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84 01

Silvikültür Planı yapımı Amenajman planının gençleştirmeye ayırdığı bölmelerde silvikültür mevzuatı ve tekniğine uygun 
çalışmalar yapılır. Ha

a) 250 Ha kadar ücret:Maktuen 7.600,00 TL.
b) 250Ha>Birim ücret=Maktu ücret+(Alan(n)-250)x9,60) 
Uygulama=7.600+(n-250)x9,60)

Serbest/Serbest 
Yeminli

Ormancılık Büro/ 
Şirketi

84 02

Gençleştirme meşceresinin tohumlama safhasına 
getirilmesi
(İş tanımı ve uygulama esaslarında bahsedilen bu 
işlerde mühendisin yanında 3 (üç) işçi çalışır.
Arazi meyli ortalama %50-70 arasında olan 
bölmelerde 1,2 ve %71 den fazla olan bölmelerde 1,3 
Arazi zorluk katsayısı (AZK) uygulanır. Tarifeye 4x4 
pick-up ücreti dahil değildir.)

Amenajman planının gençleştirmeye ayırdığı bölmelerde silvikültür mevzuatı ve tekniğine uygun
olarak tohumlama safhasına getirilmesi için, tohum ağaçları ve çıkarılması gereken ağaçlar belirlenir,
çıkarılması gereken diğer ağaçlar 288 sayılı tebliğ esaslarına uygun olarak ölçülür, numaralanır ve
dikili ağaç tutanaklarına kaydedilir.

Ha
Birim ücret: {(3,00Sa.xMüh.Saat Üc.)+(3,00 Sa.x3xİşçi Saat 
Üc.)}xAZK={(3,00 X30,00)+(3,00x3x15,00)}xAZK= 225,0 
TL/Ha

Serbest/Serbest 
Yeminli Ormancılık 

Büro/Şirketi

Ha a) Sarıçam, Karaçam, Ladin;  OGM Birim fiyatlarından yapılacak 
indirim miktarı %20'den fazla olamaz

Ha b) Kızılçam ; OGM Birim fiyatlarından yapılacak indirim miktarı 
%20'den fazla olamaz.

Ha    c) Sedir   ;  OGM Birim Fiyatlarından  (Karpelli     Tohum 
Ekimi Dahil) yapılacak indirim miktarı %20'den fazla olamaz.

1

Serbest/Serbest 
Yeminli Ormancılık 

Büro/Şirketi

17

84 03

İğne yapraklı ormanlar doğal (Tabii) gençleştirme 
çalışmalarının yapılması

Silvikültür mevzuatı ve tekniğine uygun olarak, gençleştirme bölmelerinde ihtiyaç halinde diri örtü 
temizliği ve toprak işlemenin yapılması, gerektiğinde tohum takviyesi veya kozalaklı dal takviyesi vb. 

teknik hizmetler

TMMOB
ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI

(01/01/2020-31/12/2020)ARASINDA UYGULANMAK ÜZERE,ORMAN MÜHENDİSLİĞİ, ORMAN ENDÜSTRİVEAĞAÇİŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ ASGARİ ÜCRET TARİFESİ
(Bu tarife “ZORLUK KATSAYISI” cetvelleri ile birlikte uygulanacaktır.)

MESLEKİ POZ NO YAPILACAK ORMAN MÜHENDİSLİĞİ MESLEKİ FAALİYETLERİNİN
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YAPILACAK MÜHENDİSLİK İŞİNİN TEKNİK 
ADI MESLEKİ FAALİYETİN İŞ TANIMI VE UYGULAMA ESASLARI



Ha
a) Kayın : OGM Birim fiyatlarından 
yapılacak indirim miktarı %20'den fazla 
olamaz.

Ha
b)Meşe : OGM Birim fiyatlarından 
yapılacak indirim miktarı %20'den fazla 
olamaz.

84 05 Seçme ormanlar doğal (Tabii) gençleştirme 
çalışmalarının yapılması

Devamlı ormanlarında, Silvikültür mevzuatı ve tekniğine uygun olarak grup, küme ve küçük 
meşcereler halinde gençleştirme çalışmalarının yapılması. Ha OGM Birim fiyatlarından yapılacak indirim 

miktarı %20'den fazla olamaz.
Serbest/Serbest Yeminli
Ormancılık Büro/ Şirketi

84 01 Suni (Yapay) gençleştirme projesi yapılması
Silvikültür planlarında gösterilmek şartıyla, orman amenajman planlarında, gençleştirmeye 
ayrılan alanlar içerisindeki başarısız tabii gençleştirme alanları, OT simgesiyle gösterilen 
alanlar ve bozuk orman alanları yapay gençleştirme projesi mevzuata göre yapılır.

Ha
Maktu ücret: 4.750TL Birim ücreti: 30,00 
TL/Ha
Uygulama= 4.750+(Alanx30,00)

Serbest/Serbest Yeminli
Ormancılık Büro/ Şirketi

84 02 Suni (Yapay) gençleştirme yapılması Silvikültür mevzuatı ve tekniğine uygun olarak ihtiyaç halinde diri örtü temizliği, toprak 
işlemesi yapılması ve fidan dikimi işlerinin yapılması. Ha OGM Birim fiyatlarından yapılacak indirim 

miktarı %20'den fazla olamaz.
Serbest/Serbest Yeminli
Ormancılık Büro/ Şirketi

1)Ağaç türleri: Kızılçam, Karaçam, Sarıçam, Sedir
2)Meşçere gelişlim çağları:Sırıklık (a) göğüs çapları (8-10,9cm) ve Direklik (b) göğüs çapları 
(11-19,9cm) ve bunların karışımı (ab)
3)  Meşçere kapalılığı: 0,40 ve  yukarısı
Amenajman planının bakım bloklarına ayrılan bölmelerde silvikültür mevzuatı ve tekniğine 
göre istikbal ağaçları belirlenerek işaretlenir, işaretlemeden sonra çıkarılması gereken ağaçlar 
belirlenir, çıkarılması gereken ağaçlar 288 sayılı tebliğ esaslarına uygun olarak ölçülür, 
numaralanır ve dikili ağaç tutanaklarına kaydedilir.

Ha

Birim ücret: {(4,60xMüh.Saat 
Üc.)+(4,60x3xİşçi Saat Üc.)} x 
AZK={(4,60x30,00)+(4,60 x3x15.00)} x 
AZK= 345,0x AZK TL/Ha

1) Ağaç türleri: Kızılçam, Karaçam, Sarıçam, Sedir
2)   Meşçere gelişlim çağları:İnce ağaçlık (c) göğüs çapları (20- 35,9cm) ve Orta ağaçlık (d) 
göğüs çapları (36-51,9cm) ve bunların karışımı (cd)
3)  Meşçere kapalılığı: 0,40 ve  yukarısı
Amenajman planının bakım bloklarına ayrılan bölmelerde silvikültür mevzuatına, tekniğine ve 
etaya uygun olarak çıkarılması gereken ağaçlar
belirlenir, çıkarılması gereken ağaçlar 288 sayılı tebliğ esaslarına uygun olarak ölçülür, 
numaralanır ve dikili ağaç tutanaklarına kaydedilir

Ha

Birim ücret: {(2,50xMüh.Saat 
Üc.)+(2,50x3xİşçi Saat Üc.)} x 
AZK={(2,50x30,00)+(3 x 3 x 15.00)} x 
AZK= 210,00 x AZK TL/Ha

84 02

Geniş yapraklı doğal ormanlarda meşcere bakımı 
yapılması
( İş tanımı ve uygulama esaslarında bahsedilen bu 
işlerde mühendisin yanında 3 (üç) işçi çalışır.
Arazi meyli ortalama %50-70 arasında olan 
bölmelerde 1,2 ve %71 den fazla olan bölmelerde 1,3 
Arazi zorluk katsayısı(AZK) uygulanır. Tarifeye 4x4 
pick-up ücreti dahil değildir.)

1) Ağaç türleri: Kayın, Meşe ve  diğerleri
2)   Meşçere gelişlim çağları:Sırıklık (a) göğüs çapları (8-10,9cm) ve Direklik (b) göğüs çapları 
(11-19,9cm) ve bunların karışımı (ab)
3)  Meşçere kapalılığı: 0,40 ve  yukarısı
Amenajman planının bakım bloklarına ayrılan bölmelerde silvikültür mevzuatı ve tekniğine 
göre istikbal ağaçları belirlenerek işaretlenir, işaretlemeden sonra çıkarılması gereken ağaçlar 
belirlenir, çıkarılması gereken ağaçlar 288 sayılı tebliğ esaslarına uygun olarak ölçülür, 
numaralanır ve dikili ağaç tutanaklarına kaydedilir.

Ha

Birim ücret: {(4,80xMüh.Saat Üc.)+(4,80 
x3xİşçi Saat Üc.)} x AZK={(4,80x30,00)+( 
4,80x3x15.00)} x AZK= 360,00 x AZK 
TL/Ha

Serbest/Serbest Yeminli Ormancılık Büro/Şirketi

2

Serbest/Serbest Yeminli
Ormancılık Büro/ Şirketi

04

01

19

84

İğne yapraklı doğal ormanlarda meşcere bakımı 
yapılması
(İş tanımı ve uygulama esaslarında bahsedilen bu 
işlerde mühendisin yanında 3 (üç) işçi çalışır.
Arazi meyli ortalama %50-70 arasında olan 
bölmelerde 1,2 ve %71 den fazla olan bölmelerde 1,3 
Arazi zorluk katsayısı (AZK) uygulanır. Tarifeye 4x4 
pick-up ücreti dahil değildir.)

18

17

84 Yapraklı ormanlar doğal (Tabii) gençleştirme 
çalışmalarının yapılması

Silvikültür mevzuatı ve tekniğine uygun olarak, gençleştirme bölmelerinde ihtiyaç halinde diri 
örtü temizliği ve toprak işlemenin yapılması, gerektiğinde tohum takviyesi vb. teknik 
hizmetler.

Serbest/Serbest Yeminli
Ormancılık Büro/ Şirketi



84 02

1)Ağaç türleri: Kayın, Meşe
2)Meşçere gelişlim çağları:İnce ağaçlık (c) göğüs çapları(20- 35,9cm) ve 
Orta ağaçlık (d) göğüs çapları (36-51,9cm) ve bunların karışımı (cd)
3)Meşçere kapalılığı: 0,40 ve  yukarısı 

Amenajman planının bakım bloklarına ayrılan bölmelerde silvikültür mevzuatına, 
tekniğine ve etaya uygun olarak çıkarılması gereken ağaçlar belirlenir, çıkarılması 
gereken ağaçlar 288 sayılı tebliğ esaslarına uygun olarak ölçülür, numaralanır ve dikili 
ağaç tutanaklarına kaydedilir.

Ha Birim ücret: {(2,70xMüh.Saat Üc.)+( 2,70x3xİşçi Saat Üc.)} x 
AZK={(2,70x30,00)+( 2,70x3x15.00)} x AZK= 202,50 x AZK TL/Ha

Serbest/Serbest Yeminli
Ormancılık Büro/ Şirketi

1) Ağaç türleri: Kızılçam, Karaçam, Sarıçam, Sedir ve diğer
2)  Meşçere gelişlim çağları:Sırıklık (a) göğüs çapları (8-10,9cm) ve Direklik (b) göğüs 
çapları (11-19,9cm) ve bunların karışımı (ab)
3)  Meşçere kapalılığı: 0,40 ve  yukarısı
Amenajman planının bakım bloklarına ayrılan bölmelerde silvikültür mevzuatı ve 
tekniğine göre istikbal ağaçları belirlenerek işaretlenir, işaretlemeden sonra çıkarılması 
gereken ağaçlar belirlenir, çıkarılması gereken ağaçlar 288 sayılı tebliğ esaslarına 
uygun olarak ölçülür, numaralanır ve dikili ağaç tutanaklarına kaydedilir.

Ha Birim ücret: {(3,60xMüh.Saat Üc.)+(3,60x3xİşçi Saat Üc.)} x 
AZK={(3,60x30,00)+(3,60x3x15,00)} x AZK= 270,00 x AZK TL/Ha

1) Ağaç türleri: Kızılçam, Karaçam, Sarıçam, Sedir
2)  Meşçere gelişlim çağları:İnce ağaçlık (c) göğüs çapları (20- 35,9cm) ve Orta ağaçlık 
(d) göğüs çapları (36-51,9cm) vebunların karışımı (cd)
3)  Meşçere kapalılığı: 0,40 ve  yukarısı
 Amenajman planının bakım bloklarına ayrılan bölmelerde silvikültür mevzuatına, 
tekniğine ve etaya uygun olarak çıkarılması gereken ağaçlar belirlenir, çıkarılması 
gereken ağaçlar 288 sayılı tebliğ esaslarına uygun olarak ölçülür, numaralanır ve dikili 
ağaç tutanaklarına kaydedilir.

Ha Birim ücret: {(2,00xMüh.Saat Üc.)+( 2,00x3xİşçi Saat Üc.)} x 
AZK={(2,00x30,00)+( 2,00x3x15.00)} x AZK= 150,00 x AZK TL/Ha

1) Ağaç türleri: Kayın, Meşe ve  diğerleri
2)  Meşçere gelişlim çağları:Sırıklık (a) göğüs çapları (8-10,9cm) ve Direklik (b) göğüs 
çapları (11-19,9cm) ve bunların karışımı (ab)
3)  Meşçere kapalılığı: 0,40 ve yukarısı
Amenajman planının bakım bloklarına ayrılan bölmelerde silvikültür mevzuatı ve 
tekniğine göre istikbal ağaçları belirlenerek işaretlenir, işaretlemeden sonra çıkarılması 
gereken ağaçlar belirlenir, çıkarılması gereken ağaçlar 288 sayılı tebliğ esaslarına 
uygun olarak ölçülür, numaralanır ve dikili ağaç tutanaklarına kaydedilir.

Ha Birim ücret: {(3,60xMüh.Saat Üc.)+( 3,60x3xİşçi Saat Üc.)} x 
AZK={(3,60x30,00)+( 3,60x3x15.00)} x AZK= 270 x AZK TL/Ha

1) Ağaç türleri: Kayın, Meşe ve  diğerleri
2)  Meşçere gelişlim çağları:İnce ağaçlık (c) göğüs çapları (20- 35,9cm) ve 
Orta ağaçlık (d) göğüs çapları (36-51,9cm) ve bunların karışımı (cd)
3)  Meşçere kapalılığı: 0,40 ve  yukarısı 
Amenajman planının bakım bloklarına ayrılan bölmelerde silvikültür mevzuatına, 
tekniğine ve etaya uygun olarak çıkarılması gereken ağaçlar belirlenir, çıkarılması 
gereken ağaçlar 288 sayılı tebliğ esaslarına uygun olarak ölçülür, numaralanır ve dikili 
ağaç tutanaklarına kaydedilir.

Ha Birim ücret: {(2,00xMüh.Saat Üc.)+(2,00x3xİşçi Saat Üc.)} x 
AZK={(2,00x30,00)+(2,00x3x15.00)} x AZK= 150,00 x AZK TL/Ha

3

19

Serbest/Serbest Yeminli Ormancılık Büro/ Şirketi

Serbest/Serbest Yeminli Ormancılık Büro/ Şirketi

İğne yapraklı yapay (suni) ormanlarda meşcere 
bakımı yapılması
( İş tanımı ve uygulama esaslarında 
bahsedilen bu işlerde mühendisin yanında 3 
(üç) işçi çalışır.
Arazi  meyli  ortalama  %50-70  arasında  
olan bölmelerde   1,2   ve   %71   den   fazla   
olan bölmelerde 1,3 Arazi zorluk katsayısı 
(AZK)
uygulanır. Tarifeye 4x4 pick-up ücreti 
dahildeğildir.)

0384

Geniş yapraklı yapay (suni) ormanlarda 
meşcere bakımı yapılması
( İş tanımı ve uygulama esaslarında 
bahsedilen bu işlerde mühendisin yanında 3 
(üç) işçi çalışır.
Arazi meyli ortalama %50-70 arasında olan 
bölmelerde 1,2 ve %71 den fazla olan 
bölmelerde 1,3 Arazi zorluk katsayısı (AZK) 
uygulanır. Tarifeye 4x4 pick-up ücreti 
dahildeğildir.)

0484



Amenajman planında, bakım bloklarına ayrılan ve hektarda ortalama 
gövde sayısı 5000 adete kadar olan bölmelerde silvikültür mevzuatı ve 
tekniğine göre çıkarılması gereken ağaçlar belirlenerek sıklık bakımı yapılması.
1) Ağaç türleri: Kızılçam, Karaçam, Sarıçam, Sedir
2) Meşçere gelişlim çağları: Sıklık (a) göğüs çapları (7,9cmkadar)

Ha
Birim ücret: {(5,41xMüh.Saat Üc.)+(5,41x1xİşçi Saat Üc.)+(Mot.Tes.Çal.Saati x 
Mot.Tes.Ücreti)} x AZK= {(5,41x30,00)+(5,41x1x15,00)+(5,41x36,00)} x 
AZK= 438,21 x AZK TL/Ha

Amenajman planında, bakım bloklarına ayrılan ve hektarda ortalama gövde sayısı 5000 Adetten fazla olan bölmelerde silvikültür 
mevzuatı ve tekniğine göre çıkarılması gereken ağaçlar belirlenerek sıklık bakımı yapılması.
Ağaç türleri: Kızılçam, Karaçam, Sarıçam, Sedir
1) Meşçere gelişlim çağları: Sıklık (a) göğüs çapları (7,9cm kadar)

Ha
Birim ücret: {(8,11xMüh.Saat Üc.)+(8,11x2xİşçi Saat Üc.) .)+(Mot.Tes.Çal.Saati 
x Mot.Tes. Ücreti)} x AZK= {(8,11x30,00)+(8,11x2x15,00)+(8,11x36,00)} x 
AZK= 689,56 x AZK TL/Ha

84 06

Tabii gençleştirme veya doğal yollarla gelen ve 
getirilen gençliklerde gençlik bakımı yapılması
“Tabii gençleştirme veya doğal yollarla gelen ve 
kapalılığın teşekkül etmiş gençliklerde seyreltme, 
aralık mesafe verme vb. silvikültürel çalışmalar, 1 
işçi ile OGM nin 298 sayılı Tebliğine göre yapılır.
Arazi meyli ortalama %50-70 arasında olan 
bölmelerde 1,2 ve %71 den fazla olan bölmelerde 
1,3 Arazi zorluk katsayısı (AZK)
uygulanır. Tarifeye 4x4 pick-up ücreti dahil 
değildir.)

Tabii gençleştirme veya doğal yollarla gelen ve getirilen gençliklerde, silvikültür mevzuatı ve tekniğine göre bir işçi ile gençlik bakımı 
çalışmaları yapılması.
1) Ağaç türleri: Kızılçam, Karaçam, Sarıçam, Sedir
2)  Meşçere gelişlim çağları: Tabii gençliğin gelmesinden kapalılığın teşekkül etmesine kadar geçen çağdır.

Ha Birim ücret: {(11,25xMüh.Saat Üc.)+(11,25x3xİşçi Saat Üc.)} x 
AZK={(11,25x30,00)+(11,25x3x15,00)} x AZK= 843,75 x AZK TL/Ha

Serbest/Serbest Yeminli Ormancılık 
Büro/Şirketi

84 07 Kültür Bakımı Suni gençleştirme yoluyla getirilen gençlikte ot alma, çapa, sürgün kontrolü, diri örtü ile mücadele ve kültür bakımı v.b çalışmaları 
yapılması. Ha OGM Birim fiyatlarından yapılacak indirim miktarı %20'den fazla olamaz. Serbest/Serbest Yeminli

Ormancılık Büro/Şirketi

84 08 Koruya tahvil Sürgün orijinli yapraklı (b), (c), (bc) çağlarındaki orman amenajman planında koruya tahvil işletme sınıfına ayrılmış genç
meşcerelerin koruya dönüştürülmesi amacıyla silvikültür mevzuatı ve tekniğine göre koruya tahvil çalışmalarının yapılması. Ha OGM Birim fiyatlarından yapılacak indirim miktarı %20'den fazla olamaz. Serbest/Serbest Yeminli

Ormancılık Büro/Şirketi

84 09 Sıklık bakım projesi yapımı Sıklık çağındaki iğne yapraklı ve yapraklı ormanlarda yapılacak sıklık bakımlarına esas olacak plan yapılır. Ha
Maktu ücret=2.500,00 TL 
Birim ücret:25,20 TL/Ha
Uygulama=2.500,00 TL+(Alanx25,20)

Serbest/Serbest Yeminli Ormancılık
Büro/Şirketi

84 10 Gençlik bakımı projesi yapımı Tabii gençleştirme veya doğal yollarla gelen gençliklerde yapılacak gençlik bakımlarına esas olacak proje yapılır. Ha
Maktu ücret=2.200,00 TL 
Birim ücret:25,20 TL/Ha
Uygulama=2.200,00 TL+(Alan x 25,20)

Serbest/Serbest Yeminli
Ormancılık Büro/Şirketi

84 11 Kültür bakım projesi yapımı Suni gençleştirme yoluyla getirilen gençliklerde yapılacak kültür bakımına esas olacak proje yapılır. ha
Maktu ücret=2.200,00 TL 
Birim ücret:25,20 TL/Ha
Uygulama=2.200,00 TL+(Alan x 25,20)

Serbest/Serbest Yeminli Ormancılık 
Büro/Şirketi

4
 

84 05

İğne yapraklı doğal ormanlarda Sıklık Bakımı 
yapılması
( İş tanımı ve uygulama esaslarında bahsedilen bu 
işlerde mühendisin yanında 1 (bir) işçi çalışır.
Arazi meyli ortalama %50-70  arasında olan 
bölmelerde   1,2   ve   %71   den   fazla   olan 
bölmelerde 1,3 Arazi zorluk katsayısı(AZK)
uygulanır. Tarifeye 4x4 pick-up ücreti dahil 
değildir.)

Serbest/Serbest Yeminli Ormancılık 
Büro/Şirketi

19



84 01 Rehabilitasyon uygulama 
projesi yapımı.

Bozuk orman alanlarının doğaya uygun hale getirilmesi amacıyla, ağaçlandırma mevzuatına uygun 
olarak rehabilitasyon projesi yapılır. Ha

Maktu ücret=7.600,00 TL
Birim ücret:30,00 TL/Ha
Uygulama=7.600,00 TL+(Alan x 30,00)

Serbest/Serbest Yeminli 
Ormancılık
Büro/Şirketi

84 100 Bozuk ormanların imar ve 
ıslahını yapmak

Orman amenajman planlarında, kapalılıkları %10 ve daha az olan bozuk sahalar ile işlem 
önerilmemiş %11-40 kapalı ormanlarda, gereken her türlü silvikültürel tedbirlerin bir arada 
kullanılarak, silvikültür mevzuatı ve tekniğine göre yetişme ortamına uygun orman kuruluşuna 
getirilmesi amacıyla iyileştirme çalışmalarının yapılması.

Ha OGM Birim fiyatlarından yapılacak indirim miktarı %20'den 
fazla olamaz.

Serbest/Serbest Yeminli 
Ormancılık

Büro/Şirketi, Diğer Şirket

84 01
Mevcut bozuk baltalık 
ormanlarda, enerji ormanı tesis 
projesi yapımı

Bozuk baltalık ormanlarda, yeterli kök dağılımı bulunan ve sürgün verme özelliğini içeren yapraklı 
ağaç ve ağaççık türleri canlandırma kesimleriyle yenilenmek, boşluklar ekim veya dikim yoluyla 
doldurularak verimli orman haline getirilmek için proje yapılır.

Ha Maktu ücret= 6.300,00 TL Birim ücret:24,00 TL/Ha
Uygulama=6.300,00 TL+(Alan x 24,00)

Serbest/Serbest Yeminli 
Ormancılık Büro/Şirketi

84 02 Biyokütle üretimine yönelik 
enerji ormanı projesi yapımı

Biyokütle kullanan termik santrallere yakıt sağlamak amacıyla; hızlı yen yapraklı ve iğne yapraklı 
tür fidanlar kullanılarak, kitlesel
kütle üretimine yönelik kısa idare süreleriyle işletilecek ormanlar kurulmasına yönelik proje yapılır.

Ha Maktu ücret=6.300,00 TL Birim ücret:25,20 TL/Ha
Uygulama=6.300,00 TL+(Alan x 25.20)

Serbest/Serbest Yeminli 
Ormancılık Büro/Şirketi

84 100 Enerji ormanlarının tesisi

a) Bozuk baltalık ormanlarda, yeterli kök dağılımı bulunan ve sürgün verme özelliğini içeren 
yapraklı ağaç ve ağaççık türleri canlandırma kesimleriyle yenilenir. Boşluklar ekim veya dikim 
yoluyla doldurularak verimli orman haline getirilir.
B )Biyokütle kullanan termik santrallere yakıt sağlamak amacıyla; hızlı büyüyen yapraklı ve iğne 
yapraklı tür fidanlar
kullanılarak, kitlesel biyokütle üretimine yönelik kısa idare süreleriyle len ormanlar kurulur.

Ha OGM Birim fiyatlarından yapılacak indirim miktarı %20'den 
fazla olamaz.

Serbest/Serbest Yeminli 
Ormancılık Büro/Şirketi, Diğer 

şirket

84 01 Enerji ormanı bakımı 
uygulaması

Enerji ormanları tesisi yöntemiyle kurulan ormanların silvikültürel tekniğe uygun olarak seyreltme 
ve gerekli diğer teknik bakımları yapılır. Ha Birim ücret: 160,00 TL/Ha Uygulama: (160,00xAlan)

Serbest/Serbest Yeminli 
Ormancılık
Büro/Şirketi

84 100 Enerji ormanları bakımı Enerji ormanları tesisi yöntemiyle kurulan ormanların silvikültürel tekniğe uygun olarak seyreltme 
ve gerekli diğer teknik bakımları yapılır. Ha OGM Birim fiyatlarından yapılacak indirim miktarı %20'den 

fazla olamaz.

Serbest/Serbest Yeminli 
Ormancılık Büro/Şirketi, Diğer 

Şirket

23 84 01
Orman ağaç, ağaççık ve 
florasına ait tohum üretimi 
uygulaması

Orman ağaç, ağaççık ve florasından tohum üretmek amacıyla, tescilli tohum meşcereleri, tohum 
bahçeleri ile flora alanlarından, tekniğine uygun yöntemlerle tohumlar ve/veya kozalaklar toplanır, 
tohumlar
çıkartılır, tekniğine uygun saklanır ve ilaçlanır.

Kg OGM Birim fiyatlarından yapılacak indirim miktarı %20'den 
fazla olamaz.

Serbest/Serbest Yeminli 
Ormancılık Büro/Şirketi

24 84 01
Orman ağaç, ağaççık ve 
florasına ait aşılama faaliyetleri 
uygulaması

Tohum üretim bahçeleri kurmak amacıyla, üstün genetik ırk özelliği gösteren ağaç, ağaççık ve 
çalılardan alınan aşı kalemleri, fidanlık
ve/veya sera ortamında tekniğine uygun olarak altlık anaçlara aşılanır ve aşılı fidanlar tohum 
bahçelerine dikilir.

Adet OGM Birim fiyatlarından yapılacak indirim miktarı %20'den 
fazla olamaz.

Serbest/Serbest Yeminli 
Ormancılık Büro/Şirketi

25 77 01

Orman  ağaç  ve  ağaççıklarına  
ait  tohum  ve ağaç     ıslah     
faaliyetleri     araştırma     ve 
uygulaması

Orman ağaç ve ağaççıklarının ırklarının geliştirilmesi amacıyla; üstün özellikleri  bulunan  meşcere  
ve  ağaçlar  arazide  belirlenir.  Bu  türlerin genetik yapıları laboratuar ortamında incelenir, 
geliştirilir, üstün nitelikli tohumlar elde edilir ve bu tohumlara dayalı ağaç ıslah
faaliyetleri yapılır.

Ünite OGM Birim fiyatlarından yapılacak indirim miktarı %20'den 
fazla olamaz.

Serbest/Serbest Yeminli 
Ormancılık Büro/Şirketi

5
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21

22



Ha

Rapor Başına maktuen 950 TL,
a) 1 Ha. Kadar (1 Ha dahil) kısım için; Birim ücret: 384,00 
TL/Ha
Uygulama: 950,00 TL +(384,00 x Alan)=a

Ha b) 1,1 Ha. dahil ve yukarısı; Birim ücret:240,00 TL/Ha
Uygulama = 950,00 TL+384 +(240,00 x(alan-1))

a) 1 Ha. Kadar (1 Ha dahil) kısım için; 
Maktu ücret: 3.150,00  TL
Birim ücret: 756,00TL/Ha
Uygulama: 3.150,00 +(756,00 x Alan)=a

b) 1,1 Ha. dahil ve yukarısı;
Birim ücret:300,00 TL/Ha 
Uygulama = a+((n-1)X300TL/Ha)

84 03 Özel orman fidanlığı uygulama projesi revizyonu Süresi dolan veya saha ilavesi yapılan orman fidanlıklarının projelerinin revizyonu yapılır. Adet 1.100,00 TL

Serbest/Serbest 
Yeminli

Ormancılık 
Büro/Şirketi

 Maktu Ücret: 3.200,00 TL
a) 1 Ha. Kadar (1 Ha dahil) kısım için; Birim ücret: 756,00 
TL/Ha
Uygulama: 3.200,00 +(756,00 x Alan)=a
b) 1,1 Ha. dahil ve yukarısı; Birim ücret:300,00 TL/Ha 
Uygulama = a+((n-1)x300)

Proje başına maktuen 12.600,00 TL 5 Hektara kadar (5 Ha 
dahil)
Birim ücret: 780,00 TL/Ha
Uygulama: 12.600,00 +(780,00 x Alan)=a

b) 5 Ha dan büyük projeler için ; 
Birim ücret:420,00 TL/Ha
Uygulama = a+((n-5)x420,00) (n=Alan)

Toprak hazırlığı, tohum ekim yastığı yapımı, tohum ekimi, toprak harcı hazırlama, ekim yastıklarının kapaması, 
gübreleme, ilaçlama, ot alma-
çapa, tekleme, sulama, çıplak köklü fidan sökümü çalışmaları mühendislik kontrol hizmetleri

Da
Birim ücret=11,40 TL/Da
Uygulama =Tanımlanan her bir faaliyetin uygulandığı her 
seferdeki miktar (Da) x 11,40

Tüp yapımı ve tüpe ekim, çelik hazırlama ve dikimi, sulama, bakım, repikaj çalışmaları mühendislik kontrol 
hizmetleri 1000 Ad

Birim ücret=19,20  TL/1000Ad.
Uygulama =Tanımlanan her bir faaliyetin uygulandığı her 
seferdeki miktar (1000Ad.) x 19,20

Fidan kök tuvaleti, fidan standardı, paketleme, sevkiyat, gerektiğinde gömüye alma 1000 Ad
Birim ücret=6,60 TL/1000 Ad
Uygulama =Tanımlanan her bir faaliyetin uygulandığı her 
seferdeki miktar (1000Ad.) x 6,60

6

Serbest/Serbest 
Yeminli Ormancılık 

Büro/ ve Şirketi
98 01

26

Orman fidanlık kuruluş raporu hazırlamak Orman fidanları üretecek olan gerçek ve tüzel kişilerin, fidanlık kuruluş raporları ilgili mevzuata uygun olarak 
hazırlanır.

84 02 Özel orman fidanlığı uygulama projesi yapımı

Özel orman fidanlıklarına dair projeler mevzuat ve tekniğine uygun
olarak yapılır. (tesviye, drenaj, sulama v.b. altyapı tesisleri ile üretim alanları, idare binası, otopark, hangar, 
malzemelik, tohum stok merkezi
v.b. tesisler)

Ha
Serbest/Serbest 

Yeminli Ormancılık 
Büro/Şirketi

Serbest/Serbest 
Yeminli Ormancılık 
Büro/Şirketi, Diğer 

şirket

84 04 Orman fidanlık uygulama projesi yapımı Orman fidanlıklarının, mevzuata uygun teknik ve idari işlemleri havi fidanlık uygulama projesi yapılır. (profil 
açılması, toprak analiz,su analizi ve üretim harcı malzemelerinin analiz ücretleri dahil değildir) Ha

Serbest/Serbest 
Yeminli Ormancılık 

Büro/Şirketi

84 05 Orman fidanlık tesis projesi yapımı
Orman fidanlıklarının, mevzuata uygun teknik ve idari işlemleri havi fidanlık tesis projesi yapılır. (tesviye, drenaj, 
sulama v.b. altyapı tesisleri ile üretim alanları, idare binası, otopark, hangar, malzemelik, tohum stok merkezi v.b. 
tesisler)

Ha

89 06 Fidan, tohumluk üretimi ve bakımı hizmetleri kontrolü
Serbest/Serbest 

Yeminli Ormancılık 
Büro/Şirketi

89 07

Özel orman fidanlıklarında Yetkili Meslek Mensupluğu 
Danışmanlık hizmeti
(5531 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi 1 inci fıkrası (a) 
bendinin 4 üncü, 5 inci ve 6 ıncı alt bentlerinde ki mesleki 
faaliyet konularında Orman Mühendisleri Odasınca 
yetkilendirilmiş orman mühendisi unvanlı meslek mensubu 
olmak)

Bir adet 
fidanlık

/ Ay
1.200,00 TL/Ay Danışmanlık sözleşmesi

Serbest/Serbest 
Yeminli Ormancılık 

Büro/Şirketi

“Orman Bitkisi Tohumlukları Piyasasında Yetkilendirme, Denetleme ve Orman Bitki Pasaportu Yönetmeliği ”ne göre 
fidan üreticiliği yapan, 50 Dekarın altındaki özel orman fidanlıklarında, Odadan vizeli yıllık sözleşme yapılması 
şartıyla, ayda en az iki kez tamgün kontrol yapmak ve en çok 10 (on) özel orman fidanlığına danışmanlık hizmet 
sözleşmesi ile hizmet verilir.



“Orman Bitkisi Tohumlukları Piyasasında Yetkilendirme, Denetleme ve Orman Bitki Pasaportu Yönetmeliği ”ne göre fidan üreticiliği yapan, 50
Dekarın üstündeki özel orman fidanlıklarında, Odadan vizeli yıllık sözleşme yapılması şartıyla, hizmet akdi ile bir meslek mensubu istihdam edilir Ay 3.900,00 TL/Ay Hizmet akdi sözleşmesi  Serbest/Serbest Yeminli 

Ormancılık Büro/Şirketi

84 08
Orman Fidanlık Çalışmaları 
(Fidan üretimi ve bakımı 
hizmetleri uygulaması)

İdarenin mevzuatına uygun olarak fidan üretimi ve bakımına yönelik hizmetler uygulamalı olarak yapılır. Ha ve/veya Adet OGM Birim fiyatlarından yapılacak indirim 
miktarı %20'den fazla olamaz.

Serbest/Serbest Yeminli 
Ormancılık Büro/Şirketi, Diğer 

Şirket

103 09 Özel orman fidanlıklarının 
yönetilmesi Özel orman fidanlıkları, teknik ve idari kriterlere uygun olarak yönetilir ve bunların mesul müdürlüğü yapılır. Adet 5.500,00 TL/ Ay Serbest/Serbest Yeminli

Ormancılık Büro/Şirketi

27 90 01 Fidan nakli
Gerçek ve tüzel kişilere ait fidanlıklarda üretilen orman ağaç, ağaççık ve florasına   ait   fidanlar,   Türkiye   orman   ağaç   ve   ağaççıkları   tohum 
bölgelendirilmesine   uygun   olarak   belgelendirilir.   Bunların   naklinin sağlanması için önlemler alınır ve nakliye belgesi kesilir.
Fidanlıklarından alınan fidanların kullanım alanına taşınması.

Adet OGM Birim fiyatlarından yapılacak indirim 
miktarı %20'den fazla olamaz.

Serbest/Serbest Yeminli 
Ormancılık Büro/Şirketi, Diğer 

Şirket

85 01
Orman fidanı ve                      
bitkisinin 
standardizasyonunu yapmak

Gerçek ve tüzel kişilere ait fidanlıklarda üretilen orman ağaç, ağaççık, çalı ve  florasına  ilişkin  fidanların  standardizasyon  kurallarına  uygunluğu kontrol edilir. Adet Birim ücret: 0,09 TL/Adet Uygulama: Adet x 
0,09 TL

Serbest/Serbest Yeminli
Ormancılık Büro/Şirketi

86 02
Orman fidanı ve bitkisinin 
sertifikasyonunu
yapmak

Gerçek ve tüzel kişilere ait fidanlıklarda üretilen orman ağaç, ağaççık, çalı ve florasına ilişkin fidanlar, tüm kontrol yöntemleri kullanılarak
yürürlükteki mevzuata uygun olarak yapıldığı belgelenir ve uygunluk belgesi verilir. Adet Birim ücret: 0,07 TL/Adet

Uygulama: Adet x 0,07 TL
Serbest/Serbest Yeminli 
Ormancılık Büro/Şirketi

a)1-2000 Ha için (2000 Ha dahil) :6.000,00 TL

b)2001-5000 Ha. arası                       :a+(ha 
x1,92)

c)5001-20000 Ha. arası                   b+(ha x1,56)

d)20001-50000 Ha. arası                 
c+(ha x1,20)

e)50001-100000 Ha. arası               
d+(ha x0,84)
f) 100.000 Ha dan fazla                  
 e +(hax0,36)

84 02 Birim Fiyat Listesinden Çıkarılmıştır.

84 03 Ağaçlandırma uygulama 
projesi yapmak Ağaçlandırmaya konu alanlarda Bakanlığın ağaçlandırma mevzuatı çerçevesinde, ağaçlandırma uygulama projesi yapılır. Ha

Maktu ücret: 7.600,00 TL Birim ücret: 33,60 
TL/Ha.
Uygulama= 7.600+ (33,60 x Alan)

Serbest/Serbest Yeminli 
Ormancılık Büro/Şirketi

84 04 Çok amaçlı proje yapımı Erozyon kontrolu, sel kontrolü, ağaçlandırma, rehabilitasyon, mer'a ıslahı,
yeşil kuşak, vb. (bunlardan en az ikisi olması halinde) çok amaçlı proje yapılır Ha

Maktu ücret: 7.600,00 TL Birim ücret: 40,80 
TL/Ha.
Uygulama= 7.600+ (40,80 x Alan)

Serbest/Serbest Yeminli 
Ormancılık Büro/Şirketi

7

Ağaçlandırma, sel kontrolü, erozyon kontrolu, rehabilitasyon, mera ıslahı, oyuntu ıslahı vb gibi faaliyetlere konu sahaların tespit edilmesi, mülkiyetinin 
belirlenmesi, bu günkü arazi kullanım durumu ve bu faaliyet türlerine ait haritanın yapılması ve rapor tanzimi, (Entegre havza ıslahı projelerinde; tarımsal 
faaliyetler, küçük su kaynakları, arıcılık, odun dışı orman ürünleri vb. faaliyetlerin etüdü için sulama uzmanı, tarımsal faaliyet uzmanı, sosyolog istenmesi 
durumunda 1.2 katsayısı uygulanacaktır.)(100 Ha'da en az bir adet inceleme noktası alınması dahil)

Adet Serbest/Serbest Yeminli 
Ormancılık Büro/Şirketi

29

26

28

84 01

Projenin amacının ve 
faaliyet türlerinin 
belirlenmesi için potansiyel 
saha tespiti



84 05 Sor – Sap – Çöz Toplantısı 
Yapılması

Çalışması yapılacak alanların planlanması esnasında köy bazında sorunların ve çözüm önerilerinin tespit edilmesi ve 
planda önerilecek faaliyetlerin belirlenmesi maksadıyla, ilgili kamu kuruluşu temsilcileri, firmadan konusunda uzman 
kişilerin ve köy halkının katılımıyla köy merkezinde toplant düzenlemek, toplantı kararlarını tutanağa bağlamak Çalışma 
yapılacak her bir
köy  için  firmadan  toplantıya  katılacak  her  bir  uzman  için  (yaklaşık  maliyet köy sayısı ve uzman sayısı çarpılarak 
hesaplanacaktır)

Adet Köy sayısı X uzman sayısı X Uzman birim ücreti (480 TL)
Serbest/Serbest 

Yeminli Ormancılık 
Büro/Şirketi

84 06 Proje Bilgilendirme Toplantısı

Köy bazında sorunların ve çözüm önerilerinin tespit edilmesi ve önerilecek faaliyetlerle ilgili bilgilendirme maksadı ile 
proje yapımcısı firmadan en az bir teknik eleman, idareden en az bir teknik eleman ve yerel halkının katılımı ile 
mahallinde, toplantı düzenlemek ve toplantı
kararlarını tutanağa bağlamak

Adet/Köy 600,00 TL
Serbest/Serbest 

Yeminli Ormancılık 
Büro/Şirketi

84 07 Tarla ve Yol Kenarı 
Ağaçlandırma Uygulama Projesi

Tarla ve yol kenarı gibi şerit şeklinde ağaçlandırma uygulama projesi yapımı; (Çalışma önerilen kısımlar dikkate 
alınacaktır) (şerit genişliği 100 metreden az olan sahalarda) (Profil açılması ve toprak tahlili yapılması hariç) Km

Maktu ücret: 3.400,00 
Birim ücret: 140,00TL/Km.
Uygulama: 3.400,00+(kmx140,00)

Serbest/Serbest 
Yeminli Ormancılık 

Büro/Şirketi

84 08 Özel ağaçlandırma uygulama 
projesi yapmak

6831 sayılı Kanunun 57 inci maddesine göre; sahipli arazi, hazine arazisi, orman arazisi ve orman sayılan alanlarda 
Bakanlığın ağaçlandırma mevzuatı çerçevesinde, özel ağaçlandırma projesi yapılır. ( Özel Ağaçlandırma projeleri için 
maktuen alınan bedele toprak profinin açılması ile toprak su tahlil bedeli dahil değildir.)

Ha

0,5- 5,0 Ha arasındaki projelere 4.400,00 TL
5,1- 10,0 Ha arasındaki projelere 5.000,00 TL
10,1- 20,0 Ha arasındaki projelere 5.500,00 TL
20,0 Ha dan büyük projelere        6.500,00  TL Maktu Bedel 
uygulanacak ve Ha başına
Birim ücret: 33,60 TL/Ha
Uygulama: Maktu Bedel + (alan x 33,60)

Serbest/Serbest 
Yeminli Ormancılık 

Büro/Şirketi

89 09 Ağaçlandırma sahalarının 
kontrolü

Gerçek ve tüzel kişilerce yapılmakta olan ağaçlandırma sahalarının mevzuata uygun olarak yapılıp yapılmadığının arazide 
kontrolü yapılır. (Şirket ve Kooperatiflerin mühendis bulundurma zorunluluğu için) Ha

Maktu ücret: 1.600,00 TL 
Birim ücret: 4,80 TL/Ha
Uygulama: 1.600,00 TL+(Alan x 4,80)

Serbest/Serbest 
Yeminli Ormancılık 

Büro/Şirketi

Saha revizyonu 1.400,00 TL

Diğer revizyonlar 1.300,00 TL

84 11
Özel ağaçlandırma müracaat 
dosyası ve koordinat özet 
çizelgesi hazırlanması

Ağaçlandırma yönetmeliği ve ilgili mevzuata göre çalışmalar yapılır. Ha
Maktu ücret: 1.400,00 TL 
Birim ücret: 42,00 TL/Ha
Uygulama: 1.400,00 + (42,00 x Alan)

Serbest/Serbest 
Yeminli Ormancılık 

Büro/Şirketi

84 12 Projelerde Paydaş Toplantısı

Projelerde Paydaş Toplantısı;
Projenin tanıtımı, mutabakatı ve revizesi amacıyla, projeye paydaş olacak ilgili; kamu kurum-kuruluşlar, STK’lar, gerçek 
ve tüzel kişilerin katılımı ile toplantı yapmak (Toplantının yapılacağı uygun mekanı belirlemek ve gerekli düzenlemeleri 
yapmak. Toplantı kararlarını tutanağa bağlamak.)

Adet 1.900,00 TL.
Serbest/Serbest 

Yeminli Ormancılık 
Büro/Şirketi

84 13 Ağaçlandırma tesisi Bakanlığın  ağaçlandırma  mevzuatı  çerçevesinde,  özel  ağaçlandırma  dahil, projesine  uygun  olarak  arazide  
ağaçlandırma  tesisi  uygulama  çalışmaları yapılır. Ha OGM Birim fiyatlarından yapılacak indirim miktarı %20'den 

fazla olamaz.

Serbest/Serbest 
Yeminli Ormancılık
büro ve şirketi, Diğer 

şirket

84 14 Ağaçlandırma bakımı Ağaçlandırma  tesisleri  ile  kurulan  ağaçlandırma  sahalarında  çapa,  ot  alma, tamamlama,   sürgün   kontrolü   ve   teras   
onarımı   vb.   bakım   çalışmaları mevzuatına uygun olarak yapılır. Ha OGM Birim fiyatlarından yapılacak indirim miktarı %20'den 

fazla olamaz.

Ormancılık 
Büro/Şirketi Diğer 
şirket,Diğer şirket

89 15
Özel Ağaçlandırma sahalarının 
Taahhüde uygunluğunun 
kontrolu

Arazi hazırlığı, ihata, dikim ve bakımı proje ve ağaçlandırma tekniğine uygun yapılıp yapılmadığı, amaç dışı kullanım 
olup olmadığı, projesinde var olan tesislerin uygunluğunu, tesisin başarı durumu (%) yapılan diğer tespitler Ha

Maktu ücret: 1000,00 TL (Ulaşım ve mühendislik hizmeti 
dahil)
10 Yılını doldurmuş sahalar için; 
Uygulama= maktu ücret +( alan X 12 TL/Ha)
 10 Yılını doldurmamış sahalar için; 
Uygulama= maktu ücret + (alan X 18 TL/Ha)

Serbest/Serbest 
Yeminli Ormancılık 

Büro/Şirketi

8

Serbest/Serbest 
Yeminli

Ormancılık 
Büro/Şirketi

29
AdetBakanlığın ağaçlandırma mevzuatı çerçevesinde, yapılmış uygulama projelerinin revizyonu yapılır.

Ağaçlandırma, erozyon 
kontrolü, imar ıslah, mera ıslahı, 
yeşil kuşak vb. projesi revizyonu

1084



Yukarıdaki kontrollerin yeminli meslek bürolarınca yapılması durumunda Ha

Maktu ücret: 1.300,00 TL (Ulaşım ve mühendislik hizmeti dahil)
10 Yılını doldurmuş sahalar için; 
Uygulama= maktu ücret +( alan X 12 TL/Ha)
 10 Yılını doldurmamış sahalar için; 
Uygulama= maktu ücret + (alan X 18 TL/Ha)

89 16 Ağaçlandırma ve erozyon kontrolu faaliyetlerinin 
kontrolü

Projede öngörülen faaliyetlerinin (ağaçlandırma, erozyon kontrolü, mera 
ıslahı, rehabilitasyon, sel kontrolü, çığ kontrolü, entegre havza ıslahı proje 
uygulamalarının) tekniğine uygun yapılıp yapılmadığının kontrolü.

Ha 13,60 TL. Serbest/Serbest Yeminli Ormancılık 
Büro/Şirketi

37 17

Ağaçlandırma, erozyon kontrolü, imar ıslah, mera 
ıslahı, yeşil kuşak, Çok amaçlı proje, Entegre 
havza projesi vb. Projelere ilişkin orto foto harita 
üretimi

Araziden   dronla   görüntü   alınması   ve   alınan   fotoğrafların   büroda 
sayısallaştırılması üretilen ortofotonun mekansal çözünürlüğü, en az 5 cm 
veya  daha yüksek  çözünürlükte
olmalıdır.

Ha

100 Ha kadar maktuen 2.550,00 TL.

100 Ha'dan Büyük Alanlar İçin;
 Birim Ücret=2,00 TL/Ha
 Uygulama=2.550+(Alan-100)x2,00)

Serbest/Serbest Yeminli Ormancılık 
Büro/Şirketi

84 01 Erozyon kontrolü uygulama projesi
yapmak

Erozyona maruz alanlardaki toprak aşınma ve taşınmalarını önlemek 
amacıyla, ağaçlandırma ve erozyon kontrolü mevzuatı çerçevesinde,
toprak koruma tesisleri ve dikenli tel ihatası dahil erozyon ile mücadele 
çalışmalarının projelendirmesi çalışmaları yapılır.

Ha Maktu ücret: 7.600,00 TL Birim ücret: 33,60 TL/Ha.
Uygulama= 7.600+ (33,60 x Alan)

Serbest/Serbest Yeminli
Ormancılık Büro/Şirketi

84 02 Özel imar ihya uygulama projesi yapmak

Erozyona maruz alanlardaki toprak aşınma ve taşınmalarını önlemek, 
bozuk orman alanlarının imar ihyası amacıyla, ağaçlandırma ve erozyon 
kontrolü mevzuatı çerçevesinde, toprak koruma tesisleri, aşılama ve 
canlandırma kesimleri ve dikenli tel ihatası dahil, imar ihya, erozyon ile 
mücadele çalışmalarının projelendirmesi çalışmaları yapılır.

Ha

0,5- 5,0 Ha arasındaki projelere  4.300,00 TL
5,1- 10,0 Ha arasındaki projelere 4.850,00 TL
10,1- 20,0 Ha arasındaki projelere 5.300,00 TL
20,0 Ha dan büyük projelere        6.100,00  TL
Maktu bedel alınacak  ve Ha başına
Birim fiyat: 9,60
Uygulama: Maktu Bedel + alan x 9,60

Serbest/Serbest Yeminli Ormancılık 
Büro/Şirketi

89 03 Erozyon kontrolü sahalarının kontrolü
Gerçek ve tüzel kişilerce yapılmakta olan Erozyonla mücadele sahalarının 
Bakanlık mevzuatı doğrultusunda kontrolü yapılır. (Şirket ve 
Kooperatiflerin mühendis bulundurma zorunluluğu için)

Ha Maktu ücret: 1.600,00 TL Birim ücret: 4,80 TL/Ha
Uygulama: 1.600,00TL+(Alan x 4,80)

Serbest/Serbest Yeminli Ormancılık 
Büro/Şirketi

84 04 Özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolü, özel 
imar ıslah projeleri revizyonu

Bakanlığın ağaçlandırma mevzuatı çerçevesinde yapılmış uygulama 
projelerinin revizyonu yapılır. Adet Saha revizyonu : 1.300,00 TL 

Diğer Revizyonlar      : 1.200,00 TL
Serbest/Serbest Yeminli Ormancılık 

Büro/Şirketi

84 100 Erozyonla mücadele tesisi

Erozyona maruz alanlardaki toprak aşınma ve taşınmalarını önlemek 
amacıyla, ağaçlandırma ve erozyon kontrolü mevzuatı çerçevesinde, 
toprak koruma tesisleri ve dikenli tel ihatası dahil, erozyon ile mücadele 
çalışmaları projesine uygun olarak arazide yapılır.

Ha OGM Birim fiyatlarından yapılacak indirim miktarı %20'den fazla 
olamaz.

Serbest/Serbest Yeminli Ormancılık 
Büro/Şirketi, Diğer Şirket

Adet
Maktu ücret: 7.600 TL 
Birim ücret: 33,60 TL/Ha.
Uygulama= 7.600,00+ (33,60 x Alan)

Ha Yamaç ıslahı etüdü (25 Ha. Da 1 Adet) 30,00 TL

Km Oyuntu ıslahı etüdü (250 m. de bir nokta) 200,00TL

Adet Maktu ücret: 7.600,00 TL/1 Adet proje

Metre a)Çığ yolu uzunluğu 0-500 m. için=7.600,00 TL+57.000,00 TL
b)Çığ yolu uzunluğu 501 m. ve üzeri için: a +(24,00 x uzunluk (m))

9

Serbest/Serbest
Yeminli Ormancılık Büro/Şirketi

Serbest/Serbest Yeminli Ormancılık 
Büro/Şirketi

29

30

31

Can ve mal kaybına neden olan, sel dereleri ıslah edilerek sel 
oluşumlarının kontrol edilmesi amacıyla planlama ve projelendirme 
çalışmaları yapılır

Sel kontrolü uygulama projesi yapmak0184

84 02 Çığ kontrolü uygulama projesi yapmak

Arazi incelemesi, veri toplanması, simülasyon, proje dizaynı, önerilen çığ 
kontrolu tesislerinin belirlenmesi, statik ve mimari projelerinin çizimi ve 
hesaplarının yapılması dahil) (Çığ yolu uzunluğu, çığ yolunun mansap 
kısmını kapsayan havzanın içerisindeki en uzun yol esas alınır.)



Maktu ücret:7.600,00 TL

Birim ücret: 2,00 TL/Ha

Uygulama= 7.600,00+(Alan (ha)x2,00)

Maktu ücret: 1.600,00 TL

Birim ücret: 4,80 TL/Ha

Uygulama: 1.600,00TL+(Alan x 4,80)

Maktu ücret: 1.600,00 TL 

Birim ücret: 4,80 TL/Ha

Uygulama: 1.600,00TL+(Alan x 4,80)

84 6 Oyuntu ıslahı etüdü yapılması Oyuntu ıslahı etüdü yapılacak sahalarda, 250 metrede bir inceleme noktası alınıp envanter karnesinin doldurulmak suretiyle, alınacak 
ıslah edbirleri belirlenir. Km Birim ücret:190,00 TL/Km 

Uygulama= 190,00 TLx Km Serbest/Serbest Yeminli 
Ormancılık Büro/Şirketi

84 100 Sel ve çığ kontrolü tesisi Can ve mal kaybına neden olan, sel dereleri ile çığ yataklarının, ıslah dilerek sel ve çığ oluşumlarının kontrol edilmesi amacıyla; projesine 
uygun arazide uygulama çalışmaları yapılır. Ha OGM Birim fiyatlarından yapılacak indirim miktarı 

%20'den fazla olamaz.
Serbest/Serbest Yeminli 
Ormancılık Büro/Şirketi 

Diğer Şirket

Maktu ücret:7.600,00 TL 

Birim ücret:24,00TL/Ha

Uygulama= 7.600,00+(Alan x 24,00) 

Her proje için maktu ücret 11.600,00 TL

Ha 1-5000 Ha. Sahalar için 9,60 TL

Ha 5001-10000 Ha. Sahalar için 7,20 TL

Ha 10001 - 15000 Ha arası sahalar için 5,40 TL

Ha 15001-25000 Ha arası sahalar için 3,00 TL

Ha 25001-50000 Ha arası sahalar için 1,20 TL

Ha 50001-100000 Ha arası sahalar için 0,90 TL

Ha 100001-250000 Ha arası sahalar için 0,60 TL

Maktu ücret: 1.600,00 TL 

Birim ücret: 4,80 TL/Ha

Uygulama: 1.600,00 TL+(Alan x 4,80)

84 1 Kırsal kalkınma planlama ve uygulama projesi yapılması Orman sayılan yerlerde ve/veya orman materyallerinden yararlanarak, kırsal yerleşim birimlerinin kalkındırılmasını esas alan entegre 
kırsal kalkınma planlama ve projelendirme çalışmaları yapılır. Ünite 6.000,00 TL Serbest/Serbest Yeminli 

Ormancılık Büro /Şirketi

89 2 Kırsal kalkınma uygulama çalışmalarının kontrolü Entegre kırsal kalkınma proje uygulamalarının mevzuata uygun olarak yapılıp yapılmadığı kontrol edilir. Ünite 2.000,00 TL Serbest/Serbest Yeminli 
Ormancılık Büro/Şirketi

84 3 Kırsal kalkınma uygulama çalışmaları Orman sayılan yerlerde ve/veya orman materyallerinden yararlanarak, kırsal yerleşim birimlerinin kalkındırılmasını esas alan entegre 
kırsal kalkınma uygulama çalışmaları yapılır. Ünite 10.500,00 TL Serbest/Serbest Yeminli 

Ormancılık Büro/Şirketi

10

Serbest/Serbest Yeminli 
Ormancılık Büro/ Şirketi

84 3 Potansiyel tehlikeli sel dereleri ve çığ yataklarının tespit 
edilmesi

Can ve mal kaybına neden olacak olan potansiyel tehlikeli sel dereleri ile yataklarının yer aldığı havzaların tespiti ve planlama çalışmaları 
yapılır. Ha

Serbest/Serbest Yeminli 
Ormancılık Büro/Şirketi

89 4 Çığ kontrolü sahalarının kontrolü Gerçek ve tüzel kişilerce yapılmakta olan çığ kontrol sahalarının mevzuata uygun olarak yapılıp yapılmadığının arazide kontrolü yapılır. 
Şirket ve Kooperatiflerin mühendis bulundurma zorunluluğu için) Mt

Serbest/Serbest Yeminli 
Ormancılık Büro/Şirketi

Ha89 5 Sel kontrolü sahalarının kontrolü Gerçek ve tüzel kişilerce yapılmakta olan sel kontrol sahalarının mevzuata uygun olarak yapılıp yapılmadığının arazide kontrolü yapılır. 
Şirket ve Kooperatiflerin mühendis bulundurma zorunluluğu için)

184

Serbest/Serbest Yeminli 
Ormancılık Büro/Şirketi

HaHavza tanımı esas alınarak; havzanın flora, fauna, ekolojik, sosyal ve konomik potansiyeline ilişkin değerlerin geliştirilmesi amacıyla 
havza menajmanı yapılır.

31

32

33

34

Serbest/Serbest Yeminli 
Ormancılık Büro/Şirketi

89 2 Entegre havza tesis çalışmalarının kontrolü Entegre havza ıslahı tesis arazi çalışmalarının projesine ve mevzuatına uygun olarak yapılıp yapılmadığının kontrolü yapışır. (Şirket ve 
Kooperatiflerin mühendis bulundurma zorunluluğu için)

Serbest/Serbest Yeminli 
Ormancılık Büro/Şirketi

Ha

Havza amenajmanı184

Su havzalarında entegre havza planı ile yan dere havzalarında mikro uygulama projesi ilgili mevzuatına uygun olarak yapılır. (Ön etüt ve 
diğer arazi çalışmalarıyla tespit edilen veriler doğrultusunda; erozyon ontrolu, sel kontrolü, ağaçlandırma, rehabilitasyon, mer'a ıslahı, 
yeşil uşak, Orköy faaliyetleri, küçük su kaynaklarının planlaması, tarımsal faaliyetlerin planlanması vb.)

Entegre havza ıslah projesi yapımı



84 01
Orman içi, kenarı ve orman üst sınırı meraları plan ve 
uygulama projesi yapılması Mera ıslahı uygulama 
projesi yapımı

25/2/1998 tarihli ve 4342 sayılı Mera Kanunu ile 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman 
Kanununun ilgili maddeleri uyarınca, orman içi, kenarı ve orman üst sınırı meralarının 
sınırlarının belirlenmesi,
planlanması, ıslahı, projelendirilmesi işleri teknik esaslar ile idarenin mevzuatına uygun 
olarak yapılır.

Ha
Maktu ücret:7.600,00 TL 
Birim ücret: 20,40 TL/Ha
Uygulama= 7.600,00+(Alan  x 20,40)

Serbest/Serbest Yeminli 
Ormancılık Büro/Şirketi

84 02 Otlatma planı yapılması (Ormanlar, otlak, yaylak ve 
kışlaklarda) Otlatma Yönetmeliğine uygun olarak otlatma planı yapılması Adet 3.200,00 TL Serbest/Serbest Yeminli

Ormancılık Büro/Şirketi

89 03 Orman içi, kenarı ve orman üst sınırı meraları 
uygulama çalışmaları kontrolü

Gerçek ve tüzel kişilerce yapılmakta olan Orman içi, kenarı ve orman üst sınırı meraları 
uygulama çalışmalarının projesi ve mevzuatına
uygun olarak yapılıp yapılmadığı kontrol edilir. (Şirket ve Kooperatiflerin mühendis 
bulundurma zorunluluğu için)

Ha
Maktu ücret:1.600,00 TL 
Birim ücret: 3,10 TL/Ha
Uygulama= 1.600,00+(Alan (ha) x 3,10)

Serbest/Serbest Yeminli
Ormancılık Büro/Şirketi

84 100 Orman içi, kenarı ve orman üst sınırı meralarına ilişkin 
çalışmalar

25/2/1998 tarihli ve 4342 sayılı Mera Kanunu ile 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman 
Kanununun ilgili maddeleri gereği, orman içi, kenarı ve orman üst sınırı meralarının ıslahı 
idarenin mevzuatına ve projesine uygun olarak yapılır.

Ha OGM Birim fiyatlarından yapılacak indirim 
miktarı %20'den fazla olamaz.

Serbest/Serbest Yeminli 
Ormancılık Büro/Şirketi

Diğer şirket

Ha
Maktu ücret: 7.600,00 TL 
Birim ücret: 28,80 TL/Ha.
Uygulama= 7.600+ (28,80 x Alan)

Adet/ 
Çukur 170,00 TL

Toprak sahalarda 60,00 TL

Küskü sahalarda 70,00 TL

Sert küskü sahalarda 80,00TL

37 84 01 Orman yetişme ortamı analizi, envanteri ve 
haritalanması

Orman sayılan alanlar ile orman kurulması öngörülen alanların ekolojik, biyolojik   ve   
istatistiki   teknikler   kullanılarak,   analizlerinin   yapılıp, yetişme ortamlarının 
belirlenmesi, yetişme ortamı, toprak ve vejetasyon envanterlerinin    çıkarılarak    
sayısallaştırılması,    mevcut    haritalara işaretlenmesi ve raporlanması işleri yapılır.

Ha
Maktu ücret: 2.000,00 TL 
Birim ücret: 4,20 TL/Ha.
Uygulama= 2.000,00+ (4,20 x Alan)

Serbest/Serbest Yeminli 
Ormancılık Büro/Şirketi

84 01 Orman ve yaban hayatı alanlarında av ve yaban 
hayvanlarının çoğaltılması çalışması

Orman ve yaban hayatı alanlarında, 1/7/2003 tarihli ve 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu 
kapsamında yer alan av ve yaban hayvanlarının, gerek korunarak ve gerekse üretme 
istasyonlarında üretilerek çoğaltılması, çalışmaları yapılır.

Ünite 5.500,00 TL Serbest/Serbest Yeminli
Ormancılık Büro/ Şirketi

Adet Gözlek metodu          (700,00 x AZK (Ek-4))

Adet Sürek-Bek metodu (1.700,00 x AZK(Ek-4))

Ha a) 1000 Ha kada                 a= 20.000,00 TL

Ha b) 1001-5000 Ha. Arası       b=a + (6,42) xAlan)

Ha c) 50001-25000 Ha. Arası   c= a+b+(4,30 x Alan)

Ha d) 25001 Ha. ve Yukarısı     d= a+b+c+ (3,20 
xAlan)

11

Serbest/Serbest Yeminli
Ormancılık Büro/Şirketi

84 03 Yaban hayatı koruma geliştirme sahaları planı Av ve yaban hayatı mevzuatına uygun olarak yaban hayatı koruma geliştirme planı 
yapılır.

Serbest/Serbest Yeminli 
Ormancılık Büro/Şirketi

38

84 02 Av ve Yaban hayvanlarının envanterlerinin yapılması Arazide av ve yaban hayvanlarının envanteri mevzuatına uygun olarak yapılır.

Ağaçlandırma, bitkilendirme, gençleştirme, fidanlık, mera ıslahı, havza ıslahı ve benzeri 
ormancılık çalışmalarına esas olan toprakların, 10 Ha da bir açılan toprak 
profillerinde(Tekstür (%), pH, toplam kireç, tuzluluk ve organik madde) arazide etüdü, 
laboratuvar ortamında analizi, bonitetinin yani verim gücünün belirlenmesi, risk analizi 
ıslah projesinin yapılması

Serbest/Serbest Yeminli 
Ormancılık Büro/Şirketi

84 02

Toprak profili çukuru açılması
(Erozyon        kontrolü,        Sel        kontrolü, 
Ağaçlandırma,  Rehabilitasyon,  Mera  ıslahı, Çok 
amaçlı, Özel ağaçlandırma vb. uygulama projelerinde 
açılır)

İhale   dokümanlarında   (şartname,   teknik   şartname   vb)   belirtilmek şartıyla; arazi 
etüdü yapılarak toprak profili çukuru açılacak yerler ihale teknik şartnamesine uygun 
olarak yerler belirlenerek, bu yerlerde 80cm eninde,  100  cm  boyunda,  en  fazla  120  
cm  derinliğinde  profil  açılır. (Meyilin   %40   dan   fazla   olduğu   yerlerde   1,3   
katsayısı,   diri   örtü yoğunluğunun %60 ve üstünde olan alanlarda 1,2 katsayısı 
uygulanır.)

M3 Serbest/Serbest Yeminli 
Ormancılık Büro/Şirketi

35
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84 01 Orman topraklarının etüdü, analizi, ıslahı ve bonitet 
belirlemesi



a) 1000 Ha kadar                  a= 26.500,00 TL

b) 1001-5000 Ha. Arası        b=a + (6,40 x Alan)
c) 50001-25000 Ha. Arası   c= b+(4,60 x Alan)

d) 25001 Ha. ve Yukarısı      d= c+(3,00 x Alan

40 84 01 Orman içi su kaynaklarının 
geliştirilmesine ilişkin işler

Orman ekosisteminin bir parçası olan orman içi su kaynaklarına yönelik su üretim 
fonksiyonuna ayrılan havzalardaki ormanların planlanması, projelendirilmesi, etüt ve 
envanterinin yapılması, projelere uygun teknik müdahalelerin yapılıp kaynağının 
geliştirilmesi ve kaynağın erozyondan korunması, kaynak ve dere yatağının korunması 
ve ıslah edilmesi, bu konuların planlanması ve projelendirilmesine yönelik faaliyetler 
yürütülür.

Ünite 6.650,00 TL Serbest/Serbest Yeminli 
Ormancılık Büro/Şirketi

a) 1000 Ha kadar                 a= 26.500,00 TL

b) 1001-5000 Ha. Arası     b= a+(6,40 x Alan)

c) 50001-25000 Ha. Arası c= b+(4,60 x Alan)

d) 25001 Ha. ve Yukarısı    d=c+(3,00 x Alan)

84 02 Milli Parklar ön etüd raporu 
hazırlanması

9/8/1983 tarihli ve 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu uyarınca, liana yönelik ön etüd 
raporu hazırlanması. Ha Maktu Ücret: 4300 TL

Uygulama=Maktu Ücret + (Alan x 0.6 TL)
Serbest/Serbest Yeminli 
Ormancılık Büro/Şirketi

Ha  1 Ha. Kadar 5.000,00 TL

Ha  1 Ha. dan büyük alanlar için
 5.000,00+(1.200,00 TL/Ha x Alan)

Ha  1 Ha. kadar kamp alanları 6.600,00 TL

Ha 1 Ha. dan büyük kamp alanları için
 6.600,00+(2000 x Alan)

 1 Ha. kadar alanlar için 4.000,00 TL

 1 Ha. dan büyük alanlar için  
4.000,00+(800,00 x Alan)

12

Ha
Serbest/Serbest Yeminli 

Ormancılık
Büro/Şirketi

Serbest/Serbest Yeminli 
Ormancılık Büro/Şirketi

42

84 01
6831  sayılı  Orman  Kanunu  hükümlerine  uygun  olarak,  ormanların sosyal,  kültürel  
ve  ekolojik  yararlarının  halkın  hizmetine  sunulması amacıyla, planlama ve 
projelendirme çalışmaları yapılır.

103 03 Tescilli orman içi dinlenme ve mesire yerlerinin yönetilmesi ve işletilmesi ilgili 
mevzuatına uygun olarak yapılır.

Orman içi kamp alanları projesinin 
yapılması

Mesire yerlerindeki ormanlık 
alanların uygun ölçekli haritalarının 
yapılması

84 02
6831  sayılı  Orman  Kanunu  hükümlerine  uygun  olarak,  ormanların sosyal,  kültürel  
ve  ekolojik  yararlarının  halkın  hizmetine  sunulması amacıyla, kamp alanları 
planlama ve projelendirme çalışmaları yapılır.

Orman içi dinlenme ve mesire yerleri 
projesi yapılması.

Serbest/Serbest Yeminli 
Ormancılık Büro/Şirketi

41

84 01
9/8/1983 tarihli ve 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu uyarınca, milli park alanlarının   
tefrik  edilmesi   ve  buna  uygun  raporların  hazırlanması, envanterlerinin çıkarılması 
ve planlanması çalışmaları yapılır.

Ha Serbest/Serbest Yeminli 
Ormancılık Büro/Şirketi

39 84 01

Orman ve yaban hayatı ekosistemleriyle doğrudan ya da dolaylı habitat bağlantısı olan, 
yaban hayvanlarına ilişkin avlaklar ile koruma ve rezerv alanlarının tefriki, planlaması, 
tesisi, ve yönetimi işleri, Bakanlığın 4915 sayılı  Kara  Avcılığı  Kanunu  ve  buna  
dayalı  olarak  yayınladığı  alt düzenleyici işlemler ile belirlediği esas ve usuller 
doğrultusunda yerine getirilir.

Orman ekosistemleriyle bağlantısı 
olan av ve yaban hayvanlarına ilişkin 
işler

Milli parklar

Ha



42 84 04 Mesire yerleri kuruluş dosyasının hazırlanması Orman idaresinin mevzuatına uygun olarak dosya hazırlanır. Adet 7.000,00 TL Serbest/Serbest Yeminli
Ormancılık Büro/Şirketi

43 84 01 Orman içi rekreasyon alanları

Ormanların  doğal  görünüm,  estetik,  kültürel  ve  ekolojik  değerlerce 
zengin      olan      yörelerinin      tefrik,      envanter,      planlama      ve 
projelendirmelerinin düzenlenmesi, rekreasyon yönetimi ve işletmeciliği 
çalışmaları yapılır.

Ünite 8.300,00 TL Serbest/Serbest Yeminli Ormancılık 
Büro/Şirketi

a)1000 Ha. kadar             a= 20.000,00 TL
b)1001-5000 Ha arası      b= a+{(9,00 x (5000-1000)Ha}
c)5001-25000 Ha arası    c={(6,42 x (25000-5000)Ha}

d)25000 Ha ve yukarı       d={(3,90 x (250000-25000)Ha}

a) 1000 Ha. kadar             a= 20.000,00 TL
b) 1001-5000 Ha arası     b= a+{(9,00 x (5000-1000)Ha}
c)5001-25000 Ha arası    c={(6,42 x (25000-5000)Ha}

d)25000 Ha ve yukarı       d={(3,90 x (250000-25000)Ha}

a) 1000 Ha. kadar                a= 20.000,00 TL
b) 1001-5000 Ha arası       b= a+{(9,00 x (5000-1000)Ha}
c)5001-25000 Ha arası      c={(6,42 x (25000-5000)Ha}

d)25000 Ha ve yukarı         d={(3,90 x (250000-25000)Ha}

a)100000 Ha. kadar          a=35.000 TL

b)100001 Ha ve yukarısı için
b=a+[(0,05 x (Toplam alan- 100000 Ha)]

Ha
a)Ha. da ki Göğüs çapı Ø 8 cm büyük fert sayısı 40 adetten az ise; 
5.800,00+(Hektar maliyeti(Ek-2)  x Alan)

Ha

b)Ha.daki Göğüs çapı Ø 8 cm. den büyük, ağaç sayısı 40 adetten fazla olduğu 
takdirde;
5.800,00+(hektar maliyeti(Ek-2) x alan) +(8 cmden büyük çapta ağaç sayısı x 
5,60)+ (Göğüs çapı 8 cm den küçük ağaç sayısı ve süs bitkisi sayısı x 3,80)

Ha c) Bozuk Orman Alanları 4.200,00+(ha.maliyeti(Ek-2)/2,60 TL x Alan)

84 02 Ağaç Revizyon ve Transplantasyon Raporu

Daha önceden ağaç röleve planı yapılmış sahalarda güncel ağaç, ağaçcık, 
çalı  ve  bitki  varlığının  tesbit edilerek  başka  bir  sahaya  sağlıklı  olarak 
nakledilmesi  gereken  ağaç,  ağaçcık,  çalı  ve  bitkilere  ait  revizyon  ve 
transplantasyon planının yapılması, teknik raporunun hazırlanması.

Ha

a) Ha. da ki Göğüs çapı Ø 8 cm büyük fert sayısı 40 adete kadar; 5.200,00 TL
b) Ha.daki Göğüs çapı Ø 8 cm. den büyük, ağaçsayısı 40 adetten fazla olduğu 
takdirde;
4.800,00 +(hektar maliyeti(Ek-2)  x alan) +(8 cm den büyük çapta ağaç sayısı x 
5,60) + (Göğüs çapı 8 cmden küçük ağaç sayısı ve süs bitkisi sayısı x 3,80)

Serbest/Serbest Yeminli Ormancılık 
Büro/Şirketi

13

Sulak Alan Yönetim Planı veya revizesinin Yapılması

Flora ve faunasının özelliklerinden dolayı bölgesinin ekolojik ve genetik 
çeşitliliğini sürdürebilmek için özel bir değere sahip olan ulusal veya 
mahalli öneme haiz sulak alanlar ile Ramsar Sözleşmesinin 2 inci maddesi 
gereğince Ramsar alanı olan sulak alanların Bakanlığın ilgili mevzuatı 
doğrultusunda yönetim planları ile süresi dolmuş veya
yenilenmesi gereken planların revizesi ekip çalışması anlayışıyla yapılır.

Ha

Serbest/Serbest Yeminli Ormancılık 
Büro/Şirketi

84 02 Tabiat parkı, Tabiatı Koruma Alanı ve Tabiat Anıtı Gelişme Planı veya 
yenileme yapılması

Tamamı   veya   bir   bölümü   orman   sayılan   yerler   üzerinde   korunan 
alanlarla   (Tabiat   Parkı,   Tabiatı   Koruma   Alanı   ve   Tabiat   Anıtı) 
Bakanlığın  ilgili  mevzuatı  doğrultusunda  gelişme  planları  ile  süresi 
dolmuş  veya  yenilenmesi  gereken  planların  revizesi  ekip  çalışması 
anlayışıyla yapılır.

Ha

84 01 Milliparklar Uzun devreli gelişme planı yapılması veya plan yenilemesi

Tamamı veya bir bölümü orman sayılan yerler üzerinde bulunan milli 
parkların  uzun  devreli  gelişim  planlarının  veya  süresi  dolmuş  yada 
yenilenmesi gereken planların Bakanlığın ilgili mevzuatı doğrultusunda 
ekip çalışması anlayışıyla yaplması.

Ha

Serbest/Serbest Yeminli Ormancılık 
Büro/Şirketi

Serbest/Serbest Yeminli Ormancılık 
Büro/Şirketi

Serbest/Serbest Yeminli Ormancılık 
Büro/Şirketi

45

84 01 Ağaç röleve planı yapımı

Milli Parklar Kanunu ve Orman Kanunu kapsamında bulunan alanlarda 
korunması  gereken  mevcut  ağaçlar,  ağaççıklar  ve  floranın,  gerçek  ve 
tüzel kişilere ait arazilerde bulunup, ilgili mevzuat gereğince korunması 
istenilen  ağaçların  belirlenip  detaylı  olarak  raporlanması  ve  çizimi 
çalışmaları yapılır.

44

Serbest/Serbest Yeminli Ormancılık 
Büro/Şirketi

84 04 Tür eylem veya koruma planı

Bir Bölge, Havza, İl veya belli bir ekosistem sınırları içerisinde  yaşayan 
flora veya faunaya ait belli bir türün popülasyonlarının veya
yaşam alanlarının belirlenmesi ve korunmasına yönelik envanter, analiz ve 
korumaya yönelik planlamalar ekip çalışması anlayışıyla yapılır.

Ha

84 03



a) Parselde 5 adete kadar; 1.700,00 TL

b) Parselde 5-50 adet arası olması durumunda; 
1.700,00 TL +{(n-5)x150,00 }

c) Parselde 51 ve yukarısı fert için; 
b+{(n-50)x42,00}

a) 1-10 ağaç arası                 :2.100,00 TL

b) 10 ağaçtan yukarısı          : 2.100,00TL+{(Ağaç Sayısı-
10)x125,00 TL}

84 05 Akustik Tomografi Ölçüm ve Ağaç devrilme risk analizi
Orman  bitkilerinin  (Ağaç,  ağaççık)  gövdelerinin  tomografik  ölçüm cihazı ile röntgeni çekilerek, gövde 
odunun, sağlık durumu ve  fizyolojik yapısı  değerlendirilip,  kar,  fırtına,  rüzgar,  mekanik  darbeler  vb.  
dış etkenlere  karşı  dayanıklılığı  değerlendirilerek  devrilme  risk  analizinin raporlanması yapılır.

Adet
Maktu ücret: 1.000,00 TL 
Birim ücret: 800,00 TL/Adet 
Uygulama: 1.000,00 +(Ağaç sayısı x 800,00)

Serbest/Serbest Yeminli Ormancılık 
Büro/Şirketi

84 01 Peyzaj planı yapılması Orman fakültelerinden, 31/12/1989 tarihinden önce mezun olan orman mühendisi   veya   orman   yüksek   
mühendislerince   peyzaj   planlama çalışmaları yapılır. Da 7.600,00 TL + (Alan x 165,00 TL) Serbest/Serbest Yeminli Ormancılık 

Büro/Şirketi

84 02 Peyzaj planı uygulaması Gerçek ve tüzel kişilere ait yerlerde peyzaj planına uygun uygulamalar yapılır. Da Proje Bedeli x 0,84 (Fidan Bedeli, işçilik, malzeme ve diğer giderler 
hariç)

Serbest/Serbest Yeminli Ormancılık 
Büro/Şirketi

47 84 01 Peyzaj uygulaması Orman fakültelerinden 31/12/1989 tarihinden sonra mezun olan orman mühendisleri, sadece yapılmış peyzaj 
planlarının uygulamasına yönelik çalışmalar yaparlar. Da Proje Bedeli x 0,96 (Fidan Bedeli, işçilik, malzeme ve diğer giderler 

hariç)
Serbest/Serbest Yeminli Ormancılık 

Büro/Şirketi

Adet Maliyet=Maktu Ücret+ (a+b+c+d+e) +f+g

Adet Her Plan Ünitesi İçin 5.500,00 TL Maktu ücret X Plan Adedi

Ha a) Seçme, Devamlı Orman vs aynı yaşlı 2-3 kapalı Üretim (Eko 
fonk) Ormanı alanlarında Alan x17,10

Ha. b) Diğer fonksiyonlu 2- 3 kapalı ve tüm 1 kapalı orman alanlarında 
Alan x 7,10

Ha.
c) a ve ab çağı ormanlarda : (Alan X 2,40)+
(ab çağındaki alan 450 hektar ve büyükse 450x 14,70 , 450 ha dan 
küçükse (ab çağı alan X 14,70)

Ha. d) Boşluklu kapalı ormanlarda : Alan X 1,06

14

48 84 01 Devlet ormanları amenajman planlarının yapılması

Ağaç Tespit Teknik Raporu

46

84 04

45

84 03

İmara   Konu   Sahipli   (Tapulu)   Parsellerde Yapılacak   Ağaç   
Röleve   Planı   ve   Teknik Raporu Parsel Serbest/Serbest Yeminli Ormancılık 

Büro/Şirketi

Serbest/Serbest Yeminli Ormancılık 
Büro/Şirketi

Devlet ormanlarında Orman Amenajman Yönetmeliğine uygun olarak heyet olarak amenajman planı yapılır.
Diri örtünün yoğun, arazinin sarp ve yıllık ortalama yağışın bol olduğu ormanlarda %20, Diri örtünün yoğun 
veya arazinin sarp olduğu ormanlarda %10 artırılarak uygulanır.

Güncel ağaç röleve planı yapılmış bir sahadaki ağaç, ağaçcık, çalı ve bitki varlığının bakımı ile ilgili teknik 
bakım raporunun hazırlanması. Dosya Serbest/Serbest Yeminli Ormancılık 

Büro/Şirketi

İmara Konu Sahipli arazilerde mevcut ağaç, ağaçcık ve çalıların ağaç röleve planı ve teknik raporun 
hazırlanması yapılır.



Ha. e)Verimli baltalık ormanlarda Alan X 2,30

Adet f) Amenajman plan raporunun yazılması: 
19.500 TL Uygulama= 19.500x Plan Ünitesi Adedi

Adet
g)Amenajman plan çıktısı (her plan ünitesi için; 4 nüsha
plan ciltlemesi, 12 adet harita çıktısı ve bezleme) : Plan Ünitesi adedi 
* 4.500,00 TL

Ha a) 5 Ha. kadar                 a= 10.000,00 TL
Ha b) 5,1-25 Ha. arası          b= a+ (275,00 x Alan)
Ha c) 25,1 Ha ve yukarısı     c= b+ (100,00x Alan)

Ha a) 5 Ha. Kadar alanlar için      a=5.000,00 TL

Ha b) 5,1 Ha. Ve yukarısı için     b= a+ (85,00x Alan)

84 04 Orman amenajman planlarının 
sayısallaştırılması

Amenajman planına konu olan plan ünitesinde (Ormanlık+Ormansız=Genel alan) mevzuata uygun çalışmalar 
yapılır. Ha Birim ücret:4,50 TL/Ha 

Uygulama= 4,50x Genel Alan
Serbest/Serbest Yeminli 
Ormancılık Büro/Şirketi

89 05 Amenajman çalışmalarının denetlenmesi Devlet ormanlarında yapılan amenajman planları ilgili mevzuatına göre serbest yeminli meslek mensuplarınca 
denetim çalışmaları yapılır. Ha

Maktu Ücret : 11.500,00 TL 
Birim ücret :1,00 TL/Ha
Uygulama = 11.500,00 + 1,00x Ormanlık Alan

Serbest/Serbest Yeminli 
Ormancılık Büro/Şirketi

Maktu Ücret: 3.000 TL
Uygulama= Maktu ücret + AZKx(a+b+c)

a)2 ve 3 Kapalı Ormanlarda;                 Alan x 3,00
b)1 ve Boşluklu Kapalı Ormanlarda;     Alan x 3,7
c) Ağaçsız Orman Alanlarında;             Alan x 4,5  
Diri örtünün yoğun ve/veya arazinin sarp (ağır.ort.eğim >% 45) olduğu 
ormanlarda x 1,10 AZK uygulanır.

84 07
Ormanlık Sahalarda Ekoturizm Yönetim 
Planı ve Alan Kullanımı Vaziyet Planı 
yapılması.

Orman idaresinin mevzuatına uygun olarak plan hazırlanır. Km a) 5 km’ye kadar (5 km dahil) 5.500,00 TL
b) 5 km’den büyük a+(450 x (Km-5)) TL

Serbest/Serbest Yeminli 
Ormancılık Büro/Şirketi

84 01 Orman sınırlaması 6831 sayılı Orman Kanunu kapsamında orman sayılan yerler tespit edilerek sınırları belirlenir Ha
Maktu ücret: 1.900,00 TL 
Birim ücret: 2,10 TL/Ha
Uygulama=1.900,00+(Alan x 2,10)

Serbest/Serbest Yeminli 
Ormancılık Büro/Şirketi

m a) 100 m ye kadar               1.750,00 TL

m b) 101 m. den yukarısı için  1.750,00+(190,00 x Uzunluk)

m a) 100 m ye kadar                1.250,00 TL

m b) 101 m. den yukarısı için   1.250,00+(190,00 x Uzunluk)

Maktu ücret: 210 TL

Birim Fiyat m3= 4,20 TL
Uygulama= Maktu ücret + (DKGH x 4,20)

84 05
Orman sayılmayan yerlerdeki ağaç ve 
ağaçcıklardan faydanılmasına
yönelik inceleme ve değerlendirme raporu.

Mevzuatı gereği ilgililer tarafından inceleme ve değerlendirme raporu düzenlenir. adet Maktu ücret: 525 TL Serbest/Serbest Yeminli 
Ormancılık Büro/Şirketi

50 84 01 Arazinin, vasıf tayini ve mülkiyet işlemleri 
açısından yorumlanması

Arazinin 6831 sayılı Orman Kanunu kapsamında vasıf tayini ve mülkiyet tespiti açısından yorumlanmasına 
ilişkin iş ve işlemler yapılır. Ha

Maktu ücret: 2.000,00 TL 
Birim ücret:2,10 TL/Ha
Uygulama=2.000,00+(Alan x 2,10)

Serbest/Serbest Yeminli 
Ormancılık Büro/Şirketi

15

84 03 Özel ağaçlandırma ve imar ıslah 
sahalarında amenajman planı yapılması

48

84 02 Özel ormanlarda amenajman planı 
yapılması

49

84 02 3116 sayılı Kanuna göre Orman sınırları 
aplikasyonu

84 06 Odun Dışı Orman Ürünlerinin Envanteri 
ve Planlaması Çalışmalarının yapılması

302 Sayılı “Odun Dışı Orman ürünlerinin Envanteri ve Planlaması İle Üretim ve Satış Esasları” tebliğine göre 
tür bazında envanter ve planlama çalışmaları yapılarak faydalanma planları hazırlanacaktır. Birim fiyat tarife 
ücreti hesaplamasına ulaşım giderleri dahil edilmemiştir.

Adet Serbest/Serbest Yeminli 
Ormancılık Büro/Şirketi

3116 sayılı Kanuna göre yapılan orman kadastrosu sınırlarının araziye aplikasyonu.

84 04
Orman  sayılmayan  yerlerdeki  ağaç ve    
ağaçcıklardan    faydanılmasına yönelik          
müracaat dosyası hazırlanması.

Mevzuatı gereği istenen belgeler ile kesilmesi istenen ağaçların işaretlenmesi ve dikili ağaç tutanağının 
düzenlenerek bir dosya halinde idareye sunulması (sahaya ulaşım giderlerinin tapulu kesimi yaptıracak kişi 
tarafından sağlanması kaydı ile)

M3 Serbest/Serbest Yeminli 
Ormancılık Büro/Şirketi

84 03 6831 sayılı Kanuna göre Orman sınırları 
aplikasyonu 6831 sayılı Kanuna göre yapılan orman kadastrosu sınırlarının araziye aplikasyonu Serbest/Serbest Yeminli 

Ormancılık Büro/Şirketi

Serbest/Serbest Yeminli 
Ormancılık Büro/Şirketi

Gerçek ve tüzel kişilere ait ormanlarda mevzuatına uygun olarak amenajman planı yapılır.
Serbest/Serbest Yeminli 
Ormancılık Büro/Şirketi

Gerçek ve tüzel kişilere ait özel ağaçlandırma ile kurulan ormanlarda mevzuatına uygun olarak amenajman 
planı yapılır.



Tescilli Orman Kadastro Haritalarının hazırlanması, boyanması (Köy, belde, mahalle her biri ayrı 
birim) Birim 2.400,00 TL

Belge ve bilgilerin çoğaltılması (Köy, belde, mahalle her biri ayrı birim) Birim 420,00 TL

Orman sınırları işlenmiş (Koordinatsız) Adet 2.900,00 TL
Orman sınırları işlenmiş (Koordinatlı) Adet 2.000,00 TL
3402 Sayılı Kanunun "EK Mad. 4" hükümlerince 2/B vasfı ile tescili
yapılmış parsellerin bulunduğu 2/B bloklarının ilan edilmiş orman kadastrosu paftası ile 
çakıştırılması

2/B Blok 
Adeti 8,90 TL

Güncel Maliye Hazinesi adına orman vasfı ile kayıtlı taşınmazların ilan edilmiş orman paftalarına 
işlenmesi

Tescilli
Orman 

Alanı(Ha)
6,80 TL

Yaklaşık sayısal ilan edilmiş orman kadastro paftaları ile yaklaşık sayısal kadastro paftalarının 
çakıştırılarak sayısallaştırılacak tescilsiz orman ve 2/B alanları ile tescilli orman ve 2/B alanlarının 
isabet ettiği kadastro paftalarının tespiti. Tespit edilen bu paftaların sayısallaştırılarak Kadastro 
Müdürlüğüne onaylatılması

Orman 
Kadastro Pafta 

Adeti
38,90 TL

Komşu Köylerle Kenarlaşma Komşu Köy 
Adeti 47,30 TL

Orman sınır nokta ve hatlarının kadastro parselleri ile irtibatlandırılması Tes. Es. Or. 
Alanı (Ha) 1,40 TL

Orman ve 2/B noktalarının zeminde ölçülmesi O.S.Nokta 
Adeti 1,50 TL

Orman ve 2/B alanlarına kenarlaşankadastral parsellerin ölçülmesi Kad.Par. Adeti 7,90 TL

En son ilan edilen orman kadastro çalışmasına ait tutanak esas alınarak hatalı ve olması gereken 
durumu gösterir 1/5000 ölçekli orman
kadastro haritalarının kadastro müdürlüğünce onaylı bir şekilde hazırlanması

Or. Kad. Paf. 
Adeti 57,80 TL

Aplikasyon, ölçü, hesap, çizim, hata ve kaynaklarının birim bazında her orman sınır noktasının 
düzeltme gerekçesinin belirlenmesi.

O.S.Nokta 
Adeti 1,90 TL

Orman ve 2/B alanlarının koordinat özet çizelgelerinin kadastro müdürlüğünce onaylı olarak 
hazırlanması

O.S.Nokta 
Adeti 0,80 TL

Tapu Sicil Kütüklerinin Taranarak Orman Parsellerinin Tesbiti Adet 1,70 TL

Orman Kadastro Tutanak Defteri Taramaları (Defter Adeti) Adet 5,30 TL
Vasfı Orman Olan Tapuların Excel Dosyasına Kayıt Edilmesi Adet 1,60 TL
Orman Kadastro Paftalarının Mevcut Tapularla Karşılaştırılarak Eksik Olan Parsellerin Tesbit 
Edilmesi Adet 1,60 TL

Nedcat Ortamındaki Alansal Verilerle Mevcut Tapu Alanlarının Karşılaştırılması Adet 1,60 TL
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84 01
3402 sayılı Kanuna göre ilan edilmiş 
kesinleşmiş tescilli yerlerde 
sonuçlandırma dosyalarının tanzimi

84 03
Tescil Engeli Bulunan Orman 
Kadastro Dosyalarının Tescile Hazır 
Hale Getirilmesi

84 04

Orman sınırlarının dışında olup, 
orman vasfı ile tahsisi alınan tapulu 
Hazine taşınmazının orman kadastro 
paftalarına işlenerek alanlar cetvelinin 
düzenlenmesi

Serbest/Serbest Yeminli Ormancılık 
Büro/Şirketi

Serbest/Serbest Yeminli Ormancılık 
Büro/Şirketi

Serbest/Serbest Yeminli Ormancılık 
Büro/Şirketi

84 02 Parsel krokileri Serbest/Serbest Yeminli Ormancılık 
Büro/Şirketi



Vasfı Orman Olan Tapuların Köşe Koordinatlarıyla Birlikte Nedcat Ortamına Tabaka Olarak İşlenmesi Adet 1,70 TL

Orman kadatro haritası hazırlanması ve alanlar cetveli düzenlenmesi( Her bir orman kadastro dosyası 
için) Adet

Maktu ücret: 210,00 TL.
Her A0 veya A1 harita çıktısı; 
15,80 TL.

1-Orman Kadastro Komisyonu tarafından tutanakla belirlenen orman
sınır ve 2/B parsel noktalarının “Teknik Esaslar” uyarınca ölçülmesi, Adet 26,30 TL

2-Yüklenici tarafından, yapılan ölçüye ilişkin ham değerlerin Kadastro
Kontrol Mühendisine kontrol ettirilerek onay alınması ve koordinatların hesaplanması,( her bir sınır 
noktası için)

Adet 5,30 TL

3-Çalışılacak birime ait sayısal arazi kadastro projesinin  düzenlenmesi ve kontrolü;
a)-İlan edilen çalışma alanının sayısal projede oluşturulması ve çalışma alanı sınır krokisinin 
hazırlanması,
b)-Tapuda  kayıtlı  bulunan  orman  parselleri  ile  sayısal  projede  bulunan orman  parsellerinin  
karşılaştırılması,  (kesinleşmiş  mahkeme  kararı  il orman  olan,  tahsisen  alınarak  cinsi  orman  olarak  
değiştirilen,  kadastro tespitinden gelen tüm orman parsellerinin) eksik olan  orman parsellerini projeye 
aktarılması,
c)-Çalışılan birime ait sayısal projenin komşu birimlerin sayısal projeleri ile çakıştırılarak kontrol 
edilmesi,
d)-Çalışma   yapılacak   birimde   ormanlık   alandan   verilen   izin   irtifa sahalarının sayısal projeye 
işlenmesi,
e)-Çalışma yapılacak birimde unutulan orman çıkması halind komisyonca sınırlandırılan   orman   
parselinin   ölçülmesi,   (gerektiğind   parsellerin sayısallaştırması), alanlarının hesaplanması ve projed 
gösterimi,
f)-Sayısal   projenin   OGM   tabaka   yapısına   uygun   hale   getirilmes yapılacaktır.   Ancak   Kadastro   
Müdürlüğünden   temin   edilen   sayıs projelerde  herhangi  bir  eksiklik  veya  düzeltmeyi  gerektirecek  
durumun ortaya çıkması halinde Kadastro Kontrol Mühendisi ile birlikte çalışmala yürütülerek  proje  
güncel  hale  getirildikten  sonra  OGM  tabaka  yapısın uygunlaştırılacaktır,
(her bir kadastro birimi için)

Adet 1.575,00 TL

4-Ölçüsü yapılan orman sınır ve 2/B parsel noktalarına ait koordinatların OGM tabaka yapısına uygun 
hale getirilen sayısal arazi kadastro projesine aktarılarak tutanak defterine uygun olarak orman ve 2/B 
parsellerinin hatlarının bağlanması ve nokta adlarının verilmesi, alanlarının hesaplanması,( her bir 
kadastro birimi için)

Adet 735,00 TL

5-Kadastro kontrol mühendisi ile kurumun Harita Mühendisi yetki ve
sorumluluğunda sayısal Orman Kadastroprojelerinin oluşturulması, ( her bir kadastro birimi için) Adet 525,00TL

6-Yüklenici   tarafından   “Teknik   Esaslar”   uyarınca   ölçü   krokilerinin yüzölçümü hesaplarının 
yapılarak alan hesap  cetvellerinin,  koordina öze cetvelleri ile ölçü özet karnelerinin hazırlanması,( her 
bir A4 sayfası için)

Adet 3,20 TL

7-Teknik İzahnameye uygun Alanlar Cetvelinin hazırlanması, Adet 52,50 TL

8-Orman Kadastro Haritalarının Teknik İzahnemeye uygun olarak hazırlanması, 5000’lik  paftalandırma 
yapılarak BÖHHBÜY kapsamında Orman Kadastro Haritalarının 1/5000 ölçekli olarak çizdirilmesi, 
tabaka yapısının OGM standardına uygunlaştırılması,( her bir A1 veya A0 harita çıktısı için)

Adet 15,80 TL
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84 4

84 05
Orman Kadastro çalışmalarında 
orman sınırlandırma işi dışındaki 
diğer iş ve işlemlerin yapılması

Serbest/Serbest Yeminli 
Ormancılık Büro/Şirketi



9-Orman Kadastro Başmühendisliğince düzenlenen belgeleri ve ilanları ihtiva eden Kısım I İdari ve 
Hukuki Belgeler Dosyasının, Kısım II Teknik Belgeler Dosyasının (çalışma alanı sınır krokisi, ham 
ölçü değerleri, alan kontrol tabloları, parsellerin alan hesap cetvelleri, parsellerin ölçü krokileri, 
koordinat özet cetvelleri), Kısım III Haritalar Dosyasının(1/5000 ölçekli orman kadastro haritaları), 
Kısım IV Tutanak Suretleri ve İlanlar Dosyasının(Orman Kadastro tutanaklarının Komisyonca 
hazırlanan suretleri ve ilanlara ilişkin belgeler), Kısım V Alanlar Cetveli Dosyasının (Teknik 
İzahnameye uygun Alanlar Cetveli), oluşturulması

Adet Maktu ücret: 2.100,00 TL
Her A4 sayfa için ; 3,20 TL
Her A1 veya A0 harita için; 15,80 TL

10- Çalışmalar bitirildikten sonra öncelikle Orman Kadastro Başmühendisliği,      Kurumun      
Harita      Mühendisi      ve      Kadastro Müdürlüğünce görevlendirilen kontrol mühendisince 
incelenen ve varsa gerekli düzeltmeleri yapılan ve yukarıda 9, Maddelerde belirtilen dosyalar 
tanzim edilerek 1 takım klasör halinde (Klasör ön yüz ve klasör sırtlık bilgileri yazılmış olarak ve 
taranmış olarak kısım1, çıktı olarak tutanaklar, alanlar cetveli ve teknik evraklar, proje cd si ile) 
Şekli ve
Hukuki İnceleme için Orman Kadastro Başmühendisliğine teslim edilmesi ( bir takım klasör)

Adet 210,00 TL

11- Şekli ve Hukuki İnceleme sonrasında Orman Kadastro Başmühendisliğince yapılan düzeltme 
proje ve dosyasında değişikliği gerektirdiğinde, tüm düzeltmeler yüklenici tarafından (yeni ölçü 
yapılması, proje ve alan hesaplarının yenilenmesi, yeni ölçü krokilerinin hazırlanması, yeni 
koordinat cetvellerinin hazırlanması, Alanlar Cetvelinin düzeltilmesi, haritaların düzeltilmesi, 
düzeltilmiş haritaların çizdirilmesi ve diğer düzeltmeler) yapılması,( her düzeltilen sayfa ve harita 
için)

Adet Her A4 sayfa için; 3,20 TL
Her A1 veya A0 harita için;26,30 TL

12- Düzeltme işlemlerinden sonra hazırlanan 1/5000 ölçekli Orma Kadastro Haritaları ve Kısım II 
teknik belgeler dosyasının tanzim edilmesi, Bölge Müdürlüğü Harita Mühendisi ve Başmühendisc 
imzalandıktan sonra ilgili Kadastro Müdürlüğünce dosyanın kontrolünü yaptırılması için gerekli iş 
ve işlemlerin takip edilmesi ve kontrol onay alınıp     Kontrol     Mühendisince     imzalanması     
varsa     eksiklikleri giderilmesi,( bir kadastro birimi için)

Adet 525,00 TL

13- Kontrol Onayından sonra Kısım I, Kısım II, Kısım III, Kısım IV, Kısım V dosyalarını ihtiva 
eden Orman Kadastro dosyası çoğaltılarak Klasör halinde asgari 9 (Dokuz) adet olmak üzere gerek 
olan birimlerde
daha fazla sayıda hazırlanarak Başmühendisliğe teslim edilmesi,(bir takım klasör)

Adet 210,00 x istenen klasör sayısı

Kontrol mühendisinin onayını müteakiben hazırlanan Orman Kadastro Dosyasının tüm muhteviyatı 
taranarak Manyetik ortamda (CD içerisinde)
Orman Kadastro dosyaları sayısı kadar çoğaltılarak Orman Kadastro Başmühendisliğine teslim 
edilmesi, (bir kadastro birimi için)

Adet Maktu ücret: 210,00 TL
Her A4 sayfa taraması için;2,10 TL.

84 06 Rüzgar Ölçüm Direği İzin Dosyası Tanzimi Orman Kanununun 17/3 ve 18 inci Maddelerinin Uygulama Yönetmeliğine göre hazırlanır. Adet 4.200,00+(Direk SayısıX1.100,00TL) Serbest/Serbest Yeminli Ormancılık 
Büro/Şirketi

Adet a) 5 Türbine kadar          6.500,00 TL

Adet b) 5 Türbinden fazla       6.500,00+(600,00 X Türbin sayısı)

Adet a) 5 Türbine kadar          8.500,00 TL
Adet b) 5 Türbinden fazla      8.500,00+(600,00 X Türbin sayısı)

Km c) Yol Güzergahı           Tarifeden

18

Serbest/Serbest Yeminli Ormancılık 
Büro/Şirketi
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84 5

84 Serbest/Serbest Yeminli Ormancılık 
Büro/Şirketi

Serbest/Serbest Yeminli Ormancılık 
Büro/Şirketi84 07 Rüzgar elektrik santrali ön izin dosyası tanzimi Orman Kanununun 17/3 ve 18 inci Maddelerinin Uygulama Yönetmeliğine göre hazırlanır. 

08 Rüzgar elektrik santrali kesin izin dosyası tanzimi Orman Kanununun 17/3 ve 18 inci Maddelerinin Uygulama Yönetmeliğine göre hazırlanır. 



Km d) Enerji Nakil Hattı Tarifeden
Ha e) Ağaç Röleve Planı Tarifeden

Adet Ön İzin Dosya Tanzimi: 6.500,00 TL
Adet Kesin İzin Dosya Tanzimi: 14.000,00 TL

84 10
HES kazı fazlası malzeme döküm alanı proje
tanzimi

Orman Kanununun 17/3 ve 18 inci Maddelerinin Uygulama Yönetmeliğine göre 
hazırlanır. Adet 2.500,00 TL

Serbest/Serbest Yeminli 
Ormancılık Büro/Şirketi

Adet Ön izin dosyası tanzimi: 6.500,00 TL

84 12
HES, GES, RES,BES,JES, NES,TES
Revizyon dosya tanzimi 

Orman Kanununun 17/3 ve 18 inci Maddelerinin Uygulama Yönetmeliğine göre 
hazırlanır. Adet 12.000,00 TL

Serbest/Serbest Yeminli 
Ormancılık Büro/Şirketi

Maktu ücret:3.000,00 TL
Birim ücret:750,00 TL/Km
Uygulama=3.000,00+(Km x 750,00)

Yol güzergahı hattı               2.800 + (Km x 450 )

Petrol/Doğalgaz Boru hattı 2.800 + (Km x 450 )

Atık su hattı                        2.800 + (Km x 450 )

Su isale hattı                        2.800 + (Km x 450 )

a) 1 Ha. Kadar           a=3.000,00 TL
b) 1-10 Ha kadar       b= a + (Ha. X 100,00)
c) 10-50 Ha. Kadar   c= b + (Ha x 50,00)
d) 50 veYukarısı        d= c + (Ha x 25,00)

84 16
6831/16,17, 18 ve 52 Madde Danışmanlık ücreti 6831 sayılı Kanunun 16, 17, 18 ve 52 nci maddelerine göre danışmanlık yapılması Adet 4.000,00 TL

Serbest/Serbest Yeminli 
Ormancılık Büro/Şirketi

Ön İzin: 3.500,00 TL
Kesin İzin: 5.200,00 TL

Adet 2 Adet kuyuya kadar a=2.800,00 TL
Adet 5 Adet kuyuya kadar b=5.000,00 TL

Adet 5 Adet kuyu ve yukarısı için c=b + (330,00 x (Adet-4))

84 19
16. Maddeye göre tarifede bulunmayan diğer ön izin 
dosya tanzimi Orman Kanununun 16. Maddesi Uygulama Yönetmeliğine göre dosya hazırlanır. Adet 6.000,00 TL.

Serbest/Serbest Yeminli 
Ormancılık Büro/Şirketi

Adet Dosya Baz Fiyatı:4.100,00 TL
Km Enerji Nakil Hattı Tarifeden
Km Yol Güzergahı Tarifeden

84 21

Maden arama izin dosya tanzimi
İşverenin vereceği arama (sondaj) noktalarının koordinatlarının haritalara İşlenmesi, 
Vaziyet planı hazırlanması, ekleri ile birlikte Orman Kanunun 16 ıncı maddesi 
Uygulama Yönetmeliğine göre dosya hazırlanması. 

Adet a) 1-25 adet sondaj arası          :5.000,00
b) 26 adet sondaj ve yukarısı   :5.000,00 + (Adet x 9,00)

Serbest/Serbest Yeminli 
Ormancılık Büro/Şirketi

19

Serbest/Serbest Yeminli 
Ormancılık Büro/Şirketi

84 20

17. ve 18. Maddelere göre tarifede yer almayan diğer 
izinlerde dosya tanzimi

Orman Kanununun 17/3 ve 18 inci Maddelerinin Uygulama Yönetmeliğine göre 
hazırlanır. 

84 18
Orman Kanununun 17/3 ve 18 inci Maddelerinin Uygulama Yönetmeliğine göre 
hazırlanır. 

Orman Kanununun 17/3 ve 18 inci Maddelerinin Uygulama Yönetmeliğine göre 
hazırlanır. 

Serbest/Serbest Yeminli 
Ormancılık Büro/Şirketi

Su kuyusu ve sondaj izni ile ilgili dosya tanzimi

Serbest/Serbest Yeminli 
Ormancılık Büro/Şirketi

Serbest/Serbest Yeminli 
Ormancılık Büro/Şirketi

84 13

Enerji nakil, telefon hattı dosya tanzimi KmOrman Kanununun 17/3 ve 18 inci Maddelerinin Uygulama Yönetmeliğine göre 
hazırlanır. 

84 11

Güneş enerji santrali (GES)
Adet Kesin izin dosyası tanzimi: 12.000,00 TL

Orman Kanununun 17/3 ve 18 inci Maddelerinin Uygulama Yönetmeliğine göre 
hazırlanır. 

Serbest/Serbest Yeminli 
Ormancılık Büro/Şirketi

84 09
Hidroelektrik santrali (HES)

Serbest/Serbest Yeminli 
Ormancılık Büro/Şirketi

Orman Kanununun 17/3 ve 18 inci Maddelerinin Uygulama Yönetmeliğine göre 
hazırlanır. 

51

84 14

GSM ve İnternet servis sağlayıcı baz istasyonu, R/L 
Tesisi, Radyo-Televizyon verici istasyonu ve antenleri 
dosya tanzimi

84 15
Muhafaza ormanlarında ruhsat görüş talepleri dosya 
hazırlama İlgili mevzuatına göre hazırlanır.

Su isale hattı, Atık su, Petrol, Doğalgaz boru hatları ve 
Yol güzergahı dosya tanzimi

Orman Kanununun 17/3 ve 18 inci Maddelerinin Uygulama Yönetmeliğine göre 
hazırlanır. 

84 17

Ha

Serbest/Serbest Yeminli 
Ormancılık Büro/Şirketi

Serbest/Serbest Yeminli 
Ormancılık Büro/Şirketi

Km

Adet



84 22 Maden İşletme İzin Dosyası Tanzimi İşverenin verdiği işletme yapılacak sahalara ait koordinatların haritalara  işlenmesi, vaziyet planının hazırlanması, 
ekleri ile birlikte Orman Kanununun 16 ncı Maddesinin Uygulama Yönetmeliğine göre dosya hazırlanır. Adet 5.000,00 TL/Bir dosya Serbest/Serbest Yeminli Ormancılık 

Büro/Şirketi

84 23 Maden Tesisi İzin Dosyası Tanzimi
İzne konu maden tesislerinin işveren tarafından verilen koordinatlarının haritalara işlenmesi, vaziyet planının 
hazırlanması, ekleri ile birlikte Orman Kanununun 16 ncı Maddesinin Uygulama Yönetmeliğine göre dosya 
hazırlanması.

Adet 5.000,00 TL/Bir dosya Serbest/Serbest Yeminli Ormancılık 
Büro/Şirketi

84 24 Maden alt yapı tesisi izin dosya tanzimi İzne konu alt yapı tesislerine ait koordinatların haritalara işlenmesi, vaziyet planının hazırlanması, ekleri ile 
birlikte Orman Kanununun 16 ncı Maddesinin Uygulama Yönetmeliğine göre dosya hazırlanması. Adet 5.500,00 TL/Bir dosya Serbest/Serbest Yeminli Ormancılık 

Büro/Şirketi

84 25 Rehabilitasyon projesi (Yönetmeliğin 18/1 ve 18/5 Mad. 
Göre) Orman Kanununun 16 ncı Maddesinin Uygulama Yönetmeliğine göre dosya hazırlanır. Adet 5.000,00 TL/Bir dosya Serbest/Serbest Yeminli Ormancılık 

Büro/Şirketi

84 26 Revize rehabilitasyon projesi yapılması Orman Kanununun 16 ncı Maddesinin Uygulama Yönetmeliğine göre dosya hazırlanır Adet 5.000,00 TL/Bir dosya Serbest/Serbest Yeminli Ormancılık 
Büro/Şirketi

84 27 Eski maden sahaları için rehabilitasyon projesi yapılması Orman Kanununun 16 ncı Maddesinin Uygulama Yönetmeliğine göre dosya hazırlanır Adet 5.200,00 TL/Bir dosya Serbest/Serbest Yeminli Ormancılık 
Büro/Şirketi

a) 1 Ha. Kadar                 a=2.800,00 TL

b) 1,1-10 Ha kadar          b= a + ((Alan-1) X 100,00)

c) 10,1-50 Ha. Kadar       c= b + ((Alan-10) x 50,00)

d) 50,1 veYukarısı           d= c + ((Alan-50) x 25,00)

84 30 Define arama ve arkeolojik kazı izin dosya tanzimi Plan ünitesi bazında olmak üzere Orman Kanununun 17/3 ve 18 inci Maddelerinin Uygulama Yönetmeliğine göre 
dosya hazırlanır. Adet 2.500,00 TL Serbest/Serbest Yeminli Ormancılık 

Büro/Şirketi

84 31 Odun kömürü ocağı izinleri Plan ünitesi bazında olmak üzere Orman Kanununun 17/3 ve 18 inci Maddelerinin Uygulama Yönetmeliğine göre 
dosya hazırlanır. Adet 1.700,00 TL Serbest/Serbest Yeminli Ormancılık 

Büro/Şirketi

20

Ha

Kademeli Kapatma Planı yapılması84 29

Serbest/Serbest Yeminli Ormancılık 
Büro/Şirketi

Orman Kanununun 16 ncı Maddesinin Uygulama Yönetmeliği ile Orman Kanununun 17/3 ve 18 Maddelerinin 
Uygulama Yönetmeliklerine göre; pasa döküm sahası, katı atık bertaraf tesisi depolama alanı, hafriyat döküm 
alanı vb. konularda verilen izinlerden, bu iki yönetmelikte tanımlanan kademeli kapatma planı mevzuata uygun 
olarak yapılır.

Adet 4.200,00 TL Serbest/Serbest Yeminli Ormancılık 
Büro/Şirketi

51

Teknik rapor tanzimi2884 Orman Kanununun 16 ncı Maddesinin Uygulama Yönetmeliğine göre dosya hazırlanır



10,1-20 m2 ye kadar  1500,00 TL

20,1 ve yuk.              1500,00 + (50,00 x Tabela alanı m2- 20)

84 33 Termik santral (TES) ön izin dosyası tanzimi Orman Kanununun 17/3 ve 18 inci Maddelerinin Uygulama Yönetmeliğine göre hazırlanır. Adet 6.500,00 TL Serbest/Serbest Yeminli Ormancılık Büro/Şirketi
Adet Kesin izin dosya tanzimi    : 14.000,00 TL
Km Yol Güzergahı                  : Tarifeden
Km Enerji nakil hattı                : Tarifeden
Ha Ağaç röleve planı              :Tarifeden

Adet Ön izin dosyası tanzimi       : 4.000,00 TL

Adet Kesin izin dosyası tanzimi   : 6.500,00 TL

84 36 Liman geri hizmet alanı ön izin dosyası tanzimi Orman Kanununun 17/3 ve 18 inci Maddelerinin Uygulama Yönetmeliğine göre hazırlanır. Adet 4.500,00 TL. Serbest/Serbest
Yeminli Ormancılık Büro/Şirketi

84 37 Liman geri hizmet alanı kesin izin dosyası tanzimi Orman Kanununun 17/3 ve 18 inci Maddelerinin Uygulama Yönetmeliğine göre hazırlanır. Adet 7.500,00 TL Serbest/Serbest Yeminli Ormancılık Büro/Şirketi

84 38 İzin sahalarının Kontrolü Orman Kanununun 16 ncı Maddesinin Uygulama Yönetmeliğine göre verilen izinlerin yönetmelik 
hükümlerine göre kontrolü

Ha

a) 1 Ha. Kadar          a=3.000,00 TL
b) 1,1-10 Ha kadar     b= a + ((Alan-1). X 110,00)
c) 10,1-50 Ha. Kadar c= b + ((Alan-10) x 55,00)
d) 50,1 veYukarısı      d= c + ((Alan-50) x 30,00))

Serbest/Serbest Yeminli Ormancılık Büro/Şirketi

84 39 İzin sahalarının Kontrolü Orman Kanununun 17/3 ve 18 inci Maddelerinin Uygulama Yönetmeliğine göre verilen izinlerin 
yönetmelik hükümlerine göre kontrolü

Ha

a) 1 Ha. Kadar           a=3.000,00 TL
b) 1,1-10 Ha kadar      b= a + ((Alan-1) X 90,00)
c) 10,1-50 Ha. Kadar  c= b + (Alan-10)x 45,00
d) 50,1 veYukarısı       d= c + (Alan-50)x 25,00

Serbest/Serbest
Yeminli Ormancılık Büro/Şirketi

5 Ha’a kadar maktu ücret 6.500,00 TL

5 Ha’dan büyük sahalar için Ha başına 30,00 TL 
Uygulama= 6.500,00 TL + ((Alan-5) x 30,00)

5 Ha’a kadar maktu ücret 14.000,00 TL

5 Ha’dan büyük sahalar için Ha başına 30,00 TL  
Uygulama= 14.000,00 TL+ ((Alan-5) x 30,00)

Ön izin 6.500,00 TL

Kesin İzin 14.000,00 TL

5 Ha.'a kadar maktu ücret 6.500,00 TL

5 Ha.'dan sonrası için Ha. Başına 35,00 TL
Uygulama=6.500,00 TL + ((Alan-5)x 35,00 )
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84 32 İletişim panosu izin dosya tanzimi m2

84 35 Katı atık bertaraf ve düzenli depolama tesisleri izin 
dosyası tanzimi

Orman Kanununun 17/3 ve 18 inci Maddelerinin Uygulama Yönetmeliğine göre hazırlanır. 

84 40 Havaalanı ön izin dosya tanzimi Orman Kanununun 17/3 ve 18 inci Maddelerinin Uygulama Yönetmeliğine göre hazırlanır. 

41

84 34 Termik santral (TES) kesin izin dosyası tanzimi Orman Kanununun 17/3 ve 18 inci Maddelerinin Uygulama Yönetmeliğine göre hazırlanır. 

1-10 m2 ye kadar      1000,00 TL

Serbest/Serbest Yeminli Ormancılık Büro/Şirketi

Orman Kanununun 17/3 ve 18 inci Maddelerinin Uygulama Yönetmeliğine göre hazırlanır. Serbest/Serbest Yeminli Ormancılık Büro/Şirketi

Serbest/Serbest Yeminli Ormancılık Büro/Şirketi

Serbest/Serbest Yeminli Ormancılık Büro/Şirketi

Serbest/Serbest Yeminli Ormancılık Büro/Şirketi

84

Serbest/Serbest Yeminli Ormancılık Büro/Şirketi

84 43 Baraj ve gölet izni dosya tanzimi Orman Kanununun 17/3 ve 18 inci Maddelerinin Uygulama Yönetmeliğine göre hazırlanır. Adet Serbest/Serbest Yeminli
Ormancılık Büro/Şirketi

84 42 Patlayıcı madde deposu emniyet alanı,Yeraltı 
Depolama tesisleri dosya tanzimi

Orman Kanununun 17/3 ve 18 inci Maddelerinin Uygulama Yönetmeliğine göre hazırlanır. Adet

Havaalanı Kesin dosya tanzimi Orman Kanununun 17/3 ve 18 inci Maddelerinin Uygulama Yönetmeliğine göre hazırlanır. Adet



Ön izin 3.500,00 TL
Kesin İzin 4.500,00 TL
Ön izin 3.500,00 TL
Kesin İzin 4.500,00 TL
Ön izin 3.500,00 TL
Kesin İzin 4.500,00 TL
Ön izin 3.500,00 TL
Kesin İzin 4.500,00 TL
Ön izin 6.500,00 TL
Kesin İzin 14.000,00 TL
Ön izin 6.500,00 TL
Kesin İzin 14.000,00 TL
Ön izin 6.500,00 TL
Kesin İzin 14.000,00 TL
5 Adete kadar 3.500,00 TL
5 Adetten sonra adet başına 120,00 TL
Ön İzin:3.000,00 TL
Kesin İzin:4.000,00 TL

84 53 Ön İzin:3.500,00 TL
Kesin İzin:5.000,00 TL

52 84 01 Hava fotoğrafları ile uydu görüntülerini 
yorumlama ve mevcut haritalar üzerine işleme

Hava fotoğrafları ile uydulardan sağlanan görüntülerin teknik,idari, 
hukuki, ekonomik ve benzeri ormancılık amaçları doğrultusunda 
yorumlanması ve elde edilen verilerin orman ve ormancılığa yönelik 
envanter ve planlama çalışmalarında kullanılması faaliyetleri yapılır.

Ünite 5,500.00 TL Serbest/Serbest Yeminli
Ormancılık Büro/Şirketi

84 01 Orman yangınları

Orman yangınlarını önleme ve yangınla mücadele çalışmalarına esas 
olmak üzere, etüt, planlama ve projelendirme çalışmaları yapılır.
Yangın ile mücadele için kurulan ilk müdahale ve hazır kuvvet 
ekipleri yönetilir ve kontrol edilir.

Ünite 5,000.00 TL Serbest/Serbest Yeminli 
Ormancılık Büro/Şirketi

Ha a) 300 Ha. Kadar alanlar için  7.600,00 TL

Ha b) 300 Ha.dan yukarısı a+{(n-300) x 14,00 TL
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Orman Kanununun 17/3 ve 18 inci Maddelerinin Uygulama 
Yönetmeliğine göre hazırlanır. Adet

Orman Kanununun 17/3 ve 18 inci Maddelerinin Uygulama 
Yönetmeliğine göre hazırlanır. Sondaj izinleri dosya tanzimi

Serbest/Serbest Yeminli 
Ormancılık Büro/Şirketi

Orman Kanununun 17/3 ve 18 inci Maddelerinin Uygulama 
Yönetmeliğine göre hazırlanır. 

Serbest/Serbest Yeminli 
Ormancılık Büro/Şirketi

Orman Kanununun 17/3 ve 18 inci Maddelerinin Uygulama 
Yönetmeliğine göre hazırlanır. 

Serbest/Serbest Yeminli 
Ormancılık Büro/ŞirketiAdet

Adet

Serbest/Serbest Yeminli 
Ormancılık Büro/Şirketi

Serbest/Serbest Yeminli 
Ormancılık Büro/Şirketi

Orman Kanununun 17/3 ve 18 inci Maddelerinin Uygulama 
Yönetmeliğine göre hazırlanır. Adet

AdetOrman Kanununun 17/3 ve 18 inci Maddelerinin Uygulama 
Yönetmeliğine göre hazırlanır. 

51

Sokak hayvanları bakımevi izinleri dosya 
tanzimi

Sağlık ocağı ve hastahane izinleri dosya tanzimi

Jeotermal enerji santrali izni dosya tanzimi84

Balık Üretim Tesis İzinleri Dosya Tanzimi

49

Mezarlık yeri izinleri dosya tanzimi84 45

4484

Nükleer enerji santrali izni dosya tanzimi5084

Orman Kanununun 17/3 ve 18 inci Maddelerinin Uygulama 
Yönetmeliğine göre hazırlanır. 4684

Serbest/Serbest Yeminli 
Ormancılık Büro/Şirketi

Orman Kanununun 17/3 ve 18 inci Maddelerinin Uygulama 
Yönetmeliğine göre hazırlanır. Eğitim tesisleri ve spor tesisleri dosya tanzimi

Serbest/Serbest Yeminli 
Ormancılık Büro/Şirketi

Adet84 47

Adet

Orman Kanununun 17/3 ve 18 inci Maddelerinin Uygulama 
Yönetmeliğine göre hazırlanır. 4884 Biyokütle enerji santrali izni dosya tanzimi

Orman Kanununun 17/3 ve 18 inci Maddelerinin Uygulama 
Yönetmeliğine göre hazırlanır. 

HİS (Hayvan İçme Suyu) Göleti İzinleri Dosya 
Tanzimi

Adet Serbest/Serbest Yeminli 
Ormancılık Büro/Şirketi

53

Adet

Adet

Serbest/Serbest Yeminli 
Ormancılık Büro/Şirketi

0284 Yangına dayanıklı orman kurulması projesi Silvikültürel esaslara uygun olarak yangına dayanıklı orman projesi 
yapılır.

Serbest/Serbest Yeminli 
Ormancılık Büro/Şirketi

84 51 Serbest/Serbest Yeminli 
Ormancılık Büro/Şirketi

5284



84 01

Devlet ormanlarında ormanlara zarar 
yapan organizmalara karşı tarama 
yapılması, zararlı görülmesi durumunda 
duyuru raporu düzenlenmesi,

Devlet ormanlarda sağlık durumuna ilişkin tarama yapılması, zararlının 
görülmesi  durumunda  zararlının  belirlenmesi  zararlının  etkili  olduğu alan 
koordinatları ile birlikte tüm bilgiler işletme şefliğine verilir, bir yıl boyunca 15 
günde bir arazi gezilmek suretiyle 4 ayda bir tarama raporu düzenlenmesi, 
OGM’nin 305 nolu Tebliğ esaslarına göre yetkili meslek mensubunca 
düzenlenir
Odanın mesleki denetiminden sonra idareye veya sahibine verilir.

Ha

Birim ücret: 2,30 TL/Ha
Uygulama= 2,30 TL x Alan
1 Teknik eleman ( Orman zararlılarıyla mücadele Yetki Sertifikalı),
1 adet 4X4 arazi aracı

Serbest/Serbest Yeminli Ormancılık 
Büro/Şirketi (Yetkili Orman Mühendisi)

84 02
Devlet ve özel ormanlarında ormanlara 
zarar yapan organizmalara karşı 
Mekanik Mücadele yapılması,

Devlet ormanlarda sağlık durumuna ilişkin tarama sonucunda görülen zararlı 
organizma ile mekninik mücadele böcekli ağaçların kesilip kabuklarının 
soyulması ve soyulan kabukların imhası, kesilen emvalin ebatların belirlenmesi, 
OGM’nin 305 nolu Tebliğ esaslarına göre yetkili meslek mensubunca 
düzenlenir
Odanın mesleki denetiminden sonra idareye veya sahibine verilir.

M3
Bir işçinin, bir m3 ağacın kesilmesi, boylanması, kabuklarının soyma makinası vb. malzeme ile soyulması, 
yakacak odunun istif edilmesi, yapacak odunun ölçülmesi : soyulan böcekli kabukların imha edilmesi, emvalin 
ebatlarının belirlenmesi; 92,00 TL

Serbest/Serbest Yeminli Ormancılık 
Büro/Şirketi (Yetkili Orman Mühendisi)
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84 03

Devlet ve özel ormanlarında ormanlara 
zarar yapan organizmalara karşı 
Kimyasal Mücadele yapılması,

Devlet  ve  özel  ormanlara  arız  olan  zararlı  organizmalarla  kimyasal 
mücadele OGM nin 305 nolu “Orman Bitkisi ve Bitkisel Ürünlerine Arız Olan 
Zararlı Organizmalar ile Mücadele Usul ve Esasları Tebliği”ne göre yetkili  
meslek   mensubunca  yapılır.  (Devlet  ormanlarında  kimyasal mücadele  
projelerinin  onay  yetkisi  Orman  Genel  Müdürlüğü  Orman zararlılarıyla    
Mücadele    Dairesi    Başkanlığınını    onayına    tabidir.) Kullanılacak 
kimyasallar birim fiyata ayrıca ilave edilecektir.Odanın mesleki denetiminden 
sonra idareye veya sahibine verilir.

84 04
Devlet  ve  özel  ormanlarda  Çam  
Kese Böceği  ve  altın  kelebeğin  
keselerinin Toplanması, imha edilmesi

Devlet  ve  özel  ormanlara  arız  olan  çamkese  böceği  ile  mücadele 
kapsamında  keselerin  toplanması,  ihtiyaç  kadar  tel  kafes  yada  adacık 
yapımı bu adacık ve tel kafeslere 250-300 adet kese konulması keselerin bir 
ayda 4 defa karıştırılması, keselerin imhaedilmesi,
OGM  nin  305  nolu  “Orman  Bitkisi  ve  Bitkisel  Ürünlerine  Arız  Olan 
Zararlı  Organizmalar  ile  Mücadele  Usul  ve  Esasları  Tebliği”ne  göre yetkili 
meslek mensubunca yapılır.
Odanın mesleki denetiminden sonra idareye veya sahibine verilir.

Ha

Teknik eleman= 2X 30 = 60 TL. İşçilik 2 saatx25 = 50 TL.
Makine ekipman gideri = 175 TL. (Arazöz veya sırt pompası)
Makine ekipman gideri = 350 TL. (Uçak veya helikopter gideri)
Bir hektar ormanlık sahada kitin sentezi engelleyici ilaç kullanılırsa = 300 TL/ Ha maliyet oluşur.
Bir hektarlık ormanlık sahada bakteri kökenli ilaç
kullanılarak mücadele yapılacaksa = 480,00 TL / Ha. maliyet oluşur.

Teknik eleman (3 saat): 3X30 TL= 90,00 Çamkese böceği keselerinin toplanması ve imhası işçiliği (bir işçi 5 
gün) 5 X 100 TL=500 TL İşçilerin araziye nakladilmesi ve diğer giderler toplam giderin % 20 si =590*0,20= 
118,00 TL Toplam = 708,00 TL/Hektar
Her 20 hektarda bir veya ihtiyaç kadar adacık yada tel kafes konacaksa
Her bir adacık veya tel kafes için ek olarak Tel Kafes için
1-1X1X1 m Ebatlarında Tel kafes yapımı işçilik ve
malzeme maliyeti = 150 TL
2- 4 Hafta haftada bir Tel kafesteki keselerin
karıştırılması + bir işçi 4*100= 400 TL.
veya
Her 20 hektarda bir adacık için ;
1- Adacık yapımı malzeme dahil : 575,00 TL, Adacık tesisine su getirilmesi 100 TL
2- 4 Hafta haftada bir Tel kafesteki
keselerin karıştırılması + bir işçi 4*100= 400 TL

Serbest/Serbest Yeminli Ormancılık 
Büro/Şirketi (Yetkili Orman Mühendisi)

Ha. Serbest/Serbest Yeminli Ormancılık 
Büro/Şirketi Yetkili Orman Mühendisi



84 05 Devlet ve özel ormanlarda Çam Kese Böceği yumurta koçanlarının 
toplanması, imha edilmesi

Devlet  ve  özel  ormanlara  arız  olan  çamkese  böceği  ile  mücadele 
kapsamında yumurta koçanların toplanması ve imhası edilmesi,
OGM  nin  305  nolu  “Orman  Bitkisi  ve  Bitkisel  Ürünlerine  Arız  Olan 
Zararlı  Organizmalar  ile  Mücadele  Usul  ve  Esasları  Tebliği”ne  göre 
yetkili meslek mensubunca yapılır.
Odanın mesleki denetiminden sonra idareye veya sahibine verilir.

Ha

Çam Kese Böceği yumurta koçanlarının Toplanması, imha 
edilmesi ( bir işçi 3 gün) 3 X 100TL = 300 TL
İşçilerin araziye nakledilmesi ve diğer giderler toplam giderin % 
20 si =300*0,20= 60 TL Toplam = 360 TL/Hektar (Not: zararlı 
böcek
yoğunluğuna göre projede çok yoğunsa işçi sayısı 
artırılabilir.)

Serbest/Serbest Yeminli 
Ormancılık Büro/Şirketi 

(Yetkili Orman Mühendisi)

84 06 Devlet ve özel ormanlarında ormanlara Çamkese böceğine adacık 
yapımı, Kese toplanması adacığa konulması

Çamkese böceği ile mücadele kapsamında adacık yapımı 305 nolu tebliğ 
esasları  doğrultusunda  Devlet  ormanlarında  işletme  şefliğince,  özel 
ormanlarda  yetkili  orman  mühendislerince  belirlenecek  koordinatlara 
konulur.

Adet

Teknik eleman hizmeti 2 saat * 30,00 Tl= 60,00 TL 4x1,4 metre 
ebatlarında toprak zeminin etrafına 35 x35 cm genişliğinde ve 
derinliğinde çukur açılması, malzeme taşınması, naylon serilmesi, 
serilen naylonun etrafının toprakla kapatılması ve etrafının 
ihatasının yapılması (iki işçi 8 er saat) işçilik maliyeti = 200 TL
Çift katlı naylon maliyeti = 70 TL
İhata için galvanizli dikenli tel + 2 metre uzunluğunda 8-10 cm 
kalınlığında 4 adet sırık, sırıkları sabitlemek için 8 adet bir metre 
uzunluğunda 5x5 kalas, yeteri kadar çivi vb. malzeme temini = 
300 TL
Adacığa 300 adet kese toplanarak konması, haftada bir gün olarak 
4 hafta karıştırılması :4X100TL=400 TL
Adacığa yetecek kadar sahaya su getirilmesi:100 TL
Diğer malzeme ve giderler = Toplam maliyet X 
0,10=1.130,00*0,10= 113,00
Toplam: 1.243,00 TL/Adet

Serbest/Serbest Yeminli 
Ormancılık Büro/Şirketi 

(Yetkili Orman Mühendisi)

84 07 Devlet ve özel ormanlarında ormanlara Çamkese böceğine Tel kafes 
yapımı, Kese toplanması tel kafese konulması

Çamkese  böceği  ile  mücadele  kapsamında  tel  kafes  yapımı  305  nolu 
tebliğ  esasları  doğrultusunda  Devlet  ormanlarında  işletme  şefliğince, 
özel     ormanlarda     yetkili     orman     mühendislerince     belirlenecek 
koordinatlara konulur

Adet

a-)Teknik eleman hizmeti 2 saat * 30,00 TL= 60,00 TL
b-)1X1X1 m Ebatlarında Tel kafes yapımı işçilik ve malzeme 
maliyeti = 140 TL
c)Tel Kafeslerin araziye getirilmesi: 60 TL 
d-)Tel kafeslere 250-300 adet çam kese böceği kesesi konulması, 
haftada bir 4 hafta karıştırılması 4*100 TL=400 TL
e)Tel kafeslere konan mücadele sonunda keselerin imhası =100 
TL (Tel kafes başı 100 TL. imha maliyeti)
Diğer malzeme ve giderler = Toplam maliyet X 0,10=760,00 
*0,10= 76,00
Toplam Maliyet =(a+b+c+d+e)= 836,00 TL /Adet

Serbest/Serbest Yeminli 
Ormancılık Büro/Şirketi 

(Yetkili Orman Mühendisi)
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84 08

Devlet ve özel 
ormanlarında Tuzak 
odunu veya Tuzak Ağacı 
hazırlanması

Tuzak ağacının yetkili orman mühendisince belirlenmesi, Tuzak odunun 
hazırlanması,  istif  edilmesi,  üzerinin  yeşil  dalla  kapatılması,  Tuzak 
ağaçlarının kabuklarının soyulması, böceklerin imhası,

Adet

Teknik eleman 1 X 30,00=30,00 TL
İşçilik 2 işçi 2 saat=25,00x2=50,00 TL
Kontrol ve diğer giderler = Toplam gider x 0,20
(80,00 X 0,20=16,00 TL)
Toplam Tuzak ağacı veya odunu hazırlama= 96,00 TL

Serbest/Serbest Yeminli 
Ormancılık Büro/Şirketi 

(Yetkili Orman Mühendisi)

84 09 Yırtıcı üretme amacıyla 
Anaç Toplanması

Devlet ve özel ormanlara arız olan zararlı organizmalarla, OGM nin 305  
nolu  “Orman  Bitkisi  ve  Bitkisel  Ürünlerine  Arız  Olan  Zararlı 
Organizmalar  ile  Mücadele  Usul  ve  Esasları  Tebliği”ne  göre  yetkili 
meslek mensubunca yapılır.

Adet

Rhizophagus grandis anaçlarının ormandan toplanması =2,30 
TL/adet
Calosoma sycophanta anaçlarının araziden toplanması : 1,40 TL/ 
adet

Serbest/Serbest Yeminli 
Ormancılık Büro/Şirketi 

(Yetkili Orman Mühendisi)

84 10 Laboratuvarlarda Yırtıcı 
Üretimi

Devlet ve özel ormanlara arız olan zararlı organizmalarla, OGM nin 305  
nolu  “Orman  Bitkisi  ve  Bitkisel  Ürünlerine  Arız  Olan  Zararlı 
Organizmalar  ile  Mücadele  Usul  ve  Esasları  Tebliği”ne  göre  yetkili 
meslek mensubunca yapılır.

Adet

Rhizophagus grandis laboratuvarda üretimi beslenmesi = 2,50 TL.
Thanasimus formicarius laboratuvatda üretimi = 7,00 TL.
Calosoma sycophnata laboratuvarda üretimi = 1,40 TL.
Kestane gal arısı laboratıuvarda üretimi = 4,00 TL.

Serbest/Serbest Yeminli 
Ormancılık Büro/Şirketi 

(Yetkili Orman Mühendisi)

84 11

Devlet ve özel 
ormanlarda Kestane 
ormanlarında Kestane 
Dal Kanseri ile mücadele 
yapılması

Devlet ve özel ormanlara arız olan zararlı organizmalarla, OGM nin
305  nolu  “Orman  Bitkisi  ve  Bitkisel  Ürünlerine  Arız  Olan  Zararlı 
Organizmalar  ile  Mücadele  Usul  ve  Esasları  Tebliği”ne  göre  yetkili 
meslek mensubunca yapılır.
Ağaca  yazılı  bir  plakayla  numara  verilmesi,  koordinatının  alınması, 
Ağaçta kanserin bulunduğu bölge, taç durumu değerlendirmesi, 
kanserin boyunun ölçülmesi, ağacın fotoğraflanması, örnek alma aleti 
olan mantar delicinin steril edilmesi, mantar delici yardımıyla kanserli 
bölgeden en az 3 kabuk örneği alınması, Etiketlenmiş ve bilgileri hem 
içine hem de dışına yazılarak polietilen poşetlere kabuk örneklerini 
yerleştirme, Odanın mesleki denetiminden sonra idareye veya sahibine 
verilir.

Adet

Teknik eleman ve bir işçi tarafından 1 kestane ağacında kanserli 
hücrenin alımı işlemleri 35 dakikada yapılmaktadır. 1 adet araç 
gerekmektedir.
İşçi (35 dakika)= (100X35)/(60X8) = 7,29 TL
Teknik eleman = 30,00 TLx35/60 = 17,50 TL Günde 15 adet örnek 
alınabilmektedir. Araç yakıt + kiralama bedeli 250 TL/ 15 = 16,66 
Kestane dal kanseri örnek alımı;
Toplam =7,29+17,50+16,66= 41,45 TL/adet
Bir adet hastalıklı ağaçtan serbest meslek mensuplarınca alınan 
örneklerin laboratuvarda uyum guruplarının ( Bölge Müdürlüğü 
laboratuvarında ) belirlendikten ve aşı yapılacak formasyona 
getirildikten sonra,
aynı ağaca hipovirulent uygulaması maliyeti
= 62,50 TL.

Serbest/Serbest Yeminli 
Ormancılık Büro/Şirketi 

(Yetkili Orman Mühendisi)

84 12

Kuş yuvası yapımı, 
asılması, eski kuş 
yuvalarının temizlenmesi, 
bakımı yapılarak yeniden 
asılması

Devlet ve özel ormanlara arız olan biyotik orijinli zararlı 
organizmalarla, OGM  nin  305  nolu  “Orman  Bitkisi  ve  Bitkisel  
Ürünlerine  Arız  Olan Zararlı  Organizmalar  ile  Mücadele  Usul  ve  
Esasları  Tebliği”ne  göre yetkili meslek mensubunca yapılır.
Odanın mesleki denetiminden sonra idareye veya sahibine verilir.

Adet

Teknik eleman hizmeti (koordinatlarının belirlenmesi kontrol 
kartlarının işlenmesi 10 dakika) = 30,00/6=5,00 TL
Kuş Yuvası yapımı malzeme dahil : 25,00 TL/ Adet
Kuş yuvası ormana nakli, iğne yapraklı ormanlarda hektara 5 adet, 
yapraklı ormanlarda hektara 10 adet asılması = 15,00 TL
Toplam = 5,00+25,00+15,00 = 45,00 TL
Eski yıllara ait kuş yuvalarının temizlenmesi, bakım yeniden 
asılması: 15,00 TL

Serbest/Serbest Yeminli 
Ormancılık Büro/Şirketi 

(Yetkili Orman Mühendisi)
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84 13

Devlet ve özel  ormanlarında  
ormanlara zarar yapan 
organizmalara karşı Biyoteknik 
mücadele yapılması (Feromon 
tuzağı ve ilaç bedeli ayrıca 
eklenecektir. Nakil ücretleri dahil)

Devlet ve özel ormanlara arız olan biyotik orijinli zararlı organizmalarla, 
OGM  nin  305  nolu  “Orman  Bitkisi  ve  Bitkisel  Ürünlerine  Arız  Olan 
Zararlı  Organizmalar  ile  Mücadele  Usul  ve  Esasları  Tebliği”ne  göre 
yetkili meslek mensubunca yapılır.
Odanın mesleki denetiminden sonra idareye veya sahibine verilir.

Adet

Feromon Tuzaklarının Kazıklarının çakılması, feromon tuzaklarının asılması, 
ilaçların yerleştirilmesi işçiliği, = 17,50 TL
Bir adet Feromon kazığı maliyeti = 6,00 TL Teknik elemanca 7 günde ilaç başına 4 
defa tuzakların kontrol edilmesi, faydalı böceklerin araziye salınması zararlıların 
toplanması, kontrol kartlarının işlenmesi= 46,00 TL
(bir feromon tuzağına her ilaç asılmasında ayrıca eklenir)
Feromon tuzakların toplanması, Bakımı: 17,50 TL Özel Ormanlarda feromon 
yerinin belirlenmesi işi için bir feromon için 24 dakika teknik hizmet bedeli 
ödenir.(17,50 TL/adet)

Serbest/Serbest Yeminli 
Ormancılık Büro/Şirketi 

(Yetkili Orman Mühendisi)

84 14

Devlet ve Özel Ormanlarında 
kırmızı orman karıncası (Formica 
rufa ) nakli yolu ile biyolojik 
mücadele yapılması.

Zararlı böceklerin yumurta, tırtıl, pupa ve erginlerini yiyerek faydalı olan 
Kırmızı    Orman    Karıncası    (Formica    rufa);    bulunduğu    alan    ile 
nakledilecek alanın teknik yönden incelenmesi, coğrafi koordinatlarının 
hesaplanarak raporlanmasından sonra,Nisan ayı içerisinde OGM nin
305  nolu  Tebliği  esaslarına  uygun  olarak  zararlı  organizmalar  ile 
mücadele  yapılacak  orman  alanına,  kırmızı  orman  karıncası  var  olan 
alanlardan nakledilmek suretiyle biyolojik mücadele yapılır.
Karınca yuvası alınacak yerin etüdü: 16 saat
-Yuva nakil yapılacak yerin etüdü: 16 saat

Adet

Devlet  ormanlarında  bir  yuva  nakli  için  maliyet 0,5  X0,5X0,8  ebatlarında 3  
adet  sandık  yapımı: 115x3=345 TL
Teknik hizmet ücreti:8 saat x 30,00=240,00 TL İşçilik Gideri ( 4 işçi 8er saat): 
4x100 =400 TL Diğer malzeme gideri ( Tel ihata yapımı, şeker vb):1.150,00TL
Nakliye ve diğer giderler ( Toplam gider X %10): Toplam giderler 
345+240,00+400,00+1.150,00= 2.135,00 X 0,10= 213,50
1 yuva için Toplam gider: 2.135,00 + 213,50= 2.348,50 TL
Özel Ormanlar, Belediyeler , diğer Kamu kurum ve kuruluşlarında
Karınca yuvası alınacak yerin etüdü: 16 saat : 480,00 TL
Yuva nakil yapılacak yerin etüdü: 16 saat:480,00 TL
Bir yuva nakli ücreti :2.348,50 TL
Toplam Bir Yuva İçin =2.348,50+480,00+480,00 = 3.308,50 TL
Bu ücrete karınca devlet ormanlarından temin edilemesi halinde izin alınmak şartı 
ile Her yıl belirlenen Karınca Yuva bedeli Orman işletme müdürlüğüne ödenmek 
süreti ile

Serbest/Serbest Yeminli 
Ormancılık Büro/Şirketi 

(Yetkili Orman Mühendisi)

84 15

Özel ve Belediyelere ait orman, 
park ve bahçeler ağaçlara zarar 
yapan organizmalara karşı tarama 
yapılması, zararlı görülmesi 
durumunda Zararlı duyurma 
raporu hazırlanması, Teknik 
mücadele projesi hazırlanması, 
Uygulama ve Mücadele sonu 
raporu düzenlenmesi

Belediyelere ait park, bahçe, mezarlık, yol kenarında bulunan orma 
bitkilerinin (ağaç, ağaççık) zararlı organizmalar açısından sağlık durumu 
taramaları, tekniğine uygun incelemek, numune alınarak laboratua 
analizlerini yapmak ve gerektiğinde teknolojik cihazlar  kullanılara sağlık 
taraması yapılarak “Zararlı Organizmalar Sağlık Tarama Raporu tanzim 
edilir. Hastalıklı orman bitkilerine arız olan zararlıların teşhi edilmesi, 
hastalıklı bitkilerin yerleri koordinatları ile belirlenerek rapord belirtilir. 
Rapor Odanın mesleki denetiminden sonra Belediyeye verilir.

Ha

1-      Tarama ve zararlı görülmesinde duyuru raporu düzenlenmesi
5 bin hektarın altında Alana sahip özel ormanlarda maktu ücret 10.300,00 TL alınır. 
Maktu ücret üzerine hektar birim fiyat eklenerek maliyet hesaplanır.
Birim ücret: 2,30 TL 
Uygulama=10.300,00 + (2,30 TL x (Alan-5.000))
1 Teknik eleman ( Orman zararlılarıyla mücadele Yetki Sertifikalı),
1 adet 4X4 arazi aracı
2-      **** Mücadele projesi yukarıda belirtilen mücadele tiplerine göre yapılacak 
uygulamalar mücadele projesineeklenerek Proje bedeline dahil edilir.

Serbest/Serbest Yeminli 
Ormancılık Büro/Şirketi 

(Yetkili Orman Mühendisi)
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84 16 Özel  ve  Belediyelere  ait  orman,  park  ve bahçelerde   orman   ağaçlarına   zarar   
yapan organizmalar    Teknik    Mücadele    Projesi” yapılması

Devlet ve özel ormanlara arız olan biyotik orijinli zararlı organizmalarla, OGM  nin  305  nolu  
“Orman  Bitkisi  ve  Bitkisel  Ürünlerine  Arız  Olan Zararlı  Organizmalar  ile  Mücadele  
Usul  ve  Esasları  Tebliği ”ne  göre teknik,  biyolojik,  biyo  teknik  ve  kimyasal  yöntemlerle  
mücadele  ve önleme çalışmalarına esas olmak üzere etüt, ve projelendirme çalışmaları yetkili 
meslek mensubuncayapılır.
Odanın mesleki denetiminden sonra idareye veya sahibine verilir.

Ha

Maktu ücret:
7.000,00 TL
Birim ücret: 30,00 TL/Ha
Uygulama: 7.000,00TL+(Alan x 30,00 
TL)

Serbest/Serbest Yeminli 
Ormancılık Büro/Şirketi 

(Yetkili Orman Mühendisi)

84 17

Özel orman ve Belediyelere ait orman, park ve bahçelerde        ağaçlara        zarar        
yapan organizmalara      karşı      “Teşhis      Numune Fişi”hazırlanması

(15. Sutundaki işlemler dışında sadece teşhis yapılması durumunda)

Özel   ormanlarda   ilk   defa   karşılaşılan   ve   tanınmayan   bir   zararlı organizma  türü  ile  
karşılaşıldığında,  zararlı  örneğinin  teşhis  ve  ilgili kuruluşlara  gönderilmesi  için,  OGM  
nin  305  nolu  Tebliğine  uygun olarak teşhis numune fişi yetkili meslek mensubunca 
düzenlenir.
Odanın mesleki denetiminden sonra idareye veya sahibine verilir.

Adet 1,500.00 TL
Serbest/Serbest Yeminli 
Ormancılık Büro/Şirketi 

(Yetkili Orman Mühendisi)

84 18

Özel ve Belediyelere ait orman, park ve bahçelerde Zararlı Organizmalar ile 
Teknik Mücadele Projesi yapılması
(15. madde deki belirtilen uygulamalardan sadece teknik mücadele projesi 
yapılması durumunda)

Özel orman ve Belediyelere ait park, bahçe, mezarlık ve yol kenarındaki orman bitkilerine 
(ağaç, ağaççık) arız olan zararlı organizmalar ile yapılacak mücadele için;sağlık taraması 
yapılan yerlerde, zararlı organizmaların arız olduğu belirtilen orman bitkilerinde, arız olan 
zararlının teşhisi gerektiğinde değerlendirilerek uygunmücadele yöntemlerinin ve
mücadele zamanlarının belirlendiği,305 sayılı tebliğ esaslarına uygun olarak    “Zararlı    
Organizmalar    ile    Teknik    Mücadele    Projesi” yapılır.Mücadele yapılacak ağaçların 
yerlerinin koordinatları projede belirtilir.Odanın mesleki denetiminden sonra sahibine verilir.

Adet

Maktu ücret:
7.000,00 TL 
Birim ücret: 35,00 TL/Ad
Uygulama: 7.000,00 + (Ağaç sayısı x 
35,00)

Serbest/Serbest Yeminli 
Ormancılık Büro/Şirketi 

(Yetkili Orman Mühendisi)

84 19 Orman bitkilerinde detaylı ağaç bakımınadair restorasyon projesi yapılması

Belediyeler,  gerçek  ve  tüzel  kişilere  ait  park,  bahçe,  mezarlık,  yol kenarındaki   orman   
bitkilerinde   (ağaç,   ağaççık);   bitkilerin   coğrafi konumunun tespiti, detaylı incelenmesi 
(kovuk, çürük,ur,şişkinlik,yara yüzeylerinin   tespiti,sürgün   oluşumları,kök   koruma   
zonuv.b)   veriler alınarak rapor hazırlanır.

Adet

Maktu  ücret: 2.700,00 TL Birim 
ücret:900,00 TL/Adet
Uygulama:2.700,00+(Ağaç sayısı x 
900,00)

Serbest/Serbest Yeminli 
Ormancılık Büro/Şirketi

27

54



Belediyeler, gerçek ve tüzel kişilere ait park, bahçe, mezarlık, yol kenarındaki orman bitkilerine 
(ağaç, ağaççık) arız olan zararlı organizmaların, mücadele projesine uygun olarak tedavilerinin 
yapılması, restorasyonu, gerektiğinde bitki koruma reçetesi yazılarak, mücadele zamanına ve 
tekniğine, 305 sayılı tebliğe uygun olarak tatbik edilir. Ağaç yaraları vinç kullanılarak temizlenir, 
yaralar katranlanır, yaralarda yağmur sularının toplanmaması ve girmemesi sağlanır.
Ağaca ihtiyacı olan makro-mikro elementler gerekirse köklerine verilir. Bu işler orman 
mühendisinin yönetiminde bir vinç operatörü, iki kalifiye işçi ve iki düz işçiden oluşan ekiple, 18-24 
m. lik teleskopik metal sepetli vinç, ağaç kesim motoru, yardımcı çelik halat, işçi malzeme ve atık 
taşımak için nakil aracı, çam katranı ve diğer kesici malzemeler kullanılarak yapılır.
Bu malzemeler kullanılmak suretiyle, boyu 5 m. ve yaşı 50 olan bir adet bazbir orman bitkisinin 
(ağaç, ağaççık) restorasyon ve tedavisi için 0,8 saat zamana ihtiyaç olup, bu bir adet baz orman 
bitkisinin restorasyon ve tedavi ücreti baz ücret olarak esas alınacaktır. Bu
kriterin üzerindeki orman bitkileri için hesaplanan baz ücrete 1,2 katsayı ve altında olanlar için 0,8 
katsayı uygulanacaktır.

Adet/Baz

Bir adet baz orman bitkisinin Restorasyon ve Tedavi kriterleri ve 
ücret hesaplaması:
- 1 Orman Müh. Hizmeti: 1,5 saatx30,00= 45,00 TL
- Vinç operatörü: 0,8x25=20,00TL
- İki kalifiye işçi: 0,8 saat x2x25=40,00TL
- İki düz işçi: 0,8 saatx2x15=24,00 TL
- Sepetli teleskopik vinç: 0,8saatx150=120,00TL
- Nakil aracı: 0,8 saat x150=120,00TL
- Motorlu testere, diğer kesici aletler, çelik halat ve koruma 
malzemeleri: Yukarıdaki kriterlere göre hesaplanan ücret tutarına%10 
ilave edilir.
Bir adet baz ağaç ücreti: (45,00+20,00+40,00+24,00+120+120)x1,10
= 405,90 TL/Ad

Boyu 5 m. den ve yaşı 50 den yukarı olan orman bitkilerinin restorasyon ve tedavilerinin yapılması Adet Birim ücret: 405,90 x 1,2= 487,08 TL/Adet 
Uygulama=487,08 x Ağaç sayısı

Boyu 5 m. den ve yaşı 50 den aşağı olan orman bitkilerinin restorasyon ve tedavilerinin yapılması Adet Birim ücret: 405,90 x0,8= 324,72 TL/Adet 
Uygulama=324,72 x Ağaç sayısı

Belediyeler, gerçek ve tüzel kişilere ait park, bahçe ve yol kenarındaki sağlıklı, boyu 5 m. den ve 
yaşı 50 den yukarı olan orman bitkilerinin tekniğine uygun olarak dallarının budanması, budama 
yaralarının katranlanması ve bitkiye form verilmesi işleri yapılır.

Adet
Birim ücret: Poz 54.84.20 deki baz ücret x 0,9= 405,90 x 0,9 = 
365,31 TL/Adet
Uygulama=365,31 x Ağaç sayısı

Belediyeler, gerçek ve tüzel kişilere ait park, bahçe ve yol kenarındaki sağlıklı,  boyu  5  m.  den  ve  
yaşı  50  den  aşağı  olan  orman  bitkilerinin tekniğine uygun olarak dallarının budanması, yaraların 
katranlanması ve bitkiye form verilmesi işleri yapılır.

Adet
Birim ücret: Poz 54.84.20 deki baz ücret x 0,6= 405,90 x 0,6 = 
243,54 TL/Adet
Uygulama=243,54 x Ağaç sayısı

84 22
Özel orman fidanlıklarında sağlık taraması 
yapılması ve sağlık tarama raporu 
düzenlenmesi

Özel  orman  fidanlıklarında,OGM’nin  305  nolu  Tebliğ  esaslarına  göre yetkili meslek 
mensubunca orman bitkilerinin sağlık durumuna ilişkin tarama yetkili serbest ormancılık bürosunca 
yapılıp rapor düzenlenir.
Odanın mesleki denetiminden sonra idareye veya sahibine verilir.

Da
Maktu ücret:2.700,00 TL 
Birim ücret: 25,00 TL
Uygulama: 2.700,00+(Alan x 25,00)

Serbest/Serbest Yeminli 
Ormancılık Büro/Şirketi

84 23

Özel       orman       fidanlıklarında       
Zararlı Organizmalar ile Teknik Mücadele 
Projesi ve uygulaması yapılması mücadele 
sonu projesi düzenlenmesi

Özel   orman   fidanlıklarında   orman   bitkilerine   arız   olan   zararlı organizmalar  ile  yapılacak  
mücadele  için; zararlının  teşhisi,  mücadele yöntemlerinin  belirlendiği,  305  sayılı  tebliğ  
esaslarına  uygun  olarak yetkili   meslek   mensuplarınca   “Zararlı   Organizmalar   ile   Teknik 
Mücadele Projesi” yetkili serbest ormancılık bürosunca yapılır.
Hastalıklı parsellerharitasında belirtilir. Odanın mesleki denetiminden sonra sahibine verilir.

Adet
Maktu ücret: 5.000,00 TL
Birim ücret: 25,00 TL/Hastalıklı alan miktarı (Da) 
Uygulama: 5.000,00 + (Hastalıklı alan miktarı (Da) x25,00)

Serbest/Serbest Yeminli 
Ormancılık Büro/Şirketi 

(Yetkili Orman 
Mühendisi)

Taç durumu ve hasar etmenleri görsel değerlendirmesi
(24 ağaç üzerinde 2 mühendis tarafından yapılır) Adet Birim ücret: 900,00 TL/Adet 

(30,00 x Müh.SaatÜc =30,00 x 30,00=900,00TL/Ad)

Toprak örneklemesi analizi
(İki mühendis tarafından yapılır) Adet Birim ücret: 675,00 TL/Ad.

(22,50 x Müh.SaatÜc.=22,50x 30,00=675,00TL/Ad)

İbre yaprak örneklemesiveanalizi
(Uydularda seçili 5 ağaçta 1 mühendis 2 işçi tarafından kılavuzuna göre son sürgünlerden örnekler 
alınır.)

Adet Birim ücret: 258,00 TL/Ad
(8,60 x Müh. Saat Üc. =8,60 x 30,00=258,00 TL/Ad.)
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2484 Serbest/Serbest Yeminli 
Ormancılık Büro/Şirketi

Serbest/Serbest Yeminli 
Ormancılık Büro/Şirketi

Serbest/Serbest Yeminli 
Ormancılık Büro/Şirketi

Orman bitkilerinde Restorasyon ve Tedavi 
uygulaması2084

Orman bitkilerinin (Ağaç ve ağaççık) 
budanması ve form verilmesi2184

Seviye-I gözlem noktası orman 
mühendisliği ölçümleri
(OZM Dairesinin kurallarına göre 
yapılır. Orman İşletme Müdürlüğünden 
sahaya mühendisin ulaşım zamanı dahil, 
işçi, araç ve arazi zorluğu hariç)



Ağaç büyümesi
(Gözlem alanlarındaki tüm ağaçlarda 2 mühendis tarafından kılavuza göre ölçümler yapılır.) Adet Birim ücret: 522,00 TL/Ad.

(17,40 x Müh.SaatÜc =17,40 x 30,00=522,00 TL/Ad)

Vejetasyon vebiyolojikçeşitlilik
(İki mühendistarafındanyapılır) Adet Birim ücret: 600,00 TL/Ad.

(20,00 x Müh.SaatÜc =20,00 x 30,00=600,00TL/Ad)

Taç durumu ve hasar etmenleri görsel değerlendirmesi
(Gözlem alanındaki tüm ağaçlar üzerinde 2 mühendis tarafından yapılır) Adet

Birim ücret: 294,60 TL/Bir ağaç 
(Uygulama=[9,50+(0,32x n gözlem alanındaki ağaç sayısı)] x Müh.SaatÜc 
=[9,50+(0,32 x n)] x 30,00)

Toprak örneklemesi analizi
(İki mühendis tarafından yapılır) Adet Birim ücret: 574,50 TL/Ad.

(19,15 x Müh.SaatÜc. =19,15 x 30,00 TL=574,50TL

Vejetasyon vebiyolojikçeşitlilik
(İki mühendistarafındanyapılır) Adet Birim ücret: 420,00 TL/Adet

(14,00 x Müh.Saat Üc. =14,00 x 30,00=420,00TL )

Toprak çözeltisi örneklemesi ve analizi
(Bir mühendis tarafından 9 örnek kaplarında yapılır.) Adet Birim ücret: 247,80 TL/Ad.

(8,26 x Müh.Saat Üc. =8,26 x 30,00=247,80TL)

Hava kalitesi izlenmesi
(Bir mühendis tarafından yapılır.) Adet Birim ücret: 240,00 TL/Ad.

(8,00 x Müh.Saat Üc. =8,00 x 30,00=240,00TL/Ad.)

Adet Yağış ölçer 14,50 xMüh.Sa.Üc.=14,50x30,00=435,00

Adet Kar ölçer 11,90 xMüh.Sa.Üc=11,90 x30,00 =357,00
Adet Yağış akışı 11,15 xMüh.Sa.Üc.=11,15x30,00=334,50

İbre yaprak örneklemesi ve analizi
(Tampon bölgede seçili 5 ağaçta 1 mühendis 2 işçi tarafından kılavuzuna göre son sürgünlerden örnekler alınır.) Adet Birim ücret: 205,50 TL/Ad.

(6,85 x Müh.SaatÜc. =6,85 x 30,00=205,50TL)

Ozon örneklemesi
(Bir orman mühendisi tarafından meşcere kenarında kılavuzuna göre ozon ölçümü yapılır) Adet Birim ücret: 268,50 TL/Ad.

(8,95 x Müh.SaatÜc =8,95 x 30,00=268,50TL)
Döküntü örneklemesi ve analizi değerlendirmesi
(Bir mühendis tarafından ibreli gözlem alanında 12 adet, yapraklı
gözlem alanında 24 adet örnekleme kaplarından kılavuzuna göre örnek alınır.)

Adet
Birim ücret: 192,30 TL/Bir Kap
[(6,25+(0,16x n gözlem alanındaki kap sayısı)]x Müh.SaatÜc. = [6,25+(0,16x1)]x 30,00=192,30 
TL/Kap

Fenolojik gözlemler
(Bir mühendis tarafından seçili 10 adet ağaçta kılavuzuna göre
dürbünle gözlem yapılır.)

Adet Birim ücret: 240,00 TL/Ad.
(8,00 x Müh.SaatÜc.=8,00 x 30,00=240,00TL)

Ağaç büyümesi
(Gözlem alanlarındaki çekirdek zondaki tüm ağaçlarda 2 mühendis tarafından kılavuza göre ölçümler yapılır.) Adet

Birim ücret: 289,80 TL/Bir ağaç
[9,50+(0,16 x gözlem alanındaki ağaç sayısı)] x Müh.SaatÜc. 
=[9,50+(0,16 x 1)] x 30,00=289,80TL/Bir ağaç

84 26
Ahşap yapı ve ahşap 
çatıların genel sağlık 
taramasının yapılması

Ahşap  yapı  ve  ahşap  çatıların  çürüklük,  böcek  zararı  ve  yangın  tehlikesi açısından teknik yöntemler kullanılarak “Orman 
Bitkisel Ürünlerine Koruma Ürünü Reçete Yazma Yetki Belgesi ” olan orman
endüstri mühendislerince genel sağlık taraması yapılıp raporlanacaktır.

M2
Maktu ücret: 2.700,00 TL 
Birim ücret: 25,00 TL
Uygulama: 2.700,00+( Yüzey (m2) x 25,00)

Serbest/Serbest Yeminli        
Orman Ürünleri 

Büro/Şirketi

84 27

Ahşap yapı ve ahşap 
çatılardaki çürüklük ve 
böcek zararı mücadele 
projesinin yapılması

Ahşap binalar, ahşap tarihi binalar ve ahşap çatı yapı elemanlarında meydan gelen çürüklükler ile böcek zararları, “Orman 
Bitkisel Ürünlerine Koruma Ürünü  Reçete  Yazma  Yetki  Belgesi ”  olan  orman  endüstri  mühendislerince teknik yöntemlerle 
belirlenecek ve mücadele
projesi hazırlanacaktır.

M2
Maktu ücret: 4.000,00 TL 
Birim ücret: 180,00 TL
Uygulama: 4.000,00+(Yüzey (m2) x 180,00)

Serbest/Serbest Yeminli 
Orman Ürünleri 

Büro/Şirketi

29

Serbest/Serbest Yeminli 
Ormancılık Büro/Şirketi2584
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Çökelme örneklemesi ve analizi değerlendirmesi
(Yaz aylarında 23 adet yağmur ölçer, kış aylarında 9 adet kar ölçer ve kayın gözlem alanında 5 adet yüzeysel akış örnekleme 
kaplarından kılavuzuna göre örnek alımı bir mühendis tarafındanyapılır.

Seviye-II gözlem noktası 
orman mühendisliği 
ölçümleri
(OZM Dairesinin 
kurallarına göre yapılır. 
Orman İşletme 
Müdürlüğünden sahaya 
mühendisin ulaşım zamanı 
dahil, işçi, araç ve arazi 
zorluğu hariç)



84 28
Ahşap yapı ve ahşap çatılardaki 
çürüklük ve böcek zararları ile 
mücadele yapılması

Ahşap binalar, ahşap tarihi binalar ve ahşap çatı yapı elemanlarında meydan 
gelen  çürüklükler  ile  böcek  zararları  “Orman  Bitkisel  Ürünlerine  
Koruma Ürünü Reçete Yazma Yetki Belgesi ” olan orman endüstri 
mühendislerince, gerekli olması halinde ruhsatlı koruma ürünü
ilaç da reçeteye yazılarak mücadele yapılacaktır.

M2

Maktu ücret: 4.000,00 TL
 Birim ücret: 250,00 TL
Uygulama: 4.000,00+( Yüzey (m2)x 250,00)

Serbest/Serbest Yeminli Orman 
Ürünleri Büro/Şirketi

84 29 Ahşap yapı ve ahşap çatılarda 
emprenye ve fümigasyon uygulaması

Döküntü örneklemesi ve analizi değerlendirmesi
(Bir mühendis tarafından ibreli gözlem alanında 12 adet, yapraklı
gözlem alanında 24 adet örnekleme kaplarından kılavuzuna göre örnek 
alınır.)

Adet
Birim ücret: 192,30 TL/Bir Kap
[(6,25+(0,16x n gözlem alanındaki kap sayısı)]x Müh.SaatÜc. = 
6,25+(0,16x1)x 30,00=192,30TL/Kap ?

Serbest/Serbest Yeminli            
Orman Ürünleri Büro/Şirketi

84 30 Ahşap tel direklerde çürüklük ve 
böcek zararlarının belirlenmesi

Fenolojik gözlemler
(Bir mühendis tarafından seçili 10 adet ağaçta kılavuzuna göre dürbünle 
gözlem yapılır.)

Adet Birim ücret: 240,00 TL/Ad.
(8,00 x Müh.SaatÜc.=8,00 x 30,00=240,00 TL)

Serbest/Serbest Yeminli Orman 
Ürünleri Büro/Şirketi

84 31
Ahşap tel direklerinde yerinde bakım 
(bandaj, bor çubukları vb) 
uygulanması

Ağaç büyümesi
(Gözlem alanlarındaki çekirdek zondaki tüm ağaçlarda 2 mühendis 
tarafından kılavuza göre ölçümler yapılır.)

Adet

Birim ücret: 289,80 TL/Bir ağaç 
[9,50+(0,16 x gözlem alanındaki ağaç sayısı)] x Müh.SaatÜc. 
=[9,50+(0,16 x 1)] x
30,00=289,80TL/Bir ağaç

Serbest/Serbest Yeminli Orman 
Ürünleri Büro/Şirketi

1/25000 ölçekli paftaların sayısallaştırılması 100 Ha Birim üc.:17,25 TL Uygulama:17, 25 x (Alan(Ha)/100)
Mevcut amenajman planı ve verilerinin sayısallaştırılması 100 Ha Birim üc.:12,75 TL Uygulama: 12,75 x (Alan(Ha)/100)
Mevcut orman yollarının taslak plana aktarılması 1 Km Birim üc.:104,00 Uygulama:104,00 x Yol uz.(Km)

Ham ve stabilize köy ve karayolunun taslak plana aktarılması 1 Km Birim üc.:21,25 TL Uygulama:21,25  x Yol uz.(Km)

Asfalt köy ve karayolunun taslak plana aktarılması 1 Km Birim üc.:10,00 Uygulama:10,00 x Yol uz.(Km)
Taslak yapılacak yol güzergahlarının belirlenmesi 1 Km Birim üc.:207,00TL Uygulama:207,00 x Yol uz.(Km)

Taslak yol ağı planının düzenlenmesi 100 Ha Birim üc.:21,00 TL
Uygulama:21,00 x (Alan(Ha)/100)

Teknik rapor ve cetvellerin hazırlanması 5 adet 3.700 TL.
Orman bilgi sistemi ve veri tabanı bilgilerinin işlenmesi 1 Tk Birim üc: 1.150 TL
Orman yol ağı planının bezlenmesi ve ciltlenmesi 5 Adet 3.000 TL.
Model plan için anahtar pafta düzenlenemesi 5 Adet 700 TL.

Ha a) 100 Ha. Kadar olanlar             a= 5.200,00 TL

Ha b) 100 Ha. dan yukarısı b= a+ {(n-100 Ha.) x 60,00}

84 03 Orman yolları aplikasyon çalışması
Orman yol ağı planında yer alan yolların, orman mühendisliği hizmetleri 
kullanılarak araziye aplikasyonu yapılır. Bu iş için araziye ulaşım giderleri 
hariçtir.

Km 2.100,00 x (AZK)(Ek-1) Serbest/Serbest Yeminli
Ormancılık Büro/Şirketi

84 100 Orman yolları inşaatı
Ormanların   işletilmesi,   korunması   ve   geliştirilmesi   amacıyla   yol   
ağı planlarına  ve  etüt  güzergahına  uygun  olarak,  yeni  orman  yolu  ve  
büyük onarımı inşaatı yapılır.

Km Karayolları Genel Müdürlüğü Birim Fiyatları
Serbest/Serbest Yeminli 

Ormancılık Büro/Şirketi, Diğer 
Şirket
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Serbest/Serbest Yeminli 
Ormancılık Büro/Şirketi

55

84 01

Devlet ormanı yol ağı planı
(Ormanların    işletilmesi,    
korunması    ve geliştirilmesi   
amacıyla   yol   ağı   planları ilgili 
mevzuatına uygun olarak yapılır.)

84 02 Özel ormanlar yol ağı planı Özel ormanların korunması ve geliştirilmesi amacıyla yol ağı planları ilgili 
mevzuatına uygun olarak yapılır.

Serbest/Serbest Yeminli 
Ormancılık Büro/Şirketi



84 101 Orman yolları sanat yapısı 
inşaatı

Eskiden yapılan ancak sanat yapısı bulunmayan orman yollarında, projesine uygun 
olarak sanat yapıları inşaatı yapılır. Adet Karayolları Genel Müdürlüğü Birim Fiyatları

Serbest/Serbest Yeminli 
Ormancılık Büro/Şirketi 

Diğer şirket

84 102 Orman yolları tamir ve 
bakımı Orman yollarının tamir ve bakım çalışmaları yapılır. Km OGM Birim fiyatlarından yapılacak indirim miktarı 

%20'den fazla olamaz.

Serbest/Serbest Yeminli 
Ormancılık Büro/Şirketi 

Diğer şirket

84 103 Orman yollarında üst yapı 
aplikasyonu

Orman yol ağı planında yer alan ve üst yapısı bulunmayan orman yollarının 
mühendislik hizmetleri kullanılarak araziye aplikasyon yapılması ve buna ilişkin ihale 
belgelerinin hazırlanması.

km 210 TL.
Serbest/Serbest Yeminli 
Ormancılık Büro/Şirketi 

Diğer şirket

84 104 Orman yollarında sanat 
yapısı aplikasyonu

Orman yol ağı planında yer alan ve sanat yapısı bulunmayan orman yollarının 
mühendislik hizmetleri kullanılarak araziye aplikasyon yapılması ve buna ilişkin ihale 
belgelerinin hazırlanması.

km 700 TL.
Serbest/Serbest Yeminli 
Ormancılık Büro/Şirketi 

Diğer şirket

84 105
Orman yollarında büyük 
onarım
aplikasyonu

Orman yol ağı planında yer alan ve standardı bozulan orman yollarının mühendislik 
hizmetleri kullanılarak araziye aplikasyon yapılması ve buna ilişkin ihale belgelerinin 
hazırlanması.

km 920 TL.
Serbest/Serbest Yeminli 
Ormancılık Büro/Şirketi 

Diğer şirket

84 01 Orman yangın emniyet yol 
ve şeritleri planı

Orman yangınları ile mücadele amacıyla, mevcut doğal ormanlar ile yeniden kurulacak 
ormanların, ilgili mevzuatına uygun olarak yangın emniyet yolu ve şeritlerinin etüt, 
planlama, projelendirmesi ilgili mevzuatına göre yapılır.

Km
Maktu ücret: 820,00 TL 
Birim ücret: 16,00 TL/Km.
Uygulama= 820,00+(Km x 16,00)

Serbest/Serbest Yeminli 
Ormancılık Büro/Şirketi

84 02
Orman yangın emniyet yol 
ve şeritlerinin
yapımı ve uygulaması

Orman yangın emniyet yol ve şeritleri, planına uygun olarak yapımı
gerçekleştirilir. Km OGM Birim fiyatlarından yapılacak indirim miktarı 

%20'den fazla olamaz.

Serbest/Serbest Yeminli 
Ormancılık Büro/Şirketi, 

Diğer Şirket

84 01
Orman ekosistemlerinin 
kurulmasına ilişkin plan ve 
proje yapılması

Ağaçlandırma,             erozyonla             mücadele,             gençleştirme, 
rehabilitasyon, meşcere bakımları, mera ve havza ıslahı çalışmaları yapılırken; orman 
ekosisteminin canlı öğelerinin yetişme ve yaşamasını etkileyen ekolojik, hidrolojik, 
biyolojik, fiziki unsurlar dikkate
alınarak, yetişme-yaşama ortamlarının planlanması, projelendirilmesi işleri yapılır.

Ha
Maktu ücret: 5.200,00TL 
Birim ücret: 25,00TL/Ha Uygulama=5.200,00+(Alan 
x 25,00)

Serbest/Serbest Yeminli 
Ormancılık Büro/Şirketi

84 02 Orman       ekosistemlerinin
uygulanması çalışmaları Orman ekosistemi kurulması planlarına uygun olarak uygulama çalışmaları yapılır. Ha OGM Birim fiyatlarından yapılacak indirim miktarı 

%20'den fazla olamaz. Ormancılık Büro/ Şirketi

84 01
Orman gen alanlarının 
kurulmasına ilişkin etüt, 
plan ve proje yapılması

Genlerinin ıslah edilmesi suretiyle elde edilen, üstün genetik özelliklere sahip orman 
ağaç, ağaççık ve çalılarına ait fidanların kullanılarak, üstün nitelikli meşcerelerin 
kurulması amacıyla, etüt, planlama ve projelendirme yapılır.

Ha
Maktu ücret:4.000,00TL 
Birim ücret: 25,00TL/Ha
Uygulama=4.000,00+(Alan x 25,00)

Ormancılık Büro/ Şirketi

84 02 Orman gen alanlarının 
kurulması çalışmaları Orman ekosistemi kurulması planlarına uygun olarak uygulama çalışmaları yapılır. Ha OGM Birim fiyatlarından yapılacak indirim miktarı 

%20'den fazla olamaz.
Serbest/Serbest Yeminli 
Ormancılık Büro/Şirketi
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59 84 01 Gen koruma alanlarının kurulması
Gen kaynaklarının korunması amacıyla; doğal ormanlar içinde, üstün genetik özelliklere 
sahip ağaç, ağaççık ve floranın bulunduğu alanların tespit, tefrik, planlama,   
projelendirme,   uygulama   ve   yönetilmesine  ilişkin  çalışmalar yapılır.

Ha
Maktu ücret:4.000,00TL 
Birim ücret: 25,00TL/Ha
Uygulama=4.000,00+(Alan x 25,00)

Serbest/Serbest 
Yeminli Ormancılık 

Büro /Şirketi

60 84 01 Orman biyosfer rezerv alanlarınınkurulması

İnsan              ve              aktiviteleri              sonucunda              oluşan kültürel, biyotik 
ve abiyotik süreçlerle ortaya çıkan doğal oluşumların seçkin örneklerini bünyesinde 
bulunduran orman alanlarının biyosfer rezerv alanları statüsünde korunmasını sağlamak 
amacıyla; bu alanların tefrik ve tespitine ilişkin raporlar hazırlanır. Bu alanlarla ilgili 
koruma, geliştirme, planlama, projelendirme ve uygulama çalışmalarıyapılır.

Ha
Maktu ücret:5.200,00 TL 
Birim ücret:25,00 TL/Ha 
Uygulama=5.200,00+(Alan x 25,00)

Serbest/Serbest 
Yeminli Ormancılık 

Büro /Şirketi

61 84 01 Orman biyotop çalışmaları

Yeniden     orman     ekosistemleri     kurulması     çalışmalarının     planlama 
aşamasından başlayarak ve yetişme ortamı en iyi şekilde değerlendirilerek, ekosistemi 
oluşturan canlılara yaşama ortamlarının hazırlanması ve mevcut orman alanlarında 
biyotop alanlarının kurulması çalışmaları yapılır.

Ha
Maktu ücret:4.000,00TL 
Birim ücret: 25,00TL/Ha
Uygulama=4.000,00+(Alan x 25,00)

Serbest/Serbest 
Yeminli Ormancılık 

Büro /Şirketi

Dekar Avan proje                      250,00+(50,00 x Alan)
- Kontrolörlük hizmeti        Proje bedeli x 0,06

Adet Ağaç restorasyonu 300,00 TL
- Çevre düzenlemesi uygulaması Proje bedeli x 0,18

Adet 10 ağaca kadar ağaç tedavi teknik raporu 750,00
Adet 10 adet ve yukarısı 750,00+(Ağaç adedi x 50,00)

63 84 01 Orman çevre düzenlemesi

Kentlerin yakın çevresinde, kentlerin gelişmelerini de dikkate alarak çok amaçlı               
yeşil               kuşak               ormanlarının
kurulması,  rekreasyonel  etkinliklerin  planlanması,  toprak  ve  su  korumaya yönelik  
bitkisel  onarım  çalışmalarının  planlanması,  gezi  güzergâhlarının belirlenmesi, 
projelendirilmesi, uygulanması ve kontrol edilmesi çalışmaları yapılır.

Ünite
Maktu ücret: 5.000,00TL 
Birim ücret: 30,00 TL/Ha
Uygulama= 5.000,00+(Alan x 30,00)

Serbest/Serbest 
Yeminli Ormancılık 

Büro /Şirketi

64 84 01 Orman sayılan alanlarda çevresel etki 
değerlendirmesi

Bakanlıkça  istenilen  çevresel  etki  değerlendirme  (ÇED)  raporu  hazırlanır. 
Hazırlanan raporlar uygulama aşamasında ve sonrasında izlenir ve kontrol edilir.

Adet
/Dos ya 4,500.00 TL

Serbest/Serbest 
Yeminli Ormancılık 

Büro/Şirketi

65 84 01 Orman ekosistemi bağlamında flora ve fauna 
ile ilgili işler

Orman ekosisteminin ve biyolojik çeşitliliğin öğelerinden olan flora ve faunaya ilişkin 
uygulamalı ekolojik, biyolojik çeşitlilik ve çevresel ağırlıklı eğitimler, tanıtım ve 
bilinçlendirme programları, araştırma, geliştirme, inceleme, envanter ve benzeri 
faaliyetler planlanır ve
yürütülür.

Ünite 4,000.00 TL Ormancılık 
Büro/Şirketi

Göğüs çapı 15-27 olan yerler için
=[11,20-(göğüs çapı-15)x0,30]xhacim

Göğüs çapı 28-42 olan yerler için
=[7,7-(göğüs çapı-27)x0,09]xhacim

Göğüs çapı 43-58 olan yerler için
=[(6,3-(göğüs çapı-42)x0,03]xhacim
(58 cm üzeri çaplar için, 58 cm. çap verileri kullanılacak)
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Serbest/Serbest 
Yeminli Ormancılık 

Büro /Şirketi
62 84 01 Kent ormancılığı çalışmaları Orman ekosistemlerinin işlevsel değerlerinin topluma aktarılması yönünde kurulmasına 

karar verilen kent ormancılığı çalışmaları yapılır.

m3
Serbest/Serbest 

Yeminli Ormancılık, 
Orman Ürünleri 

Büro/Şirketi

66 84 01 Mesaha hizmetleri yapılması

Gençleştirme,   bakım   ve   diğer   ormancılık   faaliyetleri   gereği   sahadan 
çıkartılacak   dikili   ağaçların   yarı   mamul   hale   getirilmeleri   için   kesilip 
soyulması,   piyasa   istekleri   doğrultusunda   boylanması,   sınıflandırılması, ölçülmesi  
ve  tutanaklara  bağlanmasına  yönelik  teknik  üretim  hizmetleri yürütülür. (OGM’nin 
310 sayılı tebliğ kapsamında)



m3 I ve II. SINIF TOMRUK   3,80 TL/m3 x hacim

m3 III. SINIF TOMRUK        3,20 TL/m3 x hacim

m3 TEL DİREĞİ                    3,20 TL/m3 x hacim

m3 MADEN DİREĞİ             3,20 TL/m3 x hacim

m3 SANAYİ ODUNU             3,20 TL/m3 x hacim

m3 KAĞITLIK ODUN            3,20 TL/m3 x hacim

84 03 Dikili ağaç satışlarında Orman Mühendisliği ve 
danışmanlık hizmeti (Sahaya ulaşım hariç)

Orman işletmelerince yapılan dikili ağaç satışlarındaki orman mühendisliği 
hizmetleri, ilgili tamim ve sözleşme esaslarına uygun olarak yapılır. m3 1.500,00 TL+(Miktar(m3) x 1,32 TL)

Serbest/Serbest 
Yeminli Ormancılık 

, Orman Ürünleri 
Büro/Şirketi

0-4999 m3/yıl (Dahil) Adet 1,500.00 TL
5000-9999 m3/yıl (Dahil) Adet 2,100.00 TL

10000 m3/yıl ve yukarısı Adet 3,000.00 TL

82 02 Doğrama Atölyesi Fizibilite Raporu (Mevzuata 
uygun fizibilite raporu tanzim edilir.) Her Kapasite için Adet 1,500.00 TL

Serbest/Serbest 
Yeminli Orman

Ürünleri 
Büro/Şirketi

0-999 m3/yıl (Dahil) Adet 1,500.00 TL
1000-9999 m3/yıl (Dahil) Adet 2,100.00 TL
10000-19999 m3/yıl (Dahil) Adet 3,000.00 TL
20000-49999 m3/yıl (Dahil) Adet 3,500.00 TL
50000 m3/yıl ve yukarısı Adet 4,300.00 TL
0-9999 m3/yıl (Dahil) Adet 1,200.00 TL
10000-19999 m3/yıl (Dahil) Adet 1,500.00 TL
20000-29999 m3/yıl (Dahil) Adet 1,800.00 TL
30000-39999 m3/yıl (Dahil) Adet 2,100.00 TL
40000 m3/yıl ve yukarısı Adet 3,000.00 TL
0-4999 m3/yıl (Dahil) Adet 1,200.00 TL
5000-9999 m3/yıl (Dahil) Adet 1,500.00 TL

10000 m3/yıl ve yukarısı Adet 1,800.00 TL

98 06 Doğrama Atölyesi Kapasite Raporu (Mevzuata 
uygun kapasite raporu tanzim edilir.) Her Kapasite raporu için Adet 1,500.00 TL

Serbest/Serbest 
Yeminli Orman 

Ürünleri 
Büro/Şirketi

0-999 m3/yıl (Dahil) Adet 1,200.00 TL
1000-9999 m3/yıl (Dahil) Adet 1,500.00 TL
10000-19999 m3/yıl (Dahil) Adet 1,800.00 TL
20000-49999 m3/yıl (Dahil) Adet 2,100.00 TL
50000 m3/yıl ve yukarısı Adet 3,000.00 TL
0-9999 m3/yıl (Dahil) Adet 1,200.00 TL
10000-19999 m3/yıl (Dahil) Adet 1,500.00 TL
20000-29999 m3/yıl (Dahil) Adet 1,800.00 TL
30000-39999 m3/yıl (Dahil) Adet 2,100.00 TL
40000 m3/yıl ve yukarısı Adet 3,000.00 TL
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98 08 Ahşap Ambalaj Kapasite Raporu (Palet vb.) 
(Mevzuata uygun kapasite raporu tanzim edilir.)

Serbest/Serbest 
Yeminli Orman 

Ürünleri 
Büro/Şirketi

Parke Taslağı Kapasite Raporu (Mevzuata uygun 
kapasite raporu tanzim edilir.)

Serbest/Serbest 
Yeminli Orman 

Ürünleri 
Büro/Şirketi

98 07 Şerit-Hızar Kapasite Raporu (Mevzuata uygun 
kapasite raporu tanzim edilir.)

Serbest/Serbest 
Yeminli Orman 

Ürünleri 
Büro/Şirketi

Serbest/Serbest 
Yeminli Ormancılık 

, Orman Ürünleri 
Büro/Şirketi

67

82 01 Parke Taslağı Fizibilite Raporu (Mevzuata uygun 
fizibilite raporu tanzim edilir.)

Serbest/Serbest 
Yeminli Orman

Ürünleri 
Büro/Şirketi

82 03 Şerit-Hızar Fizibilite Raporu (Mevzuata uygun 
fizibilite raporu tanzim edilir.)

Serbest/Serbest 
Yeminli Orman 

Ürünleri 
Büro/Şirketi

82 04 Ahşap Ambalaj Fizibilite Raporu (Palet vb.) 
(Mevzuata uygun fizibilite raporu tanzim edilir.)

Serbest/Serbest 
Yeminli Orman 

Ürünleri 
Büro/Şirketi

98 05

66

84 02 Tasnif depolama işleri

Satış istif yerine taşınan yapacak vasıftaki orman ürünlerinin, ürün gruplarına 
ve kalite sınıflarına göre ayrılması ile bu ayrım sonucu başkalarına yaptırılan 
istiflerin ebat listelerine ait kayıtların çıkarılması



0-999 m3/yıl (Dahil) Adet 1,500.00 TL
1000-9999 m3/yıl (Dahil) Adet 2,100.00 TL
10000-19999 m3/yıl (Dahil) Adet 3,000.00 TL
20000-49999 m3/yıl (Dahil) Adet 4,000.00 TL
50000 m3/yıl ve yukarısı Adet 4,500.00 TL

82 02 Fizibilite raporu (Isıl işlem fırınları için) Ahşap sıcaklığın 56  C sıcaklığa ulaştıktan sonra en az 30 dakika kurutma yapan ısıl işlem 
fırınları için tekniğine uygun kadar kurutmasını sağlayan fizibilite raporu düzenlenir. Adet 1,500.00 TL Serbest/Serbest Yeminli Orman Ürünleri Büro/Şirketi

0-999 m3/yıl (Dahil) Adet 1,200.00 TL
1000-9999 m3/yıl (Dahil) Adet 1,500.00 TL
10000-19999 m3/yıl (Dahil) Adet 1,800.00 TL
20000-49999 m3/yıl (Dahil) Adet 3,000.00 TL
50000 m3/yıl ve yukarısı Adet 3,500.00 TL

98 04 Kapasite raporu (Isıl işlem fırınları için) Ahşap sıcaklığın 56  C sıcaklığa ulaştıktan sonra en az 30 dakika kurutma yapan ısıl işlem 
fırınları için tekniğine uygun kadar kurutmasını sağlayan kapasite raporu düzenlenir. Adet 1,200.00 TL Serbest/Serbest Yeminli Orman Ürünleri Büro/Şirketi

0-49999 m3/yıl (Dahil) Adet 4,100.00 TL
50000-99999 m3/yıl (Dahil) Adet 7,000.00 TL
100000-199999 m3/yıl (Dahil) Adet 11,000.00 TL
200000 m3/yıl ve yukarısı Adet 14,000.00 TL
0-19999 m3/yıl (Dahil) Adet 3,000.00 TL
20000-49999 m3/yıl (Dahil) Adet 4,100.00 TL
50000 m3/yıl ve yukarısı (Dahil) Adet 5,750.00 TL
0-49999 m3/yıl (Dahil) Adet 3,000.00 TL
50000-99999 m3/yıl (Dahil) Adet 4,100.00 TL
100000-199999 m3/yıl (Dahil) Adet 5,750.00 TL
200000 m3/yıl ve yukarısı Adet 7,000.00 TL
0-19999 m3/yıl (Dahil) Adet 2,300.00 TL
20000-49999 m3/yıl (Dahil) Adet 3,000.00 TL
50000 m3/yıl ve yukarısı (Dahil) Adet 4,100.00 TL
0-49999 ton/yıl (Dahil) Adet 3,500.00 TL
50000-99999 ton/yıl (Dahil) Adet 4,800.00 TL
100000-149999 ton/yıl (Dahil) Adet 6,000.00 TL
150000 – 199999 ton/yıl (Dahil) Adet 8,000.00 TL
200000 ton/yıl ve yukarısı Adet 9,500.00 TL
0-49999 ton/yıl (Dahil) Adet 3,000.00 TL
50000-99999 ton/yıl (Dahil) Adet 4,100.00 TL
100000-149999 ton/yıl (Dahil) Adet 5,700.00 TL
150000 – 199999 ton/yıl (Dahil) Adet 7,000.00 TL
200000 ton/yıl ve yukarısı Adet 8,500.00 TL

82 01 Fizibilite raporu (Odun sirkesi ve ekstraktif madde üreten 
tesisler için)

Odundan odun sirkesi,odun katranı ve ekstraktif medde üreten tesisler için mevzuata uygun 
olarak fizibilite raporu düzenlenir. Adet 2,300.00 TL Serbest/Serbest Yeminli Orman Ürünleri Büro/Şirketi

98 02 Kapasite raporu (Odun sirkesi ve ekstraktif madde üreten 
tesisler için)

Odundan odun sirkesi,odun katranı ve ekstraktif medde üreten tesisler için mevzuata uygun 
olarak kapasite raporu düzenlenir. Adet 1,500.00 TL Serbest/Serbest Yeminli Orman

Ürünleri Büro/Şirketi

34

68

82 01 Fizibilite Raporu (Ahşap Ürünler Emprenye tesisleri için) Serbest/Serbest Yeminli Orman Ürünleri Büro/Şirketi

98 03 Kapasite Raporu (Ahşap Ürünler Emprenye tesisleri için) Serbest/Serbest Yeminli Orman Ürünleri Büro/Şirketi

Kapasite Raporu (Yonga levha ve lif levha vb. üreten 
fabrikalar için) Serbest/Serbest Yeminli Orman Ürünleri Büro/Şirketi

98 04 Kapasite Raporu (Kontrplak, Ahşap Panel ve kontrtabla 
üreten fabrikalar için vb.) Serbest/Serbest Yeminli Orman Ürünleri Büro/Şirketi

Fizibilite Raporu (Yonga levha ve lif levha vb. üreten 
fabrikalar için) Serbest/Serbest Yeminli Orman Ürünleri Büro/Şirketi

82 02 Fizibilite Raporu (Kontrplak, Ahşap Panel ve kontrtabla 
üreten fabrikalar için vb.)

Serbest/Serbest Yeminli Orman
Ürünleri Büro/Şirketi

Fizibilite raporu (Biyokütleden enerji üreten elektrik 
santralleri ve tesisleri için) Serbest/Serbest Yeminli Orman Ürünleri Büro/Şirketi

98 06 Kapasite raporu (Biyokütleden enerji üreten elektrik 
santralleri ve tesisleri için) Serbest/Serbest Yeminli Orman Ürünleri Büro/Şirketi

69

82

70

82 05

01

98 03



0-999 m3/yıl (Dahil) Adet 1,500.00 TL
1000-9999 m3/yıl (Dahil) Adet 3,000.00 TL
10000-19999 m3/yıl (Dahil) Adet 4,100.00 TL
20000-49999 m3/yıl (Dahil) Adet 5,000.00 TL
50000 m3/yıl ve yukarısı Adet 5,700.00 TL
0-999 m3/yıl (Dahil) Adet 1,200.00 TL
1000-9999 m3/yıl (Dahil) Adet 1,500.00 TL
10000-19999 m3/yıl (Dahil) Adet 1,800.00 TL
20000-49999 m3/yıl (Dahil) Adet 2,300.00 TL
50000 m3/yıl ve yukarısı Adet 3,000.00 TL

82 01 Fizibilite Raporu (Ağaç Torna El Sanatları 
İşyeri için)

Ağaç Torna El Sanatları İşyerleri için, mevzuata uygun 
fizibilite raporu düzenlenir. Adet 1,200.00 TL Serbest/Serbest Yeminli Orman Ürünleri 

Büro/Şirketi

82 02 Fizibilite Raporu (Mobilya Aksamı veya 
İskelet Atölyesi için)

Mobilya aksamı ve iskelet atölyesi İşyerleri için, mevzuata 
uygun fizibilite raporu düzenlenir. Adet 1,500.00 TL Serbest/Serbest Yeminli Orman

Ürünleri Büro/Şirketi

82 03 Fizibilite raporu (Kağıt-karton ambalaj 
üreten fabrikalar)

Selülozdan kağıt-karton ambalaj üreten fabrikalar için 
mevzuata uygun fizibilite raporu düzenlenir. Adet 2,300.00 TL Serbest/Serbest Yeminli Orman Ürünleri 

Büro/Şirketi

82 04 Fizibilite raporu (Ahşap yer döşemesi ve 
lâmbiri fabrikası)

Seri halde ahşap yer döşemesi ve lambri üreten fabrikalar 
için fizibilite raporu düzenlenir. Adet 2,300.00 TL Serbest/Serbest Yeminli Orman Ürünleri 

Büro/Şirketi

98 05 Kapasite Raporu (Mobilya Aksamı veya 
İskelet Atölyesi için)

Mobilya Aksamı ve iskelet Atölyesi için, mevzuata uygun 
kapasite raporu düzenlenir. Adet 750.00 TL Serbest/Serbest Yeminli Orman

Ürünleri Büro/Şirketi

98 06 Kapasite Raporu (Ağaç Torna El Sanatları 
İşyeri için)

Ağaç Torna El Sanatları İşyerleri için, mevzuata uygun 
kapasite raporu düzenlenir. Adet 750.00 TL Serbest/Serbest Yeminli Orman Ürünleri 

Büro/Şirketi

98 07 Kapasite raporu (Kağıt-karton ambalaj 
üreten fabrikalar)

Selülozdan kağıt-karton ambalaj üreten fabrikalar için, 
mevzuata uygun kapasite raporu düzenlenir. Adet 1,500.00 TL Serbest/Serbest Yeminli Orman Ürünleri 

Büro/Şirketi

98 08 Kapasite raporu (Ahşap yer döşemesi ve 
lâmbiri fabrikası)

Seri halde ahşap yer döşemesi ve lambri üreten fabrikalar 
için fizibilite raporu düzenlenir. Adet 1,800.00 TL Serbest/Serbest Yeminli Orman

Ürünleri Büro/Şirketi

35

Serbest/Serbest Yeminli Orman Ürünleri 
Büro/Şirketi

98 02 Kapasite raporu (Muhtelif levha üreten 
fabrikalar için)

Serbest/Serbest Yeminli Orman Ürünleri 
Büro/Şirketi

72

71

82 01 Fizibilite raporu (Muhtelif levha üreten 
fabrikalar için)



72 79 9 Yapı ve Tesisler için Kereste Metraj Cetveli Hazırlanması (Her 
türlü yapı tesis vb. İnşaatlar)

Orman Genel Müdürlüğü’nün 303 nolu “Oduna dayalı Orman Ürünlerinin satış Usul ve Esaslarına 
Dair Tebliğ”ne göre; tahsisli orman emvali alarak Devletçe kurulmuş sosyal yardım fonu, dernek, 
vakıf, şahıs, kooperatif, 2863 sayılı Kanuna göre onarılacak kültür varlıkları inşaatları için gerekli 
olan kereste metrajları projelerine uygun olarak hazırlanarak Oda şube veya temsilciliklerinin 
onayındansonra ilgili yerlere verilir.

Ünite 800.00 TL + (Metraj çıkarılacak yüzey m² 
X 3,50 TL)

Serbest/Serbest Yeminli Orman 
Ürünleri Büro/Şirketi

82 1 Fizibilite raporu (Odun dışı ürün işleyen tesisler için) Orman ekosisteminden elde edilen odun dışı bitkisel ürünlerin işlemesini yapan tesislere, mevzuata 
uygun fizibilite raporu düzenlenir Adet 2,300.00 TL Serbest/Serbest Yeminli Orman 

Ürünleri Büro/Şirketi

98 2 Kapasite raporu (Odun dışı ürün işleyen tesisler için) Orman ekosisteminden elde edilen odun dışı bitkisel ürünlerin işlemesini yapan tesislere, mevzuata 
uygun fizibilite raporu düzenlenir. Adet 1,500.00 TL Serbest/Serbest Yeminli Orman 

Ürünleri Büro/Şirketi

82 1 Fizibilite raporu (Ahşap mobilya fabrikası için) Ahşap olmak kaydıyla, sabit ve hareketli seri mobilya üreten fabrikalar için mevzuata uygun 
fizibilite raporu düzenlenir. Adet 3,000.00 TL Serbest/Serbest Yeminli Orman 

Ürünleri Büro/Şirketi

98 2 Kapasite raporu (Ahşap mobilya fabrikası için) Ahşap olmak kaydıyla, sabit ve hareketli seri mobilya üreten fabrikalar için mevzuata uygun 
kapasite raporu düzenlenir. Adet 1,500.00 TL Serbest/Serbest Yeminli Orman 

Ürünleri Büro/Şirketi

79 3 Deniz araçları için kereste metraj cetveli hazırlanması (Gemi, 
Kayık, Mavna, Çektirme vb. deniz araçları)

Orman Genel Müdürlüğü’nün 303 nolu “Oduna dayalı Orman Ürünlerinin satış Usul ve Esaslarına 
Dair Tebliğ”inin, 5.10.12. Yönetmeliğin 9 uncu Maddesi (1) inci Fıkrası (i) Bendine göre, Gemi, 
Kayık, Mavna, Çektirme vb. deniz araçları inşaat ve onarımlarına gerekli olan kereste metrajı, 
Ağaç İşleri Endüstri Mühendislerince hazırlanır. Oda şube veya temsilciliklerinin onayından sonra 
ilgili yerlere verilir.

Ünite 1.200,00 TL + (Metraj çıkarılacak yüzey 
m² X 5.00 TL)

Serbest/Serbest Yeminli Orman 
Ürünleri Büro/Şirketi

82 1 Fizibilite raporu (Ahşap emprenye ve kurutma tesisi için) Ahşap malzemelerin emprenye edilmesini ve kurutulmasını sağlayan tesisler için mevzuata uygun 
fizibilite raporu düzenlenir. Adet 3,000.00 TL Serbest/Serbest Yeminli Orman 

Ürünleri Büro/Şirketi

98 2 Kapasite raporu (Ahşap emprenye ve kurutma tesisi için) Ahşap malzemelerin emprenye edilmesini ve kurutulmasını sağlayan tesisler için mevzuata uygun 
kapasite raporu düzenlenir. Adet 1,500.00 TL Serbest/Serbest Yeminli Orman 

Ürünleri Büro/Şirketi

76 83 1 Ahşap ürün tasarımı Ahşap ürünlere yönelik mühendislik tasarım çalışmalarına ilişkin çıktılar üretilir. Adet 7,300.00 TL Serbest/Serbest Yeminli Orman 
Ürünleri Büro/Şirketi

Adet 1-5 Arası :450,00 TL
Adet 6-10 Arası :575,00 TL
Adet 11-20 Arası :700,00 TL
Adet 21-30 Arası :925,00 TL
Adet 31- Yukarısı :1.250,00 TL
Adet
Adet 6-10 Arası :575,00 TL
Adet 11-20 Arası :700,00 TL
Adet 21-30 Arası :925,00 TL
Adet 31- Yukarısı :1.250,00 TL

36

14

75

74
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Ormancılık konularındaki ithalata ilişkin mühendislik hizmetleri Serbest/Serbest Yeminli 
Ormancılık Büro/Şirketi

Serbest/Serbest Yeminli 
Ormancılık Büro/Şirketi

1-5 Arası :450,00 TL

106 1 Ormancılık konularındaki ihracata ilişkin mühendislik hizmetleri

5531 sayılı Kanunun 4/1(a) maddesinde Orman Mühendisliği mesleki faaliyet konularına ilişkin 
yapılacak ihracat işlemlerine dair gümrüklerdeki Bilirkişilik- Eksperlik-Hakemlik ve Teknik 
Müşavirlik hizmetleri yapılır. (NOT: Evraklar adet olarak değerlendirilecektir. Bu hizmetlerde 
kullanılacak araçlar için 35,00 TL. saat ücreti eklenecektir.)

5531 sayılı Kanunun 4/1(a) maddesinde Orman Mühendisliği mesleki faaliyet konularına ilişkin 
yapılacak ithalat işlemlerine dair gümrüklerdeki Bilirkişilik- Eksperlik-Hakemlik ve Teknik 
Müşavirlik hizmetleri yapılır. 
(NOT: Evraklar adet olarak değerlendirilecektir. Bu hizmetlerde kullanılacak araçlar için 35,00 TL. 
saat ücreti eklenecektir.)

2107



14 108 03 Ormancılık konularında ihtiyaca dayalı danışmanlık 
hizmeti verilmesi

5531 sayılı Kanun kapsamındaki orman mühendisliği mesleki faaliyet konularıyla doğrudan ve dolaylı 
olarak ilgisi bulunan, asgari ücret tarifesinde yer almayan, ancak ihtiyaca binaen gereksinim duyulan 
ormancılık ile ilgili işlerde sözleşme yapılarak, Oda online sisteminden
vizesiz işler için Oda kayıt belgesi alınarak orman mühendisliği danışmanlık hizmeti verilir. (NOT: 
Evraklar adet olarak değerlendirilecektir. Bu hizmetlerde kullanılacak araçlar için 45,00 TL. saat ücreti 
eklenecektir.)

Dosya
Maktu  : 575,00 TL
Günlük: 450,00TL
Uygulama: 575,00+ (450,00 X Gün sayısı)

Serbest/Serbest Yeminli 
Ormancılık Büro/Şirketi

Adet 1-5 Arası          :   450,00 TL           
Adet 6-10 Arası        :   575,00 TL            
Adet 11-20 Arası      :   700,00 TL           
Adet 21-30 Arası      :   925,00 TL         

Adet 31- Yukarısı     :   1.250,00 TL

Adet 1-5 Arası          :   450,00 TL
Adet 6-10 Arası        :   575,00 TL
Adet 11-20 Arası      :   700,00 TL
Adet 21-30 Arası      :   925,00 TL

Adet 31- Yukarısı     :   1.250,00 TL

109 03 Orman endüstrisi konularında ihtiyaca dayalı 
danışmanlık hizmeti verilmesi

5531  sayılı  Kanun  kapsamındaki  orman  endüstri  mühendisliği  mesleki faaliyet konularıyla doğrudan 
ve dolaylı olarak ilgisi bulunan, asgari ücret tarifesinde  yer almayan,  ancak  ihtiyaca  binaen  gereksinim  
duyulan  orman endüstri konuları ile ilgili işlerde sözleşme yapılarak, Oda online sisteminden vizesiz işler 
için Oda kayıt belgesi alınarak orman endüstri mühendisliği danışmanlık hizmeti verilir.

Dosya
Maktu : 575,00 TL
Günlük: 450,00 TL
Uygulama: 575,00+ (450 X Gün sayısı)

Serbest/Serbest
Yeminli Orman Ürünleri 

Büro/Şirketi

Adet 1-5 Arası          :  450,00 TL
Adet 6-10 Arası        :  575,00 TL
Adet 11-20 Arası      :  700,00 TL
Adet 21-30 Arası      :  925,00 TL

Adet 31- Yukarısı     :  1.250,00 TL

Adet 1-5 Arası          : 450,00 TL Serbest/Serbest
Adet 6-10 Arası        : 575,00 TL Yeminli Orman
Adet 11-20 Arası      : 700,00 TL
Adet 21-30 Arası      : 925,00 TL

Adet 31- Yukarısı      : 1.250,00 TL

109 03 Ağaç İşleri endüstrisi konularında ihtiyaca dayalı 
danışmanlık hizmeti verilmesi

5531 sayılı Kanun kapsamındaki ağaç işleri endüstri mühendisliği mesleki faaliyet konularıyla doğrudan 
ve dolaylı olarak ilgisi bulunan, asgari ücret tarifesinde yer almayan, ancak ihtiyaca binaen gereksinim 
duyulan ağaç işleri endüstri konuları ile ilgili işlerde sözleşme yapılarak, Oda online sisteminden    vizesiz   
işler   için    Oda   kayıt  belgesi   alınarak         ağaçişleri endüstri mühendisliği danışmanlık hizmeti 
verilir. (NOT: Evraklar adet olarak değerlendirilecektir. Bu hizmetlerde kullanılacak araçlar için 45,00 
TL. saat ücreti eklenecektir.)

Dosya
Maktu  : 575,00 TL
Günlük: 450,00 TL
Uygulama: 575,00+ (450 X Gün sayısı)

Serbest/Serbest Yeminli 
Orman Ürünleri 

Büro/Şirketi
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Serbest/Serbest
Yeminli Orman Ürünleri 

Büro/Şirketi

Serbest/Serbest
Yeminli Orman Ürünleri 

Büro/Şirketi

Serbest/Serbest Yeminli 
Orman Ürünleri 

Büro/Şirketi

EKLER:
1- Enerji Nakil, Telefon, Su İsale Hattı ve Orman Yolları Aplikasyonuna Ait Arazi Zorluk Katsayıları (EK-1) 2- Ağaç Röleve Planı Asgari Ücret Tarifesi (EK-2)
3- Ağaç Röleve Planı Çizim Tekniği (EK-3)
4- Yaban Hayatı Envanter Çalışması Arazi Zorluk Katsayıları  (EK-4)

Ürünleri Büro/Şirketi

16

106 01 Ağaç işleri endüstrisi konularındaki ihracata ilişkin 
mühendislik hizmetleri

5531  sayılı Kanunun  4/1(c)  maddesinde Ağaç işleri  Endüstri Mühendisliği mesleki   faaliyet   
konularına   ilişkin   yapılacak   ihracat   işlemlerine   dair gümrüklerdeki   Bilirkişilik-   Eksperlik-
Hakemlik   ve   Teknik   Müşavirlik hizmetleri  yapılır.  (NOT:  Evraklar  adet  olarak  
değerlendirilecektir.  Bu hizmetlerde kullanılacak araçlar için 45,00 TL. saat ücreti eklenecektir.)

107 02

106

107

5531 sayılı Kanunun 4/1(c) maddesinde Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği
mesleki faaliyet konularına ilişkin yapılacak ithalat işlemlerine dair
gümrüklerdeki Bilirkişilik- Eksperlik-Hakemlik ve Teknik Müşavirlik
hizmetleri yapılır. (NOT: Evraklar adet olarak
değerlendirilecektir. Bu hizmetlerde kullanılacak araçlar için 45,00 TL. saat ücreti eklenecektir.)

Ağaç işleri endüstrisi konularındaki ithalata ilişkin 
mühendislik hizmetleri

15

01 Orman endüstrisi konularındaki
ihracata ilişkin mühendislik hizmetleri

5531 sayılı Kanunun 4/1(b) maddesinde Orman Endüstri Mühendisliği
mesleki faaliyet konularına ilişkin yapılacak ihracat işlemlerine dair gümrüklerdeki Bilirkişilik- Eksperlik-
Hakemlik ve Teknik Müşavirlik hizmetleri yapılır. (NOT: Evraklar adet olarak değerlendirilecektir. Bu
hizmetlerde kullanılacak araçlar için 45,00 TL. saat ücreti eklenecektir.)

02 Orman endüstrisi konularındaki
ithalata ilişkin mühendislik hizmetleri

5531 sayılı Kanunun 4/1(b) maddesinde Orman Endüstri Mühendisliği
mesleki faaliyet konularına ilişkin yapılacak ithalat işlemlerine dair gümrüklerdeki Bilirkişilik- Eksperlik-
Hakemlik ve Teknik Müşavirlik hizmetleri yapılır. (NOT: Evraklar adet olarak değerlendirilecektir. Bu 
hizmetlerde kullanılacak araçlar için 45,00 TL. saat ücreti eklenecektir.)



ÜCRET ÖDEMESİ YAPILACAK 
MÜHENDİSLERİN MESLEKİ UNVANI

ÜCRETİN UYGULANACAĞI YERLER

Hizmet akdi ile çalışan Orman Mühendisi, Orman 
Endüstri Mühendisi ve Ağaç İşleri Endüstri 
MühendisiunvanlıSerbest Meslek Mensuplarının aylık 
ücreti
(Ormancılık, orman ve ağaç işleri endüstrisi ile 
iştigal eden büro ve şirketler  ile  gerçek  ve  tüzel  
kişilere  ait  ormancılık  hizmetlerinde hizmet  akdi  
ile  çalışan,  5531  sayılı  Kanuna  göre  
yetkilendirilmiş mühendisler için belirlenmiştir.)
( Kanuni Kesintiler Yükleniciye Aittir)

Ormancılık ve Orman Ürünleri Büro veya  Şirketleri  
ile  diğer  gerçek  ve tüzel kişilere ait yerlerde

Aylık Net 3.900,00 TL

Orman Mühendisi, Orman Endüstri Mühendisi ve 
Ağaç İşleri Endüstri Mühendisi unvanlı Serbest 
Meslek Mensuplarının günlük danışmanlık hizmeti 
ücreti
(Ormancılık, orman ve ağaç işleri endüstrisi 
alanındaki mühendislik mesleki faaliyet konularına 
ait işlerde yapılacak danışmanlık  hizmetleri için , 
5531 sayılı Kanuna göre tescilli ormancılık ve  orman 
ürünleri büro ve şirketlerinde, kendi nam ve hesabına 
hizmet üreten  Orman  mühendisi,  Orman  Endüstri   
mühendisi  ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisi unvanlı 
Serbest Meslek Mensubu mühendisler için 
belirlenmiştir.)
( Kanuni Kesintiler Yükleniciye Aittir)

Ormancılık ve Orman Ürünleri Büro veya  Şirketleri  
ile  diğer  gerçek  ve tüzel kişilere ait yerlerde

Günlük Net 450,00 TL
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ASGARİ ÜCRET TARİFESİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN ÖNEMLİ UYARI

Serbest Meslek Mensubu (SMM) ve Serbest Yeminli Meslek Mensupları (SYMM) ınca kurulan Serbest/Serbest Yeminli Ormancılık ve Orman Ürünleri Büro ve Şirketleri; asgari ücret tarifesinde yer alan 5531 sayılı Kanuna yönelik hizmetlere ilişkin 
mühendislik hizm etlerini üretirlerken, 8 Nolu Alt Düzenlemeye Göre Aşağıdaki hususlara uymaları zorunludur.
A)  İŞE BAŞLAMADAN ÖNCE ODANIN ONLİNE SİSTEMİNDEN ALINACAK  BELGELER:
1-5531 sayılı Kanuna dair İhaleli işlere girmek için; Bu hizmetler, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda belirlenen ihale usullerinden biriyle yapılacak ise; ihaleye katılacak büro ve şirketin ilgili ihaleli işte yetkisinin bulunup bulunmadığının sorgulanması 
için, ihaleye girerken, 8 nolu Alt Düzenleme gereğince sitemden“Serbest Ormancılık/Orman Ürünleri/Büro ve Şirketi Oda Tescil ve 5531 Sayılı Kanuna Ait Mesleki Faaliyet İhale Yetkinlik Belgesi” alınarak sisteme giriş yapılacaktır.
2- 5531  sayılı  Kanundaki  Mesleki Faaliyet Konularına  aitihalesiz  işleri yapmak için;  Bu işe  başlanmadan  önce,  8 nolu  Alt Düzenleme  gereğince  ihalesiz  iş  konusunda  sitemden  “Meslek Mensupluğu Oda Kayıt Belgesi ”alınarak sisteme giriş 
yapılacaktır.
3- 5531 sayılı Kanundaki Mesleki Faaliyet Konuların aitihaleli işlerde çalışacaklar için;5531 sayılı Kanundakikonulara ait ihaleli işlerde çalışacak meslek mensuplarının ihaleli iş konusunda yetkisinin bulunup bulunmadığının sorgulandığı sistemden 
“Meslek Mensupluğu Oda Kayıt Belgesi ”alınarak sisteme giriş yapılacaktır.
4-  5531  sayılı  Kanundaki  Mühendislik  Hizmetlerindehizmet  akdiyle  çalışacaklar  için;  5531  sayılı  Kanundakikonularda  hizmet  akdiyle  çalışacaklar  için,  ilgili  konuda  yetkisinin  bulunup bulunmadığının sorgulandığı sistemden “Meslek 
Mensupluğu Oda Kayıt Belgesi ” alınarak sisteme girişyapılacaktır.
5- Sözleşme düzenlenmesi;5531 sayılı Kanunun 4 üncü ve 5 inci maddelerindeki mesleki konularda üretilecek mühendislik hizmetine başlanmadan önce, Bürolar Yönetmeliğinin 29 uncu, 30 uncu ve 31 inci maddelerine uygun olarak, meslek mensupları ile 
işveren arasında sözleşme düzenlenecektir.
B)  ODANIN DENETİM/VİZESİNE TABİ OLAN İHALELİ VEYA İHALESİZ İŞLER İÇİN, İŞİN BİTİMİNDE ODANIN ONLİNE SİSTEMİNDEN ALINACAK  BELGELER:
1- Mühendislik hizmet raporu kapak sayfası; 5531 sayılı Kanundaki konular için üretilen mühendislik hizmet raporunun başına, sistem üzerinden düzenlenecek olan “5531 Sayılı Kanuna Ait Serbest Meslek Mensupluğu Mühendislik Hizmet Raporu Kapak 
Sayfası ” eklenecektir.
2- 5531 sayılı Kanundaki mesleki faaliyet konularında ihalesiz denetim/vizeye tabi  işler  için;  Meslek  mensupları ile iş sahipleri arasında  yapılan  sözleşme uyarınca, ihalesiz  olarak  üretilen ve vizeye tabi olan işler kapsamındaki mühendislik hizmet 
raporları, işin bitiminde şube veya temsilciliklere vize ettirmekiçin sistemden “Orman Mühendisleri Odası İhalesiz Vizeli  Mühendislik Hizmetleri Denetim/Vize Belgesi” alınarak iş sistemden kapatılacaktır.
3-5531 sayılı Kanundaki mesleki faaliyet konularında ihaleli denetim/vizeye tabi işler için; Kanunun 4 üncü ve 5 inci maddelerindeki mesleki faaliyet konularında, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile ihaleli olarak üretilen ve vizeye tabi işler kapsamındaki 
mühendislik hizmet raporları, işin bitiminde şube veya temsilciliklere vize ettirmek için sistem den“Orman Mühendisleri Odası İhaleli Vizeli  Mühendislik Hizmeti Denetim/Vize Belgesi” alınarak iş sistemden kapatılacaktır.
C)  ODANIN VİZESİNE TABİ OLMAYIP DENETİM VE KONTROLÜNE TABİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İÇİN, İŞİN BİTİMİNDE ODANIN ONLİNE SİSTEMİNDEN ALINACAK BELGELER:
1-5531 sayılı Kanundaki mesleki faaliyet konularında ihaleli vizesizişler için; Odanın denetim/vizesine tabi olmayan ihaleli işlerin Oda mevzuatına uygunluğunun denetim ve kontrolü için, işin bitiminde sistemden “Orman Mühendisleri Odası 
İhaleli Vizesiz  Mühendislik Hizmetleri Denetim Kontrol Belgesi” alınarak iş sistemden kapatılacaktır.
2-5531 sayılı Kanundaki mesleki faaliyet konularında ihalesiz vizesiz işler için; Odanın denetim/vizesine tabi olmayan ve hizmet akdi ile işverene bağlı olarak çalışılan ihalesiz işlerin Oda mevzuatına  uygunluğunun denetim ve  kontrolü için,  “Orman 
Mühendisleri Odası  Hizmet  Akdi ile  Çalışılan İhalesiz Vizesiz   Mühendislik Hizmetleri  Denetim Kontrol Belgesi” alınarak  iş sistemden kapatılacaktır.31/12/2019



5531 sayılı Kanuna Yönelik Mühendislik Hizmet Alımı Sözleşmesinden Yapılacak 
Mesleki Denetim ve Vize Kesintisi

ÖRNEK: Mühendislik Hizmet Alımı Sözleşmenin Tutarı: 61500,00 TL olsun

1 5000 TL' ye kadar (5000 TL dahil) Mühendislik Hizmet Alımı Sözleşmesinin %4 1 Mühendislik Hizmet Alımı Sözleşmesinin ilk 5000,00 X 0,04 200.00

2 5001-12000 TL arası Mühendislik Hizmet Alımı Sözleşmenin 5000 TL üstü için %3 2 Mühendislik Hizmet Alımı Sözleşmenin 5001-12000=7000 için x 0,03 210.00

3 12001 - 25000 TL arası Mühendislik Hizmet Alımı Sözleşmenin 12000 TL üstü için %1 3 Mühendislik Hizmet Alımı Sözleşmenin 12001-25000=13000 için x 0,01 130.00

4 25001 TL ve üstü Mühendislik Hizmet Alımı Sözleşmenin 25000 TL' den sonrası için %05 4 Mühendislik Hizmet Alımı Sözleşmenin 61500-25000=36500 için x 0,005 182.50

722.50
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Odaya ödenecek mesleki denetim ve vize ücreti toplamı

ASGARİ ÜCRET TARİFESİNİN UYGULANMASINA DAİR NOTLAR:
1)  Tarifedeki ormancılık ve orman endüstrisi mesleki hizmetler; 5531 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki mesleki faaliyet konular ına göre Orman Mühendisi, Orman Yüksek Mühendisi, Orman Endüstri Mühendisi, 
Orman Endüstri Yüksek Mühendisi, Ağaç İşleri Endüstri Mühendisi ve Ağaç İşleri Endüstri Yüksek Mühendisi unvanlı meslek mensupları tarafından yürütür.
2) Serbest Ormancılık ve Orman Ürünleri Büro ve şirketleri, bu ücret tarifesini herkesin görebileceği uygun bir yere asmaları zorunludur.
3) Serbest Ormancılık ve Orman Ürünleri Büro ve şirketleri, bu tarifeye uygun sözleşmenin aslını Oda’ya veya yetki verilen şube veya temsilciliklere ibraz etmek zorundadır. Serbest Ormancılık ve Orman Ürünleri Büro ve 
şirketleri, sözleşmede yazılı miktar üzerinden düzenleyecekleri fatura veya serbest meslek makbuzunu yasal süresi içinde Odaya ibraz edeceklerdir.
4)  Her mesleki denetim ve vize işleminde, Serbest Ormancılık ve Orman Ürünleri Büro ve şirketleri;"Ormancılık ve Orman Ürünleri Büroları Tescil Belgesi ile Şirket Tescil Belgesi”ni, serbest mühendisler serbest meslek 
mensupluğu ruhsat belgesi ve/veya serbest yeminli meslek mensupluğunu belgesini göstermek zorundadırlar. Bu belgeleri almayan büro ve kişilerin yaptığı çalışmalar mesleki denetim ve vize işlemine tabi tutulmaz.
5) Serbest Ormancılık ve Orman Ürünleri Büro ve şirketler tespit edilen, asgari ücret tarifesinin altında iş yapamazlar. Aksine davrananlar hakkında “5531 sayılı Kanun, 6235 sayılı Kanun, TMMOB Serbest Mühendislik 
Müşavirlik ve Büro Tescil Yönetmeliği ve TMMOB Disiplin Yönetmeliği hükümleriuygulanır.
6) Asgari ücretlere, kamu kurumlarına belge karşılığı ödenen ücretler, kontrol harçları ve KDV dahil değildir.
7) Serbest/Serbest Yeminli meslek mensuplarınca, 5531 sayılı Kanuna göre ve bu tarifeye uygun olarak üretilen mesleki hizmetlere; (Dikili ağaç satışları ve hizmet akdi  ile yapılan çalışmalar hariç ) Odanın yetki verdiği 
birimlerce aşağıdaki tabloya göre mesleki denetim ve vize ücretleri tahakkuk ettirilir.

MESLEKİ DENETİM VE VİZE ÜCRETİ TAHAKKUKUNA ESAS KESİNTİ ORANLARI TABLOSU MESLEKİ DENETİM VE VİZE ÜCRETİ HESAPLAMASINA DAİR UYGULAMA ÖRNEĞİ

Sıra 
No

Mesleki Denetim ve Vizeye Tabi Tutulacak 5531 sayılı Kanuna Yönelik Mühendislik Hizmet
Alımı Sözleşmesinin Miktarı

Kesinti 
Oranı 
(%)

Sıra 
No

Kesinti 
Miktarı 
(TL)



Sıra No Dikili Ağaç Satışlarında Danışmanlık Hizmet Alımı Sözleşmesi ve Hizmet Akdi Yöntemiyle, Orman 
Mühendisliği Hizmeti Alınmasına İlişkin Mesleki Denetim ve Vize Kesintisi

Kesinti 
Oranı (%)

Sıra 
No

Kesinti 
Miktarı 
(TL)

1 Dikili  ağaç  satışlarında,  danışmanlık  hizmet  alımı  sözleşmesi  ile  orman  mühendisliği hizmeti 
alınması halinde, mesleki hizmet faturası veya serbest meslek makbuzu tutarı ne olursa olsun mesleki 
denetim ve vize kesintisi miktarı

%2 1 115.80
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Örnek: Asgari ücret tarife cetveline göre, 3.250 m3  Dikili ağaç satışı için 5.790,00 TL 
danışmanlık hizmet bedeli ödenecektir. Danışmanlık hizmet alımı sözleşmesiyle orman  
mühendisliği  hizmet  alımı  yapılması  halinde    mesleki  denetim  ve  vize kesintisi miktarının 
hesaplanması(66-84-03 no’lu mesleki pozdan)
Hesaplama: Danışmanlık Hizmet Alımı Sözleşme tutarı X 0,02= 5.790,00 X 0.02 = 115,80 TL
NOT:1- Bir meslek mensubu, danışmanlık hizmet alımında 2 (iki ay) lık sürede 6.000 m 3  dikili 
ağaç satışına hizmet verebilecektir.
2- Miktarı ne olursa olsun tüm Danışmanlık Hizmet Alımı Sözleşme için mesleki denetim ve vize 
kesinti oranı %2 olacaktır.

8) Serbest meslek mensuplarınca, danışmanlık hizmet sözleşmesi vehizmet akdi sözleşmesine dayalı olarak,5531 sayılı Kanuna göre ve bu tarifeye uygun olarak
üretilen dikili ağaç satışlarına ilişkin mesleki hizmetlere; Odanın yetki verdiği birimlerce aşağıdaki tabloya göre mesleki denetim ve vize ücretleri tahakkuk ettirilir.

DİKİLİ AĞAÇ SATIŞLARINDA YAPILACAK MESLEKİ DENETİM VE VİZE ÜCRETİ TAHAKKUKUNA ESAS 
KESİNTİ ORANLARI TABLOSU

DİKİLİ AĞAÇ SATIŞLARINDA MESLEKİ DENETİM VE VİZE ÜCRETİ HESAPLAMASINA
DAİR UYGULAMA ÖRNEĞİ

Danışmanlık Hizmet Alımı Sözleşmesinden veya Hizmet Akdi ile Çalışanlar için Tarifeye Dayalı 
Sözleşme Tutarından Yapılacak

Mesleki Denetim ve Vize Kesintisi



Sıra No MaktuÜcretli Aylık Danışmanlık Hizmet Sözleşmesi,Aylık Ücretli Hizmet Akdi Sözleşmesi ve İhtiyaca 
Dayalı Olarak Düzenlenen Hizmet Alımı SözleşmesiYöntemiyle, Mühendislik Hizmeti Alınmasına İlişkin 

İşlerde Mesleki Denetim ve
Vize Kesintisi Oranları

Kesinti 
Oranı (%)

Sıra 
No

MaktuÜcretli Aylık Danışmanlık Hizmet Sözleşmesi,Aylık Ücretli Hizmet Akdi Sözleşmesi ve 
İhtiyaca Dayalı Olarak Düzenlenen Hizmet Alımı SözleşmesiYöntemiyle, Mühendislik Hizmeti 

Alınmasına İlişkin İşlerde Mesleki Denetim ve
Vize Kesintisi Hesaplaması

Kesinti 
Miktarı (TL)

Maktu aylık danışmanlık hizmet alımı sözleşmesi ve ihtiyaca dayalı danışmanlık hizmet alımı 
sözleşmesi ile yapılacak  mühendislik hizmetlerinde, Madde-7 dekioranlara uygun olarak mesleki 
denetim ve vize kesintiler uygulanacaktır. (Örneğin: Alanı 50 Dekardan küçük  olan  bir  özel  orman  
fidanlığına,  ayda  en  az  iki  tam  gün  danışmanlık  hizmeti verilmesi,  özel  ağaçlandırma  sahasında  
fidan  dikimlerinde  gözetim,  izin  dosyalarının süreçlerinin takibi vb. işler)

1 Örnek: Alanı 50 Dekardan küçük olan bir özel orman fidanlığına, ayda en az iki tam gün  
danışmanlık  hizmeti  vermek  amacıyla,  fidanlık  sahibi  ile  serbest  ormancılık bürosu 
arasında, tarifedeki (26-89-07=1.200,00 TL/Ay)  miktar üzerinden 7 (yedi) ay süreli 
danışmanlık sözleşmesi bir mesleki hizmet alımı yapılacak ve sözleşmeleri olsun.
Danışmanlık Hizmet Alımı Sözleşmesi tutarı=1.200,00x7 Ay=8.400,00TL

5000 TL' ye kadar (5000 TL dahil) Mühendislik Hizmet Alımı Sözleşmesinin %4 Danışmanlık Hizmet Alımı Sözleşmesinin ilk 5000,00 TL si için x 0,04
200.00

5001-12000 TL arası Mühendislik Hizmet Alımı Sözleşmenin 5000 TL üstü için %3 Danışmanlık Hizmet Alımı Sözleşmesinin geri kalanı  8400,00 TL -5000,00 TL=3400,00 TL si 
için x 0,03 102.00

12001 - 25000 TL arası Mühendislik Hizmet Alımı Sözleşmenin 12000 TL üstü için %1

25001 TL ve üstü Mühendislik Hizmet Alımı Sözleşmenin 25000 TL' den sonrası için %05

Odaya ödenecek mesleki denetim ve vize ücreti toplamı
302.00

2 Aylık   ücretli   hizmet   akdi   sözleşmesiyle,   Oda   çalışanlar   listesine   kayıtlı   meslek mensubundan 
en az 6 (altı) ay süreli noter onaylı sosyal güvenceli hizmet  akdi  ile  orman mühendisliği hizmeti 
alınması halinde yapılacak işlemlere yönelik mesleki denetim ve vize kesintisine miktarı

%1 2 Örnek: Alanı 50 Dekardan büyük olan bir özel orman fidanlığına, Odadan vizeli  en az 6 (altı) 
ay süreli noter onaylı sosyal güvenceli hizmet akdi sözleşmesi ile mesleki hizmet alımı 
yapılacak olsun.
Hizmet  akdi  sözleşmesi  tutarı =   3.900,00 TL x 6      = 23.400,00 TL 
Mesleki denetim ve vize tutarı  = 23.400,00 TL x 0,01 =       234,00 TL 234.00

Odaya ödenecek mesleki denetim ve vize ücreti toplamı
234.00
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9) Serbest meslek mensuplarınca,maktu ücretli aylık danışmanlık hizmet sözleşmesi,aylık ücretli hizmet akdi sözleşmesi ve ihtiyaca dayalı danışmanlık hizmet al ımı
sözleşmesiolarak,5531 sayılı Kanuna göre ve bu tarifeye uygun olarak üretilen mesleki  hizmetlere; Odanın yetki verdiği birimlerce aşağıdaki tabloya göre mesleki denetim ve vize ücretleri tahakkuk  ettirilir.

MAKTU  AYLIK  MAKTU  ÜCRET  ESASINA  DAYALI  OLARAK,  DANIŞMANLIK  HİZMET  ALIMI SÖZLEŞMESİ,  
HİZMET  AKDİNE  DAYALI  SÖZLEŞMESİ  VE  İHTİYACA  DAYALI  DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI 
SÖZLEŞMELERİNDE UYGULANACAK MESLEKİ DENETİM VE VİZE ÜCRETİ
TAHAKKUKUNA ESAS KESİNTİ ORANLARI TABLOSU

AYLIK MAKTU ÜCRET ESASINA DAYALI OLARAK, DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI SÖZLEŞMESİ VE HİZMET 
AKDİNE DAYALI SÖZLEŞMELERDE, MESLEKİ DENETİM VE VİZE ÜCRETİ HESAPLAMASINA DAİR

UYGULAMA ÖRNEĞİTABLOSU

1



Hasan TÜRKYILMAZ Ahmet KARA Mehmet ÜSTÜNYER Mesut GÜLER
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Özgür BALCI İsmail Hakkı GÜNEY
Üye Üye

43

10) Bu asgari ücret tarifesinde belirtilen hizmetler DANIŞMANLIK HİZMETİ olup; mesleki faaliyet konularına göre Orman Mühendisi, Orman Yüksek Mühendisi, Orman Endüstri Mühendisi ve Ağaç 
İşleri Endüstri Mühendisi unvanlı meslek mensuplarınca kurulan ve tüm ortakları ruhsatlı meslek mensubu olan, Serbest/Serbest yeminli Ormancılık ve Orman Ürünleri Büro ve Şirketleri ve ortaklıkları 
tarafından yapılır.
11) Yurt dışında yapılacak çalışmalar için uçakla gidiş-dönüş yol ücreti ile yiyecek ve yatacak masrafları (1.sınıf) talep eden ilgili firma tarafından karşılanacaktır. 12)999.1.1.1.1 tomruk / yıl kapasiteden 
fazlası fabrika kapsamına girer.
13) Parke, kaplama gibi m2 üzerinden üretim yapan tesislerin yıllık kapasitesini bulmak için, üretimden elde edilen mamul miktar m3 üzerinden hammaddeye tahvil edildikten sonra tarife cetvelinden 
asgari ücreti belirlenecektir.
14) KİK standart formları arasındaki Birim Fiyat Teklif Cetvelinde; her bir kalemin birim fiyatla miktarın çarpılması sonucu bulunan tutarı, virgülden sonra iki ondalık basamaklı sayıdan fazla olacak 
şekilde verilebilecek, ancak kısım toplam tutarı, kuruş ve üzerindeki değerler bir kuruşa tamamlanarak, yarım kuruşun altındaki değerler ise dikkate alınmadan yuvarlanarak en yakın iki ondalık 
basamaklı sayı olarak yazılacaktır.
15) Bu tarife ekleri ile bir bütündür.
İş bu asgari ücret tarifesi; 5531 sayılı Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanunun 13.  Maddesine göre, 22.04.1990 gün ve 20500 sayılı 
Resmi Gazete'de yayımlanan "Serbest Mühendislik ve Müşavirlik Hizmetleri Asgari Ücret Yönetmeliği" esaslarına  uygun hazırlanarak yönetim kurulumuzca yürürlüğe konulmuştur.  31/12/2019
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