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ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ-BAĞLI BİRİMLERİ VE TMMOB ORMAN 
MÜHENDİSLERİ ODASI TARAFINDAN MESLEK ALANLARIMIZINA YÖNELİK 
YAPILAN İHLALLERE KARŞI ODAMIZIN YÜRÜTTÜĞÜ ÇALIŞMALAR 

Meslek alanlarımıza sahip çıkılması, mesleğimizin akademik eğitimini alarak mühendislik 
diploması elde eden üyelerimizin Oda mevzuatı ve mesleki mevzuatımız kapsamında sahip olduğu 
hak ve yetkilerin korunması ve üyelerimizin yaşadıkları mağduriyetlerin giderilmesi kamu 
kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olarak en temel amaçlarımız arasındadır. Bu doğrultuda 
meslek alanlarımıza yönelik müdahalelere karşı, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası olarak 
geçmişten bu yana yürüttüğümüz idari ve hukuki girişimlerimiz devam etmektedir. Orman Genel 
Müdürlüğü ve bağlı birimleri ile TMMOB Orman Mühendisleri Odası tarafından mesleğimize 
yapılan müdahalelerin özellikle son dönemde artmış olması nedeniyle, bu konu özelinde uzun 
süredir verdiğimiz mücadeleyi hatırlayarak üyelerimizi ve kamuoyunu bilgilendirme gereği 
doğmuştur.  

Aşağıda, 2007 yılından beri yaptığımız girişimlere dair  bilgiler özetlenerek sıralanmıştır: 

Danıştay 8. Dairesi’nin 2007/3562 E. Sayılı Dosyası  (Orman İzin Dosyası Hazırlama işi Hk.) 

1. 22.03.2007 tarih ve 26470 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Orman Sayılan Alanlarda
Verilecek İzinler Hakkında Yönetmelik’in 66. maddesinin 1. fıkrasının iptali ve yürütmesinin
durdurulması istemi ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı (Tarım ve Orman Bakanlığı) ve Orman
Genel Müdürlüğüne karşı Odamızca dava açılmıştır.

2. 24.11.2008 tarihinde Mahkemece şu şekilde karar verilmiştir (K:2008/7917): Orman Yasası
çerçevesinde kadastrosu tamamlanan ormanlara ait haritaların yapılmasında yetki ve
sorumluluğun harita ve kadastro mühendislerine ait olduğu ve bu yetkinin kapsamının; ölçme,
hesaplama ve aplikasyon yöntemi ile ormanlık zeminin harita yapım teknikleri ile kâğıda
aktarılması olduğu, teknik sıhhate haiz harita ve kadastro mühendislerince üretilmiş harita
üzerinde ormancılık amaçları doğrultusunda orman mühendislerinin teknik bilgileri
kapsamında gerekli bilgilerin işlenmesi ve haritada gösterilmesi gibi konuların ise orman
mühendislerinin görevleri arasında sayıldığı bu nedenle iptal istemine konu yönetmelik
hükmünde, harita ve kadastro mühendislerince kadastrosu tamamlanan ormanlık alanlara
ilişkin yapılan haritalar üzerinde,
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orman mühendislerinin teknik bilgileri ile saptanabilecek hususların haritalar üzerine 
işlenmesi düzenlendiğinden söz konusu düzenlemenin yasalara aykırı olmadığı gerekçesiyle 
davanın reddine kara verilmiştir. Karar, temyiz edilmiştir.  

3. 13.05.2013 tarihinde Danıştay İdari Dava Daireleri’nin E:2009/765, K:2013/1876 sayılı
kararıyla Danıştay Sekizinci Dairesinin kararı onanmıştır.

4. 18.10.2016 tarihinde İdari Dava Daireleri Kurulu’nun ve E:2014/565, K:2016/2712 sayılı 
kararıyla karar düzeltme talebimiz reddedilmiştir. 

Danıştay 8. Dairesi’nin 2011/4854 E. Sayılı Dosyası 

1. 30.09.2010 tarih ve 27715 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Orman
Kanununun 16 ncı Maddesinin Uygulama Yönetmeliği’nin 16. maddesinin 2. fıkrasında yer
alan "... Ormancılık Bürosu Mensuplarınca" ifadesi ile Yönetmeliğin EK-1'inde düzenlenen
"Rehabilitasyon Projesi Formatının" 2. maddesinin "c" ve "ç" bentleri ile sınırlı olarak iptali
istemi ile Odamız tarafından Orman ve Su İşleri Bakanlığına (Tarım ve Orman Bakanlığı)
karşı dava açılmıştır.

2. 28.01.2016 tarihli ve E:2011/4854, K:2016/376 sayılı karar ile dava konusu Yönetmelik’in
18.04.2014 tarihli ve 28976 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Orman Kanununun 16 ncı
Maddesinin Uygulama Yönetmeliği’nin 30. maddesi ile yürürlükten kaldırıldığı gerekçesiyle
konusu kalmayan dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiş ve karar,
temyiz edilmiştir.

2012/151079 No’lu İhale 

1. Adapazarı Orman Bölge Müdürlüğünce ihaleye çıkarılan “Orman Kadastro Tescil Dosyası
Hazırlaması ve Kontrol Onayının Alınması İşi” ihale ilanının, teknik şartnamesinin ve birim
fiyat cetvelinin incelenmesi üzerine; işin harita ve kadastro mühendislik hizmetleri
kapsamında olduğu; ancak ihale ilanında Odamızdan alınmış müellif serbest harita ve
kadastro mühendisine ait “Oda Kayıt Belgesi”  ve serbest harita ve kadastro mühendislik
müşavirlik büro/şirketlerine ait Büro Tescil Belgesinin istenmesi gerekirken Orman
Mühendisleri Odası “Oda Kayıt Belgesi” ve ormancılık büro şirketlerinin “Büro Tescil
Belgesi”nin istendiği anlaşılmıştır.

2. Ayrıca ihale konusu hizmetlerin önemli bir bölümünün harita ve kadastro mühendislik
müşavirlik hizmetlerini kapsamasına rağmen ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işlerde
belirtilmediği anlaşılmıştır.

3. İhaledeki hata ve eksikliklerin giderilmesi talebiyle Adapazarı Orman Bölge Müdürlüğüne
23.10.2012 tarih ve 3/B15-1694 sayılı yazımız gönderilmiştir.
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4. İdare tarafından Odamıza bir cevap verilmemiş ve ihale, Odamıza tescilli olmayan bir 
ormancılık şirketinde kalmıştır. 

 
 

2012 YLSY (Yurtdışı Lisansüstü Eğitim Seçme ve Yerleştirme) Kılavuzu 
 
1. 2012 YLSY (Yurtdışı Lisansüstü Eğitim Seçme ve Yerleştirme) kılavuzunda Orman ve Su 

İşleri Bakanlığı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü adına yurtdışında 
öğrenim yapılacak olan “Uzaktan Algılama Yöntemleri ile Çölleşme ve Erozyonun 
İzlenmesi” alanında Lisans Mezuniyet Alanı Harita Mühendisliği ve kodu 8324 olarak 
belirlendiği görülmüştür.  

 
2. Odamız tarafından Orman ve Su İşleri Bakanlığı (Tarım ve Orman Bakanlığı)  Çölleşme ve 

Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğüne 23.07.2012 tarih ve 3/B15- 1240 sayılı yazımız 
gönderilerek; YÖK Genel Kurulunun 06.05.2009 tarihli üniversitelerin, talepleri 
doğrultusunda benimsedikleri bölüm isimlerini kullanmalarını serbest bırakan kararına göre 
Harita ve Kadastro Mühendisliği eğitimi veren bölümlerimizin bir kısmının isminin Harita 
Mühendisliği, bir kısmının Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, bir kısmının da Geomatik 
Mühendisliği olarak değiştirdiğinden söz edilerek kılavuzda belirtilen “Lisans Mezuniyet 
Alanı ve Lisans Mezuniyet Kodu” sayfasındaki eksikliklerin giderilmesi; adı geçen listede 
ismi olmayan Geomatik Mühendisliği, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği bölüm 
adlarının ve kodlarının da listeye eklenmesi ya da yapılacak başvurularda bu unvanlarla 
lisans diploması almış olan meslektaşlarımızın da adaylığının Harita Mühendisi ünvanlı 
meslektaşlarımızla birlikte kabul edilmesi gerektiği hususlarında gereğinin yapılması 
belirtilmiştir. 
 

3. Odamıza bir cevap verilmemiştir.  
 

 
2013 YLSY (Yurtdışı Lisansüstü Eğitim Seçme ve Yerleştirme) Kılavuzu 
 
1. Üyemiz Koray Uğur Güneş, YLSY-2013 yerleştirme işlemleri sonucu ALES puanıyla Orman 

Su işleri Bakanlığı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü Toprak Sistematiği 
ve Haritacılığı Bölümüne sözlü mülakata hak kazanmış, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim 
Genel Müdürlüğü tarafından veri tabanında istenen belgeleri göndermiş; ancak belgelerdeki 
hata/eksiklik nedeniyle başvurusu reddedilmiştir.  

 
2. Üyemize verilen cevapta ret gerekçesi olarak; 2013 YLSY Kılavuzunda harita mühendisliği 

ve geomatik mühendisliği mezunlarının başvurabileceğinin belirtildiği, jeodezi ve 
fotogrametri mühendisliği bölümü kapandığından mezunların harita mühendisliği adı altında 
mezun oldukları hatta kendisinin yanlış bir bölümü kazanarak başka birinin hakkına girdiği 
iddia edilmiş ve üyemiz, mülakata katılamamıştır.  
 

3. Üyemizin Odamızı bilgilendirmesi ve gereğinin yapılması talebi üzerine Odamız tarafından 
Milli Eğitim Bakanlığına 17.12.2013 tarih ve 3/B15-7088 sayılı yazımız gönderilerek; 
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06.05.2009 tarihli YÖK Genel Kurulu kararından söz edilmiş ve 2013-YLSY Kılavuzu 
Tablo-6'daki ve kılavuzun diğer bölümlerindeki eksikliklerin giderilmesi gerektiği, adı geçen 
tabloda Harita ve Kadastro Mühendisliği, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği bölüm 
adlarının da listeye eklenmesi ya da yapılan başvurularda bu unvanlarla lisans diploması 
almış olan meslektaşlarımızın adaylığının Harita Mühendisi/Geomatik Mühendisi unvanlı 
meslektaşlarımızla birlikte yeniden değerlendirerek Üyemiz Koray Uğur Güneş'in ve varsa 
diğer meslektaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi hususlarında gereğinin yapılması 
belirtilmiştir.  

4.  Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Odamıza bir cevap verilmemiştir.

5. Odamızın teknik ve hukuki desteği ile üyemiz dava açmış ve davayı kazanmıştır.

2013/109074 No’lu İhale 

1. Sakarya Orman Bölge Müdürlüğünce ihaleye çıkarılan “Tescil Engeli Bulunan Orman
Kadastro Dosyalarının Kadastro Teknik Standartlarına Uygun Hale Getirilmesine Hazırlık
Çalışmaları” işinin ihale ilanının, teknik ve idari şartnamesinin incelenmesi üzerine; ihale
konusu hizmetlerin harita mühendislik hizmetleri olmasına rağmen isteklilerden Orman
Mühendisleri Odasından alınmış Oda Kayıt Belgesi ve Büro Tescil Belgesinin istendiği
görülmüştür.

2. İhaledeki hata ve eksikliklerin giderilmesi talebiyle Sakarya Orman Bölge Müdürlüğüne
26.08.2013 tarih ve 3/B15-1216 sayılı yazımız gönderilmiştir.

3. İdare tarafından Odamıza bir cevap verilmemiş ve ihale, Odamıza tescilli olmayan bir
ormancılık şirketinde kalmıştır.

2013/124825 No’lu İhale (Fotogrametri İşleri Hakkında) 

1. Adapazarı Orman İşletme Müdürlüğünce ihaleye çıkarılan “Adapazarı, Geyv, Akyazı,
Hendek ve Karasu Orman İşletme Müdürlüğü Sınırlarında 4859 Km2 lik alanda sayısal
fotogrametrik yöntemle üç boyutlu metot kullanılarak orman haritası üretim işi hizmet alımı
üretim” işinin ihale ilanının, teknik ve idari şartnamesinin incelenmesi üzerine; ihale konusu
hizmetlerin harita mühendislik hizmetleri olmasına rağmen isteklilerden Orman Mühendisleri
Odasından alınmış Oda Kayıt Belgesi ve Büro Tescil Belgesinin istendiği görülmüştür.

2. İhaledeki hata ve eksikliklerin giderilmesi talebiyle Adapazarı Orman İşletme Müdürlüğüne
19.09.2013 tarih ve 3/B15-1309 sayılı yazımız gönderilmiştir.

3. İdare tarafından Odamıza bir cevap verilmişse de ihale, Odamıza tescilli olmayan bir firmanın  
yükleniminde kalmıştır.
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2013/127045 No’lu İhale (Fotogrametri İşleri Hakkında) 

1. İzmit Orman İşletme Müdürlüğünce ihaleye çıkarılan “İzmit ve Gölcük Orman İşletme
Müdürlükleri sınırlarında 3374 km2 lik alanda sayısal fotogrametrik yöntemle hava
fotoğraflarının yorumlanarak üç Boyutlu Metot Kullanılarak Orman Haritası Üretim İşi
Hizmeti” işinin ihale ilanının, teknik ve idari şartnamesinin incelenmesi üzerine; ihale
konusu hizmetlerin harita mühendislik hizmetleri olmasına rağmen isteklilerden Orman
Mühendisleri Odasından alınmış Oda Kayıt Belgesi ve Büro Tescil Belgesinin istendiği
görülmüştür.

2. İhaledeki hata ve eksikliklerin giderilmesi talebiyle İzmit Orman İşletme Müdürlüğüne
19.09.2013 tarih ve 3/B15-1308 sayılı yazımız gönderilmiştir.

3. Odamıza bir cevap verilmemiştir.

4. İhale, iptal edilmiştir.

2014/77484 No’lu İhale 

1. Mersin Orman Bölge Müdürlüğünce ihaleye çıkarılan “Üç boyutlu orman meşcere haritası
üretimi” işinin ihale ilanının, teknik ve idari şartnamesinin incelenmesi üzerine; benzer iş
tanımın ihalenin iptal edilmiş olmasına rağmen değiştirilmediği ve bu durumun serbest harita
ve kadastro mühendislik müşavirlik bürolarının ihaleye katılımını engellediği tespit
edilmiştir.

2. İhaledeki hata ve eksikliklerin giderilmesi talebiyle Mersin Orman Bölge Müdürlüğüne
16.07.2014 tarih ve 3/B15-1479 sayılı yazımız gönderilmiştir.

3. İdare tarafından Odamıza bir cevap verilmemiş, ihale ise Odamıza tescilli bir firma ile
Odamıza tescilli olmayan bir firmanın ortak girişiminin yükleniminde kalmıştır.

Sivas Orman İşletme Müdürlüğü İhalesi 

1. Sivas Orman İşletme Müdürlüğünce Ayık Orman Mühendisliği Hizmetleri Danışmanlık
Akaryakıt Nakliye İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.'ye orman enerji nakil hattı koordinatları ile
kablo hattı koordinatlarının ölçtürüldüğü ve alan hesaplarının yaptırıldığı, üyelerimiz
tarafından Odamıza bildirilmiştir.

2. Odamızın 23.12.2015 tarih ve 3/B15-1909 sayılı yazısı ile hassas koordinat ölçümü,
koordinat dönüşümü, alan hesabı, vaziyet haritasının yapılması işlerinin orman
mühendislerinin yağacağı iş kalemlerinden olmadığı, bu işlerin Odamıza tescilli
büro/şirketlerce yapılabileceği Müdürlüğe iletilmiş ve Kurumca serbest orman
mühendisine/mühendislerine yaptırılan işlemin/işlemlerin meslek alanımız kapsamında
kalması nedeniyle, Odamıza tescilli bir harita mühendislik büro/şirketine yaptırılması,
bundan sonraki süreçlerde de mevzuat çerçevesinde hareket edilmesi hususlarında gereğinin
yapılması bildirilmiştir.
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3. Kurum tarafından Odamıza bir cevap verilmemiştir.  

 
 
 

2016/100308 No’lu İhale  (Fotogrametri İşleri Hakkında) 

1. Balıkesir Orman İşletme Müdürlüğünce ihaleye çıkarılan "Balıkesir Orman Bölge 
Müdürlüğü Dahilinde 9874 Km² Sahayı Kapsayan Alanda Üç Boyutlu Sayısal Hava 
Fotoğrafı Görüntüsünden Meşcere Tipi ve Diğer Arazi Kullanım Şekli Sınırlarının Ayırt 
Edilerek Çizilmesi ve Rumuzlandırılması Hizmet Alımı" işinin ihale ilanının, teknik ve idari 
şartnamesinin incelenmesi üzerine; ihale konusu hizmetlerin yetki ve sorumluluklar 
yönünden farklı meslek disiplinlerini ilgilendirdiği, bu nedenle bu hizmetlerin konsorsiyum 
şeklinde ya da uzmanlık alanlarına göre ayrı ayrı ihaleye çıkarılarak yaptırılması gerektiği; 
İdari şartnamede iş ortaklığına yer verildiği ancak benzer iş tanımı ve başvuru yapabilecek 
meslek mensubu kişilere bakıldığında ise Orman Mühendisliği, Orman Endüstri 
Mühendisliği ve Ağaç işleri Endüstri Mühendisliği mesleklerinin anıldığı tespit edilmiştir. 

 
2. Balıkesir Orman İşletme Müdürlüğüne yazılan Odamızın 22.04.2016 tarih ve 3/B15- 602 

sayılı yazısı ile yayınlanan ihalenin iptal edilerek yeniden düzenlenmesi, söz konusu 
hizmetlerin ortak girişim-konsorsiyum şeklinde ya da uzmanlık alanlarına göre ayrı ayrı 
ihaleye çıkarılarak yaptırılması hususlarında gereğinin yapılması Kuruma iletilmiştir. 
(Kurum tarafından cevap verilmiştir.) 
 

3. İhale, iptal edilmiştir.  
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Danıştay 8. Dairesi’nin 2019/5323 E. Sayılı Dosyası (OMO Asgari Ücret Cetveli Hk.) 

1. 13.02.2019 tarihinde Orman Mühendisleri Odasının web sitesinde "2019 Yılı Ücret 
Tarifesinde Değişiklik" konulu duyuru ile Orman Mühendisleri Odası Yönetim Kurulunun 
26.12.2018 tarihli ve 78/3 sayılı kararıyla 01.01.2019 tarihinden itibaren uygulanmak üzere 
2019 Yılı Asgari Ücret Tarifesi yayınlanmıştır.  
 

2. 15.02.2019 tarihinde Odamız İzmir Şubesinden gelen e-posta ve üyelerimizden gelen talepler 
doğrultusunda söz konusu ücret tarifesinin incelenmesi ile harita ve kadastro mühendisliğinin 
hizmet alanına giren iş kalemlerine yer verildiği tespit edilmiştir.  

 

 
 

 
YAPILACAK ORMAN MÜHENDİSLİĞİ 
MESLEKİ FAALİYETLERİNİN 
 

ÇALIŞMA 
ALANLARI 
YÖNETMELİĞİ 
(R.GAZ. 10.10.200) 

 
 
Yapılacak 
İşler No 

 
 
YAPILACAK MÜHENDİSLİK İŞİNİN TEKNİK 
ADI 

Mesleki 
Faal. 
Md. No. 

Mes. 
Haklar 
Md. No. 

 
29 

 
37 

 
17 

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

29 84 11 Özel ağaçlandırma müracaat dosyası ve koordinat 
özet çizelgesi hazırlanması 

42 103 03 Mesire yerlerindeki ormanlık alanların uygun ölçekli 
haritalarının yapılması 

49 84 02 3116 sayılı Kanuna göre Orman sınırları aplikasyonu 
49 84 03 6831 sayılı Kanuna göre Orman sınırları aplikasyonu 
51 84 02 Parsel krokileri Orman sınırları işlenmiş 

(Koordinatlı) 
51 84 03 Tescil Engeli Bulunan Orman Kadastro Dosyalarının 

Tescile Hazır Hale Getirilmesi 
 
 
51 

 
 
84 

 
 
04 

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

 
51 

 
84 

 
05 

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

 
3. Harita ve kadastro mühendisliğinin hizmet alanına giren iş kalemlerinin ücret tarifesinde yer 

aldığının tespiti üzerine ilk olarak Odamız Genel Başkanı tarafından Orman Mühendisleri 
Odası Genel Başkanına bu iş kalemlerinin tarifeden çıkarılması gerektiği sözlü olarak 
iletilmiştir.  
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4. 21.02.2019 tarih ve 1/K-358 sayılı Odamız yazısı ile de mevzuat çerçevesinde sözü edilen iş 
kalemlerinin harita ve kadastro mühendisliği hizmet alanına girdiği Orman Mühendisleri 
Odasına iletilmiş ve iş kalemlerinin tarifeden çıkarılması için gereğinin yapılması dile 
getirilmiştir. Ancak Orman Mühendisleri Odasınca tarafımıza herhangi bir cevap 
verilmemiştir.  

 
5. Orman Mühendisleri Odasınca yasal süresi içerisinde cevap verilmemesi üzerine Odamızca 

12.06.2019 tarihinde anılan iş kalemlerinin tarifeden çıkarılmasına ilişkin talebimizin zımnen 
reddine ilişkin Orman Mühendisleri Odasının işleminin iptaline ve öncelikle de yürütmesinin 
durdurulmasına karar verilmesi talebi ile dava açılmıştır.  

 
6. Dava halen devam etmektedir.  

 
 

Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü İhaleleri 
 
1. 10.05.2019 tarihinde Elazığ Orman Bölge Müdürlüğünün “Orman Mülkiyetine Yönelik 

Kadastro Tescil Dosyası Hazırlanması Danışmanlık Hizmet Alımı” işi ile Elazığ 
(2019/223496), Bitlis (2019/223373), Bingöl (2019/223542) ve Muş’ta (2019/223003) açmış 
olduğu ihalelerin ilanlarında ilk olarak sadece orman mühendislerinin katılımı mümkün iken 
İdareye yaptığımız başvurular, yereldeki temsilcilerimizin girişimleri ve yazıları sonrasında 
yayınlanan zeyilname ile ihaleler hem harita ve kadastro mühendislerinin hem de orman 
mühendislerinin katılımına açılmıştır.   

 
2. Girişimlerimize rağmen ihaleler; her ne kadar serbest ormancılık büro ve şirketlerinin 

katılımına açık olsa da harita ve kadastro mühendislerinin yetki ve sorumluluğunda 
olduğundan serbest ormancılık büro ve şirketlerinin ihalelere katılımının ihale ilanlarında yer 
alması üzerine ihale ilanının, idari şartnamenin, teknik şartnamesinin ve ihalenin açıkça 
hukuka aykırı olması ve bu haliyle uygulanması halinde telafisi imkânsız zararlar 
doğuracağından öncelikle yürütmesinin durdurulmasına ve akabinde iptaline karar verilmesi 
talebi ile Orman Bölge Müdürlüğüne karşı 4 ayrı dava açılmıştır. 

 
3. Elazığ 1. İdare Mahkemesi’nin 2019/186 E., 2019/290 E., 2019/254 E. ve 2019/255 E. sayılı 

dosyaları ile görülen davalarda Mahkemenin 18.07.2019 tarihli kararı ile yürütmenin 
durdurulması istemimiz kesin olarak reddedilmiştir. 
 

4. Mahkemenin 08.08.2019 tarihli kararlarında harita ve kadastro mühendislerinin ihalelere 
girmesine engel bir hususunun bulunmadığı ve ihalelerin harita mühendislik şirketlerinde 
kaldığı gerekçeleri yer almış ve davalarımız reddedilmiştir.  

5. Anılan kararlar Odamızca temyiz edilmiş; ancak  Danıştay 13. Dairesi’nin 18/11/2019 tarih, 
2019/3846 E. ve 2019/3640 K.; 23/12/2019 tarih, 2019/3839 E. ve 2019/4528 K.,  
23/12/2019 tarih; 2019/3841 E. ve 2019/4526 K.; 14/01/2020 tarih, 2019/4057 E. ve 
2020/129 K. sayılı kararları ile temyiz istemlerimiz kesin olarak reddedilmiştir. 
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Giresun Orman Bölge Müdürlüğü İhaleleri  

1. 17.05.2019 tarihinde Giresun Orman Bölge Müdürlüğünün “Tescile Esas Ölçü ve Haritalama
Kadastro İşleri Danışmanlık” işi ile Giresun (2019/236381) ve Ordu’da (2019/237163) açmış
olduğu ihaleler; her ne kadar serbest ormancılık büro ve şirketlerinin katılımına açık olsa da
harita ve kadastro mühendislerinin yetki ve sorumluluğunda olduğundan serbest ormancılık
büro ve şirketlerinin ihalelere katılımının ihale ilanlarında yer alması üzerine; Odamız
tarafından bu ilanların düzeltilmesi ve bu yanlıştan dönülmesi amacıyla ön girişimlerde
bulunulmuştur.

2. Girişimlerimizden olumlu yanıt alınmaması üzerine ihale ilanının, idari şartnamenin, teknik
şartnamesinin ve ihalenin açıkça hukuka aykırı olması ve bu haliyle uygulanması halinde
telafisi imkânsız zararlar doğuracağından öncelikle yürütmesinin durdurulmasına ve akabinde
iptaline karar verilmesi talebi ile Orman Bölge Müdürlüğüne karşı 2 ayrı dava açılmıştır.

3. Ordu İdare Mahkemesi’nin 2019/973 E. ve 2019/974 E. sayılı dosyaları ile görülen davalarda;
ihalelerin hukuka ve mevzuata uygun olmadığı gerekçeleri ile ihalelerin iptaline karar
verilmiştir.

4. Kararlar, İdare tarafından temyiz edilmiş olup halen derdesttir.

Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü İhaleleri 

1. 10.06.2019, 12.06.2019 ve 13.06.2019 tarihlerinde Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü
tarafından “…Tescile Esas Ölçüm ve Haritalama İşleri Danışmanlık Hizmeti” işi ile Erzurum
(2019/265461-2019/266454), Erzincan (2019/265042) ve Kars’ta (2019/262532) açmış
olduğu ihaleler; her ne kadar serbest ormancılık büro ve şirketlerinin katılımına açık olsa da
harita ve kadastro mühendislerinin yetki ve sorumluluğunda olduğundan serbest ormancılık
büro ve şirketlerinin ihalelere katılımının ihale ilanlarında yer alması üzerine; Odamız
tarafından bu ilanların düzeltilmesi ve bu yanlıştan dönülmesi amacıyla ön girişimlerde
bulunulmuştur.

2. Girişimlerimizden olumlu yanıt alınmaması üzerine ihale ilanının, idari şartnamenin, teknik
şartnamesinin ve ihalenin açıkça hukuka aykırı olması ve bu haliyle uygulanması halinde
telafisi imkânsız zararlar doğuracağından öncelikle yürütmesinin durdurulmasına ve akabinde
iptaline karar verilmesi talebi ile Orman Bölge Müdürlüğüne karşı 4 ayrı dava açılmıştır.

3. Erzurum 2. İdare Mahkemesi’nin 2019/1291 E., 2019/950 E., 2019/951 E. ve 2019/952 E. 
sayılı dosyaları ile görülen davalar; harita ve kadastro mühendislerinin de ihalelere 
girebildikleri ve harita mühendislik büroları yükleniminde kaldığı gerekçeleri ile 
reddedilmiştir.
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4.  Anılan kararlar Odamızca temyiz edilmiş; ancak Danıştay 13. Dairesi’nin 23/12/2019 tarih, 
2019/4040 E. ve 2019/4529 K.; 23/12/2019 tarih, 2019/3785 E. ve 2019/4527 K.; 23/12/2019 
tarih, 2019/3786 E. ve 2019/4530 K.; 23/12/2019 tarih, 2019/3787 E. ve 2019/4525 K. sayılı 
kararları ile temyiz istemimiz kesin olarak reddedilmiştir. 

 
 
Akdeniz EDAŞ İhalesi 
 
1. 21.01.2020 tarihinde Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından Akdeniz 2020 ORM 01 

Orman İzin Dosya Tanzimi & İzin ve Orman Özniteliklerinin Oluşturulması Genel Hizmet 
Alımı İhalesi ilan edilmiştir. 
 

2. 31.01.2020 tarihinde gerçekleşen ihale; Odamıza kayıtlı ve tescilli AT-AY Proje Mühendislik 
Müş. Tic. Ltd. Şti. firmasına kalmıştır. 

3. Orman Mühendisleri Odası; 31.01.2020 tarihli yazısı ile ENH Orman Geçiş İzin dosyalarının 
düzenlenmesi ihalelerine sadece ortaklarının tamamı ruhsatlı orman mühendisi olan 
serbest/serbest yeminli ormancılık büroları ve şirketlerinin katılabileceği, diğer meslek 
mensuplarının katılamayacağı şeklinde itiraz etmiş, teknik ve idari şartnamelerinin yeniden 
düzenlenmesi gerektiğini Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş’ye iletmiştir.  
 

4. 05.02.2020 tarihinde Akdeniz EDAŞ tarafından Teknik ve İdari Şartnamenin revize edilmesi 
nedeni ile ihale, iptal edilmiştir.  
 

5. 05.02.2020 tarihinde Akdeniz EDAŞ, AT-AY Proje Mühendislik Müş. Tic. Ltd. Şti.’ye e-
posta göndermiş ve ihalenin iptal edildiğini bildirmiştir.  
 

6. AT-AY Proje Mühendislik Müş. Tic. Ltd. Şti., gerekli araştırmaların yapılması, gerekli 
girişimlerde bulunulması için HKMO Konya Şubemize başvurmuş ve Şubemiz 06.02.2020 
tarihli ve 1/A-22 sayılı yazısı ile konuyu Genel Merkezimize iletmiştir.  

7. Durumun değerlendirilmesi üzerine 01.04.2020 tarihli ve 2/F-645 sayılı yazımız ile yazımızda 
belirttiğimiz ilgili mevzuat kapsamında konunun değerlendirilmesi, serbest/serbest yeminli 
ormancılık büroları ve şirketleri ile Serbest Harita ve Kadastro Mühendislik Müşavirlik 
Bürolarının (SHKMMB) yetki alanına giren işlerin ayrı ayrı yaptırılması veya birlikte 
yaptırılması durumunda ise mutlaka serbest harita ve kadastro mühendislik müşavirlik 
hizmetlerinin (SHKMMH) SHKMMB’ler tarafından yapılmasının sağlanması, SHKMMH ile 
ilgili hizmet alımlarına bu kapsamda yön verilmesi ve tarafımıza konu hakkında bilgi 
verilmesi hususlarında Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.’ye başvurulmuştur. 

 

8. Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından 07.04.2020 tarihli yazı ile tarafımıza cevap verilmiş 
ve Orman İzin Dosyası Tanzimi ve Orman Özniteliklerinin Oluşturulması Hizmet Alım 
İhalesine yönelik Orman Genel Müdürlüğünün 03.05.2017 tarih ve E.919592 sayılı yazısı ile 
TMMOB Orman Mühendisleri Odasının 30.01.2020 tarih ve 19.0/99 sayılı yazısı uyarınca 
Şirket ihtiyaçları kapsamında teknik şartnamenin revize edildiği tarafımıza bildirilmiştir.  
 

9. Gelen bu cevap üzerine Orman Genel Müdürlüğüne Genel Müdürlükçe yapılacak ihaleler de 
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dahil olmak üzere Genel Müdürlüğe sunulacak tüm işlerde işin içeriğinde serbest harita ve 
kadastro mühendislik hizmetleri bulunması halinde söz konusu işlerin Odamıza tescilli 
SHKMMB’ler tarafından yapılmasının sağlanması, ihale kapsamında olsa bile SHKMMB’ler 
tarafından yapılmayan harita ve kadastro mühendislik müşavirlik hizmetlerinin kabul 
edilmemesi, Genel Müdürlük ve bağlı birimlerce yapılan ihalelerin işin kapsamı gereğince 
serbest/serbest yeminli ormancılık büroları ve şirketleri ile serbest harita kadastro mühendislik 
müşavirlik bürolarının yetki alanına giren işlerin ayrı ayrı yaptırılması veya birlikte 
yaptırılması durumunda ise mutlaka serbest harita kadastro mühendislik müşavirlik 
hizmetlerinin serbest harita kadastro mühendislik müşavirlik büroları tarafından yapılmasının 
sağlanması, serbest harita kadastro mühendislik müşavirlik hizmetleri ile ilgili hizmet 
alımlarınızda bu kapsamda yön verilmesi hususlarında gereğinin yapılması için 27.04.2020 
tarih ve 3/B15-720 sayılı yazı yazılmıştır.  

 
10. Ayrıca Orman Mühendisleri Odası Onur Kuruluna da TMMOB Disiplin Yönetmeliği 

hükümleri gereğince Orman Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu üyeleri hakkında disiplin 
soruşturması açılması hususunda 27.04.2020 tarih ve 1/K-723 sayılı yazı yazılmıştır.  
 
 
 

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünce yayımlanan 7310 sayılı 
Özel Ağaçlandırma Tamimi Hakkında 

 
1. 23.10.2019 tarihli ve 30927 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ağaçlandırma 

Yönetmeliği’nin “Müracaat ve hak sahipliliğinin tespiti” başlıklı 11. maddesinin 2. fıkrasında 
Devlet ormanlarında özel ağaçlandırma veya özel imar-ihya çalışması yapmak üzere saha 
izni talebinde bulunan gerçek ve tüzel kişilerin, söz konusu sahaya ait harita, koordinat özet 
çizelgesi ile birlikte, ikametgâh belgesi ve nüfus cüzdanı suretini dilekçelerine ekleyerek 
işletme müdürlüklerine müracaat edecekleri hüküm altına alınmıştır.  
 

2. Söz konusu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi üzerine T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman 
Genel Müdürlüğü tarafından 7310 sayılı Özel Ağaçlandırma Tamimi 23.03.2020 tarihinde 
yürürlüğe konulmuştur. Anılan Tamim ile devlet ormanlarına özel ağaçlandırma veya özel 
imar-ihya çalışması yapmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerden Yönetmelikte belirtilen 
hükmün aksine bir düzenleme yapılarak ilgili meslek odasına kayıtlı serbest meslek mensubu 
orman mühendisi veya ormancılık büro ve şirketlerince hazırlanmış meşcere haritası ve 
koordinat özet çizelgesi ile başvurmaları istenilmiştir.  
 

3. Konum belirleme ve büyük ölçekli harita üretimi işlerinin yetki ve sorumluluğu harita ve 
kadastro mühendislerine ait olmasına karşın Orman Genel Müdürlüğünce hukuka aykırı bir 
şekilde orman mühendisleri ve ormancılık bürolarına bu yetki tanımlanmıştır.  
 

4. Odamızca gerekli inceleme ve hazırlık çalışmaları yapılmakta olup, Tamimin hukuka aykırı 
bulduğumuz hükümlerinin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle dava açılması 
planlanmaktadır. 
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2020/218838 No’lu İhale 
 
1. Orman Bölge Müdürlüğü-Kahramanmaraş Diğer Özel Bütçeli Kuruluşlar Orman Genel 

Müdürlüğü tarafından 27.04.2020 tarihinde “Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü 
Kadastro ve Mülkiyet Şube Müdürlüğü Orman Kadastro Dosyalarının Orbis Veri Sistemine 
Aktarılması ve Tescilli Yerlerde Sonuçlandırma Dosyalarının Tanzimi” işi ihalesi 
yayınlanmıştır.  

 
2. Üyelerimizden gelen bildirimler üzerine ihale ilanı, idari ve teknik şartnamesi incelenmiş, 

yapılacak işlerde BÖHHBÜY esas alınmasına ve mesleğimizin kapsamında yer almasına 
rağmen, benzer iş tanımı içerisinde harita ve kadastro mühendislik hizmetlerinin yer almadığı, 
harita ve kadastro mühendislik meslek alanını kapsayan ihaleye serbest harita ve kadastro 
mühendislik büro/şirketlerinin girmelerinin engellendiği görülmüştür.  

 
3. Söz konusu ihale ile ilgili teknik ve hukuki incelemeler sonrası ihalenin iptali istemiyle 

Odamızca dava açılmıştır.  
 
 

2020/206769 No’lu  Hâlihazır Harita Yapımı İhalesi Hakkında 
 
1. Tarım ve Orman  Bakanlığı 6. Bölge Müdürlüğünce 17.04.2020 tarihinde “Mavikent Tabiat 

Parkında 42,5 Ha Alanda Yapılacak İmar Planlarına Altlık Teşkil Etmek Üzere 1/5000 
Ölçekli, 1/1000 Ölçekli Ve Ağaç Röleveli Hâlihazır Harita Yapımı hizmet alım işi” ihalesi 
yayınlanmıştır. 

 
2. Üyelerimizden gelen bildirimler üzerine ihale ilanı, idari ve teknik şartnamesi incelenmiş ve 

benzer iş tanımı içerisinde harita ve kadastro mühendislik hizmetlerinin yer almadığı, ihaleye 
katılmak için gerekli evraklar arasında “TMMOB Orman Mühendisleri Odası’ndan alınacak 
olan büro tescil belgesinin sayılarak HKMO büro tescil belgesine yer verilmediği, harita ve 
kadastro mühendislik meslek alanını da kapsayan ihaleye serbest harita ve kadastro 
mühendislik büro/şirketlerinin girmelerinin engellendiği; ancak benzer iş tanımı içerisinde her 
türlü orman mühendisliği faaliyetlerinin yer alması dolayısıyla ihalenin orman 
mühendislerinin katılımına açık olduğu görülmüştür.  
 

3. İhalenin iptali istemi ile Odamız girişimler başlatmıştır. Dava açma hazırlıklarımız devam 
ederken “İdari Şartnamenin Uygun Olmaması Nedeniyle”  ihale, iptal edilmiştir.  

 
4. Sonrasında, Tarım ve Orman  Bakanlığı, OGM 6. Bölge Müdürlüğünce aynı iş, yeniden ihale 

edilmiştir.   
 

5. İhalenin son hali ile tüm mesleklerin katılımına açık olduğu; ancak serbest ormancılık 
bürolarının katılımında büro tescil belgesi istenirken diğer katılımcılardan büro tescil 
belgesinin  istenmediği görülmüştür.  

 
6. Yeni hali ile de hukuka aykırılık ve meslek alanlarımıza yönelik ihlal içeren ihalenin iptali 

istemli dava açılması için Odamızca teknik ve hukuki çalışmalar devam etmektedir.  
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