EK NO: 10/a

TAAHHÜT SENEDİ

(Devlet ormanı sayılan yerlerde yapılacak
Özel Ağaçlandırma/Özel İmar-İhya/Özel Erozyon Kontrolü izinleri için)
İzin Sahibi
:
T.C.Kimlik No/ Vergi
Sicil No
İzin Konusu
Orman Bölge Müdürlüğü
Orman İşletme Müdürlüğü
Orman İşletme Şefliği

:
:
:
:
:

Seri Adı

İli
:
İlçesi
:
Köyü/Mevkii :

Bölme No

Alanı (m2)

Toplam İzin Alanı (m2)
İzin Süresi
İzin Başlangıç Tarihi
Olur Tarihi ve No’su
Proje No ve Onay Tarihi

:
:
:

Yukarıda belirtilen Devlet ormanı statüsündeki sahada 6831 sayılı Orman Kanununun
57 inci maddesi gereğince tarafıma izin hakkı tesis edilmiştir. Sahanın bana veya kanuni
temsilcilerime teslimini takiben hak sahibi olarak bu taahhütname ile verilen hakların
kullanılması, devamı ve sona erdirilmesinde;
1- İzne konu sahayı sadece izin amacına uygun olarak kullanacağımı, sahayı başka hiç
bir amaçla kullanmayacağımı, proje amacı dışında kullandığımın idarece tespiti halinde,
yapılan ikazın gereğini verilen süre içinde yerine getirmediğim takdirde saha iznimin ve
uygulama projemin iptal edileceğini,
2- Taahhüt senedinin verilmesini müteakip adıma izin verilen bu sahayı, idarece kabul
edilebilir mazeretim olmadığı takdirde, üzerinde boşaltılması gereken orman emvali yok ise
en geç 15 gün içinde, boşaltılması gereken orman emvali var ise en geç 60 gün içinde orman
işletme müdürlüğünden teslim alacağımı,
3- Saha tesliminden itibaren 90 gün içerisinde işe başlayacağımı, bu sürede işe
başlanmaması veya saha iznimden vazgeçmem halinde saha iznimin ve uygulama projemin
bildirimsiz olarak iptal edileceğini,
4- Saha iznimden vazgeçmem halinde başvuru bedelinin orman idaresine gelir
kaydedileceğini,
5- Çalışmalarımı onaylı uygulama projesine ve projedeki teknik esaslara göre
sürdüreceğimi, izin süresi içinde tesis, bakım veya koruma hususunda yanlış, noksan veya
projeye/mevzuata/taahhüt senedine aykırı bir durumun orman idaresince tespit edilerek,
yanlışlığın, noksanlığın veya projeye/mevzuata aykırı durumun ortadan kaldırılması için
tarafıma yapılacak tebligatın gereğini bana verilen süre sonuna kadar yerine getireceğimi,
yerine getirmediğim takdirde idarece verilen süre sonunda iznimin ve uygulama projemin
iptal edileceğini,
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6- İzinle ilgili olarak istenilen her türlü bilgi ve belgeyi orman idaresinin belirlediği
süre içerisinde idareye vereceğimi, idarece verilen süre sonunda istenilen bilgi ve belgeleri
idareye teslim etmediğim takdirde iznimin iptal edileceğini,
7- İzin hakkı sahibi olarak izin hakkımı orman idaresinin izni olmadan üçüncü kişilere
devretmeyeceğimi ve ortaklık kurmayacağımı, izinsiz olarak devrettiğim veya ortak aldığım
takdirde izin hakkımın iptal edileceğini,
8- İzne konu sahada Ağaçlandırma Yönetmeliği’nin 21 inci maddesinin (c) fıkrasında
belirtilen ve onaylı uygulama projesinde yer alan tesisler dışında hiçbir bina veya tesis inşa
etmeyeceğimi, aksine davranışlar hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu gereğince işlem
yapılacağını,
9- İzinli sahada çalışmalara başlamadan önce onaylı projesine uygun olarak tek tek
işaretlenerek tutanakla tarafıma teslim edilen saha içerisindeki kesilmeden korunması gereken
ağaç ve ağaççıklarla, yol ve diğer tesisleri koruyacağımı,
10- İzin hakkı sahibi olarak, ağaçlandırma çalışmaları sırasında veya daha sonra bu
saha için düzenlenecek çok amaçlı faydalanmayı esas alan amenajman planında belirtilen
esaslar dışında hiç bir surette ağaç kesmeyeceğimi,
11- İzin süresinin sonunda izin hakkı sahibi olarak talep ettiğim takdirde tarafımdan
tesis edilen ormanın, idare gayesine uygun olarak idame ettirildiğinin orman idaresince tespit
edilmesi halinde başka bir işleme gerek kalmadan iznimin bir izin süresi kadar daha uzatılmış
sayılacağını,
12- İzin hakkı sahibi olarak idarece kabul edilebilir bir mazeret dışında çalışmalara
belirtilen süre içinde başlamadığım, proje uygulamasını projedeki “Yıllık İş Programı” ile
ilgili çizelgede belirtilen sürede tamamlamadığım, projesindeki esaslara uygun çalışmadığım
veya işi bıraktığım takdirde saha iznimin iptal edileceğini,
13- Tebligat adresim değiştiği takdirde bunu zamanında ve yazılı olarak bildireceğimi,
aksi halde her türlü tebligatta bu taahhütnamede yazılı adresimi geçerli adres olarak kabul
edeceğimi,
14-İzin hakkımın kullanılmasından ve bu taahhütname hükümlerinin uygulanmasından
doğacak her türlü ihtilaflarla ilgili olarak açılacak davalarda ve alacakların takibinde yetkili
mahkemelerin izin hakkıma konu sahanın bulunduğu yer mahkemelerinin olacağını,
15- Orman idaresince tespit edilecek gider ve zararların, tarafıma defaten ödenmesi
kaydıyla, tahsis sahamın tamamının veya bir bölümünün, kamu yararı ve zaruret olması
halinde 6831 sayılı Orman Kanununun 16 ve 17 nci maddelerine göre orman idaresi
tarafından izne konu edilebileceğini,

16-Yönetmelik hükümlerine göre, dispozisyonu Orman Genel
Müdürlüğünce belirlenen çok amaçlı faydalanmayı esas alan amenajman
planlarına göre ormanı işleteceğimi,

17- Bir ihtilaf halinde bu taahhüt senedi hükümlerine; bu taahhüt senedinde hüküm
bulunmayan hallerde ise orman idaresince çıkartılan talimat, tamim, yönetmelik ve kanun
hükümlerine göre, bunun dışında ise diğer kanun ve uygulamalara göre hareket edeceğimi,
18-İzin sahasında eski ve tarihi eserlere rastlandığında çalışmaları durdurarak, mahalli
orman idaresine ve mülki amirliğe haber vereceğimi ve bulunan eserleri kazı yerinde
muhafaza edeceğimi,
19-Teslim edilen orman alanı ile bitişiğindeki ormanları koruyacağımı, orman
yangınlarına karşı her türlü önlemi alacağımı ve orman idaresinin bu konudaki direktiflerine
uyacağımı, bu konudaki kusur ve ihmalimden dolayı muhtemel idare zararından orman
idaresine karşı sorumlu olacağımı,
20- İzne konu sahaların korunmasını Devletin kontrol ve denetimi altında tarafımdan
yapılacağını,
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Özel Hükümler:
1-İznin yeri ve özelliğine göre idarece gerekli görülen hususlar,
2-Sulama ile ilgili olarak uygulama projesinde belirtilen hususlar yazılacaktır.
İşbu taahhüt senedi 20 (yirmi ) genel, ….. (.….) özel maddeden ibarettir.
Bu taahhüt senedinde yazılı hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ve taahhüt
ediyorum. ........./......../201….
İzin Sahibinin Adı Soyadı/Ünvanı

:

Tebligat Adresi

:

İmza

:
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EK NO:10/b
TAAHHÜT SENEDİ
(Hazinenin özel mülkiyetindeki arazilerde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında
bulunan yerlerde yapılacak Özel Ağaçlandırma / Özel İmar-İhya / Özel Erozyon Kontrolü /
Özel Orman Fidanlığı çalışmaları için düzenlenecektir.)
İzin Hakkı Sahibinin:
Adı Soyadı

:

T.C Kimlik No (Vergi Sicil No) :
İzin Konusu
İzin Verilen Sahanın:
Bölge Müdürlüğü
İşletme Müdürlüğü
İşletme Şefliği
İli
İlçesi
Beldesi/Köyü/Mevkii
Mülkiyeti
Ada no
Parsel no

:

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Saha Tahsis/Kira Sözleşmesinin
Tarihi/Numarası
:
Saha Büyüklüğü
:
Proje Onay Tarihi
:
Yukarıda mevki belirtilen ……… m2’ lik Hazinenin özel mülkiyeti/Devletin hüküm
ve tasarrufu altındaki arazisi Özel Ağaçlandırma / Özel İmar-İhya / Özel Erozyon Kontrolu/
Özel Orman Fidanlığı çalışması yapmak için tarafıma kiralanmıştır/tahsis edilmiştir. Sahanın
bana veya kanuni temsilcilerime teslimini takiben hak sahibi olarak bu taahhütname ile
verilen hakların kullanılması, devamı ve sona erdirilmesinde;
1-İzne konu sahayı sadece projesine uygun olarak Özel Ağaçlandırma / Özel İmarİhya / Özel Erozyon Kontrolu / Özel Orman Fidanlığı tesisi suretiyle orman/fidanlık olarak
kullanacağımı, sahayı projesinde belirtilen amaç dışında başka hiçbir amaçla
kullanmayacağımı, proje amacı dışında kullandığımın idarece tespiti halinde yapılan ikazın
gereğini verilen süre içinde yerine getirmediğim takdirde kira sözleşmemin/saha tahsis
iznimin ve uygulama projemin iptal edileceğini,
2-Özel Ağaçlandırma / Özel İmar-İhya / Özel Erozyon Kontrolu / Özel Orman
Fidanlığı tesisi amacı ile adıma kiralanan/tahsis edilen sahayı, mal müdürlüğü/defterdarlık
tarafından belirlenen süre içerisinde teslim alacağımı, bu sürede teslim almamam halinde
kira sözleşmemin/saha tahsis iznimin bildirimsiz olarak kaldırılacağını,
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3- Saha tesliminden sonra, 90 gün içerisinde işe başlayacağımı, bu sürede işe
başlamadığım takdirde kira sözleşmemin/saha iznimin iptal edilerek projemin işlemden
kaldırılacağını,
4-Çalışmalarımı onaylanmış projeye uygun olarak sürdüreceğimi, izin süresi içinde
tesis, bakım veya koruma hususunda yanlış, noksan veya projeye/mevzuata/taahhüt senedine
aykırı bir durumun idarece tespit edilerek, yanlışlığın, noksanlığın veya projeye/ mevzuata
aykırı durumun ortadan kaldırılması için tarafıma yapılacak tebligatın gereğini idarece kabul
edilebilir bir mazeret dışında bana verilen süre sonuna kadar yerine getireceğimi, yerine
getirmediğim takdirde idarece verilen süre sonunda kira sözleşmemin/saha tahsis iznimin/
uygulama projemin iptal edileceğini,
5-Özel Ağaçlandırma / Özel İmar-İhya / Özel Erozyon Kontrolu / Özel Orman
Fidanlığı çalışmalarında izinle ilgili olarak istenilen her türlü bilgi ve belgeyi orman idaresine
ve mal müdürlüğü/defterdarlığın belirlediği süre içerisinde idareye vereceğimi, idarece verilen
süre sonunda istenilen bilgi ve belgeleri idareye teslim etmediğim takdirde kira
sözleşmemin/saha tahsis iznimin/uygulama projemin iptal edileceğini,
6-İzin hakkı sahibi olarak izin hakkımı mal müdürlüğü/defterdarlığın izni olmadan
üçüncü kişilere devretmeyeceğimi ve ortaklık kurmayacağımı, izinsiz olarak devrettiğim veya
ortak aldığım takdirde kira sözleşmemin/izin hakkımın/uygulama projemin iptal edileceğini,
7-İzne konu sahada, Ağaçlandırma Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin (a) fıkrasında
belirtilen amaç ve oranlar haricinde bina veya tesis inşa etmeyeceğimi, aksine davranışlar
hakkında kira sözleşmemin/saha tahsis iznimin/uygulama projemin iptal edileceğini,
8-Özel Ağaçlandırma / Özel İmar-İhya / Özel Erozyon Kontrolu /Özel Orman
Fidanlığı çalışmalarına başlamadan önce onaylanmış projesine uygun olarak tek tek
işaretlenerek tutanakla tarafıma teslim edilmiş olan saha içerisindeki kesilmeden korunması
gereken ağaç ve ağaççıklarla, bina, yol ve diğer tesisleri koruyacağımı,
9- İzin hakkı sahibi olarak, ağaçlandırma çalışmaları sırasında veya daha sonra bu
saha için düzenlenecek çok amaçlı faydalanmayı esas alan amenajman planında belirtilen
esaslar dışında hiç bir surette ağaç kesmeyeceğimi, tesis edilen ormanın idare gayesine uygun
olarak idame ettirildiğinin orman idaresince tespit edilmesi halinde uygulama projemde
belirtilen türlerin idare süresi sonuna kadar kira sözleşmemin süresini Maliye Bakanlığı
tarafından uzattıracağımı,
10-İzin hakkı sahibi olarak idarece kabul edilebilir bir mazeret dışında çalışmalara
belirtilen süre içinde başlamadığım, uygulamaları projedeki “Yıllık İş Programı” ile ilgili
çizelgede belirtilen sürede tamamlamadığım, projesindeki esaslara uygun olarak çalışmadığım
veya işi bıraktığım takdirde kira sözleşmemin/saha tahsis iznimin ve projemin iptal
edileceğini,
11-Özel Ağaçlandırma / Özel İmar-İhya / Özel Erozyon Kontrolu /Özel Orman
Fidanlığı sahalarının korunmasının Devletin kontrol ve denetimi altında tarafımdan
yapılacağını,
12-Tebligat adresim değiştiği takdirde bunu zamanında ve yazılı olarak orman
idaresine ve mal müdürlüğü/defterdarlığa bildirmeyi, aksi halde her türlü tebligatta bu
taahhütnamede yazılı adresimi geçerli adres olarak kabul edeceğimi,
13-İzin hakkımın kullanılmasından ve bu taahhütname hükümlerinin
uygulanmasından doğacak her türlü ihtilaflarla ilgili olarak açılacak davalarda ve alacakların
takibinde yetkili mahkemelerin izin hakkıma konu sahanın bulunduğu yer mahkemelerinin
olacağını,

14-Yönetmelik hükümlerine göre, dispozisyonu Orman Genel
Müdürlüğünce belirlenen çok amaçlı faydalanmayı esas alan amenajman
planlarına göre ormanı işleteceğimi,
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15- Bir ihtilaf halinde bu taahhüt senedi hükümlerine; bu taahhüt senedinde hüküm
bulunmayan hallerde ise orman idaresi ve mal müdürlüğü/defterdarlık tarafından çıkartılan
talimat, tamim, yönetmelik ve kanun hükümlerine göre, bunun dışında ise diğer kanun ve
uygulamalara göre hareket edeceğimi,
16-İzin sahasında eski ve tarihi eserlere rastlandığında çalışmaları durdurarak, orman
idaresine, mal müdürlüğü/defterdarlık ve mülki amirliğe haber vereceğimi ve bulunan eserleri
kazı yerinde muhafaza edeceğimi,
Özel Hükümler:
1-İznin yeri ve özelliğine göre idarece gerekli görülen hususlar,
2-Sulama ile ilgili olarak uygulama projesinde belirtilen hususlar vb. yazılacaktır.
İşbu taahhüt senedi 16 (on altı ) genel, ….. (.….) özel maddeden ibarettir.
Bu taahhüt senedinde yazılı hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ve taahhüt
ediyorum. ...../..../2012
İzin Sahibinin Adı Soyadı/Ünvanı

:

Tebligat Adresi

:

İmza

:

6/8

EK NO:10/c
TAAHHÜT SENEDİ
(Sahipli arazilerde yapılacak Özel Ağaçlandırma / Özel İmar-İhya / Özel Erozyon
Kontrolü / Özel Orman Fidanlığı çalışmaları için düzenlenecektir.)
İzin Hakkı Sahibinin:
Adı Soyadı
T.C Kimlik No (Vergi Sicil No)
İzin Konusu

:
:
:

İzin Verilen Sahanın:
Bölge Müdürlüğü
İşletme Müdürlüğü
İşletme Şefliği
İli
İlçesi
Beldesi/Köyü/Mevkii
Ada no
Parsel no

:
:
:
:
:
:
:
:

Saha Büyüklüğü
Proje Onay Tarihi

:
:

Yukarıda mevki belirtilen ………………….. m2’ lik taşınmazda Özel Ağaçlandırma
/ Özel İmar-İhya / Özel Erozyon Kontrolu/ Özel Orman Fidanlığı çalışması yapmak için
uygulama projemin onaylandığının tarafıma tebliğini takiben izin sahibi olarak bu
taahhütname ile verilen hakların kullanılması, devamı ve sona erdirilmesinde;
1- Uygulama Projesine uygun olarak Özel Ağaçlandırma / Özel İmar-İhya / Özel
Erozyon Kontrolu / Özel Orman Fidanlığı tesisi suretiyle orman/fidanlık olarak
kullanacağımı, sahayı projesinde belirtilen amaç dışında başka hiçbir amaçla
kullanmayacağımı, proje amacı dışında kullandığımın idarece tespiti halinde yapılan ikazın
gereğini verilen süre içinde yerine getirmediğim takdirde uygulama projemin iptal
edileceğini,
2- Bu taahhüt senedinin işletme müdürlüğüne verilmesini müteakip 90 gün içerisinde
işe başlayacağımı, bu sürede işe başlamadığım takdirde projemin iptal edileceğini,
3-Çalışmalarımı onaylanmış projeye uygun olarak sürdüreceğimi, tesis, bakım veya
koruma hususunda yanlış, noksan veya projeye/mevzuata/taahhüt senedine aykırı bir durumun
idarece tespit edilerek, yanlışlığın, noksanlığın veya projeye/ mevzuata aykırı durumun
ortadan kaldırılması için tarafıma yapılacak tebligatın gereğini idarece kabul edilebilir bir
mazeret dışında bana verilen süre sonuna kadar yerine getireceğimi, yerine getirmediğim
takdirde idarece verilen süre sonunda uygulama projemin iptal edileceğini,
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4-Özel Ağaçlandırma / Özel İmar-İhya / Özel Erozyon Kontrolu / Özel Orman
Fidanlığı çalışmalarıyla ilgili olarak istenilen her türlü bilgi ve belgeyi orman idaresinin
belirlediği süre içerisinde idareye vereceğimi, idarece verilen süre sonunda istenilen bilgi ve
belgeleri idareye teslim etmediğim takdirde uygulama projemin iptal edileceğini,
5-İzin sahibi olarak izin hakkımı orman idaresinin izni olmadan üçüncü kişilere
devretmeyeceğimi ve ortaklık kurmayacağımı, izinsiz olarak devrettiğim veya ortak aldığım
takdirde uygulama projemin iptal edileceğini,
6-İzne konu sahada, Ağaçlandırma Yönetmeliği’nin 21 inci maddesinin (b) fıkrasında
belirtilen amaç ve oranlar haricinde bina veya tesis inşa etmeyeceğimi, aksine davranışlar
hakkında projemin iptal edileceğini,
7- İzin sahibi olarak, Özel Ağaçlandırma / Özel İmar-İhya / Özel Erozyon Kontrolu /
Özel Orman Fidanlığı çalışmaları sırasında veya daha sonra bu saha için düzenlenecek çok
amaçlı faydalanmayı esas alan amenajman planında belirtilen esaslar dışında hiç bir surette
ağaç kesmeyeceğimi,
8-İzin sahibi olarak idarece kabul edilebilir bir mazeret dışında çalışmalara belirtilen
süre içinde başlamadığım, uygulamaları projedeki “Yıllık İş Programı” ile ilgili çizelgede
belirtilen sürede tamamlamadığım, projesindeki esaslara uygun olarak çalışmadığım veya işi
bıraktığım takdirde projemin iptal edileceğini,
9-Özel Ağaçlandırma / Özel İmar-İhya / Özel Erozyon Kontrolu /Özel Orman
Fidanlığı sahalarının korunmasının Devletin kontrol ve denetimi altında tarafımdan
yapılacağını,
10-Tebligat adresim değiştiği takdirde bunu zamanında ve yazılı olarak orman
idaresine bildirmeyi, aksi halde her türlü tebligatta bu taahhütnamede yazılı adresimi geçerli
adres olarak kabul edeceğimi,
11-İzin hakkımın kullanılmasından ve bu taahhütname hükümlerinin
uygulanmasından doğacak her türlü ihtilaflarla ilgili olarak açılacak davalarda ve alacakların
takibinde yetkili mahkemelerin izin hakkıma konu sahanın bulunduğu yer mahkemelerinin
olacağını,
12-Yönetmelik hükümlerine göre, dispozisyonu Orman Genel Müdürlüğünce
belirlenen çok amaçlı faydalanmayı esas alan amenajman planlarına göre ormanı işleteceğimi,
13- Bir ihtilaf halinde bu taahhüt senedi hükümlerine; bu taahhüt senedinde hüküm
bulunmayan hallerde ise orman idaresi tarafından çıkartılan talimat, tamim, yönetmelik ve
kanun hükümlerine göre, bunun dışında ise diğer kanun ve uygulamalara göre hareket
edeceğimi,
Özel Hükümler:
1-İznin yeri ve özelliğine göre idarece gerekli görülen hususlar,
2-Sulama ile ilgili olarak uygulama projesinde belirtilen hususlar..vb. yazılacaktır.
İşbu taahhüt senedi 13 (on üç ) genel, ….. (.….) özel maddeden ibarettir.
Bu taahhüt senedinde yazılı hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ve taahhüt
ediyorum. ...../..../2012
İzin Sahibinin Adı Soyadı/Ünvanı

:

Tebligat Adresi

:

İmza

:
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