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�Orman Mühendisli¤i, Orman Endüstri ve
A¤aç �ßleri Endüstri Mühendisli¤i Hakk�nda
Kanun Tasar�s�� Hakk�nda Odam�z Görüßleri

Çevre ve Orman Bakanl�¤��nca haz�rlanan ve
20.06.2005 tarihinde Bakanlar Kurulunca TBMM�ne
sevk edilen Orman Mühendisli¤i, Orman Endüstri
Mühendisli¤i ve A¤aç �ßleri Endüstri Mühendisli¤i
Hakk�nda Kanun Tasar�s��n�n TBMM�nde Komisyon-
da görüßülmesi devam etmekte olup, Kanun tasar�s�n�n
�Mesle¤in Konusu� baßl�kl� 4 üncü maddesindeki tart�ß-
malar nedeniyle konu Türk Mühendis ve Mimar Odalar�
Birli¤inde gündeme gelmißtir. Kanun tasar�s�; A- Geneli,
B-�çerik yönünden de¤erlendirilmektedir.

A- GENEL� ÜZER�NDEN

Orman Mühendisli¤i, Orman Endüstri Mühendisli¤i
ve A¤aç �ßleri Endüstri Mühendisli¤i Kanun Tasar�s�n�n
haz�rlanmas� sürecinde TMMOB ve Oda bileßenlerinin
yer almamas� bir tarafa, bilgilendirilmemiß olmas� bile,
ßaß�rt�c�, üzücü ve düßündürücü bir gelißme olarak de-
¤erlendirilmelidir. 

Bu görüßmelerden Orman Mühendisleri Odas�n�n
bilgisi ve katk�s� var ise bu konu TMMOB kurumsal ya-
p�s� içerisinde mutlaka ele al�nmal�d�r. 

Bilindi¤i üzere  TMMOB gerek Anayasa ve gerekse
yasa ve ikincil mevzuatta -tan�mland�¤�- gibi   kamu ku-
rumu niteli¤inde bir meslek kurulußudur. 

Anayasa ve özel kanunda yetki, görev ve sorumlulu-
¤u belirtilen bir kamu kurulußunun var olan hukuksal  -
yasal mevzuata her yönüyle ayk�r�l�k içeren bir kamu
düzenlemesi (girißimci) asla kabul edilebilir bir olgu de-
¤ildir. Demokrasi ßeffafl�k ve kat�l�mc�l�k söylemlerini
dillerinden düßürmeyenlerin TMMOB�yi ilgilendiren bir
yasal düzenlemede yok saymalar�, haberdar etmemele-
ri, birlikte bir üretim süreci yaratmamalar� hiç bir kurum
ve kurulußça anlaß�l�r görülmesi olanakl� de¤ildir. Yaßa-
nan bu gelißmeler TMMOB bileßenlerine, üyelerine ve
kamuoyuna mutlaka ulaßt�r�lmal�d�r. Cumhurbaßkan�,
siyasi partiler ziyaret edilmelidir. Kanunun ç�kart�lmas�
gerekçeleri ortaya konarak engellenmelidir. Anaya-
sa�ya ayk�r�l�¤� nedeniyle (ana muhalefet partisi kanal�
ile) iptali davas� aç�lmas� ßimdiden dikkate al�narak ça-
l�ßmalar bu yönde de yürütülmelidir.

TMMOB tarihi süreciyle, üyenin sorunlar�n�n toplu-
mun sorunlar�ndan ayr�lmayaca¤� anlay�ß� ve bilinciyle
emekten ve  halktan yana olan tavr� ile siyasetin dar an-
lam�n� aßan ve yaßam�n her olay�n� siyasetle ilißkili gö-
ren demokratik mesleki kitle örgütü oldu¤unu her plart-
formda dile getirmektedir. Süreçten rahats�zl�k duyan-
lar�n bu girißimlerle TMMOB�yi etkisiz k�lmaya çal�ßt�kla-
r� aç�kça görülmektedir.        

Anayasan�n 135 inci maddesi Kamu Kurulußu niteli-
¤indeki Meslek Odalar�n�n kanunla kurulaca¤�n� emret-
mißtir. 3458 say�l� Mühendislik-Mimarl�k hakk�ndaki ya-
sada, mühendis ve mimarlar�n yetki, sorumluluk ve
mesle¤in icras� için genel hükümleri belirtilmißtir. 6235
say�l� TMMOB Kanunu ile TMMOB, (kuruluß amac�, 2 in-
ci madde (a) bendi) �Bütün mühendis ve mimarlar� ihti-
sas kollar�na ay�rmak ve her kol için bir Oda kurulmas�-
na karar vermek�, (c) bendi ile de; Mühendislik ve mi-
marl�k mesle¤i mensuplar�n�n, müßterek ihtiyaçlar�n�
karß�lamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaßt�rmak, mes-
le¤in genel menfaatlere uygun olarak gelißmesini sa¤la-
mak, meslek mensuplar�n�n birbirleriyle ve halk ile olan
ilißkilerinde dürüstlü¤ü ve güveni hâkim k�lmak üzere
meslek disiplinini ve ahlâk�n� korumak için gerekli gör-
dü¤ü bütün teßebbüs ve faaliyetlerde bulunmak� hük-
mü ile geniß bir yetki görev ve sorumluluk ile donat�ld�-
¤� görülmektedir.

TMMOB anayasa ve yasas�na dayal� olarak ikincil
mevzuat ile kurumsal süreci ißletmißtir. �Ana Yönetme-
li¤i�, �TMMOB Serbest Mühendislik Müßavirlik ve Mi-
marl�k Hizmetleri ve Büro Tescil Belgesi Yönetmeli¤i�
vb. ile; Odalar�n kurulmas�, üyelerinin çal�ßma, yetki ve
sorumluluklar� ve tüm etkinliklerini baßar�l� bir ßekilde
disipline etmißtir.    

Yukar�da belirtilen yasal mevzuat çerçevesinde, mü-
hendis ve mimarlar�n serbest çal�ßabilmeleri yetki ve so-
rumluluklar� TMMOB�nin kuruldu¤u y�l olan 1954�ten gü-
nümüze bir disiplin içerisinde süre gelmißtir. Kanun tasa-
r�s� ile getirilmek istenen �Orman Mühendisli¤i, Orman
Endüstri Mühendisli¤i ve A¤aç �ßleri Endüstri Mühendis-
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li¤inin Serbest çal�ßmalar�, yetki ve sorumluluklar� ise, bu
yasal düzenleme zaten var ve 50 y�ld�r ißletilmektedir. Ka-
nun tasar�s� ile e¤er Orman Mühendisli¤i ve A¤aç �ßleri,
Endüstri Mühendisli¤inin yetkileri tan�mlanacak ise bu
durum üniversitelerde okutulan derslerle ilgili oldu¤un-
dan üniversiteleraras� kurul ve YÖK�ü yak�ndan ilgilendir-
mektedir. Daha da önemlisi di¤er meslek alanlar�na bir
müdahaleyi gündeme getirmektedir. Bu nedenle meslek
disiplinleri aras�nda büyük bir tepkiye yol açacakt�r. Bun-
dan da öte Yarg� ile birlikte kurum ve kurulußlarda inan�l-
maz bir tart�ßma ortam� yaratacakt�r. Orman Genel Mü-
dürlü¤ü hizmet sat�n almak istedi¤inde yine mevcut yasal
mevzuat (4734 Say�l� Kamu �hale Yasas� da dahil) buna
cevap vermektedir. E¤er Orman Genel Müdürülü¤ü yetki
devri yapmak istiyorsa 5368 nolu Lisansl� Kadastro Mü-
hendisleri ve Bürolar� Hakk�nda Kanun�u (Ek.1)incelen-
melidir. Harita ve Kadastro Mühendislerinin yapaca¤� iß-
ler TMMOB Harita ve Kadastro Mühendislik Müßavirlik
Bürolar� Tescil Yönetmeli¤inin 4 üncü maddesinde say�l-
m�ßt�r. (Ek. 2) Bu ißler ayr�ca Harita Mühendislik Hizmet-
lerini Yükümlenecek Müellif ve Müellif Kurulußlar�n Ehli-
yet Durumlar�na Dair Yönetmelik�in (en son ßeklinin R. G.
Tarihi: 11.10.1993, R. G. Say�: 21725) 2 inci maddesin-
de de belirtilmißtir. (Ek.3) Görüldü¤ü üzere meslek disip-
linimizle ilgili ißler teknoloji gelißtikçe genißlemekte, mes-
le¤imizle ilgili çal�ßma alanlar�n� da TMMOB belirlemekte-
dir. Çünkü Oda yönetmeli¤imiz TMMOB�nin kabulü ile ke-
sinleßip yürürlü¤e girmektedir.    

Kanun tasar�s�n�n yasallaßmas� halinde bütün mes-
lek disiplinleri kendi yasalar�n� ç�karmak ad�na harekete
geçecektir. Kaos  büyüyerek devam edecektir.

B- KANUN MADDES� ÜZER�NE

Kanun tasar�s�n�n 4 üncü maddesinde mesle¤in ko-
numu baßl�kl� bölümünde Harita ve Kadastro Mühendis-
li¤inin yetki ve sorumlulu¤undaki baz� hizmetlerin yer al-
d�¤� görülmektedir. �Orman Kadastrosu ve Mülkiyet Ça-
l�ßmalar��, �Orman Harita ve  Fotogrametri Çal�ßmalar��
�Aplikasyon� çal�ßmalar� mesle¤in konusu iß ve hizmet-
leri aras�nda say�lm�ßt�r. 

Bu bak�ß aç�s� Türkiye�de 40 y�ld�r sürdürülmüß ve
Orman �daresinin yapt�¤� orman kadastrosu ißlemlerinin
Harita ve Kadastro tekni¤ine uygun olmamas� nedeniy-
le yüzde 75�i Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü¤ü�nün il-
gili idarelerince iade edilmißtir. 

Bu harita yanl�ßl�klar� binlerce yurttaß�n Orman �da-
resi ile mahkemelik olmas�na neden oldu¤u gibi, kamu
hizmetlerinin aksamas�na, kamunun k�t kaynaklar�n�n
boßa harcanmas�na neden olmußtur. Bu durum y�llar
sonra 18.11.2003 tarih ve 25293 say�l� Resmi Ga-
zete�de yay�mlanarak yürürlü¤e giren 4999 say�l�
Orman Kanununda De¤ißiklik Yap�ld�¤�na Dair Ka-
nun ile de¤ißiklik yap�larak düzeltme yönüne gidilmiß-
ken, bu tür bir düzenlemeyle tekrar baßa dönülecek, ay-
n� orman idaresince hangi mühendisin yetkili oldu¤u
tart�ßmas�n� gündeme getirerek, orman kadastro ißlem-
lerini içinden ç�k�lmaz hale getirecektir. 

Orman Kadastrosu çok özet olarak; Ormanlar�n ülke
koordinat sistemine göre, memleketin kadastral ve to-
po¤rafik kadastral haritas�na dayal� olarak s�n�rlar� ara-
zide ve harita üzerinde belirtilerek s�n�rland�r�lmas� ve
maliye hazinesi ad�na tapu kütü¤üne tescil edilmesi ola-
rak tan�mlanabilir. Ormanlar�n �tespiti� ve �arazi s�n�rla-
r�n�n zeminde belirlenmesi (tahdit)� ißi Orman Mühen-
disleri ve Ziraat Mühendisleri taraf�ndan yap�lmaktad�r.
Orman s�n�rlar�n� gösteren harita ve kroki uygulamas�
uzmanl�k isteyen bir konudur. 

�Arazide belirlenen orman s�n�rlar�n�n teknik stan-
dartlara göre ölçülmesi, hesap, tersimat, aplikasyon,
kadastro kontrolü , maliye hazinesi ad�na tapu  kütü¤ü-
ne tescili vb. ißlemleri ise Harita ve Kadastro Mühendis-
leri taraf�ndan yap�lan ißlemlerdir. 

Orman kadastrosu, mülkiyet, orman harita ve fo-
togrametri, aplikasyon hizmetlerinden Harita ve Ka-
dastro Mühendisleri (Jeodezi ve Fotogrametri Mühe-
disleri)�nin yetki ve sorumlu olduklar� baßta Jeodezi ve
Fotogrametri Mühedisli¤i Bölümünde ald�klar� e¤itim
ve formasyonlar bilinmekle birlikte, 3402 say�l� Ka-
dastro Kanunu, 6831 Say�l� Orman Kanunu (10
uncu madde; Kadastrosu tamamlanan ormanlara ait
haritalar�n yap�lmas�nda, ölçme, hesap, tersimat ve
aplikasyon ißlerinde  Harita ve Kadastro Mühendisleri
yetkili ve sorumludur) ile 3194 say�l� �mar Kanu-
nunda belirtilmißtir.

Kanun tasar�s�n�n di¤er maddeleri �Orman Mühen-
disleri, A¤aç �ßleri, Endüstri Mühendislerinin serbest
çal�ßmalar�, büro açabilmeleri, yetki, sorumluluk, k�s�t-
lamala ve disiplin ißlemleri� TMMOB�nin anayasadan
gelen emredici hükümlere düzenlenen 6235 say�l�
kanuna ayk�r�d�r.   


