  Teminat, ürünün 
tamamının satışının yapılmasına müteakip müşteriye aynen iade 
edilebileceği gibi satış bedeline de mahsup edilebilir. 

Madde 8- Odun dışı 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. 

Madde 9- Bir partiye geçici teminatı yatıran müşterinin ihaleye 
katılmaması veya katıldığı halde o partiye pey sürmemesi halinde, geçici 
teminatı irat 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 irat kaydedilir. Ancak, sürülen pey yüksekliği sebebiyle 
artırmadan çekilenlerin teminatları iade edilir. 

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- Artırma sonunda en yüksek pey süren müşteri 

üzerine geçici ihale yapılır. Üzerine geçici ihale yapılan müşteriye ihale 
anında şartname ve Açık Artırmalı Satış ve Karar Tutanağı imzalatılır. 
Şartnameyi imzalayan 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.  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. 

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. Ancak, ürünün 
satışının yapıldığı tarihten sonraki 10 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 
ölçüm için yapılan masraf idarece karşılanır.  İşletme Müdürlüğü de gerek 
gördüğü takdirde, masrafı kendisine ait olmak üzere satış partisini 
yeniden ölçebilir. 

Kg/ton/adet’li odun dışı orman ürünlerinde ölçümlerde 
yanlışlık tespit edildiğinde,  yeniden hesaplanan parti miktarına göre satış 
işlemi düzeltilir. 

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. 
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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 onaylandığına dair yazının 
İşletme Müdürlüğünün kaydına girdiği tarihi izleyen en geç 5 iş günü 
içinde, Tebligat Kanunu hükümlerine göre üzerine ihale yapılana veya 
vekiline imzası alınmak suretiyle bildirilir veya iadeli taahhütlü mektupla 
tebligat adresine postalanır ya da elektronik tebligat yöntemi ile tebliğ 
edilir.  Tebligatın imza alınmak suretiyle yapılması halinde imzanın alındığı 
gün, elektronik olarak yapılması durumunda, tebligatın müşterinin 
elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış 
sayılır.  Müşteriler, şartnamenin 3. maddesinde belirtildiği şekilde 
gösterecekleri tebligat adreslerine yapılacak tebligatı şahıslarına yapılmış 
gibi kabul etmeye mecburdur. 

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 dışındaki kalan borç ile 

yıllık %7,2 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 irat 
kaydedilir ve şartname hükümlerine göre gerekli işlem yapılır. Satış için 
verilen 15 günlük süre içinde müşterinin geçici teminatını kesin teminata 

çıkarması, aylık %1 oranındaki gecikme faizini (satış esaslarında belirtilen 

oran) peşin ödemesi şartıyla satış işlemini yaptırması için verilen 15 
günlük sürenin bitiminden itibaren 15 günlük ek bir süre daha verilebilir. 
Bu süre sonunda satış yaptırmayanın kesin teminatı irat kaydedilir. 

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 irat kaydedilir ve şartname 
hükümleri uygulanır. Bundan dolayı müşteri hiçbir surette hak talebinde 
bulunamaz. 

Madde 17- Odun dışı orman ürünü ihalelerine katılacak olan 
müşterinin İhale Başvuru Belgesini imzalayıp, 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. 

Müsadereli ürün ihalesine katılacak olan müşterinin İhale 
Başvuru Belgesini imzalayıp,  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 nakde çevrilir. 

PAZARLIĞA KALAN ÜRÜNLERİN SATIŞLARI 
Madde 19- Açık arttırmalı 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 imzalatılarak 
satış doğrudan yapılır. Müşterinin talebi halinde kesin teminat yatırmak 
ve şartnameyi 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 irat 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 yapılabilir. 

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 yıllık %12 gecikme faizi  (Genel 

Müdürlükçe satış esaslarında belirtilen)  toplamından oluşacak idaremiz 
alacağına ilaveten ikinci satışa göre bedel yatırılması gereken en son 
günden itibaren T.C. Merkez Bankasının kısa vadeli krediler için 

öngördüğü %8,75 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 güne kadar (satış, gününden 
önce gerçekleşmiş ise satış günü esas alınır) geçen süre için, ilk satış 

bedeline göre hesaplanacak parti satış tutarının yıllık %12 gecikme faizi  

(Genel Müdürlükçe satış esaslarında belirtilen)  toplamından oluşacak 
idaremiz alacağına ilaveten ikinci satışa göre bedel yatırılması gereken en 
son günden itibaren T.C. Merkez Bankasının kısa vadeli krediler için 

öngördüğü %8,75 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 yıllık  %12 gecikme 

faizinden  (Genel Müdürlükçe satış esaslarında belirtilen) 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 %8,75 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.  

d) 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 son depolardan en 

geç 10 gün, rampalardan ise 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 son depolarda en geç 10 uncu gün, rampalarda ise 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.  

Madde 22- Satışla ilgili her türlü vergi (tellâliye harcı, KDV, 
karar pulu, vs.), fon ve resimlerin ödenmesi müşteriye aittir. Vergi, fon ve 
resimler satış sırasında peşin olarak tahsil edilir. 

Madde 23- Müşterinin satın aldığı odun dışı 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, çalınma 
ihtimali vb. olması durumunda İşletme Müdürlüğünce müşteriye satın 
aldığı ürünü satış yerinden taşıması için tebligat yapılır. Yapılan tebligata 
makul bir süre verilerek, müşterinin verilen süre içerisinde ürünü satış 
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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 %0,2 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.  

Madde 26- 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 usulüne göre şartname veya 
sözleşme yapmayan müşteriler ile şartname veya sözleşme yapıldıktan 
sonra taahhüdünden vazgeçen ve mücbir sebepler dışında taahhüdünü 
sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmeyen 
müşteriler hakkında bu fiil ve davranışların bir takvim yılı içerisinde Genel 
Müdürlük bazında üç kez tekerrür etmesi halinde 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 27- Odun dışı orman ürünü satın alan müşteri aldığı 
ürünün sahibi olup,  bundan sonraki toplama, yükleme, nakletme 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. Karayolları Trafik Kanununa aykırı yükleme ve taşımadan 
müşteri sorumludur. 

Madde 28- 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 29- Şartnamenin uygulanmasından doğacak her türlü 
anlaşmazlıklar,  şartnameye konu satışın yapıldığı İşletme Müdürlüğü 
merkezinin bulunduğu yerdeki yetkili mahkemesince çözümlenir. 

Özel Şartlar- 
..........................................................................................
..........................................................................................
.......................................................................................... 

Yukarıdaki 29 madde halinde belirtilen genel ve ..... madde 

halinde belirtilen özel şartlara göre düzenlenen Odun Dışı Orman 
Ürünlerinin Açık Artırmalı Satış Şartnamesini tamamen okudum ve 

hükümlerini aynen kabul ediyorum. ....../...../20.... 
 

Müşterinin adı, soyadı 
Kaşe, imza

 

 


