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Ek-2 

DİKİLİ AĞAÇ SATIŞINDA DANIŞMANLIK HİZMET ALIMIYLA ÇALIŞACAK  

MESLEK MENSUPLUĞU SÖZLEŞMESİ 

 

 

I-ŞÖZLEŞMENİN TARAFLARI: 

1) Serbest Ormancılık Bürosu/Şirketi (Sözleşmede Büro/Şirket olarak anılacaktır) 

Büro/şirketin adı: …………………………….. 

Adresi : …………………………………… 

Oda Tescil Belgesinin Tarih ve No: …………………………….. 

Vergi dairesi ve Vergi  No: ……………………………………… 

İş Telefonu : ………………………………… 

Faks No: ………………………………… 

E-Posta Adresi: ………………….………….. @ ……………………………..  

 

Büro/Şirket adına dikili ağaç üretim işinde çalışacak meslek mensubunun: 

Adı ve Soyadı : ……………………………… 

TC Kimlik No : ……………………………… 

Or. Müh. Od. Sicil No: …………………………….  

Haberleşme Adresi: ………………………………………….. 

       ………………………………………………………….. 

Sabit Tlf(Ev/İş): ……………………………  

GSM: …………………………………….. 

E-Posta Adresi: ………………….………….. @ …………………………….. 

Meslek Mensupluğu Ruhsat Belgesinin 

- Tarihi: ……………….. 

- No :…………………. 

          

2) Dikili ağaç alıcısı (Sözleşmede İşveren olarak anılacaktır.) 

a) Alıcının (işverenin) gerçek kişi olması halinde  

Adı ve Soyadı : ……………………………… 

TC Kimlik No : ……………………………… 

Ticaret/Sanayi Od. Sicil No: …………………………….  

Haberleşme Adresi: ………………………………………….. 

       ………………………………………………………….. 

Sabit Tlf(Ev/İş): ……………………………  

GSM: …………………………………….. 

E-Posta Adresi: ………………….………….. @ …………………………….. 

Vergi Dairesi ve Sicil No: …………………………….… 

 

b) Alıcının (işverenin) tüzel kişi olması halinde 

Tüzel kişinin adı, unvanı: ………………………..…………….. 

Adresi : …………………………………………………..……… 

 …………………………………………………………… 

Ticaret/Sanayi Odası Belgesinin Tarih ve No: …………………………….. 

Vergi dairesi ve Vergi  No: ……………………………………… 

İş Telefonu : ………………………………… 

Faks No: ………………………………… 

E-Posta Adresi: ………………….………….. @ …………………………….. 

 

Tüzel kişi adına sözleşmeyi imzalayacak yetkilinin 

Adı ve Soyadı : ……………………………… 

TC Kimlik No : ……………………………… 

Yetki Belgesinin Tarih ve No: …………………………….  

Haberleşme Adresi: ………………………………………….. 

       ………………………………………………………….. 

Sabit Tlf(Ev/İş): ……………………………  

GSM No: …………………………………….. 

E-Posta Adresi: ………………….………….. @ …………………………….. 
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II-YAPILACAK İŞ, İŞYERİ, ÜCRET, SOSYAL HAKLAR, AMAÇ VE KAPSAM 

 

1) Yapılacak iş: Meslek mensubunun; işveren ……………………… in ……………… Orman İşletme 

Müdürlüğü, ……………. İşletme şefliği …………… nolu bölmesi/bölmelerinden, açık artırmalı/tahsisli 

olarak satın aldığı ………………. M3 KGH dikili ağacın, OGM nin 02/01/2013 tarih ve 6877 nolu Tamim 

emirlerinde belirtilen Orman Mühendisliği hizmetlerinin, sosyal güvenceli olarak, Orman Mühendisleri 

Odası asgari ücret tarifesi esasları dahilinde yapılmasıdır.   

 
2) Danışmanlık ücreti: İşveren; danışmanlık büro/şirketine,  Odanın asgari ücret tarifesine göre hesaplanan 

iş mahalline gidiş geliş ücretleri hariç ………………….. TL. (yalnız ………….. TL) danışmanlık ücreti 

ödeyecektir. Danışmanlık hizmetinden doğan vergiler ile büro/şirket adına çalışan meslek mensubunun 

sosyal güvenlik mevzuatından kaynaklanan prim vb. ödemeler danışmanlık büro/şirketine aittir. 

Danışmanlık firması adına katılan meslek mensubunun iş mahalline gidiş gelişleri işveren tarafından 

sağlanacaktır. 

 

 

3) Danışmanlık hizmet alımı sözleşmesinin yapıldığı yer, tarih, süresi ve işe başlama tarihi: İş bu 

danışmanlık hizmet alımı sözleşmesi, ……………… da üç nüsha olarak ……………. Tarihinde 

düzenlenmiş olup, orman işletme müdürlüğünce dikili ağaç alıcısına satışın yapıldığı ………………. 
Tarihinde meslek mensubu işe başlar ve sözleşme  süresi meslek mensubunun işe başladığı tarihten 

itibaren en az 2 (iki) aydır. Ancak mücbir sebepler nedeniyle, dikili ağaç üretimi için idarece alıcıya ek 

süre verilmesi halinde, meslek mensubunun sorumluluğu ek süre bitimine kadar devem eder. 

 

4) Meslek mensubu sosyal hakları: Danışmanlık hizmeti veren büro/şirket adına üretim işinde çalışan 

meslek mensubunun 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve 4857 sayılı İş 

Kanunu, Bağ-Kur Kanunu veya Emekli Sandığı Kanunundan ileri gelen haklarının zamanında, tam ve 

eksiksiz olarak mevzuata uygun olarak ödemeyi kabul eder. 

 

5) Yapılacak işin amaç ve kapsamı: Bu danışmanlık hizmet alımı sözleşmesiyle, yukarıda belirtilen işin 

02/01/2013 tarih ve 6877 nolu Tamim esaslarına uygun olarak üretilmesi için, orman mühendisliği 
hizmetlerinin yürütülmesine yönelik çalışma usul ve esaslarının belirlenmesini amaçlamakta ve 

danışmanlık firması ile işverenin sorumluluklarını kapsamaktadır. 

 

III- İŞİN YAPILMASINA İLİŞKİN TARAFLARIN SORUMLULUKLARI 

1) Danışmanlık firmasının görev ve sorumlulukları: Danışmanlık firması adına çalışan meslek 

mensubu; 2/01/2013 tarih ve 6877 nolu Tamim ve eklerinde belirtildiği üzere, üretim işlerinin 

yapılması sırasında, aşağıdaki (a) ve (b) bentlerinde hususlarda işverene teknik destek sağlayacak ve 

idareyle odak noktası olacaktır.  

Buna göre; 

a) Üretimin, “TS 1214 Ağaç Kesme ve Kesmede Güvenlik Kuralları” ve “Ağaç Kesme ve 

Boylama Operatörü (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı” şartlarına uygun, teknik, ekonomik ve 

iş güvenliği gereklerine uyumlu bir şekilde yürütülmesi, 

b) Su kaynakları ve biyolojik çeşitliliğin korunması gibi açık artırma ya da tahsisli satış 

şartnamesinde ifade edilmiş olan, çevresel değerlerin korunması ile ilgili hükümlere uygun olarak 

yürütülmesi,  

c) Üretim işine yönelik olarak Orman İşletme Müdürlüğünce belirlenen iş takvimine göre 

üretim mahallinde bulunacaktır. 

        d)Bir Meslek mensubu iki (2) aylık üretim periyodunda; büyük orman yangını sahalarında 

30.000 m³’e kadar, normal üretim sahalarında ise 6.000 m³’e kadar dikili ağaç satışlarında 

danışmanlık hizmeti verebilecektir. İki (2) aylık üretim periyodunda her iki üretim sahasında da 
hizmet vermek istemesi halinde ise imza yetkisi olarak normal üretim sahalarında 6.000 m3’ ü, 

toplamda ise 30.000 m3’ ü geçemeyecektir. Örnek olarak normal üretim sahasında 6.000 m3 dikiliye 

imza atan bir meslek mensubunun aynı üretim periyodunda yangın sahalarında ise ancak 24.000 m3 

dikiliye imza atabilecektir. 
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2) İşverenin sorumlulukları: 

a) Orman idaresinden satın aldığı ve bu sözleşmeye konu olana dikili ağaç üretim işinde, 5531 

sayılı Kanuna uygun olarak meslek mensubu istihdamını sağlayacaktır.  

b) İdareyle yaptıkları iş takvimine uygun olarak, orman mühendisi/orman yüksek mühendisi 

unvanlı meslek mensubunu iş mahallinde bulunduracaktır. 

c) Danışmanlık hizmet alımı sözleşmesi uyarınca belirlenen ………………………….. TL 

danışmanlık ücretini, ……………………………………………………….. taksitler halinde, 

firmanın ……………….... bankasındaki …………………………………. Nolu hesabına 

yatıracaktır. Ödemeler, serbest meslek makbuzu veya fatura karşılığında yapılacaktır.  

 

IV- SÖZLEŞMENİN FESHİ, TAZMİNAT VE DİĞER HUSUSLAR. 

1) İşveren; danışmanlık firmasının ücretini, haklı ve mücbir sebebe dayanmaksızın belirlenen taksit 

ödemelerinden ikisini aksattığı takdirde, danışmanlık firması sözleşmeyi tek taraflı olarak 

feshedebilir. Bu nedenle, iş akdinin feshedilmesi durumunda, işveren danışmanlı firmasından 

herhangi bir tazminat veya hak talep edemez. 

 

2) Taraflar, hizmet sözleşmesinin uygulanması nedeniyle ortaya çıkması muhtemel sorunlarını 6102 
sayılı Türk Ticaret Kanun hükümlerine göre karşılıklı anlaşmayla çözerler. Sorunların bu şekilde 

çözümlenmemesi halinde ise uyuşmazlıkların çözümünde  ………………….. hukuk mahkemeleri 

ile icra daireleri yetkilidir. …./…./………  

 

 

 

BÜRO/ŞİRKET       İŞVEREN 
 

 
 
 
 
 

 


