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TMMOB GÜNCES�NDEN

Çevre ve Orman Bakanl�¤� taraf�ndan haz�rland�¤�
belirtilen �Orman Mühendisli¤i, Orman Endüstri Mü-
hendisli¤i ve A¤aç �ßleri Endüstri Mühendisli¤i Hak-
k�nda Yasa Tasar�s��, TBMM Tar�m, Orman ve Köyiß-
leri Komisyonu�nda görüßülerek, kabul edilen son
ßekli ile TBMM Genel Kurulu�na sevk edildi.

Bu süreçte, an�lan yasa tasar�s� ile yetkilendirilen
Orman Mühendisleri Odas��n�n üst örgütü olan
TMMOB; Yasa Tasar�s��n�n haz�rlanmas� ve
TBMM�nde görüßülmesi sürecinde, ne yaz�k ki, en
son haberdar olan kurumdur.

6235 say�l� TMMOB Yasas� �Türkiye s�n�rlar� için-
de meslek ve sanatlar�n� icraya kanunen yetkili olup
da mesleki faaliyette bulunan yüksek mühendis, yük-
sek mimar, mühendis ve mimarlar�n..� bu faaliyetle-
rine ve ihtisas alanlar�na ilißkin düzenlemelerde, esas
olarak Birli¤i muhatap kabul etmißtir. Yürürlükteki
yasal mevzuat, söz konusu alanlardaki faaliyetlerde
genel kamu yarar�n�n belirleyicisi ve takipçisi olarak
Birli¤i kabul etmesine karß�n, Çevre ve Orman Ba-
kanl�¤� ile yasa tasar�s�n� tart�ßan �TBMM Tar�m, Or-
man ve Köyißleri Komisyonu�, Birli¤i muhatap kabul
etmemißtir. Anayasal kurum olan Birli¤i muhatap ola-
rak kabul etmeyen siyasal iktidar�n tek gerekçesi,
ideolojik tutumu ile ilintili oldu¤undan, yasa tasar�s�-
n�n haz�rlan�ß süreci ve tasar� üzerine yap�lan tart�ß-
malar da bilimsel bir temelden yoksundur. Nitekim,
Komisyon toplant�lar�na son anda müdahil olabilen
TMMOB, bu yanl�ßlar� aç�kça ortaya koymuß ve baz�
düzeltmelerin yap�lmas�n� sa¤layabilmißtir.

Çevre ve Orman Bakanl�¤�; an�lan yasa tasar�s�n�
haz�rlarken, mesle¤in öznel koßullar�na, bilimsel ve
teknik kriterlere uygun bir araßt�rma ve çal�ßma yap-
mam�ßt�r. Yasa tasar�s�, asl�nda, TMMOB Orman Mü-
hendisleri Odas��na kay�tl� Orman Mühendislerini he-
yecanland�racak, mesle¤in gelißimine katk� koyacak
öznellikten ve nesnellikten uzakt�r. Çünkü; Tasar�,
bünye olarak uyußmayan bir meslek grubunun yasa-

TMMOB Yönetim Kurulu Baßkan� Mehmet SOÚANCI 7 Aral�k 2005 tarihinde �Orman
Mühendisli¤i, Orman Endüstri Mühendisli¤i ve A¤aç �ßleri Endüstri Mühendisli¤i Hakk�nda Yasa
Tasar�s�� konulu bas�n aç�klamas� yapt�.

S�YASAL �KT�DAR, KAMU KURULUÞLARINDAN SONRA
MESLEK ODALARINDA DA KADROLAÞMA N�YET�YLE
TMMOB BÜTÜNLÜÚÜNÜ BOZMAYI HEDEFLEMEKTED�R

s�ndan, 3568 say�l� �Serbest Muhasebecilik, Serbest
Muhasebeci Mali Müßavirlik ve Yeminli Mali Müßavir-
lik Kanunu�ndan uyarlanarak haz�rlanm�ßt�r. Sosyal
bilimler alan�nda faaliyet gösteren bir Odan�n üyeleri
ile mühendislik formasyonuna sahip bir Odan�n üye-
leri eßleßtirilmeye çal�ß�lm�ßt�r. Bilimsel ve teknik ola-
rak bünyeleri uymayan meslekleri ayn� ßekilde örgüt-
lemek ve tan�mlamak bilimsel gerçeklerle örtüßme-
mektedir.

Siyasal iktidar, gerçekten Orman Mühendisleri ve
mesle¤in gelißimi için kamu yarar�na bir yasama ça-
l�ßmas� yapmak istiyor ise, tart�ßmay� öncelikle bilim-
sel çevreler ve TMMOB ile yapmal�d�r. En az�ndan
bunu bilmesi gerekir.

Siyasal iktidar, mühendislik mesle¤inin yaln�zca
Türkiye s�n�rlar� içinde tan�mlanan, dünyadan kopuk
bir meslek dal� olmad�¤�n�, Bakanl�k binalar�ndan ç�-
k�p evrensel uygulamalara bakarak görmelidir. Ülke-
mizin deneyimlerine bak�p, ne kadar küçük düßündü-
¤ünü fark etmelidir. Siyasal iktidar, Mühendislik
mesle¤inin insan odakl� bir meslek oldu¤unu, en
az�ndan bu nedenle bu mesle¤in önemli oldu¤unu
öncelikli olarak bilmek durumundad�r.

Genel Kurula sevk öncesi ilgili Komisyon; Tasar�-
n�n, �mesle¤in konusu� ve �hak, yetki ve sorumluluk-
lar� baßl�kl� düzenlemelerini �gerekli tart�ßmalar son-
land�r�lmadan� kabul etmißtir.

Bu düzenlemeler, yarar de¤il, aksine di¤er mes-
lek mensuplar� ile orman mühendisleri aras�nda yet-
ki alan�nda süreklilik gösteren bir çat�ßma do¤ura-
cakt�r. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odas� ve
TMMOB Peyzaj Mimarlar� Odas��n�n hakl� gerekçeler-
le meslek alanlar�na ilißkin karß� ç�k�ß noktalar� dikka-
te al�nd�¤�nda, ilgili di¤er mühendislik-mimarl�k alan-
lar� ile bilimsel bir temelde uzlaßma sa¤lanmas� ge-
reklili¤i ortadad�r. Bu uzlaßmaya ise, ancak Birlik ça-
t�s� alt�nda yap�lacak bilimsel, teknik çal�ßmalar, tar-
t�ßmalar ve uzlaß� kültürü ile ulaß�labilir.
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Öte yandan; TMMOB ve ba¤l� Odalar�, meslek ku-
rulußu olman�n gerektirdi¤i özerkli¤i bugüne kadar
korumußlard�r. Ancak, an�lan yasa tasar�s� ile Orman
Mühendisleri Odas�, kendi iç düzenlemelerinde �ba-
kanl�¤�n uygun görüßüne� muhtaç hale getirilmekte-
dir. Bu da Oda�n�n özerkli¤ine direk müdahaledir.

Tasar� ile, TMMOB bünyesine uymayan bir huku-
ki rejim getirilmektedir. �Serbest yeminli meslek
mensubu� ifadesinden ne anlaß�ld�¤� aç�k de¤ildir ve
bunun düzenlemesi bir tüzü¤e b�rak�lm�ßt�r. Bu dü-
zenlemelerin, Oda ve Birlik yönünden hukuki rejimle-
rin uygulanmas�nda s�k�nt� yarataca¤� aç�kt�r. Oda ve
meslek mensuplar�n� zorda b�rakacak müdahalelerin,
Orman Mühendisleri lehine bir sonuç do¤urmayaca-
¤� aç�kt�r.

Mühendislik etkinlikleri, bilgi ve beceriyi gerekti-
ren, bireylerin ve toplumun güvenli¤ini ve sa¤l�¤�n�
do¤rudan etkileyen uygulamalard�r. Bu nedenle, bu
uygulamalar�n yeterli kißiler taraf�ndan ve temel tek-
nik kriterler göz önünde bulundurularak yerine getiril-
mesi zorunludur. Mühendislik hizmetlerinin kalitesi,
yaßamsal bir önem taß�maktad�r. Mühendislik, stan-
dart ve rutin bir iß olmamas�, bilimsel ve teknik yönün
a¤�r basmas� nedeniyle di¤er meslek gruplar�ndan ay-

r�l�r. Mühendislerin bilgi, birikim ve yetkinliklerinin be-
lirlenmesi meslek odalar�n�n asli fonksiyonudur. Bu
nedenle, Çevre ve Orman Bakanl�¤��n�n mühendislik
etkinliklerine müdahalesi, iç hukuk kadar, evrensel
meslek standartlar�yla da çat�ßmaktad�r.

Avrupa Birli¤ine üyelik sürecinde �yönetißim ilke-
si�ni dilinden düßürmeyen siyasal iktidar�n,
TMMOB�ye ba¤l� Orman Mühendisleri Odas�na üye
meslek mensuplar�n� yak�ndan ilgilendiren bir yasa
tasar�s�nda, TMMOB�nin 51 y�ll�k bilgi, birikim ve de-
neyime ihtiyaç duymamas�, taraf�m�zdan �TMMOB�yi
parçalamaya dönük bir girißim� olarak alg�lanmakta-
d�r. �lgili Odalara verilmek istenen mesaj; �Siyasal ik-
tidara yak�n olursan�z mesle¤inizin bilimsel ve teknik
olarak hak etti¤i ya da etmedi¤i tüm imkanlar� sun-
maya haz�r�z� mesaj�d�r. Bu mesaj�n, ne topluma ne
de meslek mensuplar�na bir yarar� olmayaca¤� ise
çok aç�kt�r.

TMMOB diyor ki; �Orman Mühendisli¤i, Orman
Endüstri Mühendisli¤i ve A¤aç �ßleri Endüstri Mühen-
disli¤i Hakk�nda Yasa Tasar�s�� TBMM gündeminden
tümüyle geri çekilmelidir.
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