ODUNA DAYALI ORMAN ÜRÜNLERİ İHALELERİNE KATILABİLME ŞARTLARI
Oduna Dayalı Orman Ürünü İhalelerine Katılacak Müşteriden İstenecek Belgeler;
İhaleye katılmak isteyen müşteriler, katılacağı ihaleye göre bazı belgeleri ihale öncesinde
İdareye ibraz etmek veya e-satış sistemine üye olmak zorundadır. Elektronik ortamda yapılan
ihaleler için e-satış sistemine üyelik zorunlu olup, salonda yapılacak ihalelerde e-satış
sistemine üye olunabileceği gibi, ihale öncesinde sayılan belgeler İdareye ibraz edilerek ihaleye
katılım sağlanabilir. İhaleye katılım için;
a) Tebligat için adres beyanı, elektronik tebligat adresi, iş yeri telefonu, cep telefonu,
varsa faks numarası, e-posta adresi,
b) Faaliyet konusu oduna dayalı orman ürünü üretimini, ticaretini, işlemeyi veya
kullanmayı gerektiren gerçek ve tüzel kişilerin, İdare merkezinin bulunduğu yer
mahkemesinden veya siciline kayıtlı olduğu Ticaret Odası, Sanayi Odası, Ticaret ve Sanayi Odası
veya resmi bir makamdan halen çalışır durumda bulunduklarına dair belgeyi,
c) Faaliyet konusu oduna dayalı orman ürünü üretimini, ticaretini, işlemeyi veya
kullanmayı gerektiren esnaf ve sanatkârların (doğramacı, mobilyacı, marangoz, kereste
imalatçısı, ambalaj sandığı imalatçısı vb.), 07/06/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar
Meslek Kuruluşları Kanununa göre kurulan üyesi oldukları Esnaf ve Sanatkârlar Odasından
alacakları belgeyi,
ç) Faaliyet konusu oduna dayalı orman ürünü üretimi, işleme veya kullanmayı
gerektiren yabancı uyruklu gerçek kişiler ile hissesinin en az %50 sinden fazlası yabancılara ait
tüzel kişilerin kurulu fabrika ve tesisleri için Ticaret Siciline kayıtlı oldukları ve sayılan
faaliyetleri yaptığını gösterir kapasite belgesini (yabancı uyruklular, kapasitesi oranında orman
ürünü ihalesi veya satışına katılabilir),
d) Biyokütleden elektrik enerjisi üretenler, inşaat veya maden üretimi yapanlardan
odun ürünü kullanan gerçek ve tüzel kişilerin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden
veya siciline kayıtlı olduğu Ticaret Odası, Sanayi Odası, Ticaret ve Sanayi Odası veya resmi bir
makamdan halen çalışır durumda bulunduklarına dair belgeyi,
İhale komisyonuna ibraz etmesi veya e-satış sistemine kayıt etmesi/ettirmesi gerekmektedir.
Ayrıca;

e) İhalelere girmek isteyenler, ilanda bildirilmiş olan saatten önce ihale konusu olan
satışın muhammen bedeli üzerinden hesaplanacak toplam tutarın en az %3 ü oranında geçici
teminatı banka ürün ve kartları ile ödeyebileceği gibi muhasebe biriminin banka hesabına veya
veznesine yatırmaları gerekmektedir.

f) Elektronik ortamda yapılan ihalelerde ihale öncesinde müşteriler tarafından, e-satış Sistemi
üzerinden şartnamenin onaylanması, ihale salonlarında yapılan ihalelerde ise ihale şartlarının kabul
edildiğini beyan eden İhale Başvuru Formunun doldurup, muhasebe birimine teslim edilmesi
gerekmektedir.
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g) İhale salonlarında yapılacak ihalelerde; tüzel kişiliğe sahip müşteriler için temsile
yeterli olduklarına dair noterden imza sirküsü, vekillerinden noterden tasdikli vekâletname ve
imza sirküsü, gerçek kişiliğe sahip müşterilerin ise imza beyannamesi (tatbiki imza),
vekillerinden noterden tasdikli vekâletnameyi ibraz etmeleri gerekmektedir.
Elektronik satış sistemine kaydolarak ihalelere katılmak isteyenler, yukarıda sayılan bentlerde
ifade edilen belgelerin kendisiyle ilgili olanlardan, Sistem üzerinden kaydedilmesi gerekenleri
kendisi kaydeder, ORBİS’e kaydedilmesi gereken belgeleri İdareye müracaat ederek elektronik
ortamda veya manuel olarak kaydettirir. Kayıt işlemleri, vergi kaydının bulunduğu en yakın
İşletme Müdürlüğünce yapılır. Kaydedilecek belgeler Muhasebe Yetkilisi veya satış memuru
tarafından kontrol edildikten sonra ORBİS sistemine kayıt edilir. Sisteme kayıt edilen
müşterilerden kayıt edilen belgelerle ilgili olarak ayrıca belge istenmez.

Metreküplü Ürünlerin İhalelerine Katılım İçin İstenilecek Belgeler;
Metreküp ölçü birimi ile üretilen yapacak orman ürünü (tomruk, tel direği, maden direği,
kabuksuz kağıtlık, sanayi odunu vb.) ihalelerine;
-Ticaret Odası, Sanayi Odası veya Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olanlardan faaliyet
konusu kereste, kontrplak, kaplama, lamine, palet vb. üretimi, ticareti, işlemesi yapan veya
kullanan,
-Esnaf ve sanaatkarlardan faaliyet konusu yapacak orman ürünü üretimi, ticareti,
işlemesi yapan veya kullanan,
-İnşaat yapan veya maden üretimi yapan,
gerçek ve tüzel kişiler ihale öncesinde 4.6.1 inci maddenin (a), (b), (c), (ç), (d), (e), (f) ve (g)
bentlerinde yer alan belgelerden kendisi ile ilgili olanları, e-satış sistemine kayıt
etmesi/ettirmesi veya e-satış üyeliği bulunmayanların salonda yapılan ihaleler için ibraz etmesi
gerekmektedir.

Sterli veya Ağırlık Ölçü Birimi ile Satılan Ürünlerin İhalelerine Katılım İçin
İstenilecek Belgeler;
Ster veya ağırlık ölçü birimi ile satılan (kabuklu kâğıtlık odun, ince ve yarma sanayi odunu, lifyonga odunu, sırık, çubuk, yakacak odun, kök odunu, kesim artığı, süceyrat vb.) orman ürünü
ihalelerine, faaliyet konusu oduna dayalı orman ürünü üretimini, ticaretini, işlemeyi veya
kullanmayı gerektiren müşteriler ihale öncesinde istenecek belgeler başlığında (a), (b), (c), (ç),
(d), (e), (f) ve (g) bentlerinde yer alan belgelerden kendisi ile ilgili olanları e-satış sistemine
kayıt etmesi/ettirmesi veya e-satış üyeliği bulunmayanların salonda yapılan ihaleler için ibraz
etmesi gerekmektedir.

Dikili Ağaç Satış İhalelerine Katılım İçin İstenilecek Belgeler;
Dikili ağaç satış ihalelerine, faaliyet konusu oduna dayalı orman ürünü üretimini, ticaretini,
işlemeyi veya kullanmayı gerektiren müşteriler ihale öncesinde istenecek belgeler başlığında
(a), (b), (c), (ç), (d), (e), (f) ve (g) bentlerinde yer alan belgelerden kendisi ile ilgili olanları esatış sistemine kayıt etmesi/ettirmesi veya e-satış üyeliği bulunmayanların salonda yapılan
ihaleler için ibraz etmesi gerekmektedir.
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Müsadereli Ürünlerin İhalelerine Katılım İçin İstenilecek Belgeler;
Müsadereli ürün satışlarına katılmak isteyen müşteriler ihale öncesinde, istenecek belgeler
başlığında (a), (b), (c), (ç), (d), (e), (f) ve (g) bentlerinde yer alan belgelerden kendisi ile ilgili
olanları e-satış sistemine kayıt etmesi/ettirmesi veya e-satış üyeliği bulunmayanların salonda
yapılan ihaleler için ibraz etmesi gerekmektedir.
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