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Sayı

Konu : Satış Esasları (2018-2)

: 20.04.2018 tarihli ve 23776183-310.99-E.53584 sayılı yazımız.

40

İlgi

4-

DAĞITIM YERLERİNE

34

13

Genel Müdürlüğümüzce iç ve dış piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak 01.09.2018 tarihine
kadar geçerli olmak üzere oduna dayalı orman ürünleri satışlarında uygulanan peşinat miktarlarında
değişikliğe gidilmiş olup, bu ürünlerin açık artırmalı, tahsisli ve kanuni haklardan doğan indirimli
satışlarına ait esaslar aşağıda belirtildiği şekilde yeniden düzenlenmiştir.
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A-PEŞİNAT MİKTARLARI
A1- Açık Artırmalı Satışlar
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1-İbreli ve yapraklı tomruk, tel direği, maden direği, kabuksuz kâğıtlık ve sanayi odununun
vadeli açık artırmalı satışlarında ürün bedelinin %30'u ile vergi, fon ve harçlar karşılığı peşin olarak
alınacaktır.
2-İbreli ve yapraklı kabuklu kâğıtlık, lif-yonga odunu, sırık, çubuk ve yakacak odunun vadeli
açık artırmalı satışlarında ürün bedelinin %25'i ile vergi, fon ve harçlar karşılığı peşin olarak
alınacaktır.
3-Vadeli olarak yapılacak açık artırmalı dikili ağaç satışlarında ürün bedelinin %10'u ile vergi,
fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır.
A2- Tahsisli Satışlar

86

34

13

40

4-

86

1-Orman Ürünlerinin Satış Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmeliğin 9. maddesi 1. Fıkrası (m)
bendine göre ibreli ve yapraklı kabuklu ve kabuksuz kağıtlık odun, (h) bendine göre lif-yonga odunu,
kabuklu kağıtlık odun ve talaş odunu, (ö) bendine göre tomruk, maden direği, kağıtlık odun ve sanayi
odununun vadeli olarak yapılacak tahsisli satışlarında ürün bedelinin %25'i ile vergi, fon ve harçlar
karşılığı peşin olarak alınacaktır.
Yönetmeliğin 9. maddesi 1. Fıkrası (l) ve (ö) bendi kapsamında yapılacak tel direği ve sırık
satışlarında ise ürün bedelinin %50'si ile vergi, fon ve harçlar karşılığı peşin olarak alınacaktır.
2-Yönetmeliğin 9. maddesi 1. Fıkrası (k), (ö) ve (p) bendine göre vadeli olarak yapılacak
tahsisli dikili ağaç satışlarında ürün bedelinin %10'u ile vergi, fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır.
3-Yukarıda sayılan bentler dışında yapılacak tahsisli satışlar peşin bedelle yapılacaktır.
A3- Kanuni Haklardan Doğan İndirimli Satışlar
Not: 5070 sayılı elektronik imza kanunu gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır.
Beştepe Mahallesi Söğütözü Caddesi No:8/1 06560
Yenimahalle/ANKARA
Telefon No:0312 296 30 45 Belge Geçer No:0312 296 30 41
Reşat BENLİ Şube Müdürü e-posta:resatbenli@ogm.gov.tr
internet adresi:ogm.gov.tr
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Bilgi için:Meryem SÖZSAHİBİ
Uzman
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Orman Kanununun 34. Maddesi gereği kooperatiflere yapılan %25 karşılığı ürün satışlarında
ibreli ürünlerde ürün bedelinin %30'u, yapraklı ürünlerde %25'i ile vergi, fon ve harçlar peşin olarak
alınacaktır. %25 karşılığı ürün satışları dışında yapılacak kanuni haklardan doğan indirimli satışlar
peşin bedelle yapılacaktır.
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B-VADE SÜRELERİ
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1-Her türlü endüstriyel odun ve yakacak odunun vadeli olarak yapılacak açık artırmalı ve
tahsisli satışlarında (ö bendi hariç) 7 aya kadar vade süresi uygulanacaktır.
Yönetmeliğin 9. maddesi 1. fıkrası (ö) bendine göre yapılacak orman ürünü satışlarında (dikili
satış hariç) vade süresi 9 ay olarak uygulanacaktır.
2-Her türlü vadeli açık artırmalı ve tahsisli dikili ağaç satışlarında 12 aya kadar vade süresi
uygulanacaktır. Dikili ağaç satışlarında vade başlangıç tarihi satışların erken yapılmasına
bakılmaksızın tebligat tarihini takiben satış için tanınan 15 günlük satış süresinin bitiminden sonra
başlayacaktır.
3-Orman Kanununun 34. maddesi gereği kooperatiflere yapılan %25 karşılığı ibreli ve yapraklı
ürün satışlarında 9 aya kadar vade süresi uygulanacaktır.
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C-FAİZ ORANLARI
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1-Vadeli olarak yapılacak açık artırmalı ve tahsisli endüstriyel odun, yakacak odun ve dikili
ağaç satışlarında yıllık %7,2 vade faizi uygulanacaktır.
2-Orman Kanununun 34. Maddesi gereği kooperatiflere yapılan %25 karşılığı ibreli ve yapraklı
ürün satışlarında yıllık %3,6 vade faizi uygulanacaktır.
Vade faizi, vade sonunda bakiye mal bedeli ile birlikte tahsil edilecek ve satış anında alınan
teminat mektubuna faiz tutarı da ilave edilecektir.
D- EK SÜRE TALEBİ, MEKTUP SÜRE UZATIMI VE GECİKME FAİZLERİ
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1-Geçici teminatı kesin teminata çevirmek suretiyle satış için 15 gün ek süre talep edilmesi
halinde mal bedeli tutarının tamamı üzerinden aylık %1,0 gecikme faizi alınacaktır.
2-Vade süresi dolan teminat mektupları, İşletme Müdürlüklerince 30 gün, Orman
Bölge Müdürlüklerince 60 gün olmak üzere toplam 90 gün uzatılabilecektir. Teminat mektuplarının
süre uzatımında verilen süre için aylık %1,0 gecikme faizi peşin olarak alınacaktır.
3-Müşterinin taahhüdünden dönmesi halinde gecikme faizi aylık %1,0 olarak, reeskont
faiz oranı ise T.C. Merkez Bankasının kısa vadeli kredi işlemlerinde uyguladığı oran olarak (Reeskont
İşlemlerde Uygulanacak İskonto Oranı) uygulanacaktır. Bu oran T.C.Merkez Bankasının internet
sitesinden takip edilerek mutlaka şartnamelerde belirtilecek, değiştiğinde yeni oran uygulamaya
konulacaktır.
E- KAMPANYALI SATIŞLAR
Not: 5070 sayılı elektronik imza kanunu gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır.
Beştepe Mahallesi Söğütözü Caddesi No:8/1 06560
Yenimahalle/ANKARA
Telefon No:0312 296 30 45 Belge Geçer No:0312 296 30 41
Reşat BENLİ Şube Müdürü e-posta:resatbenli@ogm.gov.tr
internet adresi:ogm.gov.tr
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Bilgi için:Meryem SÖZSAHİBİ
Uzman
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1-Endüstriyel odun ve yakacak odunun açık artırmalı ve tahsisli olarak yapılacak vadeli
satışlarında 3 ayı geçmeyecek şekilde vade talep edilmesi halinde vade faizi uygulanmayacaktır.
2-Her türlü dikili ağaç satışlarında 4 ayı geçmeyecek şekilde vade talep edilmesi halinde vade
faizi uygulanmayacaktır.
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F- BEKLENMEYEN GİDERLER
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Beklenmeyen giderler; dağıtım gideri, tarife bedeli, satış masrafı ve fiili masraf toplamının
%3'ü olarak uygulanacaktır.
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G- UYGULAMA
1- Yukarıda belirlenen satış esasları emrin İşletme Müdürlüklerine ulaşmasından itibaren ilana
çıkılacak açık artırmalı satışlar ve emrin İşletme Müdürlüklerine ulaşmasından itibaren yapılacak
tahsisli satışlar ile kanuni haklardan doğan indirimli satışlar için uygulamaya konulacaktır.
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Emrin en kısa sürede Orman İşletme Müdürlüklerine ulaştırılarak uygulamaya konulması için
gereğini rica ederim.

Dağıtım:

34

Gereği:

Bilgi:
TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞINA
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİNE
İÇ DENETİM BAŞKANLIĞINA
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ
BAŞKANLIĞINA
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28 ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Bekir KARACABEY
Genel Müdür

Not: 5070 sayılı elektronik imza kanunu gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır.
Beştepe Mahallesi Söğütözü Caddesi No:8/1 06560
Yenimahalle/ANKARA
Telefon No:0312 296 30 45 Belge Geçer No:0312 296 30 41
Reşat BENLİ Şube Müdürü e-posta:resatbenli@ogm.gov.tr
internet adresi:ogm.gov.tr
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Bilgi için:Meryem SÖZSAHİBİ
Uzman

