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SUNUŞ 
 

Orman Mühendisleri Odasnn koordinasyonunda, 
meslektaşlarmzn yarm asrlk hayali olan ve meslek yetki kanunu 
olarak da adlandrdğmz, 5531 sayl Orman Mühendisliği, Orman 
Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakknda 
Kanunun hazrlanmas ve yasalaştrlmas süreci, Ocak.2004-
29.Haziran.2006 tarihleri arasnda büyük bir mesleki dayanşma 
sonucunda tamamlanmştr. Kanunun Resmi Gazete’de yaymlandğ 
8.7.2006 tarihten itibaren de uygulamas başarl bir şekilde 
sürdürülmektedir.  

 5531 sayl Kanunun; kamuoyunda, mesleğimizin çeşitli 
katmanlarnda, ormanclk yüksek eğitim ve öğretiminde yaptğ etkiler 
ile katklarnn irdelenmesi, farkndalğn oluşturulmas amacyla 
sempozyum, panel, kongre, çalştay ve toplantlar düzenlenmiştir.  

 Meslek yetki Kanunumuzun; TBMM de kabulünün 10 uncu 
ylnda, Türk ormanclğnn, ormanclk mesleğinin, ormanclk yüksek 
eğitim ve öğretiminin gelişmesine yaptğ katklarn belirlenmesi 
amacyla, 02-03/Aralk/2016 tarihleri arasnda “5531 Sayl Meslek Yetki 
Kanununun 10. Yl Kongresi (2006-2016)” düzenlenmiştir.  

 Kanunun yasalaşma sürecinde yaplan çalşmalar, olaylar bizzat 
yaşayanlar tarafndan kongrede aktarlmak suretiyle hatralar 
canlandrlmş ve nostaljik havann yaşanmasna neden olmuştur. Bu 
hususlara ilişkin yaplan konuşmalara kitapta yer verilmiştir. 

 Kongrede sunulan iki konferansta, Kanunun yasalaşmasndaki 
tarihi süreç ile Kanunun mesleki haklarmzn korunmasna yaptğ 
katklar özet olarak açklanmştr. Kongre açlş konuşmalarnda; 
Kanunun yasalaşmas sürecinde görevli olan TBMM Tarm, Orman ve 
Köyişleri Komisyonu Başkan ile Çevre ve Orman Bakanlğ müsteşar 
vekilinin anlar kitapta yer almştr. 
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 Kongrede, 5531 sayl Kanununa yönelik dört oturum 
düzenlenmiş, bunun iki oturumunda yüksek eğitim ve öğretime yaptğ 
katklar, bir oturumunda orman idaresinde yaplan mühendislik hizmet 
almlar, bir oturumunda da serbest ormanclk büro ve şirketlerinin 
gelişmesine Kanunun yaptğ katklar tartşlmştr. 

Bildiri yazm kurallar ve etik ilkeler dikkate alnarak hazrlanp 
kongreye sunulan bildiriler ile yaplan tartşmalarn kalc olmas, bilim 
dünyas ile uygulamaclarn yararlanmas amacyla kitap haline 
getirilmiştir. Bu kitapta kongrenin açlşnda yaplan konuşmalara dair bant 
çözümleri aynen alndğ ve üzerinde herhangi bir redaksiyon yaplmadğ 
için cümle bozukluklar olabilir. Bu hususun hoş karşlanacağn ümit 
ederim.  

 Kongrenin hazrlğndan sonuçlanmasna ve kitap halinde 
baslmasna kadar geçen sürede, başta yürütme kurulu olmak üzere, emeği 
geçen herkese Oda Yönetim Kurulu adna teşekkür eder, kitabn 
ormanclk bilimine, ormanclğmza ve üyelerimize hayrl olmasn 
dilerim. 04/Aralk/2016      
   

            Ali KÜÇÜKAYDIN 
     Orman Mühendisleri Odas 
                Genel Başkan 
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AMAÇ 

           Orman Mühendisleri Odas üyeleri Orman Mühendisleri, 
Orman Endüstri Mühendisleri ve Ağaç İşleri Endüstri 
Mühendislerinin, mesleki faaliyet konular ile mesleki hak ve 
yetkileri, 29/6/2006 tarihli ve 5531 sayl “Orman Mühendisliği, 
Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 
Hakknda Kanun” da düzenlenmiştir. Kanun Orman Mühendisleri 
Odasna, Kanunun uygulanmas ve koordinasyonunda önemli görevler 
ve sorumluluklar yüklemiştir.  

           Orman Mühendisleri Odas; Ocak.2004 - 29.Haziran.2006 
tarihleri arasnda 5531 sayl Kanunun hazrlanmas ve 
yasalaştrlmas sürecini, Kanunun Resmi Gazete’de yaymlandğ 
8.7.2006 tarihten itibaren de uygulanmasn başarl bir şekilde 
sürdürmektedir.  

            Orman Mühendisleri Odas; 5531 sayl Kanunun 2004-2006 
hazrlk ve yasalaşma sürecinden başlayarak, 2006-2016 uygulama 
döneminde devam eden birçok toplant, çalştay, konferans, panel, 
kongre ve sempozyumlar düzenlemek suretiyle, mesleki konularn 
kamuoyunda sürekli canl tutulmasna ve farkndalğn oluşmasna çok 
büyük önem vermiştir.  

           Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun, 29.6.2006 
tarihli ve 122. Bileşiminde Temel Kanun olarak yasalaşan, 5531 sayl 
Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri 
Endüstri Mühendisliği Hakknda Kanun; Orman Mühendisi, Orman 
Endüstri Mühendisi ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendislerinin mesleki 
faaliyet konular ile bu konulara ilişkin mesleki hak, yetki ve 
sorumluluklarn yasal güvenceye aldğ için bir devrim niteliğindedir.  

             5531 sayl Kanunun, ülkemiz ormanclğnn, orman ve ağaç 
endüstrisinin gelişmesinde, Orman Mühendisliği, Orman Endüstri 
Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği yüksek eğitim ve 
öğretiminin şekillenmesinde önemli katklar olmuştur.  
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            Bu Kanunun TBMM’de kabulünün 10. Ylnda, 
ormanclğmzn ve mesleğimizin gelişmesine yaptğ katklarn 
belirlenmesi için; 02-03/Aralk/2016 tarihleri arasnda, Orman 
Mühendisleri Odas Genel Merkezinde, aşağdaki konularda 
konferanslar ile tartşmal oturumlarn yaplmas planlanmş ve bu 
amaçla “5531 Sayl Meslek Yetki Kanununun 10. Yl Kongresi 
(2006-2016)” düzenlenmiştir.  

             KONFERANS KONULARI: 

              1- 5531 sayl Kanunun Tarihsel Süreci  

              2- 5531 Sayl Kanunun Meslek Mensuplarnn Hak ve 
Yetkilerinin Korunmasna Yaptğ Katklar  

             OTURUM KONULARI: 

1- 5531 sayl Kanunun ormanclk ve orman endüstrisi 
yüksek eğitim ve öğretimine katklar, 

2- Kamu kurumlarnda 5531 sayl Kanuna yönelik Orman, 
Orman Endüstri ve Ağaç işleri Endüstri Mühendisliği hizmeti 
almlar,  

3- Serbest/Serbest Yeminli Ormanclk ve Orman Ürünleri 
Büro ve Şirketleri, 

Bu kongrede; 5531 sayl Kanunun 2006-2016 yllar arasndaki 
uygulamalarnda, aşağdaki konularda doğrudan ve dolayl olarak 
yaptğ katklarn araştrma ve incelemeye dayal olarak karşlanmas 
beklenmektedir. 

 Buna göre; 

a) 5531 sayl Kanunun, Kanundaki üç mühendislik disiplininin 
mesleki faaliyet konularna ilişkin hak ve yetkilerinin korunmasnda 
yaplan hukuk mücadelesine yaptğ katklarn irdelenmesi, 

b) 5531 sayl Kanunun, Orman Fakültelerinin Orman 
Mühendisliği ve Orman Endüstri Mühendisliği Bölümleri ile Teknoloji 
Fakültelerinin Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Bölümlerinin eğitim 
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ve öğretim programlarnn şekillenmesine yaptğ katklarn irdelenip 
belirlenmesi, 

c) Orman ve Su İşleri Bakanlğ ile Orman Genel Müdürlüğü 
başta olmak üzere, diğer kamu kurum ve kuruluşlarnda, 5531 sayl 
Kanuna yönelik yaplan mühendislik hizmet almlarnn irdelenmesi ve 
yaplmas gerekenlerin belirlenmesi,  

ç) 5531 sayl Kanuna göre, meslek mensuplar tarafndan 
kurulan Serbest/Serbest Yeminli Ormanclk ve Orman Ürünleri Büro 
ve Şirketlerinin; orman, orman endüstri ve ağaç işleri endüstri 
mühendisliği konularna ait mühendislik hizmetleri üretimindeki 
fonksiyonlarnn irdelenmesi, serbest büro ve şirketlerin geliştirilmesi 
için alnmas gereken tedbirler ve önerilerin belirlenmesi, 
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SUNUCU (Burcu Ericekli)- Programmzn açlş konuşmasn 
yapmak üzere Genel Başkanmz Sayn Ali Küçükaydn’ kürsüye 
davet ediyorum. 

 
Ali Küçükaydn’n kongre açlşndaki konuşmas 

 

Ali KÜÇÜKAYDIN (TMMOB Orman Mühendisleri Odas 
Genel Başkan)- Sayn Milletvekillerim, çok saygdeğer meslek 
büyüklerim, meslektaşlarm, meslek örgütlerimizin çok değerli 
temsilcileri, saygdeğer konuklar; öncelikle Yönetim Kurulum adna 
hepinize hoş geldiniz diyorum.  

5531 Sayl Meslek kanunumuzun, milat kabul ettiğimiz meslek 
kanunumuzun kabulünün üzerinden zaman çok çabuk geçti. 10’ncu 
yln hep birlikte bu kongreyle, bir araya gelmek suretiyle, nostaljide 
olabilecek şekilde getirdikleriyle ve götürdükleriyle konuşmay arzu 
ettik. Bizleri krmadnz, davetimize icabet ettiniz hepinize katldğnz 
için tekrar teşekkür ediyorum. 
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Ülkemiz malumunuz olağanüstü süreçlerden geçiyor. Çevremiz 
ateş çemberi, ülkemizin beka sorunu da başta olmak üzere büyük 
sorunlarmz var. Terör örgütleriyle boğuşuyoruz. Her türlü terör 
örgütüyle mücadele ediyoruz. Şehitlerimiz var, şehitlerimize Allahtan 
rahmet diliyoruz ve elbette bu ülkenin bekas için, bu vatann birliği ve 
bütünlüğü için mücadele etmeye devam edeceğiz. Hiçbir 
tereddüdümüz yok burada, ancak şunu da ifade edeceğiz: Her türlü 
mücadelemizi, hukukun, demokrasinin, insan haklarnn ve adaletin 
ölçüleri çerçevesi kriterleri içerisinde yürütmek temel görevimiz. Bu 
talebimizi de elbette ileteceğiz. İşte meşhur ifadeler, “kurunun yannda 
yaşta yanar” vesaire “terörle mücadeleyi sulandrmakt” gibi bu tip 
şeylerden uzak durarak tamamen terör örgütlerinin amacna da hizmet 
etmeden hukuk çerçevesinde bu mücadelelerin yürümesi için gerekli 
her türlü desteği bizlerde vereceğiz, yetkililerden talebimiz de bu 
olacaktr. 

İki gün önce Adana Aladağ’da bir facia yaşand; yavrularmz 
kaybettik. Gerçekten bu önemli bir nokta, ocaklara ateşler düştü. Bu 
işin temelinde gerçek manada denetim, gerçek manada standartlardan 
yoksunluk var. Temel problemimiz, işte bugün burada toplandğmz 
ve bugün bizi buraya getiren 5531 ile de amaçlanan temel hedefimiz; 
mesleki alanlarmzla ilgili, meslek disiplinlerinin yetki alanlarnn 
çizilmesi, bu snrlar içerisinde standartlara uygun olarak hizmet 
yürütülmesi, ormanclğmza onlarca kalem iş, yüzün üzerinde ifade 
edeceğimiz meslek yasamzda snrlar çizilen bu alanlarla ilgili 
standartlara uygun, merdiven altna gitmeden yetişmiş 
mühendislerimizle, mühendislerimizin mühendis olduktan sonraki 
fakültelerdeki süreçlerde stajlaryla yeterli hale getirmekte başta olmak 
üzere standart hizmet vermeyi amaçlayan bir yasa.  

Bu bürolar ve şirketler kanalyla binlerce mühendisimiz hizmet 
üretecek ve üretim ihtiyac olan hizmeti üretecek. Tarm Orman 
Komisyon Başkanmz burada, o zaman bizden bir raporda 
istemişlerdi. Birazdan konuşacağz onlar ben çok ksa keseceğim.  
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Sayn Başkanmza da verdiğimiz raporda 10 bin civarnda bir 
mühendisi istihdam edecek bir sistemden bahsediyoruz. Devletin 
denetimi ve kontrolünde ormanclk hizmetlerinin yürütüldüğü yetkin 
mühendisler tarafndan yürütülen bir sistemden bahsediyoruz. Şunu 
özellikle ifade etmek istiyorum: Türkiye’de ormanlar devlet tarafndan 
yönetilir, işletilir, sahibi yüzde 99,9 devlettir. Biz bunun yanndayz, 
devlet tarafndan yönetilip işletilmelidir ormanlar; çünkü bunlar 
toplumun ortak değerlerdir ve ranta filan kurban edilecek şeyler 
değildir. 

Elbette açklk, bozukluk, vesaire alanlardaki yeni özel 
ormanlar teşvikte bizim temel politikalarmzdandr. Ancak, bu sistem 
neyi getiriyor? Ormanclk alannda yaplacak her türlü hizmetin, 
devletin sk kontrol ve denetiminde mühendislerimiz kanalyla ve 
şirketler kanalyla yaplmasn getiriyor. Bu yasa bunun için çkt, bu 
yasay çkaran, biraz sonra görüşeceğiz onun için çok ksa kesiyorum. 
Siyaset elbette ülkeye hizmet üretmek ve toplumun taleplerini 
karşlamak içindir. Ancak bir şey vardr, elbette meclis bu yasay 
çkarmştr; ormanclarda taleplerini öyle bir iletmişlerdir ki, iradelerini 
öyle bir güzel ortaya koymuşlardr ki, sanyorum ittifakla güzel bir 
ürün ortaya çkmştr.  

Konuklarmzn konuşmasnn ardndan bu süreci ksaca ben 
size aktarmaya çalşacağm. Onun için ksa kesiyorum, geldiğiniz için 
hepinize tekrar teşekkür ediyorum. 

Sayglar sunuyorum. 
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SUNUCU (Burcu Ericekli)- Meslek yasamzn yürürlüğe 
girdiği dönemde bizleri destek veren, Tarm ve Orman Köy İşleri 
Komisyon Başkan, eski Adana Milletvekili Sayn Prof. Dr. Vahit 
Kirişçi’yi kürsüye davet ediyorum.  

 
Prof. Dr. Vahit Kirişçi’nin kongre açlşndaki konuşmas 

 

PROF. DR. Vahit KİRİŞÇİ (Tarm Orman ve Köy İşleri 
Komisyon Başkan, Adana Milletvekili)- Çok değerli 
milletvekillerim, değerli Oda Başkan, değerli yönetim, değerli 
meslektaşlarm, bu camiaya hizmet etmiş değerli dostlar; öncelikle 
bende hepinizi saygyla selamlyorum. 

Bilhassa iki gün önce seçim bölgem, memleketim olan 
Adana’da elim bir faciada insanlğn ihmallerinin ürünü olan bir 
faciada, hayatn kaybeden yavrulara ve onlarn rahmete ihtiyac yok. 
Bizim onlarn şefaatine muhtaçlğmz var. Cenab Hak onlara 
rahmetiyle muamele eylesin, ailelerine de sabr cemil niyaz ediyorum; 
gerçekten büyük bir ac.  
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Bu ilçemiz bizim ayn zamanda ormanla tabiri yerindeyse içli 
dşl olan, orman köylerinin ağrlkta olduğu bir ilçemiz ve bir de bir 
krom madenimiz var. Başka da bir geçimleri yok. Fakat bu insanlar bu 
yokluğa rağmen devletine, vatanna, milletine, bayrağna, bütün milli 
ve manevi değerlerine bağl insanlarmzn yaşadğ bir ilçemiz.  

2006’dan 2016’ya bir 10 yl geride braktk. Ben gerçekten o 
dönemde Mecliste bulunup da çkarmş olduğumuz pek çok yasa oldu, 
ama o çkardğmz yasalardan en çok keyif aldğmz önemli bir 
yasann bugün 10’ncu yln kutluyor olmaktan da büyük bir 
memnuniyet duyuyorum.  

Malum, bizim kendi kadim kültürümüzde güzel bir söz var; “At 
ölür kalr semeri, insan ölür kalr eseri”. Biz eser sahibi değiliz, biz 
sadece bu eseri teşekkül etmesinde, oluşmasnda o gün görevde olan 
milletin hizmetkârlaryz.  

Ben o dönemin Bakan Sayn Osman Pepe’yi, o günkü 
Müsteşarmz Sayn Nuri Uslu, aramzda, bir dönemde Mecliste 
beraber yine Tarm Orman ve Köyişleri Komisyonunda yönetim olarak 
birlikte çalştk. O günkü Orman Bakanlğmzn geri kalan 
yetkililerine, kamu otoritesi ve kamu idaresiyle gerçekten Türkiye’de 
örnek teşkil edebilecek bir uyum ve ahenk içerisinde çalşan Oda 
Başkanmza ve yöneticilerimize gerçekten müteşekkir olduğumu 
belirtmek isterim. Çok örnek bir çalşma yapld. Hatta bu yasann 
Meclise gelişi de yaklaşk 1 yl öncesine denk gelir, 2005 yldr. 
Yanlş hatrlamyorsam Mays ayyd, bu yasann yasalaştğ günde 29 
Haziran’d, Meclisin kapanmasna 2 gün vard. Çok şükür bizim Tarm 
Komisyonunda böyle patrt, gürültü olmazd. Olabildiğince bir şeyi 
uzlaşarak arzu ederdik. Bu 5531 Sayl Yasa Meclisten öyle bir geçti 
ki, herhalde tabir yerindeyse 16 madde ve bir de geçici madde olmak 
üzere 17 maddeden müteşekkil bu yasa 1 saatin altnda bir zaman 
dilimi içerisinde yasalaşt. Ben saat tutmadm. Birkaç tane önerge 
vard, o önergelerin dşnda herhangi bir değişiklik talebi de olmad. 
Temel yasa olarak görüşüldü, yani süreci daha da hzlandrmak adna 
her bir madde ayr ayr okunmad, oylanmad. Dolaysyla bu aslnda 
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Meclis içerisinde de ittifakla çkarlmş olmas bakmndan da güzel bir 
yasa oldu diyebilirim.  

Meclis tutanaklarmzn, 122’nci Birleşime bakarsanz, o 
tutanaklarda görürsünüz. Ne sataşma var, ne laf atma var, ne vatan 
satmayla birilerini itham etmek var; dolaysyla güzel bir yasa oldu. 
Hayrl uğurlu olmasn tekrar bu vesileyle bir kez daha temenni 
ediyorum. 

Meclise geldiğimde şöyle bir şey düşündüm: Tabii biz 
üniversitede akademisyeniz, hocayz, tuzumuz kuru, çok fazla hayata 
dokunmuşluğumuz yok, fanusta yaşayan insanlarz. Meclise geldim 
bütün yasalarda “yapar, yapar, yapar” deyip duruyor. Dedim ki, “yahu 
biz yasalar yaparken önce yaptrsak, sonra yaptran bulamazsak biz 
yapsak devlet olarak bu daha doğru bir mantk değil mi?” dedim. 
Hemen Anayasa’nn ilgili maddelerini, cari olan birtakm mevzuat 
önümüze koydular. Dediler ki, “böyle bir şey olmaz, kamunun işini, 
kamunun çalşanlar yapar” denildi. Tamam, iyi güzel de 
karayollarnn o kadar yol ağn herhalde karayollarnn çalşanlar 
yapmyor, otoyollar, köprüleri, barajlar. Neticede burada hizmet satn 
alma veyahut da birtakm yüklenicilere, alt yüklenicilere bu işi tevdi 
etme hadisesi var, dedik. Gerek 6831’de, gerekse de o günkü 
Bakanlğmzn teşkilat yasasnda olduğu halde, üçüncü şahslardan 
hizmet alma imkân bulunduğu halde bunu yapacak müessese var; 
hizmet alma işini ihale edecek müessese var, bunu yapacak meslek 
mensuplar da var. Fakat bu meslek mensuplarnn görev ve yetkilerini 
tanmlayan bir mevzuat yoktu. O zaman değerli dostlarm, şu anda 
karşmda oturuyorlar. Geldiler Meclise, konuyu anlattlar, “Bizde 
böyle bir yasa var ve Bakanlkla ittifak içinde bu yasay çkarmak 
istiyoruz” dediler. Açk söyleyeyim, bir meslek mensubuyum bende, 
mesleğini seven bir insanm, imrendim. Tabir yerindeyse kskandm, 
dedim ki, bir Ziraat Profesörü, Komisyon Başkannn olduğu bir 
Mecliste, eğer bu komisyondan tarmla ilgili, gdayla ilgili, bu 
mevzuat biz geçirmez, bizden önce ormanclar bu mevzuat geçirirse 
bize de çok ayp olur dedim. O arada belki hatrlarsnz, Harita 
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Mühendislerinin bürolarnn lisanslandrlmas işi oldu. Bana göre çok 
hayrl bir iş oldu, çok güzel işlere imza atld. Oradan da birazck 
esinlenerek bu yasa Meclisten geçti, daha kolay geçti, daha güzel bir 
yasa oldu. Değerli arkadaşlar, eğer biz devleti modern bir devlet haline 
dönüştüreceksek, o başta ifade etmiş olduğum cümlemi ifade etmek 
durumundaym. Çağdaş devletler kendileri yapmaz, yaptrr. Çok 
affedersiniz, siz tuvalet kâğdn kullanyorsanz tuvalet kağd sektörü 
gelişir. Hizmet sektörleri böyledir, imalat sektörü böyledir, inşaat 
sektörü böyledir. Bugün dünyaya hizmet eden müteahhitlerimiz var, 
dünyada proje gerçekleştiren işadamlarmz var, müteşebbislerimiz var 
ve bu yasayla; orman mühendislerimizin, devamnda orman endüstri 
mühendislerimizin, yine devamnda ağaç işleri endüstri 
mühendislerimizin çok itibarl, zaten itibarl ve önemli bir meslek, ama 
çok daha saygn bir pozisyona taşndklarn düşünüyorum.  

O gün için bize ifade edilen rakam 9 bin civarnda meslek 
mensubunu ilgilendiriyor denilmişti. Mutlaka bu daha da aşmştr. 
Benim bu yasaya tekrar Bakanlğmz, Odamz ve Meclisteki tüm 
arkadaşlarmz adna bir kez daha milletim adna teşekkürlerimi 
sunuyorum. 

Yasamzn tekrar hayrl, uğurlu olmasn, ülkemize hayrl 
hizmetlere vesile olmasn diliyorum. Hepinize de ayr ayr 
sayglarm, sevgilerimi, muhabbetlerimi sunuyorum. 

Teşekkür ederim. 
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SUNUCU (Burcu Ericekli)- Sayn Vahit Kirişçi’ye konuşmas 
için teşekkür ediyoruz. 

Yasamzn çktğ dönemde bizden desteklerini esirgemeyen 
Orman Bakanlğ Müsteşar, eski Uşak Milletvekili Sayn Nuri Uslu’yu 
kürsüye davet ediyorum.  

 
Dr. Nuri Uslu’nun kongre açlşndaki konuşmas 

 

DR. Nuri USLU (Orman Bakanlğ Müsteşar/Uşak 
Milletvekili)- Odamzn çok değerli Başkan, Sayn Bakanm, çok 
değerli milletvekilleri, çok değerli büyüklerimiz, çok değerli 
meslektaşlarm; ben hepinizi en kalbi duygularmla selamlyorum.  

Kardeşimiz doğru söylüyor, ben iki kez de Manisa’dan aday 
oldum. Ama Uşak’dan seçildim, Uşak milletvekili olarak 23’ncü 
dönemde.  

Şimdi, şöyle bir geriye baktm ki zaman ne kadar hzl geçiyor. 
Burada büyüklerimiz var, ağabeylerimiz var onlar gördüm; ben 
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herhalde onlardan daha çok yaşlanmşm, hepimiz belli bir noktaya 
gelmişiz. Zaman su gibi akp gidiyor. Ama Vahit Hocamzn söylediği 
gibi eğer güzel bir şey yapabildiyseniz, ondan insanlar mutlu oluyor. 
Daha sonra onu hatrladğnzda, onu gittiğiniz yerlerde konuştuğunuz 
zaman anlattğnzda zaman anlatldğnda sizde mutlu oluyorsunuz.  

Genç kardeşlerime şunu söyleyeyim: Daha sonra, belli bir süre 
sonra emekli olduğunuzda mutlu olabilmek için güzel eserler brakn 
diye tavsiyede bulunurum. 

Şimdi, gerçekten ülkemiz fevkalade bir zamandan geçiyor. Bela 
demeyeceğim de, bu aziz milletin önünü kesmek için, Türk milletinin 
önünü kesmek için, Türkiye’nin yükselişinin, Türkiye’nin 
büyümesinin önünü kesmek için sağna dönseniz bir bela çkyor 
karşnza, soluna dönseniz bir bela, her tarafmz belalar sarmş. Ama 
Cenab Allah bu Türk milletini seviyor, yine de hepsinin üstesinden 
geliyoruz. Süpürgenin sapn alp helikoptere sallayan bir milletiz biz. 
Bu belalarn içinde tabii ki yaşyoruz, hayat devam ediyor. 
İhtiyaçlarmz var, ihtiyaçlarn karşlanmas gerekiyor. Bu arada 
şehitlerimiz oluyor, gerçekten bende Adana’daydm evvelsi gün, böyle 
içim yand. O can pare evlatlarmz, onlar cennetin köşesinde birer kuş 
misalidir. Ben öyle inanyorum, çünkü; yangnda yanan, suda boğulan, 
şehit olur. Ama yine de canmz acyor, üzülüyoruz. Geride kalan 
annelerine, babalarna sabr diliyorum.  

Şehitlerimize rahmet diliyorum. 

Bu meyanda, meslek kanunumuzla ilgili olarak o dönemde bir 
ara Müsteşarlk, daha sonra Müsteşar Muavinliği yaptm. 
Arkadaşlarmzla, yannda beraber olduğum Eşref Beyle beraber güzel 
bir çalşma yaptk. Allah var, Eşref Beyle beraber ikimiz özellikle 
hiçbir bölümde eksik kalmamas adna böyle ciddi çalşmay yaptk, 
tamamladk. Belli bir kvama getirdikten sonra o zamanki Bakanmz 
Sayn Osman Pepe’yi huzurunuzda çok teşekkür ediyorum. O da 
gerçekten çok katk yapt, yardmc oldu, bu kanunun çkmas için. 
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Vahit Hocamz o zaman Adana Milletvekili, ayn zamanda 
Tarm Orman Komisyonunun Başkanyd. Kendisi de ziraatç olduğu 
için o da bizim bu kanunun çkmasna scak bakt. Ama Komisyonda 
Vahit Hocamn söylediği gibi biraz pek kolay geçmedi aslnda. Biz 
epey bir mücadele verdik, bir güreş yaptk orada.  

O arada da bize çok yardmc olan iki tane Hocamz da 
buradan anmadan geçmeyeceğim. Birisi rahmetli oldu; Uçkun Geray 
Hocamz rahmetli oldu. Toprak kürsüsünden Doğan Kantarc, Tamer 
Öymen Hocalarmz. Peyzajclar, haritaclar, ne kadar muarzmz var; 
Orman Mühendisleri Odasnn, bu kanunun geçmesinde o kadar 
geçmemesi için, o kadar mücadele ediyorlar. Kzlay’da stantlar 
kurdular, böyle acayip bir mücadele var karşmzda. Özellikle Peyzaj 
Mühendisleri ve diğer odalar, ben şaşrdm yani. Komisyonda oturacak 
yer yok, kaynyor böyle komisyon. Ne yapalm, ne yapalm, dedim ki; 
ben bunlarn hakkndan gelemem, ben de o zaman Müsteşar 
muaviniyim, ne kadar da olsa meslekten olduğum için Sayn 
Bakanmz sen yap bu mücadeleyi dedi, ben yapyorum. Eşref Beyle 
bir araya geldik, bunlarn hakkndan kim gelir? O zaman isimlerini 
tespit ettik bu 3 hocamz görevlendirelim, çağralm buraya 
komisyonda bunlarla bunlar mücadele ettirelim, dedim. Samimi 
söylüyorum, o komisyonda rahmetlik Uçkun Geray Hoca, Doğan Hoca 
zaten Allah shhatini sağlğn artrsn, bir de Tamer Hocamz bunlarla 
öyle bir mücadele etti, onlara öyle cevaplar verdiler ki, peyzajclara ve 
diğerlerine karş bayağ bir mücadele ettik. Neyse, Elhamdülillah 
yasamz geçirdik. Zaten Komisyon Başkanmzda bizden taraftayd, 
Orman Mühendislerimizi de seviyordu.  

Kanunu geçirdik, Genel Kurul’a geldi. Genel Kurul’da 
görüşülecek, sabah beni aradlar, “Nuri Bey gel kanun görüşülecek” 
denildi. Bakanmz yok, nereye gitti o gün ben bilmiyorum, kaldm 
ortada. Dediler, oturacak birini bulamazsanz başka kanunu görüşürüz. 
Ben o arada telefonu aldm, Abdülkadir Aksu Beyi aryorum, Cemil 
Çiçek Beyi aryorum, aklna kim geliyorsa Bakanlardan. Allahtan o 
arada Cemil Çiçek Bey nasl olduysa denk geldi. Neyse, Cemil Çiçek 
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Bey bu komisyonda oturacak deyince bizim kanunu gündeme aldlar. 
Bu arada şunu da unutmadan geçmeyeyim: O zamanki Giresun 
Milletvekili CHP’den Mehmet Işk ağabeyimiz de bana tam destek 
verdi, onu da söyleyeyim. Ak Parti Grubunun yannda Mehmet Bey’de 
tam destek verdi bize Allah var yani hatrn brakmamak lâzm. Cemil 
Çiçek Beyi bulunca tamam komisyona oturduk, ben de yanna 
oturdum. Cemil Beye ben 5 dakikada bir şeyler anlattm. Demek ki, 
siyaset böyle bir şey, Cemil Bey bizim kanunla ilgili bir konuşma 
yapt, sanrsn ki 30 yllk ormanc, samimiyetle söylüyorum. Demek 
ki, bu iş böyle oluyor ve öylece kanunumuz geçti.  

Emeği geçen bütün büyüklerimize ben huzurlarnzda çok 
teşekkür ediyorum.  

Tabii ki Oda, bu arada çok ciddi şekilde bize destek verdi.  

Kanun geçti, biz o zaman çok güzel şeyler düşündük. Ben 
özellikle kendim çok güzel şeyler düşünmüştüm. Dedim ki, “inşallah 
bu kanunla Türkiye’nin her tarafnda yeminli ormanclk bürolar 
olacak, ormanclkta çok özel bir sektör oluşacak” diye Allah var çok 
düşünmüştüm. Ama üzgünüm o noktaya gelemedik, o noktay 
yakalayamadk. O yönden de üzgün olduğumu belirtmek istiyorum.  

Niye gelemedik? Her şeyi, hatay bir tarafta aramamak lâzm, 
hatay iki tarafta aramak gerekiyor. Nasreddin Hoca misali, “vuranda 
da suç var, duranda da suç var” bence böyle bakmak lâzm. Frsat bu 
frsat, bence bundan sonra oturup şapkamz önümüze koyarak neden 
Türkiye’de yeminli ormanclk bürolar çoğalmad, her yerde olmad. 
Neden binlerce Orman Mühendisi boşta geziyor? O kardeşlerimize iş 
olanağ niye sağlamyoruz? Ben huzurunuzda başta Odamzn Sayn 
Başkanndan ve yönetimindeki arkadaşlardan ve ayrca Orman Genel 
Müdürlüğümüzden ve Bakanlğmzdan da bunun tekrar canlanmas 
için, tekrar belli bir noktaya gelmesi için bir oturup istişare yapmalarn 
istiyorum. Bana düşen bir görev olursa bende şu anda bu konuda 
yardmc olabileceğimi huzurunuzda arz ediyorum. 
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Onun için hakikaten meslek kanunu az görmemek lâzm, çok 
büyük bir olay aslnda, çok büyük bir iş. Bilmiyorum kaç tane 
mesleğin kanunu var şu anda, sadece 4 tane mesleğin kanunu varmş. 
Ama biz ormanclar olarak Orman Mühendisleri Meslek Kanunu 
yaptk, çok güzel bir şey öyle değil mi? Bunu iyi değerlendirmek 
lâzm. 

Emeği geçen herkese tekrar teşekkür ediyorum.  

Hakikaten güzel bir iş yapmşz, ama bu güzel işi, bu kanunu, 
kanunun ruhuna uygun olarak yeniden canlandrmak gerekir diye 
düşünüyorum. Ben başta tekrar Odamza ve Orman Genel 
Müdürlüğü’ndeki yetkili arkadaşlarmza, kardeşlerimize de ne 
yaplmas gerekiyorsa, ben üzerime düşeni yapacağm. Bunu 
yaygnlaştrmamz lâzm; üretimde, standardizasyonda, tüm 
planlamalarda neden yeminli bürolar bunlar yapmasn? Daha dün bir 
yerdeydim, Orman Bölge Şefi başn kaldramyor. O kadar çok işi var, 
ama her işi de o yapyor. Artk 21’nci, 22’nci Yüzylda bu doğru değil 
ki! Sonra binlerce, yüz milyonlarca hektarlk alanlarda, her yerde iş 
yapyorsunuz.  

Uzatmayaym, bu kanunumuzun gerçekten ehemmiyetini, 
değerini tekrar yetkili arkadaşlarmz bunu değerlendirerek, bunu 
uygulamada daha noktalara nasl götürürüz bunu gerçekten görüşmek 
lâzm diye düşünüyorum. Ben hem meslekteki arkadaşlarmza, hem 
de çalşan arkadaşlarmza tekrar başarlar diliyorum.  

Hepinize sayglar sunuyorum; hayrl günler diliyorum. 

 

 

 

NOT: Açlş konuşmalar herhangi bir düzeltme yaplmadan bant 
çözümlerinden aynen alnmştr. 
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5531 SAYILI KANUNUN TARİHSEL SÜRECİ 
 
 

Ali KÜÇÜKAYDIN 
Orman Yüksek Mühendisi 

Orman Mühendisleri Odas Genel Başkan 
akucukaydin@gmail.com  

 
 

I- GİRİŞ 

Meslektaşlarmzn rüyas, altmş yllk beklentisi ve ksaca meslek 
yetki Kanunu olarak adlandrlan, 29.6.2006 tarihli ve 5531 sayl “Orman 
Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri 
Mühendisliği Hakknda Kanun” bu yl on yaşndadr. Sosyal ve ekonomik 
alanda hayatn olağan akşn değiştiren baz kazanmlarn 
değerlendirilmesi için, sonlar sfr ve beş ile biten yllar eşik yllar olarak 
kabul edilmekte ve bu yllarda kazanmlar çeşitli etkinlikler ile 
irdelenmekte ve tartşlmaktadr. 

Odamz üyeleri Orman Mühendisi, Orman Endüstri Mühendisi ve 
Ağaç İşleri Endüstri Mühendislerinin mesleki faaliyet konular, hak, yetki 
ve sorumluluklarn yasal güvenceye alan ve TBMM’nin 122 inci 
bileşiminde “Temel Kanun” olarak oybirliğiyle kabul edilen 5531 sayl 
Kanunun kabulünün onuncu yl nedeniyle, Ankara Orman Mühendisleri 
Odas Genel Merkezinde 2-3/Aralk/2016 tarihlerinde “5531 Sayl Meslek 
Yetki Kanunun 10. Yl Kongresi” nedeniyle, Kanunun tarihsel süreci 
başlğ altnda yaplan çalşmalar hakknda bilgilenilmesi ve geleceğe yön 
verilmesi amacyla “5531 Sayl Kanunun Tarihsel Süreci” konulu 
konferans düzenlenmiştir.   



TMMOB ORMAN MÜHENDİSLERİ  ODASI w w w.ormuh.org.tr

32
4 

 

  
Ali Küçükaydn’n konferans sunumundaki konuşmalar 

 

II- 5531 SAYILI KANUNUN YASALAŞMA SÜRECİ 

Tüm meslektaşlarmzn ylardr hayallerini süsleyen meslek yetki 
yasa tasars 40 nc dönem yönetim kurulunun en önemli konusu 
olmuştur.  Bu konuda, 40 nc döneme kadar ciddi saylabilecek bir 
çalşma sergilenmemiştir.  

İlk defa Odann 39 uncu dönemindeki 7 inci dönem Merkez Şubesi 
yönetimi zamannda, yönetim kurulunun isteği üzerine Orman Yüksek 
Mühendisi Eşref GİRGİN tarafndan bir yasa çalşmas yaplmştr. Daha 
sonra, 40 nc dönemde Meslekte Birlik Grubunun genel merkez 
yönetimini almasyla birlikte hzl bir yasalaştrma süreci başlatlmştr. 
Yasa taslağ hazrlanrken en zor, ancak en isabetli yol olan hükümet 
tasars olmas yöntemi benimsenmiştir. Böylece, hükümet tasars halinde 
TBMM ne gönderilerek yasalaşmasnn mümkün olacağ hususu gözden 
uzak tutulmamştr.  

29.6.2006 tarihli ve 5531 sayl Orman Mühendisliği, Orman 
Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakknda 
Kanunun yasalaşmas çok büyük bir mesleki dayanşma örneği soncunda 
gerçekleştirilmiştir. Kanunun hazrlanmasndan yasalaşmasna kadar geçen 
tarihsel sürecin aşamalar özetle şu şekildedir.  
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2.1- Kanunun taslağnn hazrlanmas aşamasnda yaplan 
çalşmalar.  

1- Meslekte Birlik Grubu 30.6.2006 tarihinde yaplan 40. Dönem 
Oda Genel Merkezi seçimlerini kazanmasndan sonra, 7 inci dönem 
Merkez Şubesince hazrlanan yasa taslağ, Oda Yönetim Kurulunun 
06/07/2004 tarihli ve 1 nolu ilk kararnda benimsenmiş, zaman 
kaybetmeden ayn tarihli yazyla ormanc meslek örgütleri, orman 
fakülteleri ve ilgili bakanlklarn görüşlerine gönderilmiştir.  

2- Odamza gönderilen görüşler doğrultusunda gerekli 
iyileştirmeler yaplmş, ortaya çkan metin tartşlmak üzere ilgili 
bakanlklar, meslek örgütleri, orman fakülteleri, sivil toplum örgütleri ve 
sendikalarn temsilcilerinin katlmlaryla, Ankara’da 13 Ekim 2004 
tarihinde toplant düzenlenmiştir.  

Bu toplantya, İstanbul ve Isparta Orman Fakülteleri, Çevre ve 
Orman Bakanlğ ve bağl genel müdürlükleri, Adalet Bakanlğ, Sanayi ve 
Ticaret Bakanlğ, Sendikalar, Türkiye Ormanclar Derneğinden 22 
temsilci katlmştr.  

 3- Bu toplantda, Odamza önceden gönderilen görüşler dikkate 
alnarak düzeltilen metin üzerinde çok ciddi tartşmalar yaplmştr. Bu 
toplantdan çkan görüşlerde dikkate alnarak hazrlanan son metin, zaman 
kaybetmeden Odann 19/10/2004 tarih ve 636 sayl yazlar ekinde 
Çevre ve Orman Bakanlğna gönderilmiştir.  

 

 2.2- Çevre ve Orman Bakanlğ ile Başbakanlk aşamasnda 
yaplan çalşmalar 

1- Çevre ve Orman Bakanlğnda, Odamzn katlmyla bir dizi 
toplantlar yaplmş ve ortaya çkan metin Bakanlkça, kanun hazrlama 
tekniğine uygun olarak yasa ile ilgisi bulunan Maliye, Adalet, Tarm ve 
Köy İşleri Bakanlğ, Sanayi ve Ticaret Bakanlğ ile Çalşma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlğnn görüşlerine 04.11.2004 tarihinde gönderilmiştir.  
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2- İlgili Bakanlklarn Çevre ve Orman Bakanlğna gönderdikleri 
görüşler dikkate alnarak gerekli düzeltmeler yapldktan sonra, yasa 
tasars ve gerekçeleri yine Çevre ve Orman Bakanlğnn 01/03/2005 
tarih ve APK. 264 sayl yazlar ekinde Başbakanlk Kanunlar ve 
Kararlar Genel Müdürlüğüne gönderilmiştir.  

3- Başbakanlk Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünde, seri 
halde 8 (sekiz) kez toplant yaplmş ve toplantya AR-GE Komisyonu 
Başkan Eşref GİRGİN katlarak yasa taslağnn gerekçelerini savunmuş 
ve ortaya çkan son metin Bakanlar Kurulu Karar ekinde TBMM ne 
sunulacak hale getirilmiştir.  

4- Ancak bu safhada sürecin hzlandrlmas ve kararnamenin 
hazrlanmas talimatnn verilmesi için, Başbakanlk Müsteşar Sayn Prof. 
Dr. Ömer DİNÇER’den randevu alnarak 19.04.2005 tarihinde konu 
detayl bir şekilde anlatlmas gerekmekteydi. Başbakanlk Oda yönetim 
kurulu üyeleri ve AR-GE Komisyonu Başkannca anlatlmştr.  

Başbakanlk Müsteşar Sayn Prof. Dr. Ömer DİNÇER’in desteği 
de sağlandktan sonra, tasar 20/06/2005 tarihinde Bakanlar kurulunda 
imzaya açlmştr. Bu konuda Anadolu Ajansnn 20/06/2005 tarihli 
haberinde ve TV ana haber bültenlerinde hükümet sözcüsü Cemil ÇİÇEK 
yasamzla ilgili olarak; “... Çiçek Bakanlar Kurulu toplantsnn ardndan, 
yaptğ açklamada, Orman Endüstri Mühendisleri, Orman Mühendisleri, 
Ağaç İşleri Endüstri Mühendisleri için mesleki düzenlemeye gidileceğini 
belirtti.  Çiçek, bu mesleklerle ilgili hak, yetki ve çalşma esaslarnn 
yeniden ele alnacağn kaydetti. Devletin özel ormanclğ da teşvik etmesi 
gerektiğini ifade eden çiçek, bu konularla ilgili hazrlanan ve imzaya 
açlan tasarlarn TBMM gönderileceğini bildirdi...” demiştir. 

5- Meslek Yetki Yasa Tasarmz, Başbakanlk Kanunlar ve 
Kararlar Genel Müdürlüğü’nün 04.07.2005 tarih ve 3235 sayl yazlar 
ekinde TBMM ne gönderilmiştir. Ancak TBMM nin tatile girmesi 
nedeniyle tasarmzn komisyon görüşmeleri, meclis açldktan sonra 2005 
ylnn sonbahar aylarnda yaplabilmiştir. 
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6- Tasarnn Bakanlar Kurulunca TBMM ne sevk edilmesiyle 
birlikte, bu konu ulusal basnda ve kamuoyunda önemli ölçüde yer 
almştr. Hatta baz gazeteler, Oda Genel Başkanyla mülakat yapmşlardr. 
Meslek Yetki Yasa tasarmzn TBMM ne sevk edilmesiyle birlikte, 
Odamzn www.ormuh.org.tr ağ sayfasnda da yaynlanarak tüm 
kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.  

 

2.3- Türkiye Büyük Millet Meclisindeki yasalaşma, 
Cumhurbaşkanlğnca onaylanmas ve yaymlanmas aşamasnda 
yaplan çalşmalar 

1- TBMM Başkanlğ, Başbakanlğn 04/07/2005 tarihli yazs 
ekinde gönderilen tasarmz, 19.09.2005 tarih ve 1/1073 say ile ana 
komisyon olarak Tarm, Orman ve Köy işleri Komisyonuna, tali komisyon 
olarak da Adalet, AB Uyum ve Çevre Komisyonlarna havale etmiştir.  

2-  Tarm Orman ve Köy İşleri Ana Komisyonu tasary görüşmek 
üzere 20/10/2005 tarihi Saat:11.00 de ilk toplantsn yapmştr. Toplantya 
komisyon üyelerinin yan sra, Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birliği, 
Veteriner Hekimleri Odalar Birliği, Ziraat ve Peyzaj odalar, TEMA, 
veterinerler derneği, sendikalar, Türkiye Ormanclar derneği, vakflar 
olmak üzere geniş bir sivil toplum örgütü de katlmştr.  Toplantda 
tasarnn genel gerekçesiyle ilk üç maddesi görüşülüp kabul edilmiştir. 
Dördüncü maddenin görüşülmesi srasnda çok sert tartşmalarn 
yaşanmas üzerine, Aydn Milletvekili Ahmet ERTÜRK’ün 
başkanlğnda alt kişilik bir alt komisyon kurularak tasar buraya havale 
edilmiştir. 

Çevre ve Orman Bakan Sayn Osman PEPE, tasarnn komisyonda 
görüşülmesi srasnda sahiplenme yönünde çok önemli destekleri olmuştur. 
Tasarmzn gündeme alnmasnda Komisyon Başkan Sayn Prof. Dr. 
Vahit KİRİŞÇİ önemli katklarda bulunmuştur. Ayrca TBMM de tek 
ormanc milletvekili ve Odamz üyesi olan Sayn Mehmet IŞIK Bey, bir 
meslektaş olmann da bilinciyle yasamz çok güzel savunmuştur. Bu 
kongre vesilesiyle her birisine ayr ayr teşekkür ederiz.  
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3- Alt komisyon, 26/10/2005, 10/11/2005, 14/11/2005ve 
15/11/2005 tarihlerinde olmak üzere dört kez toplant yaparak hazrladğ 
raporu 15/11/2005 tarihinde Tarm, Orman ve Köyişleri Komisyona 
sunmuştur. Alt komisyon çalşmalar srasnda Odamz çok zorlu snavlar 
vermiştir. TMMOB başta olmak üzere Peyzaj Mimarlar ve Ziraat 
Mühendisleri Odalar çok büyük engellemeler yapmşlardr. İstanbul 
Üniversitesi Orman Fakültesinden merhum Prof. Dr. Uçkun GERAY, 
Prof. Dr. Doğan KANTARCI ve Prof. Dr. Tamer ÖYMEN’in tasarnn 
teknik yönden savunulmasnda çok büyük katklar olmuştur.  

Tasar diğer meslek odalar ve örgütlerin talepleri dikkate alnarak 
özellikle 4 ve 5 inci maddeler ile şekil açsndan alt komisyonda önemli 
değişikliğe uğramştr.  

4- Alt Komisyondan gelen yasa tasars metni, Tarm, Orman ve 
Köy İşleri Komisyonunda 01/12/2005 tarihinde yaplan toplant 
sonucunda görüşülerek baz değişiklikler yaplmak suretiyle kabul edilmiş 
ve TBMM Başkanlğna gönderilmiştir.  

5-  Yasa tasars, TBMM Genel Kurulunda görüşülmek üzere 
Genel Kurulun 1040 sra saysnda kayda alnmştr. Bu aşamadan sonra 
zorlu bir görüşme trafiği yaşanmştr.  

6- TBBM Genel kurulunun 1040 sra saysnda kanunlaşmay 
bekleyen tasarmzn, meclis yaz dönemi tatiline girmeden önce 
yasalaşmas için; eski ormanc parlamenterler, ormanc sivil toplum 
örgütlerimizin başkanlar, sendika başkanlar, emekli üst düzey bürokratlar 
ve ormanc belediye başkanlarnn katlmyla, 08 Mays 2006 tarihinde 
Ankara Kent Otelde bir istişare toplants yaplmştr. Bu toplantya, 
Bakanlk Müsteşar yardmcs ve ormanclk kesimi genel müdürler de 
iştirak etmiştir.  

 Toplantda, yasa tasarmzn kanunlaşmas için yaplmas 
gerekenleri içeren tek bir gündem maddesi tartşlmş ve herkes görüşlerini 
açklamşlardr. İstişare toplants sonunda, mutabakata varlan hususlar 
içeren ve aşağda tam metni bulunan sonuç tutanağ imzalanarak bundan 
sonra yaplacak işlere ait yol haritas belirlenmiştir. Buna göre; 
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“ORMAN MÜHENDİSLİĞİ, ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ 
VE   

AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ HAKKINDA KANUN”  

TASARISIYLAİLGİLİ, 08 MAYIS 2006 TARİHİNDE ANKARA’DA 

YAPILAN İSTİŞARE TOPLANTISI 

SONUÇ TUTANAĞI 

 TBMM Genel Kurul gündeminin 1040 sra saysnda kanunlaşmay 
bekleyen, “Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç 
İşleri Endüstri Mühendisliği Hakknda Kanun” tasarsnn, meclis tatile 
girmeden önce yasalaşmas yönünde hareket noktalarnn belirlenmesi 
amacyla; Orman Mühendisleri Odasnn koordinasyonunda, ormanc eski 
parlamenterler, ormanc sivil toplum örgütlerin temsilcileri ve ormanc üst 
düzey bürokratlarn katlmyla 08 Mays 2006 tarihinde Ankara Kent 
otelde bir istişare toplants düzenlenmiştir.  

 Toplantda, yasann geçirdiği süreçler değerlendirilmiş, toplantya 
katlan temsilciler görüşlerini açklamşlar ve aşağdaki noktalarda 
mutabakat sağlanmştr. Şöyle ki; 

1- Toplantya katlan bütün temsilcilerce, tasarnn ülkemize 
önemli yararlar sağlayacağ ve ormanclk camiasnn yarm 
asrdr beklentisi olduğu vurgulanarak, TBMM tatile girmeden 
önce kanunlaştrlabilmesi için ortak dayanşma halinde 
hareket edilmesi, 

2-  “Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç 
İşleri Endüstri Mühendisliği Hakknda Kanun” un hükümet 
tasars haline getirilmesini sağlayarak TBMM gündemine 
taşyan Çevre ve Orman Bakanmz Sayn Osman PEPE 
beyden randevu alnarak, tüm ormanclk camiasnn şükran 
duygularn arz etmek ve görüşmelerde bulunmak üzere, 
toplantda belirlenen temsilcilerce en ksa sürede bir ziyaretin 
gerçekleştirilmesi,  
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3- Heyetin, Sayn Bakan ziyaretin de; tasarnn TBMM tatile 
girmeden önce (Mays-Haziran/2006 da) kanunlaşmas 
yönünde devam eden çabalarnn sonuca ulaştrlmasnn açk 
bir dille belirtmesi,  

4- Heyetin, yasa tasarsyla ilgili olarak yapacağ girişimler 
hakknda Sayn Bakan bilgilendirmesi, 

5- Başta TBMM Başkan olmak üzere, mecliste grubu bulunan 
siyasi partilerin grup başkan vekillerinin ziyaret edilmesi, 

6- Yaplacak ziyaretlerle ilgili işlerin koordinasyonunun Oda 
Başkanlğnca yürütülmesi, 

Hususlar oy birliğiyle kararlaştrlmştr.  08 Mays 2006  

 
Toplantya İştirak Eden Ormanc Eski Parlamenterler 

Yasin BOZKURT  Nevzat DURUKAN  Nevşat ÖZER 

 

Toplantya İştirak Eden Ormanclk Sivil Toplum Örgüt Temsilcileri 

 Ali KÜÇÜKAYDIN Mustafa YUMURTACI Yaşar DOSTBİL 
 Or.Müh. Od. Gn. Bşk. Türkiye Or. Der. Bşk. Tar. Kal. Vak. Bşk. 
 
 Abdurrahman SAĞKAYA Cafer YÜKSEL Ahmet DEMİRCİ       
Or. ve Tab. Kor. Vak. Bşk. ORKOOP Gn. Bşk. Türk Tar. Or.Sen Gn. Bşk. 
 
       Sezai KAYA     Günay KAYA 
Tar. Or. Kam. Sen. Gn. Bşk.     TOÇ-BİR Sen. Gn. Bşk. 

 

Toplantya İştirak Eden Ormanc Üst Düzey Bürokratlar ve Belediye Başkan 

 Cemal AKIN Eşref GİRGİN Hüseyin ERER 
 Emekli Müsteşar Emekli Müs. Yrd.  Karabük Belediye Başkan 

  Oda Onur. Kur. Üy. 
  ve AR-GE Bşk.  
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 Toplant sonunda ziyaretleri gerçekleştirecek olan bir temas grubu 
oluşturulmuştur. Bu temas grubunda, yukarda ki sonuç tutanağnda 
imzalar bulunan temsilcilere ilaveten, eski ormanc parlamenterlerden Ali 
Rza UZUNER (Eski Çalşma Bakan), Şükrü ABBASOĞLU ve Ali 
KIRCA’da katlmşlardr. 

 Temas grubumuz, öncelikle Çevre ve Orman Bakan Sayn Osman 
PEPE’ den randevu talep etmiş ve ziyaret 18 Mays 2006 tarihinde 
gerçekleşmiştir. Ziyarette sonuç tutanağ Oda Genel Başkan Ali 
KÜÇÜKAYDIN tarafndan Sayn Bakana takdim edilmiş ve yasa 
tasarmzn meclis yaz tatiline girmeden kanunlaştrlmas talebinde 
bulunmuştur. Heyetin diğer üyeleri de bu anlamda isteklerde 
bulunmuşlardr.   

Sayn Bakann ziyarette yapmş olduğu konuşmasnda bunun 
hükümet tasars olduğunu belirterek sözlerine; “…Bakanlk ve bakan 
olarak sonuna kadar destekçiyiz. Bu, Türkiye Ormanclğnn önünü 
açacak bir tasardr. Sadece meslek taassubundan dolay değil, Türkiye 
Ormanclğnn gelişmesinde bunu milat olarak görüyoruz. Bu daha önceki 
kanunlarn hepsinden daha fonksiyonel bir kanundur. Onun için fevkalade 
üzerinde duruyor ve destekliyoruz. Siyasetçinin başars kalc işlerdir…” 
şeklinde devam ederek önemli mesajlar vermiştir. Ayrca, Ana Muhalefet 
partisi genel başkan Sayn Deniz BAYKAL ve grup başkan vekillerinin 
de ziyaret edilmesini önermiştir. Heyetimiz bu görüşmeden olumlu 
izlenimlerle ayrlmştr. 

 Temas grubumuz, daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi Genel 
Başkan Deniz BAYKAL’ 24.05.2006 tarihinde parti genel merkezinde 
ziyaret etmiştir. Sayn Deniz BAYKAL ziyarette; meslek yetki yasa 
tasarmzn meclis tatile girmeden önce yasalaşmas yönünde her türlü 
desteği vereceklerini belirterek, hemen grup başkan vekili Kemal 
ANADOL’ u telefonla arayarak gerekli talimat vermiştir. Ormanclk 
camiasnn çok önemli hizmetler ürettiğini, merhum parlamenter 
Or.Yük.Müh. Ömer BUYRUKÇU’ yu da anarak heyetimize açkça ifade 
etmiştir. Heyetimiz, Sayn Bakandan sonra ana muhalefet partisini 
ziyaretten de çok olumlu izlenimlerle ayrlmştr.  
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 Deniz BAYKAL Bey ile yaplan görüşmenin sonucu, Oda Genel 
Başkan tarafndan Çevre ve Orman Bakan Sayn Osman PEPE beye 
aktarlmştr.  

 Bu ziyaretlerden sonra, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan 
Vekilleri Kemal ANADOL, Ali TOPUZ ve Prof. Dr. Haluk KOÇ beyler 
ziyaret edilerek gerekli destekler istenmiştir. Grup başkan vekilleri, iktidar 
partisi yasa tasarsn genel kurulda öncelikle görüşmek üzere getirmesi 
halinde destekleyeceklerini söylemişlerdir. CHP Grup Başkan Vekillerini 
ziyaretimiz srasnda, meclisteki tek temsilcimiz ve genel desteğimiz 
Giresun Milletvekili Or.Yük. Müh. Sayn Mehmet IŞIK beyde 
katlmşlardr. 

 Anavatan Partisi Grup Başkan Vekili Sayn Süleyman SARIBAŞ 
ile makamnda yaplan görüşmede, yetki yasamzn önemi aktarlmş ve 
kendilerinden destek istenilmiştir. İktidar partisinin konuyu danşma 
kuruluna getirmesi halinde destekleyecekleri sözünü vermiştir. 

 Bu görüşmelerden sonra, Adalet ve Kalknma Partisi Grup Başkan 
Vekilleri Sayn Faruk ÇELİK ve Sayn Salih KAPUSUZ Beyler de ziyaret 
edilmiştir. Bu ziyaretlerde o güne kadar yaplan görüşmelerin sonuçlar 
aktarlmş ve düğümün çözülmesinde iktidar partisi grubunun son sözü 
söyleyeceği belirtilmiştir. AKP Grup Başkan Vekilleriyle yaplan bu 
görüşmeler sonucunda, gündemin çok yoğun olduğu, ancak tüm 
ormanclk sivil toplum örgütlerince desteklenen ve ülkemiz ormanclğ 
için önemli olan bu yasa tasarnn çkartlmas için, gerekli desteği 
vereceklerini ifade etmişlerdir. Hatta Sayn Salih KAPUSUZ Bey, 
heyetimizin yannda, CHP Grup Başkan Vekili Kemal ANADAOL’u 
telefonla arayarak konuyu aktarmş ve Sayn ANADOL ile yaplan 
konuşmann konferans sistemiyle heyetimizin de dinlemesi sağlanmştr. 
Sayn ANADOL bu telefon görüşmesinde de, tasarnn iktidar partisi 
grubunca gündeme getirilmesi halinde destekleyeceklerini, Sayn 
KAPUSUZ Beye heyetin huzurunda bir kez daha telefonda açkça ifade 
etmiştir.  
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 Sayn Bakanmz Osman PEPE Bey, AKP Grup Başkan Vekili 
Salih KAPUSUZ beyi telefonla arayarak gerekli desteğin verilmesini 
istemiştir.  

 Tüm bu gelişmelerden sonra, 14/6/2006 tarihli TBMM danşma 
kurulu toplantsnda meclis tatile girmeden önce kanunlaşmas gerekli 
tasar ve teklifler arasnda 21 inci srada bizim tasarmzda yer almş ve 
meclisin internet sayfasnda yaynlanmştr. Zaman Gazetesinin 
14.06.2006 tarihli nüshasnn yedinci sayfasnda, meclis tatile girmeden 
önce çkartlacak temel yasalar arasnda meslek yetki tasarmz da 
saylmştr.  

 7- TBMM Genel Kurulunun 29.06.2006 ve saat:12.00 deki 122 
inci bileşiminde oy birliğiyle 5531 sayl “Orman Mühendisliği, Orman 
Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakknda 
Kanun” adnda Temel Kanun olarak yasalaşmştr.  

 8-  Temas grubumuza Prof. Dr. Sedat AYANOĞLU ile merhum 
Prof. Dr. Uçkun GERAY’da dahil edilerek; TBMM Başkanlğnca 5531 
sayl Kanun onaylanmak üzere Cumhurbaşkanlğna gönderildikten sonra, 
Kanun hakknda bilgi vermek üzere Cumhurbaşkanlğ Genel Sekreteri 
Vali Sayn Kemal NEHROZOĞLU ile 07.07.2006 günü Saat:11.00 de 
görüşme yapmştr.  

Bu görüşmede Cumhurbaşkanlğ Hukuk Müşaviri merhum Av. 
Reşat ŞAMİLOĞLU ile hemşerisi heyetimiz üyemiz Yasin BOZKURT 
Bey arasnda, Genel Sekreter Kemal NEHROZOĞLU Bey ile yine 
heyetimiz üyesi merhum meslektaşmz eski Çalşma Bakan Ali Rza 
UZUNER Bey arasnda ilginç diyaloglar yaşanarak Kanunun onaylanmas 
yönünde bilgiler edinilmiştir. Bu temaslarmzdan da yasann onaylanacağ 
haberini aldktan sonra, ayn gece Cumhurbaşkanlğ internet sitesinde, 
5531 sayl Kanunun Sayn Cumhurbaşkan tarafndan onaylandğ ve 
yaymlanmak üzere Resmi Gazete’ye gönderildiği duyurulmuştur. 
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9- 5531 sayl “Orman Mühendisliği, Orman Endüstri 
Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakknda Kanun” 
08.07.2006 tarihli ve 26222 sayl Resmi Gazete’de yaynlanarak 
yürürlüğe girmiştir. 

 

III- SONUÇ 

5531 sayl Meslek Yetki Yasasnn tarihsel süreci dikkate 
incelendiği zaman, çok uzun ve ince bir yolun sonunda mesleki haklara 
kavuşulduğunu anlamak hiç de zor değildir. Bu gün için 92 mühendislik 
disiplininin yalnzca dördünün meslek kanunu bulunduğu ve içlerinde en 
kapsamlsnn bizim yetki yasamzn olduğu husus görülmektedir.  

Bu nedenle mühendislerimize istihdam sağlanmasnn yasal alt 
yapsn teşkil eden meslek yetki yasamza çok iyi sahip çklmal ve 
yürürlüğe konulan ikincil mevzuat hükümlerine uygun olarak uygulamalar 
yaplmaldr.  
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5531 SAYILI KANUNUN MESLEK MENSUPLARININ HAK VE 
YETKİLERİNİN KORUNMASINA YAPTIĞI KATKILAR 

 

Eşref Girgin 
Orman Yük. Müh.&İşletmeci 

(E) Orman Bakanlğ Müsteşar Yrd. 
OMO AR-GE Merkezi Başkan 

esrefgirgin48@hotmail.com    
 

  

I- GİRİŞ 

29.6.2006 tarihli ve 5531 sayl “Orman Mühendisliği, Orman 
Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakknda 
Kanun” üç mühendislik disiplini için bir devrimdir. Bu Kanunun 
yasalaştğ 29.6.2006 tarihinde, Türkiye’de 64 adet çeşitli unvanda 
mühendislik disiplini var iken, bugün (2.12.2016 tarihi) itibariyle 92 adet 
mühendislik unvan bulunmaktadr. Bunlardan dört mühendislik 
disiplininin meslek kanunu vardr. Bunlardan en son çkan ve en kapsaml 
olan 5531 sayl meslek Yetki Kanunumuzdur. 

Bu Kanun; Orman Mühendisi, Orman Endüstri Mühendisi ve Ağaç 
İşleri Endüstri Mühendislerinin mesleki faaliyet konular, hak, yetki ve 
sorumluluklarn yasal güvenceye almştr. Kanunun 4 üncü maddesi 
birinci fkras (a) bendinde Orman Mühendislerinin, (b) bendinde Orman 
Endüstri Mühendislerinin ve (c) bendinde Ağaç İşleri Endüstri 
Mühendislerinin mesleki faaliyet konular saylarak belirlenirken, 5 inci 
maddesinde bu faaliyet konular ile snrl olmak koşuluyla mesleki hak, 
yetki ve sorumluluklar belirlenmiştir. 

5531 sayl Kanundaki mesleki faaliyet konularnda, en çok Ziraat 
Mühendisleri, Harita ve Kadastro Mühendisleri ve Peyzaj Mimarlar iş 
yaparak mesleki haklarmz ihlal ettikleri görülmektedir.  
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Mesleki faaliyet alanlarn ihlal eden disiplinler ve aşndrdklar 
alanlar şöyle özetlenebilir. 

Ziraat Mühendisleri 

 Ahşap ambalaj malzemelerinin işaretlenmesi ISPM-15 
 Ormanclk karantinas 

 İnspektör 
 Fümigasyon 

 Orman bitki pasaportu 
 Orman zararllar ile mücadele 

 Orman bitki koruma ürünlerinin reçeteye yazlmas 
 Orman fidanlklarnn denetlenmesi 

 Tohumluk kontrolörlüğü 

 

Harita ve Kadastro Mühendisleri 

 Mesleki faaliyet konularnn haritalara işaretlenmesi 
 Orman alanlarnda izin rapor alanlarnn haritaya 

işaretlenmesi  
 Orman yol ağ planlar 
 Amenajman haritalarnn yapm ve saysallaştrlmas 

Peyzaj mimarlar 
 Ağaç röleve planlar 

 

   
Eşref Girgin’in konferans sunumundaki konuşmalar 
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II- ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASININ, MESLEKİ 
ALANLARIMIZIN İHLALİNE YÖNELİK DÜZENLEMELERE 
KARŞIN YAPTIĞI HUKUK MÜCADELESİ 

Orman Mühendisleri Odas; kamu kurumlarnca mesleki faaliyet 
alanlarmzn ihlaline yönelik yürürlüğe konulan mevzuat hükümlerinin 
iptali için, 5531 sayl Kanuna dayanarak, Danştay’da iptal davalar açmak 
suretiyle, mesleki hak ve yetkilerimizin korunmasn sağlamakta ve bu 
hukuk mücadelesini sürdürmeye aralksz devam etmektedir.   

Bu bağlamda, hukuk mücadelesine ilişkin baz mesleki faaliyet 
konular, bu konulara ilişkin verilen Danştay kararlar ile mevzuata 
yansmalar şöyledir.  

a) Bitki Sağlğ Önlemlerine Yönelik Ahşap Ambalaj 
Malzemelerinin İşaretlenmesi Hakknda Yönetmelik (RG: 21.6.2006, 
26205) 

Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlğnca (Tarm ve Köyişleri 
Bakanlğ) yürürlüğe konulan bu Yönetmelik ile ahşap ambalaj 
malzemelerinin, FAO’nun İSPM-15 standardna uygunluğunun kontrolü ve 
işaretlenmesi yetkisi Ziraat Mühendislerine verilmiştir. Halbuki bu yetki 
5531 sayl Kanuna göre Orman Endüstri Mühendislerinindir. 

Odamz tarafndan; bu Yönetmeliğin kontrolünü yapacak denetim 
elemanlarnn, Ziraat Mühendisinden olmasn tanmlayan 4 üncü maddesi 
1 inci fkras (f) bendinin, “Madde 4/1(f)- Denetim eleman: Ahşap 
ambalaj malzemesini kontrol eden inspektör veya Bakanlkça kontrol 
etmeye yetkilendirilmiş Ziraat Mühendisleri”, denetim heyetinin iki Ziraat 
Mühendisinden oluşmasna dair 21 inci maddesinin, Bakanlk merkezinde 
5 kişilik yetkili komisyon kurulmasna ait 22 inci maddesinin ve 
denetimlerin iki Ziraat Mühendisi tarafndan yaplmasna dair 24 üncü 
maddesinin iptali için, Danştay 10. Dairesinde Gda, Tarm ve 
Hayvanclk Bakanlğ aleyhine dava açlmştr.   

Danştay 10. Dairesince verilen 17.11.2009 tarihli, E:2006/4831 ve 
K:2009/9567 sayl karar ile 5531 sayl Kanunun 4/b maddesi uyarnca, 
konunun uzman Orman Endüstri Mühendislerine Yönetmelikte yer 
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verilmemesi gerekçesiyle dava konusu 4/1(f), 21, 22 ve 24.  maddeleri 
iptal edilmiştir.  

Bu karardan sonra, Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlğnca dava 
konusu Yönetmelik yürürlükten kaldrlmş ve en son yürürlükte bulunan 
“Ahşap ambalaj malzemelerinin sl işleme tabi tutulmas ve 
işaretlenmesine dair yönetmelik” (R.G:27/05/2015, 29368) göre, Orman 
Endüstri Mühendislerinin denetim heyeti üyesi olmalar ve Bakanlk 
merkezindeki 3 kişilik yetkili komisyonda Oda temsilcisinin yer almas 
sağlanmştr.   

b) Zirai Karantina Yönetmeliği (RG: 10.2.2009, 27137) 

Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlğnca (Tarm ve Köyişleri 
Bakanlğ) yürürlüğe konulan bu Yönetmeliğin 3/(i) maddesiyle orman 
bitkisi ve bitkisel ürünlere dair inspektör yetkisi Ziraat Mühendislerine 
verilmekte, 10. ve 16/2. maddeleriyle ithalat kontrolleri bu mühendisler 
tarafndan yaplmakta ve alnan numunelerin laboratuvar tetkikleri de zirai 
laboratuvarlarda yaplmakta idi.  

Bu Yönetmeliğin yukardaki hükümlerinin iptali için Danştay 10. 
Dairesinde Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlğ aleyhine dava açlmştr.   

Danştay 10. Dairesinde verilen 28.3.2014 tarihli, E:2009/4470 ve 
K:2014/1981 karar ile 3/(i), 10 ve 16/2 maddeleri 5531 sayl Kanunun 
5/1 maddesi (ormanclk karantinas), Serbest Yeminli Meslek 
Mensuplar Tüzüğünün 6/(v) (Ormanclk karantinas) Maddesine 
dayanarak iptal edilmiştir. 

Bu karardan sonra, Bakanlkça dava konusu Yönetmelik 
yürürlükten kaldrlmş ve en son yürürlükte bulunan “Bitki Karantinas 
Yönetmeliği” (RG:3/12/2011, 28131) göre, orman bitkisi ve bitkisel 
ürünlerin ithalat kontrollerinin orman mühendisi ve orman endüstri 
mühendisi unvanl inspektörlerce yaplmas ve zararlnn teşhisi için alnan 
numunelerin analizlerinin de ormanclk araştrma enstitüleri ile orman 
fakültelerinde yaplmas sağlanmştr.  
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c) Zirai Karantina İnspektör Yönetmeliği (RG: 22.1.2009, 
27118) 

Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlğnca (Tarm ve Köyişleri 
Bakanlğ) yürürlüğe konulan bu Yönetmeliğin inspektör tanmna ilişkin 
4/1(h) maddesi, orman bitkisi ve bitkisel ürünlerin inspektörlerinin Ziraat 
Mühendislerinden olmasna dair 5/1 (c), (ç), (d) maddesi ve baz teknik 
terimlere ait 9/1 (a), (b) ve (c) maddesinin iptali için, Danştay 2. 
Dairesinde dava açlmştr. Bu davaya, Ziraat Mühendisleri Odas da daval 
Bakanlk yannda davaya müdahil olmuştur.  

Danştay 2. Dairesinde verilen 28.9.2009 tarihli, E:2009/1321 
sayl ara kararnda, tüm inspektörlerin Ziraat Mühendisinden olmasna 
ilişkin bu Yönetmeliğin Madde 5/1 (c), (ç), (d) maddesinin yürürlüğü 
durdurulmuştur. Dava halen devam etmektedir.  

Bu karardan sonra, Zirai Karantina İnspektör Yönetmeliği 
yürürlükten kaldrlmş ve yerine “Bitki Karantinas İnspektör 
Yönetmeliği” (RG:21/4/2011 ve 27912) yürürlüğe konulmuştur. Bu 
Yönetmelikte, Orman Mühendisi ve Orman Endüstri Mühendislerinin 
inspektör olmalar sağlanmş, Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlğ 
kadrolarna, orman mühendisi ve orman endüstri mühendisi unvanl 
inspektörler alnmaya başlanmştr. 

ç) Ahşap Ambalaj Malzemelerinin Isl İşleme Tabi Tutulmas 
ve İşaretlenmesine Dair Yönetmelik (RG: 27.5.2015, 29368) 

Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlğnca (Tarm ve Köyişleri 
Bakanlğ) yürürlüğe konulan bu Yönetmelik ile Danştay 10. Dairesinde 
verilen 17.11.2009 tarihli, E:2006/4831 ve K:2009/9567 karara uygun 
olarak, ahşap ambalaj malzemelerinin FAO’nun İSPM-15 standardna 
uygunluğunun kontrolü ve işaretlenmesi yetkisi, Orman Endüstri 
Mühendisi ile Ziraat Mühendislerine birlikte verilmiştir.  

Ancak, Yönetmeliğe izin belgesi bulunmayan işletmelerin 
denetlenmesi başlğ altnda eklenen 13. maddesinde, bu tesislerin 
denetiminin iki Ziraat Mühendisince de yaplabilir düzenlemesi 
yaplmştr. Bu maddenin 1 inci fkras içinde yer alan ve Danştay kararna 
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aykr olarak eklenen “…iki ziraat mühendisinden oluşan veya” 
ibaresinin iptali için Danştay 10. Dairesinde Gda, Tarm ve Hayvanclk 
Bakanlğ aleyhine dava açlmş, yürürlüğün durdurulmas talebimiz ret 
edilmiş, ancak YD ret kararna Danştay İdari Dava Daireleri Kurulunda 
itiraz edilmiş, Kurulun 21.5.2015 tarihli ve İDDK YD İtiraz 
No:E2015/1364 sayl karar ile bu ibarenin yürürlüğü durdurulmuştur.  

Böylece eskiden olduğu gibi, denetimler bir Orman Endüstri 
Mühendisi ile bir Ziraat Mühendisi birlikte yapacaklardr. Ayrca bu dava 
konusun Yönetmelik ile sl işlem frnlar kapasite raporlar, “üretimle 
ilgili mühendis” ifadesi bağlamnda, Orman Endüstri Mühendisi ile Ağaç 
İşleri Endüstri Mühendisince yaplmas hususu Yönetmelikte sağlanmştr. 

d) Bitki Koruma Ürünlerinin Reçeteli Satş Usul ve Esaslar 
Hakknda Yönetmelik (RG: 12.2.2009, 27139) 

Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlğnca (Tarm ve Köyişleri 
Bakanlğ) ilk kez 12.6.2009 tarihinde yürürlüğe konulan bu Yönetmeliğin, 
orman bitkileri ve bitkisel ürünlere reçete yazma yetkisini Ziraat 
Mühendislerine veren 11 inci maddesi ile bitki tanmna ilişkin 4/1/ç) 
maddesinin iptali için, Danştay 10. Dairesinde dava açlmştr. Bu 
Yönetmelikten sonra peş peşe olmak üzere 2011, 2012, 2013 ve 2014 
yllarnda yönetmelikler çkarlmş ve mesleki haklarmz hep ihlal 
edilmiştir. Ancak her defasnda yüksek yargdan dönmüştür.  

Danştay 10. Dairesince verilen 28.3.2013 tarihli, E:2009/4469, 
K:2013/2850 sayl kararda, yetiştirildiği yerlere baklmakszn tüm 
orman bitkilerine reçete yazma yetkisi Orman Mühendislerine aittir 
denilmek suretiyle, Yönetmeliğin 11 inci maddesinin iptaline karar 
verilmiştir. 

En son yürürlüğe konulan Bitki Koruma Ürünlerinin 
Önerilmesi, Uygulanmas ve Kayt İşlemleri Hakknda Yönetmeliğin 
(3/12/2014 tar. 29194 sayl Res. Gaz.) “Madde 2-“(2) Orman alanlar ve 
ormanlardan elde edilen bitkisel ürünler bu Yönetmelik kapsam 
dşndadr.” şeklinde düzenlenme yaplarak, orman alanlar Yönetmeliğin 
kapsam dşna braklmştr. Ancak bu düzenlemede yetiştiği yerlere 
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baklmakszn orman bitkileri denilmediği için, bu hükmünde iptali için 
Danştay’da iptal davas açlmştr. 

Bu arada Orman Genel Müdürlüğünce, “Orman Bitkisi ve 
Bitkisel Ürünlere Arz Olan Zararl Organizmalar ile Teknik 
Mücadele Yönetmeliği” (RG:28/08/2014, 29459) yürürlüğe konularak 
konu asl sahibinin sorumluluğuna verilmiştir. Böylece asl istediğimiz 
amaca geç de olsa ulaşlmştr. Bu Yönetmeliğe göre; 

 Odamz ile OGM birlikte serbest meslek mensuplarnn, orman 
bitkisi ve bitkisel ürünlere arz olan zararllarla mücadele usul 
ve esaslar, reçete yazma konularnda snavl ve sertifikal 
eğitim yapacaklar,  

 Eğitim sonunda başarl olan meslek mensuplarna “Reçete 
yazma yetki belgesi” verilecektir.  

 

e) Bitki Karantinas Fümigasyon Yönetmeliği  (RG: 19.6.2011, 
27969) 

Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlğnca yürürlüğe konulan bu 
Yönetmelik ile orman bitkisi ve bitkisel ürünlere fümigasyon 
uygulamasnn, fümigasyon operatörü Ziraat Mühendisi ve operatör 
yardmcsnn ise Ziraat Teknisyeni olmas düzenlenmiştir.  

Orman bitkisi ve bitkisel ürünlere fümigasyon yapmak konusunda, 
mesleki haklarmz ihlal eden Yönetmeliğin tanmlara ilişkin 4/1 (ğ), (h), 
(), (j) maddesi ile ziraat mühendisi adaylarda aranacak şartlara ilişkin 5/1 
(c), (ç) maddesinin iptali için Danştay 10. Dairesinde dava açlmş, verilen 
2.7.2015 tarihli ve E:2011/9351 ve K:2015/3519 sayl kararda “Ormanlk 
alanlarda ve ormanlk alanlarn dşndaki alanlarda bulun orman bitkileri 
(ve bu bitkilerden elde edilen bitkisel ürün ve bitkisel sanayi ürünleri) ile 
orman ürünlerine ilişkin karantina (ve bu arada fümigasyon) hizmetlerinin 
orman mühendisi ve orman endüstri mühendislerince yürütüleceği 
sonucuna ulaşlmştr” denilmek suretiyle, 5531 sayl Kanunun 58/1 ve 
tüzüğün 6/v maddesine dayanarak bu maddeler iptal edilmiştir.  
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Bu karardan sonra, Bitki Karantinas Fümigasyon 
Yönetmeliğinde Değişiklik yaplamasna Dair Yönetmelikte 
(RG:30.6.2016, 29758) değişiklik yaplmş, orman bitkisi ve bitkisel 
ürünlerine fümigasyon uygulamas yapacak Fümigasyon Operatörünün 
Orman Mühendisi ve Orman Endüstri Mühendisi olmas düzenlenmiştir.  

f) Orman Bitkisi Tohumluklar Piyasasnda Yetkilendirme, 
Denetleme ve Orman Bitki Pasaportu Yönetmeliği (31/07/2016 tarih ve 
29787 sayl Resmi Gaz.) 

Odamzn katks ile hazrlanan bu Yönetmeliğin yasal dayanağ 
olan hükümler, 2011 ylnda 645 sayl KHK ile 3234 sayl Kanuna 
eklenmiştir. Bundan böyle artk özel orman fidanlklarnda ziraat 
mühendisleri yerine, orman mühendisleri yetkili olarak çalşacaklardr. 
Orman ağaç, ağaççk ve florasna ait tohumluklar ve fidanlar üreten, 
satşn yapan, gerçek veya tüzel kişilerin, yetkilendirilmesi, denetlenmesi 
ve orman bitki pasaportu verilmesi konularnda Orman Mühendisi unvanl 
serbest meslek mensuplar çalşacaklardr. 

 

III- MESLEKİ HAKLARIMIZIN UYGULAMAYA 
GEÇİRİLMESİNE DAİR YÜRÜRLÜĞE KONULAN MEVZUATA 
KARŞI, ÜÇÜNCÜ ŞAHISLAR TARAFINDAN AÇILAN DAVALAR 
İÇİN VERİLEN KARARLARDA 5531 SAYILI KANUNUN 
KATKILARI 

Odamzn ve orman idaresinin yürürlüğe koyduğu ve 
meslektaşlarmz ilgilendiren yönetmeliklere, üçüncü şahslar tarafndan 
Danştay’da açlan davalarda, 5531 sayl Kanun hükümlerine dayanarak 
kararlar verilmiş ve mesleki haklarmzn korunmas sağlanmştr. Bu 
konulara ilişkin baz örnekler şöyledir.  

a) Orman Saylan Alanlarda Verilecek İzinler Hakknda 
Yönetmelik (RG:22.3.2007, 26470) 

Harita Mühendisleri Odasnca; Orman Genel Müdürlüğü 
tarafndan yürürlüğe konulan Orman Saylan Alanlarda Verilecek İzinler 
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Hakknda Yönetmeliğin 66/1 inci maddesindeki “Muvafakat ve izin rapor 
eklerinin hazrlanmas ve onaylanmas izin sahalarnn kadastro ve 
meşcere haritalarna işlenmesi, ağaç röleve planlarnn hazrlanmas, 
orman mühendislerince yaplr. Hzar ve şeritlerin yerleşim planlar ile 
fizibilite raporlar orman endüstri mühendislerince yaplr.” hükmünün, 
Harita ve Kadastro Mühendislerinin mesleki haklarn ihlal ettiği 
gerekçesiyle, Danştay 8. Dairesinde, Çevre ve Orman Bakanlğ ile 
Orman Genel Müdürlüğü aleyhine iptal davas dava açlmş, Odamz da 
Genel Müdürlüğün yannda davaya müdahil olmuştur.  

 Bu davada, Danştay 8. Dairesince verilen 24.11.2008 tarihli, 
E:2007/3562, K:2008/7917sayl kararda, 5531 sayl Kanuna göre, yetkili 
orman mühendisi unvanl meslek mensuplarnn mesleki bilgileri ile 
mevcut haritalar üzerine işaretleme yapmak yetkisine sahip olup, davann 
reddine karar verilmiştir. 

Bu Yönetmelik yürürlükten kaldrlmştr. Halen yürürlükte 
bulunan “Orman Kanununun 17/3 ve 18 İnci Maddelerinin Uygulama 
Yönetmeliği” (RG:18.4.2014, 28976)  ile bu görevler Serbest Ormanclk 
Büro ve Şirketlerinde, Orman Mühendisi unvanl  serbest meslek 
mensuplarnca yaplmaktadr.  

b) Ormanclk ve Orman Ürünleri Bürolarnn Kuruluş ve 
Çalşma Esaslar Yönetmeliği (RG: 8.4.2009, 27194) 

Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonunca (TESK); Orman 
Mühendisleri Odasnn yürürlüğe koyduğu bu Yönetmeliğin 33 üncü 
maddesinin;  

“MADDE 33 – (1) Mesleğin konusuna giren işleri, serbest meslek 
faaliyeti olarak yalnz mesleki faaliyette bulunan meslek mensuplar 
yapabilir.  

         (2) Kanun, Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümlerine göre yetkili 
olmayanlar meslek mensuplarnn çalşma konularna giren işleri 
yapamaz.” 
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1 inci ve 2 inci fkralarnn, ağaç işleri sanatkârlarnn mesleki 
haklarn ihlal ettiği gerekçesiyle iptali için, Danştay 10. Dairesinde 
Odamz aleyhine dava açlmştr.  

Danştay 10. Dairesinin 24.6.2011 tarihli ve E:2009/4667, 
K:2011/3324 sayl kararnda, dava konusu düzenleme 5531 sayl 
Kanunun 4 üncü ve 5 inci maddelerine uygun olup, davann reddine karar 
verilmiştir.  

Böylece, Orman Endüstri Mühendisleri ile Ağaç İşleri Endüstri 
Mühendisleri; 5531 sayl Kanuna dayanarak yürürlüğe konulan bu 
Yönetmelikteki mesleki hak ve yetkilerini düzenlendiği şekilde 
kullanmaya devam edeceklerdir. 

c) Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği Ve 
Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Serbest Yeminli Meslek 
Mensupluğu Tüzüğü (RG: 24.7.2009, 27298) 

Ziraat Mühendisleri Odasnca; bu Tüzüğün Yeminli meslek 
mensuplarnn yapacaklar işler, hak ve yetkiler başlkl 6 nc maddesi 
1 inci fkras (v) bendinin “v) Ormanclk karantina hizmetleri: 
Ormanclk, orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisi alannda yaplan 
ihracat ve ithalatn 15/5/1957 tarih ve 6968 sayl Zirai Mücadele ve Zirai 
Karantina Kanunu hükümlerine göre fümigasyon ve karantina hizmetlerini 
yürütmektir.”hükmünün, Ziraat Mühendislerinin mesleki hak ve yetkilerini 
ihlal ettiği gerekçesiyle, Başbakanlk ile Orman ve Su işleri Bakanlğ 
aleyhine Danştay 8. Dairesinde iptal davas açlmş ve Odamz da daval 
idareler yannda davaya müdahil olmuştur.  

Danştay 8. Dairesince verilen 24.6.20111 tarihli ve E:2009/4667, 
K:2011/3324 sayl kararda, Tüzük hükmü, 5531 sayl Kanunun 5/1 
maddesine uygundur denilerek davann reddine karar verilmiştir. Böylece 
Tüzüğün 6/1(v) maddesi 5531 sayl Kanuna uygun ve halen yürürlükte 
olup, ormanclk karantinasnda meslek mensuplarnn yetkili olduğu 
hususu yüksek mahkeme tarafndan da tescil edilmiş oldu.  

 



5531 SAYILI  MESLEK YE TKİ  K ANUNUN 10.YILI  KONGRESİNE İLİŞKİN BİLDİRİLER

53
25 

 

IV- SONUÇ 

5531 sayl Kanun; Orman Mühendisi, Orman Endüstri Mühendisi 
ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendislerinin mesleki faaliyet konular ile bu 
konulara ilişkin mesleki hak ve yetkileri yasal güvenceye alndğndan, bu 
haklara yönelik üçüncü şahslar tarafndan yaplan ihlallerin mahkeme 
karar ile ortadan kaldrlmasnda çok önemli bir yasal dayanak teşkil 
etmiştir. 

Bu nedenle, Orman Mühendisi, Orman Endüstri Mühendisi ve 
Ağaç İşleri Endüstri Mühendislerine istihdam sağlamann yasal alt yapsn 
oluşturan meslek yetki yasamza çok iyi sahip çklmal ve yürürlüğe 
konulan ikincil mevzuat hükümlerine uygun olarak uygulamalar 
yaplmaldr.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TMMOB ORMAN MÜHENDİSLERİ  ODASI w w w.ormuh.org.tr

54
26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5531 SAYILI  MESLEK YE TKİ  K ANUNUN 10.YILI  KONGRESİNE İLİŞKİN BİLDİRİLER

551 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

YAZILI BİLDİRİLER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

YAZILI BİLDİRİLER

KONGRE



TMMOB ORMAN MÜHENDİSLERİ  ODASI w w w.ormuh.org.tr

56
2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5531 SAYILI  MESLEK YE TKİ  K ANUNUN 10.YILI  KONGRESİNE İLİŞKİN BİLDİRİLER

57
3 

 

KONGRE OTURUMLARINA AİT FOTOĞRAFLAR 
 

 
Kongre birinci oturumu başkan ve bildiri sahipleri 

 
 

 
Kongre ikinci oturumu başkan ve bildiri sahipleri 
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Kongre üçüncü oturumu başkan ve bildiri sahipleri 

 
 

 
Kongre dördüncü oturumu başkan ve bildiri sahipleri 
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ORMANCILIK EĞİTİMİ VE 5531 SAYILI YASA 
KTÜ ORMAN FAKÜLTESİ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 

ÖRNEĞİ 
 

Devlet Toksoy, Prof. Dr. Mahmut M. Bayramoğlu, Yrd. Doç. Dr. 
KTÜ Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü 61080 Trabzon 

devlettoksoy@ktu.edu.tr; mahmud@ktu.edu.tr 

 

ÖZET 

Kökleri 1857 ylna dayanan Orman Mühendisliği Eğitiminin kalitesi son 
yllarda ülkemizde konu ile ilgili pek çok kişi, kurum ve meslek örgütü tarafndan 
tartşlmakta ve değişiklik yapma ihtiyac gündeme gelmektedir. Bu değişim arayşlar 
içinde; yeni fakülteler ve yeni bölümler açmak, fakültelerin isimlerini değiştirmek, eğitim 
programlarnda sk sk değişiklik yapmak, İngilizce hazrlk okutmak, ikinci öğretimi 
açmak, öğrenci kontenjanlarn arttrmak ya da azaltmak, uluslararas süreçler ve 
akreditasyon programlarna katlmak vb. bulunmaktadr. 2006 ylnda yürürlüğe giren 
5531 Sayl Yasada Orman Mühendislerinin faaliyet konular, hak yetki ve sorumluluklar 
belirlenmiş olup söz konusu yasa ile Orman Mühendisliği mesleğinin konusu oldukça 
geniş kapsaml düzenlenmiştir. Ancak bu geniş yetki ve faaliyet konularn kapsayacak 
orman mühendisliği eğitimi 5531 sayl yasay takip edememiş, bu geniş yetkileri 
kullanabilecek orman mühendisleri yetiştirilememiştir. Bu bildiride 5531 sayl yasada 
belirlenen orman mühendislerinin faaliyet konular ile KTÜ Orman Mühendisliği 
Bölümünün ders program karşlaştrlmştr. 

Anahtar Kelimeler: 5531 Sayl Meslek Yasas, Orman Mühendisi, Orman 
Mühendisliği Eğitimi, KTÜ 

 

1. Giriş 

Kökleri 1857 ylnda açlan Tassy’nin Orman Okuluna dayanan 
Türkiye’deki orman mühendisliği eğitimi, günümüzde 12 orman 
fakültesinde eğitimini sürdürmektedir. 1990’l yllara kadar İstanbul 
Üniversitesi ile Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Orman 
Fakültelerinin Orman Mühendisliği Bölümlerinden mezun olanlarn 
istihdamla ilgili ciddi sorunlar bulunmamaktayd. 1992 ylnda Artvin, 
Bartn, Düzce, Isparta, Kahramanmaraş ve Kastamonu’da 6 Orman 
Fakültesinin açlmasyla orman mühendislerinin başta istihdam olmak 



TMMOB ORMAN MÜHENDİSLERİ  ODASI w w w.ormuh.org.tr

60
6 

 

üzere nitelikli orman mühendisi yetiştirmekle ilgili sorunlar daha da 
arttrmştr. Hiçbir hazrlk yaplmadan yeterli altyaps, öğretim üyesi 
kadrosu kurulmadan siyasi kararlar neticesinde açlan bu fakültelerde 
eğitim görecek mühendis adaylarnn niteliklerinin yetersiz olmas sürpriz 
saylmamaldr. Sonraki yllarda da yeni fakülte açma politikalar devam 
etmiş 1994’de Çankr’da, 2010 ylnda Bursa ve İzmir’de, 2012 ylnda da 
Karabük’te yeni bir fakülte açlarak orman fakültesi says 12’ye çkmş 
bulunmaktadr ve bu fakültelerin birçoğunda ikinci öğretim açlmştr. 
Ancak son yllarda baz fakültelerindeki bölümler tercih edilmemekte, 
kontenjanlar boş kalmaktadr. Böylece 1990’l yllarda daha çok dikkat 
çekmeye başlayan istihdam ve nitelikle ilgili sorunlara kaynak israf da 
eklenmiştir. Maalesef ormanclk eğitimi uzun bir geçmişe sahip olmasna 
rağmen kurumsallaşma ve eğitimin kalitesi açsndan başarl bir konumda 
değildir.  

Ülkemizin diğer alanlarnda olduğu gibi ormanclk alannda da bir 
eğitim politikasna ihtiyaç duyulmaktadr. Konunun siyasi tartşma ve 
yaklaşmlarla değil, bilimsel altyapya sahip planlamalarla ele alnmas 
gerekir. Ormanclk eğitimi siyaseten biraz güç kazanan vekil veya 
bakanlarn memleketlerine birer orman fakültesi açtrmalar gibi çok basit 
çerçevede değerlendirilebilecek konulardan olmamaldr (Gümüş, 2012).  

Orman fakültelerinin ve bu fakültelere bağl bölümlerin saysnn 
artmas, zaman zaman tartşma konusu olmaktadr. Bu tartşmalarda daha 
çok; yeni fakülte ve bölümlere gereksinim olmadğ, mezunlarnn eğitim 
aldklar konularda çalşma olanağnn düşük olduğu, bunu arttrmadkça 
yeni fakülte açmann ve kontenjanlar arttrmann, ormanclk eğitimine 
yönelecek talebi azaltacağ, iddialar öne çkmaktadr (Atmş, 2013). 
Sonuç olarak yukardaki iddialar da dahil bir çok nedenle 2012’den sonra 
orman fakültelerinin bir çoğunda kontenjanlarn önemli bir ksm boş 
kalmş ve öğrenciler tarafndan tercih edilmemiştir.  

Orman Mühendisliği eğitimine olan talebin sadece Türkiye’de 
değil, dünyada da düşeceği uzmanlar tarafndan ifade edilmektedir. Sanayi 
ve hizmet sektöründeki hzl gelişim ve tarm sektörünün ulusal 
ekonomiden daha az pay almas şeklinde yaşanan ekonomik değişimlerden 
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ormanclk ve ormanclk eğitimi oldukça etkilenmektedir. Hukuk, 
mühendislik ve iletişim teknolojileri gibi meslekler cazip istihdam 
imkanlar sunarken, ormanclk, ziraat, veterinerlik ve balkçlk gibi 
meslekler artk öğrencileri cezp etmemektedir (Nair, 2004). Buna karşlk 
Türkiye’de orman fakültelerindeki akademisyenlerin %80.3’ü orman 
mühendisliği mesleğini “geleceği parlak ve gelişme umudu olan bir 
meslek” olarak görmekte ve bunu ormanlarn küresel iklim değişikliği, 
biyolojik çeşitlilik ve korunan alanlarla ilişkisine bağlamaktadr (Atmş ve 
Daşdemir, 2008). 

 Bu iki farkl yaklaşm aslnda ormanclktaki dönüşümün 
ipuçlarn vermektedir. Birinci yaklaşmda; odun üretimine dayanan 
ormanclk faaliyetleri, günümüzde sanayi ve hizmet sektörü karşsnda 
rekabet edemeyip ağrlğn yitiren tarm sektörünün bir parças olarak 
görülmektedir. İkinci yaklaşmda ise; ormanclğn, ormanlardan odun 
üretiminden çok ormanlarn çok yönlü hizmetlerini değerlendiren bir 
çalşma disiplinine dönüşeceği öngörülmektedir. Bu kapsamda 
ormanclktaki bu değişimi ormanclk eğitimine yanstacak girişimlere 
gereksinim duyulmaktadr (Atmş, 2013).  

Orman Mühendisliği eğitiminde değişim ihtiyac ilgili pek çok 
akademisyen, kurum ve meslek örgütü tarafndan şura, sempozyum ve 
kongre gibi toplantlarda gündeme gelmekte sonuçlar kamuoyu ile 
paylaşlmaktadr. Bu amaçla Orman Mühendisleri Odasnn 2009 ylnda 
Antalya’da düzenlediği “5531 Sayl Orman Mühendisliği, Orman 
Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakknda 
Kanunun Yüksek Öğretim-Eğitim ve Uygulamaya Yansmalar, Alnmas 
Gereken Önlemler” paneli, 2012 ylnda Kastamonu da düzenlediği “5531 
Sayl Kanunun Yüksek Öğretim ve Eğitime Yansmalarnn İrdelenmesi 
ve Hedefler” kongresi sonuçlar itibariyle önemlidir. Yine bu konuda 2016 
ylnda Ankara’da düzenlenen “5531 Sayl Yasa Meslek Yetki 
Kanununun 10. Yl Kongresi (2006-2016)” de diğer çalşmalarla birlikte 
ormanclk tarihine değerli bir miras olarak kalacaktr.  

Bu bildiride önemli bir mesleki kazanm olarak gördüğümüz 5531 
Sayl Yasann 4. maddesinde belirtilen faaliyet konular KTÜ Orman 
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Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümünün ders müfredatyla 
karşlaştrlmş ve derslerin bu faaliyet konularn ne kadar karşladğ ya 
da ne kadar ilgili olduğu belirlenmeye çalşlmştr.  

 

2. KTÜ Orman Fakültesinde Orman Mühendisliği Eğitimi 

    Ülkemizde ormanclk anlayşnn ve eğitim sisteminin 
temellerinin atlmasnda ve gelişmesinde, 1856 ylndan itibaren Fransa, 
Almanya ve Avusturya’dan ülkemize getirilen ormanc uzman ve bilim 
adamlarnn etkisi büyük olmuştur. Dolaysyla ormanclk anlayşmzda 
ve eğitim-öğretim sistemimizde bu ülkelerin ve ağrlkl olarak 
Almanya’nn 19. yüzyldaki dar kapsaml ormanclk anlayşnn ve eğitim 
sisteminin izleri görülmektedir.   Zamanla ormanclk anlayşndaki bir 
takm değişikliklere bağl olarak ülkemizdeki ormanclk eğitimi de 
değişikliklere zorlanmş ve bu anlamda baz değişiklikler yaplmştr. 
Ancak bugün itibariyle orman mühendisliği eğitiminin çağdaş ormanclğa 
ve ülkemiz gerçeklerine uygun, sosyo-ekonomik bilgi boyutunu öne 
çkaran dinamik bir yapya kavuşturulduğu söylenemez (Daşdemir, 2013).  

 Bir ülkedeki ormanclk eğitimi, başta o ülkedeki hakim olan 
ormanclk anlayş olmak üzere ülke koşullarndan, yasal 
düzenlemelerden, ulaşlmak istenilen amaçlardan, dünyadaki sosyal- 
ekonomik, teknolojik, çevresel, toplumsal ve demografik değişikliklerden 
önemli ölçüde etkilenmektedir. Klasik ya da geleneksel ormanclk eğitimi, 
orman ürünlerine olan talebin sürekli artacağ varsaylarak, arz yanl 
gelişmiştir. Oysa çağdaş ormanclk eğitimi küresel ve yerel ölçekte 
toplumsal taleplere, sosyal, ekonomik, bilimsel, teknolojik ve çevresel 
değişimlere cevap verecek şekilde gelişmektedir (Daşdemir, 2007).  

 1971 ylnda eğitim-öğretime başlayan KTÜ Orman Fakültesi 
Orman Mühendisliği Bölümü, eğitim programnda özellikle son yllarda 
sk aralklarla müfredat değişiklikleri olmuş ve sürekli güncellemeler 
yaplmştr. Son dönemlerde uluslararas süreçlerin (Bologna) ve 
akreditasyon süreci (MÜDEK) etkisi ile tekrar yaplan müfredat değişikliği 
2006 ylnda yürürlüğe giren 5531 Sayl Yasa ile müfredat değişiklikleri 
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üzerindeki değerlendirmelerin sonuçlar alnmadan yeni program 
değişikliklerine yol açmştr.  

 45 yllk eğitim-öğretim süresi içerisinde kaç kez müfredat 
değişikliğine gidildiği ve kapsam detayl bir çalşmay gerektirmektedir. 
Ancak bu süre içinde pek çok kez müfredat değişikliği yaplmştr. Yaplan 
değişikliklerin ne kadar eksik, ne kadar yanlş ya da ne kadar doğru olduğu 
da ayr bir çalşma konusudur. Ormanclk gibi biyolojik nitelikli, oldukça 
uzun bir üretim süresi olan, teknolojik gelişmelerin nispeten daha az 
etkilediği bir sektörde esas yanlş olan eğitimde sürekli müfredat 
değiştirme çabasdr. Ayn ylda farkl snflarda 2-3 farkl ders program 
uygulanmakta olup bu durum müfredat değiştirenlerin bile kafalarn 
karştrmaktadr. 

 2013 ylnda İstanbul’da düzenlenen “1857’den Günümüze 
Ormanclk Eğitim-Öğretim Çalştay”na KTÜ Orman Fakültesi Orman 
Mühendisliği Bölümü Eğitim-Öğretim Programnn Bologna Süreci, YÖK, 
MÜDEK ve 5531 Sayl Yasa Kapsamnda Değerlendirilmesi konulu bir 
bildiri sunan dönemin bölüm başkan, bildirisinde; 

“5531 Sayl Yetki Yasasnn 4. Maddesinde belirtilen ve orman 
mühendislerinin görevlerinin verildiği 19 maddenin her birine karşlk 
gelen dersler 4 yllk bir eğitim-öğretim boyunca öğrencilere verilmekte 
olup, eksik olduğu düşünülen dersler yeni seçimlik dersler kapsamnda 
eğitim-öğretim programna konulmuştur. “ 

Yine ayn bildiride; 

“Bölüm ders program 5531 Sayl Kanunun verdiği yetkiler ile 
Bologna sürecine bağl olarak güncellenmiş ve kendini sürekli yenileyerek 
eksikliklerin giderilmesine çalşlmaktadr. Bologna sürecine bağl olarak 
şuan itibariyle bölümümüzde okutulan ders says 66 adete indirilmiş, 3 
temel kategoride (teknik, sosyal ve ekolojik) seçimlik derslerle ormanlarn 
düzenli ve planl bir şekilde işletilmesine katk sağlayacak elemanlarn 
yetiştirilmesi sağlanacaktr. Avrupa Kredi Sistemine bağl olarak 
toplamda dersler 150 kredinin altna indirilmiştir.” 
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Yine ayn bildirinin sonuçlar ve öneriler başlğ altnda; 

“KTÜ Orman Fakültesi Orman Mühendisliği olarak 5531 Sayl 
Yetki Yasas kapsamnda yetiştireceğimiz orman mühendislerinin görev 
alanlarnn her birine ilişkin en az bir seçmelide olsa ders programa 
eklenmiştir. Gerek kamu gerekse özel sektör için gün geçtikçe önemi artan 
ingilizce eğitimine yönelik olarak zorunlu derslerin dşnda mesleki 
ingilizce dersi seçimlik olarak okutulacaktr.” denmektedir (Turna, 2013). 
İfade yanlşlar bir tarafa, programlarla ilgili kafa karşklğ ve ne 
yapldğn bilememek bundan daha güzel anlatlamaz. Zira “orman 
mühendislerinin görev alanlarnn her birine ilişkin en az bir seçmeli ders 
programa eklense” bile bir öğrenci 4 yllk süreçte 45 adet seçmeli dersten 
sadece 16 tanesini alabilmekte, diğer 29 seçmeli ders hakknda hiçbir bilgi 
birikimine sahip olamamaktadr. Dolaysyla bu durum öğrencilerin 
yasadaki faaliyet konularnn büyük bir bölümünü öğrenmeden mezun 
olmalarna yol açmaktadr. Yine 1. snfta 5 saat zorunlu, 2. snfta ise 4 
saat seçmeli (toplam 4 ders) ingilizce eğitimi vererek “gerek kamu gerekse 
özel sektör için gün geçtikçe önemi artan ingilizce eğitimine yönelik 
olarak” dersler okutulacaktr denilmekte ve önemli bir kazanma işaret 
edilmektedir. Oysa kamu ve özel sektörün talebini karşlayacak 
ingilizcenin böyle bir programla karşlanmas mümkün değildir. 
Bölümümüzün önceki uygulamalarndan olan 1 yl ingilizce hazrlk 
okutmak ve bölüm derslerinin bir ksmn ingilizce vermek şeklindeki 
uygulamalarnda bile arzu edilen sonuçlara hiç yaklaşlamamştr.  Dönem 
dönem ormanclk örgütünün D seviyesinde ingilizce gerektiren uzman 
yardmclğ,  resmi burslu statüde lisansüstü öğrencileri yurt dşna 
gönderme programlar vb. taleplerine yönelik açlan kontenjanlar maalesef 
boş kalmştr. O dönemde verilen ingilizce hazrlk ve derslerin bir ksmn 
ingilizce okutmak bile öğrencilere D seviyesinde bir yabanc dil yeterliliği 
sağlayamamşken yukardaki ifadelerin pek gerçekçi olduğu söylenemez.   

Bölümümüzde 2007 ylndan itibaren başta 5531 Sayl Yasa ve 
Bologna süreci orman mühendisliği programlarnda değişikliğe neden 
olurken 2015 ylndan itibaren MÜDEK ile akreditasyon süreci 
tamamlanmş ve müfredatta yeniden önemli değişiklikler olmuştur.   
2016-2017 eğitim-öğretim ylnda bu yeni müfredat kullanlmaya 
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başlanmştr. 9 yllk bir sürede müfredatta bu denli değişiklikler 
(değişikliklerin bir ksm zorunlu yaplmştr) diğer uygulamalarla (yeni 
fakülteler ve yeni bölümler açmak, fakültelerin isimlerini değiştirmek, 
ingilizce hazrlk okutmak, ikinci öğretimi açmak, öğrenci kontenjanlarn 
arttrmak ya da azaltmak, öğrencilere düşük miktarda burs imkan 
sağlamak vb.) birlikte değerlendirildiğinde belki de ormanclk 
eğitimindeki en önemli sorunun başboşluk olduğunu anlamamza 
yardmc olacaktr.  

 
3. Orman Mühendisliğine İlişkin Genel Tanmlar 

Bölüm dersleri ile 5531 Sayl Yasann 4. Maddesinde ifade edilen 
faaliyet konularn eşleştirmeden önce orman mühendisliği ya da orman 
mühendislerinin çalşma alanlaryla ilgili birkaç tanmlamay yaparak 5531 
Sayl Yasay değerlendirmek yararl olacaktr.  

Özdönmez (1984) ormanclğ, halkn çeşitli orman ürün ve 
hizmetlerine olan gereksinmelerini düzenli ve sürekli bir biçimde 
karşlamak amacyla yaplan çalşmalarn tümüdür şeklinde 
tanmlamaktadr.  

Green (2006) ormanclğn çok disiplinli bir yapya sahip olmas ve 
toprak, yaban hayat, ekonomi, ekoloji, tarm, çevre bilimleri, açk hava 
rekreasyonu, orman endüstrisi, sosyoloji, yaban hayat, mera yönetimi, 
havza yönetimi, doğa koruma gibi pek çok disiplinle yakn ilişkiye sahip 
olmas, ormanclk eğitiminin de bu yönde gelişmesine ve genişlemesine 
neden olduğunu belirtmektedir. 

Yurdakul Erol (2015) deki çalşmasnda, Kanada Quebec “Orman 
Mühendisleri Kanunu”na göre orman mühendisi “çalşma alannda, 
profesyonel olarak mühendislik uygulamalar yapan; toprak ve orman 
ürünlerinin envanteri, snflandrmas ve değerlemesi, ormanlarn harita ve 
topografik planlarnn hazrlanmas, orman amenajman, bakm, korumas, 
ağaçlandrma, silvikültür, fotogrametri, ağaç kesimi ve transportu, 
ormanlarn ve diğer orman kaynaklarnn işletilmesi, orman ürünlerinden 
ekonomik olarak faydalanma, geleceği tahmin, orman yönetimiyle ilgili 
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çalşma planlar ve raporlar hazrlama, sralanan amaçlarla ilişkili olan 
diğer mühendislik çalşmalarn yürütmek ve ilgili konularda planlama 
yapma, karar alma, öneride bulunma, uygulama ve yönetme açsndan 
uygun nitelikte olan kişi” olarak tanmlandğn belirtmektedir. 

Diğer taraftan Erdönmez ve ark. (2008)’de 5531 Sayl Meslek 
Yasasnn 4. Maddesindeki faaliyet konularn sralayarak; hak, yetki ve 
sorumluluklar ile çalşma alan hayli genişletilmiş bir orman mühendisi 
tanmnn ortaya konulduğunu ve bu nedenle orman mühendisliği eğitimin 
kapsamnn da geniş olmas gerektiğini belirtmektedir. 

Şüphesiz kapsam bu denli geniş, mensuplarnn taşmas gereken 
çok çeşitli özellikleri olmas gereken, pek çok disiplinle yakn ilişkisi 
bulunan bir meslek dalnda çalşacak bireylerin eğitimi son derece iyi 
planlanmal ve etkili bir eğitim sistemi oluşturularak uygulanmaldr. 
Diğer taraftan mesleki eğitimin başars, öğrencilerin ilgi, sevgi ve 
tutumlaryla da yakndan ilişkilidir. Milli Eğitim Bakanlğna ait Meslek 
Rehberinde, mesleğin tanm “en genel anlamda yaşam boyu yaplan 
faaliyetler bütünü” olarak yaplmakta ve yaşam boyu yaplan bir 
faaliyetten insann mutlu olabilmesi için seçtiği mesleği severek ve 
isteyerek yapmasnn gerekliliği vurgulanmaktadr (MEB, 2016; Yurdakul 
Erol, 2015). 

 
4. Materyal ve Yöntem 

  Çalşmada, KTÜ Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü 
güncel ders müfredat değerlendirilmiştir. Bu kapsamda her bir snfa ait 
dersler ve 5531 Sayl Kanunun 4. Maddesinde yer alan orman 
mühendislerine ait 19 faaliyet konusu tek tablo şeklinde düzenlenmiştir. 
Toplamda 86 dersin yer aldğ 4 tablo oluşturulmuştur. Mesleki deneyim, 
Ormanclk Uygulamalar I ve II, Bitirme tezi, Proje I ve II dersleri 
değerlendirme dşnda tutulmuştur. Yüz yüze görüşme ve derinlemesine 
görüşme yöntemleriyle KTÜ Orman Mühendisliği Bölümünde görev 
yapan öğretim üyesi ve  
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Tablo 1. KTÜ Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Dersleri ve 5531 
Sayl Yasadaki  Orman Mühendislerinin Faaliyet Konular  

KTÜ ORMAN FAKÜLTESİ ORMAN 
MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM DERSLERİ 5531 SAYILI YASA ORMAN MÜHENDİSLERİNİN 

FAALİYET KONULARI 1. SINIF 
1. Dönem D-U-L   

Atatürk İlkeleri 
ve İnklap 
Tarihi – I 

2+0+0 Z  1)Devlet ormanlarnda, Hazine arazilerinde, kamu 
kurum ve kuruluşlarna ait arazilerde, gerçek ve tüzel 
kişilere ait arazilerde ormanlar doğal ve yapay olarak 
kurmak. 

Temel Kimya 3+0+1 Z  2)Mevcut olan ormanlar dahil, ormanlarn bakm ve 
iyileştirilmesi, bozuk ormanlarn imar ve slahn 
yapmak. 

Genel 
Matematik 

4+0+0 Z  3) Enerji ormanlar tesis ve bakmn yapmak. 

Botanik – I 3+1+0 Z  4) Orman ağaç, ağaççk ve florasna ait tohum üretimi ile 
aşlama faaliyetlerini yürütmek. 

Orman 
Mühendisliğine 
Giriş 

2+0+0 Z  5)Orman ağaç ve ağaççklarna ait tohum ve ağaç slah 
faaliyetlerini yürütmek. 

Türk Dili – I 2+0+0 Z  6)Orman fidanlklar kurma, yönetme, işletme, orman 
fidan ve bitkisi nakli, standardizasyonu ve 
sertifikalandrlmas faaliyetlerini yürütmek. 

İngilizce – I 3+0+0 Z  7)Ağaçlandrma, erozyonla mücadele, sel ve çğ 
kontrolü, havza amenajman, entegre havza slah ve 
krsal kalknma plânlama, projelendirme ve uygulama 
çalşmalar yapmak. 

Seçmeli-1 3+0+0 S  8)Orman içi, kenar ve orman üst snr meralarn 
snrlarnn belirlenmesi, slah, korunmas, 
plânlanmas çalşmalarn yapmak. 

Temel İstatistik 
Yöntemler  

3+0+0 S  9)Orman topraklarnn etüdü, analizi, slah 
ve bonitet belirlemesi, yetişme ortam analizi, 
envanteri ve mevcut haritalar üzerinde işaretleme 
çalşmalarn yapmak. 

Temel Biyoloji 3+0+0 S  10)Orman alanlarnda av ve yaban hayvanlarnn 
çoğaltlmas, envanter çalşmalar ile orman 
ekosistemleriyle doğrudan ya da dolayl habitat 
bağlants olan yaban hayvanlarna ilişkin olarak avlak, 
koruma alan ve rezerv alan tefriki, plânlamas, tesisi, 
yönetimi işlerini yapmak. 

   
 11)Orman içi su kaynaklarnn geliştirilmesi, etüt, 

envanter, plânlama ve projelendirme çalşmalarn 
yapmak. 
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1. SINIF 2. Dönem 

 12) Millî parklar, orman içi dinlenme ve mesire yerleri 
ile orman içi rekreasyon alanlarnn tespit, tefrik, 
envanter ve düzenlenmesi, rekreasyon yönetimi ve 
işletmeciliği, uzun devreli gelişme plân çalşmalar, 
ağaç röleve plânlar yapmak. 

Atatürk İlkeleri 
ve İnklap  
Tarihi – II 

2+0+0 Z  13) Peyzaj plânlarna uygun uygulamalar yapmak. 

Analitik Kimya 3+1+0 Z  14)Orman kaynaklar plânlamas, orman snrlamas, 
arazinin yorumlanmas ve mülkiyet çalşmalar 
yapmak, uydu görüntüleri ve hava fotoğraflarn 
ormanclk amaçlar doğrultusunda yorumlamak ve 
mevcut haritalar üzerine işlemek. 

Genel 
Matematik – II 

3+0+0 Z  15)Orman yangnlar ve zararllaryla mücadele, orman 
yollar ile orman yangn emniyet yolu ve şeritleri 
plânlamasn, etüdünü, yapmn, bakmn ve 
kontrolünü yapmak. 

Biyometri 3+0+0 Z  16) Orman ekosistemleri, orman gen ve biyosfer 
rezervleri ile biyotop alanlarnn kurulmas, orman 
ağaç, ağaççk ve florasna ait gen koruma alanlarnn 
plânlanmas, kurulmas ve yönetilmesi işlerini 
yapmak. 

Botanik – II 2+1+0 Z  17)Kent ormanclğ çalşmalar, orman çevre 
düzenlemesi, orman alanlarnda çevresel etki 
değerlendirmesi faaliyetlerini yapmak. 

Türk Dili – II 2+0+0 Z  18)Orman ekosistemlerine ait flora ve faunayla ilgili iş 
ve işlemleri yapmak. 

İngilizce – II 2+0+0 Z  19)Orman ve ormanclkla ilgili yukardaki işlere 
benzer iş ve hizmetleri yapmak. 

Seçmeli-1 3+0+0 S   

Genel Fizik 3+0+0 S   

Matematiksel 
Modelleme 

3+0+0 S   
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KTÜ ORMAN FAKÜLTESİ ORMAN 
MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM DERSLERİ 5531 SAYILI YASA ORMAN MÜHENDİSLERİNİN 

FAALİYET KONULARI 2. SINIF 1. 
Dönem D-U-L   

Ölçme ve 
Kadastro 

2+1+0 Z  1) Devlet ormanlarnda, Hazine arazilerinde, kamu 
kurum ve kuruluşlarna ait arazilerde, gerçek ve tüzel 
kişilere ait arazilerde ormanlar doğal ve yapay olarak 
kurmak. 

Gymnospermae 2+1+0 Z  2) Mevcut olan ormanlar dahil, ormanlarn bakm ve 
iyileştirilmesi, bozuk ormanlarn imar ve slahn 
yapmak. 

Ormanclk 
Hukuku 

2+0+0 Z  3) Enerji ormanlar tesis ve bakmn yapmak. 

Ormanclk İş 
Bilgisi Ve 
Güvenliği 

2+0+0 Z  4) Orman ağaç, ağaççk ve florasna ait tohum üretimi 
ile aşlama faaliyetlerini yürütmek. 

Toprak İlmi 2+1+0 Z  5) Orman ağaç ve ağaççklarna ait tohum ve ağaç 
slah faaliyetlerini yürütmek. 

Zooloji 3+1+0 Z  6) Orman fidanlklar kurma, yönetme, işletme, orman 
fidan ve bitkisi nakli, standardizasyonu ve 
sertifikalandrlmas faaliyetlerini yürütmek. 

Fitopatoloji 2+0+0 Z   

Seçmeli-1 2+0+0 S  7) Ağaçlandrma, erozyonla mücadele, sel ve çğ 
kontrolü, havza amenajman, entegre havza slah ve 
krsal kalknma plânlama, projelendirme ve uygulama 
çalşmalar yapmak. 

Seçmeli-2 2+0+0 S   

Ekonomi 2+0+0 S  8) Orman içi, kenar ve orman üst snr meralarn 
snrlarnn belirlenmesi, slah, korunmas, 
plânlanmas çalşmalarn yapmak. 

Mesleki 
İngilizce – I 

2+0+0 S   

Ormanclkta 
İnşaat Bilgisi 

2+0+0 S  9)Orman topraklarnn etüdü, analizi, slah 
ve bonitet belirlemesi, yetişme ortam analizi, 
envanteri ve mevcut haritalar üzerinde işaretleme 
çalşmalarn yapmak. 

Bilgisayar 
Destekli Çizim 

2+0+0 S   

Ormanclk 
Tarihi 

2+0+0 S  10)Orman alanlarnda av ve yaban hayvanlarnn 
çoğaltlmas, envanter çalşmalar ile orman 
ekosistemleriyle doğrudan ya da dolayl habitat 
bağlants olan yaban hayvanlarna ilişkin olarak avlak, 
koruma alan ve rezerv alan tefriki, plânlamas, tesisi, 
yönetimi işlerini yapmak. 
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2. SINIF 2. Dönem  11) Orman içi su kaynaklarnn geliştirilmesi, etüt, 
envanter, plânlama ve projelendirme çalşmalarn 
yapmak. 

Dendrometri 2+1+0 Z   

Coğrafi Bilgi 
Sistemleri 

1+1+0 Z  12) Millî parklar, orman içi dinlenme ve mesire yerleri 
ile orman içi rekreasyon alanlarnn tespit, tefrik, 
envanter ve düzenlenmesi, rekreasyon yönetimi ve 
işletmeciliği, uzun devreli gelişme plân çalşmalar, 
ağaç röleve plânlar yapmak. 

Angiospermae 2+1+0 Z   

Orman Ekolojisi 2+1+0 Z  13) Peyzaj plânlarna uygun uygulamalar yapmak. 

Orman Koruma 2+0+0 Z   

Orman Yollar 2+1+0 Z  14) Orman kaynaklar plânlamas, orman snrlamas, 
arazinin yorumlanmas ve mülkiyet çalşmalar 
yapmak, uydu görüntüleri ve hava fotoğraflarn 
ormanclk amaçlar doğrultusunda yorumlamak ve 
mevcut haritalar üzerine işlemek. 

Orman 
Entomolojisi 

2+1+0 Z   

Seçmeli-1 2+0+0 S  15) Orman yangnlar ve zararllaryla mücadele, 
orman yollar ile orman yangn emniyet yolu ve 
şeritleri plânlamasn, etüdünü, yapmn, bakmn ve 
kontrolünü yapmak. 

Seçmeli-2 2+0+0 S   

Genel Ekoloji 2+0+0 S  16) Orman ekosistemleri, orman gen ve biyosfer 
rezervleri ile biyotop alanlarnn kurulmas, orman 
ağaç, ağaççk ve florasna ait gen koruma alanlarnn 
plânlanmas, kurulmas ve yönetilmesi işlerini 
yapmak. 

Meslek Etiği 2+0+0 S   

Bitki Genetiği 2+0+0 S  17) Kent ormanclğ çalşmalar, orman çevre 
düzenlemesi, orman alanlarnda çevresel etki 
değerlendirmesi faaliyetlerini yapmak. 

Çiçekli Bitkiler 2+0+0 S   

Mesleki 
İngilizce – II 

2+0+0 S  18) Orman ekosistemlerine ait flora ve faunayla ilgili 
iş ve işlemleri yapmak. 

Orman İçi Su 
Kaynaklar 

2+0+0 S   

İklim Bilgisi 2+0+0 S  19) Orman ve ormanclkla ilgili yukardaki işlere 
benzer iş ve hizmetleri yapmak. 
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KTÜ ORMAN FAKÜLTESİ ORMAN 
MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM DERSLERİ 5531 SAYILI YASA ORMAN MÜHENDİSLERİNİN 

FAALİYET KONULARI 3. SINIF 1. 
Dönem 

D-U-L   

Havza 
Amenajman 

2+1+0 Z  1) Devlet ormanlarnda, Hazine arazilerinde, kamu kurum 
ve kuruluşlarna ait arazilerde, gerçek ve tüzel kişilere ait 
arazilerde ormanlar doğal ve yapay olarak kurmak. 

Haslat Bilgisi 2+1+0 Z  2) Mevcut olan ormanlar dahil, ormanlarn bakm ve 
iyileştirilmesi, bozuk ormanlarn imar ve slahn yapmak. 

Silvikültürün 
Tem. Prens. 

2+0+0 Z  3) Enerji ormanlar tesis ve bakmn yapmak. 

Ormanclkta 
Uzaktan 
Alglama 

2+0+0 Z  4) Orman ağaç, ağaççk ve florasna ait tohum üretimi ile 
aşlama faaliyetlerini yürütmek. 

Orman İşletme 
Ekonomisi 

3+0+0 Z  5) Orman ağaç ve ağaççklarna ait tohum ve ağaç slah 
faaliyetlerini yürütmek. 

Seçmeli-1 2+0+0 S  6) Orman fidanlklar kurma, yönetme, işletme, orman 
fidan ve bitkisi nakli, standardizasyonu ve 
sertifikalandrlmas faaliyetlerini yürütmek. 

Seçmeli-2 2+0+0 S   
Seçmeli-3 2+0+0 S  7) Ağaçlandrma, erozyonla mücadele, sel ve çğ 

kontrolü, havza amenajman, entegre havza slah ve 
krsal kalknma plânlama, projelendirme ve uygulama 
çalşmalar yapmak. 

Çayr- Mera 
Ekolojisi 

2+0+0 S   

Bilg. Dest. 
İstatistik 
Uygulamalar 

2+0+0 S  8) Orman içi, kenar ve orman üst snr meralarn 
snrlarnn belirlenmesi, slah, korunmas, plânlanmas 
çalşmalarn yapmak. 

Yetişme 
Ortamlarnn 
Haritalanmas 

2+0+0 S   

Bitkisel 
Biyoçeşitlilik 

2+0+0 S  9)Orman topraklarnn etüdü, analizi, slah 
ve bonitet belirlemesi, yetişme ortam analizi, envanteri 
ve mevcut haritalar üzerinde işaretleme çalşmalarn 
yapmak. 

Krsal Kalknma 2+0+0 S   
Bitki Beslenmesi 2+0+0 S  10)Orman alanlarnda av ve yaban hayvanlarnn 

çoğaltlmas, envanter çalşmalar ile orman 
ekosistemleriyle doğrudan ya da dolayl habitat bağlants 
olan yaban hayvanlarna ilişkin olarak avlak, koruma 
alan ve rezerv alan tefriki, plânlamas, tesisi, yönetimi 
işlerini yapmak. 

Ormanclkta 
Bilişim 

2+0+0 S   

Girişimcilik 2+0+0 S  11) Orman içi su kaynaklarnn geliştirilmesi, etüt, 
envanter, plânlama ve projelendirme çalşmalarn 
yapmak. 
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3. SINIF 2. Dönem 

 12) Millî parklar, orman içi dinlenme ve mesire yerleri ile 
orman içi rekreasyon alanlarnn tespit, tefrik, envanter ve 
düzenlenmesi, rekreasyon yönetimi ve işletmeciliği, uzun 
devreli gelişme plân çalşmalar, ağaç röleve plânlar 
yapmak. 

Silvikültür 
Tekniği 

2+1+0 Z   

Erozyon Ve Sel 
Kontrolü 

2+1+0 Z  13) Peyzaj plânlarna uygun uygulamalar yapmak. 

Ormanclk 
Yönetim Bilgisi 

2+0+0 Z   

Transport 
Tekniği Ve 
Tesisleri 

2+1+0 Z  14) Orman kaynaklar plânlamas, orman snrlamas, 
arazinin yorumlanmas ve mülkiyet çalşmalar yapmak, 
uydu görüntüleri ve hava fotoğraflarn ormanclk 
amaçlar doğrultusunda yorumlamak ve mevcut haritalar 
üzerine işlemek. 

Orman Bakm 2+1+0 Z   

Seçmeli-1 2+0+0 S  15) Orman yangnlar ve zararllaryla mücadele, orman 
yollar ile orman yangn emniyet yolu ve şeritleri 
plânlamasn, etüdünü, yapmn, bakmn ve kontrolünü 
yapmak. 

Seçmeli-2 2+0+0 S   

Seçmeli-3 2+0+0 S  16) Orman ekosistemleri, orman gen ve biyosfer 
rezervleri ile biyotop alanlarnn kurulmas, orman ağaç, 
ağaççk ve florasna ait gen koruma alanlarnn 
plânlanmas, kurulmas ve yönetilmesi işlerini yapmak. 

Orman 
Ürünlerinin 
Pazarlanmas 

2+0+0 S   

Havza Hidrolojisi 2+0+0 S  17) Kent ormanclğ çalşmalar, orman çevre 
düzenlemesi, orman alanlarnda çevresel etki 
değerlendirmesi faaliyetlerini yapmak. 

Ormanclkta 
Mekanizasyon 

2+0+0 S   

Yöneylem 
Araştrmas 

2+0+0 S  18) Orman ekosistemlerine ait flora ve faunayla ilgili iş 
ve işlemleri yapmak. 

Diri Örtü 2+0+0 S   

Biyolojik 
Çeşitlilik 
Envanterleri 

2+0+0 S  19) Orman ve ormanclkla ilgili yukardaki işlere benzer 
iş ve hizmetleri yapmak. 

Orman 
Zararlarnn 
Yönetimi 

2+0+0 S   

Etkili İletişim 
Becerileri 

2+0+0 S   
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KTÜ ORMAN FAKÜLTESİ ORMAN 
MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM DERSLERİ 5531 SAYILI YASA ORMAN MÜHENDİSLERİNİN 

FAALİYET KONULARI 4. SINIF 1. 
Dönem D-U-L   

Mesleki 
Deneyim – I 

0+2+0 Z  1) Devlet ormanlarnda, Hazine arazilerinde, kamu 
kurum ve kuruluşlarna ait arazilerde, gerçek ve tüzel 
kişilere ait arazilerde ormanlar doğal ve yapay olarak 
kurmak. 

Tohum Tek. Ve 
Fidanlk Tekn 

2+1+0 Z  2) Mevcut olan ormanlar dahil, ormanlarn bakm ve 
iyileştirilmesi, bozuk ormanlarn imar ve slahn 
yapmak. 

Ormanclk 
Uygulamalar – I 

2+2+0 Z  3) Enerji ormanlar tesis ve bakmn yapmak. 

Ormanclk 
İşletme 
Ekonomisi 

3+0+0 Z  4) Orman ağaç, ağaççk ve florasna ait tohum üretimi 
ile aşlama faaliyetlerini yürütmek. 

Ormanclk 
Politikas 

2+0+0 Z  5) Orman ağaç ve ağaççklarna ait tohum ve ağaç 
slah faaliyetlerini yürütmek. 

Amenajmann 
Temel Esaslar 

2+0+0 Z  6) Orman fidanlklar kurma, yönetme, işletme, orman 
fidan ve bitkisi nakli, standardizasyonu ve 
sertifikalandrlmas faaliyetlerini yürütmek. 

Krsal Kalknma 2+0+0 Z   

Bitirme 
Çalşmas – I 

0+2+0 Z  7) Ağaçlandrma, erozyonla mücadele, sel ve çğ 
kontrolü, havza amenajman, entegre havza slah ve 
krsal kalknma plânlama, projelendirme ve uygulama 
çalşmalar yapmak. 

Seçmeli-1 2+0+0 S   

Seçmeli-2 2+0+0 S  8) Orman içi, kenar ve orman üst snr meralarn 
snrlarnn belirlenmesi, slah, korunmas, 
plânlanmas çalşmalarn yapmak. 

Yöneylem 
Araştrmas 

2+0+0 S   

Tarmsal 
Ormanclk 

2+0+0 S  9)Orman topraklarnn etüdü, analizi, slah 
ve bonitet belirlemesi, yetişme ortam analizi, 
envanteri ve mevcut haritalar üzerinde işaretleme 
çalşmalarn yapmak. 

Proje – I 2+0+0 S   

Ağaç Islah 2+0+0 S  10)Orman alanlarnda av ve yaban hayvanlarnn 
çoğaltlmas, envanter çalşmalar ile orman 
ekosistemleriyle doğrudan ya da dolayl habitat 
bağlants olan yaban hayvanlarna ilişkin olarak avlak, 
koruma alan ve rezerv alan tefriki, plânlamas, tesisi, 
yönetimi işlerini yapmak. 

Silvikültürel 
Planlama 

2+0+0 S   

Ormanclkta 
Halkla İlişkiler 

2+0+0 S  11) Orman içi su kaynaklarnn geliştirilmesi, etüt, 
envanter, plânlama ve projelendirme çalşmalarn 
yapmak. 
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4. SINIF 2. Dönem 

 12) Millî parklar, orman içi dinlenme ve mesire yerleri 
ile orman içi rekreasyon alanlarnn tespit, tefrik, 
envanter ve düzenlenmesi, rekreasyon yönetimi ve 
işletmeciliği, uzun devreli gelişme plân çalşmalar, 
ağaç röleve plânlar yapmak. 

Mesleki 
Deneyim – II 

0+2+0 Z   

Ağaçlandrma 
Tekniği 

2+1+0 Z  13) Peyzaj plânlarna uygun uygulamalar yapmak. 

Ormanclk 
Yönetim Bilgisi 

2+0+0 Z   

Ormanclk 
Uygulamalar - 
II 

2+2+0 Z  14) Orman kaynaklar plânlamas, orman snrlamas, 
arazinin yorumlanmas ve mülkiyet çalşmalar 
yapmak, uydu görüntüleri ve hava fotoğraflarn 
ormanclk amaçlar doğrultusunda yorumlamak ve 
mevcut haritalar üzerine işlemek. 

Orman 
Amenajman 

2+2+0 Z   

Odun Dş 
Orman Ürünleri 

2+0+0 Z  15) Orman yangnlar ve zararllaryla mücadele, 
orman yollar ile orman yangn emniyet yolu ve 
şeritleri plânlamasn, etüdünü, yapmn, bakmn ve 
kontrolünü yapmak. 

Bitirme 
Çalşmas 

0+2+0 Z   

Seçmeli-1 2+0+0 S  16) Orman ekosistemleri, orman gen ve biyosfer 
rezervleri ile biyotop alanlarnn kurulmas, orman 
ağaç, ağaççk ve florasna ait gen koruma alanlarnn 
plânlanmas, kurulmas ve yönetilmesi işlerini 
yapmak. 

Seçmeli-2 2+0+0 S   

Milli Park 
Yönetimi 

2+0+0 S  17) Kent ormanclğ çalşmalar, orman çevre 
düzenlemesi, orman alanlarnda çevresel etki 
değerlendirmesi faaliyetlerini yapmak. 

Proje – II 2+0+0 S   

Korunan 
Alanlarn 
Planlanmas 

2+0+0 S  18) Orman ekosistemlerine ait flora ve faunayla ilgili 
iş ve işlemleri yapmak. 

Mera 
Amenajman 

2+0+0 S   

Kent 
Ormanclğ 

2+0+0 S  19) Orman ve ormanclkla ilgili yukardaki işlere 
benzer iş ve hizmetleri yapmak. 

Çevre Koruma 2+0+0 S   

Endüstriyel 
Ağaçlandrma 

2+0+0 S   
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Ormanclk Yönetim Bilgisi, Ormanclk İşletme Ekonomisi, Krsal 
Kalknma ve Yöneylem Araştrmas dersleri MÜDEK kapsamnda yaplan 
değişikliklerden dolay tablolarda iki kez yer almaktadr. Yalnzca 2016-
2017 eğitim-öğretim dönemi için geçerli olan bu durum nedeniyle bu 
dersler analizlerde tek ders olarak değerlendirilmiştir.  

 
5. Bulgular 

 Çalşmada, derslerle faaliyet konularnn eşleştirilmesi sonucunda 
4 adet tablodan 1578 adet kayt elde edilmiştir. Elde edilen bu kaytlar 
frekans tablolar yardmyla analiz edilerek Tablo 2 oluşturulmuştur. 

 
Tablo 2. Faaliyet konularnn tercihlerine ilişkin değerler  

Faaliyet Konusu 
Kayt 
Says 

Yüzde 

adet % 
1)Devlet ormanlarnda, Hazine arazilerinde, kamu kurum ve kuruluşlarna ait 
arazilerde, gerçek ve tüzel kişilere ait arazilerde ormanlar doğal ve yapay 
olarak kurmak. 

92 5.83 

2)Mevcut olan ormanlar dahil, ormanlarn bakm ve iyileştirilmesi, bozuk 
ormanlarn imar ve slahn yapmak. 

74 4.69 

3) Enerji ormanlar tesis ve bakmn yapmak. 79 5 
4) Orman ağaç, ağaççk ve florasna ait tohum üretimi ile aşlama faaliyetlerini 
yürütmek. 

63 3.99 

5)Orman ağaç ve ağaççklarna ait tohum ve ağaç slah faaliyetlerini yürütmek. 62 3.93 
6)Orman fidanlklar kurma, yönetme, işletme, orman fidan ve bitkisi nakli, 
standardizasyonu ve sertifikalandrlmas faaliyetlerini yürütmek. 

76 4.81 

7)Ağaçlandrma, erozyonla mücadele, sel ve çğ kontrolü, havza amenajman, 
entegre havza slah ve krsal kalknma plânlama, projelendirme ve uygulama 
çalşmalar yapmak. 

135 8.55 

8)Orman içi, kenar ve orman üst snr meralarn snrlarnn belirlenmesi, 
slah, korunmas, plânlanmas çalşmalarn yapmak. 

68 4.30 

9)Orman topraklarnn etüdü, analizi, slah ve bonitet belirlemesi, yetişme 
ortam analizi, envanteri ve mevcut haritalar üzerinde işaretleme çalşmalarn 
yapmak. 

83 5.26 

10)Orman alanlarnda av ve yaban hayvanlarnn çoğaltlmas, envanter 
çalşmalar ile orman ekosistemleriyle doğrudan ya da dolayl habitat bağlants 
olan yaban hayvanlarna ilişkin olarak avlak, koruma alan ve rezerv alan 
tefriki, plânlamas, tesisi, yönetimi işlerini yapmak. 

67 4.24 

11)Orman içi su kaynaklarnn geliştirilmesi, etüt, envanter, plânlama ve 
projelendirme çalşmalarn yapmak. 

87 5.55 
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12) Millî parklar, orman içi dinlenme ve mesire yerleri ile orman içi rekreasyon 
alanlarnn tespit, tefrik, envanter ve düzenlenmesi, rekreasyon yönetimi ve 
işletmeciliği, uzun devreli gelişme plân çalşmalar, ağaç röleve plânlar 
yapmak. 

110 6.97 

13) Peyzaj plânlarna uygun uygulamalar yapmak. 51 3.23 
14)Orman kaynaklar plânlamas, orman snrlamas, arazinin yorumlanmas ve 
mülkiyet çalşmalar yapmak, uydu görüntüleri ve hava fotoğraflarn 
ormanclk amaçlar doğrultusunda yorumlamak ve mevcut haritalar üzerine 
işlemek. 

139 8.81 

15)Orman yangnlar ve zararllaryla mücadele, orman yollar ile orman yangn 
emniyet yolu ve şeritleri plânlamasn, etüdünü, yapmn, bakmn ve 
kontrolünü yapmak. 

97 6.15 

16) Orman ekosistemleri, orman gen ve biyosfer rezervleri 
ile biyotop alanlarnn kurulmas, orman ağaç, ağaççk ve florasna ait gen 
koruma alanlarnn plânlanmas, kurulmas ve yönetilmesi işlerini yapmak. 

97 6.15 

17)Kent ormanclğ çalşmalar, orman çevre düzenlemesi, orman alanlarnda 
çevresel etki değerlendirmesi faaliyetlerini yapmak. 

65 4.12 

18)Orman ekosistemlerine ait flora ve faunayla ilgili iş ve işlemleri yapmak. 88 5.57 
19)Orman ve ormanclkla ilgili yukardaki işlere benzer iş ve hizmetleri 
yapmak. 

45 2.85 

TOPLAM 1578 100 
 
Tablo 2 incelendiğinde derslere karş en çok eşleştirilen faaliyet 

konular srasyla %8.81 ile 14 nolu faaliyet konusu olan “Orman 
kaynaklar plânlamas, orman snrlamas, arazinin yorumlanmas ve 
mülkiyet çalşmalar yapmak, uydu görüntüleri ve hava fotoğraflarn 
ormanclk amaçlar doğrultusunda yorumlamak ve mevcut haritalar 
üzerine işlemek”, %8.55 ile 7 nolu faaliyet konusu olan “Ağaçlandrma, 
erozyonla mücadele, sel ve çğ kontrolü, havza amenajman, entegre havza 
slah ve krsal kalknma plânlama, projelendirme ve uygulama çalşmalar 
yapmak” ve %6.97 ile 12 nolu faaliyet konusu olan “Millî parklar, orman 
içi dinlenme ve mesire yerleri ile orman içi rekreasyon alanlarnn tespit, 
tefrik, envanter ve düzenlenmesi, rekreasyon yönetimi ve işletmeciliği, 
uzun devreli gelişme plân çalşmalar, ağaç röleve plânlar yapmak” tr.  
En az eşleştirilen faaliyet konular srasyla %3.23 ile 13 nolu faaliyet 
konusu olan  “Peyzaj plânlarna uygun uygulamalar yapmak”, 5 nolu 
faaliyet konusu %3.93 ile “Orman ağaç ve ağaççklarna ait tohum ve ağaç 
slah faaliyetlerini yürütmek” ve %3.99 ile 4 nolu faaliyet konusu “Orman 
ağaç, ağaççk ve florasna ait tohum üretimi ile aşlama faaliyetlerini 
yürütmek”tir. Ayrca 19 nolu faaliyet konusu olan “Orman ve ormanclkla 
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ilgili yukardaki işlere benzer iş ve hizmetleri yapmak” %2.85 
eşleştirilmesine rağmen bu madde gelecekte olabilecek bir takm 
yeniliklere mesleğin uyumunu sağlamak amaçldr. Bu sebeple 19. madde 
en az eşleştirilmesine rağmen değerlendirme dşnda tutulmuştur.   

Analiz sonucunda ortalama ders başna yaklaşk 18 kayt 
düşmektedir. Frekans ve çapraz tablolarla kaytlarn derslere göre dağlm 
incelendiğinde toplam 98 dersten (proje, ormanclk uygulamalar, mesleki 
deneyim, bitirme çalşmas dahil), 51’nin ortalamann altnda değer aldğ 
belirlenmiştir. Beklendiği gibi Atatürk İlkeleri ve İnklap Tarihi – I ve II, 
Türk Dili – I ve II, İngilizce – I ve II dersleri 5531 Sayl Meslek 
Yasasnda belirtilen hiçbir faaliyet konusuyla ilişkilendirilmemiştir.  Söz 
konusu yasa ile en az eşleştirilen dersler srasyla, Orman Mühendisliğine 
Giriş (2 kayt), Analitik Kimya (2 kayt), Genel Fizik (2 kayt), Yöneylem 
Araştrmas (4 kayt) ve Tarmsal Ormanclktr (7 kayt). 5531 Sayl 
Meslek Yasas ile en çok eşleştirilen dersler ise srasyla, Orman Ekolojisi 
(71 kayt), Genel Ekoloji (61 kayt), Ormanclk İş Bilgisi ve Güvenliği 
(50 kayt), İklim Bilgisi (48 kayt), Ormanclk Yönetim Bilgisi (48 kayt) 
ve Ormanclk Politikas (47 kayt) dr.  

 

6. Sonuç ve Öneriler 

18. ve 19. yüzyllarda Orta ve Bat Avrupa’da ortaya çkan klasik 
ormanclk anlayş, Türkiye’de hem uygulamaya hem de orman 
mühendisliği eğitimine yansmştr. Günümüzde bu anlayş Türkiye’nin 
doğal, sosyal ve ekonomik koşullarna uymamakta, orman kaynaklarna 
toplum refah doğrultusunda ve bir sistem anlayş içinde müdahale 
etmede, böylece optimal ve sürdürülebilir bir yönetimi sağlamada yetersiz 
kalmaktadr (Daşdemir, 2014).  

Dünyadaki doğal kaynaklara olan talebin değişmesinin yannda 
özellikle Türkiye’de Orman Mühendisliği mesleği açsndan 5531 Sayl 
Meslek Kanununun çkmasda Orman Mühendisliği Eğitiminde uygulanan 
ders müfredatlarnn değişmesini zorunlu klmştr.  Bununla birlikte 
Türkiye’de yükseköğretimdeki Bologna süreci ve kaliteli eğitim sisteminin 
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göstergesi olarak kabul edilen MÜDEK’te bu değişimi gerekli klan diğer 
nedenler olarak karşmza çkmaktadr. Bu çalşmayla; pekçok program 
değişikliği geçiren KTÜ Orman Fakültesi Orman Mühendisliği ders 
müfredat incelenmeye ve değerlendirilmeye çalşlmştr. 

5531 Sayl Yetki Yasas, Bologna süreci ve MÜDEK kapsamnda 
Orman Mühendisliği ders müfredatnda yaplan değişiklikler üzerine az 
sayda çalşma (Ok ve Atc, 2006; Özden ve Ekici, 201; Ok, 2012; 
Daşdemir, 2014; Okan, 2015) bulunmaktadr. Bu çalşmalardaki ortak 
noktalardan biri ders müfredatnda yaplacak değişikliklerde konu ile ilgili 
tüm paydaşlarn görüşlerininde alnarak sürece dahil edilmeleridir. Sadece 
yöneticilerin vizyonlarna braklarak yaplan bu değişikliklerle, ne 
toplumsal beklentiler ne de bu programlardan mezun olan 
mühendislerimizin çağdaş ormanclk anlayşna sahip olmalar üzerinde 
yeterli etkileri olmayacaktr. ABD, Avustralya ve İsveç’deki 
üniversitelerin ormanclk eğitimleri içindeki sosyo-ekonomik içerikli 
derslerin pay %23-36 arasnda değişirken, Türkiye’de bu oranlar İstanbul 
Üniversitesi (İÜ) Orman Fakültesi Orman Mühendisliği bölümünde 1991 
ylnda %14 (Geray, 1991) ve 2013 ylnda %17, Bartn Üniversitesi (BÜ) 
Orman Fakültesi Orman Mühendisliği bölümünde yaklaşk %13-14 
(Daşdemir, 2014) ve zorunlu derslerin değerlendirildiği KTÜ Orman 
Fakültesi Orman Mühendisliği bölümünde ise yaklaşk %7.5 olarak 
gerçekleşmiştir. Daşdemir (1998) çalşmasnda, ormanclk örgütündeki 
yöneticilerin %92’sinin çeşitli nedenlerle orman fakültelerindeki eğitim ve 
öğretim sisteminden memnun olmadklar ve özellikle fakülte eğitiminin 
Türkiye ormanclğnn sorunlarn çözemediğini ve bu nedenle halkla 
ilişkiler, yönetim, ekonomi, planlama, işletme, muhasebe, hukuk gibi 
sosyal ve ekonomik içerikli derslere daha fazla ihtiyaç olduğunu 
saptamştr. Yüksek Öğretim Kurumunun (YÖK), Orman Fakültelerinde 
okutulan sosyo-ekonomik içerikli derslerin ağrlğnn arttrlmas 
yönündeki tavsiyesine rağmen KTÜ Orman Fakültesi Orman Mühendisliği 
Bölümünde yaplan müfredat değişiklikleri incelendiğinde konunun sadece 
fakülte yöneticilerin vizyonuna brakldğ ve bu alanda bir keyfiliğin 
yaşandğ sonucuna ulaşlmştr. Ayrca ksa süreler içinde ingilizce 
hazrlk program, ikinci öğretim uygulamalar vb. çabalar sonuçlar 
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düşünülmeden uygulanmaya konmuş kafa karşklğ ve başboşluk 
örneklerinden bir kaçdr. 

Türkiye’de ormanclk çalşmalar krsal kesimde yaşayan 
insanlarla sürekli çift yönlü bir iletişimi zorunlu klmaktadr. Bu iletişimin 
problemsiz yaşanabilmesi o bölgede görev yapan orman mühendislerinin 
sosyal becerilerine (iletişim kurabilme yeteneği, empati kurma becerisi 
vb.) bağldr. Bu kapsamda ormanclk eğitiminde önemli rol oynayan 
sosyo-ekonomik içerikli derslerin gerekliliğini ortaya koymaktadr. Oysa 
ders programlar hazrlanrken bu durum göz ard edilmektedir. Yine 5531 
Sayl Yasa ile snrlar belirlenen ve özel sektör eliyle 
gerçekleştirilebilecek faaliyet konularda ihmal edilmiştir. 45 seçmeli 
dersin 16 tanesini alan öğrenci diğer 29 dersle hiç bir ilgisi olmadan mezun 
olabilmektedir. Yine bir diğer öğrenci diğer 16 dersi alabilmekte ve başka 
29 dersle ilişkisi olamadan mezun olabilmektedir. Bir diğer öğrencide 
önceki iki öğrenciden farkl olarak 13 farkl ders alarak mezun 
olabilmektedir. 16 seçmeli ders 8 dönemlik eğitimin yaklaşk 3 dönemini 
kapsamaktadr. Oysa 3 öğrencide farkl dersler almalarna karşn ayn 
orman mühendisliği diplomasna sahip olmaktadr. Seçmeli ders saylarn 
abartl bir şekilde artrmak, orman mühendisliği eğitimini sulandrmakla 
sonuçlanmştr.  

MÜDEK kapsamnda yaplan son değişiklikle oluşturulan 1. Snf 
program incelendiğinde, 14 zorunlu dersten 9’unun, 4 seçmeli dersten de 
1’inin 5531 Sayl Yasadaki faaliyetlerle ilişkisi ya yoktur yada yok 
denecek kadar azdr. Zaten faaliyet konularn karşlamakta yetersiz olan 
programlara ilave olarak bu tür derslerin eklenmesi öğrencilerin meslek 
yasasndaki haklarn yeterince kullanmalarn engelleyerek, bilgi ve 
zaman kaybna yol açabilecektir. Ayrca pekçok dersin sonraki 
dönemlerdeki derslerle doğrudan bir bağlants bulunmamaktadr. Bu da 
derslerin birçoğunun birbirlerine altlk oluşturmasn engellemekte ve 
öğrencilerin bilgilerini pekiştirmelerini ve kalc klmalarn olumsuz 
etkilemektedir. MÜDEK kapsamnda müfredata konulan (Mesleki 
ingilizce I ve II, matematiksel modelleme, çiçekli bitkiler gibi) seçmeli 
derslerin saylarndaki artşa rağmen ilişkilendirilme saylar oldukça 
düşüktür. Bunun sebebi yeni oluşturulan bir çok seçmeli dersin zorunlu 
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dersler kapsamnda verilen derslerden zorlama bir biçimde türetilmiş 
olmalardr.  

KTÜ Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü ders 
müfradatnda yaplan değişikliklerin sonuçlar ilerleyen yllarda daha net 
olarak analiz edilebilecektir. Bu programn olumsuzluklarn minimize 
etmek amacyla en ksa sürede yeni bir müfredatn hazrlanmasna 
başlanmaldr. Öncelikle konu ile ilgili paydaşlarn (Üniversiteler, Orman 
Genel Müdürülüğü, Orman Mühendisleri Odas, Türkiye Ormanclar 
Derneği, Özel Ormanclk Büro ve Şirketleri gibi) katlm sağlanarak 
başta meslek yasas olmak üzere toplum taleplerine, çağdaş ormanclk 
anlayşna ve bilimsel çalşmalar teşvike yönelik olarak 
gerçekleştirilmelidir.  
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ÖZET  

Ülkemizin ekonomik sisteminde 1980’den sonra yaşanan değişiklikler ve aşr 
istihdam yönünde alnan tedbirler yannda Orman Fakültesi saylarnn arz talep 
dengesini gözetmeksizin ayn yllar içinde kuruluşunun gerçekleşmesi (1992 ylnda 6 yeni 
fakülte açlmştr) ve buna bağl olarak verilen mezun saysnn artmas, orman 
mühendislerinin uzun yllar boyunca en önemli istihdam yeri olan devlet orman 
teşkilatlarnda istihdam edilmelerini güçleştirmiş ve bu nedenle işsiz orman mühendisleri 
says hzla artmaya başlamştr. Ancak 2006 ylnda yürürlüğe giren 5531 sayl “Orman 
Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 
Hakknda Kanun” orman mühendislerinin devlet orman teşkilat dşnda da özel sektörde 
de çalşmalarna imkân sağlanmş ve orman mühendisleri için yeni bir dönem 
başlamştr.  Meslek Kanunun 4 üncü maddesindeki mesleki faaliyet konular ile 5 inci 
maddesindeki mesleki hak ve yetkileri incelendiğinde, Kanunun Türkiye ormanclğ için 
yeni fakat bir o kadar da gerekli olan orman biyotop çalşmalar, biyosfer rezervlerinin 
kurulmas, orman içi su kaynaklar, orman kaynaklarnn stok değerinin ve işlevsel akm 
değerlerinin belirlenmesi, sertifikasyon gibi kavramlara mevzuatta yer vermesi yannda 
bu yasaya istinaden kurulan özel ormanclk şirket ve çalşanlarnn talepleri karşsnda 
Orman Mühendisliği Bölümlerinin eğitim-öğretim programlarnda yeniliğe gitmeleri 
gerekliliği ortaya çkarmştr. Fakat, Fakültelerimizde bu değişimi gerçekleştirmek 
istenildiği kadar hzl gerçekleşmemektedir. Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi 
Orman Mühendisliği, ilk olarak kuruluş aşamasnda hazrladğ (1992 ylndaki) eğitim 
öğretim müfredat program üzerinde 2012 ylnda Bologna Süreci kapsamnda başlattğ 
yenileme çalşmasn 2014 ylnda tamamlamştr. Burada sunulan bildiride, 5531 sayl 
Kanunun, Kastamonu Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü’nün 
eğitim ve öğretim programnn şekillenmesine yaptğ katklar ile Bölüm Müfredat 
Programnn Kanunun 4 üncü maddesindeki mesleki faaliyet konular ile 5 inci 
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maddesindeki mesleki hak ve yetkilerini ne oranda karşlayabildiği hususlarn 
irdelenecek ve öneriler yapmaktr. 

Anahtar Kelimeler: 5531 Sayl Meslek Yasas, Eğitim-Öğretim, Orman 
Mühendisliği, Kastamonu 

 

1. Giriş 

Meslek yasalar, bir yandan kişilerin mesleğinin görev alanlarna 
giren konularn snrlarn belirlerken, diğer taraftan görev konularnn 
diğer meslek disiplinlerince aşndrlmasnn da önüne geçilmesini 
sağlamaktadr. Bu anlayşta, 2006 ylnda yürürlüğe giren 5531 sayl 
“Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri 
Endüstri Mühendisliği Hakknda Kanun” ile orman mühendislerinin de 
yetki, sorumluluk ve çalşma alanlar tanmlanarak yasal bir dayanağa 
kavuşturulmuştur. Söz konusu yasa ile kurulacak serbest ormanclk 
bürolar araclğyla orman mühendislerinin devlet orman teşkilat dşnda 
özel sektörde de çalşmalarna imkân sağlanmştr (Girgin 2011). Böylece, 
kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde yeterli miktarda orman 
mühendisi ve ormanc teknik elemanlar istihdam edilememesi sonucu 
olarak ortaya çkan açğn hizmet satn alma yoluyla kapatlmasnda da bu 
meslek yasas önem kazanmştr (Girgin, 2009a). Bunlara ek olarak, 
Kanunun 4 üncü maddesindeki mesleki faaliyet konular ile 5 inci 
maddesindeki mesleki hak ve yetkileri incelendiğinde Türkiye ormanclğ 
için yeni fakat bir o kadar da gerekli olan orman biyotop çalşmalar, 
biyosfer rezervlerinin kurulmas, orman içi su kaynaklar, orman 
kaynaklarnn stok değerinin ve işlevsel akm değerlerinin belirlenmesi, 
sertifikasyon kavramlarnn da mevzuatta yer almas Türkiye Ormanclğ 
yannda Dünya Ormanclğ için de kazanm olmuştur.  

Günümüzde çevre sorunlar son yllarda giderek artş göstermekte 
ve ulusal ülkeler bu konunun ciddiyetini giderek daha fazla kavramaya 
başlamşlardr. Bunun nedeni, çevre sorunlarnn snr tanmakszn insan 
hayatn, her yerde tehdit eder olmasdr. Son yllarda dünyada olan iklim 
değişiklikleri, scaklklarn artmas, buzullarn erimesi, erozyon, çölleşeme, 
orman yangnlar, frtnalar ve doğal bitki örtüsün değişim göstermesi 
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uluslararas alanda birçok ülkenin beraber hareket etmesini sağlamş, 
çevreyi tehdit eden bu tarz durumlar uluslararas sorun olarak saylmaktan 
çok, küresel sorunlar olarak kabul edilmiştir. Küreselleşmenin de etkisiyle 
çevre sorunlar 70 ve 80’li yllarda uluslararas boyutta konuşulmaya 
başlanmş ve Birleşmiş Milletler çevre ve insan konferans Stockholm’de 
toplanarak ilk defa çevre sorunlar küresel boyutta tartşlmştr. Ozon 
tabakasnn delinmesi, buzullarn erimesi, mevsimlerin değişmesi, 
ormanlarn azalmas gibi çevreyi tehdit eden tehlikelerin farkna 
varlmasyla çevre konusunda ülkeler sorumluluklar üstlenmiş, bunun 
sonucunda küresel boyutta önlemler alnmaya başlanmş ve dünyamz 
tehdit eden bu çevre sorunlarnn çözülmesi için uluslararas işbirliği 
sağlanmas bir gereklilik olmuştur. Bu sorunlar küresel boyutta çözmek 
için bir araya gelen ülkeler birçok anlaşmalara imza koymuşlardr. 
Bunlardan 1992 ylnda Rio’da imzalanan Birleşmiş Milletler İklim 
Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ile 1997’de imzalanan ve 16 Şubat 2005 
tarihinde yürürlüğe giren Kyoto Protokolü olarak bilinen anlaşmalar ön 
plana çkmaktadr. Bu anlaşmalara imza koyan ülkelerin ortak görüş olarak 
birleştiği konulardan birisi de, bu gibi çevre problemlerinin çoğunun 
temelinde ormanlarn tahrip ve yok ediliyor olmasdr. Bu nedenle, 
yaplmas gereken yasal düzenlemeler yannda, iyi eğitilmiş orman 
mühendislerine ve ormanc teknik elemanlara ihtiyaç duyulduğu bu 
toplantlarda dile getirilmiştir.   

Ülkemizde, orman rejimi içindeki alanlar ülke yüzeyinin %27’sini 
kaplamaktadr. 2873 Sayl Milli Parklar Kanunu, 4122 sayl Milli 
Ağaçlandrma ve Erozyon Kontrolü Seferberlik Kanunu, 4342 sayl Mera 
Kanunu ve 4915 sayl Kara Avclğ Kanunu’nun orman idaresine ve 
ağrlkl olarak orman mühendislerine yüklediği görev ve sorumluluklar 
düşünüldüğünde; hem ormanclk hem de orman mühendislerinin görev 
alannn hemen hemen ülkemizin tamamn kapsadğ görülür. Türkiye’nin 
taraf olduğu, çevrenin ve doğal kaynaklarn, özellikle flora ve faunann 
korunmasna ve ticaretine ilişkin uluslararas sözleşmeler de Orman 
Mühendislerinin görevlerini çoğaltmakta ve sorumluluk alanlarn 
genişletmektedir (Anonim, 2006). Bu nedenlerle bu yaplacak her türlü 
düzenlemeler ve çalşmalar hem Ülkemiz ormanclğ hem de Dünya 
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ormanclğ için önem kazanmaktadr. Bu açlardan değerlendirildiğinde, 
5531 sayl yasa ile Orman Mühendislerinin yapabileceği işlere, yetki ve 
sorumluluklarna resmiyet kazandrlmas ve istihdamn sağlanmas 
yannda, Orman Mühendislerinin Avrupa Birliği sürecinde de istenilen 
düzenlenmiş meslekler statüsüne girmesini sağlayarak, Uluslararas serbest 
dolaşmn da alt yapsn oluşturmuştur (Girgin, 2009b; Öztürk ve Ark., 
2010). 

Ülkemiz ormanclğndaki tüm bu gelişmeler, doğal olarak Orman 
Mühendislerinin 5531 sayl Kanunun 4. ve 5. maddesindeki mesleki 
faaliyet konular ile mesleki hak ve yetkilerini gerçekleştirme becerileri ile 
donatlmas için ormanclk eğitim ve öğretiminin de dönüştürülmesi 
gerekliliğini de başlatmştr (Türker ve Durusoy, 2008). Atakan ve 
Arkadaşlar tarafndan (2010) 2009 ylnda Artvin İlinde gerçekleştirilen, 
5531 sayl yasa kapsamnda kurulan serbest ormanclk büro sahipleri ve 
çalşanlar (5 farkl büroda) ile söz konusu yasann uygulanmasna ilişkin 
bir anket çalşmas, mezunlarn ormanclk eğitim ve öğretiminin 
dönüştürülmesindeki beklentilerini yanstmas açsndan önem 
kazanmaktadr. Anket çalşmas sonucunda, katlmclar uygulamaya 
yönelik derslerin ağrlğnn attrlmasn ve yeni gelişmelere uygun olarak 
müfredata yeni derslerin eklenmesini istemişlerdir. Lisans eğitimi 
srasndaki stajn daha verimli olmas katlmclarn ortak görüşü olarak 
vurgulanmştr. Ankete katlanlara müfredata eklenmesi gereken derslerle 
ilgili önerileri sorulduğunda tüm katlmclarn ARCGIS, Netcad vb. 
bilişim derslerinin müfredata eklenmesinin serbest ormanclk bürosunda 
faaliyetlerin yerine getirilmesi esasnda yararl olacağ görüşünü 
belirtmişlerdir. Ayrca, halkla ilişkiler, iletişim, hitabet vb. toplumsal 
içerikli derslerin müfredatta yer almasn istemişlerdir. Sezgin ve Ekici 
tarafndan (2010) 2008 ylnda Özel Ormanclk Şirketlerinde çalşan, 
Ülkemiz farkl Orman Fakültelerinden mezun 30 orman mühendisinin 
katlm ile yaptklar anket çalşmas sonucunda, Orman Fakültelerinde 
özel sektör girişimciliğine yönelik derslerin müfredata eklenmesi, verimli 
staj ve farkl ülkelerde (Suriye, Irak, Gürcistan ve Türk Cumhuriyetleri) 
özel ormanclk şirket ve bürolarnn çalştrlmas potansiyelinin 
değerlendirilebilmesi için OMO ya da Orman Fakültelerinin bu ülkelerin 



TMMOB ORMAN MÜHENDİSLERİ  ODASI w w w.ormuh.org.tr

86
32 

 

dilleri ve yurtdş çalşma izinleri konusunda seminerler düzenlemesinin 
sağlamas önerilmiştir. 

Burada sunulan çalşmada, 5531 sayl Kanunun, Kastamonu 
Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü’nün eğitim 
ve öğretim programnn şekillenmesine yaptğ katklar ile Bölüm 
Müfredat Programnn Kanunun 4 üncü maddesindeki mesleki faaliyet 
konular ile 5 inci maddesindeki mesleki hak ve yetkilerini ne oranda 
karşlayabildiği hususlarn irdelenecek ve öneriler yapmaktr.  

 

2. Kastamonu Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği 
Bölümü ve Müfredat Programndaki Gelişmeler 

Kastamonu Orman Fakültesi 1992 ylnda Gazi Üniversitesi'ne 
bağl olarak kurulmuştur. 1998-1999 Öğretim Ylnda Kastamonu Orman 
Fakültesi bünyesinde Orman Mühendisliği Bölümü'nün açlmas ve ilk 
olarak 30 öğrenci alnmasnn kararlaştrlmş ve Eylül 1998’de eğitim-
öğretime başlanmştr. 2006 tarihli kararla Kastamonu Üniversitesi'nin 
kurulmasyla Fakültemiz Gazi Üniversitesi’nden ayrlarak Kastamonu 
Üniversitesi'ne bağlanmştr.  

Ülkemizde ilk Orman Fakültesi 1948 ylnda İstanbul 
Üniversitesi’nde kurulmuştur (Çizelge 1). Bunu 1971 ylnda Karadeniz 
Teknik Üniversitesi’nde kurulan ikinci fakülte takip etmiştir. 1992 ylna 
gelindiğinde ise Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi de dahil 6 yeni 
orman fakültesi kuruluşu gerçekleştirilmiştir. Daha sonraki yllarda bu 
sayya 4 yeni Orman Fakültesi de eklenerek Ülkemizdeki say 12’ye 
yükselmiştir. Kastamonu Orman Fakültesi 1998 ylnda bünyesinde Orman 
Mühendisliği Bölümü'nün açlmas ile eğitim-öğretime başlamştr. 1980’li 
yllara gelinceye kadar Orman Fakültelerinden mezun olan orman 
mühendisleri ksa sürede Kamu sektöründe işe başlayabilirken, Ülkemizde 
karma ekonomik sistem yerine liberal ekonomik sistemin uygulamaya 
konulmas, kamu kurumlarnda aşr istihdamn önlenmesine yönelik 
tedbirlerin alnmas fakülteden mezun olup mesleğe başlama dönemini 
bitirmiş, kamu sektörünce ancak birkaç ylda bir orman mühendisi 
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alnmaya başlanmştr. Buna 1992 ylndan itibaren yeni kurulan orman 
fakülteleri mezunlar da eklenince arz talep dengesizliği iyice artmş ve 
orman mühendislerinin büyük bir ksm artk kamu sektöründe çalşamama 
durumuna gelmiştir.  

Çizelge 1: Ülkemizde Orman Fakülteleri ve kuruluş yllar. 

• İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi (1948) 
• Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi (1971) 
• Artvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi (1992) 
• Bartn Üniversitesi, Orman Fakültesi (1992) 
• Düzce Üniversitesi, Orman Fakültesi (1992) 
• Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Orman Fakültesi (1992) 
• Kastamonu Üniversitesi, Orman Fakültesi (1992) 
• Süleyman Demirel Üniversitesi, Orman Fakültesi (1992) 
• Çankr Üniversitesi, Orman Fakültesi (1995) 
• İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Orman Fakültesi (2010) 

 

Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi,  ülkemizin sahip olduğu 
orman alanlarnn korunmasnda ve geliştirilmesinde, ekonomik ve sosyal 
gelişmelere paralel olarak değerlendirilmesinde ihtiyaç duyulan insan 
gücünün en kaliteli düzeyde yetiştirilmesini amaç edinmiştir. Fakültenin 
temel hedefi zengin biyolojik çeşitliliğe sahip olan ülkemizin 
kaynaklarnn korunmas, geliştirilmesi, insanlğn hizmetine sunulmasnda 
öncü olacak elemanlarn yetiştirilmesine yönelik eğitim ve öğretim 
seviyesini yükseltmektir. Eğitim-öğretim, faaliyetleri, bilimsel çalşmalar 
ve sosyal etkinlikler çok yönlü olarak sürdürülmektedir. 

Bu amaçlar doğrultusunda Orman Mühendisleri için hazrlanan 
Eğitim Öğretim Müfredat, Ülkemizin ilk kurulan İstanbul Üniversitesi ve 
daha sonra kurulan Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültelerinin 
müfredatndan çok farkl değildir (Çizelge 2). Bunun kanaatimce 4 ana 
nedeni bulunmaktadr; (1) Bölüm kuruluş aşamasnda istenen ders 
programnn hazrlanmas aşamasndaki çalşmalar, Ülkemiz ve Dünya 
ormanlarnda ve ormanclğnda meydana gelen değişimlere göre değil, 
Üniversitede ve Fakültede mevcut kişilere ve bu kişilerin çalşma 
konularna göre kararlaştrlmas, (2) Yeni kurulan Orman Mühendisliği 
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Bölümünün Eğitim-Öğretimini sağlayacak Öğretim Eleman ihtiyacnn 
çoğunlukla bu iki Üniversiteden karşlanmas nedeniyle farkl konularda 
dersler üzerinde durulmamştr, (3) Kastamonu orman Fakültesi ile beraber 
ayn yl içinde yakn İllerde de Orman Fakültelerinin açlmas (baknz 
Çizelge 1), (4) Fakülte Dekanlar toplantlarnda vurgulanan, öğrencilerin 
farkl programlar kapsamnda Fakülteler aras geçişlerini kolaylaştrmak 
amacyla ders müfredatlarnn belli oranlarda benzer olmas yönündeki 
görüşleridir.  

Çizelge 2: Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Orman 
Mühendisliği Bölümü Müfredat  

 
1. YARIYIL DERSLERİ 

Ders Kodu DERSİN ADI  TEO PRA KRE 
5310117 Genel Botanik 2 2 3 
5310119 Meteoroloji ve Klimatoloji  2 0 2 
5310121 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanm  1 2 2 
5310123 Matematik I  2 0 2 
5310125 Genel Kimya 2 2 3 

 Toplam 9 6 12 
5310127 Türk Dili I 2 0 2 
5310129 Yabanc Dil I 2 0 2 
5310131 Atatürk İlk. ve İnk.Tar.I 2 0 2 

 TOPLAM 15 6 18 
 

2. YARIYIL DERSLERİ 
Ders Kodu DERSİN ADI  TEO PRA KRE 

5310120 Matematik II 2 0 2 
5310122 İstatistik Yöntemler  2 2 3 
5310124 Jeoloji  2 0 2 

5310126 Temel Bilgisayar Bilgisi ve FORTRAN  
Programlama  Dili  2 2 3 

5310128 Zooloji  2 2 3 
 Toplam 10 6  

5310130 Türk Dili II 2 0 2 
5310132 Yabanc Dil II 2 0 2 
5310134 Atatürk İlk. ve İnk.Tar. II 2 0 2 

                                TOPLAM 16 6 19 
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3. YARIYIL DERSLERİ 
Ders Kodu DERSİN ADI TEO PRA KRE 

5310237 Gymnospermae 2 2 3 
5310239 Toprak İlmi 2 2 3 
5310241 Fitopatoloji 2 0 2 
5310243 Ağaç Fizyolojisi   2 0 2 
5310245 Teknik Resim  2 2 3 
5310247 Odun Anatomisi  2 0 2 
5310249 Genel Fizik 2 0 2 
5310251 Ölçme  Bilgisi  2 2 3 

 TOPLAM 16 8 20 
 

4. YARIYIL DERSLERİ 
Ders Kodu DERSİN ADI  TEO PRA KRE 

5310242 Angiospermae 2 2 3 
5310244 Orman Ekolojisi 2 2 3 
5310246 Ekonomi  2 0 2 
5310248 Orman Entomolojisi 2 2 3 
5310250 Ormanclk Hukuku 2 0 2 
5310252 Halkla İlişkiler   2 0 2 
5310254 Korunan  Alanlar   2 0 2 
5310256 Muhasebe  2 0 2 

  TOPLAM 16 6 19 
 

5. YARIYIL DERSLERİ 
Ders Kodu DERSİN ADI  TEO PRA KRE 

5310353 Silvikültürün Temel Esaslar  2 0 2 
5310355 Orman Yollar 2 2 3 
5310357 Yaban Hayat Bilgisi  2 0 2 
5310359 Toprak Koruma    2 0 2 
5310361 Dendrometri 2 2 3 
5310363 Foto Yorumlama ve  Uzaktan Alglama 2 0 2 
5310365 Ağaç Malzeme Teknolojisi    2 0 2 
5310367 Pazarlama   2 0 2 

 TOPLAM 16 4 18 
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6. YARIYIL DERSLERİ 
Ders Kodu DERSİN ADI  TEO PRA KRE 

5310358 Silvikültür  Tekniği  2 2 3 
5310360 Havza Amenajman  2 0 2 
5310362 Orman Transport  Tekniği  2 2 3 
5310364 Orman Bakm  2 0 2 
5310366 Orman Haslat  Bilgisi   2 2 3 
5310368 Orman Ürünlerinden Faydalanma  2 0 2 
5310370 Sel ve  Çğ Kontrolü  2 0 2 
5310372 Ormanclk  Politikas  2 0 2 

 TOPLAM 16 6 19 
 

7. YARIYIL DERSLERİ 
Ders Kodu DERSİN ADI  TEO PRA KRE 

5310475 Orman İşletme Ekonomisi  2 2 3 
5310477 Mesleki Uygulama  ve  Bitirme  Ödevi   0 4 2 
5310479 Orman Amenajman Esaslar   2 0 2 
5310481 Ormanclk İş Bilgisi  2 0 2 
5310483 Fidanlk Tekniği  2 0 2 
5310485 Tohum Teknolojisi  2 0 2 
5310487 Mera Amenajman    2 0 2 

 Seçimlik 1 2 0 2 
 Seçimlik 2 2 0 2 
 TOPLAM 16 6 19 

 
8. YARIYIL DERSLERİ 

Ders Kodu DERSİN ADI  TEO PRA KRE 
5310476 Ağaçlandrma   2 2 3 
5310478 Ormanclk Yönetim Bilgisi 2 0 2 
5310480 Mesleki Uygulama ve Bitirme  ödevi   0 4 2 
5310482 Orman Koruma    2 2 3 
5310484 Orman Amenajman   2 2 3 
5310486 Bitki Islah  2 0 2 

 Seçimlik 3 2 0 2 
 Seçimlik 4 2 0 2 
 TOPLAM 14 10 19 
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SEÇMELİK DERSLER 
SEÇMELİK – 1 

Ders Kodu SEÇMELİK DERSİN ADI  TEO PRA KRE 

5310401 Çevre Koruma 2 0 2 

5310403 Ağaç Morfolojisi 2 0 2 

5310405 Doğa Turizmi 2 0 2 

5310407 Arazi Snflandrlmas 2 0 2 

 
SEÇMELİK – 2 

Ders Kodu SEÇMELİK DERSİN ADI  TEO PRA KRE 

5310409 Tarmsal Ormanclk  2 0 2 

5310411 Orman İçi Su Ürünleri 2 0 2 

5310413 Özel Nitelikli Ağaçlandrmalar 2 0 2 

5310415 Geofitler 2 0 2 

 
SEÇMELİK – 3 

Ders Kodu SEÇMELİK DERSİN ADI  TEO PRA KRE 

5310402 Enerji Ormanclğ 2 0 2 

5310404 Mikro Üretim 2 0 2 

5310406 Süs Bitkileri 2 0 2 

5310408 Doğal Afetler 2 0 2 

 
SEÇMELİK – 4 

Ders Kodu SEÇMELİK DERSİN ADI  TEO PRA KRE 

5310410 Odun Zararlar 2 0 2 

5310412 Bitki Sosyolojisi 2 0 2 

5310414 Park-Bahçe Peyzaj Mimarisi 2 0 2 

5310416 Diri Örtü 2 0 2 

 
  2006 ylnda yürürlüğe giren 5531 sayl “Orman Mühendisliği, 

Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 
Hakknda Kanun” diğer orman fakülteleri gibi Kastamonu Üniversitesi 
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Orman Fakültesi tarafndan da çok olumlu karşlanmştr. Bu konuda 
üzerine düşeni yapabilmek için bir gayret içine de girmiş olmakla beraber, 
Eğitim-Öğretim Müfredatnda bu konuda genel bir düzenleme yapmasna 
mevcut öğretim eleman kadrosu ve teknik altyap imkânlar izin 
vermemiştir. Ülkemiz orman mühendisliği bölümünde öğretim eleman 
says yetersiz (Çizelge 3) ve bunlarn ABD’larna dağlm düzenli 
değildir. Bununla beraber, kabul edilen yasann asl muhatab olacak 
öğrencilerin bu yasann getirdiği haklar öğrenmeleri konusunda 
bilgilendirme sunumlar tüm fakültelerde öğrencilere yaplmştr.  

 

Çizelge 3: Orman Mühendisliği Bölümü öğretim elemanlarnn says. 

 

Not: Veriler 2016 ylnda Bursa Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi ev sahipliğinde düzenlenen Orman 
Fakülteleri Dekanlar Toplantsndan alnmştr. 
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Yasann 2006 ylnda yürürlüğe girmesi Orman Fakültelerinin 
Eğitim-Öğretim müfredatlarn gözden geçirmeleri bakmndan da bir şans 
olmuştur. Şöyle ki, 2006 yl itibariyle, Yüksek Öğretim Kurulu, Bologna 
Süreci kapsamnda Ülke üniversitelerinin tümünün Eğitim-Öğretim 
programlarn ve çktlarn yeniden gözden geçirmelerini zorunlu tutarak 
müfredat programlarnda bir yenilik süreci başlatmştr. Bunun önemini 
kavrayan, yeterli ve donanml öğretim elemanna da sahip olan 
Üniversiteler ve Fakülteler bunu bir frsat bilerek öğrencilerini Ulusal ve 
Uluslararas yeni gelişmelerden haberdar olacak ve yararlanacak şekilde 
eğitim-öğretim programlarn yenilemişlerdir.  

Kastamonu Orman Fakültesi Orman Mühendisliği bu yenileme 
sürecini, 2012 ylnda 5531 sayl Meslek Yasasn da dikkate alarak 
Bologna Süreci kapsamnda başlatmştr. 2014 yl itibariyle Kastamonu 
Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Yeni Müfredat Program 
tamamlanmştr (Çizelge 4). Fakat Ülkemiz ve Dünya ormanlarnda ve 
ormanclğnda meydana gelen değişimlere göre Eğitim-öğretim 
müfredatnda yaplmas düşünülen değişiklikler birçok sebepten dolay 
arzu edildiği şekilde değildir. Bununla beraber, seçmeli derslerin Yeni 
Müfredat içinde saysnn ve dönemlerinin arttrlmas yeni gelişmelere 
uygun olarak farkl ormanclk konularnn müfredat içine alnmasn ve 
öğrencilerin bu konularda bilgilendirilmesini hzlandrmas Orman 
Mühendisliği Bölümü için sevindirici bir gelişmedir.  

 

Çizelge 4: Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği 
Bölümü yeni ders program taslağ 

GÜZ YARIYILI DERS LİSTESİ 

Kodu Dersin Ad 
Saat 

(D+U) 
Yerel 
Kredi 

AK
TS Türü Dili 

ORM101 İklim Bilgisi 2+0 2 4 Zorunlu Türkçe 
ORM103 Genel Botanik 2+1 2,5 5 Zorunlu Türkçe 
ORM105 Temel Bilgi Teknolojileri  2+0 2 4 Zorunlu Türkçe 
MAT101 Genel Matematik 3+0 3 4 Zorunlu Türkçe 
KIM101 Genel Kimya 2+0 2 4 Zorunlu Türkçe 
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AIITL101 Atatürk İlkeleri ve İnklap 
Tarihi-I 2+0 2 2 Zorunlu Türkçe 

TDL103 Türk Dili – I 2+0 2 2 Zorunlu Türkçe 
YDL105 İngilizce – I 2+0 2 2 Zorunlu Türkçe 

SEC
1* 

SEC1
01 Ağaç Morfolojisi 2+0 2 3 Seçmeli Türkçe 

SEC1
03 

Doğada Hayatta Kalma 
Teknikleri ve İlkyardm 2+0 2 3 Seçmeli Türkçe 

SEC1
05 Genel Hukuk 2+0 2 3 Seçmeli Türkçe 

Güz Dönemi Toplam** 19+1 19,5 30     
*SEC1 ders grubundan 3 AKTS ders seçilecektir. **Normal dönem AKTS 30'dur. 
      

BAHAR YARIYILI DERS LİSTESİ 

Kodu Dersin Ad 
Saat 

(D+U) 
Yerel 
Kredi 

AK
TS Türü Dili 

ORM102 Ölçme ve Harita Bilgisi 2+1 2,5 5 Zorunlu Türkçe 
ORM104 Biyometri 2+2 3 5 Zorunlu Türkçe 
ORM106 Ekonomi 2+0 2 3 Zorunlu Türkçe 
ORM108 Genel Zooloji 2+1 2,5 5 Zorunlu Türkçe 

AIITL102 Atatürk İlkeleri ve İnklâp 
Tarihi-II 2+0 2 2 Zorunlu Türkçe 

TDL104 Türk Dili – II 2+0 2 2 Zorunlu Türkçe 
YDL106 İngilizce – II 2+0 2 2 Zorunlu Türkçe 

SEC
2* 

SEC1
02 Türkiye Floras 2+0 2 3 Seçmeli Türkçe 

SEC1
04 

Bilgisayar Destekli Teknik 
Resim 2+0 2 3 Seçmeli Türkçe 

SEC
3* 

SEC1
06 Bitki Sistematiği 2+0 2 3 Seçmeli Türkçe 

SEC1
08 

Ormanclkta Meslek Etiği 
ve Deontolojisi 2+0 2 3 Seçmeli Türkçe 

SEC1
10 Fotoğrafçlk 2+0 2 3 Seçmeli Türkçe 

Bahar Dönemi Toplam** 18+4 20 30     
*SEC2 ve SEC3 ders grubundan 3’er AKTS ders seçilecektir. **Normal dönem AKTS 
30'dur. 
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2. SINIF 

GÜZ YARIYILI DERS LİSTESİ 

Kodu Dersin Ad 
Saat 

(D+U) 
Yerel 
Kredi

AK
TS Türü Dili 

ORM201 Foto Yorumlama ve 
Uzaktan Alglama 2+0 2 4 Zorunlu Türkçe 

ORM203 Yaban Hayat Bilgisi  2+0 2 4 Zorunlu Türkçe 
ORM205 Gymnospermae 2+2 3 5 Zorunlu Türkçe 
ORM207 Toprak İlmi  2+2 3 5 Zorunlu Türkçe 
ORM209 Ormanclk Hukuku 2+0 2 3 Zorunlu Türkçe 

SEC
4* 

SEC2
01 

Bilgisayar Destekli 
İstatistik Uygulamalar 2+0 2 3 Seçmeli Türkçe 

SEC2
03 Muhasebe 2+0 2 3 Seçmeli Türkçe 

SEC2
05 

Yaban Hayvanlar 
Envanteri 2+0 2 3 Seçmeli Türkçe 

SEC
5* 

SEC2
07 Herpataloji 2+0 2 3 Seçmeli Türkçe 

SEC2
09 Küresel İklim Değişikliği 2+0 2 3 Seçmeli Türkçe 

SEC2
11 Mesleki İngilizce 2+0 2 3 Seçmeli Türkçe 

SEC
6*  ALAN DIŞI 2+0 2 3 Seçmeli Türkçe 

Güz Dönemi Toplam** 16+4 18 30     

*SEC4, SEC5 ve SEC6 ders grubundan 3’er AKTS ders seçilecektir. **Normal dönem 
AKTS 30'dur. 

      

BAHAR YARIYILI DERS LİSTESİ 

Kodu Dersin Ad 
Saat 

(D+U) 
Yerel 
Kredi

AK
TS Türü Dili 

ORM202 Ormanclkta CBS 
Uygulamalar 2+1 2,5 4 Zorunlu Türkçe 

ORM204 Dendrometri 2+1 2,5 4 Zorunlu Türkçe 
ORM206 Angiospermae 2+2 3 5 Zorunlu Türkçe 

ORM208 Ormanclkta İş Sağlğ 
ve Güvenliği  2+1 2,5 4 Zorunlu Türkçe 

ORM210 Orman Ekolojisi 2+2 3 4 Zorunlu Türkçe 
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SEC
7* 

SEC2
02 Bitki Coğrafyas 2+0 2 3 Seçmeli Türkçe 

SEC2
04 Entomolojiye Giriş  2+0 2 3 Seçmeli Türkçe 

SEC
8* 

SEC2
06 Ağaç Fizyolojisi 2+0 2 3 Seçmeli Türkçe 

SEC2
08 Yöneylem Araştrmas 2+0 2 3 Seçmeli Türkçe 

SEC
9*  ALAN DIŞI 2+0 2 3 Seçmeli Türkçe 

Bahar Dönemi Toplam** 16+7 19,5 30     

*SEC7, SEC8 ve SEC9 ders grubundan 3’er AKTS ders seçilecektir. **Normal dönem 
AKTS 30'dur. 
 

3. SINIF 

GÜZ YARIYILI DERS LİSTESİ 

Kodu Dersin Ad 
Saat 

(D+U) 
Yerel 
Kredi

AK
TS Türü Dili 

ORM301 Orman Yollar 2+1 2,5 3 Zorunlu Türkçe 

ORM303 
Silvikültürün Temel 
Esaslar 

2+1 2,5 3 Zorunlu Türkçe 

ORM305 Orman Haslat Bilgisi 2+1 2,5 3 Zorunlu Türkçe 

ORM307 Fitopatoloji 2+0 2 2 Zorunlu Türkçe 

ORM309 Erozyon ve Sel Kontrolü 2+0 2 3 Zorunlu Türkçe 

ORM311 Ormanclkta Pazarlama 2+0 2 3 Zorunlu Türkçe 

ORM313 Staj I 0+4 0 4 Zorunlu Türkçe 

SEC 
10* 

SEC3
01 

Saysal Arazi Tasarm 2+0 2 3 Seçmeli Türkçe 

SEC3
03 

Diri Örtü ile Mücadele 2+0 2 3 Seçmeli Türkçe 

SEC 
11* 

SEC3
05 

Tarmsal Ormanclk 2+0 2 3 Seçmeli Türkçe 

SEC3
07 

Bitkisel Biyoçeşitlilik 
Envanteri 

2+0 2 3 Seçmeli Türkçe 

SEC 
12* 

SEC3
09 

Ormanclkta Bilirkişilik 2+0 2 3 Seçmeli Türkçe 
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SEC3
11 

Korunan Alanlarn 
Planlanmas 

2+0 2 3 Seçmeli Türkçe 

Güz Dönemi Toplam**  18+7 19,5 30     

*SEC10, SEC11 ve SEC12 ders grubundan 3’er AKTS ders seçilecektir. **Normal dönem 
AKTS 30'dur. 
      

BAHAR YARIYILI DERS LİSTESİ 

Kodu Dersin Ad 
Saat 

(D+U) 
Yerel 
Kredi

AK
TS Türü Dili 

ORM302 Orman Transport Tekniği 
ve Tesisleri 

2+1 2,5 4 Zorunlu Türkçe 

ORM304 Havza Yönetimi 2+1 2,5 4 Zorunlu Türkçe 

ORM306 Orman Entomolojisi 2+1 2,5 4 Zorunlu Türkçe 

ORM308 Silvikültür Tekniği 2+1 2,5 3 Zorunlu Türkçe 

ORM310 Orman Bakm 2+1 2,5 3 Zorunlu Türkçe 

ORM312 Ormanclk Politikas  2+0 2 3 Zorunlu Türkçe 

SEC1
3* 

SEC
302 

Biyokütle ve Karbon 
Envanteri 

2+0 2 3 Seçmeli Türkçe 

SEC
304 

Toprak Koruma 2+0 2 3 Seçmeli Türkçe 

SEC
306 

Orman Kadastrosu 2+0 2 3 Seçmeli Türkçe 

SEC1
4* 

SEC
308 

Ormanclkta İnşaat 
Bilgisi 

2+0 2 3 Seçmeli Türkçe 

SEC
310 

Enerji Ormanclğ 2+0 2 3 Seçmeli Türkçe 

SEC1
5* 

SEC
312 

Geofitler 2+0 2 3 Seçmeli Türkçe 

SEC
314 

Orman İçi Su Ürünleri 2+0 2 3 Seçmeli Türkçe 

Bahar Dönemi Toplam**  18+5 20,5 30     

*SEC13, SEC14 ve SEC15 ders grubundan 3’er AKTS ders seçilecektir. **Normal dönem 
AKTS 30'dur. 
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4. SINIF 

GÜZ YARIYILI DERS LİSTESİ 

Kodu Dersin Ad 
Saat 

(D+U) 
Yerel 
Kredi 

AK 
TS Türü Dili 

ORM401 Orman Amenajmannn 
Temel Esaslar  

2+0 2 3 Zorunlu Türkçe 

ORM403 Girişimcilik - I 2+0 2 2 Zorunlu Türkçe 

ORM405 
Tohum Teknolojisi ve 
Fidanlk Tekniği 

2+2 3 3 Zorunlu Türkçe 

ORM407 
Ormanclk İşletme 
Ekonomisi  

2+1 2,5 3 Zorunlu Türkçe 

ORM409 
Ormanclk Uygulamalar 
- I 

2+2 3 4 Zorunlu Türkçe 

ORM411 Proje  0+2 1 2 Zorunlu Türkçe 
ORM413 Staj II 0+4 0 4 Zorunlu Türkçe 

SEC1
6* 

SEC4
01 

Odun Zararllar 2+0 2 3 Seçmeli Türkçe 

SEC4
03 

Silvikültürel 
Projelendirme 

2+0 2 3 Seçmeli Türkçe 

SEC4
05 

Havza Analizi ve 
Değerlendirme 

2+0 2 3 Seçmeli Türkçe 

SEC1
7* 

SEC4
07 

Çevresel Etki 
Değerlendirmesi 

2+0 2 3 Seçmeli Türkçe 

SEC4
09 

Odun Dş Orman 
Ürünlerinin Pazarlanmas

2+0 2 3 Seçmeli Türkçe 

SEC4
11 

Uzaktan Alglama 
Yöntemleriyle Doğal 
Kaynak Envanteri 

2+0 2 3 Seçmeli Türkçe 

SEC1
8* 

SEC4
13 

Orman Yol Şebeke 
Planlarnn Raporlama 
Tekniği 

2+0 2 3 Seçmeli Türkçe 

SEC4
15 

Krsal Kalknma 2+0 2 3 Seçmeli Türkçe 

SEC4
17 

Orman Restorasyonu 2+0 2 3 Seçmeli Türkçe 

Güz Dönemi Toplam** 16+11 19,5 30     
*SEC16, SEC17 ve SEC18 ders grubundan 3’er AKTS ders seçilecektir. **Normal dönem 

AKTS 30'dur. 
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BAHAR YARIYILI DERS LİSTESİ 

Kodu Dersin Ad 
Saat 

(D+U)
Yerel 
Kredi 

AK 
TS Türü Dili 

ORM402 Orman Amenajman 2+2 3 4 Zorunlu Türkçe 
ORM404 Ağaçlandrma Tekniği 2+1 2,5 3 Zorunlu Türkçe 
ORM406 Orman Koruma 2+2 3 3 Zorunlu Türkçe 
ORM408 Mera Yönetimi 2+0 2 3 Zorunlu Türkçe 
ORM410 Ormanclk Yönetimi 2+0 2 3 Zorunlu Türkçe 
ORM412 Girişimcilik - II 2+0 2 2 Zorunlu Türkçe 

ORM414 
Ormanclk Uygulamalar 
- II 

2+2 3 4 Zorunlu Türkçe 

ORM416 Bitirme Çalşmas  0+2 1 2 Zorunlu Türkçe 

SEC1
9* 

SEC4
02 

Orman Yangnlar 2+0 2 3 Seçmeli Türkçe 

SEC4
04 

Kuraklk ve Çölleşme 2+0 2 3 Seçmeli Türkçe 

SEC4
06 

Ormanclkta Halkla 
İlişkiler 

2+0 2 3 Seçmeli Türkçe 

SEC2
0* 

SEC4
08 

Ağaçlandrma 
Projelendirmesi 

2+0 2 3 Seçmeli Türkçe 

SEC4
10 

Yetişme Ortam ve 
Orman Sağlğ 

2+0 2 3 Seçmeli Türkçe 

SEC4
12 

Park ve süs bitkileri 
zararllar 

2+0 2 3 Seçmeli Türkçe 

Bahar Dönemi Toplam**  18+9 22,5 30 
*SEC19 ve SEC20 ders grubundan 3’er AKTS ders seçilecektir.**Normal dönem AKTS 
30'dur. 
 
Ksa Özet 

1.  AKTS Kredileri  2. Yerel Krediler 

Genel AKTS toplam 240 Toplam yerel kredi 159 

Seçmeli AKTS toplam 60 Seçmeli ders yerel kredi toplam 40 

Zorunlu AKTS toplam 180 Zorunlu ders yerel kredi toplam 119 

Seçmeli derslerin genele oran (%) 25 Seçmeli ders yerel kredilerinin genele 
oran (%) 25,2 
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3. Yeni Müfredattaki Önemli Değişiklikler 

Kastamonu Orman Fakültesi, Orman mühendisliği yeni müfredat 
ile beraber, Ulusal ve Uluslararas arenada ormanclk bakmndan 
meydana gelen değişimlere uygun olarak özellikle seçmeli ders havuzunda 
önemli değişiklikler yapmaya gayret etmiştir (Çizelge 5). Eski müfredatta 
16 olan seçmeli ders says, yeni müfredat ile beraber 47’ye çkartlmştr. 
Seçmeli ders olarak açlan ders havuzunda 5531 sayl meslek yasasnn 
getirdiği yenilikleri de içine alan birçok yeni konularda dersler öğrencilere 
seçmeli ders olarak sunulmuştur. Özellikle, Mesleki İngilizce, Küresel 
İklim Değişikliği, Bitkisel Biyoçeşitlilik Envanteri, Korunan Alanlarn 
Planlanmas, Biyokütle ve Karbon Envanteri, Silvikültürel Projelendirme, 
Havza Analizi ve Değerlendirme,  Çevresel Etki Değerlendirmesi, Uzaktan 
Alglama Yöntemleriyle Doğal Kaynak Envanteri, Kuraklk ve Çölleşme, 
Ormanclkta Halkla İlişkiler, Yetişme Ortam ve Orman Sağlğ 
konularndaki seçmeli dersler 5531 sayl meslek yasas dikkate alnarak 
getirilen dersler kapsamndadr. 

 

ESKİ MÜFREDAT SEÇMELİK 
DERSLER YENİ MÜFREDAT SEÇMELİK DERSLER 

Çevre Koruma Doğada Hayatta Kalma Teknikleri ve İlkyardm 

Ağaç Morfolojisi Ağaç Morfolojisi 

Doğa Turizmi Genel Hukuk 

Arazi Snflandrlmas Türkiye Floras 

Tarmsal Ormanclk  Bilgisayar Destekli Teknik Resim 

Orman İçi Su Ürünleri Bitki Sistematiği 

Özel Nitelikli Ağaçlandrmalar Ormanclkta Meslek Etiği ve Deontolojisi 

Geofitler Fotoğrafçlk 

Enerji Ormanclğ Bilgisayar Destekli İstatistik Uygulamalar 

Mikro Üretim Muhasebe 

Süs Bitkileri Yaban Hayvanlar Envanteri 
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Doğal Afetler Herpataloji 

Odun Zararlar Küresel İklim Değişikliği 

Bitki Sosyolojisi Mesleki İngilizce 
Park-Bahçe Peyzaj Mimarisi Alan Dş 
Diri Örtü Bitki Coğrafyas 
 Entomolojiye Giriş 

 Ağaç Fizyolojisi 

 Yöneylem Araştrmas 

 Saysal Arazi Tasarm 

 Diri Örtü ile Mücadele 

 Tarmsal Ormanclk 

 Bitkisel Biyoçeşitlilik Envanteri 

 Ormanclkta Bilirkişilik 
 Korunan Alanlarn Planlanmas 

 Biyokütle ve Karbon Envanteri 

 Toprak Koruma 

 Orman Kadastrosu 

 Ormanclkta İnşaat Bilgisi 

 Enerji Ormanclğ 

 Geofitler 

 Orman İçi Su Ürünleri 

 Odun Zararllar 

 Silvikültürel Projelendirme 

 Havza Analizi ve Değerlendirme 

 Çevresel Etki Değerlendirmesi 

 Odun Dş Orman Ürünlerinin Pazarlanmas 

 
Uzaktan Alglama Yöntemleriyle Doğal 
Kaynak Envanteri 

 
Orman Yol Şebeke Planlarnn Raporlama 
Tekniği 

 Krsal Kalknma 
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 Orman Restorasyonu 
 Orman Yangnlar 
 Kuraklk ve Çölleşme 

 Ormanclkta Halkla İlişkiler 

 Ağaçlandrma Projelendirmesi 
 Yetişme Ortam ve Orman Sağlğ 

 Park ve süs bitkileri zararllar 

 

4. Sonuç ve Öneriler 

Temel amac Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği 
ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği mezunlarnn yetki, sorumluluk ve 
çalşma alanlarn yasal bir dayanağa kavuşturarak, başka meslekler 
tarafndan kullanlmasna engel olmak ve mezunlara Kamu imkân yannda 
özel sektörde de çalşma imkân sağlamak olan 5531 sayl “Orman 
Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri 
Mühendisliği Hakknda Kanunu” yaynlanmasndan günümüze kadar 
geçen 10 yllk sürede mensuplarna sağladğ yararlar görüldüğünde ne 
kadar isabetli olduğu görülmektedir. Bununla beraber, Meslek Yasasnn 
getirdiği yeniliklerle ve kavramlarla daha iyi donanml mezunlarn 
olabilmesi için Orman Fakültelerinde bu süre içinde eğitim-öğretim 
müfredatlarnda baz değişikliklere gittikleri, yasadan ve yasann getirdiği 
kazanmlardan haberdar olmalar için Fakültelerde çeşitli bilgilendirme 
faaliyetlerinin gerçekleştirildiği görülmektedir.  

Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi bu konuda öğrencilerin 
ve öğretim elemanlarnn bilgilendirilmesinde başlangçtan itibaren 
çalşmalarda bulunmuş ve iki kez bu konuda genel bilgilendirme 
toplantlarn Orman Mühendisleri Odas ile Kastamonu’da 
gerçekleştirmiştir. Orman Mühendisliği Bölümü Yüksek Öğretim 
Kurulunun, Bologna Süreci kapsamndaki istekleri yannda Meslek 
Yasasnn taleplerini de dikkate alarak Müfredat programnda bir 
değişiklik gerçekleşirmiştir. Bu kapsamnda yaplan en önemli değişiklik 
Ulusal ve Uluslararas ormanclk alanndaki gelişmelere bağl olarak 
meydana gelen değişiklikler konusunda öğrencilerini daha donanml 
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yetiştirmek için Seçmeli Ders havuzunu genişletmiştir. Böylelikle 
Müfredat programna kolayca ders ekleme ve çkarma yapma imkân 
doğmuştur.  

2006 ylnda kabul edilen meslek yasas talepleri yannda 
ormanclk alanndaki yeni gelişmelere bağl olarak ortaya çkan Orman 
Fakültesi Orman Mühendisliği müfredat programlarndaki değişiklik 
gerekliliği yaşanlan baz zorluklar nedeniyle de istenilen hzda 
gerçekleşememektedir. Bu nedenle aşağda baz önerilerin sunulmas 
mümkündür. 

 Müfredat programlarndaki değişikliklerin mevcut kişilere ve 
bu kişilerin çalşma konularna göre kararlaştrlmamas, 
Ülkemiz ve Dünya ormanlarnda ve ormanclğnda meydana 
gelen değişimler dikkate alnarak yaplmas 

 Bunun gerçekleşebilmesi içinde Öğretim Eleman saysnn 
arttrlmas gerekmektedir. 

 Ormanclk konusunda ilgili kamu ve özel kurumlarn 
desteklerinin ve görüşlerinin alnmas gerekliliği konusunda 
ortak hareket edilmelidir. 

 Öğretim üyelerinin Orman Mühendisliği Bölümü Anabilim 
Dallarna dağlmnn dengeli olmas sağlanmaldr. Örneğin, 
öğrenci alm 1998 olan Kastamonu Orman Fakültesi Orman 
Mühendisliği Bölümü, şu anda bile baz derslerini yakn 
Üniversitelerden gelen Öğretim Üyeleri ile devam ettirmek 
durumundadr. Bu eksikliği gidermek için açlan kadrolar, 
yetişmiş Öğretim Üyesi olmadğ için boş kalmaktadr. 

 Orman Fakülteleri Dekanlar toplantsnda olduğu gibi Orman 
Mühendisliği Bölüm başkanlar da ylda bir kez toplanmal ve 
müfredat üzerine çalşmalarda bulunmaldr. 

 Orman Mühendisliğinde yaptrlan Doktora konularnda, 
Öğretim Üyesi-Öğrenci merkezciliğinden kurtularak, Ulusal ve 
Uluslararas ormanclk alanndaki gelişmelere yönelik konu 
seçilmesinde daha kararl olunmas gereklidir. Bu nedenle, 
Orman Mühendisliği Bölümlerinin her bir Anabilim Dal için 
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öncelikli Doktora çalşma alanlar konusunda ortak çalşmalar 
yapmas gereklidir. 

 Dünya ormanclğndaki gelişmeleri yakndan takip edebilmek 
için Orman Fakültesi-Orman Genel Müdürlüğü-Meslek 
Odalar ortaklğnda Uluslararas bilimsel toplantlarn her yl 
düzenli olarak yaplmas gerekmektedir. 

 Avrupa Ormanclğndaki gelişmeleri takip etmek için 
Fakültelerimizin ortak birliklere dâhil olmas gereklidir  
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 Özet 

 Bu bildiride 5531 sayl Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve 
Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakknda Kanunun (Yetki Yasasnn), orman 
mühendisliği eğitim ve öğretim programlarna yansmalar ve programlarn Yasadaki 
mesleki faaliyet konular ile mesleki hak ve yetkileri karşlama düzeyi ele alnmştr. Bu 
amaçla öncelikle tarihsel süreç içerisinde ortaya çkan ormanclk anlayşlar, Türkiye’de 
ormanclk anlayş ve ormanclk eğitimini yaplandrma çalşmalar incelenmiştir. Sonra 
5531 sayl Yetki Yasas, baz gelişmeler ve süreçler (Bologna süreci, akreditasyon 
çalşmalar, YÖK kararlar vb.) çerçevesinde BÜ Orman Fakültesi Orman Mühendisliği 
eğitim ve öğretim programlarnda yaplan değişiklikler değerlendirilmiş, 5531 sayl 
Yasann orman mühendisliği eğitim-öğretim programlarna yansmalar ve programlarn 
Yasann gereklerini karşlama düzeyi tartşlmş ve baz öneriler geliştirilmiştir. 

 Anahtar kelimeler: Ormanclk anlayş, orman mühendisliği eğitimi-öğretimi, 
5531 sayl Yekti Yasas, Bartn. 

 

 1.Giriş 

 Dünyadaki gelişmeler incelendiğinde genel olarak iki tür ormanclk 
anlayşndan söz edilebilir. Birincisi, 19. yüz ylda Orta ve Bat Avrupa 
(özellikle Almanya, Fransa ve Avusturya) ülkelerinde ortaya çkan dar 
kapsaml (klasik, biyolojik) ormanclk anlayş, diğeri ise günümüzde çoğu 
gelişmiş ülkede hakim olan geniş kapsaml (çağdaş) ormanclk 
anlayşdr. 

 Dar (klasik) kapsaml ormanclkta; bitki-toprak-su üçlüsü içerisinde 
biyolojik ve ekolojik çalşmalar esas olup, artm ve büyüme ilişkileri veri 
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kabul edilmekte, en yüksek hacimde maddesel ürün elde etme, doğay 
taklit ve devamllk ilkesi ön plandadr. Talebe göre üretim, çok yönlü 
yararlanma, ekonomik, sosyal ve toplam fayday maksimum yapacak 
düşünceler fazla önemli değildir. Klasik ormanclk anlayş zamanla diğer 
ülkelere yaylmş ve pek çok ülkenin, bu arada Amerika Birleşik 
Devletlerinin (ABD) ve ülkemizin ormanclk anlayşnn ve eğitim 
sisteminin başlangç bilgilerini oluşturmuştur. Ancak tarihsel süreç 
içerisinde gelişmiş ülkeler, özellikle ABD, Kanada, Avustralya, Yeni 
Zelanda ve hatta baz Avrupa ülkeleri klasik ormanclk anlayşnn 
kendilerine uymadğn fark ederek, değişik arayşlara girmişlerdir. 
Böylece biyolojik ve ekolojik düşüncelerin yan sra, sosyal ve ekonomik 
düşüncelere de yer veren yeni bir ormanclk anlayş gelişmiştir ki, buna 
geniş kapsaml veya çağdaş ormanclk denilmektedir. 

 Çağdaş ormanclkta bir sistem anlayş içinde, sürdürülebilirlik ve 
çok yönlü yararlanma ilkeleri ve toplumun talepleri doğrultusunda orman 
kaynaklarna bilinçli müdahale esastr. Ayrca talebe göre üretim, parasal 
faydalar diğer faydalarla dengelenme, makroekonomik, sektörel ve 
bölgesel amaçlara uygunluk, ekonomik, sosyal ve toplumsal refah 
artracak düşünceler ön plandadr (Geray, 1989; Daşdemir, 1996, 2006, 
2007, 2015). Yani çağdaş ormanclk; orman kaynaklarndan bir sistem 
anlayş içinde, toplumun orman ürünlerine ve hizmetlerine olan 
gereksinimlerini sürekli ve optimal olarak karşlamak amacyla yaplan 
biyolojik, teknik, ekonomik, yönetsel, sosyal ve kültürel çalşmalarn 
tümünü kapsayan çok yönlü ve sürdürülebilir bir etkinliktir (Daşdemir, 
2006, 2015). Çağdaş ormanclkta sosyoekonomik boyut olmazsa olmaz 
koşul olup, salt biyolojik, teknik ve ekolojik bilgilerle orman kaynaklarn 
toplum refah doğrultusunda yönetmek mümkün değildir. 

 Ülkelerde hakim olan ormanclk anlayş, ülkelerin ormanclk 
eğitim-öğretim sistemlerine de yansmştr. Tarihsel süreç içerisinde başta 
ABD olmak üzere çoğu gelişmiş ülke ve baz Avrupa ülkeleri kendi 
uluslarnn ihtiyaçlarna cevap verecek, küreselleşen dünya ile 
bütünleşecek ve çağdaş ormanclk anlayşna uygun olacak şekilde 
ormanclk eğitim-öğretim sistemlerini geliştirmiştir. Aslnda günümüzde 
ABD ormanclğ, Avrupa ormanclğndan farkllk göstermekte ve 
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gelişmekte olan ülkelere öncülük etmektedir. Ormanclk kurumlarnn ve 
öğretiminin en eski örnekleri Avrupa ktasnda görülse dahi, Avrupa 
ormanclğ orman kaynaklarnn yönetimi ve ormanclk eğitimi 
açlarndan bugün için öncülük görevini görmekten uzaktr (Daşdemir, 
2007). Dolaysyla dünya genelinde eğitimde görülen ayrşmaya paralel 
olarak, ormanclk eğitiminde de iki ayr eksen/anlayş/ekolden (ABD 
ekolü, Avrupa ekolü) bahsedilebilir. Aslnda Bologna süreci, çoğu Avrupa 
ülkesinin bir araya gelerek ABD ekolüne karş oluşturduklar bir 
yaplanmadr. 

  

 2. Türkiye’de Ormanclk Eğitimi  

 Türkiye’deki ormanclk anlayşnn ve eğitim sisteminin temelleri 
1857’lerden itibaren Fransz, Alman ve Avusturyal bilim adamlar 
tarafndan atlmştr. Dolaysyla son yllara kadar ülkemizdeki ormanclk 
anlayşnda ve eğitim-öğretim sisteminde, bu ülkelerin 19. yüzyldaki dar 
kapsaml ormanclk anlayş ve eğitim sistemi hakim olmuştur. Bunun bir 
sonucu olarak ülkemizde ormanclk, asl olarak biyolojik nitelikli bir 
etkinlik olarak anlaşlmş, sosyoekonomik boyutu, toplum talepleri, öteki 
sektörlerle, makroekonomik yapyla ve bölgeyle olan ilişkileri yeterli 
ölçüde dikkate alnmamştr (Geray, 1993). Dar kapsaml ormanclk 
anlayşnn izleri, hem uygulamada hem de orman mühendisliği eğitiminde 
kendini hissettirmektedir. Çoğu gelişmiş ülke klasik ormanclğn 
etkisinden kurtulmasna rağmen, Türkiye’deki ormanclk eğitimi 2000’li 
yllara kadar klasik ormanclk anlayşnn etkisi altnda kalmş ve ancak 
son yllarda özellikle uluslararas sözleşmeler, Bologna süreci, 
akreditasyon çalşmalar ve 5531 sayl Yetki Yasasnn da etkisiyle çağdaş 
ormanclk anlayşna uygun değişimler yaplmaya başlanmştr. 

 Çağdaş ormanclğn gereği olarak da orman kaynaklarn yönetecek 
orman mühendislerinin biyolojik, ekolojik ve teknik ormanclk 
bilgilerinin yannda, sosyoekonomik kapsaml bilgilerle iyi yetişmiş 
olmas gerekmektedir. Ülkemizde yaplan baz araştrmalarda (Kalpsz 
vd., 1969; Çepel, 1984; Daşdemir, 1998) orman mühendislerinin en çok 
sosyoekonomik kapsaml derslere ihtiyaç duyduğu saptanmştr. ABD, 
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Avustralya ve İsveç’deki baz üniversitelerin ormanclk eğitimleri içindeki 
sosyoekonomik içerikli derslerin pay %23-36 arasnda değişirken, 
ülkemizde bu oranlar İÜ Orman Fakültesi Orman Mühendisliği 
Bölümünde 1990’l yllarda %14 (Geray, 1991) ve 2016 ylnda %17, BÜ 
Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümünde yaklaşk %14 olarak 
gerçekleşmiştir (sadece zorunlu ders saatleri dikkate alnmştr). Nitekim 
bu konuda yaplan baz çalşmalarda akademisyenlerin %57’si ve 
öğrencilerin ise %55’i Türkiye’deki orman mühendisliği eğitimini çağdaş 
ormanclğa uygun bulmamaktadr (Daşdemir ve Atmiş, 2008; Atmiş ve 
Daşdemir, 2008). Bu nedenle Türkiye’de orman mühendisliği eğitim ve 
öğretiminin çağdaş ormanclğa ve ülkemiz gerçeklerine uygun, 
sosyoekonomik bilgi boyutunu ön çkaran kapsam ve içeriğe 
kavuşturulmas gerekmektedir. 

 

 3. 5531 Sayl Yetki Yasasnn Orman Mühendisliğine 
Kazandrdklar  

1. Bu yasal düzenleme ile Türkiye’de serbest orman mühendisleri yasal 
çalşma zeminine kavuşmuştur. 

2. Serbest orman mühendislerinin yapabileceği işler, mesleki faaliyet 
konular ile bu konulara ilişkin mesleki hak, yetki ve sorumluluklar 
belirlenmiş ve yasal güvenceye alnmştr. 

3. Orman mühendisinin toplumunun tümüne fayda sağlayan çok geniş 
bir alanda çalşabildiği, yetki ve sorumluluk taşdğ anlaşlmştr. 

4. Çağdaş ormanclk anlayşna uygun bir yasal düzenleme yaplmş, 
mesleğin çalşma alanlar ve çok boyutluluğu tam olarak ifade edilmiştir. 

5. Orman biyotop çalşmalar, biyosfer rezervlerinin kurulmas, 
çevresel muhasebe, orman kaynaklarnn stok ve işlevsel akm değerlerinin 
belirlenmesi, sertifikasyon gibi Türkiye ormanclğ için yeni ve önemli 
olan kavramlar mevzuatta yer almştr. 
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6. Başka meslek mensuplarnn orman mühendisliğinin çalşma 
alanlarna girmesi önlenmiş ve orman mühendisleri için büyük bir 
istihdam alan açlmştr. 

7. Uygulamada orman idaresinin üçüncü kişilere yaptracağ işlerin, 
işin ehli olan orman mühendislerine yaptrlmas nedeniyle, zaman ve 
kaynak israf önlenmiş, verimlilik ve kalite artş olmuştur. 

8. Orman mühendislerinin uzmanlaşmasna, bilgili ve becerili 
olmalarna, motivasyona, rekabete, mesleğin prestij kazanmasna ve 
sağlkl bir meslek etiğinin (düzenlenmiş meslekler statüsüne kavuşmuş) 
oluşmasna imkan verilmiştir. 

9. Mevcut orman mühendisliği eğitim-öğretim programlarnn böyle 
bir yasal düzenleme karşsnda revizyonuna ihtiyaç olduğu anlaşlmş ve 
zaman zaman ders programlarnda baz düzenlemeler yaplmştr. 

10. Bu yasa orman mühendisliği eğitim-öğretim programlarnn evrensel 
normlar yannda, hangi ihtiyaçla ve nasl şekillendirileceği konusunda 
rehberlik etmektedir. 

11. Yasann içeriği çağdaş ormanclğn istediği bilgi kompozisyonuna 
uygun olarak dizayn edilmiştir. Dolaysyla bu yasaya göre ormanclk 
eğitimine yön verilmesi çağdaş ormanclğa uygun bir eğitim-öğretim 
demektir. 

 

 4. Türkiye’de Ormanclk Eğitimini Yaplandrma Çalşmalar 

 Ülkemizde ilk ormanclk eğitiminin başladğ 1857 ylndan beri 
zaman zaman ormanclk eğitim ve öğretim programlarnda değişikliklerin 
yapldğ anlaşlmaktadr. 2000’li yllara kadar yaplan bu değişiklikler 
daha çok klasik ormanclk anlayş içinde kalmştr. 2000’li yllardan 
sonra uluslararas sözleşmeler, küreselleşme, Bologna süreci, akreditasyon 
çalşmalar ve 5531 sayl Yetki Yasasyla birlikte daha çok çağdaş 
ormanclk anlayşna göre değişiklikler yaplmaya başlanmştr. Ülke 
genelinde ders programlarnn yeniden yaplandrlmas amacyla zaman 
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zaman orman fakülteleri arasnda toplantlar yaplmş, panel, sempozyum, 
kongre ve konferanslar düzenlenmiştir (Çizelge 1). 
 
 Çizelge 1. Ülke Genelinde Ormanclk Eğitimin Yaplandrlmasna Yönelik 
Etkinlikler. 

Tarih Yer Etkinlik ve Kapsam 

Nisan 
2003 

İstanbul 

Tüm orman fakültelerinin bölüm başkanlarnn katlmyla İÜ 
Orman Fakültesinde bir toplant yaplmştr. YÖK Kararlarna 
istinaden ders programlarnda bir standartlk oluşturulmas, 
değişen koşullara ve çağdaş ormanclk anlayşna uygunluk 
sağlanmas amacyla 140 kredi ile öğrenci mezun edilecek 
şekilde ortak ders programlarnn oluşturulmas 
kararlaştrlmş ve seçmeli ders gruplar oluşturulmuştur. Baz 
dersler (Bitki Fizyolojisi, Özel Nitelikli Ağaçlandrma, Mikro 
Üretim gibi) programdan çkarlmş, baz dersler (Mesleki 
Yabanc Dil, Uzaktan Alglama, Sel ve Çğ Kontrolü gibi) 
eklenmiştir. 
 

Nisan 
2007 

İstanbul 

İÜ Orman Fakültesi tarafndan “Orman ve Orman Endüstri 
Mühendisliği Eğitiminin Yeniden Yaplandrlmas Çalştay” 
düzenlenmiştir. 2006 tarihli 5531 sayl Yetki Yasasnn 
gerekleri de dikkate alnarak, çok sayda bildiri sunulmuş ve 
tartşlmştr. Çalştay sonuç raporunda kaldrlmas, içeriği 
değiştirilmesi, birleştirilmesi, zorunlu ve seçimlik olmas, yeni 
eklenmesi gereken dersler belirlenmiştir. 
 

Mart 
2008 

Ankara 

Türkiye Ormanclar Derneği tarafndan “150. Ylnda 
Türkiye’de Ormanclk Eğitimi” konulu “III. Ulusal 
Ormanclk Kongresi” düzenlenmiştir. Kongrede çok sayda 
bildiri sunulmuş, tartşlmş ve bildiriler kitab yaynlanmştr. 
 

Kasm 
2009 

Antalya 

Orman Mühendisleri Odas tarafndan “5531 Sayl Orman 
Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri 
Endüstri Mühendisliği Hakknda Kanunun Yüksek Öğretim ve 
Eğitim ile Uygulamaya Yansmalar, Alnmas Gereken 
Önlemler” konulu panel düzenlenmiştir. Panelde ormanclk 
yükseköğretim ve eğitime ilişkin çok sayda bildiri sunulmuş, 
tartşlmş ve panel sonuç bildirisini de içeren bildiriler kitab 
yaynlanmştr. 
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Kasm 
2012 

Kastamonu 

Orman Mühendisleri Odas tarafndan “5531 Sayl Kanunun 
Yüksek Öğretim ve Eğitime Yansmalarnn İrdelenmesi ve 
Hedefler” konulu kongre düzenlenmiştir. Çok sayda bildiri 
sunulmuş, tartşlmş ve kongre sonuç bildirisini de içeren 
bildiriler kitab yaynlanmştr. 
 

Kasm 
2013 

İstanbul 

İÜ Orman Fakültesinin düzenlendiği “1857’den Günümüze 
Ormanclk Eğitim-Öğretim Çalştay”nda çok sayda bildiri 
sunulmuş, tartşlmş ve bildiriler kitab yaynlanmştr. 
 

Aralk 
2016 

Ankara 

Orman Mühendisleri Odas tarafndan “5531 Sayl Meslek 
Yetki Kanunun 10. Yl Kongresi (2006-2016)” düzenlenmiş 
ve kongre kitab yaynlanmştr. 
 

 

 Dolaysyla ormanclk yüksek eğitim-öğretim programlar 
geçmişten günümüze değin birçok toplant, çalştay, konferans, panel, 
kongre ve sempozyum gibi etkinliklerle hep gündemde kalmş, tartşlmş 
değerlendirilmiş ve bu çerçevede baz değişiklikler yaplmştr.  

 Ancak yllarca süregelen gelenekselleşmiş ders programlar üzerinde 
değişiklikler yapmak kolay olmamaktadr. Bölümler tamamen özgür 
değildir. Sadece 5531 sayl Yetki Yasasnn gereklerini dikkate alarak 
değişiklik yapmak ise pek doğru ve yeterli değildir. Bu konuda aşağdaki 
gibi çeşitli faktörler etkilidir: 

1. Çağdaş ormanclk anlayşnn ve evrensel orman mühendisliği 
eğitiminin gerekli kldğ temel bilgiler, 

2. Anabilim dallarnn ve öğretim üyelerinin ormanclğa bakş açlar 
ve gelenekselleşmiş tutumlar, 

3. Bölgesel koşullar, üniversite ve fakülte yönetimlerinin tutum ve 
davranşlar, 

4. YÖK’ün ders programlar üzerinde direktifleri ve kstlamalar, 
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5. Bologna sürecinin getirdiği snrlamalar ve kstlar (her dönem 30 
AKTS, 8 dönemde toplam 240 AKTS, %25 seçmeli ders, seçmeli derslerin 
%10’u alan dş ders vb.), 

6. Orman mühendisi istihdam eden kurumlarn beklentileri, 

7. 5531 sayl Yetki Yasasnn gerekleri. 

 

 5. BÜ Orman Fakültesinde Orman Mühendisliği Eğitimini 
Yaplandrma Çalşmalar 

 Ülke genelinde düzenlenen bu tür etkinliklerin ve gelişmelerin 
Bartn ölçeğinde yansmalar olmuş ve Bartn Üniversitesi (BÜ) Orman 
Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü eğitim-öğretim programlarnda da 
zaman zaman değişiklikler yaplmştr. Orman Mühendisliği Bölümünün 
kuruluş yllarndaki ders programlar incelendiğinde, İÜ Orman Fakültesi 
Orman Mühendisliği Bölümünün örnek alndğ anlaşlmaktadr. Ancak 
zaman içerisinde ders programlarnda baz değişiklikler yaplmştr. 1992 
ylnda kurulan, 1993’de ilk defa öğrenci alan ve ilk mezunlarn 1997’de 
veren Bartn Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümünde ilk ders 
program değişikliği 2001, ikincisi 2003 ve son olarak 2011 ylnda 
yaplmştr (Çizelge 2). 

 
Çizelge 2. BÜ Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Ders Program 

Değişiklikleri. 

Yl Yaplan Değişiklikler 

2001 

Bölüm Kurulu ve Fakülte Kurulu karar ile ders programnda ksmi bir 
değişiklik yaplştr. Planlama ve Proje Değerlendirme ile Sosyal Ormanclk 
dersleri eklenmiştir. YÖK Kanunun 5i maddesi dersleri (Atatürk İlkeleri ve 
İnklap Tarihi, Türk Dili, Yabanc Dil) dahil, 57 zorunlu ders (159 kredi), 8 
seçmeli ders (16 kredi) olmak üzere toplam 65 ders ve 175 krediyle mezun 
verilmiştir. 
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2003 

Tüm orman fakültelerinin bölüm başkanlarnn katlmyla İÜ Orman 
Fakültesinde yaplan toplantda alnan kararlar doğrultusunda baz dersler 
programdan çkarlmş, baz yeni dersler eklenmiş, ders saatleri düzenlenmiş ve 
toplam 13 kredi azaltlmştr. Böylece 5i dersleri dahil 58 zorunlu (146 kredi), 8 
seçmeli ders (16 kredi) olmak üzere toplam 66 ders ve 162 kredi ile mezun 
verilmeye başlanmştr.  

2011 

Bologna sürecinin gerekleri, mezunlarn yeterliliği ve paydaşlarn görüşleri, 
YÖK’ün istekleri, çağdaş ormanclk anlayşnn ve 5531 sayl Yetki Yasasnn 
gerekleri dikkate alnarak ders programlarnda köklü değişikler yaplmştr. 
Buna göre baz dersler programdan kaldrlmş, baz yeni zorunlu ve seçmeli 
dersler konulmuş, baz dersler zorunludan seçmeliye dönüştürülmüş ve 
bazlarnn ise dönemi değiştirilmiştir (Çizelge 3).  

 

 Ders programlarnda özellikle 2006’dan sonra yaplan 
değişikliklerde, diğer kriterler yannda mümkün mertebe 5531 sayl Yetki 
Yasasnn da gerekleri dikkate alnmştr. Bu yasa ve ile uyumlu olarak 
daha önceki programlarda pek çok temel/zorunlu dersin yannda Enerji 
Ormanclğ, Arazi Snflandrlmas, Planlama ve Proje Değerlendirme, 
Ağaç Islah, Sel ve Çğ Kontrolü, Foto Yorumlama gibi dersler muhafaza 
edilmiş, Orman Mühendisliğine Giriş, Genel Ekoloji, Bilgisayar Destekli 
Çizim, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), Harita ve Kadastro Tekniği, 
Korunan Alan Yönetimi, Diri Örtü İle Mücadele, Odun Dş Orman 
Ürünleri, Su Kaynaklarnn Korunmas, Silvikültürel Projelendirme, 
Ormanclk Hukuku Uygulamalar, Ormanclkta Değer Tayini, 
Ormanclkta Biyolojik Mücadele, Biyokütle, Ormanclkta Karantina, 
Girişimcilik ve Proje dersleri ise programa eklenmiştir (Çizelge 3). Yeni 
eklenen bu dersler, büyük ölçüde 5531 sayl Yasann 4. ve 5. maddesinin 
gerektirdiği bilgi düzeyini karşlamaya yöneliktir. 
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Çizelge 3. BÜ Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Programndan Kaldrlan, 
Yeni Açlan, Zorunludan Seçmeliye Dönüştürülen ve Dönemi Değiştirilen 

Dersler (2011). 

Programdan 
Kaldrlan 
Dersler 

Yeni Açlan 
Zorunlu Dersler 

Yeni Açlan Seçmeli 
Dersler 

Zorunludan 
Seçmeliye 
Dönüştürülen 
Dersler 

Dönemi 
Değiştirilen 
Dersler 

1.Teknik Resim 
1.Orman 
Mühendisliğine 
Giriş 

1.Müzik 1.Jeoloji 1.Orman 
Entomolojisi 

2.Meteoroloji 
ve Klimatoloji 

2.Genel Ekoloji 2.Fotoğrafçlk 2.Mühendislik 
Mekaniği 

2.Mera 
Amenajman 

3.Temel 
Bilgisayar 
Bilimleri 

3.Bilgisayar 
Destekli Çizim 

3.Harita ve Kadastro 
Tekniği 

3.Ağaç 
Morfolojisi 3.Orman Koruma 

 
4.Coğrafi Bilgi 
Sistemleri (CBS) 

4.Korunan Alan 
Yönetimi 

4.Orman İçi Su 
ürünleri 

4.Mühendislik 
Mekaniği 

  
5.Diri Örtü İle 
Mücadele 

5.Yaban Hayat 
Bilgisi 

5.Yaban Hayat 
Bilgisi 

  
6.Odun Dş Orman 
Ürünleri 

6.Sel ve Çğ 
Kontrolü 

 

  7.Proje Kültürü 7.Muhasebe  

  
8.Su Kaynaklarnn 
Korunmas 8.Pazarlama  

  
9.Silvikültürel 
Projelendirme 

9.Foto 
Yorumlama 

 

  
10.Ormanclk 
Hukuku 
Uygulamalar 

10.Ağaç Islah  

  
11.Ormanclkta 
Değer Tayini 

11.Orman 
Ürünlerinden 
Faydalanma 

 

  
12.Ormanclkta 
Biyolojik Mücadele 

  

  13.Biyokütle    

  
14.Ormanclkta 
Karantina 

  

  15.Girişimcilik   

  16.Proje I ve Proje II   
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 2011 ylnda yaplan değişiklikten sonra BÜ Orman Fakültesi 
Orman Mühendisliği Bölümünün eğitim-öğretim program Çizelge 4’deki 
gibi oluşturulmuş ve halen bu program uygulanmaktadr. Buna göre her 
dönem 30 AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi) olmak üzere 4 yllk 
eğitim-öğretim süresince toplam 240 AKTS ders alnmaktadr. YÖK 
Kanunun 5i maddesi dersleri (Atatürk İlkeleri ve İnklap Tarihi, Türk Dili, 
Yabanc Dil) hariç, toplam ders says 57’dir. Bunlarn 15’i seçmeli, 42’si 
zorunlu derstir. Birinci snfta her dönem birer adet seçmeli ders, 2. 
snftan itibaren her dönem 2 adet seçmeli ders ve 8. dönemde 3 adet 
seçmeli ders alnmaktadr. 

 
Çizelge 4. BÜ Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Ders Program.  

1.  S  I  N  I  F  (Bölüm Kodu:108) 

1.Yaryl Dersleri     2.Yaryl Dersleri     

Dersin 
Kodu Dersin Ad  TE PR AKTS Dersin 

Kodu  Dersin Ad  TE PR AKTS 

ORM103  Genel Botanik  2 2 4 ORM104  İstatistik Metotlar  3 0 4 

ORM111  Zooloji  2 2 4 ORM108  Genetik ve Fizyoloji  3 0 4 

ORM113  
Orman Mühendisliğine 
Giriş 

 2 0 3 ORM110  Genel Ekoloji  2 0 3 

MAT185  Genel Matematik  3 0 3 ORM112  
Bilgisayar Destekli 
Çizim 

 2 2 4 

KİM185  Genel Kimya  3 0 3 ORM118  Ölçme Bilgisi  3 2 4 

TBT185  
Temel Bilgi Teknoloji 
Kullanm 

 1 2 2        

  Seçmeli Ders1  2 0 4   Seçmeli Ders2  2 0 4 

    15 6 23     15 4 23 

TÜR181  Türk Dili I  2 0 2 TÜR182  Türk Dili II  2 0 2 

YDL185  Yabanc Dil I  2 0 3 YDL186  Yabanc Dil II  2 0 3 

AİT181  Atatürk İ.İ.Tarihi I  2 0 2 AİT182  Atatürk İ.İ.Tarihi II  2 0 2 

        30         30 

Seçmeli Dersler (*)     Seçmeli Dersler (*)     

BED185  Beden Eğitimi I  2 0 4 BED186  Beden Eğitimi II  2 0 4 

MÜZ187  Müzik  2 0 4 FOT188  Fotoğrafçlk  2 0 4 
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2.  S  I  N  I  F 

3.Yaryl Dersleri     4.Yaryl Dersleri     

Dersin 
Kodu Dersin Ad  TE PR AKTS Dersin 

Kodu  Dersin Ad  TE PR AKTS 

ORM203  Toprak İlmi  2 2 5 ORM204  Orman Ekolojisi  2 2 5 

ORM213  Ormanclk Hukuku  2 0 4 ORM206  Mera Amenajman  2 0 4 

ORM217  Dendrometri  2 2 5 ORM216  Staj I  0 0 2 

ORM221  Gymnospermae  2 2 5 ORM218  Ekonomi  2 0 3 

ORM225  Fitopatoloji  2 0 3 ORM222  Angiospermae  2 2 5 

       ORM224  Toprak Koruma  2 0 3 

  Seçmeli Ders1  2 0 4   Seçmeli Ders1  2 0 4 

  Seçmeli Ders2  2 0 4   Seçmeli Ders2  2 0 4 

    14 6 30     14 4 30 

Seçmeli Dersler (**)     Seçmeli Dersler (**)     

ORM205  Jeoloji  2 0 4 ORM212  
Orman İçi Su 
ürünleri 

 2 0 4 

ORM207  
Harita ve Kadastro 
Tekniği 

 2 0 4 ORM228  Yaban Hayat Bilgisi  2 0 4 

ORM209  Mühendislik Mekaniği   2 0 4 ORM230  
Ağacn Teknolojik 
Özellikleri 

 2 0 4 

ORM211  Ağaç Morfolojisi  2 0 4 ORM232  Bitki Beslenmesi  2 0 4 

ORM219  Mesleki Yabanc Dil  2 0 4 ORM234  Bitki Sosyolojisi  2 0 4 

ORM233  Çevre Koruma  2 0 4 ORM236  
Korunan Alan 
Yönetimi 

 2 0 4 

3.  S  I  N  I  F 

5.Yaryl Dersleri     6.Yaryl Dersleri     

Dersin 
Kodu Dersin Ad  TE PR AKTS Dersin 

Kodu  Dersin Ad  TE PR AKTS 

ORM307  
Orman Yollarnn 
Planlanmas 

 2 2 4 ORM310  Orman Entomolojisi  2 2 4 

ORM317  Maliye  2 0 3 ORM312  Haslat Bilgisi  2 2 4 

ORM319  
Silvikültürün Temel 
Esaslar 

 2 0 4 ORM314  Staj II  0 0 2 

ORM321  Havza Amenajman     2 0 3 ORM320  Silvikültür Tekniği  2 2 4 

ORM323  Ormanclk İş Bilgisi  2 0 4 ORM322  
Orman Transport 
Tekniği 

 2 2 4 

ORM327  Fidanlk Tekniği  2 0 4 ORM326  Orman Bakm  2 0 4 

  Seçmeli Ders1  2 0 4   Seçmeli Ders1  2 0 4 

  Seçmeli Ders2  2 0 4   Seçmeli Ders2  2 0 4 

    16 2 30     14 8 30 
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Seçmeli Dersler (**)     Seçmeli Dersler (**)     

ORM305  Pazarlama  2 0 4 ORM328  Muhasebe  2 0 4 

ORM309  Sel ve Çğ Kontrolü  2 0 4 ORM330  
Ormanclkta 
Mekanizasyon 

 2 0 4 

ORM329  Diri Örtü İle Mücadele  2 0 4 ORM334  
Ormanclkta Halkla 
İlişkiler 

 2 0 4 

ORM331  Tarmsal Ormanclk  2 0 4 ORM336  
Su Kaynaklarnn 
Korunmas 

 2 0 4 

ORM335  Yöneylem Araştrmas  2 0 4 ORM338  
Silvikültürel 
Projelendirme 

 2 0 4 

ORM337  
Odun Dş Orman 
Ürünleri 

 2 0 4 ORM340  Ormanclk Hukuku 
Uygulamalar 2 0 4 

ORM339  Proje Kültürü  2 0 4        

4.  S  I  N  I  F 

7.Yaryl Dersleri     8.Yaryl Dersleri     

Dersin 
Kodu  Dersin Ad  TE PR AKTS Dersin 

Kodu  Dersin Ad  TE PR AKTS 

ORM401  
Ormanclk İşletme 
Ekonomisi 

 4 0 5 ORM400  
Ormanclk Yönetim 
Bilgisi 

 3 0 4 

ORM403  Coğrafi Bilgi Sistemleri  1 2 5 ORM408  Bitirme Ödevi  0 2 2 

ORM407  Orman Koruma  3 0 4 ORM412  Uzaktan Alglama  2 0 4 

ORM417  Ormanclk Politikas  3 0 4 ORM414  Ağaçlandrma   2 2 4 

ORM421  
Orman Amenajman 
Esaslar 

 2 0 4 ORM442  Orman Amenajman   2 2 4 

         Seçmeli Ders1  2 0 4 

  Seçmeli Ders1  2 0 4   Seçmeli Ders2  2 0 4 

  Seçmeli Ders2  2 0 4   Seçmeli Ders3  2 0 4 

    17 2 30     13 6 30 

Seçmeli Dersler (**)     Seçmeli Dersler (***)     

ORM409  Foto Yorumlama  2 0 4 ORM404  
Orman Ürünlerinden 
Faydalanma 

2 0 4 

ORM413  Ağaç Islah  2 0 4 ORM430  
Ormanclkta Biyolojik 
Mücadele 

2 0 4 

ORM415  
Ormanclkta Değer 
Tayini 

 2 0 4 ORM432  Biyokütle  2 0 4 

ORM433  Sosyal Ormanclk  2 0 4 ORM434  
Arazi 
Snflandrmas 

 2 0 4 

ORM435  Ormanclkta Karantina     ORM436  Orman Hava Hatlar  2 0 4 

ORM437  Enerji Ormanclğ  2 0 4 ORM438  
Planlama ve Proje 
Değerlendirme 

2 0 4 

ORM441  Kavak Yetiştirme  2 0 4 ORM444  Girişimcilik 2 0 4 

ORM443  Proje I  2 0 4 ORM440  Proje II  2 0 4 

(*): Öğrenciler bir ders seçmek zorundadr,  (**): Öğrenciler iki ders seçmek zorundadr, (***): Öğrenciler üç ders seçmek zorundadr. 
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 6. Ders Programlarnn Yetki Yasasnn Gerektirdiği Bilgi ve 
Beceriyi Kazandrma Düzeyi  

 5531 sayl Yetki Yasasnn 4a maddesinde orman mühendisinin 
mesleki faaliyet konular; “ormanlarn doğal ve yapay yolla kurulmas, 
bakm ve iyileştirilmesi, imar ve slah, enerji ormanlarnn tesisi ve 
bakm, orman ağaç, ağaççk ve florasna ait tohum üretimi ve 
aşlama,  orman ağaç ve ağaççklarna ait tohum ve ağaç slah, orman 
fidanlklar kurma, yönetme, işletme, orman fidan ve bitkisi nakli, 
standardizasyonu ve sertifikalandrlmas, ağaçlandrma, erozyonla 
mücadele, sel ve çğ kontrolü, havza amenajman, entegre havza slah, 
krsal kalknma, orman içi, kenar ve orman üst snr meralarna ilişkin 
çalşmalar, orman topraklarnn etüdü, analizi, slah ve bonitet 
belirlemesi, yetişme ortam analizi, envanteri ve haritalanmas, av ve 
yaban hayvanlarnn çoğaltlmas, envanter çalşmalar ile orman 
ekosistemleriyle bağlants olan yaban hayvanlarna ilişkin çalşmalar, 
orman içi su kaynaklarnn geliştirilmesi, milli parklar, orman içi 
dinlenme ve mesire yerleri ile orman içi rekreasyon alanlar ilgili her türlü 
çalşmalar (uzun devreli gelişme plan ve ağaç röleve plan dahil), peyzaj 
planlamas ve uygulamas, orman kaynaklar planlamas, orman 
snrlamas, arazinin yorumlanmas ve mülkiyet çalşmalar, uydu 
görüntülerini ve hava fotoğraflarn yorumlama ve mevcut haritalar 
üzerine işleme, orman yangnlar ve zararllaryla mücadele, orman 
yollar ile orman yangn emniyet yolu ve şeritleri planlamas, yapm, 
bakm ve kontrolü, orman ekosistemleri, orman gen ve biyosfer rezervleri 
ile biyotop alanlarnn kurulmas, bakm ve yönetilmesi, kent ormanclğ 
çalşmalar, orman çevre düzenlemesi, orman alanlarnda çevresel etki 
değerlendirmesi, orman ekosistemlerine ait flora ve faunayla ilgili iş ve 
işlemler, orman ve ormanclkla ilgili benzeri iş ve hizmetler” şeklinde 
belirlenmiş ve bunlar Yasaya bağl olarak hazrlanan Yönetmeliğin ilgili 
maddelerinde de detayl olarak açklanmştr. 

 Ayn şekilde Yasann 5.maddesinde meslek mensuplarnn hak ve 
yetkileri; “araştrma-geliştirme çalşmalar yapmak, çevresel muhasebe 
yapmak, keşif yapmak, zarar ziyan belirlemek, maliyet hesaplamak, 
fizibilite raporu hazrlamak, tasarm faaliyetleri yapmak, plan ve projeler 
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hazrlamak ve uygulamak, standardizasyon çalşmalar yapmak, 
sertifikalandrmak, kalite kontrolü ve stok kontrolü yapmak, denetim ve 
muayene yapmak, hakemlik ve eksperlik yapmak, teknik müşavirlik, 
danşmanlk, yeminli danşmanlk ve bilirkişilik yapmak, raporlar 
hazrlamak, ormanclk konularnda serbest müşavirlik bürolar ile serbest 
yeminli müşavirlik bürolar açmak, laboratuvarlar açmak, özel 
müesseseler ile işletmeler kurmak, bunlar yönetmek ve bunlarn sorumlu 
müdürlüğünü yapmak, ormanclk karantina ve rehberlik hizmetlerini 
yürütmek, her türlü odun ve odun dş orman ürünleri ile her türlü 
ormanclk çalşmalar için gerekli olan fidan, bitki, alet ve edevatn 
ihracat ve ithalat işlemleriyle ilgili hizmetleri tek başlarna, ortak faaliyet 
alanlar içinde ise mevzuatta yetkilendirilmiş diğer meslek mensuplaryla 
beraber yapmak ve yürütmek” şeklinde belirlenmiş ve bunlar ilgi Tüzük ve 
Yönetmelikte detayl olarak açklanmştr. 

 Aslnda orman mühendislerinin ilgili mevzuatla belirlenen mesleki 
faaliyet konular ile mesleki hak ve yetkileri; çağdaş ormanclk anlayş 
kapsamnda orman fakültelerinde verilen orman mühendisliği eğitim ve 
öğretim programlarndaki tüm derslerin bilgi kompozisyonundan başka bir 
şey değildir. Ayrca yüksek lisansta da, adayn çalştğ alan göre daha 
spesifik düzeyde dersler verilmektedir. Yani ormanclk yüksek eğitim-
öğretim süresince verilen tüm dersler Yasann (4. ve 5. maddesinin) 
gerektirdiği bilgi düzeyini doğrudan veya dolayl olarak büyük ölçüde 
(Bartn için %85-90 orannda) karşladğ söylenebilir. Bunu, dersleri ve 
içeriklerini tek tek ele alarak değerlendirmek mümkündür. Örneğin; 
Silvikültür, Ağaçlandrma, Orman Bakm ve Fidanlk Tekniği dersleri 
Yasann 4a. maddesi 1-7. bentlerinin, Orman Ekolojisi 4a/1-7.,16.,18., 
Enerji Ormanclğ 4a/3., Toprak İlmi ve Toprak Koruma 4a/9., Yaban 
Hayat Bilgisi 4a/10., Ağaç Islah 4a/5., Orman Amenajman 4a/14., 
Korunan Alan Yönetimi 4a/12., Ölçme Bilgisi, Uzaktan Alglama, CBS, 
Foto Yorumlama, Harita ve Kadastro Tekniği 4a/14., Sel ve Çğ Kontrolü 
4a/7., Arazi Snflandrlmas 4a/9., Su Kaynaklarnn Korunmas 4a/11., 
Ormanclk Hukuku 4a/14., Mera Amenajman 4a/8., Entomoloji, Orman 
Koruma ve Ormanclkta Biyolojik Mücadele 4a/15., Ormanclkta 
Karantina 5.maddenin, Planlama ve Proje Değerlendirme 4a/7.,10.,11. ile 
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5.maddenin, Orman Değerlerinin Belirlenmesi 5.maddenin, Odun Dş 
Orman Ürünleri 4a/14.bentinin (Yönetmeliğin 48.maddesi), Girişimcilik 
5.maddenin, Ekonomi, Maliye, Ormanclk İşletme Ekonomisi, Ormanclk 
Yönetim Bilgisi 4a’nn tümünün ve özellikle 4a/6.,10.,12.,16. bentleri ile 
5.maddenin gerektirdiği bilgiyi karşlmaktadr. Benzer şekilde her bir 
dersin ilgili mevzuattaki karşlğ ortaya konulabilir. 

 Ancak, eğitim-öğretim sistemindeki baz aksaklklar (uygulama 
eksikliği, fiziki mekan ve araç-gereç yetersizliği, bilgi kompozisyonundaki 
dengesizlikler, ezbere dayal eğitim-öğretim, proje geliştirmeye ve 
düşünceye yöneltmeme, bilgiye talep olunmamas vb.) nedeniyle derslerin 
işlenmesi srasnda eksiklikler olabilmekte ve tam verim alnamamaktadr. 
Bu nedenle eğitim-öğretim programlarnn Yasann gerektirdiği beceri 
düzeyini ayn oranda karşlandğ söylenemez. Ayrca ders programlarnda 
Yasann gerektirdiği baz konulara (sertifikalandrma, biyosfer rezervleri 
ile biyotop alanlar, çevresel etki değerlendirmesi, çevresel muhasebe, stok 
değeri ile işlevsel akm değerlerinin belirlenmesi gibi) ilişkin dersler ya hiç 
yoktur veya yeterli değildir. Bunlarn da zaman içinde eğitim-öğretim 
programlarna dahil edilmesi gerekmektedir. 

 Diğer yandan ders programlarnda evrensel orman mühendisliği 
biliminin gerektirdiği Botanik, Zooloji, Matematik, Kimya, 
Gymnospermae, Angiospermae, Dendrometri, Haslat, Ormanclk 
Politikas gibi dersler de vardr. Ancak çağdaş ormanclğn gerektirdiği 
sosyoekonomik kapsaml dersler yeterli düzeyde değildir. Yaplan 
değişikliklere rağmen hâlâ içeriği değiştirilmesi ve programdan çkarlmas 
gereken baz dersler vardr. Örneğin İstatistik Yöntemler dersinin içeriğine 
çok boyutlu analizler eklenmelidir. Zooloji dersinin kapsamndaki detayl 
konular çkarlmaldr. Orman Ekolojisi dersi orman ekosistemlerini 
oluşturan tüm öğelerini içerecek şekilde detaylandrlmal ve biyosfer 
rezervleri ile biyotop alanlar konular eklenmelidir. Mühendislik 
Mekaniği ve Ağacn Teknolojik Özellikleri dersleri orman mühendisliğinin 
çalşma konular içinde kalmadğ için programdan çkarlmaldr. Buna 
karşlk 5531 sayl Yasann gereklerini de karşlama bakmndan 
Sertifikalandrma, Çevresel Etki Değerlendirme, Çevresel Muhasebe, 
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Standardizasyon, Stok Kontrolü ve Bilimsel Araştrma-Geliştirme dersleri 
(en azndan seçmeli olarak) programa eklenmelidir. 

 

 7. BÜ Orman Mühendisliği Öğrenci Kontenjanlar ve Mezun 
Saylar 

 Son bir konu olarak ülkemizin koşullar ve istihdam olanaklar 
dikkate alnarak, eğitim verilen 10 üniversitenin orman mühendisliği 
bölümlerindeki öğrenci kontenjanlarnn makul seviyeye indiği ve YÖK 
belirlediği tüm kontenjanlarn dolduğu ifade edilebilir (Çizelge 5).  

 
Çizelge 5. Orman Mühendisliği Bölümlerinin Öğrenci Kontenjanlar (2016-2017). 

Sra 

No 
Üniversite Verilen 

Kontenjan 
Yerleşen 

Says 
Taban 
Puan 

Tavan 
Puan 

1 Artvin Çoruh Üniversitesi 15 16 225,352 339,374 

2 Bartn Üniversitesi 20 21 225,527 272,798 

3 Bursa Teknik Üniversitesi 40 41 234,960 335,310 

4 
Çankr Karatekin 
Üniversitesi  

15 16 226,186 238,812 

5 Düzce Üniversitesi 35 36 227,500 306,570 

6 İstanbul Üniversitesi 95 98 235,316 325,365 

7 
Kahramanmaraş Sütçü 
İmam Ünv. 

30 31 226,206 272,127 

8 
Karadeniz Teknik 
Üniversitesi 

85 88 231,589 324,696 

9 Kastamonu Üniversitesi 25 26 229,942 296,572 

10 
Süleyman Demirel 
Üniversitesi 

60 62 233,345 285,961 

TOPLAM 420 435   
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 Bu çerçevede BÜ Orman Fakültesi Orman Mühendisliği 
Bölümünden 1997-2016 döneminde toplam 934 orman mühendisi mezun 
edilmiş ve son 9 yldaki (BÜ kurulduktan sonraki) öğrenci kontenjanlar ve 
mezun saylar Çizelge 6’da verilmiştir. Mezunlarn yaklaşk %64’ü son 9 
ylda mezun edilmiştir. 

 
Çizelge 6. BÜ Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Kontenjanlar ve 

Mezunlar. 

Yllar 
Kontenjan Mezun Says 

İstenen Verilen/Yerleşme Kz Erkek Toplam 

2008 110 113 2 22 24 

2009 110 125 14 47 61 

2010 70 121 7 21 28 

2011 80 128 19 38 57 

2012 70 57 39 38 77 

2013 62 21 23 60 83 

2014 60 11 25 57 82 

2015 60 13 34 63 97 

2016 50 21 36 51 87 

TOPLAM 672 610 199 397 596 

 

 8. Sonuçlar ve Öneriler 

 Son yllara kadar Türkiye’deki ormanclk anlayşnda ve eğitim-
öğretim sisteminde, 19. yüzyldaki Orta ve Bat Avrupa ülkelerinde var 
olan klasik (dar kapsaml) ormanclk anlayş ve eğitim sistemi hakim 
olmuştur. Ancak son yllarda baz değişimler yaşanmştr. Bu değişimlerle 
birlikte orman mühendisliği eğitiminin çağdaş ormanclğn ve ülkemiz 
gerçeklerine uygun olarak biyolojik, ekolojik ve teknik ormanclk 
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bilgilerinin yannda, sosyoekonomik bilgi boyutunu öne çkaran kapsam 
ve içeriğe kavuşturulmas gerekmektedir. 

 2006 tarihli 5531 sayl Yetki Yasas Orman Mühendisi, Orman 
Endüstri Mühendisi ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendislerinin mesleki 
faaliyet konular ile bu konulara ilişkin mesleki hak, yetki ve 
sorumluluklarn yasal güvenceye almştr. Bu yasa çağdaş ormanclk 
anlayşna uygun bir düzenleme olup, mesleğin çalşma alanlarn ve çok 
boyutluluğunu ortaya koymuş, yeni baz kavramlar ve açlmlar getirmiş, 
orman mühendisleri için istihdam alan yaratmş, orman mühendisliği 
eğitim-öğretim programlarnn evrensel normlar yannda, nasl 
şekillendirileceğine şk tutmuştur. 

 Ülkemizde 2000’li yllardan sonra uluslararas sözleşmeler, 
küreselleşme, Bologna süreci, akreditasyon çalşmalar ve 5531 sayl 
Yetki Yasasyla birlikte orman mühendisliği eğitim-öğretim programlar 
üzerinde daha çok çağdaş ormanclk anlayşna uygun değişiklikler 
yaplmaya başlanmştr. Bu amaçla zaman zaman toplantlar yaplmş, 
panel, sempozyum, kongre ve konferanslar düzenlenmiştir. 

 BÜ Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü lisans ders 
programnda en son 2011 ylnda 5531 sayl Yetki Yasasnn da gerekleri 
dikkate alnarak yaplan geniş kapsaml bir düzenlemede; baz dersler 
programdan kaldrlmş, yeni zorunlu ve seçmeli dersler eklenmiş, baz 
dersler zorunludan seçmeliye dönüştürülmüştür. Böylece Yasann 4. ve 5. 
maddesinin gerektirdiği bilgi düzeyini doğrudan veya dolayl olarak büyük 
ölçüde (%85-90 orannda) karşlayan bir eğitim-öğretim program 
hazrlanmştr. Ancak, eğitim-öğretim sistemindeki baz aksaklklar 
nedeniyle, programlarn Yasann gerektirdiği beceri düzeyini ayn oranda 
karşlandğ söylenemez. 

 Ayrca çağdaş ormanclğn gerektirdiği sosyoekonomik kapsaml 
dersler yeterli düzeyde değildir. Yaplan değişikliğe rağmen, hâlâ içeriği 
değiştirilmesi gereken (İstatistik, Zooloji, Orman Ekolojisi gibi) ve 
programdan kaldrlmas gereken (Mühendislik Mekaniği ve Ağacn 
Teknolojik Özellikleri) baz dersler vardr. Buna karşlk 5531 sayl 
Yasann gereklerini de karşlama bakmndan Sertifikalandrma, Çevresel 
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Etki Değerlendirme, Çevresel Muhasebe, Standardizasyon, Stok Kontrolü 
ve Bilimsel Araştrma-Geliştirme dersleri (en azndan seçmeli olarak) 
programa eklenmelidir. 

 Sonuç olarak 5531 sayl Yetki Yasas işsiz orman mühendislerine 
önemli bir iş alan sağlamştr. Ders programlar bu yasann gereklerine 
büyük ölçüde cevap vermektedir ve yaplan değişikliklerde de bu Yasann 
gerekleri az veya çok dikkate alnmaktadr. Diğer yandan orman 
mühendisliği öğrenci kontenjanlarnn 2016-2017 eğitim-öğretim ylnda 
makul seviyelere (435) çekilmesi ve tüm kontenjanlarn dolmas, kaliteli 
eğitim-öğretim yaplabileceği ve ileride istihdam sknts yaratmayacağ 
için iyi bir gelişmedir. Keza yeni fakülte ve bölümlerin açlamamas, 
yaban hayat ekolojisi ve yönetimi bölümlerinin kapatlmas faydal 
olacaktr. 
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ÖZET 

5531 sayl kanun, orman mühendisliği mesleğinin faaliyet alanlarn, hak, yetki 
ve sorumluluklarn yasal güvence altna almas ve orman mühendislerinin özel sektörde 
iş yapabilmesinin önünü açmas bakmndan önem arz etmektedir. Kanunun yürürlüğe 
girdiği 2006 ylndan itibaren orman fakültelerinin ilgili bölümleri, kendilerinden mezun 
olan meslek adaylarnn belirtilen kanun ve diğer yasal düzenlemelerde yer alan 
konularda iş yapabilmelerini sağlamak amacyla ders müfredatlarnda baz değişiklikler 
yapmştr. Ayrca meslek yetki kanununun öğrenciler tarafndan daha iyi anlaşlmasn 
sağlamak amacyla Orman Mühendisleri Odas ile iş birliği içinde baz konferans, 
kariyer günleri, söyleşi, vb. etkinlikler de düzenlenmeye başlanmştr. Bu bildiride 
Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümünde 5531 
sayl kanunun eğitim ve öğretime katklar değerlendirilmiştir. Bu bağlamda ders 
müfredatnda içerik güncellemeleri, yeni dersler ve öğrencilerin bilgi ve bilinç düzeyini 
arttrmaya yönelik yaplan başta “kariyer günleri” olmak üzere konferans, söyleşi vb. 
etkinliklerin katklar, öğrencilere yaplan anketler ile belirlenmiştir. Sonuç olarak, 
yaplan müfredat değişiklikleri ve etkinliklerin öğrencilerin 5531 sayl kanun ve serbest 
ormanclk ile ilgili bilgi düzeylerine olumlu yönde önemli katklar yaptğ görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: 5531 sayl kanun, Serbest ormanclk, Orman Mühendisliği, 
Süleyman Demirel Üniversitesi   

 

1. GİRİŞ 

5531 sayl “Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve 
Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakknda Kanun” 2006 ylnda 
yürürlüğe girmiştir. Bu kanuna ksaca “meslek yetki kanunu” da 
denilmektedir. Bu tarih itibariyle 64 alan ve unvanda mühendis 
yetiştirilmektedir. 5531 sayl kanun ile orman mühendisliği görev ve 
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yetkileri, kanunla belirlenen dört mühendislik disiplininden biri haline 
gelmiştir (OMO, 2006). Bu kanun ile orman mühendisliği mesleğinin 
görev alanlarna giren konularn snrlarnn belirlenmesi, diğer taraftan 
orman mühendislerinin görev konularnn diğer meslek disiplinlerince 
aşndrlmasnn da önüne geçilmesi amaçlanmştr. Bu bağlamda kanunun 
4. maddesinde orman mühendislerinin faaliyet alanlar aşağda sralanan 
19 alt başlk halinde ele alnmştr (OMO, 2006): 

 Devlet ormanlarnda, Hazine arazilerinde, kamu kurum ve 
kuruluşlarna ait arazilerde, gerçek ve tüzel kişilere ait 
arazilerde ormanlar doğal ve yapay olarak kurmak, 

 Mevcut olan ormanlar dahil, ormanlarn bakm ve 
iyileştirilmesi, bozuk ormanlarn imar ve slahn yapmak, 

 Enerji ormanlar tesis ve bakmn yapmak, 
 Orman ağaç, ağaççk ve florasna ait tohum üretimi ile 

aşlama faaliyetlerini yürütmek, 
 Orman ağaç ve ağaççklarna ait tohum ve ağaç slah 

faaliyetlerini yürütmek, 
 Orman fidanlklar kurma, yönetme, işletme, orman fidan ve 

bitkisi nakli, standardizasyonu ve sertifikalandrlmas 
faaliyetlerini yürütmek, 

 Ağaçlandrma, erozyonla mücadele, sel ve çğ kontrolü, 
havza amenajman, entegre havza slah ve krsal kalknma 
planlama, projelendirme ve uygulama çalşmalar yapmak, 

 Orman içi, kenar ve orman üst snr meralarn snrlarnn 
belirlenmesi, slah, korunmas, planlanmas çalşmalarn 
yapmak, 

 Orman topraklarnn etüdü, analizi, slah ve bonitet 
belirlemesi, yetişme ortam analizi, envanteri ve mevcut 
haritalar üzerinde işaretleme çalşmalarn yapmak, 

 Orman alanlarnda av ve yaban hayvanlarnn çoğaltlmas, 
envanter çalşmalar ile orman ekosistemleriyle doğrudan ya 
da dolayl habitat bağlants olan yaban hayvanlarna ilişkin 
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olarak avlak, koruma alan ve rezerv alan tefriki, 
planlamas, tesisi, yönetimi işlerini yapmak, 

 Orman içi su kaynaklarnn geliştirilmesi, etüt, envanter, 
planlama ve projelendirme çalşmalarn yapmak, 

 Millî parklar, orman içi dinlenme ve mesire yerleri ile orman 
içi rekreasyon alanlarnn tespit, tefrik, envanter ve 
düzenlenmesi, rekreasyon yönetimi ve işletmeciliği, uzun 
devreli gelişme plan çalşmalar, ağaç röleve planlar 
yapmak, 

 Peyzaj planlarna uygun uygulamalar yapmak, 
 Orman kaynaklar planlamas, orman snrlamas, arazinin 

yorumlanmas ve mülkiyet çalşmalar yapmak, uydu 
görüntüleri ve hava fotoğraflarn ormanclk amaçlar 
doğrultusunda yorumlamak ve mevcut haritalar üzerine 
işlemek, 

 Orman yangnlar ve zararllaryla mücadele, orman yollar 
ile orman yangn emniyet yolu ve şeritleri planlamasn, 
etüdünü, yapmn, bakmn ve kontrolünü yapmak, 

 Orman ekosistemleri, orman gen ve biyosfer rezervleri ile 
biyotop alanlarnn kurulmas, orman ağaç, ağaççk ve 
florasna ait gen koruma alanlarnn planlanmas, kurulmas 
ve yönetilmesi işlerini yapmak, 

 Kent ormanclğ çalşmalar, orman çevre düzenlemesi, 
orman alanlarnda çevresel etki değerlendirmesi 
faaliyetlerini yapmak, 

 Orman ekosistemlerine ait flora ve faunayla ilgili iş ve 
işlemleri yapmak, 

 Orman ve ormanclkla ilgili yukardaki işlere benzer iş ve 
hizmetleri yapmak. 

 

Kanunun yürürlüğe girmesinin ardndan tüzük ve uygulama 
yönetmelikleri de çkarlmş, belirlenen faaliyet alanlarna ilişkin 
hizmetlerin tamamnn danşmanlk hizmet sunucular olan serbest 
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bürolardan alnmasna yönelik yasal bir zemin oluşturulmuş ve ormanclk 
hizmetlerinde özel sektör oluşumunun önündeki engeller de kaldrlmaya 
başlanmştr (Girgin, 2010).   

5531 sayl kanun, orman mühendisliği için iki açdan çok önemlidir. 
Birincisi mesleğin tanmlanmas ve faaliyet alanlar ile hak yetki ve 
sorumluluklarnn yasal güvence altna alnmasdr. İkincisi ise özel 
sektörde iş yapabilmenin önünün açlmasdr. Geçmişten günümüze orman 
mühendisleri çoğunlukla Orman ve Su İşleri Bakanlğ’nn başta Orman 
Genel Müdürlüğü (OGM) olmak üzere, ormanclk ile ilgili genel 
müdürlüklerin merkez ve taşra örgütlerinde çalşmaktadr. Bilindiği üzere, 
mezun saysnn artş ve kamuda istihdam edilen mühendis saysnn yllar 
itibariyle azalmasnn bir sonucu olarak orman mühendisleri iş bulma 
konusunda sorunlar yaşayabilmektedir. 5531 sayl kanun sayesinde 
kamuda çalşma olanağ bulamayan ya da kendi işini yapmak isteyen 
mühendisler “serbest ormanclk büro ve şirketleri” kurarak özel sektörde 
teknik danşmanlk ve müşavirlik hizmetlerini yapma şansna 
kavuşmuştur.  

Bu sayede, belirtilen büro ve şirketler ile çok sayda orman 
mühendisi aktif olarak iş yapabilmekte, iş alanlar gün geçtikçe gelişmekte 
ve kazançlar artmaktadr. Ancak, gerek serbest ormanclk büro ve 
şirketlerinin yeterli sermaye birikimine sahip olamamas ve kamu 
kurumlar tarafndan yaplan ihalelerde gerekli olan iş deneyim belgelerine 
sahip olamamalar, gerekse kurumlarn ihalelerinde bu büro ve şirketlere 
öncelik tanma konusunda yeterli hassasiyeti göstermemeleri nedeniyle iş 
hacmi, olmas gerekenden daha düşük düzeyde seyretmektedir (Korkmaz 
ve ark., 2011). 

Anlan sorunlarn aşlmas ve 5531 sayl kanunun mesleki 
kazanmlarnn tam olarak sağlanabilmesinin ilk adm bu kanun ve 
uygulamalar ile ilgili konularn yüksek eğitim ve öğretime yanstlmasdr 
(Girgin, 2009). 2010 ylnda üniversitelerde başlatlan Bologna sürecine 
uyum kapsamnda yaplan müfredat güncelleme çalşmalar kapsamnda bu 
konularda paydaş görüşleri de dikkate alnarak düzenlemeler yaplmştr. 
2009 ylnda Orman Mühendisleri Odas tarafndan düzenlenen “5531 
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Sayl Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri 
Endüstri Mühendisliği Hakknda Kanun’un Yüksek Öğretim ve Eğitim ile 
Uygulamaya Yansmalar, Alnmas Gereken Önlemler Paneli”nde öne 
çkan görüşler dikkate değerdir. 2012 ylnda Orman Mühendisleri Odas 
tarafndan düzenlenen “5531 Sayl Kanunun Yüksek Öğretim ve Eğitme 
Yansmalarnn İrdelenmesi ve Hedefler Kongresi”nde de gelinen nokta 
değerlendirilmiştir. 

Bu bildiride, 5531 sayl kanunun orman mühendisliği eğitim ve 
öğretimine katklar, Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi 
örneğinde irdelenmiştir. Bu kapsamda 5531 sayl kanun ve uygulamalarn 
kapsayan müfredat değişiklikleri ve yaplan bilimsel ve mesleki etkinlikler 
ile bunlarn öğrencilerin bilgi ve bilinç düzeyine katklar irdelenmiştir.  

 

2. MATERYAL VE YÖNTEM 

Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Orman 
Mühendisliği Bölümü’nde Bologna süreci müfredat yenileme 
çalşmalarna 2010 ylnda başlanmştr. 5531 sayl kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten sonra bölümdeki ilk müfredat yenileme çalşmas olmas 
bakmndan, bu çalşmalar önem arz etmektedir. Bildiride öncelikle 2010 
ylnda yaplan ve 2012 ylnda seçmeli ders oranlarn arttrmaya yönelik 
düzenlemeler kapsamnda 5531 sayl kanun ve ilgili diğer düzenlemelerin 
yeni müfredata yansmalar (ders içerikleri, yeni dersler) incelenmiştir. 
İkinci admda kariyer günleri ve öğrencilerimize yönelik düzenlenen 
konferans, söyleşi vb. bilimsel ve mesleki etkinlikler bu bağlamda 
değerlendirilmiştir.  

Çalşmann üçüncü admnda ise orman mühendisi aday olan son 
snf öğrencileri ile serbest ormanclk bürolarnn kuruluş ve işleyişleri ile 
ilgili bilgi düzeyini ölçmek amacyla anket çalşmalar yürütülmüştür. Bu 
çalşmalarda Korkmaz ve ark. (2011) tarafndan geliştirilen anket formu 
kullanlmş ve bu sayede önceki müfredat öğrencileri ile yeni müfredat 
öğrencilerinin; 
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 Son yllardaki gelişmeleri takip edip etmedikleri,  
 İstihdam açsndan özel sektör girişimciliğinin farknda olup 

olmadklar ve  
 Bu konudaki yasal düzenlemeler ile bürolarn kuruluş ve 

işleyişleri ile ilgili bilgi düzeylerini karşlaştrmak da 
mümkün hale gelmiştir.  

Anket çalşmalarna 60 birinci öğretim ve 28 ikinci öğretim olmak 
üzere toplam 88 öğrenci katlmştr. Ankete verilen yantlar öncelikle 
yüzdelik oranlara dönüştürülmüştür. Anket verilerinin parametrik veri olup 
olmadğ Kolmogorov-Smirnov ve Shapiro-Wilk testleri ile araştrlmş ve 
%95 güven düzeyinde verilerin normal dağlma sahip olmadğ (p<0,05), 
yani parametrik olmadğ belirlenmiştir. Bundan dolay verilerin analizinde 
parametrik olmayan testler kullanlmştr. Birinci ve ikinci öğretim 
öğrencilerinin verdikleri yantlar arasnda fark olup olmadğ, kikare testi 
ile belirlenmiştir. Ayrca ankete verilen yantlar ile Korkmaz ve ark. 
(2011) tarafndan yaplan çalşmada elde edilen sonuçlar arasnda 
istatistiksel olarak fark olup olmadğn belirlemek amacyla Mann-
Whitney U testi yaplmştr.  

 

3. 5531 SAYILI KANUNUN ORMAN MÜHENDİSLİĞİ 
EĞİTİM VE ÖĞRETİMİNE KATKILARI 

 

3.1. Ders İçerik Güncellemeleri 

Orman Mühendisliği Bölümü’nde ders müfredatlarnn Bologna 
sürecine uyumu ile ilgili yaplan çalşmalar 5531 sayl kanun kapsamnda 
bir takm düzenlemelerin de yaplmas için bir frsat olarak 
değerlendirilmiştir. Bu kapsamda içeriği değiştirilen dersler aşağda 
belirtilmiştir;  

 Çevre ve Ormanclk Hukuku dersinin içeriğine 5531 sayl 
kanun eklenmiş ve öğrencilere ormanclkla ilgili diğer yasal 
düzenlemelerin yannda bu kanunun kapsaml bir şekilde 
anlatlmas olanakl hale gelmiştir.  
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 Ormanclkta Pazarlama ve Ormanclk Muhasebesi dersleri 
kapsamnda orman işletmeciliği konusundaki güncel gelişmeler 
ile serbest ormanclk bürolarnn kuruluşu ve işleyişi ile ilgili 
bilgiler içeriğe eklenmiştir. Örneğin dikili satşlar ile ilgili güncel 
gelişmeler bu konuda örnek olarak verilebilir.  

 Ölçme Bilgisi dersinin içeriği yenilenmiştir. Bu yenileme ile 
günümüzde orman kadastrosunda kullanlan TUSAGA-AKTİF 
(Türkiye Ulusal Sabit GPS Ağ) sistemine entegre GPS’lerin 
kullanm olanaklar da dahil olmak üzere orman mühendislerinin 
karşlaşabileceği güncel ölçme problemlerinin çözümü için 
gerekli teorik, taktik ve uygulama altyaps oluşturulmaktadr.  

 Harita Bilgisi dersi ile orman mühendislerinin harita okuma ve 
ölçme, harita projeksiyon sistemleri, koordinat sistemleri, 
Türkiye pafta bölümlemesi gibi konularda donanml olmas 
amaçlanmaktadr. 

 Uzaktan Alglama dersinde genel olarak uydu teknolojileri 
hakknda bilgiler verilerek Milli Uydu Sistemleri tantlmakta ve 
kullanm olanaklar üzerinde değerlendirmeler yaplmaktadr. 
Ayrca ormanclk faaliyetlerinde kullanlan hava fotoğraflar 
hakknda da bilgiler verilmektedir. Böylece orman 
mühendislerine uydu görüntüleri ve hava fotoğraflarnn 
yorumlanmas konusunda teorik bilgi sunulmaktadr. Orman 
mühendislerinin insansz hava araçlar (İHA) ve gelişmiş yer 
gözlem uydu teknolojileri hakknda bilgi sahibi olmas, bu tür 
gelişmiş uzaktan alglama araçlarnn çok güçlü bir veri kaynağ 
olduğunun bilincinde olmas, bu verilerle birlikte elinde olan 
diğer konumsal verilerin analizine olanak tanyan ve çok güçlü 
bir karar destek sistemi olan coğrafi bilgi sistemlerini kullanmas 
sağlanarak, ormanclk problemlerine hzl ve etkin çözümler 
üretebilmesi amaçlanmaktadr.  

 “Ormanclk karantina ve rehberlik hizmetlerini yürütme” hak, 
yetki ve sorumluluğu 5531 sayl kanunun 5. maddesinde yer 
almaktadr. Bu kapsamda, Orman Entomolojisi dersinin 
içeriğine karantina hizmetleri ile ilgili bir bölüm eklenmiştir.  
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  5531 sayl kanunun 5. maddesinde yer alan hak, yetki ve 
sorumluluklardan birisi de “bilirkişilik yapmak”tr. Orman 
Kadastrosu dersinin içeriğine bilirkişilik ile ilgili konular 
eklenmiştir.  

 

3.2. Yeni Dersler 

Müfredatta yer alan yeni dersler ve bu derslerin 5531 sayl kanun ile 
ilişkileri aşağda belirtilmiştir; 

 Orman Mühendisliğine Giriş dersi kapsamnda mesleğin yasal 
tanm, çalşma alanlar ile ilgili genel ve tantm içerikli bilgiler 
yer almaktadr.  

 Coğrafi bilgi sistemleri hakknda genel bilgileri, harita 
saysallaştrabilmeyi, konumsal veri tabann üretmeyi ve 
ormanclkta coğrafi bilgi sistemlerinin kullanm olanaklarn 
öğretme hedefleriyle konulmuş olan Coğrafi Bilgi Sistemleri 
dersi, serbest ormanclk büro ve şirketlerinin yaptğ işlerde yoğun 
olarak kullanlan saysal ve konumsal bilgilerin üretilmesi 
açsndan önem arz etmektedir. Dersin uygulamalarnda kullanlan 
yazlm, ArcGIS 10.x yazlmdr.  

 Müfredata yeni eklenen diğer bir ders, Bilgisayar Destekli Çizim 
dersidir. Dersin hedefleri; 2 boyutlu çizim için temel kavramlar, 2 
boyutlu çizim için temel ve ileri düzey komutlar, harita 
saysallaştrmay, yazdrma ve çizdirme araçlarn öğretmek olarak 
belirlenmiştir. Dersin uygulamalarnda kullanlan yazlm, 
NetCAD 7.x yazlmdr.  

 Projelendirme Tekniği: Ders kapsamnda proje mantğ ve proje 
fikri oluşturma ve değerlendirme ilkeleri ile ormanclkta 
kullanlan uygulama projelerine yer verilmektedir.  

 Proje (I ve II) dersleri: Bu derslerin içeriğinde ormanclk 
uygulamalarna yönelik projeler öğrenciler tarafndan 
gerçekleştirilmektedir. 
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 Girişimcilik dersi: Ders kapsamnda orman mühendisliği 
öğrencilerine girişimcilik özendirilmekte, orman mühendislerinin 
istihdam olanaklarnn sadece kamu kurumlar ile snrl olmadğ 
anlatlmaktadr. Ders kapsamnda girişim ve girişimcilik konular, 
işletme çeşitleri ve fonksiyonlar, bir işletme kurulmas için gerekli 
koşullar, iş kurma aşamalar, finansman olanaklar (krediler, 
hibeler, ve finansman desteği sağlayan kurum ve kuruluşlar), 
işletmelerde-bürolarda iyi bir yönetici ve çalşan olabilmenin 
yollar, motivasyon teorileri, orman mühendislerinin özel sektörde 
yapabileceği işlere yönelik örnekler gibi hususlar öğrencilerin 
dikkatine sunulmaktadr.  

 Müfredata yeni eklenen ve tamamen 5531 sayl kanun ve ilgili 
yasal düzenlemeler ile serbest ormanclk büro ve şirketlerinin 
kuruluşu ve işleyişi ile faaliyet alanlarn öğretmek amacn taşyan 
Serbest Ormanclk Uygulamalar dersi ile öğrenciler, mezun 
olduktan sonra serbest meslek mensubu oluncaya kadar geçen 
süreci, detayl olarak öğrenmenin yannda örnek uygulamalar ile 
yaplan işler konusunda bilgilendirilmektedir. Bu kapsamda 
öğrencilere, 5531 sayl kanun, Orman Mühendisleri Odas 
Mesleki Deneyim Kazanma ve Meslek Mensupluğu Snav 
Yönetmeliği, Orman, Orman Endüstri ve Ağaç İşleri Endüstri 
Mühendisleri ile Serbest Meslek Bürolarnn Çalşma Alanlarna 
Dair Yönetmelik ve Ormanclk ve Orman Ürünleri Bürolarnn 
Kuruluş ve Çalşma Esaslar Yönetmeliği’nin içerikleri detayl 
olarak verilmektedir. 

 

3.3. Bilimsel Etkinlikler 

Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi, 5531 sayl kanun 
yürürlüğe girdikten sonra mesleki kazanmlar öğrencilerimize anlatmak, 
bilgi ve bilinç düzeyini arttrmak adna çok sayda konferans, söyleşi, 
kariyer günleri, vb. etkinlikler düzenlemiş ve düzenlemeye de devam 
etmektedir.  
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Örneğin, 2011 ylnda “Ormanclkta Mesleki Örgütlenme ve Orman 
Mühendisliği” adl söyleşi ve “Ormanclkta İstihdam” konulu konferans 
(OMO, 2011). Orman Mühendisleri Odas Bat Akdeniz Şubesi Yönetim 
Kurulu üyeleri tarafndan verilmiştir. 2012 ylnda düzenlenen “5531 
Sayl Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri 
Endüstri Mühendisliği Hakknda Kanun ve İstihdam” konulu konferansa 
(SDÜ, 2012), Orman Mühendisleri Odas Genel Başkan ve Ar-ge 
Komisyon Başkan katlmştr. 2014 ylnda Kariyer Günleri kapsamnda 
düzenlenen “Ormanclkta Meslek Yetki Yasas ve İstihdama Yansmalar” 
adl etkinlikte (SDÜOF, 2014), ayn zamanda serbest meslek mensubu da 
olan Orman Mühendisleri Odas Bat Akdeniz Şubesi Yönetim Kurulu 
üyeleri ile öğrencilerimiz buluşmuş ve özellikle istihdam konular ile ilgili 
öğrencilerimizin sorular yant bulmuştur. 2015 ylnda gerçekleştirilen ve 
genç serbest meslek mensuplar ile öğrencilerimizi buluşturan 
“Ormanclkta Özel Sektör Uygulamalar: Serbest Ormanclk Bürolar” 
adl söyleşi (SDÜOF, 2015) kapsamnda, serbest ormanclk büro ve 
şirketlerinde yürütülen çalşmalar hakknda detayl bilgilendirmeler 
yaplmştr. Bu tür etkinliklerin öğrenciler üzerinde bilgi ve bilinç yaratma 
bağlamnda çok önemli olduğu görülmektedir. Ayrca, özel sektörde başar 
hikâyelerine sahip olmuş meslektaşlaryla bir araya gelmek öğrencilerde 
heyecan uyandrmakta ve onlar cesaretlendirmektedir.  

 

3.4. Diğer Faaliyetler 

Geçmişte öğrencilerin tamam yaz stajlarn, başta Orman ve Su 
İşleri Bakanlğ’nn ilgili birimleri olmak üzere kamu kurum ve 
kuruluşlarnda yapmaktayd. 5531 sayl kanunun yürürlüğe girmesiyle 
birlikte Fakültemizde stajlarn, serbest ormanclk büro şirketlerinde 
yapabilmelerinin önünü açan yönerge değişikliği yaplmştr (SDÜOF, 
2016). Bu sayede öğrenciler serbest ormanclk uygulamalar ile bilgileri 
stajlarda bizzat uygulamal olarak öğrenebilmektedir. Her geçen yl serbest 
ormanclk büro şirketlerinde staj yapan öğrenci says artmaktadr. Ancak 
2016 ylndan itibaren Orman Genel Müdürlüğü’nün, staj yapan 
öğrencilere ücret ödemeye başlamş olmas, serbest ormanclk büro ve 
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şirketlerinde staj yapmak isteyen öğrencilerde de böyle bir beklenti 
oluşturmaktadr. Bununla birlikte bürolarn büyük çoğunluğunun böyle bir 
uygulama için gönülsüz olduğu bilinmektedir. Orman Mühendisleri Odas 
bu konuda bir çözüm üretebilirse yararl olacaktr.  

Bölümümüz, öğrencilerin saysal altlklar üzerinde çalşmalarna 
olanak sağlayacak Netcad Kampüs eğitim ve kurslarnn düzenlenmesini 
desteklemektedir. Proje üreten her meslek grubuna, her sektöre yönelik 
proje üretim süreçlerini içeren sertifikal eğitim programlar olan Netcad 
Kampüs eğitimleri, her meslek grubu için ayr ayr ve sektöre yönelik 
olarak hazrlanmş olan veri setleri ve proje süreçleri üzerinden 
gerçekleştirilmektedir (NETCAD, 2016).  

Orman Mühendisleri Odas’nn, oda hizmetlerinden ve odann üyeye 
sağladğ kolaylklardan yararlanlmas amacyla başlattğ “öğrenci 
üyeliği” uygulamasna öğrenciler ilgi göstermekte ve öğrencilerin 
tamamna yakn orman mühendisleri odasnn öğrenci üyesi olmaktadr. 
Bu üyelik sayesinde, odann etkinlikleri izlenmekte ve bu bağlamda 5531 
sayl kanun ve serbest ormanclk uygulamalar konusunda bilgi ve bilinç 
düzeyi de artmaktadr. Bunun yannda oda öğrenci komisyonunun 
kurulmas ve fakültelerde öğrenci temsilcilerinin bulunmas yine ayn 
amaca hizmet eden yararl uygulamalar olarak değerlendirilmektedir. 
Bununla birlikte fakülteler aras eşgüdümün sağlanmas bakmndan baz 
eksikliklerin bulunduğu söylenebilir. 

Orman Mühendisleri Odas tarafndan 2015-2016 eğitim ve öğretim 
ylnda başlatlan eğitim katks desteği, öğrenciler ile oda arasnda 
etkileşimi arttracak nitelikte bir uygulamadr. Ancak snrl sayda 
öğrenciye verilebilen bu desteklerin, hem say hem de tutar olarak 
arttrlmas önem arz etmektedir.  

Serbest ormanclk bürolarnn mevcut durumlar ve uygulamada 
görülen baz sorun ve aksaklklarn da orman mühendisliği bölümü 
öğrencilerinin özel sektöre bakşnn şekillenmesinde rolü olduğu açktr. 
Orman Mühendisleri Odas ve ormanclk teşkilat arasnda zaman zaman 
yaşanabilen eşgüdüm eksikliği bu bağlamda önemli hale gelmektedir. 
Diğer taraftan Orman Mühendisleri Odas ve şubeleri tarafndan 
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yaplan/yaplacak denetimlerin özel sektörün sağlkl bir şekilde 
gelişebilmesinde önemi büyüktür.  

Fakülteler her ne kadar girişimciliği arttrmaya yönelik çabalar sarf 
etse de yukarda belirtilen hususlar öğrencilerin kariyer planlar içinde özel 
sektörü öncelikler arasnda gerilere brakmasna neden olmaktadr. Zira 
öğrencilerin büyük bir bölümü kamuda iş bulamamas durumunda özel 
sektöre yönelmektedir. Çalşma kapsamnda verilen anket bulgular da bu 
saptamay desteklemektedir. 

 

3.5. Öğrencilerin 5531 Sayl Kanun Kapsamndaki Bilgi Düzeyi 

5531 sayl kanunun eğitim ve öğretime katklar kapsamnda daha 
önce söz edilen, müfredat çalşmalar, yaplan etkinlikler, staj vb. 
çalşmalarn etkinliğini ölçmek amacyla orman mühendisliği bölümü son 
snf öğrencileri yaplan anket çalşmalarnn bulgular bu başlk altnda, 
Korkmaz ve ark. (2011) tarafndan yaplan çalşmann sonuçlar ile 
karşlaştrmal olarak verilmiş ve bu sayede geçen beş yllk süre 
içerisindeki farkllklar da ortaya konulmuştur.  

Anket bulgularna göre öğrenciler (%88), orman mühendislerinin 
çalşma alanlar arasnda en öncelikli alann, Orman ve Su İşleri 
Bakanlğ’nn ilgili birimleri olduğunu belirtmektedir (Şekil 1). 
Öğrencilerin %86,4’s mezun olduktan sonra ormanclk teşkilat başta 
olmak üzere kamu kurumlarnda çalşmak istediklerini belirterek bu 
bulguyu desteklemektedir. Korkmaz ve ark. (2011) tarafndan yaplan 
çalşmada da benzer bulgulara ulaşlmştr. Her iki yl arasnda çalşmak 
istenilen kurum bakmndan istatistiksel olarak anlaml farkllklar 
bulunmamaktadr (Mann-U= 2539,500; Z=0,905; p= 0,365). Bu beklenen 
bir durumdur. Çünkü kamu kurumlar, daha güvenilir ve özel sektör 
girişimciliği gibi riskli olmayan bir yapdadr. Daha önce 3.4 başlğ 
altnda belirtilen baz hususlar da bunda etkilidir.  İkinci öncelikli çalşma 
alan ve çalşmak istenen kurum ise serbest ormanclk büro ve şirketleridir 
(Şekil 1, Çizelge 1).  
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Daha önce de belirtildiği üzere 5531 sayl yürürlüğe girmesiyle 
birlikte yaplan değişikliklerden birisi de staj yönergesinde serbest 
ormanclk büro ve şirketlerinde staj yapmann önünün açlmasdr. Bu 
bağlamda ankete katlan öğrencilerin düşük düzeyde de olsa bir bölümü, 
stajlarn serbest ormanclk büro ve şirketlerinde yapmştr. Çizelge 2’de 
görüldüğü üzere 2011 ylnda serbest ormanclk büro ve şirketlerinde staj 
yapan öğrenci bulunmamaktadr. Yaplan Mann Whitney-U testine göre de 
staj yaplan kurum bakmndan 2016 yl ile 2011 yl arasnda istatistiksel 
olarak anlaml farkllklar bulunmamaktadr (Mann-U= 2679,000; Z= -
0,414; p= 0,679).  

 

 
Şekil 1. Çalşma Alanlar 

 
 
 
Çizelge 1. Çalşmak İstenen Kurum 

Seçenekler 2011 2016 % 
Değişim Say % Say % 

Ormanclk Teşkilat 55 88,7 70 79,6 -9,1 
Serbest Ormanclk Bürolar ve 
Şirketleri 7 11,3 12 13,6 2,3 

Diğer kamu kurumlar - - 6 6,8 6,8 
Toplam 62 100,0 88 100,0  
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Çizelge 2. Staj Yaplan Kurum 

Seçenekler 2011 2016 % 
Değişim Say % Say % 

Ormanclk Teşkilat 57 91,9 82 93,2 1,3 
Serbest Ormanclk Bürolar ve 
Şirketleri - 

- 4 4,5 4,5 

Diğer kamu kurumlar - - 2 2,3 2,3 
Orman Fakültesi 5 8,1 - - -8,1 
Toplam 62 100,0 88 100,0  

 

Öğrencilerin büyük bir bölümü serbest ormanclk büro ve 
şirketlerinin kuruluş ve işleyişleri ile ilgili yeterli bilgiye sahip olduklarn 
(%63,7) belirtmektedir (Çizelge 3). Özellikle 2011 yl ile 
karşlaştrldğnda bilgi düzeyindeki olumlu yöndeki değişim (%54) çok 
önemlidir. Bu fark istatistiksel olarak da anlamldr (Mann-U= 1172,000; 
Z= -6,735; p= 0,000). Bu durum, geçen beş yllk süre içerisinde yaplan 
düzenleme ve etkinliklerin başarl olduğunun bir göstergesi olarak 
değerlendirilebilir.   
 
Çizelge 3. Serbest Ormanclk Bürolarnn Kuruluş ve İşleyişleri İle İlgili 
Bilgi Düzeyi 

Seçenekler 2011 2016 % 
Değişim Say % Say % 

Yeterli 6 9,7 56 63,7 54,0 
Az 49 79,0 31 35,2 -43,8 
Hiç 7 11,3 1 1,1 -10,2 
Toplam 62 100,0 88 100,0 0 

 
Benzer şekilde 5531 sayl kanun ile ilgili bilgi düzeyinde de 2011 

ylna göre olumlu değişimler (Mann-U= 1399,000; Z=-5,728; p= 0,000) 
izlenmektedir (Çizelge 4). 2011 ylnda yaplan anket çalşmasnda 
öğrencilerin sadece %12,9’u 5531 sayl kanun hakknda yeterli bilgiye 
sahip olduklarn ifade ederken, yeterli bilgiye sahip olma durumu 2016 
ylnda yaplan çalşmada %50’nin üzerine çkmştr. Müfredat 
değişikliğinin bu değişimde önemli bir rolü bulunmaktadr.     
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Çizelge 4. 5531 Sayl Kanun İle İlgili Bilgi Düzeyi 

Seçenekler 2011 2016 % 
Değişim Say % Say % 

Yeterli 8 12,9 48 54,5 41,6 
Az 43 69,4 39 44,4 -25,0 
Hiç 11 17,7 1 1,1 -16,6 
Toplam 62 100,0 88 100,0  
 

Öğrencilerin 5531 sayl kanun ve uygulamalar ile ilgili bilgi 
kaynaklar; dersler, konferans vb. bilimsel etkinlikler, öğretim üyelerinin 
bilgilendirmeleri, internet ve serbest ormanclk bürolarnn çalşanlar 
olarak sralanmaktadr. 2011 yl için bu sralama; serbest ormanclk 
bürolarnn çalşanlar, mezunlar, internet kaynaklar, dersler, öğretim 
üyelerinin bilgilendirmeleri, staj yaplan yörede işletme şefi ve diğer 
çalşanlar şeklindedir (Korkmaz ve ark., 2011). Görüldüğü üzere son 
yllarda yaplan düzenlemeler sonucunda, bilgi kaynaklar arasnda dersler 
ve bilimsel etkinlikler ilk sralara yükselmiştir.   

Öğrencilerin % 40,9’u “serbest ormanclk bürosu kuruluş ve işleyişi 
ile ilgili eğitiminiz süresinde yeterli düzeyde bilgi edindiniz mi?” sorusuna 
evet, %47,7’si ise biraz yantn vermiştir (Çizelge 5). Ayn çizelgeden 
görüldüğü üzere 2011 yl verilerine göre eğitimleri süresince bu konularda 
yeterli olmasa da bilgilendirmelerin yapldğn düşünenlerin oran %25,8 
ile düşük düzeydedir. Bu fark istatistiksel olarak da anlamldr (Mann-U= 
726,000; Z= -8,115; p= 0,000). Bunun temel nedeni, bilgilendirmenin 
yaplmamş olmasndan ziyade öğrencilerin bu bilgilere yeterince itibar 
etmemesi ve konuya yönelik hiçbir bireysel çaba göstermemesi olarak 
açklanmştr (Korkmaz ve ark., 2011). Görüldüğü gibi geçen beş yllk 
sürede eğitimle ilgili düzenlemeler olumlu sonuçlar vermeye başlamş ve 
öğrencilerin özellikle istihdam bağlamnda bu konulara ilgileri artmştr.  
 
Çizelge 5. Bilgi Düzeyi İle İlgili Eğitim Yeterliliği 

Seçenekler 2011 2016 % 
Değişim Say % Say % 

Evet - - 36 40,9 40,9 
Biraz 16 25,8 42 47,7 21,9 
Hayr 46 74,2 10 11,4 -62,8 
Toplam 62 100,0 88 100,0  
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Çalşmada anketler hem birinci hem de ikinci öğretim öğrencilerine 
uygulandğ için snflar aras farkllklar, daha önce de ifade edildiği gibi 
kikare testi araştrlmş ve tüm sorular için istatistiksel olarak anlaml 
farkllklarn olmadğ (p>0,05) belirlenmiştir. Yani öğrencilerin tamam 
benzer yantlar vermiştir.  

 

4. SONUÇ ve ÖNERİLER 

5531 sayl kanun ve uygulamalarnn Süleyman Demirel 
Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü eğitim ve 
öğretimine yansmas kapsamnda Bologna süreci müfredat yenileme 
çalşmalar bir frsat olarak değerlendirilmiştir. Bu kapsamda baz derslerin 
içeriğine 5531 sayl kanun ve serbest ormanclk uygulamalarna yönelik 
konular eklenmiş ve girişimcilik, serbest ormanclk uygulamalar, 
bilgisayar destekli çizim, orman mühendisliğine giriş, coğrafi bilgi 
sistemleri gibi baz yeni derslere programda yer verilmiştir.  

Staj yönergesinin değiştirilmesi ile öğrencilerin serbest ormanclk 
büro ve şirketlerinde staj yapabilmelerinin önü açlmştr. Ayrca büro 
sahipleriyle kurulan yakn ilişkiler öğrencilerin bu bürolarda staj 
yapabilme olanaklarn da arttrmştr. Düzenlenen bilimsel etkinlikler, 
yaplan çalşmalar desteklemesi ve öğrencilerimizi cesaretlendirmesi 
bakmndan faydal olmuştur.  

Orman Mühendisleri Odas tarafndan başlatlan öğrenci üyeliği, 
öğrenci komisyonu ve öğrenci temsilcilikleri uygulamalar 
öğrencilerimizin mesleği tanmalar, hak, yetki ve sorumluluklarnn 
bilincine varmalar bakmndan fark yaratmaktadr.  

Anket sonuçlar da fakültemizde yaplan çalşmalarn başarl 
sonuçlar ürettiğini göstermektedir. Keza öğrencilerimizin bu konulardaki 
bilgi ve bilinç düzeyi, beş yl öncesine göre çok ciddi oranlarda artmştr. 
Bu artşn devam etmesine yönelik olarak ortaya koyduğumuz öneriler 
aşağda sunulmuştur: 

 Her ne kadar ders müfredat güncellemeleri, intibaklar vb. 
nedenlerle zor ve meşakkatli bir süreç olsa da dinamik bir 
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şekilde meslek yetki kanunu kapsamnda ihtiyaç hissedildiği 
anda güncellemeler yaplmaldr. Bu çalşmada 
güncellemelerin başarl olduğu belirlenmiştir.  

 Konferans, söyleşi vb. bilimsel etkinliklerin 5531 sayl 
kanun ve uygulamalarnn öğrencilere aktarlmas ve bilgi 
düzeylerinin arttrlmasndaki rolü çok büyüktür. Bundan 
dolay fakülte-oda eşgüdümünde özellikle serbest ormanclk 
büro ve şirketlerinden başarl çalşmalar yapanlarn katlm 
ile başar öykülerinin paylaşlmas öğrencileri 
cesaretlendirebilecektir.  

 Öğrenciler stajlarn serbest ormanclk büro ve şirketlerinde 
yapmalar yönünde teşvik edilmelidir. Bu bağlamda büro ve 
şirketlerde staj yapan öğrencilere de ücret uygulamasnn 
yaplmas teşvik edici bir etmen olarak önerilebilir.  

 Orman Mühendisleri Odas’nn öğrenci üyeliği 
uygulamalarnn yaygnlaştrlarak öğrenci üyelere sunulan 
hizmetler geliştirilmelidir. Öğrenci komisyonu ve 
temsilcilerin daha aktif çalşmalar sağlanmaldr. Çünkü bu 
faaliyetler, öğrencilerin oday benimsemeleri ve 
sahiplenmelerinin yannda kariyer planlamalar bakmndan 
kilit bir role sahiptir.  

 2015-2016 eğitim öğretim ylndan itibaren Orman 
Mühendisleri Odas tarafndan başlatlan burs uygulamalar, 
olanaklar dahilinde verilen öğrenci says ve burs miktar 
arttrlarak devam etmelidir.  

 Serbest ormanclk bürolarnn uygulamada karşlaştklar 
sorunlarn ormanclk teşkilat ile birlikte ele alnarak 
çözümlenmesi öğrencilerin serbest ormanclk uygulamalar 
ve bürolarna olan ilgisinin artmasna yardmc olacaktr.  

 Fakültemizin genç-dinamik akademik personel yaps ve 
meslek sorunlarna duyarsz kalmayan bir anlayşa sahip 
olmas nedeniyle eğitimin 5531 sayl kanun kapsamnda 
şekillenmesi bakmndan önemli bir gelişme kaydettiği 
açktr. Bununla birlikte konu Türkiye ölçeğinde ele 
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alndğnda ormanclk kamuoyunda yeterli eşgüdüm ve 
çabann olmadğ söylenebilir. Bu bağlamda ormanclk 
teşkilat, Orman Mühendisleri Odas, Türkiye Ormanclar 
Derneği, diğer paydaşlar ve fakültelerin birlikte hareket 
etmesi gerekmektedir.  

 Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Orman 
Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin 5531 sayl yasa ve 
uygulamalarna yönelik bilgi düzeylerini ölçmek amacyla 
yaplan bu çalşmann, tüm fakültelerin öğrencilerini 
kapsayacak şekilde yaygnlaştrlmas yararl olacaktr. 
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 ÖZET 

 Bu çalşmada, serbest ormanclk sektöründe yürütülen orman mühendisliğine 
ilişkin faaliyet konular incelenmiş, söz konusu faaliyet konularnn, İ.Ü. Orman Fakültesi 
Orman Mühendisliği bölümü ders müfredat açsndan bir değerlendirmesi yaplmştr. 
Mesleki faaliyet konular temel alnarak anahtar kelimeler belirlenmiş, bu konulara 
ilişkin ders içerikleri, dersin öğrenme çktlar, teorik ve uygulama konu başlklar 
incelenmiştir. Bu incelemeyle birlikte 5531 Sayl Kanun’da belirtilen faaliyet konularna 
göre ders içeriklerinin, dersin öğrenme çktlar, teorik ve uygulama konu başlklarnn 
yeterlilik düzeyleri hakknda değerlendirilme yaplmştr. 

 Anahtar Kelimeler: Orman, mühendislik, meslek, yasa, müfredat. 

 
  
   

 1.GİRİŞ 

  Ormanclk sektörü, orman kaynaklar ve ormanlarn sağladğ mal 
ve hizmetler üzerindeki basky arttran yeni taleplere uyum sağlama, bu 
doğrultuda kendini yenileme, geliştirme ve değiştirme çabalar içine 
girmiştir. Liberalleşme, merkeziyetçilikten uzaklaşma, özel sektörün ve 
yerel toplumlarn rolünün giderek artmas gibi küresel eğilimler, 
ormanclğn kurumsal yapsnn değiştirilmesini zorunlu klmakta, 
geleneksel olarak kamu sektörü niteliğinde olan bir çok sektörde yeni 
aktörlerin de rol almas gereksinimi ortaya çkmaktadr (Görecelioğlu., 



TMMOB ORMAN MÜHENDİSLERİ  ODASI w w w.ormuh.org.tr

146
92 

 

2001). Buna bağl olarak Türkiye’de ormanclk eğitimi, yeni taleplere 
uyum sağlar biçimde kendini geliştirme, yenilik ve taleplere uyum sağlama 
çabas içerisindedir.  

 Türkiye’de 17 Kasm 1857 tarihinde İstanbul’da açlan Orman 
Okulu ile başlayan ormanclk eğitimi, günümüzde says on üçe ulaşmş 
olan Orman Fakültesi ile devam etmektedir (Toksoy ve ark., 2001). Orman 
mühendisleri, ilk orman teşkilatnn kurulduğu 1839’dan beri teşkilatta 
istihdam edilmişlerdir (Kutluk., 1839) 150 yllk bir geçmişe sahip olan 
Orman Mühendisliği disiplini, bu fakültelerden her yl yüzlerce mezun 
vermektedir (Özden ve Ekici., 2010).  Türkiye'deki orman fakültelerinden 
mezun olup, mühendis unvan almaya hak kazananlar, Devlet orman 
teşkilatlarnda ve özel sektörde mesleklerini icra etmektedir.   

 Ormanlarn çok yönlü işlevlerinin bulunmas, ormanclkta 
disiplinleraras çalşmalarn gerekliliğine dikkat çekmektedir. Nitekim 
orman mühendisleri, gerek devlet teşkilatnda, gerekse özel sektörde 
mesleklerini icra ederken ormanlarn çok yönlü işlevselliğiyle 
karşlaşmaktadr. Bu süreçte, almş olduklar lisans eğitimi oldukça önem 
arz etmektedir.  

 Mühendislik hizmetlerinin kalitesinin ulusal ekonomiye ve ülkenin 
gelişimine olan etkisi ve katks şüphesiz çok önemlidir. Ülkemizdeki 
mühendislik hizmetlerinin etkin ve verimli bir biçimde verilebilmesi ise 
kaliteli bir mühendislik eğitimi ve eğitim ile sektör arasnda birbirini 
etkileyen değişkenlerin varlğna ve işlerliğine bağl bulunmaktadr 
(Mekik., 2000). Bu bağlamda orman mühendisliği lisans eğitimi ile sektör 
(kamu-özel) arasndaki değişkenler ele alndğnda; orman fakültelerinde 
verilen lisans derslerinin içerikleri, öğrenme çktlar, dersin işleniş 
yöntemi, dersin teorik ve uygulama konularnn neleri kapsadğ ile 
karşlaşlmaktadr. Lisans düzeyinde edinilen bu bilgi ve deneyimler 
mesleğin icrasnda temel oluşturmaktadr.   

 İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi; orman, çevre ve ilgili diğer 
doğal kaynaklarn, tüm ürün ve işlevlerinin sürdürülebilir yönetimi, 
işletilmesi ve denetimi kapsamnda; yerel, ulusal ve uluslararas nitelikte 
bilgi üreterek öğretime ve uygulamaya yanstmay, kamu yararna ve etik 
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kurallara uygun davranan bireyler yetiştirmeyi, kamuoyunu 
bilinçlendirerek, kaynaklarn toplumsal sürdürülebilirliğe katksn 
geliştirmeyi ve bu konularda öncülük yapmay amaç edinmiştir. Bu 
bağlamda fakülte; eğitim ve öğretimde kalite güvencesini oluşturmay, 
mezunlarn öncelikle tercih edilen, çalşanlar, öğrencileri, mezunlar ve 
toplum ile bütünleşen, disiplinler aras sinerji yaratan, ulusal ve 
uluslararas bilim ve teknoloji dünyas ile kurumsal bağ kuran, misyonu ile 
ilgili politikalarn geliştirilmesinde öncü bir fakülte olmay vizyon 
edinmiştir1. 

  Yukarda misyon ve vizyonu açklanan orman fakültesini bitiren 
orman mühendislerinin hukuki tanm ise ilk defa 5531 Sayl Kanun’da 
yaplmştr. Bu anlamda ‘en az dört yllk orman mühendisliği lisans 
eğitimini bitirmiş olmakla birlikte orman mühendisliği meslek konular, 
uzmanlk alanlarna göre ilgili Kanun’da belirtilmiştir. Mesleğin konusunu 
oluşturan faaliyet konular; Devlet ormanlarnda, Hazine arazilerinde, 
kamu kurum ve kuruluşlarna ait arazilerde, gerçek ve tüzel kişilere ait 
arazilerde ormanlar doğal ve yapay olarak kurmak, mevcut olan ormanlar 
dâhil, ormanlarn bakm ve iyileştirilmesi, bozuk ormanlarn imar ve 
slahn yapmak, enerji ormanlar tesis ve bakmn yapmak, orman ağaç, 
ağaççk ve florasna ait tohum üretimi ile aşlama faaliyetlerini yürütmek, 
orman ağaç ve ağaççklarna ait tohum ve ağaç slah faaliyetlerini 
yürütmek, orman fidanlklar kurma, yönetme, işletme, orman fidan ve 
bitkisi nakli, standardizasyonu ve sertifikalandrlmas faaliyetlerini 
yürütmek, ağaçlandrma, erozyonla mücadele, sel ve çğ kontrolü, havza 
amenajman, entegre havza slah ve krsal kalknma plânlama, 
projelendirme ve uygulama çalşmalar yapmak, orman içi, kenar ve 
orman üst snr meralarn snrlarnn belirlenmesi, slah, korunmas, 
plânlanmas çalşmalarn yapmak, orman topraklarnn etüdü, analizi, 
slah ve bonitet belirlemesi, yetişme ortam analizi, envanteri ve mevcut 
haritalar üzerinde işaretleme çalşmalarn yapmak, orman alanlarnda av 
ve yaban hayvanlarnn çoğaltlmas, envanter çalşmalar ile orman 
ekosistemleriyle doğrudan ya da dolayl habitat bağlants olan yaban 

                                                           
1 Erişim Adresi: www. orman.istanbul.edu.tr (Ziyaret Tarihi: 21.10.2016). 
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hayvanlarna ilişkin olarak avlak, koruma alan ve rezerv alan tefriki, 
plânlamas, tesisi, yönetimi işlerini yapmak, orman içi su kaynaklarnn 
geliştirilmesi, etüt, envanter, plânlama ve projelendirme çalşmalarn 
yapmak, millî parklar, orman içi dinlenme ve mesire yerleri ile orman içi 
rekreasyon alanlarnn tespit, tefrik, envanter ve düzenlenmesi, rekreasyon 
yönetimi ve işletmeciliği, uzun devreli gelişme plân çalşmalar, ağaç 
röleve plânlar yapmak, peyzaj plânlarna uygun uygulamalar yapmak, 
orman kaynaklar plânlamas, orman snrlamas, arazinin yorumlanmas 
ve mülkiyet çalşmalar yapmak, uydu görüntüleri ve hava fotoğraflarn 
ormanclk amaçlar doğrultusunda yorumlamak ve mevcut haritalar 
üzerine işlemek, orman yangnlar ve zararllaryla mücadele, orman 
yollar ile orman yangn emniyet yolu ve şeritleri plânlamasn, etüdünü, 
yapmn, bakmn ve kontrolünü yapmak, orman ekosistemleri, orman 
gen ve biyosfer rezervleri ile biyotop alanlarnn kurulmas, orman ağaç, 
ağaççk ve florasna ait gen koruma alanlarnn plânlanmas, kurulmas ve 
yönetilmesi işlerini yapmak, kent ormanclğ çalşmalar, orman çevre 
düzenlemesi, orman alanlarnda çevresel etki değerlendirmesi faaliyetlerini 
yapmak, orman ekosistemlerine ait flora ve faunayla ilgili iş ve işlemleri 
yapmak, orman ve ormanclkla ilgili yukardaki işlere benzer iş ve 
hizmetleri yapmaktr. 

 Yukarda belirtildiği üzere; söz konusu meslek konular, orman 
mühendisliği mesleğinin uzmanlk alanlarna göre belirlenmiştir. 
Çalşmada, belirlenen bu faaliyet konularnn, İ.Ü. Orman Fakültesi Orman 
Mühendisliği ders müfredat açsndan bir değerlendirmesi yaplmaya 
çalşlmştr.  

 

 2. MATERYAL VE YÖNTEM 

 Çalşmada, İ.Ü. Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü 
Lisans müfredat incelenmiş, lisansüstü ders müfredat değerlendirilme dş 
tutulmuştur. İ.Ü. Orman Fakültesi Orman Mühendisliği bölümünde 8 
yarylda 57 zorunlu 101 seçmeli ders olmak üzere toplam 158 ders 
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bulunmaktadr 2 . Çalşmada belirlenen yöntem uyarnca her mesleki 
faaliyet konusu ayr başlk altnda değerlendirilip, bu konulara ilişkin 
olarak, bölümün ders içerikleri incelenecektir. Bu incelemeyle birlikte 
5531 Sayl Kanun’da belirtilen faaliyet konularna göre ders içeriklerinin 
yeterlilik düzeyleri hakknda değerlendirilme yaplacaktr.  

 

 3. BULGULAR VE TARTIŞMA 

 5531 Sayl Kanun’un dayanak alndğ, serbest ormanclk ve 
orman ürünleri bürolarnn çalşma alanlarn, ilgili gerçek ve özel hukuk 
tüzel kişilerinin mühendis istihdamnda uymak zorunda olduklar usul ve 
esaslar düzenleyen Orman, Orman Endüstri ve Ağaç İşleri Endüstri 
Mühendisleri ile Serbest Meslek Bürolarnn Çalşma Alanlarna Dair 
Yönetmelik’te, orman mühendislerine yönelik mesleki konularla ilgili 
düzenlemeler hüküm altna alnmştr. Diğer taraftan, ders müfredatna 
ilişkin içeriklerin incelenmesiyle, verilen eğitimin, Kanun’da belirtilen 
ilgili faaliyet alanlarn ne kadar kapsadğ ortaya konulacaktr.  

 

 3.1 Devlet Ormanlarnda, Hazine Arazilerinde, Kamu Kurum 
ve Kuruluşlarna Ait Arazilerde, Gerçek ve Tüzel Kişilere Ait 
Arazilerde Ormanlar Doğal ve Yapay Olarak Kurmak 

 Anahtar Kelimeler: Doğal orman, yapay orman, orman kurmak. 

 Orman amenajman plan yapmlarna, silvikültürel esaslarla 
silvikültür plan hazrlanmasna ve ilgili temel ormanclk esaslarna hâkim 
olunmasn gerektiren ormanlarn doğal yolla kurulmas konusunda, orman 
mühendisliği müfredat içerikleri incelendiğinde söz konusu düzenlemeyle 
doğrudan ilgili olan ders; Silvikültürün Biyolojik Temelleridir. 

 Diğer taraftan, gençleştirmeye ayrlan alanlar içerisindeki başarsz 
olan doğal gençleştirme alanlar, orman toprağ olarak gösterilen alanlar ve 
bozuk orman alanlarnn planlanmasnn dikim veya ekim yöntemiyle 
gençleştirilmesi ve dikilmiş olan fidanlarn kültür bakmlarna kadar geçen 
                                                           
2  2016-2017 eğitim ve öğretim ylnda verilmekte olan ders says. 
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sürece ilişkin, orman mühendisliği müfredat içerikleri incelenmiştir. Söz 
konusu düzenlemeyle doğrudan ilgili olan ders yoktur.  

 

 3.2. Mevcut olan ormanlar dâhil, ormanlarn bakm ve 
iyileştirilmesi, bozuk ormanlarn imar ve slahn yapmak 

 Anahtar Kelimeler: Orman bakm, iyileştirme, bozuk orman, imar, 
slah. 

 Meşcere gelişim çağ için gerekli olan bakm, sklk bakm, 
gençlik bakm, kültür bakm ve koruya tahvil 
çalşmalarnn silvikültürel esaslara uygun olarak yaplmaas 
gerekmektedir. Bu süreçte yaşam ortamnn iyileştirilmesine ilişkin 
çalşmalar gerçekleştirilir. Ormanlarn bakm ve iyileştirilmesi 
çalşmalarna yönelik olarak, orman mühendisliği müfredat içerikleri 
incelenmiş olup, bu düzenlemeyle doğrudan ilgili olarak silvikültür tekniği 
ile birlikte dersin teorik konu başlklarnda yer alan ‘farkl bozuk alanlar ve 
genel özelliklerine bağl olarak restorasyon değerlendirmeleri’ başlğ ile 
bozuk alanlara yönelik olarak ekolojik restorasyonun temelleri dersi tespit 
edilmiştir. İyileştirme, imar ve slah çalşmalarna yönelik olarak orman 
mühendisliği müfredat içerikleri incelenmiş olup, bu düzenlemeyle 
doğrudan ilgili olan dersler; Bitki Genetiği ve Islah, Çevre Sorunlar, 
Kavak ve Hzl Gelişen Türler, Mera Amenajman, Toprak Ilmi, Toprak 
Korumas olarak tespit edilmiştir. 

 

 3.3. Enerji ormanlar tesis ve bakmn yapmak 

 Anahtar Kelimeler: Enerji orman, enerji orman tesisi, enerji 
orman bakm. 

 Enerji üretim maksadyla bozuk baltalk ormanlarda, yeterli kök 
dağlm bulunan ve sürgün verme özelliğini içeren yaprakl ağaç ve 
ağaççk türleri canlandrma kesimleriyle yenilenir. Boşluklar ekim veya 
dikim yoluyla doldurularak verimli orman haline getirilir. 
Biyokütle kullanan termik santrallere yakt sağlamak amacyla; hzl 
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büyüyen yaprakl ve iğne yaprakl tür fidanlar kullanlarak, 
kitlesel biyokütle üretimine yönelik ksa idare süreleriyle işletilen ormanlar 
kurulur.Enerji ormanlar tesisi yöntemiyle kurulan 
ormanlarn, silvikültürel tekniğe uygun olarak seyreltme ve gerekli diğer 
teknik bakmlar yaplr. 

 Orman mühendisliği müfredat içerikleri incelendiğinde söz konusu 
düzenlemeyle doğrudan ilgili olan ders ‘Endüstriyel Plantasyonlarn ve 
Enerji Ormanclğnn Önemi’ ve teorik konu başlğyla; Kavak ve Hzl 
Gelişen Türler dersidir.  

 

 3.4. Orman ağaç, ağaççk ve florasna ait tohum üretimi ile 
aşlama faaliyetleri ile tohum ve ağaç slah faaliyetlerini yürütmek. 

 Anahtar Kelimeler: Tohum, tohum üretimi, aşlama. 

 Tohum üretim maksadyla, tohum meşcereleri, tohum bahçeleri ile 
flora alanlarndan tekniğine uygun şekilde tohum üretimi yaplr, tohum 
üretim bahçeleri kurma maksadyla tekniğine uygun olarak aşlama yaplr 
ve aşl fidanlar tohum bahçelerine dikilir. 

 Orman mühendisliği müfredat içerikleri incelendiğinde söz konusu 
düzenlemeyle doğrudan ilgili olan dersler; Bitki Genetiği ve Islah, 
Fidanlik ve Ağaçlandirma Tekniği, Genel Botanik, Odun Dş Orman 
Ürünleri Bitki Tanimi, Odun Dişi Orman Ürünleri Endüstrisidir. 

 Anahtar Kelimeler: Tohum slah, ağaç slah. 

 Orman ağaç ve ağaççk rknn geliştirilmesine yönelik olarak; 
üstün özellikleri bulunan meşcere ve ağaçlar belirlenerek, genetik yaplar 
laboratuar ortamnda incelenir, geliştirilir, üstün nitelikli tohumlar elde 
edilir ve bu tohumlara dayal ağaç slah faaliyetleri yaplr. 

 Orman mühendisliği müfredat içerikleri incelendiğinde söz konusu 
düzenlemeyle doğrudan ilgili olan ders; Bitki Genetiği ve Islahdr. 
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 3.5. Orman fidanlklar kurma, yönetme, işletme, orman fidan 
ve bitkisi nakli, standardizasyonu ve sertifikalandrlmas 
faaliyetlerini yürütmek. 

 Anahtar Kelimeler: Fidanlk, fidan nakli, standardizasyon, 
sertifikalandrma. 

Gerçek ve tüzel kişilere ait orman fidanlklar kurulmas, yönetilmesi ve 
işletilmesine ilişkin olan bu süreçte, üretilen fidanlar, Türkiye orman ağaç 
ve ağaççklar tohum belgelendirilmesine uygun olarak 
belgelendirilmektedir. Üretilen fidanlarn nakil işlemleri için gerekli 
önlemler alnarak nakliye belgesi kesilmektedir. Ayrca ulusal ve 
uluslararas standartlara uygun olarak standardize edilen fidanlarn Orijin 
(menşei) belgelerine göre sertifikalandrma işlemleri yaplmaktadr. 

Orman mühendisliği müfredat içerikleri incelendiğinde söz konusu 
düzenlemeyle doğrudan ilgili olarak Fidanlik ve Ağaçlandirma Tekniği, 
Kavak ve Hzl Gelişen Türler,  Odun Dş Orman Ürünleri Endüstrisi, 
Iklim Değişikliği ve Ormanlar, Orman Ürünlerinden Faydalanma dersleri 
tespit edilmiştir.  

  

3.6.  Ağaçlandrma, erozyonla mücadele, sel ve çğ kontrolü, 
havza amenajman, entegre havza slah ve krsal kalknma plânlama, 
projelendirme ve uygulama çalşmalar yapmak. 

 Anahtar Kelimeler: Ağaçlandrma, erozyon, sel ve çğ, havza, 
entegre havza, krsal kalknma. 

Ağaçlandrma mevzuatna göre orman ve orman saylan alanlarda 
özel ağaçlandrmayla birlikte plan, proje ve uygulama çalşmalar yaplr. 

Havza flora, fauna, ekolojik, sosyal ve ekonomik potansiyeline 
dikkate alnarak havza yönetim çalşmalar yaplr. 

Sel dereleri ve çğ yataklarnn, slah edilmesi, sel ve çğ 
oluşumlarnn kontrolü için gerekli tespit, planlama, projelendirme ve 
uygulama çalşmalar yaplr.  
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Ağaçlandrma ve erozyon kontrolü mevzuat çerçevesinde, gerekli 
olan erozyon ile mücadele çalşmalarnn planlanmas, projelendirilmesi ve 
uygulanmasna ilişkin çalşmalar yaplr. 

Orman ve orman saylan alanlarda su havzalarndaki toprak ve su 
dengesi, su üretimi, su niteliği, miktar ve rejiminin korunmas, entegre ana 
havza planlamas ile yan dere havzalarn entegre mikro planlamas, 
projelendirilmesi ve uygulamas çalşmalar yaplr. 

Orman saylan yerlerde ve/veya orman materyallerinden 
yararlanarak, krsal yerleşim birimlerinin kalkndrlmasn esas alan 
entegre krsal kalknma planlama, projelendirme ve uygulama çalşmalar 
yaplr. 

Orman mühendisliği müfredat içerikleri incelendiğinde söz konusu 
düzenlemeyle doğrudan ilgili olan dersler; Fidanlk ve Ağaçlandrma 
Tekniği, Havza Yönetimi, Havza Analizi ve Değerlendirme, İklim 
Değişikliği ve Ormanlar, Mera Amenajman, Kavak ve Hzl Gelişen 
Türler, Orman Ekolojisi, Orman Kaynaklar Ekonomisi, Ormanda Doğa 
Korumann Biyolojik Temelleri, Park Bahçe Peyzaj Mimarisi, Ormanclk 
Tarihidir. 

 

 3.7.  Orman içi, kenar ve orman üst snr meralarn 
snrlarnn belirlenmesi, slah, korunmas, plânlanmas çalşmalarn 
yapmak. 

Anahtar Kelimeler: orman içi mera, orman üst snr mera, mera 
snr, mera slah, mera koruma, mera planlama. 

Orman ve Mera mevzuatna göre, orman içi, orman kenar ve 
orman üst snrndaki meralarn tespiti, planlanmas, slah, kullanlmas ve 
korunmasna ilişkin çalşmalar teknik esaslar ile idarenin mevzuatna 
uygun olarak yaplr. 

Orman mühendisliği müfredat içerikleri incelendiğinde söz konusu 
düzenlemeyle doğrudan ilgili olan dersler; Mera Amenajman, Yaban 
Hayvanlari Yem Bitkileridir. 
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 3.8. Orman topraklarnn etüdü, analizi, slah ve bonitet 
belirlemesi, yetişme ortam analizi, envanteri ve mevcut haritalar 
üzerinde işaretleme çalşmalarn yapmak. 

Anahtar Kelimeler: Toprak etüt, toprak analizi, toprak slah, 
bonitet, yetişme ortam, yetişme ortam envanteri, harita. 

Ağaçlandrma, bitkilendirme, gençleştirme, fidanlk, mera slah, 
havza slah ve benzeri ormanclk çalşmalarna esas olan topraklarn 
arazide etüdü, laboratuar ortamnda analizi, bonitetinin yani verim 
gücünün belirlenmesi, risk analizi slah projesinin yaplmas ve 
uygulanmas çalşmalar yaplr. 

Orman saylan alanlar ile orman kurulmas öngörülen alanlarn 
ekolojik, biyolojik ve istatistiki teknikler kullanlarak, analizlerinin yaplp, 
yetişme ortamlarnn belirlenmesi, yetişme ortam, toprak ve vejetasyon 
envanterlerinin çkarlarak saysallaştrlmas, mevcut haritalara 
işaretlenmesi ve raporlanmas işleri yaplr. 

Orman mühendisliği müfredat içerikleri incelendiğinde söz konusu 
düzenlemeyle doğrudan ilgili olan dersler; Toprak İlmi, Havza Analizi ve 
Değerlendirme, Dendrometri, Orman Amenajman Esaslar, Orman Haslat 
Bilgisidir. 

  

3.9.  Orman alanlarnda av ve yaban hayvanlarnn 
çoğaltlmas, envanter çalşmalar ile orman ekosistemleriyle 
doğrudan ya da dolayl habitat bağlants olan yaban hayvanlarna 
ilişkin olarak avlak, koruma alan ve rezerv alan tefriki, plânlamas, 
tesisi, yönetimi işlerini yapmak. 

Anahtar Kelimeler: Av hayvan, yaban hayvan, av ve yaban, avlak, 
koruma alan, rezerv,  

Orman ve yaban hayat alanlarnda av ve yaban hayvanlarnn 
korunmas ve/veya üretilerek çoğaltlmasna ilişkin olarak, mevzuat 
çerçevesinde tekniğine uygun şekilde envanter çalşmalar yaplr. 
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Ormanlk alanlarda avlaklarn, koruma ve rezerv alanlarnn 
ayrlmas, planlamas, oluşturulmas ve yönetimine ilişkin işler mevzuat 
çerçevesinde yerine getirilir. 

 Orman mühendisliği müfredat içerikleri incelendiğinde söz konusu 
düzenlemeyle doğrudan ilgili olan dersler; Av ve Yaban Hayat Hukuku, 
Orman Kaynaklar Ekonomisi, Yaban Hayat Envanteridir. 

 

3.10.  Orman içi su kaynaklarnn geliştirilmesi, etüt, envanter, 
plânlama ve projelendirme çalşmalarn yapmak. 

Anahtar Kelimeler: Orman içi su, su kaynak, kaynak planlama, 
kaynak etüdü, kaynak envanteri.   

Orman içi su kaynaklarna yönelik su üretim fonksiyonuna ayrlan 
havzalardaki ormanlarn planlanmas, projelendirilmesi, etüt ve 
envanterinin yaplmas, projelere uygun teknik müdahalelerin yaplp 
kaynağnn geliştirilmesi ve kaynağn erozyondan korunmas, kaynak ve 
dere yatağnn korunmas ve slah edilmesi, bu konularn planlanmas ve 
projelendirilmesine yönelik faaliyetler yürütülür. 

Orman mühendisliği müfredat içerikleri incelendiğinde söz konusu 
düzenlemeyle doğrudan ilgili olan dersler; Orman İçi Su Ürünleri, Mera 
Amenajman, Çevre Sorunlar, Çevre ve Su Hukuku, Havza Analizi ve 
Değerlendirmedir. 

 

 3.11.  Millî parklar, orman içi dinlenme ve mesire yerleri ile 
orman içi rekreasyon alanlarnn tespit, tefrik, envanter ve 
düzenlenmesi, rekreasyon yönetimi ve işletmeciliği, uzun devreli 
gelişme plân çalşmalar, ağaç röleve plânlar yapmak. 

 Anahtar Kelimeler: Milli Park, orman içi dinlenme, mesire yeri, 
rekreasyon, gelişme plan, ağaç röleve. 

İlgili mevzuat uyarnca, milli park alanlarnn ayrlmas, raporlarn 
hazrlanmas, envanterlerinin çkarlmas, planlanmasna ilişkin faaliyetler 
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yürütülür. Orman içi dinlenme ve mesire yerleri, orman içi rekreasyon 
alanlar, uzun devreli gelişme plan, ağaç röleve plan çalşmalar yürütülür.  

 Orman mühendisliği müfredat içerikleri incelendiğinde söz konusu 
düzenlemeyle doğrudan ilgili olan dersler; Doğa Koruma ve Korunan 
Alanlar, Açk Hava Rekreasyonu, Dendrometri, Ormanclkta Inşaat 
Bilgisi, Yaban Hayat Bilgisi, Park Bahçe Peyzaj Mimarisidir.  

 

 3.12.  Peyzaj plânlarna uygun uygulamalar ve peyzaj 
uygulamas yapmak. 

 Anahtar Kelimeler: Peyzaj planlama, peyzaj uygulamas. 

 Peyzaj planlama ve uygulamas çalşmalar ile yaplmş peyzaj 
planlarnn uygulamasna ilişkin çalşmalardr. Söz konusu düzenlemeler 
ile doğrudan ilgili olan dersler; Park-Bahçe ve Peyzaj Mimarisi, Süs 
Bitkileri Kullanmdr.  

 Orman mühendisliği müfredat içerikleri incelendiğinde söz konusu 
düzenlemeyle doğrudan ilgili olan ders; Park Bahçe Peyzaj Mimarisidir. 

 

 3.13.  Orman kaynaklar plânlamas, orman snrlamas, 
arazinin yorumlanmas ve mülkiyet çalşmalar yapmak, uydu 
görüntüleri ve hava fotoğraflarn ormanclk amaçlar doğrultusunda 
yorumlamak ve mevcut haritalar üzerine işlemek. 

 Anahtar Kelimeler: Orman kaynaklar, orman planlama, orman 
snr, arazi yorumu, mülkiyet, uydu görüntü, hava fotoğraf, harita işleme. 

 Ormanlarn topluma sağladğ ürün, değer ve hizmetlerin etüt, 
envanter, planlama, revizyon ve uygulama çalşmalar yaplr. 6831 sayl 
Orman Kanunu kapsamnda orman saylan yerler tespit edilip, snrlar 
belirlenir. Vasf tayini, orman mülkiyetine ilişkin iş ve işlemler yaplr. 
Ayrca hava fotoğraflaryla uydu görüntüleri, ormanclk amaçlar 
doğrultusunda yorumlanarak elde edilen veriler envanter ve planlama 
çalşmalarnda kullanlr. 
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 Orman mühendisliği müfredat içerikleri incelendiğinde söz konusu 
düzenlemeyle doğrudan ilgili olan dersler; Odun Dş Orman Ürünleri 
Ekonomisi, Odun Dş Orman Ürünleri Endüstrisi, Orman Kaynaklar 
Envanteri, Orman Ürünleri Enerji İlişkileri, Orman Ürünlerinden 
Faydalanma, Silvikültürün Biyolojik Temelleri, Av ve Yaban Hayat 
Hukuku, Çevre ve Su Hukuku, Genel Hukuk Esaslar, Ormanclk Hukuku, 
Orman İşletme Ekonomisi, Ormanclk Tarihidir. 

  

3.14.  Orman yangnlar ve zararllaryla mücadele, orman 
yollar ile orman yangn emniyet yolu ve şeritleri plânlamasn, 
etüdünü, yapmn, bakmn ve kontrolünü yapmak. 

 Anahtar Kelimeler: Orman yangn, orman zararllar, mücadele, 
orman yollar, orman yangn yolu, emniyet yolu, emniyet şeriti, yol etüt, 
yol bakm, yol kontrol. 

 Orman yangnlarn önleme ve yangnla mücadele çalşmalar ile 
ilgili etüt, planlama ve projelendirme çalşmalarn kapsar. Orman 
zararllaryla mücadele ise biyotik ve abiyotik  orman zararllaryla 
mücadele projelerinin uygulanmas vb. çalşmalardr. Orman yollar, 
orman yangn emniyet yol ve şeritleri ile ilgili iş ve işlemlere ilişkin etüt, 
plan, projelendirme çalşmalar yaplr. 

 Orman mühendisliği müfredat içerikleri incelendiğinde söz konusu 
düzenlemeyle doğrudan ilgili olan dersler; Orman Koruma, Yaban Hayat 
Bilgisi, Fitopatoloji, Orman Kaynaklar Ekonomisi, Toprak Korumas, 
Orman Yollar, Ormanclkta Sanat Yaplardr.   

 

 3.15.  Orman ekosistemleri, orman gen ve biyosfer rezervleri 
ile biyotop alanlarnn kurulmas, orman ağaç, ağaççk ve florasna ait 
gen koruma alanlarnn plânlanmas, kurulmas ve yönetilmesi işlerini 
yapmak. 

 Anahtar Kelimeler: Ekosistem, gen rezerv, biyosfer, biyotop, gen 
koruma. 
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 Yetişme-yaşama ortamlarnn kurulmas sürecinde; bu ortamlarn 
planlanmas, projelendirilmesi, proje uygulama çalşmalar yaplrken, 
orman ekosistemde bulunan canllarn yetişme ve yaşamasn etkileyen 
ekolojik, biyolojik, fiziki, hidrolojik unsurlarla birlikte ağaçlandrma, 
erozyonla mücadele, gençleştirme, rehabilitasyon, meşcere bakm, mera 
ve havza slah çalşmalar yaplmaktadr.  

Orman gen alanlarnn kurulmas sürecinde; genlerin slah 
edilemsiyle oluşturulan, genetik olarak üstün özelliklere sahip olan orman 
ağaç, ağaççk ve çallarna yönelik fidanlar kullanlr. Üstün 
nitelikli meşcerelerin kurulmas amacyla, etüt, planlama ve uygulamalar 
gerçekleştirilmektedir. Doğal ormanlar içerisinde gen kaynaklarn 
korunmas amacyla üstün nitelikteki ağaç, ağaçck ve florann yer aldğ 
ortamlarn tespiti, tefriki, planlamas, projelendirilmesi, projelerin 
uygulanmas ve yönetilmesi çalşmalar yaplr. Biyosfer rezerv alanlar 
statüsünde olan orman alanlarnn korunmasna, tefriki ve tespitine ilişkin 
raporlar hazrlanr. Ayrca koruma, geliştirme, planlama, projelendirme 
ve uygulama çalşmalar yaplr. 

Ekosistemi oluşturan canllara yaşama ortamlarnn hazrlanmas 
ve mevcut orman alanlarnda biyotop alanlarnn kurulmasna ilişkin 
yeniden orman ekosistemleri kurulmas çalşmalar yaplr. 

 Orman mühendisliği müfredat içerikleri incelendiğinde söz konusu 
düzenlemeyle doğrudan ilgili olan dersler; Bitki Beslenmesi, Çevre 
Sorunlar, Dendrometri, Ekofizyoloji, Ekolojik Restorasyonun Temelleri, 
Fitopatoloji, Genel Ekoloji, Havza Yönetimi, Iklim Değişikliği ve 
Ormanlar, Mera Amenajman, Orman Amenajman Esaslar, Orman 
Ekolojisi, Orman Ekosistemleri Bilgisi, Orman Entomolijisi, Orman Içi Su 
Ürünleri, Silvikültürün Biyolojik Temelleri, Ormanda Doğa Korumann 
Biyolojik Temelleri , Yaban Hayat Bilgisidir. 
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 3.16.  Kent ormanclğ çalşmalar, orman çevre düzenlemesi, 
orman alanlarnda çevresel etki değerlendirmesi faaliyetlerini 
yapmak. 

 Anahtar Kelimeler: Kent ormanclğ, çevre düzenleme, çevresel 
etki. 

 Kent ormanclğ çalşmalar yetkilendirilmiş diğer disiplin 
alanlaryla birlikte çok amaçl yeşil kuşak ormanlarnn kurulmas, 
rekreasyonel etkinliklerin planlanmas, toprak ve su korumaya yönelik 
bitkisel onarm çalşmalarnn planlanmas, gezi güzergâhlarnn 
belirlenmesi, projelendirilmesi, uygulanmas ve kontrol edilmesine yönelik 
çalşmalar yaplr. 

 Çevresel etki değerlendirme (ÇED) raporu hazrlanarak uygulama 
sürecinde ve sonrasnda izlenip ve kontrol edilir. 

 Orman mühendisliği müfredat içerikleri incelendiğinde söz konusu 
düzenlemeyle doğrudan ilgili olan dersler; Kent Ormanclğ, Çevre ve Su 
Hukuku, Orman Ürünleri Enerji İlişkileridir. 

 

 3.17.  Orman ekosistemlerine ait flora ve faunayla ilgili iş ve 
işlemleri yapmak. 

 Anahtar Kelimeler: Flora, fauna. 

 Flora ve faunaya ilişkin uygulamal olarak ekolojik, biyolojik 
çeşitlilik ve çevresel ağrlkl eğitimler, tantm ve bilinçlendirme 
programlar, araştrma, geliştirme, inceleme, envanter vb. faaliyetler 
planlanr ve yürütülür. 

 Orman mühendisliği müfredat içerikleri incelendiğinde söz konusu 
düzenlemeyle doğrudan ilgili olan dersler; Bitki Sosyolojisi, Bitkisel 
Biyoçeşitlilik, Orman Alt Odunsu Bitkilerdir. 
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 3.18. Orman ve ormanclkla ilgili yukardaki işlere benzer iş 
ve hizmetleri yapmak. 

 Anahtar Kelimeler: Dikili ağaç, teknik üretim.  

 İlgili mevzuatta belirtilen amaçlar doğrultusunda ormanclk 
faaliyetleri sonucunda çkartlan dikili ağaçlarn yar mamul hale 
getirilmeleri amacyla kesilmesi, soyulmas, boylanmas, snflandrlmas, 
ölçülmesi ve tutanaklara bağlanmasna yönelik teknik üretim hizmetleri 
yürütülür. 

 Orman mühendisliği müfredat içerikleri incelendiğinde söz konusu 
düzenlemeyle doğrudan ilgili olan ders; Dendrometridir. 

 

 4. DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 

 Genel değerlendirmeye girmeden önce vurgulanmas gereken bir 
husus ise, İ.Ü. Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü’nde 5531 
Sayl Meslek Kanunu’nun hükümlerinin anlatldğ bir dersin 
bulunmasdr. Yukardaki bütün konu başlklarn kapsayacağ ve müfredat 
incelemesine ayn oranda etki edeceği için değerlendirmeye dahil 
edilmeyen “Meslek Hukuku” dersi bu anlamda özel bir konumu 
bulunmaktadr. 

 Mesleki faaliyet konularna göre, orman mühendisliği lisans 
eğitimi müfredat değerlendirmesi sonucunda aşağda yer alan (Tablo.1) 
puanlama sistemi oluşturulmuştur. Buna göre, incelenmiş olan müfredat, 
faaliyet konusuna göre değerlendirilmiş, sfr- dört aralğnda puanlama 
yaplarak müfredatn yeterlilik düzeyi  
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Tablo 1 Mesleki Faaliyet Konularna Göre İncelenen Müfredatn Yeterlilik 
Düzeyi 

Puanlama 

 

4. Mesleğin faaliyet konusuna dair müfredat çok yeterli 

3. Mesleğin faaliyet konusuna dair müfredat yeterli 

2. Mesleğin faaliyet konusuna dair müfredat yeterliliği geliştirilmeli 

1. Mesleğin faaliyet konusuna dair dolayl ve az ilgili müfredat var 

0. Mesleğin faaliyet konusuna dair müfredatta içerik yok 

 

 Puanlamada uygulanan yöntemde 4 puan verilen ve çok yeterli 
görülen değerlendirme, müfredatta yer alan dersin adnn, ders içeriği ile 
faaliyet konusunun içeriğinin örtüşmesi ve bununla birlikte uygulamasnn 
ve teoriğinin yeterli olmasdr; 3 puan verilen değerlendirmede dersin 
adnn, içeriğinin örtüşmesi ancak uygulama ve teorinin birbirini yeteri 
kadar desteklememesi; 2 puan verilen değerlendirmede ders içeriğinin 
faaliyet konusunu açsndan bir karşlğnn olmas ancak uygulamasnn 
olmamas sadece teorik seviyede kalmas; 1 puan verilen değerlendirmede 
ise içerik, uygulama ve teorinin olmamas ancak dolayl olarak ilgili 
derslerde bu konulardan bahsedilmiş olmasdr, o puan verilen 
değerlendirmede ise mesleğin konusu ile doğrudan ya da dolayl hiçbir 
bilginin verilmemesidir.  

 Mesleğin faaliyet konusuna ilişkin olarak belirlenen anahtar 
kelimeler, Tablo.1’de belirtilmiş olan puanlama sistemine göre 
değerlendirilmiştir. On sekiz (18) başlkta toplanan mesleğin konusu, sfr-
dört (0-4) aralğnda Tablo.2’de belirtildiği şekilde puanlanmştr.  
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Tablo 2 Mesleğin Faaliyet Konularna İlişkin Anahtar Kelimelerin  

Puanlama Sistemindeki Yeri 

Sra Mesleğin Konusu                                                             Puan 
1 Doğal Orman, Yapay Orman, Orman Kurma. 2 
2 Orman Bakm, İyileştirme, Bozuk Orman, İmar, Islah. 4 
3 Enerji Orman, Enerji Orman Tesisi, Enerji Orman 

Bakm. 
2 

4 Tohum, Tohum Üretimi, Aşlama, Tohum Islah, Ağaç 
Islah. 

3 

5 Fidanlk, Fidan Nakli, Standardizasyon, 
Sertifikalandrma. 

2 

6 Ağaçlandrma, Erozyon, Sel ve Çğ, Havza, Entegre 
Havza, Krsal Kalknma. 

4 

7 Orman İçi Mera, Orman Üst Snr Mera, Mera Snr, 
Mera Islah, Mera Koruma, Mera Planlama. 

3 

8 Toprak Etüt, Toprak Analizi, Toprak Islah, Bonitet, 
Yetişme Ortam, Yetişme Ortam Envanteri, Harita. 

4 

9 Av Hayvan, Yaban Hayvan, Av ve Yaban, Avlak, 
Koruma Alan, Rezerv. 

2 

10 Orman İçi Su, Su Kaynak, Kaynak Planlama, Kaynak 
Etüdü, Kaynak Envanteri. 

3 

11 Milli Park, Orman İçi Dinlenme, Mesire Yeri, 
Rekreasyon, Gelişme Plan, Ağaç Röleve. 

2 

12 Peyzaj Planlama, Peyzaj Uygulamas. 2 
13 Orman Kaynaklar, Orman Planlama, Orman Snr, 

Arazi Yorumu, Mülkiyet, Uydu Görüntü, Hava 
Fotoğraf, Harita İşleme. 

4 

14 Orman Yangn, Orman Zararllar, Mücadele, Orman 
Yollar, Orman Yangn Yolu, Emniyet Yolu, Emniyet 
Şeriti, Yol Etüt, Yol Bakm, Yol Kontrol. 

4 

15 Ekosistem, Gen Rezerv, Biyosfer, Biyotop, Gen 
Koruma. 

3 

16 Kent Ormanclğ, Çevre Düzenleme, Çevresel Etki. 2 
17 Flora, Fauna. 1 
18 Dikili Ağaç, Teknik Üretim. 2 
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Şekil 1: Meslek Konusu ve Müfredat Analizi 

0 1 2 3 4

Doğal Orman, Yapay Orman, Orman Kurma

Orman Bakımı, İyileştirme, Bozuk Orman, İmar, Islah.

Enerji Ormanı, Enerji Ormanı Tesisi, Enerji Ormanı Bakımı.

Tohum, Tohum Üretimi, Aşılama, Tohum Islahı, Ağaç Islahı.

Fidanlık, Fidan Nakli, Standardizasyon, Sertifikalandırma.

Ağaçlandırma, Erozyon, Sel ve Çığ, Havza, Entegre Havza, Kırsal Kalkınma.

Orman İçi Mera, Orman Üst Sınırı Mera, Mera Sınır, Mera Islah, Mera
Koruma, Mera Planlama.

Toprak Etüt, Toprak Analizi, Toprak Islahı, Bonitet, Yetişme Ortamı, Yetişme
Ortamı Envanteri, Harita.

Av Hayvanı, Yaban Hayvanı, Av ve Yaban, Avlak, Koruma Alanı, Rezerv

Orman İçi Su, Su Kaynak, Kaynak Planlama, Kaynak Etüdü, Kaynak Envanteri

Milli Park, Orman İçi Dinlenme, Mesire Yeri, Rekreasyon, Gelişme Planı, Ağaç
Röleve

Peyzaj Planlama, Peyzaj Uygulaması

Orman Kaynakları, Orman Planlama, Orman Sınır, Arazi Yorumu, Mülkiyet,
Uydu Görüntü, Hava Fotoğraf, Harita İşleme.

Orman Yangın, Orman Zararlıları, Mücadele, Orman Yolları, Orman Yangın
Yolu, Emniyet Yolu, Emniyet Şeriti, Yol Etüt, Yol Bakım, Yol Kontrol.

Ekosistem, Gen Rezerv, Biyosfer, Biyotop, Gen Koruma.

Kent Ormancılığı, Çevre Düzenleme, Çevresel Etki.

Flora, Fauna.

Dikili Ağaç, Teknik Üretim.

Meslek Konusu‐Müfredat Analizi
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Şekil 1: Meslek Konusu ve Müfredat Analizi 

0 1 2 3 4

Doğal Orman, Yapay Orman, Orman Kurma

Orman Bakımı, İyileştirme, Bozuk Orman, İmar, Islah.

Enerji Ormanı, Enerji Ormanı Tesisi, Enerji Ormanı Bakımı.

Tohum, Tohum Üretimi, Aşılama, Tohum Islahı, Ağaç Islahı.

Fidanlık, Fidan Nakli, Standardizasyon, Sertifikalandırma.

Ağaçlandırma, Erozyon, Sel ve Çığ, Havza, Entegre Havza, Kırsal Kalkınma.

Orman İçi Mera, Orman Üst Sınırı Mera, Mera Sınır, Mera Islah, Mera
Koruma, Mera Planlama.

Toprak Etüt, Toprak Analizi, Toprak Islahı, Bonitet, Yetişme Ortamı, Yetişme
Ortamı Envanteri, Harita.

Av Hayvanı, Yaban Hayvanı, Av ve Yaban, Avlak, Koruma Alanı, Rezerv

Orman İçi Su, Su Kaynak, Kaynak Planlama, Kaynak Etüdü, Kaynak Envanteri

Milli Park, Orman İçi Dinlenme, Mesire Yeri, Rekreasyon, Gelişme Planı, Ağaç
Röleve

Peyzaj Planlama, Peyzaj Uygulaması

Orman Kaynakları, Orman Planlama, Orman Sınır, Arazi Yorumu, Mülkiyet,
Uydu Görüntü, Hava Fotoğraf, Harita İşleme.

Orman Yangın, Orman Zararlıları, Mücadele, Orman Yolları, Orman Yangın
Yolu, Emniyet Yolu, Emniyet Şeriti, Yol Etüt, Yol Bakım, Yol Kontrol.

Ekosistem, Gen Rezerv, Biyosfer, Biyotop, Gen Koruma.

Kent Ormancılığı, Çevre Düzenleme, Çevresel Etki.

Flora, Fauna.

Dikili Ağaç, Teknik Üretim.

Meslek Konusu‐Müfredat Analizi
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Şekil 2: Müfredat Yeterlilik Oran 

 Mesleğin faaliyet konularna ilişkin anahtar kelimelere ilişkin 
puanlama sistemi temel alnarak, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi 
Orman Mühendisliği lisans müfredatnn faaliyet konularna göre yeterlilik 
düzeyi Şekil 2’de ortaya konulmuştur. Buna göre; mesleğin faaliyet 
konusuna dair müfredatn % 28 orannda çok yeterli, % 22 orannda yeterli 
olduğu görülmüştür. Bununla birlikte, müfredatn % 44 orannda yeterliliği 
geliştirilmesi gerekmektedir. Mesleğin faaliyet konusuna dair dolayl ve az 
ilgili olan müfredat ise % 6 oranndadr. Mesleğin faaliyet alanna dair 
bütün konularn doğrudan ve dolayl müfredatta yer aldğ görülmüştür. 

 Gerek puanlamada gerekse grafik ve tablolardan da anlaşlacağ 
üzere İ.Ü. Orman Fakültesi Orman Mühendisliği ders içerik ve 
uygulamalarnn mesleğin kanunda tanmlanan faaliyet konular açsndan 
önemli ölçüde geliştirilmesi ve desteklenmesi gerekmektedir. Özellikle 2 
(iki) puan bandnda yer alan faaliyet konularna dair uygulama ağrlkl 
programa geçilmesinin faaliyetin uygulanmasnda Orman Mühendislerinin 
iş alanlar ve istihdamlar açsndan önemli olduğu ifade edilebilir. Diğer 

4          28%

3               22%

2              44%

1    6%

MÜFREDAT YETERLİLİK ORANI
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yandan müfedatta zorunlu ve seçimlik derslerin belirlenmesinde meslek 
faaliyetlerine dair doğrudan etkili derslerin zorunlu programa alnmasnn 
gözetilmesi vurgulanmaldr. Örneğin seçimlik ders olan “Meslek Hukuku” 
dersinin zorunlu ders kapsamnda müfredatta yeniden düzenlenmesinin bir 
gereklilik olduğu belirtilebilir.  

 Yukarda da ifade edildiği üzere sonuç olarak 5531 sayl Meslek 
Kanununda düzenlenen faaliyet alanlarna dair; Devlet ormanlarnda, 
Hazine arazilerinde, kamu kurum ve kuruluşlarna ait arazilerde, gerçek ve 
tüzel kişilere ait arazilerde ormanlar doğal ve yapay olarak kurmak, enerji 
ormanlar tesis ve bakmn yapmak; orman fidanlklar kurma, yönetme, 
işletme, orman fidan ve bitkisi nakli, standardizasyonu ve 
sertifikalandrlmas faaliyetlerini yürütmek; orman alanlarnda av ve 
yaban hayvanlarnn çoğaltlmas, envanter çalşmalar ile orman 
ekosistemleriyle doğrudan ya da dolayl habitat bağlants olan yaban 
hayvanlarna ilişkin olarak avlak, koruma alan ve rezerv alan tefriki, 
plânlamas, tesisi, yönetimi işlerini yapmak; millî parklar, orman içi 
dinlenme ve mesire yerleri ile orman içi rekreasyon alanlarnn tespit, 
tefrik, envanter ve düzenlenmesi, rekreasyon yönetimi ve işletmeciliği, 
uzun devreli gelişme plân çalşmalar, ağaç röleve plânlar yapmak; 
Peyzaj plânlarna uygun uygulamalar yapmak; Kent ormanclğ 
çalşmalar, orman çevre düzenlemesi, orman alanlarnda çevresel etki 
değerlendirmesi faaliyetlerini yapmak; orman ekosistemlerine ait flora ve 
faunayla ilgili iş ve işlemleri yapmak; dikili ağaç ve teknik üretim 
konularn içeren derslerin güçlendirilmesi bu derslere dair özellikle 
uygulama müfredatnn ve saatlerinin artrlmas önerilmektedir.  
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Özet 

5531 Sayl meslek kanunu, orman endüstri mühendisleri için önemli kazanmlar 
sağlamş, bu kazanmlarn hakkyla yerine getirilebilmesi açsndan da eğitim 
kurumlarna önemli sorumluluklar yüklemiştir. Ülkemizdeki diğer üniversitelerde olduğu 
gibi Süleyman Demirel Üniversitesi, Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği 
Bölümü de bu sorumluluğunun farknda olarak ders plan ve müfredat güncellemelerini 
sürekli olarak yapmaktadr.  

Bu çalşma ile, SDÜ   Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü lisans dersleri, 
yasaya bağl çkartlan ilgili yönetmelik çerçevesinde kategorize edilmiş, bölümün 
kontenjan sorunu ve nitelikli mühendis yetiştirebilmek adna neler yaplabilir? sorusunun 
cevab aranmaya çalşlmştr.  

 
 
Giriş 

Orman Endüstri Mühendisliği (OEM) eğitim-öğretimi dar veya 
daha geniş kapsaml olmakla birlikte hemen hemen tüm dünya ülkelerinde 
yaplmaktadr. İmalat sanayiinin bir alt kolu olan bu sektörde gelişimin 
yüksek olduğu ülkelerde eğitim-öğretim faaliyetleri de doğal olarak daha 
erken dönemlerde başlamştr.  Bu kapsamda ABD de 1910’lu yllarda 
Almanya da 1920’li yllarda Fransa da 1930’l yllarda ilgili öğretim 
kurumlarnn kurulduğu bilinmektedir.  
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Ülkemizde ilk olarak Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü 1971 
ylnda Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesinde öğretime 
başlamş bunu 1982 ylnda İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi takip 
etmiştir. Sonraki yllarda Anadolu’nun muhtelif illerinde açlan 13 Orman 
Fakültesinde OEM programlar açlmakla birlikte şu an itibariyle sadece 
10 tanesinde Orman Endüstri Mühendisliği eğitim-öğretim faaliyetleri 
devam etmektedir. 2010 Yl itibariyle piyasada 5000-5500 orman endüstri 
mühendisinin olduğu bildirilmektedir (Koç ve Erdinler, 2009; Yldz, 
2010; Yldz, 2012) 

SDÜ Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde; 
2004-2005 eğitim-öğretim ylnda yüksek lisans, 2005-2006 eğitim-
öğretim ylnda zorunlu İngilizce hazrlk snf ile birinci öğretim lisans 
program, 2010-2011 eğitim-öğretim ylnda isteğe bağl İngilizce hazrlk 
snf ile II. Öğretim lisans program ve 2014-2015 eğitim-öğretim ylnda 
da doktora program eğitimine başlanmştr.   

Bu eğitim-öğretim programnn doğrudan hizmet ettiği orman 
ürünleri sektörünün Türkiye’deki durumuna ksaca baklacak olursa; Orta 
Anadolu İhracatçlar Birliği’nin resmi internet sitesinde yaynladğ 
sektörel raporlardan alnan bilgiler doğrultusunda, mobilya üretiminde 
2014 yl için 19 milyar $ değerinde üretim yapldğ, yine ayn yln SGK 
verilerine göre mobilya sektörünün imalat sanayi içinde 20.867 işletme ile 
dördüncü, işlendirdiği 165.118 kişilik istihdam ile yedinci srada yer aldğ 
ifade edilmektedir (Sakarya ve Doğan, 2016). Ahşap levha sanayii ise; 
doğrudan 400.000 kişiye, toplamda ise bir milyon kişiye (Nakliyat, satş, 
hizmet vs.) istihdam sağlayan bir sektör konumundadr. Bu sektörün 
Türkiye’deki büyüklüğü 12 milyar USD civarndayken, 2023 yl hedefi  
25 milyar USD rakamn yakalamaktr. Sektörün 2013 yl ihracat 2,4 
milyar USD olup, 2023 hedefi ise 8 milyar USD olarak bildirilmektedir. 
Toplam kurulu kapasite ise yaklaşk 11,5 milyon m3/yl’dr. Türkiye 2014 
yl verileriyle; 

• Lif levha (MDF) üretiminde; Avrupa ́da 1., dünyada 2.srada, 

• Yonga levha üretiminde; Avrupa ́da 3., dünyada 5.srada, 
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• Laminat parke üretiminde Avrupa ́da 2., dünyada 3. srada yer 
almaktadr (OAİB, 2015). 

Ancak sektör bu kadar hzl gelişirken ülkemizde Orman Endüstri 
Mühendisliği bölümleri 2011 ylndan itibaren her geçen gün kontenjan 
doluluk oranlar itibariyle kan kaybetmeye başlamş ve nihayet birçok 
üniversitede olduğu gibi Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Endüstri 
Mühendisliği (SDÜ OEM) Bölümü  de 2016 yl OSYM kontenjan 
tablosunda yer alamamştr.  Halbuki 2006 ylnda 5531 sayl kanunun 
yasalaşmasndan itibaren meslek önemli kazanmlar elde etmiş, Bologna 
ve MUDEK sürecinde eğitim-öğretim faaliyetlerinde uluslararas kalite 
gereksinimleri karşlanmaya ve yeterlilikler sağlanmaya başlamş, hemen 
hemen her yl düzenlenen, bilim ve sektör temsilcilerinin birlikte yer 
aldklar toplantlar, çalştay, sempozyum ve kongrelerle de gelişim ve 
iyileştirme önerileri tartşlp daha iyi sürekli aranmştr. İlgili toplantlarn 
sonuç bildirgelerinde yer alan; ‘baz bölümlerin kapatlmas, yeni 
fakültelerin açlmamas, ormanclk programlarnn orman fakültesi 
olmayan üniversitelerde açlmamas’ gibi icrai bir takm görevler ya 
geçerliliğine inanlmadğ yada siyasi ve politik nedenlerle 
uygulanamamakla birlikte kontenjan azaltma, ders müfredatlarnda 
güncellemeler, orman fakültelerini öncelikli tercih eden öğrencilere burs 
ve teşvik sağlanmas gibi bir çok iyileşme de problemin çözümüne katk 
sağlamştr. Tüm bu uğraşlarn sonucu olarak 2016 OSYM kontenjanlar 
tablosunda yer alan Orman Endüstri Mühendisliği programlar 
kontenjanlarn doldurmuşlardr.  

Bu çalşma ile SDÜ Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde 
5531 sayl meslek yasas çerçevesinde ders kategorileri oluşturulmuş, 
kontenjan dolduramama problemi dar çerçevede de olsa ksaca tartşlmş 
ve problem teşhis ve tedavisine yönelik farkl bakş açlar ortaya 
konulmaya çalşlmştr.   
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Değerlendirme  

5531 sayl “Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği 
ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakknda Kanun” (RG: 8.7.2006, 
26222) ilgili bölümlere kapsaml ancak tanml görevler yüklemiştir. Bu 
kanunun getirdiklerinin uygulamaya tam olarak aktarlabilmesi öncelikle 
4. ve 5. maddelerdeki konularn yüksek öğretim programlarna 
yanstlmas ile mümkün olacağ bildirilmektedir (Girgin, 2009). Bu 
doğrultuda SDÜ Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü eğitim-öğretim 
müfredatnda, Yüksek Öğretimde Yeterlikler Çerçevesi ve Bologna süreci 
gibi köklü değişimlerin gerçekleştirildiği süreçlerle birlikte peyderpey 
günün, teknolojinin ve piyasann talepleri doğrultusunda müfredat 
güncellemeleri sürekli devam etmektedir. Ancak, birbiriyle kesişen 
amaçlarn hepsini ayn anda maksimize etmek pek olas görülmemektedir. 
Şöyleki; Bologna süreci kapsamnda tüm dersler 240 AKTS ile 
snrlandrlrken seçimlik derslerin en az %25 olmas istenmekte, 
MUDEK kriterlerinde uygulamal dersler ile temel mühendislik derslerinin 
kredilerine yönelik snrlamalar konulmakta, 5531 sayl meslek kanunu 
mesleki dersleri ön planda tutmakta, sektör ise başarl, sosyal, kendine 
güvenen, ana dili gibi en az bir yabanc dil daha bilen, özgün tasarmlar 
yapabilme becerisi ile birlikte gerekli bilgisayar programlarna hakim 
mühendisler beklemektedir. Bunlarla beraber öğrencilerin beklentileri ve 
öğretim üyelerinin ek ders kayglar da değerlendirilirse müfredat 
geliştirme ve mevcut müfredat üzerinde değişiklik yapma ihtiyac her 
zaman var olmakla birlikte sürekli sabote edilmeye de açktr. Tüm bu 
durumlar göz önüne alnarak SDÜ OEM Bölüm dersleri “Bölüm Temel 
Dersleri” ve “Mesleki Dersler“ olarak 2 temel kategori içerisinde 
değerlendirilebilir (Şekil 1 ve Şekil 2).  

Temel dersler olarak YÖK 5i dersleri, Yabanc dil dersleri, FKB 
dersleri ve genel mesleki dersler değerlendirilmiştir. Bu derslerin büyük 
ksm bir ve ikinci snfta okutulmaktadr. Zorunlu İngilizce hazrlk 
snfnn kaldrlp isteğe bağl İngilizce hazrlk programna dönülmesiyle 
birlikte daha önceki yllarda İngilizce olarak açlan dersler müfredattan 
kaldrlmştr. 
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Şekil 1. SDÜ OEM Bölümü’nde Temel Dersler Kategorisinde Değerlendirilen 
Dersler   

 
Öğrenciler 2.snf güz döneminden itibaren her dönem en az ikişer 

adet seçimlik ders seçmek zorundadr. Böylece öğrencilerin alabilecekleri 
seçimlik ders saysnn artrlmas amaçlanmştr. Seçimlik derslerin 
artrlmas hem öğrenci beklentilerinin karşlanmasna, hem de ulusal ve 
uluslararas öğrenci hareketliliği programlarna katlan öğrenciler için ders 
eşleniklerinin yaplmasn kolaylaştrmaktadr. Benzer uygulamalar yurtiçi 
ve yurt dş benzer programlarda da uygulanmaktadr. Örneğin, Virginia 
Tech. Department of Wood Science & Forest Products’da; lisans 
öğrencileri temel bir programa tabi tutulduktan sonra, tutkallar, imalat 
sistemleri, odun dş orman ürünleri, ambalajlama ve orman ürünlerinin 
pazarlanmas ve yönetiminden oluşan 5 ayr uzmanlk programna 
yönlendirilerek toplamda 128 kredi ile mezun olmaktadrlar (Winistorfer 
ve Kline, 2004’den aktaran: Sütçü ve Karagöz,2010). 

Akyüz vd., (2013) çalşmasnda; seçmeli derslerin artrlmas, 
kariyer günlerinin yaplmas, ikinci bir yabanc dilin seçmeli ders olarak 
müfredatta bulunmas ve öğretim üyelerinin derse kendilerinin gelerek 
kendi bilgi birikimlerini ve beklentilerini anlatmas gibi gereksinimlerin 

Genel Mesleki Dersler 
 Orman Endüstri Mühendisligine Giriş  

(5)Z 
 Odun Anatomisi          (6)Z 
 Uygulamal Istatistik   

(5)Z 
 Orman Endüstri Mühendisleri Için Statik 

(4)Z

Yabanc dil 
 İsteğe bağl İngilizce Hazrlk  (60)S* 
 Ingilizce I         (2)Z 
 İngilizce II      (2)Z 
 Yabanc Dilde Okuma ve Konuşma  (4)S 
 Mesleki Yabanc Dil I  (4)S 
 Mesleki Yabanc Dil II (4)S

YÖK Dersleri 
 Atatürk Ilkeleri ve Inklap Tarihi I (2)Z 
 Atatürk Ilkeleri ve Inklap Tarihi II (2)Z 
 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanm (3)Z 

k ili (2)

FKB 
 Fizik   

 (5)Z 
 Matematik   (5)Z 
 Endüstriyel Genel Kimya (5)Z 
 Genel Botanik  

TEMEL 
DERSLE

*(  ) değerler dersin AKTS kredisini, “S:Seçimlik”, “Z:Zorunlu” olma durumlarn gösterir. 

85 
 

 
Şekil 1. SDÜ OEM Bölümü’nde Temel Dersler Kategorisinde Değerlendirilen Dersler   

 
Öğrenciler 2.snf güz döneminden itibaren her dönem en az ikişer adet seçimlik 

ders seçmek zorundadr. Böylece öğrencilerin alabilecekleri seçimlik ders saysnn 
artrlmas amaçlanmştr. Seçimlik derslerin artrlmas hem öğrenci beklentilerinin 
karşlanmasna, hem de ulusal ve uluslararas öğrenci hareketliliği programlarna katlan 
öğrenciler için ders eşleniklerinin yaplmasn kolaylaştrmaktadr. Benzer uygulamalar 
yurtiçi ve yurt dş benzer programlarda da uygulanmaktadr. Örneğin, Virginia Tech. 
Department of Wood Science & Forest Products’da; lisans öğrencileri temel bir 
programa tabi tutulduktan sonra, tutkallar, imalat sistemleri, odun dş orman ürünleri, 
ambalajlama ve orman ürünlerinin pazarlanmas ve yönetiminden oluşan 5 ayr 
uzmanlk programna yönlendirilerek toplamda 128 kredi ile mezun olmaktadrlar 
(Winistorfer ve Kline, 2004’den aktaran: Sütçü ve Karagöz,2010). 

Akyüz vd., (2013) çalşmasnda; seçmeli derslerin artrlmas, kariyer günlerinin 
yaplmas, ikinci bir yabanc dilin seçmeli ders olarak müfredatta bulunmas ve öğretim 
üyelerinin derse kendilerinin gelerek kendi bilgi birikimlerini ve beklentilerini anlatmas 
gibi gereksinimlerin kaliteyi ve memnuniyeti arttrabilmek için OEM bölümlerinde 
olmas gereken temel nitelikler olarak bildirmektedir.  

Şekil 1’de görüldüğü gibi temel dersler kategorisinde snflandrlmayan diğer 
tüm dersler ilgili yasaya bağl olarak yaynlanan “Orman, Orman Endüstri ve Ağaç 
İşleri Endüstri Mühendisleri İle Serbest Meslek Bürolarnn Çalşma Alanlarna Dair 

Genel Mesleki Dersler 
 Orman Endüstri Mühendisligine Giriş      (5)Z
 Odun Anatomisi               (6)Z
 Uygulamal Istatistik               (5)Z
 Orman Endüstri Mühendisleri Için Statik (4)Z 
 Ormanclk Bilgisi               (4)S 
 Odun Fizigi                (4)S 
 Dendroloji                 (4)z 
 Ekonomi                (5)Z

Yabanc dil 
 İsteğe bağl İngilizce Hazrlk            (60)S* 
 Ingilizce I                    (2)Z 
 İngilizce II                  (2)Z 
 Yabanc Dilde Okuma ve Konuşma       (4)S 
 Mesleki Yabanc Dil I            (4)S 
 Mesleki Yabanc Dil II            (4)S 
 Iş Hayat Için Yabanc Dil             (4)S 

YÖK Dersleri 
 Atatürk Ilkeleri ve Inklap Tarihi I (2)Z 
 Atatürk Ilkeleri ve Inklap Tarihi II (2)Z 
 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanm (3)Z 
 Türk Dili I    (2)Z 
 Türk Dili II    (2)Z 

FKB 
 Fizik    (5)Z 
 Matematik   (5)Z 
 Endüstriyel Genel Kimya (5)Z 
 Genel Botanik   (5)Z 
 Endüstriyel Organik Kimya (5)Z 

TEMEL 
DERSLER 

*(  ) değerler dersin AKTS kredisini, “S:Seçimlik”, “Z:Zorunlu” olma durumlarn gösterir. 
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kaliteyi ve memnuniyeti arttrabilmek için OEM bölümlerinde olmas 
gereken temel nitelikler olarak bildirmektedir.  

Şekil 1’de görüldüğü gibi temel dersler kategorisinde 
snflandrlmayan diğer tüm dersler ilgili yasaya bağl olarak yaynlanan 
“Orman, Orman Endüstri ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisleri İle Serbest 
Meslek Bürolarnn Çalşma Alanlarna Dair Yönetmelik” 
(RG:10.10.2009, 27372) çerçevesinde, en güncel haliyle kategorize 
edilerek aşağda sunulmuştur (Şekil 2a ve Şekil 2b).  

 
Şekil 2a. SDÜ OEM Bölümü’nde 27372 Sayl Yönetmeliğin 67.,68.,69. 

ve70. Maddelerine Göre Kategorize Edilen Dersler   

SDÜ Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde ilgili 
yönetmeliğin 68. Maddesi gereğince;  Odun Patolojisi, Odun Entomolojisi 
ve Karantina konularnda dersler konulmuştur. Bu derslerin müfredatlar 
konu uzman öğretim üyelerince güncellenmekte ve konuya ilişkin baz 
derslerin seçimlik olmasna rağmen her dönem açlmas sağlanmaktadr. 

 
Odun hammaddesi; yarma, 

M dd 67
Odun hammaddesi; 
yongalama, liflere ayrma, 
buharlama, kurutma, 

t l i l

M dd 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lignoselülozik Kompozitler 
  (5)Z 
Ah M l M k i i

Odun yonga ve lifler; 
yapştrcl veya yapştrcsz 
presleme, buharlama, kurutma 
ve emprenye etme gibi 

Madde 69

 

 

 

 

 Odun Modifikasyon Yöntemleri

Odun yonga ve lifler, fiziksel ve 
kimyasal yollarla yaplar 
değiştirilerek işlenip; odun 
h kâ h l l

Madde 70

118 
 

kaliteyi ve memnuniyeti arttrabilmek için OEM bölümlerinde olmas 
gereken temel nitelikler olarak bildirmektedir.  

Şekil 1’de görüldüğü gibi temel dersler kategorisinde 
snflandrlmayan diğer tüm dersler ilgili yasaya bağl olarak yaynlanan 
“Orman, Orman Endüstri ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisleri İle Serbest 
Meslek Bürolarnn Çalşma Alanlarna Dair Yönetmelik” 
(RG:10.10.2009, 27372) çerçevesinde, en güncel haliyle kategorize 
edilerek aşağda sunulmuştur (Şekil 2a ve Şekil 2b).  

 
Şekil 2a. SDÜ OEM Bölümü’nde 27372 Sayl Yönetmeliğin 67.,68.,69. 

ve70. Maddelerine Göre Kategorize Edilen Dersler   

SDÜ Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde ilgili 
yönetmeliğin 68. Maddesi gereğince;  Odun Patolojisi, Odun Entomolojisi 
ve Karantina konularnda dersler konulmuştur. Bu derslerin müfredatlar 
konu uzman öğretim üyelerince güncellenmekte ve konuya ilişkin baz 
derslerin seçimlik olmasna rağmen her dönem açlmas sağlanmaktadr. 

 
Odun hammaddesi; yarma, 

M dd 67
Odun hammaddesi; 
yongalama, liflere ayrma, 
buharlama, kurutma, 

t l i l

M dd 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lignoselülozik Kompozitler 
  (5)Z 
Ah M l M k i i

Odun yonga ve lifler; 
yapştrcl veya yapştrcsz 
presleme, buharlama, kurutma 
ve emprenye etme gibi 

Madde 69

 

 

 

 

 Odun Modifikasyon Yöntemleri

Odun yonga ve lifler, fiziksel ve 
kimyasal yollarla yaplar 
değiştirilerek işlenip; odun 
h kâ h l l

Madde 70

86 
 

Yönetmelik” (RG:10.10.2009, 27372) çerçevesinde, en güncel haliyle kategorize 
edilerek aşağda sunulmuştur (Şekil 2a ve Şekil 2b).  

 

Şekil 2a. SDÜ OEM Bölümü’nde 27372 Sayl Yönetmeliğin 67.,68.,69. ve70. 
Maddelerine Göre Kategorize Edilen Dersler   

 

SDÜ Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde ilgili yönetmeliğin 68. Maddesi 
gereğince;  Odun Patolojisi, Odun Entomolojisi ve Karantina konularnda dersler 
konulmuştur. Bu derslerin müfredatlar konu uzman öğretim üyelerince 
güncellenmekte ve konuya ilişkin baz derslerin seçimlik olmasna rağmen her dönem 
açlmas sağlanmaktadr. Bilindiği gibi; Orman bitkisi ve bitkisel ürünlerinin ithalat ve 
ihracatndaki dş gözetim ve karantina kontrollerinin, konusuna göre orman mühendisi 
ile orman endüstri mühendislerince yaplmas gerektiği ilgili yasa hükümleri ve yarg 

 

 

 

 

 Kereste Endüstrisi  (4)Z 
 Ahşap Doğrama Endüstrisi   (4)S 
 Ahşap İşleme Makineleri (4)S 
 Ticarette Önemli Agaçlar (4)S 

 
Odun hammaddesi; yarma, kesme, soyma, 
biçme işlemlerine tabi tutulur ve bunlara 
ilişkin sanayi tesisleri işletilir 

Madde 67  

 

 

 

 
 Lif Teknolojisi        (4)Z 
 Ahşap Kurutma Teknolojisi       (5)Z 
 Emprenye Teknigi        (4)Z 
 Odun Patolojisi        (4)S 
 Odun Entomolojisi ve Karantina     (4)S

Odun hammaddesi; yongalama, liflere 
ayrma, buharlama, kurutma, emprenye 
etme, sl işlem, bükme, ağaç malzeme 
konservasyonu, karantina ve fümigasyon 
işlemlerine tabi tutulur ve bunlara ilişkin 
sanayi tesisleri işletilir.      

Madde 68 

 

 

 

 

 Lignoselülozik Kompozitler   (5)Z
 Ahşap Malzeme Mekanigi   (5)Z
 Mühendislik Ürünü Ahşap Malzemeler  (4)Z
 Agaç Malzeme Tutkallar   (4)S
 Ahşap Yüzey Işlemleri   (4)S
 Ahşap Yap Tasarm    (4)S

Odun yonga ve lifler; yapştrcl veya 
yapştrcsz presleme, buharlama, kurutma 
ve emprenye etme gibi işlemlerle yaplar 
değiştirilmeden işlenerek yonga levha, lif 
levha, odun-plastik kompozitleri, odun unu, 
odun briketi haline getirilir ve bunlara ilişkin 
sanayi tesisleri işletilir. 

Madde 69 

 

 

 

 

 Odun Modifikasyon Yöntemleri         
(5)S 

 Orman Ürünleri Kimyasnda Analitik 
Teknikler                                       (4)S 

 Kagt Karton Ambalaj Teknolojisi      (4)S 
 Lignoselülozik Polimer Kimyas         (4)S 
 Orman Ürünleri Kimyas           (5)Z 

Odun yonga ve lifler, fiziksel ve kimyasal 
yollarla yaplar değiştirilerek işlenip; odun 
hamuru, kâğt hamuru, selüloz endüstrisi, 
odun kömürü, odun katran, odun sirkesi, 
ekstraktif madde gibi ürünler imal edilir ve 
bunlara ilişkin sanayi tesisleri işletilir. 

Madde 70 
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Bilindiği gibi; Orman bitkisi ve bitkisel ürünlerinin ithalat ve ihracatndaki 
dş gözetim ve karantina kontrollerinin, konusuna göre orman mühendisi 
ile orman endüstri mühendislerince yaplmas gerektiği ilgili yasa 
hükümleri ve yarg kararlaryla açklanmştr (Girgin, 2015).  Yine benzer 
şekilde; 7 Mays 2015 tarihli ve 29368 sayl Resmi Gazete’de yaynlanmş 
olan “Ahşap Ambalaj Malzemelerinin Isl İşleme Tabi Tutulmas ve 
İşaretlenmesine Dair Yönetmelik” uyarnca bu işlemlerin kusursuz bir 
şekilde uygulanmas ve kontrolü konusunda Orman Endüstri 
Mühendislerine önemli görevler düşmektedir (Aydn ve Temiz, 2015).  

Şekil 2b. SDÜ OEM Bölümü’nde 27372 Sayl Yönetmeliğin 71.,72. 
ve73. Maddelerine Göre Kategorize Edilen Dersler   

 

 

 

 

 Kagt Geri Dönüşüm  (4)s 
K F b ik (4)

 

Odun hammaddesinden kereste, ahşap 
kaplama levha, kâğt, selüloz ve benzeri yar 
mamuller üretilir ve bunlara ilişkin sanayi

Madde 71

 

 

 

 

 Odun Dç Orman Ürünleri Endüstrisi  (5)Z 
 Odun Dş Orman Ürünleri Kimyas     (4)S 
 Endüstriyel Mantar Üretimi             (4)S 
 Bitkisel Esasl Kimyasal Ürünler          (4)S 

 

Odun dş orman ürünleri işleyen tesislerdeki 
işlemler 
İlgili fabrika ve tesislerinde üretim safhasnda 
olmak üzere; odun dş orman ürünlerinin kalite 
kontrolü, maliyet hesaplama, stok kontrolü ve 

Madde 73

 

 

 

 

 

 

 

 Mobilya Endüstrisi         
 Mobilya Konstrüksiyonlar        
 Döşeme Teknolojisi         
 Endüstriyel Malzemeler        
 Kalite Kontrol  (5)Z
 Toplam Kalite Yönetimi (4)S
 Maliyet Yönetimi  (4)S
 Teknoloji ve AR-GE  Yönetimi    (4
 Ergonomi ve Iş Etüdü  (4)Z
 Yönetim ve Organizasyon (4)S
 Orman Endüstrisinde Bilgisayar De
 (5)Z 

 
 

Orman ürünleri ve mobilya endü
kereste, ağaç kaplama levha, kağt, se
benzeri yar mamulleri kullanlarak ahş
kaydyla mobilya, sabit ve hareketli 
doğrama, kap, pencere, yer döşemele
yaplar ve elemanlarnn profil, lamb
ambalaj ürünleri imal edilir. Bunlarn 

Madde 72 

119 
 

Bilindiği gibi; Orman bitkisi ve bitkisel ürünlerinin ithalat ve ihracatndaki 
dş gözetim ve karantina kontrollerinin, konusuna göre orman mühendisi 
ile orman endüstri mühendislerince yaplmas gerektiği ilgili yasa 
hükümleri ve yarg kararlaryla açklanmştr (Girgin, 2015).  Yine benzer 
şekilde; 7 Mays 2015 tarihli ve 29368 sayl Resmi Gazete’de yaynlanmş 
olan “Ahşap Ambalaj Malzemelerinin Isl İşleme Tabi Tutulmas ve 
İşaretlenmesine Dair Yönetmelik” uyarnca bu işlemlerin kusursuz bir 
şekilde uygulanmas ve kontrolü konusunda Orman Endüstri 
Mühendislerine önemli görevler düşmektedir (Aydn ve Temiz, 2015).  

Şekil 2b. SDÜ OEM Bölümü’nde 27372 Sayl Yönetmeliğin 71.,72. 
ve73. Maddelerine Göre Kategorize Edilen Dersler   

 

 

 

 

 Kagt Geri Dönüşüm  (4)s 
K F b ik (4)

 

Odun hammaddesinden kereste, ahşap 
kaplama levha, kâğt, selüloz ve benzeri yar 
mamuller üretilir ve bunlara ilişkin sanayi

Madde 71

 

 

 

 

 Odun Dç Orman Ürünleri Endüstrisi  (5)Z 
 Odun Dş Orman Ürünleri Kimyas     (4)S 
 Endüstriyel Mantar Üretimi             (4)S 
 Bitkisel Esasl Kimyasal Ürünler          (4)S 

 

Odun dş orman ürünleri işleyen tesislerdeki 
işlemler 
İlgili fabrika ve tesislerinde üretim safhasnda 
olmak üzere; odun dş orman ürünlerinin kalite 
kontrolü, maliyet hesaplama, stok kontrolü ve 

Madde 73

 

 

 

 

 

 

 

 Mobilya Endüstrisi         
 Mobilya Konstrüksiyonlar        
 Döşeme Teknolojisi         
 Endüstriyel Malzemeler        
 Kalite Kontrol  (5)Z
 Toplam Kalite Yönetimi (4)S
 Maliyet Yönetimi  (4)S
 Teknoloji ve AR-GE  Yönetimi    (4
 Ergonomi ve Iş Etüdü  (4)Z
 Yönetim ve Organizasyon (4)S
 Orman Endüstrisinde Bilgisayar De
 (5)Z 

 
 

Orman ürünleri ve mobilya endü
kereste, ağaç kaplama levha, kağt, se
benzeri yar mamulleri kullanlarak ahş
kaydyla mobilya, sabit ve hareketli 
doğrama, kap, pencere, yer döşemele
yaplar ve elemanlarnn profil, lamb
ambalaj ürünleri imal edilir. Bunlarn 

Madde 72 

87 
 

kararlaryla açklanmştr (Girgin, 2015).  Yine benzer şekilde; 7 Mays 2015 tarihli ve 
29368 sayl Resmi Gazete’de yaynlanmş olan “Ahşap Ambalaj Malzemelerinin Isl 
İşleme Tabi Tutulmas ve İşaretlenmesine Dair Yönetmelik” uyarnca bu işlemlerin 
kusursuz bir şekilde uygulanmas ve kontrolü konusunda Orman Endüstri 
Mühendislerine önemli görevler düşmektedir (Aydn ve Temiz, 2015).  

 
Şekil 2b. SDÜ OEM Bölümü’nde 27372 Sayl Yönetmeliğin 71.,72. ve73. 

Maddelerine Göre Kategorize Edilen Dersler   

 

 

 

 

 Kagt Geri Dönüşüm             (4)s 
 Kagt Fabrikasyonu             (4)z 
 Agartma Teknolojisi             (4)S 
 Odun Esasl Ahşap Kompozitleri         (4)S 
 Orman Endüstrisi ve Çevre İlişkileri    (4)S 

 

Odun hammaddesinden kereste, ahşap 
kaplama levha, kâğt, selüloz ve benzeri yar 
mamuller üretilir ve bunlara ilişkin sanayi 
tesisi işletilir. 

Madde 71 

 

 

 

 

 Odun Dç Orman Ürünleri Endüstrisi  (5)Z 
 Odun Dş Orman Ürünleri Kimyas     (4)S 
 Endüstriyel Mantar Üretimi             (4)S 
 Bitkisel Esasl Kimyasal Ürünler          (4)S 

 

Odun dş orman ürünleri işleyen 
tesislerdeki işlemler 
İlgili fabrika ve tesislerinde üretim safhasnda 
olmak üzere; odun dş orman ürünlerinin 
kalite kontrolü, maliyet hesaplama, stok 
kontrolü ve belgelendirme işlemleri yaplr. 

Madde 73 

 

 

 

 

 

 

 

 Mobilya Endüstrisi           (4)Z 
 Mobilya Konstrüksiyonlar          (5) Z 
 Döşeme Teknolojisi           (4) S 
 Endüstriyel Malzemeler          (4)S 
 Kalite Kontrol           (5)Z 
 Toplam Kalite Yönetimi          (4)S 
 Maliyet Yönetimi           (4)S 
 Teknoloji ve AR-GE  Yönetimi          (4)S 
 Ergonomi ve Iş Etüdü           (4)Z 
 Yönetim ve Organizasyon          (4)S 
 Orman Endüstrisinde Bilgisayar Destekli 

Üretim            (5)Z 
 Üretim ve Stok Yönetimi          (5)Z 
 Işletme Finansman           (4)S 
 Uluslararas Ticaret           (4)S 
 Insan Kaynaklar Yönetimi          (4)S 
 Kantitatif Karar Verme Teknikleri     (5)Z 
 Orman Endüstrisi ve Pazarlama          (4)S 
 Temel Tasarm           (4)S 
 Bilgisayar Destekli Çizim          (5)Z 
 Bilgisayar Destekli Tasarm I          (4)Z 
 Bilgisayar Destekli Tasarm II          (4)S 

 Iş ve Ticaret Hukuku          (4)S 

 
 

Orman ürünleri ve mobilya endüstrisinde;
kereste, ağaç kaplama levha, kağt, selüloz ve
benzeri yar mamulleri kullanlarak ahşap
olmak kaydyla mobilya, sabit ve hareketli
mobilya, doğrama, kap, pencere, yer
döşemeleri, ahşap yaplar ve elemanlarnn
profil, lambri, kağt ambalaj ürünleri imal
edilir. Bunlarn tasarm, projelendirilmesi ve
kalite kontrolü yaplr ve bunlara ilişkin sanayi
tesisleri işletilir. 

Madde 72 
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Gedik vd., (2016), sektörün beklentilerini irdeledikleri 
çalşmalarnda, OEM lisans program ile ilgili olarak; öncelikle 
müfredatlar’da endüstriyel uygulamalarn arttrlmasn, mesleki stajlara 
daha fazla önem verilmesini ve stajlarn etkinliğinin artrlmas gerektiğini 
belirtmektedir. Mezun olacak mühendis adaylarnda mesleki ve etik 
sorumluluk bilincinin olmas gerektiği ve değişik sektörlere yönelik teknik 
gezilerin arttrlmas gerektiği de birinci dereceden önemli kriterler olarak 
ileri sürülmektedir. SDÜ OEM öğrencilerinin almak zorunda olduklar 
20+20=40 iş gününden oluşan Staj, Proje-I, Proje-II, Teknoloji ve AR-GE 
Yönetimi ve Bitirme Ödevi dersleri de bu kapsamda düşünülerek 
müfredata konulmuştur. Proje ve bitirme ödevleri konusunda öğrenciler 
sektörel işletmelere ve/veya TÜBİTAK öğrenci projelerine yönlendirilerek 
çalşmalarna fon desteği sağlanrken, günübirlik teknik geziler ve ksa 
süreli şehir dş konaklamal teknik geziler ile sektör ve meslek 
farkndalğ sağlanmaktadr. Örneğin 2016 ylnda bu kapsamda sektörel 
işletmelere yaplan teknik geziler yannda, İstanbul ve Ankara’da sektörel 
fuarlara katlnmş, TMMOB Orman Mühendisleri Odas’nn merkezi 
ziyaret edilmiştir. Bu geziler, ilgili derslerin müfredatna konulmak ve ders 
içeriklerinde yer verilmek suretiyle üniversite kaynaklarndan 
desteklenebilmektedir.  

Staj konusunda önemli bir atlm, SDÜ Kariyer Planlama ve 
Mezunlarla İletişim Merkezi’nin ORMA A.Ş. ve GÖLTAŞ A.Ş. ile yaptğ 
protokol ile gerçekleşmiştir. Bu protokole göre; son snf öğrencilerinden 
belirtilen kontenjan dahilinde yeter şart taşyan ve mülakat sonucuna göre 
tercih edilen öğrenciler ile firma arasnda ksmi zamanl iş sözleşmesi 
yaplmaktadr. Öğrenciler haftada 2 gün sigortal olarak sözleşmede 
belirtilen ücret ile çalşma imkanlarna sahip olmaktadrlar. Protokol 
metninde, staj süresi sonunda başarl bulunan öğrencilerin tam zamanl 
istihdam için görüşmelere başlanacağ ifade edilmektedir.  

Bu etkinlikler öğrencilerin sadece motivasyonlarn ve mesleki 
bilinçlerini artrmann ötesinde mezun olduktan sonra Orman Endüstri 
Mühendisi olarak işlendirilmeleri sürecinde de önemli katklar 
sağlamaktadr. 2016 Ylna kadar mezun olan ve SDÜ OEM bölüm 
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başkanlğ bilgisinde bulunan çalşan  mezunlarn says aşağda ksaca 
özetlenmiştir (Tablo 1).  

Tablo 1: SDÜ OEM Bölümü’nden Mezun Olup Kamu-Özel Sektörde Çalşan 
Mühendisler 

Çalştğ Kurum Say 

Akademik Personel (Farkl Üniversitelerde Öğretim Eleman Statüsünde 
Çalşanlar) 

13 

Orman ve Su İşleri Bakanlğ  3 

Diğer bakanlklar (Gda Tarm ve hayvanclk, Gümrük ve Ticaret ) 3 

Kağt –Karton sanayi 9 

Mobilya sanayii 30 

Ahşap Levha sanayii (Yonga Levha, MDF, ..) 10 

Ağaç işleri ve kereste sanayii 6 

Girişimci olarak faaliyet gösterenler 7 

İç işleri bakanlğ (polis) 3 

İş Güvenliği Uzmanlğ vb. diğer faaliyetler 5 

 

Tablo 1 bilgileri öğrencilerden alnan geri bildirimlerden elde 
edilen veriler doğrultusunda hazrlanmştr. Her ne kadar belirli bir 
istatistiki güvenilirlikte resmi veriler olmasa da genel durum hakknda 
ksaca fikir verebilmektedir. Tabloya göre en fazla tercih edilen (çalşlan) 
alt sektör mobilya sektörü olarak görülmektedir. İkinci srada, akademik 
personel olan mezunlar yer almaktadr. Bu başardaki en büyük etken, 
zorunlu İngilizce Hazrlk snfnn uzun dönem uygulanmş olmas ve 
proje-bitirme ödevi gibi dersler ile öğrencilerin sürekli araştrmaya 
yönlendirilmesidir. SDÜ, TÜBİTAK tarafndan desteklenen öğrenci 
projelerinde yllardr en önde yer almaktadr (URL_1).  

Ancak tabloda dikkati çeken en önemli rakam Orman ve Su İşleri 
Bakanlğ bünyesindeki kuruluşlarda çalşan SDÜ mezunu OEM’lerin 
saysnn İç İşleri Bakanlğ bünyesinde polis memuru olarak çalşan OEM 
mezunlar saysna eşit olmas durumudur.  Halbuki, Orman Bakanlğ 
bünyesinde kurulu “İşletme ve Pazarlama Dairesi Başkanlğ” gibi 
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birimlerde OEM’ler de işlendirilebilir. Karaylmazlar, (2012), OGM 
bünyesinde diğer bir birim olan “Odun Dş Ürün ve Hizmetler Dairesi 
Başkanlğ”, bünyesinde diğer meslek mensuplaryla birlikte OEM’lerinde 
istihdam edilmesini ve yasann OEM’lere verdiği bu hakkn başka meslek 
mensuplar tarafndan işgalinin engellenmesinin gerektiğini bildirmektedir.  

OGM bünyesinde çalştrlmak üzere OEM almlar, OEM 
bölümleri için önemli bir katk sağlayacaktr. Zira, adaylar bölüm-meslek 
tercihleri yaparken KPSS yerleştirmelerini dikkate aldklar ve gelecek 
kaygs ile hareket ettikleri için kamu kurumlarna alm yaplmayan bölüm-
meslekleri pek tercih etmemektedirler. Bu durumda bölümlerin öncelikle 
kontenjan sorunu, sonrasnda da kapatlmas gündeme gelebilmektedir.  

Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü Kontenjan Sorunu ve 
Çözüme Yönelik Baz Öneriler 

Orman fakültelerinin ve özellikle OEM programlarnn son yllarda 
önemli oranda kontenjan açğ vermesi, konunun uzman bilim insanlar ve 
sektörel uzmanlarca kapsaml bir şekilde tartşlmaktadr. Bu sorunun 
temelinde kimi yazarlar; mesleğin cazibesini kaybetmesiyle birlikte 
istihdam sorunlarnn geldiğini, benzer durumlarn yurt dşnda da 
yaşandğn ifade ederken, kimisi OSYM snav sistemine ve mesleğin 
yeterince tannmamasna, kimisi de öğrencilerin donanml 
yetişememelerine, mezunlarn nicelik olarak fazla olmakla birlikte nitelik 
açsndan yetersizliğine bağlamaktadr (bkz.Hafzoğlu, 2012; Yldz, 2012; 
Karaylmazlar, 2012; Koç, 2012). Sebep her ne olursa olsun sonuçta 2011-
2016 yl aralğnda İstanbul Üniversitesi hariç diğer tüm üniversitelerin 
OEM bölümlerinde kontenjan dolduramama sorunu ortaya çkmştr 
(Tablo 2).  
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Tablo 2. OSYM Yerleştirmelerine Göre OEM Bölümleri’nin Son Yedi 
Ylda Yerleşen/ Kontenjan Öğrenci Saylar ve 2012 Sonras Başar Sralar 

Üniversite  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

İstanbul Üniversitesi 93/93 93/93 98/98 
207000 

98/98 
224000 

72/72 
230000 

62/62 
239000 

62/62* 
267000** 

Karadeniz Teknik Üniversitesi 
I. Ö 93/93 93/93 50/98 

208000 
17/82 

219000 
13/21 

-- 
7/21 

249000 
15/16 

-- 
II.Ö 93/93 54/93 5/98 -- -- -- -- 

Süleyman Demirel Üniversitesi 
I. Ö 41/41 41/41 31/47 9/41 3/11 -- -- 

II.Ö 41/41 31/41 1/47 -- -- -- -- 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 62/62 45/62 3/67 4/21 2/11 -- -- 

Artvin Çoruh Üniversitesi 47/47 12/47 1/47 -- -- -- -- 

Karabük Üniversitesi -- -- -- 4/72 2/11 -- -- 

Kastamonu Üniversitesi 52/52 32/52 4/57 1/21 1/11 -- -- 

Düzce Üniversitesi 52/52 57/62 12/67 4/31 3/11 -- -- 

Bartn Üniversitesi 88/88 34/88 4/47 1/21 2/11 -- -- 

Bursa Teknik Üniversitesi -- -- -- -- -- 13/41 
269000 

25/26 
 

*Yerleşen / kontenjan says, **Başar sras                                                                         
Kaynak: www.osym.gov.tr 

 

2014 sonras dönemde İstanbul Üniversitesi’nin kontenjan 
azaltmas, ikinci öğretim programlarnn kapatlmas, orman fakültesini 
öncelikli tercih eden öğrencilere burs imkan sağlanmas ve özellikle YÖK 
tarafndan geçen senelerde Tp ve Hukuk fakültelerine uygulandğ gibi 
Mühendislik Fakültelerine de başar sralamasnda ilgili puan türünde 
240.000 barajnn getirilmesi gibi alnan bir takm kararlar ve uygulamalar 
sonras, kontenjan ilan edilmiş olan üç üniversitede de hemen hemen tam 
doluluk oranna ulaşlmştr (Tablo 2).  

Ne yazk ki tabloda dikkati çeken önemli konulardan biri de başar 
srasnn çok aşağlarda olmasdr. Kaliteli üretim ancak kaliteli 
hammaddeyi kaliteli proseslerde işleyerek gerçekleştirilebilir. 2016 Yl 
itibariyle İ.Ü başar sras 267000 dir. Bu öğrenciler her ne kadar yüksek 
kalitede eğitim de alsalar kaliteli mühendis olarak mezun olmalar pek 
olas görünmemektedir. Ancak sektör hzl büyümesine devam ettikçe 
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kaliteli mühendise olan ihtiyaç ta hzla artacaktr. Bu nedenle hem kamu 
kurumu olarak Orman ve Su İşleri Bakanlğ hem de orman ürünleri 
endüstrisine yönelik özel sektör işletmeleri bölüme sahip çkmal, 
gençlerin gelecek kaygsn bertaraf edecek uygulamalara destek ve öncü 
olmaldr.  
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5531 SAYILI KANUNUN KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERİSTESİ 

ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EĞİTİM VE 

ÖĞRETİM PROGRAMI ÜZERİNE ETKİLERİ 

 

Prof. Dr. Gürsel ÇOLAKOĞLU3*, Doç. Dr. Cenk DEMİRKIR4* 

*Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman End. Müh. 

Bölümü 

 
 Özet 

 Ülkemizde 1971-1972 eğitim/öğretim ylnda Karadeniz Teknik Üniversitesi 
(KTÜ) Orman Fakültesi bünyesinde başlamş olan Orman Endüstri Mühendisliği (OEM) 
eğitimi, krk yl aşan bir birikim ve kültüre sahiptir. Başlangcndan bu yana disiplinler 
aras bir nitelikte olan OEM eğitimi söz konusu niteliğini günümüzde de sürdürmektedir. 
ABD’de 1913’de, Almanya’da 1925’te ve Fransa’da 1935’de başlayan OEM eğitimi 
dünyada da köklü bir geçmişe sahiptir. Ülkemizde uygulanan OEM eğitim/öğretim 
programnn kendine özgü bir yaps bulunmaktadr. Bunun en önemli nedenlerinden biri 
Avrupa, Kuzey Amerika ve Uzak Doğu ülkelerinde kağt hamuru ve kağt üretimi 
konularyla (pulp and paper), odun bilimi ve teknolojisi konularnn (wood science and 
tecnology) ayr ayr mühendislik alanlarnda temsil edilmesidir. Ülkemizde uygulanan 
OEM programnda ise bu iki mühendislik alan birleştirilmiş durumdadr. Diğer yandan, 
OEM’nin kuruluş yl itibariyle düşünüldüğünde söz konusu programn sadece 
ülkemizdeki değil, dünyadaki ilk uygulamalardan biri olmas özelliğini taşmas da 
kendine özgü yapnn diğer bir nedenidir. Orman Endüstri Mühendisliği eğitim-öğretim 
programnn başlamasndan bu yana geçen yaklaşk 40 yllk süreçte, söz konusu eğitim-
öğretim programnda baz önemli değişiklikler meydana gelmiştir. Ayn dönemde 
ülkemizde orman ürünleri endüstrisinde de önemli gelişmeler ve değişimler yaşanmştr. 
Özellikle son on ylda ülkemiz orman ürünleri endüstrisi gerek üretim çeşitliliği gerekse 
üretim miktar bakmndan önemli gelişmeler göstermiştir. Bu durum bir yandan orman 
endüstri mühendislerinin istihdam olanaklarn arttrrken, diğer yandan orman endüstri 
mühendislerine ilişkin eğitim ve donanm düzeyi beklentilerini yükseltmektedir. Bu 
çalşma kapsamnda 5531 sayl kanun kapsamnda Orman Endüstri Mühendislerinin 
yetkiye sahip olduklar faaliyet konular ile KTÜ Orman Endüstri Mühendisliği 
Bölümünde uygulanmş eski ve yeni eğitim müfredatnn bir karşlaştrmas yaplarak 
hangi ölçüde örtüştüğü incelenmiştir. Sonuç olarak; KTÜ Orman Endüstri 
                                                           
3 gursel@ktu.edu.tr 
4 cenk@ktu.edu.tr 
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Mühendisliğinde yeni uygulanmaya başlayan ders programnn kanunun faaliyet 
konularn içermesi ile birlikte, ders içeriklerindeki düzenlemeler ile müfredata kanunu 
tantc faaliyetlerinde dahil edildiği görülmektedir. OEM eğitim programlarnn söz 
konusu gereksinimlere yant verecek ölçüde yenilenmesi ile öğrenci ve mezunlarda hem 
meslek hem de meslek odas farkndalğnn arttğ gözlemlenmiştir. 

 

1. GİRİŞ 

 

1.1. Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Endüstri 
Mühendisliği Bölümü 

 Orman Endüstri Mühendisliği eğitim-öğretimi Orman Endüstri 
Mühendisliği formasyonu veren yükseköğretim kurumlarnda 
gerçekleştirilmektedir.  Kurtoğlu (2007), Orman Endüstri Mühendisliği'nin 
temel görevlerini; kt olan orman kaynaklarndan elde edilen odun 
hammaddesini en az kaypla değerlendirerek, işletmelerde verimliliği 
artrmann yannda, ürünleri çağdaş kalite düzeyine ulaştrmak ve 
toplumun gereksinim duyduğu mobilyadan kağda kadar her türlü odun 
kökenli ürünü geliştirmek, projelendirmek, üretmek ve pazarlamak olarak 
özetlemiştir. Orman Endüstri Mühendisliği eğitimine ABD'de 1913, 
Almanya'da 1925, Fransa'da 1935 yllarnda başlanmasna rağmen, 
ülkemizde üniversiteler bünyesinde ilk Orman Endüstri Mühendisliği 
bölümü 1971 ylnda Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi 
bünyesinde eğitim-öğretim faaliyetine başlamştr (Kurtoğlu ve Ark., 
2009).   

1955 ylnda 6594 sayl yasa ile kurulan Karadeniz Teknik 
Üniversitesi bünyesinde bir Orman Fakültesinin de yer almas 19.9.1963 
tarih ve 336 sayl yasa ile gerçekleştirilmiştir. Bu yeni fakültenin İstanbul 
Üniversitesi (İÜ) Orman Fakültesinin patronajnda gelişimini devam 
ettirmesi görüşü benimsenmiş; ancak bu görüşün hayata geçirilmesi hayli 
uzun zaman almştr. Nihayetinde Milli Eğitim Bakanlğ, KTÜ Merkez 
Danşma Kurulu ve İÜ Orman Fakültesinin ortak kararyla; KTÜ 
bünyesindeki Orman Fakültesinin bölüm esasna göre öğretim 
gerçekleştirmesini kabul edilmiştir. Daha sonra, KTÜ Rektörlüğü ile İÜ 
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Orman Fakültesi Dekanlğ arasnda 1971 ylnda düzenlenen protokol 
Milli Eğitim Bakanlğ tarafndan onaylanarak kesinlik kazanmştr. KTÜ 
Orman Fakültesinin tüzel kişiliğini kazanncaya kadar İÜ Orman Fakültesi 
tarafndan desteklenmesine, öğretim ve araştrma etkinliklerinin 
aksatlmadan yürütülmesine karar verilmiştir. 1971-72 eğitim-öğretim 
ylnda KTÜ Orman Fakültesi Orman ve Orman Endüstri Mühendisliği 
Bölümlerine ilk öğrencilerin alm gerçekleştirilmiştir. 1971 ylnda Bölüm 
Başkanlğ görevine ilk olarak Ramazan Özen atanmş ve 1984 ylna 
kadar bölüm başkanlğn bu görevini sürdürmüştür.  

Bölümümüz ilk mezunlarn 1975 tarihinde vermiştir. 1980 tarihine 
kadar öğrenciler Orman Endüstri Yüksek Mühendisi unvan ile mezun 
olurken; bu tarihinden sonra öğrenciler Orman Endüstri Mühendisi 
unvanyla mezun olmuşlardr.  

 KTÜ Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü, ülkemizde orman 
endüstrisi alannda eğitim veren ilk kurum olmas, daha sonra ayn adla 
açlan diğer bölümlere örnek olarak Orman Endüstri Mühendisliği 
eğitim/öğretim kültürünü taşmas, mezunlar ve bünyesinde yürütülen 
araştrma projeleriyle bu mühendislik alannn ülkemize tantmas gibi çok 
önemli işlevleri yerine getirerek krk yl aşan bir süreyi geride brakmştr.  

 Ülkemizde uygulanan Orman Endüstri Mühendisliği 
eğitim/öğretim programnn (OEMP) kendine özgü bir yaps 
bulunmaktadr. Bunun en önemli nedenlerinden biri, Avrupa, Kuzey 
Amerika ve Uzak Doğu ülkelerinde kağt hamuru ve kağt üretimi 
konularyla (pulp and paper science), odun bilimi ve teknolojisi 
konularnn (wood science and technology) ayr ayr mühendislik 
alanlarnda temsil edilmesidir. Ülkemizde uygulanan OEMP’ nda ise bu 
iki ayr mühendislik alan birleştirilmiş durumdadr. Diğer yandan, Orman 
Endüstri Mühendisliğinin kuruluş yl itibariyle düşünüldüğünde OEMP’ 
nn yalnzca ülkemizdeki değil dünyadaki ilk uygulamalardan biri olmas 
özelliğini taşmas da söz konusu kendine özgü yapnn diğer bir nedenidir. 
OEMP’ nn söz konusu bu kendine özgü yaps nedeniyle, yllar itibaryla 
içerik ve kapsam bakmndan önemli değişikliklere uğradğ bir gerçektir 
(Yldz, 2010). Orman Endüstri Mühendisliği Bölümünün, multidisipliner 
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ve kendine özgü yaps ve endüstriyel beklentilerin hzla değişmesi gibi 
nedenlerle ders programlar günün koşullarna göre zaman zaman 
güncellenmektedir. Bugün için orman endüstri mühendisliği eğitim 
programnn oluşan tartşmalar ve endüstriyel beklentiler doğrultusunda 
yeniden güncellenmesi gerektiği ifade edilmektedir (Kurtoğlu ve Ark., 
2009).  Buna göre; KTÜ Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü müfredat 
1971-2013 yllar arasnda 5 kez önemli ölçüde değişmiştir. 1971-1981 
yllar arasnda ilk; 1981-1988 yllar arasnda ikinci; 1988-1991 yllar 
arasnda üçüncü; 1991-1998 yllar arasnda dördüncü ve 1998-2013 yllar 
arasnda beşinci eğitim-öğretim program uygulanmştr (Anonim, 2014).  

Son program BOLOGNA süreci kapsamnda, Diploma Eki ve 
Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) Etiketi almak üzere yaplan 
çalşmalar doğrultusunda 2009 ylnda belli ölçüde revize edilmiştir. Söz 
konusu süreç kapsamnda, KTÜ bünyesindeki bütün bölümlerde program 
amaçlarnn ve yeterliliklerinin paydaş görüşleri altnda güncellenmesi, 
açlan bütün derslerin öğretim kazanmlarnn belirlenmesi ve bunlarn 
program yeterlilikleriyle eşleştirilmesi gibi bir dizi çalşma yürütülmüştür. 
KTÜ 2009 ylnda Diploma Eki Etiketi alan ilk 7 üniversite ve 2010 
ylnda AKTS Etiketi alan ilk 2 üniversite içinde yer almştr. KTÜ Orman 
Endüstri Mühendisliği Bölümü de bu çerçevede, ülkemizdeki diğer Orman 
Endüstri Mühendisliği bölümleri arasnda DE ve AKTS Etiketlerine sahip 
ilk bölüm olmuştur (Anonim, 2014).  

Ülkemizde mevcut bulunan orman endüstri mühendisliği 
bölümlerinde 2010 ylna kadar yerleşen öğrenci oran %100 iken; söz 
konusu oran 2011 ylnda %69’a, 2012 ylnda %33’e, 2013 ylnda 
%36’ya kadar gerilemiştir (Anonim, 2014). Öncelikle, ylda yaklaşk 
1.850.000 adayn snava girdiği bir ülkede bu kontenjan sorununun 
ÖSYM’nin baz uygulamalarndan kaynaklandğ düşünülebilir. Bu 
çerçevede, orman endüstri mühendisliği bölümlerinde verilen eğitimin ve 
öğrencilere kazandrlan yetkinliklerin ülkemizdeki orman ürünleri 
endüstrisi sektörüne önemli ölçüde tantldğ; buna karşlk kamuoyuna 
yeterince tantlamadğ ifade edilebilir. 
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 1.2. 5531 Sayl Kanun 

29/6/2006 Tarih Ve 5531 Sayl “Orman Mühendisliği, Orman 
Endüstri Mühendisliği Ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakknda 
Kanun” Ormanclğ; toprak-tohum-fidan-ağaç tüketim ekseninde bir 
bütün görerek Türkiye ormanlarn sürdürülebilir ekosistem yaklaşmyla 
yönetecek Orman Mühendisleri; kt kaynak konumundaki odunun, rantabl 
olarak değerlendirmesini yapacak, Orman Endüstri Mühendisleri ve 
Ağaçişleri Endüstri Mühendislerinin, mesleki faaliyet konular ile hak 
yetki ve sorumluluklarn belirleyip yasal güvenceye kavuşturmak 
amacyla hazrlanmştr. 

Orman Endüstri Mühendisliği mesleğinin konular Kanunun 4. 
maddesi 1. fkras b bendinde 4 alt bent halinde saylarak belirlenmiştir. 
Buna göre Orman Endüstri Mühendislerinin faaliyet konular (5531/4.b); 

Odun hammaddesinin  

-Yarma,  

- Kesme,  

- Soyma,  

- Biçme,  

- Şekil değiştirme işlemlerini yapmak. 

Odun hammaddesini yongalayarak veya liflere ayrarak ve 
yapştrc maddeler kullanarak ya da kullanmadan  

- Presleme,  

- Buharlama,  

- Kurutma ve emprenye etme gibi işlemlerle yapsn değiştirmeden  

- Veya fiziksel ve kimyasal yollarla değiştirerek işlemek. 

Kereste, ağaç kaplama levha, kâğt, selüloz ve benzeri yar 
mamullerini üreten ve bunlar kullanan, orman ürünleri fabrikalarnda, 
ahşap olmak kaydyla  

 



5531 SAYILI  MESLEK YE TKİ  K ANUNUN 10.YILI  KONGRESİNE İLİŞKİN BİLDİRİLER

185
131 

 

-Mobilya ile sabit ve hareketli mobilyalar,  

- Doğramalar,  

- Kap,  

- Pencere,  

- Yer döşemeleri,  

- Ahşap yaplar ve elemanlarn üretim faaliyetlerini yapmak. 

Odun dş orman ürünlerini işleyen tesislerde;  

- Kalite kontrol,  

- Maliyet hesaplama,  

-Stok kontrolü ve  

-Tasarm faaliyetleri yapmak.  

Serbest meslek mensuplar kanunun 4 ncü maddesindeki uzmanlk 
alanlaryla snrl olmak üzere tek başlarna veya ortak alanlarda diğer 
meslek mensuplaryla beraber kullanmak koşuluyla Araştrma-Geliştirmek 
yapmaktan, maliyet hesaplamaya; fizibilite raporu hazrlamaktan 
danşmanlk ve bilirkişiliğe kadar pek çok hak, yetki ve sorumluluğu da 
kanunun 5. maddesi ile sahip olmuşlardr. 

2006 ylnda çkan kanunun Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü 
üzerine etkisi beklenildiği gibi çok hzl bir şekilde gerçekleşmemiştir. 
Orman Endüstri Mühendisinin piyasadaki tannrlğnn istenilen düzeyde 
olmadğ, kamu kurumlarnda çalşma alanlarnn hemen hemen 
kaybolduğu ve piyasada ismine tannan birçok yetkinin farkl branşlar 
tarafndan paylaşldğ bir dönemde kanunun hzl bir şekilde anlaşlmas 
ve yaylmasnn zor olmas beklenen bir durumdur. Fakat özellikle Orman 
Mühendisleri Odasnn etkin rol oynamas ile düzenlenen sempozyumlar, 
paneller, kongreler, öğrenci ve mezun buluşmalar kanunun tannma 
sürecini hzlandrmştr. Orman Endüstri Mühendislerinin bölge farkllğ 
gözetmeksizin oda yönetimlerinde bulunmas, ardndan genel merkezde 
temsil edilmesi, Odann Orman Endüstri mühendisliğini ciddi şekilde 
sahiplendiğinin göstergesi olarak görülmektedir. Fakat son yllarda Orman 
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Endüstri Mühendisliği Bölümüne olan talebin azalmas önemli bir problem 
olarak karşmza çkmaktadr. Tablo 1’de son 4 yldaki KTÜ OEM 
Bölümü kontenjanlar ve kayt yaptran öğrenci saylar görülmektedir. 

 
Tablo 1. Son 4 yldaki kontenjanlar ile en düşük ve en yüksek puanlar 
kayt yaptran öğrenci saylar   

Dönem Bölüm 
Kontenjan 

Kayt Yaptran 
Öğrenci says En Düşük Puan En Yüksek 

Puan 
2016-2017 15 16 228,43 250,52 
2015-2016 21 7 216,07 232,65 
2014-2015 21 13 213,47 312,75 
2013-2014 82 17 199,70 240,80 

 

Probleme ortak bir çözüm bulmak ve ders planlar ve 
yönetmeliklerde BOLOGNA sürecinden dolay kapsaml değişiklikler 
yapmak amacyla Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Endüstri 
Mühendisliği Bölümü, 2011 ylnda Orman Mühendisleri Odasnn da 
paydaş olarak bulunduğu bir çalştay düzenlemiştir. 2007 ylnda İ.Ü. 
Orman Fakültesi’nde düzenlenen çalştay sonuç raporunda " Eğitim 
programlarnn geliştirilmesinde, 5531 sayl yetki yasasnda belirtilen 
mesleki sorumluluklar, yetkiler, yeni çalşma sahalar ve uzmanlk alanlar 
dikkate alnmaldr" ibaresi yer almaktadr (Anonim, 2007). Ayrca Yldz 
(2010) tarafndan yaplan bir diğer çalşmada, OEMP' larnda mutlaka 
değişiklikler yaplmas gerektiği ve bu gerekliliğe sebep olan temel 
gereksinimlerden birinin de 5531 sayl meslek kanunu olduğu 
vurgulanmştr (Yldz, 2010). Gedik ve Ark. (2016) tarafndan yaplan ve 
orman ürünleri sanayinin orman endüstri mühendisliği öğretiminden 
beklentilerinin irdelendiği bir çalşmada, 5531 sayl kanunun her çalşma 
alannda uygulanmas için gerekli çalşmalarn yaplmas gerektiği 
belirtilmiştir.  Bu kapsamda 5531 sayl kanunda dikkate alnarak 2014-
2015 ylndan itibaren geçerli olmak üzere müfredata ilave zorunlu dersler 
eklenmiş, baz zorunlu dersler seçmeli hale getirilirken seçmeli olan baz 
dersler her yaryl seminer olarak verilmesi planlanmştr.  

Bu çalşma kapsamnda 5531 sayl kanun kapsamnda Orman 
Endüstri Mühendislerinin yetkiye sahip olduklar faaliyet konular ile KTÜ 
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Orman Endüstri Mühendisliği Bölümünde uygulanmş eski ve yeni eğitim 
müfredatn bir karşlaştrmas yaplmştr. Karşlaştrmann daha rahat 
anlaşlabilmesi için faaliyet konular basit olarak Tablo 2'de 
kodlandrlmştr.  

 
Tablo 2. 5531 Sayl Kanunda belirtilen Konularn Kodlandrlmas  

Faaliyet Türü Faaliyet Grubuna Verilen 
Kod Numaras 

Odun hammaddesinin  

1 

-Yarma,  
- Kesme,  
- Soyma,  
- Biçme,  
- Şekil değiştirme işlemlerini yapmak 

Odun hammaddesini yongalayarak veya liflere 
ayrarak ve yapştrc maddeler kullanarak ya da 
kullanmadan  

2 
- Presleme,  
- Buharlama,  
- Kurutma ve emprenye etme gibi işlemlerle yapsn 
değiştirmeden  
- Veya fiziksel ve kimyasal yollarla değiştirerek 
işlemek 
 Kereste, ağaç kaplama levha, kâğt, selüloz ve 
benzeri yar mamullerini üreten ve bunlar kullanan, 
orman ürünleri fabrikalarnda, ahşap olmak kaydyla  

3 

-Mobilya ile sabit ve hareketli mobilyalar,  
- Doğramalar,  
- Kap,  
- Pencere,  
- Yer döşemeleri,  
- Ahşap yaplar ve elemanlarn üretim faaliyetlerini 
yapmak 
Odun dş orman ürünlerini işleyen tesislerde;  

4 
- Kalite kontrol,  
- Maliyet hesaplama,  
- Stok kontrolü ve  
- Tasarm faaliyetleri yapmak. 
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Tablo 3'de eski eğitim programna ait müfredat Tablo 4'de ise 2014-
2015 Eğitim-Öğretim ylndan itibaren uygulamaya konulan müfredat 
verilmiştir. 

 

 Tablo 3. KTÜ OEM Bölümünde Okutulmuş Eski Ders Program 
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  Tablo 4. KTÜ OEM Bölümünde 2014-2015 Eğitim-Öğretim Ylndan 
İtibaren OkutulanYeni Ders Program 

 
 
Tablo 3 ve 4'de verilen iki ders program arasndaki temel farkllk, 

haftalk ders saat saylarnn azaltlmas, seçmeli derslerin orannn 
artrlmas, 5. yaryldan itibaren öğrencilere tanmlanmş olan dört alandan 
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birini seçme hakknn tannmas ve böylece seçmeli dersler yoluyla ksmi 
bir branşlaşmaya gidilmesidir. Alan Seçmeli Dersler Listesi de Tablo 5’de 
görülmektedir.  
 

 Tablo 5. KTÜ OEM Bölümünde 2014-2015 Eğitim-Öğretim Ylndan 
Okutulan Yeni Ders Programndaki Alan Seçmeli Dersler 
Listesi 
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Tablo 3 ve 4 arasndaki temel farkllk olarak görülen 5. yaryldan 
itibaren öğrencilerin alanlara ayrlarak seçmeli dersler yoluyla ksmi bir 
branşlaşmaya gidilmesidir. Bölümümüz birbirinden farkl uzmanlk 
alanlar (kâğt endüstrisi, levha endüstrisi, mobilya endüstrisi, birincil 
orman ürünleri endüstrisi, odun dş orman ürünleri endüstrisi, vb.) 
içerdiğinden seçmeli dersler öğrencilerimizin ilgi duyduklar bir uzmanlk 
alannda kendilerini daha iyi yetiştirmeleri amacyla yeniden gözden 
geçirilmiş ve bu kapsamda saylar artrlarak içerikleri zenginleştirilmiştir. 
Bu yolla bölümümüz öğrencileri branşlaşma konusuna daha elverişli bir 
yöntemle eğitim almş olacaklardr.  

Tablo 3'deki eski ders program ile Tablo 2'de verilen 5531 sayl 
kanunda verilen konular karşlaştrldklarnda aslnda temel olarak 
derslerin konular karşladğ görülmektedir. Ancak faaliyet konularnn 
temel olarak alnan derslere ilave olarak pekiştirilecek belirli alanlarda 
yoğunlaşacağ Tablo 4'deki bir programn daha etkin olacağ 
düşünülmektedir. Tablo 2 ile Tablo 5'de verilen yeni ders programndaki 
alan seçmeleri dersleri karşlaştrldğnda Alan 1'in 1 ve 3 kod numarasna 
sahip faaliyetler için, Alan 2'nin 2 ve 3 kod numarasna sahip faaliyetler 
için; Alan 3'ün 3 ve 4 kod numarasna sahip faaliyetler için; Alan 4'ün 4 
kod numarasna sahip faaliyetler için uygun olduğu söylenebilir. 
Dolaysyla bahsi geçen yeni müfredatn; 5531 sayl kanunda belirtilen 
faaliyetleri faaliyet alanlarna göre rahatlkla karşladğ, ayrca 
öğrencilerin seçtikleri uzmanlk alannda kendilerini daha 
yetiştirebilecekleri bir hale geldiği düşünülmektedir. Ayrca son yllarda 
ülkemizde de hzl nüfus artş, ataerkil aile düzeninden uzaklaşan sosyal 
yaşam anlayş ve kentsel dönüşüm projeleri ile birlikte, ahşap yaplar ve 
diğer alternatif yap teknikleri önem kazanmaya başlamştr. Bu 
gelişmelere ek olarak; yaşanlan deprem felaketleri nedeniyle betonarme 
konutlara alternatif konut arayş başlamş, ahşap ve benzeri üretim 
sistemlerine yönelik üretim yapan sektörler önceki dönemlere oranla bir 
gelişim sürecine girmiştir. Dolaysyla Orman ürünleri ve yap sektöründe 
ahşap yap konusunda eğitimli Orman Endüstri Mühendislerine talep artş 
söz konusudur. Faaliyete geçen yeni ders programnda Alan 1'i tercih eden 
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öğrencilere, temel derslere ilave olarak ahşap yap konusunda önemli 
dersler vererek onlar ilgili piyasaya hazrlamak amaçlanmaktadr. 

Ders içeriklerinde yaplan çeşitli iyileştirmeler ile 1. snfa 
başladklarnda Orman Endüstri Mühendisliğine Giriş dersi ad altnda 
öğrencilere 5531 sayl kanun hakknda bilgilendirme yaplmas 
planlanmştr. Ayrca her hafta düzenlenen seminerler dizisi kapsamnda 
Oda temsilcilerinin Orman Endüstri Mühendisleri açsndan kanunu 
tantmas ve alternatif iş olanaklarn öğrencilere aktarmasna olanak 
sağlanmştr.  

 2014-2015 Eğitim-Öğretim ylndan itibaren uygulamaya konulan 
ders program, 5531 sayl kanunun anlaşlmasna yönelik ders 
içeriklerindeki yenilikler, Oda ile işbirliği neticesinde kanunun tantmna 
yönelik düzenlenen konferans ve seminerlerin,  amacna hangi ölçüde 
hizmet ettiği aşağdaki grafikten görülebilir. 

 

 
Şekil 1. Yllara göre KTÜ OEM kontenjan Kayt Yaptran Öğrenci ve 

Mesleki deneyim Kazanma Çalşmalarna Katlm Says 
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Şekil 1'den görüleceği üzere 2013-2015 yllar arasnda OEM 
Bölümü tercihindeki azalmaya göre kontenjanlarda düşüş görülmesine 
rağmen Odaya kayt yaptrarak staj yapmak ve meslek yetkisine sahip 
olmak isteyen mezunlarn saysnda bir artş görülmektedir. 2016 ylna 
gelindiğinde ise bölüme ayrlan kontenjan tam olarak doldurulmuş ve yln 
ilk yars için staj başvuru says azalan mezun saysna rağmen nerdeyse 
bir önceki yl yakalamştr. Bu durum sadece ders programlarnda yaplan 
değişikliğe bağlanamamakla birlikte yeni müfredatn önemli bir etkisinin 
olduğu da göz ard edilmemelidir. 

 

2. SONUÇ ve ÖNERİLER 

Orman Endüstri Mühendisliği eğitim-öğretim programnn 
başlamasndan bu yana geçen yaklaşk 40 yllk süreçte, söz konusu 
eğitim-öğretim programnda baz önemli değişiklikler meydana gelmiştir. 
Ayn dönemde ülkemizde orman ürünleri endüstrisinde de önemli 
gelişmeler ve değişimler yaşanmştr. Özellikle son on ylda ülkemiz 
orman ürünleri endüstrisi gerek üretim çeşitliliği gerekse üretim miktar 
bakmndan önemli gelişmeler göstermiştir. Bu durum bir yandan orman 
endüstri mühendislerinin istihdam olanaklarn arttrrken, diğer yandan 
orman endüstri mühendislerine ilişkin eğitim ve donanm düzeyi 
beklentilerini yükseltmektedir. Beklentileri karşlayacak ve ayrca 2006 
ylnda çkan kanun kapsamndaki faaliyet alanlar da göz önünde 
bulunduracak şekilde OEM eğitim programlarnn söz konusu 
gereksinimlere yant verecek ölçüde yenilenmesi gerekliliği ortaya 
çkmştr. Bu kapsamda yaplan değişikliklerin, öğrenci ve mezunlar 
üzerinde farkndalğ ve aidiyet duygusunu artrc bir etkiye sahip olduğu 
düşünülmektedir. Sürekli gelişen ve çeşitlenen bir endüstriye mühendis 
yetiştiren bir bölüm olmas dolays ile KTÜ OEM Bölümünde 
uygulanmaya başlanan yeni ders program üzerinde de önümüzdeki 
yllarda baz değişikliklerin olmas kaçnlmaz olarak görülmektedir. 
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ÖZET 

 Meslekler insanlarn hayatlarn devam ettirebilmeleri için önemlidir. Orman 
Endüstri mühendisliği önemli meslek gruplarndan birisidir. Orman endüstri 
mühendisleri, orman ürünlerini ve en temel ana ürün olan odun hammaddesinin çeşitli 
özelliklerini iyi tanyan, en uygun yöntem, araç ve tekniklerle işlenmesi, kağt, ahşap 
levha ürünleri, mobilya vb. ürünlere en uygun şekilde dönüştürülmesini planlayan, 
yürüten, denetleyen ve yöneten bir mühendislik daldr. 2006 ylnda çkarlan 5531 sayl 
“Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri 
Mühendisliği Hakknda Kanun" orman endüstri mühendisliği mesleğini yasal çalşma 
zeminine kavuşturmuştur. Meslek yasas meslektaşlarn iş yaşamndaki davranşlarn 
yönlendiren, klavuz niteliğinde işlerin snrlarn belirten yazl kurallar içermektedir. 

 Bu çalşmada, 5531 sayl “Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği 
ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakknda Kanun"un orman endüstri mühendisliği 
için önemli olan 4. ve 5. maddesinde belirtilen hususlarn KSÜ Orman Fakültesi Orman 
Endüstri Mühendisliği Müfredatnda ne kadar yer aldğ karşlaştrlmştr. 5531 Sayl 
Kanunun 5. Maddesi’nde sralanan mesleki hak, yetki ve sorumluluklarn, KSÜ Orman 
Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği müfredatnda yaklaşk %67 orannda yer alr 
ald tespit edilmiştir. 

 Anahtar Kelimeler: Orman Endüstri Mühendisliği, 5531 Sayl Kanun, Eğitim, 
Müfredat  
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GİRİŞ 

 Günümüzde gelişen teknoloji, ürünler ve yeni durumlar mesleklerin 
çalşma alanlarn da genişletmiştir. Genişleyen meslek alanlarnn sorumluluğu 
da artmştr. Her mesleğin kendine özgü konusu, çalşma yöntemi ve koşullar 
bulunmaktadr. Meslek, bireyin toplumsal konumunun belirlenmesinden sosyal 
sistemin işleyişine olan katklarna kadar, birey ve toplum yaşamnn merkezinde 
yer alan çok boyutlu toplumsal bir olgudur (İlhan, 2008; Güner, ve ark., 2015).  

 Ülkemizde yaklaşk 285 meslek grubu ve 50’e yakn mühendislik dal 
bulunmaktadr. Bu mühendislik dallarndan bir tanesi de orman endüstri 
mühendisliğidir. Orman endüstri mühendisleri çoğunlukla özel sektörde istihdam 
edilmektedir. Orman endüstri mühendisleri mobilya, kağt, levha ürünleri gibi 
endüstri işletmelerinde istihdam edilmektedir (Serin ve ark., 2015). Ancak, orman 
ürünleri ve mobilya sektöründeki küçük ölçekli işletmelerde halen Orman 
Endüstri Mühendisi işlendirmesi yok denecek kadar (%2) az iken, orta ölçekli 
işletmelerde bu orann %30'larda olduğu görülmektedir. Büyük ölçekli 
işletmelerde mühendis çalştrma oran yüksek olmasna karşn yine de yetersizlik 
bulunmaktadr Kurtoğlu ve ark., 2009). 

 2006 ylnda çkarlan 5531 sayl “Orman Mühendisliği, Orman Endüstri 
Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakknda Kanun”, serbest 
ormanclk, orman ürünleri bürolar araclğyla üç meslek grubunun özel 
sektörde bireysel ve kurumsal ölçekte mesleki faaliyette bulunmalarna ve bunun 
için gerekli hukuki zeminin oluşumuna doğrudan katk sağlayan bir düzenleme 
olmuştur (Öztürk ve ark., 2014).  

 TMOBB Orman Mühendisleri Odas 5531 sayl kanunu çkardktan 
sonra mesleği geliştirecek ve yasann uygulanmasnda karşlaşlan sorunlar 
çözmek için bir çok panel, çalştay ve sempozyum düzenlemiştir. Bunlardan en 
önemlileri; 

 29/06/ 2016 5531 Sayl Kanun’un çkarlmas, 
 12-13 Nisan 2007 Orman Mühendisliği ve Orman Endüstri 

Mühendisliği Yeniden Yaplandrma Çalştay, İ.Ü. Orman 
Fakültesi, 

 Ormanclk ve Orman Ürünleri Bürolarnn Kuruluş ve Çalşma 
Esaslar Yönetmeliği. T.C. Resmi Gazete, 27194, 08 Nisan 2009, 

 5531 Sayl Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve 
Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakknda Kanunun Yüksek 
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Öğretim-Eğitim ve Uygulamaya Yansmalar, Alnmas Gereken 
Önlemler” Panel, 16-19 Kasm 2009, Antalya, 

 2023’e Doğru 1. Doğa ve Ormanclk Sempozyumu 25-
28/Kasm/2011 Antalya, 

 5531 Sayl Kanunun Yüksek Eğitim ve Öğretime Yansmalarnn 
İrdelenmesi ve Hedefler 23-24 Kasm 2012 Kastamonu, 

 2023’e Doğru 2. Doğa ve Ormanclk Sempozyumu 31/Ekim/2013 
- 03/Kasm/2013 Antalya, 

 2023’e Doğru 3. Doğa ve Ormanclk Sempozyumu 26-
29/Kasm/2015 Antalya 
 

 Yaşanan hzl gelişmeler nedeniyle orman endüstri mühendisliği 
öğrencilerinin öğrenmesi gereken bilgi türü ve hacmi artmştr. Orman endüstri 
mühendisliği bölümünde öğrencilerin hzl bilgi artsna ayak uydurabilmesi, 
öğrencinin farkl konularda tüm orman endüstrisi bilgilerini almas yerine belli 
konularda branşlaşmaya yönelik bir eğitim sistemine geçilmesini zorunlu 
klmaktadr (OMO, 2007). Üniversitelerde verilen lisans eğitiminin temel hedefi; 
alannda ileri düzeyde kuramsal ve uygulamal bilgilere sahip; bu bilgileri 
yorumlayabilen, değerlendirebilen, sorunlar tanmlayarak çözebilen, bağmsz 
çalşabilen ve sorumluluk alabilen, öğrenme yetkinliği kazanmş, alana özgü 
yetkinliğine ilaveten iletişim ve sosyal yetkinliğe de sahip bireyler yetiştirmektir 
(Öztürk vd., 2012). Orman endüstri mühendislerinin yapabileceği işler, 5531 
sayl yasa ile yetki ve sorumluluklarna resmiyet kazandrlmas ve çok geniş bir 
alanda çalşma olanağnn ortaya çkmasn sağlamştr (Girgin, 2009). 
Sorunlarn çözebilecek ve orman endüstri mühendislerinin haklarn 
savunabilecek bir odann olmas, 5531 sayl yasal düzenleme ile Türkiye’de 
serbest orman endüstri mühendisleri yasal çalşma zeminine kavuşmuş ve orman 
endüstri mühendisliği mesleği yasalar ve kurumlarda Orman Mühendisleri Odas 
sayesinde geçerli konuma taşnmştr (Serin 2011). 

 

Materyal ve Metot 

 Bu çalşmada, 5531 sayl “Orman Mühendisliği, Orman Endüstri 
Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakknda Kanun" ve KSÜ 
Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü müfredat materyal 
olarak seçilmiştir. Yasada orman endüstri mühendisliği için önemli olan 4. ve 5. 
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madde de belirtilen hususlarn KSÜ Orman Fakültesi Orman Endüstri 
Mühendisliği Bölümü müfredatnda ne kadar yer aldğ karşlaştrlmştr. 
Sonuçlar yüzde değerler olarak verilmiştir. 

 

Bulgular 

 KSÜ Orman Fakültesi 1992 ylnda kurulmasna rağmen, Orman 
Endüstri Mühendisliği Bölümü 2001-2002 eğitim öğretim döneminde faaliyete 
geçmiştir. 1996 ylnda oluşturulan müfredat 2012 ylnda Bologna süreci ile 
değişmiştir. Şekil 1'de görüldüğü gibi, KSÜ Orman Fakültesi Orman Endüstri 
Mühendisliği bölümünde okutulan derslerin %8'i temel bilgiler, %15'i 
mühendislik bilgileri, %50'si mesleki bilgileri, %12'si sosyal bilgileri ve % 15'i 
YÖK derslerinden oluşturmaktadr.  

 

 

Şekil 1. KSÜ Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği 2016 yl müfredat 
ders dağlm 

Temel 
Bilgiler

%8

Mühendislik 
Bilgileri

%15

Meslek 
Bilgileri

%50

Ekonomik 
Sosyal
%12

YÖK 
Dersleri

%15
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Şekil 2. Bologna sürecinde KSÜ Orman Endüstri Mühendisli Bölümü 
Müfredatndaki derslerin durumu 

  

 Şekil 2’de görüldüğü gibi, Bologna sürecinde Orman Endüstri 
mühendisliği müfredatndaki derslerin %7,9’unun ad değişmiş, %21,05’i 
müfredattan çkartlmş ve %27,63 orannda yeni ders eklenmiştir (Serin, 2012). 

 KSÜ Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü lisans ders 
programnn, 5531 Sayl Kanunun 4. Maddesi’ndeki konular kapsamas 
bakmndan snflandrlmas Tablo 1’de verilmiştir. 

 

Tablo 1. Orman endüstri mühendisliği faaliyet konular ve bölüm dersleri 

5531 sayl “Orman Mühendisliği, Orman 
Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri 
Mühendisliği Hakknda Yasa’nn 4. 
Maddesi’ne göre Orman Endüstri 
Mühendisliği faaliyet konular 

5531 Sayl Kanunun 4. maddesine uygun KSÜ 
Orman Fakültesi Orman Endüstri 
Mühendisliği Bölümü Dersleri 

Odun hammaddesinin yarma, kesme, soyma, 
biçme, şekil değiştirme işlemlerini yapmak 

Mühendislik Ürünü Ağaç Malzemeler, Tabakal 
Ağaç Malzeme Teknolojisi, Kereste Endüstrisi, 
Odun Anatomisi, Odun Fiziği, Ağaç Teknolojisi 
Projesi, Orman Endüstri Mühendisliğine Giriş, 
Odun Mekaniği, Ağaç Teknolojisi Projesi II 

%0 %20 %40 %60 %80 %100

EKLENEN DERS SAYISI 

ÇIKARILAN 

ADI DEĞİŞEN DERS 

Bologna Süreci Değişiklikleri Eski Müfredat

%21,05 %78,95

%7,9 %92,1

%27,63 %72,37
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Odun hammaddesini yongalayarak veya liflere 
ayrarak ve yapştrc maddeler kullanarak ya da 
kullanmadan presleme, buharlama, kurutma ve 
emprenye etme gibi işlemlerle yapsn 
değiştirmeden veya fiziksel ve kimyasal yollarla 
değiştirerek işlemek. 

Odun Plastik Kompozitlerine Giriş, Kağt 
Ambalaj Teknolojisi, Doğal Lifler ve 
Biyokompozitler, Kağt Hamuru Endüstrisi, 
Yonga Levha Endüstrisi, Lif Levha Endüstrisi, 
Selüloz Esasl Nanokompozitler, Kurutma ve 
Buharlama, Odun Koruma Teknolojisi, Kağt 
Üretim Teknolojisi, Odun Modifikasyon 
Yöntemleri, Makine Bilgisi, Odun Anatomisi, 
Odun Fiziği, Odun Kimyas, Atk Kağt Geri 
Dönüşüm Teknolojisi, Ağaç Teknolojisi Projesi, 
Orman Endüstri Mühendisliğine Giriş, Odun 
Mekaniği, Ağaç Teknolojisi Projesi II 

Kereste, ağaç kaplama levha, kâğt, selüloz ve 
benzeri yar mamullerini üreten ve bunlar 
kullanan, orman ürünleri fabrikalarnda, ahşap 
olmak kaydyla mobilya ile sabit ve hareketli 
mobilyalar, doğramalar, kap, pencere, yer 
döşemeleri, ahşap yaplar ve elemanlarn üretim 
faaliyetlerini yapmak 

Ahşap Yap Bilgisi, Mobilya Endüstrisi, 
Mühendislik Ürünü Ağaç Malzemeler, Mobilya ve 
Ağaç Konstrüksiyonlar, Makine Bilgisi, Odun 
Anatomisi, Analitik Kimya, Odun Fiziği, Ağaç 
Teknolojisi Projesi, Orman Endüstri 
Mühendisliğine Giriş, Odun Mekaniği, Orman 
Endüstrisi ve Pazarlama, Ağaç Teknolojisi Projesi 
II 

Odun dş orman ürünlerini işleyen tesislerde; 
kalite kontrol, maliyet hesaplama, stok kontrolü 
ve tasarm faaliyetleri yapmak. 

Üretim Planlamas, Genel Muhasebe, Yöneylem 
Araştrmas, Odun Dş Orman Ürünleri, 
İstatistiksel Yöntemler ve Kalite Kontrol, Teknik 
Resim, Fabrika Planlamas, Odun Kimyas, 
Orman Endüstri, Orman Endüstrisi ve Pazarlama 
Mühendisliğine Giriş 

Diğer 

Dendroloji, Organik Kimya, Enformatik ve 
Bilgisayar Programlama, Ekonomi, İnsan 
Sağlğn Etkileyen Ağaç Malzemelerin Kimyasal 
Yaps, Yönetim ve Organizasyon, Akademik 
İngilizce, Odun Patolojisi, Yatrm Planlamas, 
Mühendislik Polimerleri, Odun Entomolojisi, 
Polimer Teknolojisine Giriş, Yllk Bitkilerin 
Levha Endüstrisinde Değerlendirilmesi 
Teknolojisi, Biyoenerji Teknolojisi, Odun 
Bileşenlerinden Faydalanma, Odun Modifikasyon 
Yöntemleri, Ergonomi ve İş Etüdü, Kağt 
Kimyasallar, Odun Dş Orman Ürünleri 
Kimyas, Ağaç Teknolojisi Projesi III, İş Sağlğ 
ve Güvenliği I, İş Sağlğ ve Güvenliği II 
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 Orman Endüstri Mühendisleri için 5531 Sayl Kanunun 5. 
Maddesi’ndeki mesleki hak, yetki ve sorumluluklar kanunun 4 ncü maddesindeki 
uzmanlk alanlaryla snrl olmak kaydyla aşağdaki Tablo 2'de verilmiştir (5531 
Sayl Kanun, 2006; Madde-5).  

 

Tablo 2. Orman Endüstri Mühendisleri için 5531 Sayl Kanunun 5. 
Maddesi’ndeki mesleki hak, yetki ve sorumluluklar (Resmi Gazete, 
2006)  

MESLEKİ HAK, YETKİ VE SORUMLULUKLAR (5531Sayl Kanun, 2006: Madde-5) 
1) Araştrma-Geliştirme yapmak,  
2) Çevresel muhasebe yapmak,  
3) Keşif yapmak,  
4) Zarar ziyan belirlemek ve kymet 
takdiri yapmak,  
5) Maliyet hesaplamak,  
6) Fizibilite raporu hazrlamak,  
7) Tasarm faaliyetleri yapmak,  
8) Plan ve projeler hazrlamak ve 
uygulamak,  
9) Standardizasyon çalşmalar yapmak,  
10) Sertifikalandrma yapmak,  
11) Kalite kontrolü yapmak,  
12) Stok kontrolü yapmak,  
13) Denetim yapmak,  
14) Muayene yapmak 

15) Hakemlik yapmak,  
16) Eksperlik yapmak,  
17) Teknik müşavirlik yapmak,  
18) Danşmanlk yapmak,  
19) Bilirkişilik ve yeminli bilirkişilik 
yapmak,  
20) Raporlar hazrlamak,  
21) Laboratuarlar açmak, 
22) Özel müesseseler ve işletmeler kurmak,  
23) Özel müesseseleri yönetmek ve sorumlu 
müdürlüğünü yapmak,  
24) Ormanclk karantina hizmetlerini 
yürütmek,  
25) Ormanclk rehberlik hizmetlerini 
yürütmek,  
26) İhracat işlemlerini yürütmek,  
27) İthalat işlemlerini yürütmek. 

 

 Orman Endüstri Mühendisleri için 5531 Sayl Kanunun 5. Maddesi’nde 
sralanan mesleki hak, yetki ve sorumluluklarn KSÜ Orman Fakültesi Orman 
Endüstri Mühendisliği müfredat ve ders içeriği ile karşlaştrldğnda yaklaşk 
%67'si müfredatta yer alr iken %33'ü yer almamaktadr. Tablo 3'de verildiği gibi, 
KSÜ Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü ders havuzunda bulunan derslerin 
%46'ü seçmeli, %54 zorunlu derslerden oluşmaktadr.  
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Tablo 3. Orman Fakültesi, Orman Endüstri Mühendisliği Lisans Program 2016–
2017 Eğitim-Öğretim Yl Ders Müfredat 

1.YARIYIL 2.YARIYIL 

Dersin 
 Kodu  Dersin Ad Z/S T P K 

A
K

TS
 Dersin

 Kodu  Dersin Ad Z/S T P K 

A
K

TS
 

OE111 Genel Fizik Z 2 0 2 3 OE102 Teknik Resim Z 2 2 3 5 

OE113 Matematik I Z 2 0 2 3 OE116 Odun Anatomisi Z 3 1 3 6 

OE115 Genel Kimya Z 2 0 2 4 OE120 Matematik II Z 2 0 2 3 

OE117 
Orman Endüstri 
Mühendisliğine 
Giriş 

Z 2 0 2 4 OE104 Organik Kimya Z 3 0 3 5 

OE119 Dendroloji Z 2 2 3 5 OZ102 Türk Dili II Z 2 0 2 2 

OZ101 Türk Dili I Z 2 0 2 2 OZ122 İngilizce II Z 2 0 2 3 

OZ103 
Atatürk İlkeleri 
ve İnklap Tarihi 
I 

Z 2 0 2 2 OZ104
Atatürk İlkeleri ve 
İnklap Tarihi II 

Z 2 0 2 2 

OZ121 İngilizce I Z 2 0 2 3 …… Seçmeli I S 2 0 2 2 

…… Seçmeli I S 2 0 2 2  Seçmeli II S 3 0 3 2 

…… Seçmeli II S 3 0 3 2 ……       

TOPLAM  21 2 22 30 TOPLAM  21 3 22 30 

               

 SEÇMELİ DERSLER (2 Ders Seçilecektir)  SEÇMELİ DERSLER (2 Ders Seçilecektir) 

Dersin 
 Kodu  Dersin Ad Z/S T P K 

A
K

TS
 Dersin

 Kodu  Dersin Ad Z/S T P K 

A
K

TS
 

EF107 
Temel Bilgi 
Teknolojileri 

Z 3 0 3 2 EF110 
Enformatik ve 
Bilgisayar Programlar

Z 3 0 3 2 

OZ141 Beden Eğitimi I S 2 0 0 2 OZ142 Beden Eğitimi II S 2 0 0 2 

OZ143 Müzik I S 2 0 0 2 OZ144 Müzik II S 2 0 0 2 

OZ145 Resim I S 2 0 0 2 OZ146 Resim II S 2 0 0 2 

OZ147 Tiyatroya Giriş I S 2 0 0 2 OZ148 Uygulamal Tiyatro II S 2 0 0 2 

OZ149 
Halk Bilimi ve 
Halk Oyunlar I 

S 2 0 0 2 OZ150
Halk Bilimi ve Halk 
Oyunlar II 

S 2 0 0 2 

BSS 113 
İş Sağlğ ve 
Güvenliği I 

S 2 0 2 2 BSS 116
İş Sağlğ ve 
Güvenliği II 

S 2 0 2 2 

        
 

      



5531 SAYILI  MESLEK YE TKİ  K ANUNUN 10.YILI  KONGRESİNE İLİŞKİN BİLDİRİLER

203
149 

 

 
3.YARIYIL 4.YARIYIL 

Dersin 
 Kodu  Dersin Ad Z/S T P K 

A
K

TS
 Dersin

 Kodu  Dersin Ad Z/S T P K 

A
K

TS
 

OE229 
Mobilya ve Ağaç 
Konstrüksiyonlar

Z 2 2 3 4 OE232 Odun Kimyas Z 3 1 3,5 3 

OE231 
Atk Kağt Geri 
Dönüşüm 
Teknolojileri 

Z 3 1 3,5 4 OE234 Odun Fiziği Z 3 1 3,5 3 

OE221 Makine Bilgisi Z 2 0 2 2 OE268
İstatistiksel Yöntemler 
ve Kalite Kontrol 

Z 3 1 3.5 3 

OE235 Analitik Kimya Z 3 1 3,5 4 OE272 Kereste Endüstrisi Z 2 2 3 4 

OE277 Ekonomi Z 2 0 2 3 OZ222 İngilizce IV Z 2 0 2 3 

OZ221 İngilizce III Z 2 0 2 3 OE280 Zorunlu Staj I Z 0 0 0 6 

…… Seçmeli I S 3 0 3 5 …… Seçmeli I S 3 0 3 4 

…… Seçmeli II S 3 0 3 5 …… Seçmeli II S 3 0 3 4 

TOPLAM  20 4 22 30 TOPLAM  19 5 21,5 30 

              

 SEÇMELİ DERSLER (2 Ders Seçilecektir)  SEÇMELİ DERSLER (2 Ders Seçilecektir) 

Dersin 
 Kodu  Dersin Ad Z/S T P K 

A
K

TS
 Dersin

 Kodu  Dersin Ad Z/S T P K 

A
K

TS
 

OES201 
Odun Plastik 
Kompozitlerine 
Giriş 

S 3 0 3 5 OES202
Ağaç Teknolojisi 
Projesi I 

S 3 0 3 4 

OES203 
Kağt Ambalaj 
Teknolojisi 

S 3 0 3 5 0ES210
Reçineli Ürünler 
Kimyas ve 
Teknolojisi 

S 3 0 3 4 

OES205 
Doğal Lifler ve 
Biyokompozitler 

S 3 0 3 5 OES206 Akademik İngilizce S 3 0 3 4 

OES209 İş Hukuku S 3 0 3 5 OES208
Yönetim ve 
Organizasyon 

S 3 0 3 4 

OES211 Genel Botanik S 3 0 3 5 OES212
Orman Endüstri 
Makinalar 

S 3 0 3 4 

OES213 Liner Cebir  S 3 0 3 5 OES214 Fizikokimya S 3 0 3 4 

       OES216 Elektroteknik S 3 0 3 4 
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5.YARIYIL 6.YARIYIL 

Dersin 
 Kodu  Dersin Ad Z/S T P K A

K
TS

 

Dersin
 Kodu  Dersin Ad Z/S T P K A

K
TS

 

OE329 Odun Patolojisi Z 3 0 3 3 OE370
Polimer Teknolojisi 
Giriş 

Z 3 0 3 3 

OE331 Odun Mekaniği Z 3 0 3 3 OE312 Mobilya Endüstrisi Z 3 1 3,5 4 

OE357 
Yonga Levha 
Endüstrisi 

Z 2 2 3 3 OE338
Odun Dş Orman 
Ürünleri 

Z 2 2 3 3 

OE359 
Tabakal Ağaç 
Malzeme 
Teknolojisi 

Z 2 2 3 3 OE340
Odun Koruma 
Teknolojisi 

Z 3 0 3 3 

OE311 
Lif Levha 
Endüstrisi 

Z 3 1 3,5 4 OE342
Kağt Üretim 
Teknolojisi 

Z 2 2 3 3 

OE363 
Kağt Hamuru 
Endüstrisi 

Z 2 2 3 4 OE344 Odun Entomolojisi Z 2 0 2 2 

…… Seçmeli I S 3 0 3 5 OE368 Zorunlu Staj II Z 0 0 0 6 

…… Seçmeli II S 3 0 3 5 …… Seçmeli I S 3 0 3 3 

 TOPLAM  21 7 24,5 30 …… Seçmeli II S 3 0 3 3 

       TOPLAM  21 5 23,5 30 

              

 SEÇMELİ DERSLER (2 Ders Seçilecektir)  SEÇMELİ DERSLER (2 Ders Seçilecektir) 

Dersin 
 Kodu  Dersin Ad Z/S T P K A

K
TS

 Dersin
 Kodu  Dersin Ad Z/S T P K A

K
TS

 

OES301 
Ağaç Teknolojisi 
Projesi II 

S 3 0 3 5 OES302
Mühendislik Ürünü 
Ağaç Malzemeler 

S 3 0 3 3 

OES303 
Selüloz Esasl 
Nanokompozitler

S 3 0 3 5 OES310
Odun Levhalarda 
Laboratuar Teknikleri 

S 3 0 3 3 

OES305 
Mühendislik 
Polimerleri 

S 3 0 3 5 OES306 Biyoenerji Teknolojisi S 3 0 3 3 

OES307 
Yatrm 
Planlamas 

S 3 0 3 5 OES308
Orman Endüstrisi ve 
Pazarlama 

S 3 0 3 3 
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7.YARIYIL 8.YARIYIL 

Dersin 
 Kodu  Dersin Ad Z/S T P K 

A
K

TS
 Dersin

 Kodu  Dersin Ad Z/S T P K 

A
K

TS
 

OE415 Seminer ve Tez Z 0 4 2 4 OE412 Seminer ve Tez Z 0 4 2 4 

OE431 
Genel ve Maliyet 
Muhasebe 

Z 3 0 3 3 OE428

Orman Endüstri 
Mühendisliğinde 
Enstrümental Analiz 
Teknikleri 

Z 1 2 2 3 

OE433 
Yöneylem 
Araştrmas 

Z 3 0 3 4 OE430 Üretim Planlamas Z 3 1 3,5 3 

OE435 
Odun 
Modifikasyon 
Yöntemleri 

S 3 0 3 3 OE434
Kurutma ve 
Buharlama 

Z 2 2 3 4 

OE437 
Odun 
Bileşenlerinden 
Faydalanma 

Z 2 2 3 4 OE436
Bilgisayar Destekli 
Tasarm 

Z 2 2 3 4 

…… Seçmeli I S 3 0 3 6 …… Seçmeli I S 3 0 3 6 

 Seçmeli II S 3 0 3 6 …… Seçmeli II S 3 0 3 6 

…… TOPLAM  17 6 20 30  TOPLAM  14 11 19,5 30 

              

 SEÇMELİ DERSLER(2 Ders Seçilecektir)  SEÇMELİ DERSLER(2 Ders Seçilecektir) 

Dersin 
Kodu  Dersin Ad Z/S T P K 

A
K

TS
 Dersin 

Kodu  Dersin Ad Z/S T P K 
A

K
TS

 

OES401 
Ağaç Teknolojisi 
Projesi III 

S 3 0 3 6 OES402 Ahşap Yap Bilgisi S 3 0 3 6 

OES403 
Kağt 
Kimyasallar 

S 3 0 3 6 OES404
Orman Ürünleri ve 
Nanoteknolojisi 

S 3 0 3 6 

OES405 
Odun Dş Orman 
Ürünleri Kimyas

S 3 0 3 6 OES406
Endüstri İşletmeciliği 
ve Girişimcilik 

S 3 0 3 6 

OES411 
İşçi Sağlğ ve İş 
Güvenliği 

S 3 0 3 6 OES408
Orman Endüstrisi ve 
Çevre İlişkileri 

S 3 0 3 6 

OES409 
Fabrika 
Planlamas 

S 3 0 3 6 OES412 Ergonomi ve İş Etüdü S 3 0 3 6 

 

 Tablo 4'de Orman Endüstri Mühendisliği Lisans Programnda alnmas 
gereken derslerin toplam ders saatleri ve kredileri verilmiştir. Derslerin %21,8 
uygulama, %78,2 teorik olarak işlenmektedir. 
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 Tablo 4. Orman Endüstri Mühendisliği Lisans Programnda Alnmas 
Gereken Derslerin Toplam Ders Saatleri ve Kredileri 

 Teorik 
Ders Saati 

Pratik 
Ders Saati 

Toplam 
Ders Saati 

Toplam  
Ders 

Kredisi 

Toplam 
Akts 

Kredisi 

Genel 
Toplam 154 43 197 175.5 240 

  

 Bologna sürecinde dönemlik alnacak ders kredisi 30 AKTS ile 
snrlandrlmas sonucu dersler azaltlmş ve seçmeli derslerin müfredatta 
çoğaltlmas meslek için gerekli olan çoğu dersin seçmeli veya kredilerinin 
azaltlmasna neden olmuştur. Bu durum meslek için gerekli bilgilerin eksik 
alnmasna ve 5531 sayl kanunun uygulanmasnda olumsuzluklar 
oluşturmaktadr. 

 

Tartşma ve Öneriler 

 1992 ylnda kurulan KSÜ Orman Fakültesi'nde, Orman Endüstri 
Mühendisliği Bölümü 2001-2002 eğitim öğretim döneminde öğrenci almaya 
başlamştr. 1996 ylnda oluşturulan müfredat 2012 ylnda Bologna süreci ile 
güncellenmiş ve dönemlik alnacak ders kredisi 30 AKTS ile snrlandrlmştr. 
Bologna sürecinde Orman Endüstri mühendisliği müfredatndaki derslerin 
%7,9’unun ad değişmiş, %21,05’i müfredattan çkartlmş ve %27,63 orannda 
yeni dersler eklenmiştir. Bu süreçte, ders saylar azaltlmş veya meslek için 
gerekli olan çoğu dersler birleştirilmiş, zorunlu olmas gereken dersler seçmeli 
derse dönüştürülmüştür. Bu durum meslek için gerekli bilgilerin eksik alnmasna 
ve 5531 sayl kanunun uygulanmasnda olumsuzluklar oluşturmaktadr.  

 Orman Endüstri Mühendisliği bölümünde okutulan derslerin %50'si 
mesleki bilgilerinden oluşur iken, %23'ü temel ve mühendislik bilgileri, %12'si 
sosyal bilgileri, % 15'i YÖK derslerinden oluşmaktadr. KSÜ Orman Endüstri 
Mühendisliği Bölümü ders havuzunda %46 orannda seçmeli ve %54 orannda da 
zorunlu dersler bulunmaktadr. 

 Orman Endüstri Mühendisleri için 5531 Sayl Kanunun 5. Maddesi’nde 
sralanan mesleki hak, yetki ve sorumluluklar, KSÜ Orman Fakültesi Orman 
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Endüstri Mühendisliği Bölümü müfredat ve ders içeriği ile karşlaştrldğnda 
yaklaşk %67'si müfredatta yer almaktadr. Kanunun uygulanmas için önemli bir 
oran olmasna rağmen derslerin saatleri ve uygulamalar arzulan seviyede 
bulunmamaktadr. Orman Endüstri mühendislerinin mesleklerini daha bilinçli 
yapabilmeleri, 5531 Sayl Kanun'un 4. ve 5. maddesindeki konulara hakim 
olabilmeleri için ders uygulamalarnn arttrlmas gerekmektedir.  

 Meslek ve 5531 sayl kanunun bilinçli yaplabilmesi için; 

 Orman ürünleri sertifikalandrlma işlemlerinin Orman Endüstri 
Mühendisleri tarafndan yaplabilmesi için Orman Mühendisleri 
Odas’nn fakülteler ile alt yapsn oluşturmaldr. 

 Orman Endüstri Mühendisliği eğitim ve öğretiminde yaplmas 
gereken yenileme çalşmalarnda 5531 Sayl Kanunun ortak payda 
olarak kabul edilmesi yannda, üniversite sanayi işbirliği içinde 
sektörün de beklentilerini karşlayacak şekilde müfredatlar 
güncellenmelidir. 

 5531 sayl meslek yasasnda ve ona bağl olarak çkarlan tüzük ve 
yönetmeliklerde tanmlanan sertifikalandrma, standardizasyon, 
denetim, hakemlik, teknik müşavirlik, çevresel muhasebe, fizibilite 
raporu hazrlama, vb. birçok mesleki yetkinin kullanlmas için 
OMO ile işbirliği halinde sürekli eğitim çalşmalar yürütülmeli, 
stajlarn mümkünse fakültelerde yaptrlmaldr. 

 5531 sayl kanunun yaygn olarak uygulanabilmesi için, Orman 
Mühendisleri Odasnn ilgili bakanlklar, Ticaret ve Sanayi 
Odalar, dernekler vb. kurumlarla daha fazla işbirliği sağlamaldr. 

 Orman endüstri mühendisleri daha çok yönetim kademelerinde 
istihdam edilmelerinden dolay, kavrama, karar verme, yönetim 
yeteneğinin artmas, yazl, sözlü iletişim iyi olmas için uygun 
dersler zorulu olmaldr. Ayrca, yaplan işler ve işlemler kanun 
kapsamnda (ihale, vb.) olmasndan dolay, iş ve iş veren 
konumunda olmalarndan dolay meslek mensuplarnn "İş 
Hukuku" dersini zorunlu olarak almas gerekmektedir. 

 Yetki Yasasnn 4. maddesinde belirtilen faaliyet konular ve 5 inci 
maddede belirtilen araştrma-geliştirme çalşmalar, maliyet 
hesaplamalar, plân ve projeler hazrlanmas, kalite ve stok 
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kontrolü gibi faaliyetlerin bürolarda etkin şekilde yerine getirilmesi 
için; büro yönetimi, muhasebe ve proje yönetimi odakl derslerin 
müfredatta yer almas gerekmektedir (Atakan ve ark., 2010). 

 Sanayi ve Ticaret Bakanlğ KOSGEB biriminin üniversitelerde 
girişimcilik dersi içeriğini onaylayarak mezun olan öğrencilere 
“Girişimcilik Sertifikas”nn verilmesi örnek alnarak,  benzeri 
Orman Fakültelerinde ilgili bölümlerde belirlenecek uygun ders ve 
içeriklerin Orman Mühendisleri Odas tarafndan onaylanarak, 
mezunlara staj yerine geçebilecek bir uygulama başlatlabilir. 

 Orman Fakültelerinin ilgili bölümlerinin eğitim ve öğretim 
programlarnn, Ulusal Yeterlikler Çerçevesi (TYUYÇ) ve 5531 
Sayl Kanun hükümlerinde öngörülen bilgi ve becerileri de 
kazandracak şekilde düzenlenmesi (OMO, 2009). 

 Sonuç olarak orman fakültelerinde, 5531 Sayl Kanun'un 
uygulanmasn kolaylaştracak, yasada belirtilen konularn, sanayi odakl, 
sektörün mevcut ve gelecekte oluşabilecek talepleri karşlayabilecek, 
mesleğe etik olarak nitelik kazandracak bir eğitim-öğretim müfredat 
oluşturulmal ve uygulanmaldr. 
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ÖZET 
 

5531 sayl kanun çerçevesinde Ağaçişleri Endüstri Mühendislerinin kendilerine 
tannan bu yetki ve sorumluklar mesleki yeterlilik çerçevesinde yürütebilmeleri için 
ahşap ürünler teknik tasarm, malzeme bilimi ve teknolojisi, üretim teknolojisi, üretim 
yönetimi ve işletme bilgisi alanlarnda teorik ve uygulamal bilgilere ihtiyaç duyacağ 
öngörülerek ve sektöründe talepleri dikkate alnmaldr. Programn öngörülen hedeflere 
ulaşmasnda sadece ders programnn uygun olmas yetmemekte eğitim altyapsnn da bu 
hedeflere ulaşmay sağlayacak yeterlikte olmas gerekmektedir.   

Her ne kadar kanun çerçevesinde programlar hazrlanmş olsada, Ağaçişleri 
Endüstri Mühendisliği Bölümleri için en büyük sorunun öğrenciler tarafndan tercih 
noktasnda talep görmemesidir.   Çok geniş çalşma alanna sahip bu bölümler Özel 
sektörde iş sorunu yaşamamasna karşn kamuda kendine yeterli sayda kadro 
verilmemesi bölüme olan ilgiyi azaltmaktadr. Ağaçişleri Endüstri Mühendisliği Bölümü 
mezunlarnn çalşma alanlarnn mimar, makine veya inşaat mühendisi ile çözülmesinin 
önüne geçilmelidir. Bunun için baz yasal düzenlemelere ihtiyaç duyulduğu aşikârdr. 

 
 

1. GİRİŞ 

Ağaçişleri Endüstri Mühendisliğe Bölümü, Teknik Eğitim 
Fakültelerinin dönüşümü, miadn doldurduğu düşüncesi, mezunlarnn 
kamuda istihdam edilememesi veya özel sektörde yaşadklar özlük haklar 
mağduriyeti gibi sebepler ile kapatlmasndan sonra bunlarn alt yaplar 
üzerine kurulmuş Teknoloji Fakülteleri bünyesinde açlmştr. Teknoloji 
Fakültelerinin birinci hedefi ve İlkesi UYGULAMA BECERİSİ YÜKSEK 
MÜHENDİS yetiştirmektir. 
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Ağaçişleri Endüstri Mühendisliği Bölümü, Gazi Üniversitesi 
Teknoloji Fakültesi Bünyesinde 2012-2013 Öğretim Ylnda Eğitim ve 
Öğretim hayatna başlamş ve 2016 ylnda ilk mezunlarn vermiştir. 
Bölüme ilk yl 23 daha sonralar 20, 19 ve 22 öğrenci kayt yaptrmştr. 
Bölümde, YÖK ‘ün Teknik Öğretmenlerin Mühendislik Tamamlama 
Program da yürütülmektedir. Ayrca dikey ve yatay geçişten öğrenci 
tercihleri mevcuttur. 

Bölümde 7 Profesör, 3 Doçent, 2 Yardmc Doçent, 3 araştrma 
görevlisi, 4 teknisyen olmak üzere toplam 19 personel bulunmaktadr. Son 
yllarda yaplan çalşmalarla, Bölüm, laboratuvar, atelye ve test merkezleri 
bakmndan Eğitim ve Öğretim amaçlarna tam olarak uygun hale 
gelmiştir.  

2. 5531 SAYILI KANUN ÇERÇEVESİNDE AĞAÇİŞLERİ 
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLERİNİN YETKİ VE 
SORUMLULUKLARI 

5531 Sayl Kanunun 4. maddesine göre Ağaç işleri endüstri 
mühendislerinin faaliyet konular şunlardr: 

a) Ağaç işleri endüstrisinde yer alan ahşap ve türevleri ile diğer 
endüstriyel malzemeler kullanarak ahşap olmak kaydyla sabit ve 
hareketli mobilyalar, doğramalar, deniz araçlar, sauna, prefabrik ev, 
parke, karavan, evlerin ahşap bölümlerinin üretim faaliyetlerini yapmak. 

b) Emprenye ve kurutma tesisleri ve benzeri ağaç işleri ürünlerinin 
tasarm ve imalât faaliyetlerini yapmak.  

5531 Sayl Kanunun 5. maddesine göre de Ağaç işleri endüstri 
mühendislerinin yetkileri şunlardr. 

MADDE 5 – Meslek mensuplar, 4 üncü maddede belirtilen 
faaliyet konularyla snrl olmak kaydyla; araştrma-geliştirme çalşmalar 
yapmaya, çevresel muhasebe yapmaya, keşif yapmaya, zarar ziyan 
belirlemeye, maliyet hesaplamaya, fizibilite raporu hazrlamaya, tasarm 
faaliyetleri yapmaya, plân ve projeler hazrlamaya ve uygulamaya, 
standardizasyon çalşmalar yapmaya, sertifikalandrmaya, kalite kontrolü 
yapmaya, stok kontrolü yapmaya, denetim yapmaya, muayene yapmaya, 
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hakemlik yapmaya, eksperlik yapmaya, teknik müşavirlik yapmaya, 
danşmanlk yapmaya, yeminli danşmanlk ve bilirkişilik yapmaya, 
raporlar hazrlamaya, ormanclk ve orman ürünleri konularnda serbest 
müşavirlik bürolar ile serbest yeminli müşavirlik bürolar 
açmaya, laboratuvarlar açmaya, özel müesseseler ile işletmeler kurmaya, 
bunlar yönetmeye ve bunlarn sorumlu müdürlüğünü yapmaya, ormanclk 
karantina ve rehberlik hizmetlerini yürütmeye, her türlü odun ve odun dş 
orman ürünleri ile orman endüstrisi dâhil her türlü ormanclk çalşmalar 
için gerekli olan fidan, bitki, alet ve edevatn ihracat ve ithalat işlemleriyle 
ilgili hizmetleri tek başlarna, ortak faaliyet alanlar içinde ise mevzuatta 
yetkilendirilmiş diğer meslek mensuplaryla beraber yapmaya ve 
yürütmeye yetkilidir. Bu fkrada belirtilen hak ve yetkiler, Odaya kaytl 
meslek mensuplarnca kullanlr.  

 
3. DERS PROGRAMI ve YAPILANMA 

5531 sayl kanun çerçevesinde Ağaçişleri Endüstri 
Mühendislerinin kendilerine tannan bu yetki ve sorumluklar mesleki 
yeterlilik çerçevesinde yürütebilmeleri için ahşap ürünler teknik tasarm, 
malzeme bilimi ve teknolojisi, üretim teknolojisi, üretim yönetimi ve 
işletme bilgisi alanlarnda teorik ve uygulamal bilgilere ihtiyaç duyacağ 
öngörülmüş ve eğitim program bu çerçevede şekillendirilmiştir. (Tablo 1.)  

 

Tablo 1-Ağaçişleri Endüstri Mühendisliği Lisans Program 
1. YARIYIL   

KODU ADI TEORİ UYG./LAB. TOPLAM KREDİ AKTS 
FİZ 101 Fizik-I 3 2 5 4 5 
KİM 101 Kimya-I 3 2 5 4 5 
MAT 101 Matematik-I 4 0 4 4 6 
TÜR 101 Türk Dili-I 2 0 2 2 2 

TAR 101 Atatürk İlkeleri ve İnkilap 
Tarihi-I 2 0 2 2 2 

ING 101 İngilizce-I 3 0 3 3 3 
AEM 101 Ağaç Dendrolojisi ve Anatomisi 3 0 3 3 2 
AEM 103 Teknik Resim 2 2 4 3 2 
AEM 105 Malzeme Bilimi 2 0 2 2 2 
AEM 107 Ağaçişleri Endüstri Müh. Giriş 2 0 2 2 1 
       
TOPLAM 26 6 34 29 30 
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II. YARIYIL   
KODU ADI TEORİ UYG./LAB. TOPLAM KREDİ  
ENF 108 Bilgisayar Programlama 2 2 4 3 3 
FİZ 102 Fizik-II 3 2 5 4 5 
MAT 102 Matematik-II 4 0 4 4 6 
TÜR 102 Türk Dili-II 2 0 2 2 2 
TAR 102 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi-II 2 0 2 2 2 
ING 102 İngilizce-II 3 0 3 3 3 
AEM 102 Ağaç Malzeme Fiziği 2 1 3 3 3 
AEM 104 Ahşap Ürün Tasarmna Giriş  2 2 4 3 3 
AEM 106 Ağaç İşleme Makineleri 2 1 3 3 2 
AEM 108 Ağaç Kimyas 2 0 2 2 2 
TOPLAM 24 8 33 29 30 

 

III. YARIYIL   
KODU ADI TEORİ UYG./LAB. TOPLAM KREDİ AKTS 
MAT 201 Diferansiyel Denklemler 4 0 4 4 5 
AEM 201 Bilgisayar Destekli Tasarm-I 2 2 4 3 4 
AEM 203 Statik 3 0 3 3 3 
AEM 205 Ergonomi 2 0 2 2 3 
AEM 207 Ahşap Ürün Konstrüksiyonu  2 0 2 2 4 
AEM 209 Kereste Üretimi ve Kurutma  2 0 2 2 3 
AEM 211 Üretim Teknolojisi-I 3 5 8 5 5 
AEM 213  Teknik İngilizce I 3 0 3 3 3 
TOPLAM 21 7 28 24 30 

 

IV. YARIYIL   
KODU ADI TEORİ UYG./LAB. TOPLAM KREDİ AKTS 
AEM 202 Bilgisayar Destekli Tasarm-II 2 2 4 3 5 
AEM 204 Ahşap Sistemler Mukavemeti 3 0 3 3 5 
AEM 206 Yapşma Teorisi ve Yapştrclar 2 0 2 2 3 
AEM 208 Ahşap Yap Elemanlar 2 0 2 2 4 
AEM 210  Tabakal Ağaç Malzeme Teknolojisi  3 0 3 3 4 
AEM 212 Üretim Teknolojisi-II 3 5 8 5 6 
AEM 214  Teknik İngilizce II 3 0 3 3 3 
TOPLAM 18 7 25 21 30 

 

V. YARIYIL   
KODU ADI TEORİ UYG./LAB. TOPLAM KREDİ AKTS 
İST 201 İstatistik 3 0 3 3 4 
EKO 201 Ekonomi 2 0 2 2 3 
AEM 301 Dinamik  3 0 3 3 4 
AEM 303 Üst Yüzey İşlemleri 3 0 3 3 4 
AEM 305 Ağaç Malzeme Koruma Teknikleri 2 0 2 2 3 
AEM 307 İş Etüdü 2 0 2 2 3 
AEM 309 Tasarm-Proje-I 2 2 4 3 5 
AEM 311  İş Hukuku 2 0 2 2 2 
AEM … Seçmeli-I 2 0 2 2 2 
TOPLAM 21 2 23 22 30 
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VI. YARIYIL   
KODU ADI TEORİ UYG./LAB. TOPLAM KREDİ AKTS 
AEM 302 Teknik İletişim 2 0 2 2 4 
AEM 304 Termodinamik  3 0 3 3 5 
AEM 306 Yöneylem Araştrmas 3 0 3 3 4 
AEM 308 Üretim Sistemleri 2 0 2 2 4 
AEM 310 Tasarm-Proje-II 2 2 4 3 5 
AEM 312 Girişimcilik  3 1 4 3 4 
AEM … Seçmeli-II 2 0 2 2 4 
TOPLAM 17 3 20 18 30 

 

VII. YARIYIL   
KODU ADI TEORİ UYG./LAB. TOPLAM KREDİ AKTS 
AEM 401 İşyeri Eğitimi * 5 15 20 12 18 
AEM 403 Staj * 0 0 0 0 12 
TOPLAM 5 15 20 12 30 

 

VIII. YARIYIL   
KODU ADI TEORİ UYG./LAB. TOPLAM KREDİ AKTS 
AEM 400 Mezuniyet Tezi  0 2 2 1 4 
AEM 402 Otomatik Kontrol * 2 1 3 2 3 
AEM 404 Kalite Yönetimi * 2 0 2 2 2 
AEM 406 İş Sağlğ ve Güvenliği * 2 0 2 2 3 
AEM 408 Tasarm-Proje-III * 2 1 3 2 6 
AEM 410 Üretim Planlama * 3 0 3 3 5 
AEM 412 Bilgisayar Destekli Üretim (CAM) * 1 2 3 2 4 
AEM … Seçmeli-III 2 0 2 2 3 
TOPLAM 14 6 20 16 30 
GENEL TOPLAM 141+5 39+15 180+20 157+12 240 

                   NOT:* İşareti ile belirtilmiş olan dersler her iki yarylda da açlr, 
ancak öğrenciler yalnzca bir yaryl seçebilir. 
 
 

SEÇMELİ I Dersleri   
KODU ADI TEORİ UYG./LAB. TOPLAM KREDİ AKTS 
AEM 313 Mobilya Tarihi 2 0 2 2 3 
AEM 315 Mobilya Döşeme Teknikleri  2 0 2 2 3 
AEM 317  İç Mekan Planlamas  2 0 2 2 3 
AEM 319 Klasik Mobilya Tasarm Teknikleri  2 0 2 2 3 
AEM 321 Perspektif  2 0 2 2 3 

 
SEÇMELİ II Dersleri   
KODU ADI TEORİ UYG./LAB. TOPLAM KREDİ AKTS 
AEM 314 Maliyet Analizi 2 0 2 2 3 
AEM 316 Ticareti Yaplan Yabanc Ağaç Türleri 2 0 2 2 3 
AEM 318 Ahşap Süsleme Teknikleri  2 0 2 2 3 
AEM 320  Müzik Aletleri Üretim Teknikleri   2 0 2 2 3 
AEM 322 Ahşap Yap Restorasyon Teknikleri 2 0 2 2 3 
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SEÇMELİ III Dersleri   
KODU ADI TEORİ UYG./LAB. TOPLAM KREDİ AKTS 
AEM 414 Ahşap Ürün Pazarlamas  2 0 2 2 2 
AEM 416  Ahşap Ev Üretim Teknikleri  2 0 2 2 2 
AEM 418 Ahşap Yat Üretim Teknikleri  2 0 2 2 2 
AEM 420 Yeni Ürün Geliştirme  2 0 2 2 2 

 
Tablo 1’den görüleceği üzere,  Bölümde toplam 180 saat ve 167 

kredi ders verilmektedir. Verilen dersler genel olarak dört kategoriye 
ayrlmaktadr: 

1. YÖK dersleri   

2. Alan dersleri 

3. Fakülte dersleri  

4. Seçmeli dersler 

 

Bölüm dersleri bu 4 kategoriye göre ayrmlandğ zaman Tablo 
2’de görülen dağlm ortaya çkmaktadr.  

 
Tablo 2. Bölüm Derslerinin kategorik dağlm 

Ağaçişleri Endüstri Mühendisliğe Bölümü 
  TEORİ UYG./LAB. TOPLAM KREDİ AKTS 
GENEL TOPLAM 141+5 39+15 180+20 157+12 240 
 

 

Derslerin Kategorisi Oran (%) Ders Says(adet) 
Alan Dersleri (Teorik ) 46 28  
Alan Dersleri (Teorik +Uygulama) 30 18  
YÖK Dersleri  20 12  
Fakülte Dersleri 4 3  
TOPLAM 100  

  
61  

Ayrca  14 adet seçmeli ders mevcuttur. 
 

YÖK dersleri ortak mühendislik dersleri olup mezunlara analitik 
düşünme becerisinin kazandrlmas hedeflenmektedir. Kanunda belirtilen 
yetki ve sorumluluklarn yürütülmesi yetkinliğinin kazandrlmas için ise 
temel mühendislik derslerine ilaveten alan dersleri öngörülmüştür (Tablo 
3) 

161 
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Ayrca  14 adet seçmeli ders mevcuttur. 
 

YÖK dersleri ortak mühendislik dersleri olup mezunlara analitik 
düşünme becerisinin kazandrlmas hedeflenmektedir. Kanunda belirtilen 
yetki ve sorumluluklarn yürütülmesi yetkinliğinin kazandrlmas için ise 
temel mühendislik derslerine ilaveten alan dersleri öngörülmüştür (Tablo 
3) 
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Tablo 3.  Ağaçişleri Endüstri Mühendisliği Bölümü Lisans Program alan 
dersleri  

1. YARIYIL 
KODU ADI TEORİ UYG./LAB. TOPLAM KREDİ AKTS 

AEM 101 Ağaç Dendrolojisi 
ve Anatomisi 3 0 3 3 2 

AEM 105 Malzeme Bilimi 2 0 2 2 2 
 

II. YARIYIL 
KODU ADI TEORİ UYG./LAB. TOPLAM TOPLAM KREDİ  

AEM 106 Ağaç İşleme 
Makineleri 2 1 3 3 2 

 
III. YARIYIL 

KODU ADI TEORİ UYG./LAB. TOPLAM KREDİ AKTS 

AEM 207 Ahşap Ürün 
Konstrüksiyonu  2 0 2 2 4 

AEM 209 Kereste Üretimi 
ve Kurutma  2 0 2 2 3 

AEM 211 Üretim 
Teknolojisi-I 3 5 8 5 5 

 
IV. YARIYIL 

KODU ADI TEORİ UYG./LAB. TOPLAM KREDİ AKTS 
AEM 206 Yapşma Teorisi 

ve Yapştrclar 2 0 2 2 3 

AEM 208 Ahşap Yap 
Elemanlar 2 0 2 2 4 

AEM 210  Tabakal Ağaç 
Malzeme 
Teknolojisi   

3 0 3 3 4 

AEM 212 Üretim 
Teknolojisi-II 3 5 8 5 6 

 
V. YARIYIL 

KODU ADI TEORİ UYG./LAB. TOPLAM KREDİ AKTS 
AEM 303 Üst Yüzey 

İşlemleri 3 0 3 3 4 

AEM 305 Ağaç Malzeme 
Koruma 
Teknikleri 

2 0 2 2 3 

AEM 307 İş Etüdü 2 0 2 2 3 
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VI. YARIYIL 
KODU ADI TEORİ UYG./LAB. TOPLAM KREDİ AKTS 
AEM 306 Yöneylem 

Araştrmas 3 0 3 3 4 

AEM 308 Üretim Sistemleri 2 0 2 2 4 
AEM 312 Girişimcilik  3 1 4 3 4 
AEM … Seçmeli-II 2 0 2 2 4 

 
VII. YARIYIL 

KODU ADI TEORİ UYG./LAB. TOPLAM KREDİ AKTS 
AEM 401 İşyeri Eğitimi * 5 15 20 12 18 
AEM 403 Staj * 0 0 0 0 12 

 
VIII. YARIYIL   
KODU ADI TEORİ UYG./LAB. TOPLAM KREDİ AKTS 
AEM 400 Mezuniyet Tezi  0 2 2 1 4 

AEM 402 Otomatik 
Kontrol* 2 1 3 2 3 

AEM 404 Kalite Yönetimi* 2 0 2 2 2 

AEM 406 İş Sağlğ ve 
Güvenliği * 2 0 2 2 3 

AEM 408 Tasarm-            
Proje-III* 2 1 3 2 6 

AEM 410 Üretim Planlama* 3 0 3 3 5 

AEM 412 Bilgisayar Destekli 
Üretim (CAM)* 1 2 3 2 4 

AEM … Seçmeli-III 2 0 2 2 3 
TOPLAM 14 6 20 16 30 
GENEL TOPLAM 141+5 39+15 180+20 157+12 240 

 
Alan dersleri ile mezunlara kanunla da belirtilen her türlü ahşap 

ürünün, emprenye, sl işlem vb. Ağaçişleri tesislerinin mühendislik 
tasarmn yapabilme yan sra üretimi yönetebilme yetkinliklerinin 
kazandrlmas hedeflenmektedir. Mezunlarn kendi ilgi duyduklara 
alanlara yoğunlaşabilmelerini sağlamak üzere programda seçmeli dersler 
öngörülmüştür  (Tablo 4 ). Ortaya çkan yeni durumlara göre yeni seçmeli 
dersler ilave edilebilmekte ve programn her 5 ylda bir revizyona tabi 
tutulmas öngörülmektedir.  
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Tablo 4. Ağaçişleri Endüstri Mühendisliği Bölümü Lisans Program 
Seçmeli Dersler 
 
SEÇMELİ I Dersleri   
KODU ADI TEORİ UYG./LAB. TOPLAM KREDİ AKTS 
AEM 
313 

Mobilya Tarihi 2 0 2 2 3 

AEM 
315 

Mobilya Döşeme Teknikleri  2 0 2 2 3 

AEM 
319 

Klasik Mobilya Tasarm 
Teknikleri  2 0 2 2 3 

AEM 
321 

Perspektif  2 0 2 2 3 

SEÇMELİ II Dersleri   
KODU ADI TEORİ UYG./LAB. TOPLAM KREDİ AKTS 
AEM 
314 

Maliyet Analizi 2 0 2 2 3 

AEM 
316 

Ticareti Yaplan Yabanc Ağaç 
Türleri 2 0 2 2 3 

AEM 
320  

Müzik Aletleri Üretim 
Teknikleri   2 0 2 2 3 

AEM 
322 

Ahşap Yap Restorasyon 
Teknikleri 2 0 2 2 3 

SEÇMELİ III Dersleri   
KODU ADI TEORİ UYG./LAB. TOPLAM KREDİ AKTS 
AEM 
414 

Ahşap Ürün Pazarlamas  2 0 2 2 2 

AEM 
416  

Ahşap Ev Üretim Teknikleri  2 0 2 2 2 

AEM 
418 

Ahşap Yat Üretim Teknikleri  2 0 2 2 2 

AEM 
420 

Yeni Ürün Geliştirme  2 0 2 2 2 

 
Programn öngörülen hedeflere ulaşmasnda sadece ders 

programnn uygun olmas yetmemekte eğitim altyapsnn da bu hedeflere 
ulaşmay sağlayacak yeterlikte olmas gerekmektedir. Son yllarda yaplan 
yeni yatrmlarla, gerek eğitim mekân gerekse laboratuar olanaklar 
açsndan,  alt yap,  bölüm ihtiyaçlarna tam uygun hala getirilmiştir.  
Ağaçişleri Endüstri Mühendisliği Bölümünün Eğitim ve Öğretim 
faaliyetlerinin yapldğ mekânlar ve öğrenci kapasiteleri Tablo 5’te 
verilmiştir. 
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Tablo 5. Eğitim ve Öğretim faaliyetlerinin yapldğ mekânlar ve öğrenci 
kapasiteleri  

SINIFLAR ALANI (m2) ÖĞRENCİ 
KAPASİTESİ 

A210 Bilgisayar Laboratuvar 54 20 
A211 Bilgisayar Laboratuvar 54 21 
A212 Derslik 54 42 

A213 Derslik (Teknik Resim Snf) 54 24 

A214 Derslik 54 42 

Teknoloji Snf 50 20 

ATELYELER 
Makine  1150 80 
Üstyüzey İşlemleri 110 30 
Presleme 50 20 
Döşemeli Ürünler 40 20 
Montaj  1150 30 
LABORATUVARLAR 
Üstyüzey İşlemleri 35 15 
Ağaç Dendrolojisi ve Anatomisi 40 20 
Mekanik Test 45 20 
Ahşap Koruma 20 20 
Döşemeli Ürünler 30 20 
Isl işlem  15 10 
UV  20 20 
Yanma 25 20 
Teknoloji 1150 100 

 
Bölüm laboratuvarlarnda bulunan cihazlar ve yaklaşk ederleri Tablo 6’da 
verilmiştir. 
 
Tablo 6. Bölüm laboratuvarlarnda bulunan cihazlar ve yaklaşk ederleri 
Cihazn Ad Maliyeti (ABD Dolar) 
Instron Universal Test Cihaz 63 000 
Universal Test Cihaz (Yerli) 35 000 
Dört tarafl yüzey işleme makinesi 45 000 
CNC 65 000 
Binocular Mikroskop 12 000 
Stereo Mikroskop 13 000 
Yanma Test Cihaz 5 000 
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Isl işlem Frn 12 000 
Uv Yaşlandrma Test Cihaz 30 000 
Yaşlandrma Cihaz 6 000 
İklimlendirme Cihaz 3 000 
Klimatik ID300 11 000 
Etüvler 8 000 
Formaldehit Test Kabini ID501 35 000 
Is iletkenlik Cihaz 45 000 
Çizilme Test Cihaz 3 500 
Sertlik Test Cihaz 3 200 
Aşnma Direnci Test Cihaz 4 400 
Parlaklk Ölçme Test Cihaz 700 
Vernik Katman Çekme Test Cihaz 12 000 
Renk Ölçme Cihaz 14 000 
Durometre 3 000 
PH Metre 450 
Yüzey Pürüzlülüğü 5 300 
Viskozimetre 3 300 
Mikroton 200 
Nem Ölçme Cihaz 150 
Hassas Terazi 1 300 
Yüksek Basnç Presi 8 500 
Membran Pres 25 000 
Mobilya Performans Test Cihaz 65 000 
Yorma Test Cihaz 13 000 
Çoklu Gaz Analiz Cihaz  5 000 
Vakum ve Basnçl Emprenye Cihazi 15 000 
Su Destile Cihaz 4 200 
Baca gaz analiz cihaz 5 300 
Mikrometre 150 
Gürültü Ölçe cihaz 3 000 
Radyasyon Ölçme cihaz 2 500 
Desikatör 600 
TOPLAM  586750 $ 
 

4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Ağaçişleri Endüstri Mühendisliği Bölümü Lisans program güncel 
bilgileri içeren çağn gerektirdiği nitelikte hazrlanmş ve sürdürülen bir 
programdr. Bölümümüz Dünya ve Ülkemizdeki paydaşlar ile sürekli 
diyalog halinde bulunarak program ve içerikleri güncellemektedir.  
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Ayrca sk sk sektör temsilcileri ile bir araya gelerek programn 
yeterlikleri ile ilgili dönütler alnmaktadr. Bölümümüzde sektöre yönelik 
çalşmalar başlatlmş bu konuda baz mesafeler alnmştr. Bölüm tantm 
ile ilgi faaliyetlerimiz, ulusal ve uluslararas düzeyde devam etmekte bu 
konuda konferans, bilgi şöleni, seminer teknik geziler,  yaplmaktadr. 
Ağaçişleri Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunlar iş bulma sknts 
yaşamayan ender bölümlerden birisidir. Gün geçtikçe bölüm mezunlarna 
olan talep artmaktadr. Bunun nedenlerinden biride son yllarda hzla artan 
inşaat sektöründeki yatrmlardr. Bu sayede ahşap sektörüne olan ihtiyaç 
artmş bu alanda bir çok yeni işletme kurulmuş ve faaliyete başlamştr.  

Ülkemizden bunlar yaşanrken, Ağaçişleri Endüstri Mühendisliği 
Bölümleri için en büyük sorunun öğrenciler tarafndan tercih noktasnda 
talep görmemesidir.   Çok geniş çalşma alanna sahip bu bölümler Özel 
sektörde iş sorunu yaşamamasna karşn kamuda kendine yeterli sayda 
kadro verilmemesi tercih noktasnda etkili olduğu düşünülmektedir. 
Nitekim Orman mühendisliği Bölümü kontenjanlar dolarken Orman 
Endüstri ve Ağaçişleri Endüstri Mühendisliği bölüm kontenjanlar 
dolmamaktadr kapanmayla karş karşya kalmşlardr. 

Bu konuda YÖK teşvik uygulamas, 240 bin baraj dşnda 
brakmas ve kontenjan düşürme gibi uygulamalarla bu sorunu şimdilik 
çözmüş gözükmektedir. Ağaçişleri Endüstri Mühendisliği bölümleri için 
ise Mühendislik Fakülteleri kapsamnda olmasndan dolay bu teşvik 
uygulanamamştr. Ayrca Ağaçişleri isminin toplumda alg konusunda 
ciddi skntlara sebep olduğu izlenimi oluşmuştur.  

Bu ve buna benzer sorunlarn çözümü için;  

1- Ağaçişleri Endüstri Mühendisliği bölümü mezunlarna kamu 
kadro verilmesi ve bu kadrolarn özellikle Belediyelerin imar 
müdürlüklerinde zorunlu hale getirilmelidir. 

2- Ağaçişleri Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunlarnn 
yapacağ işleri mimar, makine veya inşaat mühendisi ile çözülmesinin 
önüne geçilmelidir. Bunun için baz yasal düzenlemelere ihtiyaç 
duyulduğu aşikârdr. 
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ÖZET 
 

 Meslek yetki yasas olarak da adlandrlan 29.6.2006 tarihli ve 5531 sayl 
Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 
Hakknda Kanun; Orman Mühendisi, Orman Endüstri Mühendisi ve Ağaç İşleri Endüstri 
Mühendisi disiplinleri için bir devrim niteliğindedir. Bu Kanun her üç mühendislik 
disiplininin mesleki faaliyet konular ile hak, yetki ve sorumluluklarn yasal güvenceye 
almştr.  

 Bu Kanunun 4 üncü ve 5 inci maddelerindeki mühendislik hizmetleri; 4734 sayl 
Kanunun 48 inci maddesi uyarnca danşmanlk hizmeti kapsamnda olup danşmanlk 
hizmet sunucularndan alnacaktr. Orman idaresinde, danşmanlk hizmet alm ihaleleri 
ad altnda orman mühendisi alm ihaleleri yaplmamaldr. Bunun yerine mevzuata 
uygun olarak iş tanm yaplmal, serbest piyasann gelişmesi ve başta genç 
meslektaşlarn kurduklar serbest ormanclk büro ve şirketlerinin ihalelere katlmlarn 
sağlayacak, 5531 sayl Kanuna yönelik mühendislik hizmeti almna yönelik daha küçük 
ölçekli danşmanlk hizmet ihaleleri yaplmaldr.  

 Mühendislik diplomalarnn; yapm hizmeti alm ihalelerinde olduğu gibi, 
danşmanlk ve hizmet alm ihalelerinde de benzer iş olarak değerlendirilmesi için, Kamu 
İhale Kanunun 62 inci maddesi birinci fkras (h) bendi birinci cümlesi içinde yer alan 
“uygun” kelimesinden sonra gelmek üzere “hizmet, danşmanlk ve” ibaresi 
eklenmelidir. Böylece mühendislik disiplinleri arasnda ayrmclk giderilecek ve haksz 
rekabet de azaltlmş olacaktr.  

 Anahtar kelimeler: 5531 sayl Kanun, serbest ormanclk büro ve şirketleri, 
4734 sayl Kanun 
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 1- GİRİŞ 

 Orman Mühendisleri Odas üyeleri olan Orman Mühendisi, Orman 
Endüstri Mühendisi ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendislerinin, mesleki 
faaliyet konular ile mesleki hak, yetki ve sorumluluklar; 29.6.2006 tarihli 
ve 5531 sayl Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve 
Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakknda Kanun ile yasal güvenceye 
alnmştr.  

 Bu üç mühendislik disiplininin mesleki faaliyet konular Kanunun 
4’üncü maddesinde, mesleki hak, yetki ve sorumluluklar ise Kanunun 
5’inci maddesinde saylarak belirlenmiştir.  

 Orman Mühendisleri Odas, 5531 sayl Kanunun uygulanmasna 
ilişkin yönetmelikleri, Çevre ve Orman Bakanlğ’nn (Orman ve Su İşleri 
Bakanlğ) görüşleri alnarak yürürlüğe koymak ve mesleki uygulamann 
koordinasyonunu sağlamakla görevlendirilmiştir.   

 Bu bağlamda Oda; 5531 sayl Kanunun uygulanmasna dair 
Ormanclk ve Orman Ürünleri Bürolarnn Kuruluş ve Çalşma Esaslar 
Yönetmeliğini (Res.Gaz.8.4.2009, 27194), Orman, Orman Endüstri ve 
Ağaç İşleri Endüstri Mühendisleri İle Serbest Meslek Bürolarnn Çalşma 
Alanlarna Dair Yönetmeliğini (Res.Gaz.10.10.2009, 27372), Orman 
Mühendisleri Odas Mesleki Deneyim Kazanma ve Meslek Mensupluğu 
Snav Yönetmeliğini (Res.Gaz.6.5.2009, 27220) yürürlüğe koymuş, bu 
Yönetmeliklerde Kanunun uygulanmasna ait usul ve esaslar 
düzenlenmiştir.  

 Serbest yeminli meslek mensuplarnn yapacaklar işler ve çalşma 
esaslarnn belirlendiği, 29.5.2009 tarihli ve 2009/15134 sayl Bakanlar 
Kurulu Karar ile yürürlüğe konulan “Orman Mühendisliği, Orman 
Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Serbest 
Yeminli Meslek Mensuplar Tüzüğü” 24.7.2009 tarihli ve 27298 sayl 
Resmi Gazetede yaymlanmştr. 

 5531 sayl Kanunun 4’üncü maddesindeki üç mühendisliğe dair 
mesleki faaliyet konularna ilişkin, Kanunun 5’inci maddesindeki mesleki 
hak ve yetkilerin serbest olarak kullanlabilmesi için; Odaya kaytl, 
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ruhsatl, Oda çalşanlar listesine kaytl Orman Mühendisi, Orman Endüstri 
Mühendisi ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisi unvanl meslek mensubu 
olmas zorunludur. Bu yetkiler, Kanunun 7’inci maddesi ve ilgili 
yönetmeliğe göre meslek mensuplarnn kuracaklar Serbest Ormanclk ve 
Orman Ürünleri Büro ve Şirketleri kanalyla kullanlacaktr.  

Diğer taraftan, 5531 sayl Kanunun 4 üncü maddesinde belirtilen 
alanlarda faaliyet gösteren gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişileri; bu 
faaliyetleri gerçekleştirirlerken, “Orman, Orman Endüstri ve Ağaç İşleri 
Endüstri Mühendisleri ile Serbest Meslek Bürolarnn Çalşma Alanlarna 
Dair Yönetmeliğin” 14’üncü, 15’inci ve 16’nc maddelerinde belirtilen 
kriterlere uygun sayda ruhsatl meslek mensubunu istihdam etmek 
zorundadrlar.  

Mesleki faaliyet konularna ilişkin mühendislik hizmetleri 
danşmanlk hizmeti olup; bu hizmetler, 5531 sayl Kanuna dair uygulama 
yönetmeliklerinde belirlenen usul ve esaslar dikkate alnarak, 4734 sayl 
Kamu İhale Kanunu ve ikincil mevzuat esaslarna göre, Serbest 
Ormanclk ve Orman Ürünleri Büro ve Şirketlerinin girecekleri ihaleler ile 
satn alnabilecektir.  

Kamu kurumlar 5531 sayl Kanunda belirtilen mühendislik 
hizmetlerini satn alrlarken; bu hizmetlerin yalnzca Serbest Ormanclk 
Büro ve Şirketlerinden satn alnabileceği hususu dikkate alarak, ihale 
şartnamelerinde bu büro ve şirketlerin girebileceklerine ilişkin hükümler 
konulmal, satn alnacak mühendislik hizmeti tanmlanmal ve hizmet 
üretiminin kaliteli olmas için snr değerin altnda verilen tekliflerin 
değerlendirme dş braklmalar yönünde hükümler konulmaldr. 

 

2- 4734 SAYILI VE 5531 SAYILI KANUNLARDA 
MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ  

Mühendislik hizmetlerinin genel mahiyeti 4734 sayl Kamu İhale 
Kanununda, Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç 
İşleri Endüstri Mühendisliği hizmetlerinin özellikleri de 5531 sayl Orman 
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Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri 
Mühendisliği Hakknda Kanunda düzenlenmiştir.  

Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri 
Mühendisliği Hakknda Kanun; üç mühendislik disiplininin mesleki 
faaliyet konularn ve bu konulara ilişkin mesleki hak, yetki ve 
sorumluluklarn belirlemiştir.  

 

2.1- 4734 sayl Kamu İhale Kanunu ve ikincil mevzuatnda 
mühendislik hizmetleri 

Kamu İhale Kanununun 48’inci maddesinde “MADDE 48- 
Mimarlk ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, her ölçekte 
imar plan, imar uygulama, ÇED raporu hazrlanmas, plan, yazlm 
geliştirme, tasarm, teknik şartname hazrlanmas, denetim ve kontrolörlük 
gibi teknik, mali, hukuki veya benzeri alanlardaki hizmetler, danşmanlk 
hizmet sunucularndan alnr.” mühendislik hizmetlerinin “danşmanlk 
hizmeti” olduğu ve bu hizmetlerin “danşmanlk hizmet sunucularndan” 
alnacağ düzenlenmiştir.  

Kanunun tanmlara ait 4’üncü maddesinde, “Danşman: 
Danşmanlk yapan, bilgi ve deneyimini idarenin yarar için kullanan, 
danşmanlğn yaptğ işin yüklenicileri ile hiçbir organik bağ içinde 
bulunmayan, idareden danşmanlk hizmeti karşlğ dşnda hiçbir 
kazanç sağlamayan ve danşmanlk hizmetlerini veren hizmet 
sunucularn,” olarak tanmlanmş, buna göre danşman bilgi ve 
deneyimini idarenin yarar için kullanan, danşmanlğ yaptğ işin 
yüklenicileri ile hiçbir organik bağ içinde bulunmayan ve idareden 
danşmanlk ücreti dşnda kazanç sağlamayan kişi olarak ifade edilmiştir.  

Bu tanmdan da anlaşlacağ üzere, danşmann ücreti idare 
tarafndan karşlanacak ve danşmanlğn yaptğ işin yüklenicisi ile hiçbir 
organik bağ bulunmayacaktr.  

Kanunun “İdarelerce uyulmas gereken diğer kurallar” 
başlkl   62’inci maddesi (e) bendi (1) nolu alt bendine göre, “1) 
İdarelerce kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre istihdam edilen personelin 
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yeterli nitelik veya sayda olmamas hâlinde personel çalştrlmasna 
dayal yardmc işlere ilişkin hizmetler için ihaleye çklabilir…” kamu 
idarelerinin yalnzca yardmc hizmetlere ilişkin işler için personel alm 
ihalesine çklmasna izin verilmektedir.  

Kanunun “Uygun görüş alnmas ve görevlilerin sorumluluklar” 
başlkl “EK MADDE 8 – (Ek: 10/9/2014-6552/11 md.) 62 nci maddenin 
birinci fkrasnn (e) bendi kapsamnda personel çalştrlmasna dayal 
hizmetler (danşmanlk hizmet almlar hariç) için ihaleye çklmadan 
önce; 

a) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayl Kamu Malî Yönetimi ve 
Kontrol Kanununa ekli (I), (II) ve (IV) sayl cetvellerde yer alan idareler 
ile bunlara bağl döner sermayeli kuruluşlarn, Maliye Bakanlğndan, 
……. uygun görüş almas zorunludur.” hükmüne göre, danşmanlk 
hizmetleri için personel alm ihalesine çklamayacağ, yardmc 
hizmetlerde çalştrlacak personel için de Maliye Bakanlğndan uygun 
görüş alnmas gerekmektedir.  

Kanunun Ek Madde-8 in uygulanmasna ilişkin Bakanlar Kurulunun 
2015/7200 sayl karar ile yürürlüğe giren, 6/2/2015 tarihli ve 29259 sayl 
Resmi Gazetede yaymlanan “Personel Çalştrlmasna Dayal Hizmet 
Almlarnda Uygun Görüş Alnmas, Görevlilerin Sorumluluklar ile 
Yaptrmlar Hakknda Yönetmeliğin” 5’inci maddesine göre danşmanlk 
hizmetleri için personel alnamayacağ, aksi davranşlar için 6’nc 
maddesine göre “MADDE 6- (6) Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü 
fkralarda belirtilen kurallara aykr olarak işlem ve eylem yaplmas 
nedeniyle idare aleyhine zarar ortaya çkmas hâlinde, oluşan bu 
zararlar, bu zarara neden olduğu tespit edilenlere rücu edilmek suretiyle 
tahsil edilir. Ayrca, bu kişiler hakknda uygulanacak ceza ve disiplin 
hükümleri sakl kalmak üzere, bu kişilere idarelerce, her türlü aylk, 
ödenek, zam, tazminat dâhil yaplan bir aylk net ödemelerin beş kat 
tutarnda idari para cezas uygulanr” idari ve cezai yaptrm 
uygulanacağ düzenlenmiştir.  

Danşmanlk hizmeti alm yaplmasna dair ihaleye çklmazdan 
önce, aşağdaki Danşmanlk Hizmetleri Uygulama Yönetmeliğinin 7’inci 
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maddesinde belirtildiği şekilde, danşmanlk hizmeti alnacak işin 
tanmnn yaplmas gerekmektedir.  

“İş tanmnn belirlenmesi 

MADDE 7 – (1) İdare, danşmanlk hizmeti almak üzere ihaleye 
çkacağ işin tanmn hazrlar. İş tanmnda verilen hizmetlerin 
kapsam, işin bütçesine uygun şekilde belirlenir. İş tanm, hizmetin 
amacn, kapsamn, ulaşlmak istenen sonuçlar ve ilgili çalşmalar ile 
temel bilgiler de dahil olmak üzere hizmetin geçmişine ilişkin çalşmalar 
açkça ve anlaşlr bir biçimde ifade eder. 

(2) İhale kapsamnda, bilgi transferi ve eğitim gibi hizmetlerin 
alnmas da söz konusu ise, eğitim alacak personel says da dahil olmak 
üzere bu konuya iş tanm içinde açkça yer verilir. 

(3) İş tanmnda; hizmetin yürütülmesi için daha önce 
tamamlanmş hizmetlerin ve araştrmalarn listesi verilir ve bunlarn 
sonucunda danşmandan rapor, veri, harita, araştrma, tasarm, teknik 
şartname hazrlanmas gibi hangi hizmetlerin beklendiği belirtilir. 
Ancak, danşmanlarn özgün metodolojilerini önerebilmeleri amacyla, iş 
tanmnn çok ayrntl ve snrlayc olmamasna dikkat edilmelidir. İş 
tanmnda idarenin ve danşmann sorumluluklar açk ve net bir şekilde 
belirtilmeli; ayrca idarenin sağlayacağ kolaylklar, hizmetler, tesisler, 
ekipman ve personelin de açklamas yaplmaldr. 

(4) İş tanmnda aşağda belirtilen bilgilerden gerekli olanlara yer 
verilir: 

a) Projenin amaç ve hedefleri. 

b) İşin kapsam. 

c) Destek bilgiler (iş ile ilgili mevcut çalşmalarn listesi, veriler 
vb.). 

ç) Bilgi transferi koşullar. 

d) Eğitim gereksinimi. 
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e) İstenilen hizmet ve araştrmalarn listesi. 

f) Uyulacak mevzuat. 

g) Beklenen çktlar (rapor, harita, tasarm, vb.). 

ğ) Hizmet süresi ve/veya takvimi. 

h) Coğrafi gereksinimler, lojistik, işletmeye alma süresi vb. 

) İdare ve danşmann birbirlerine karş sorumluluklar. 

i) Danşmana sağlanacak kolaylklar. 

j) Danşmanlk hizmetinin (varsa) aşamalar.  

k) Danşmanlk hizmetine konu olan işin idarece düşünülen devam 
olup olmadğ.” 

Bu maddenin içeriğinden anlaşlacağ üzere, mesleki bilgi ve 
deneyimi açsndan konunun uzman olan danşman ile idare arasnda, 
yaplacak danşmanlk hizmetine ilişkin ayrntl bir dokümann 
hazrlanmas gerekmektedir.   

Kamu İhale Genel Tebliğinin “Hizmet alm ihalelerinde iş 
tanm” başlkl aşağdaki 69’uncu maddesinde, hizmetin tanm 
yaplmadan ve teknik şartnamede ihale konusu işin ayrntlarna yer 
verilmeden sadece çalştrlacak personelin says ve niteliği belirtilmek 
suretiyle ihaleye çklmasnn hizmet alm değil idarenin dolayl olarak 
personel istihdam etmesi anlamna geldiği, bu durumun ise 4734 sayl 
Kanunun tanmlara ilişkin 4 üncü maddesi ile temel ilkeleri düzenleyen 5 
inci maddesine ve 4735 sayl Kanunun, hizmet almna ilişkin 
sözleşmelerde iş tanm yaplmasn zorunlu klan 7 nci maddesine 
aykrlk teşkil edeceği belirtilmiştir. 

Diğer taraftan, Kamu İhale Genel Tebliğinin 64’üncü maddesinde, 
“Ancak, 29/6/2006 tarihli ve 5531 sayl Orman Mühendisliği, Orman 
Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakknda 
Kanunun 4 üncü ve 5 inci maddelerinde saylan ormanclk, orman 
endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisi işlerine ait mesleki konulara ilişkin 
mühendislik hizmetlerinin ise danşmanlk hizmeti kapsamnda 
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değerlendirilmesi gerekmektedir” denilerek, 5531 sayl Kanunun 4’üncü 
ve 5’inci maddelerinde saylan hizmetlerin danşmanlk hizmeti olduğu 
düzenlenmiştir.  

Yukarya çkarlan 4734 sayl Kamu İhale Kanunu ve ikincil 
mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde;  

- Mühendislik hizmetlerinin danşmanlk hizmeti olduğu, 

- Mühendislik hizmetlerinin danşmanlk hizmet sunucularndan 
alnacağ,  

- Danşmann; bilgi ve deneyimini idarenin yarar için kullanan, 
danşmanlğn yaptğ işin yüklenicileri ile hiçbir organik bağ içinde 
bulunmayan danşmanlk hizmeti sunan uzman kişi olduğu, 

- Danşmanlk hizmetine ilişkin iş tanm yaplmadan ihaleye 
çklamayacağ,  

- Hizmet tanm yaplmadan çalştrlacak personelin says ve 
niteliği belirtilmek suretiyle ihaleye çklmasnn mühendislik hizmeti 
alm değil, idarenin dolayl yoldan personel istihdam etmesi anlamna 
geldiği, bu durumun 4734 sayl Kanunun 4 üncü ve 5 inci maddeleri ile 
4735 sayl Kanunun 7 inci maddesine aykrlk teşkil edeceği,  

- 5018 sayl Kanuna tabi kamu kurumlarnda danşman mühendis 
ad altnda bünyesinde personel çalştrlamayacağ,  

- Personel çalştrma ihalesinin yalnzca yardmc işlerde 
yaplabileceği, 

- Personel çalştrlmasna dayal hizmet alm ihalesine 
çklmamas gerektiği halde ihaleye çklmas halinde ortaya çkan zararn 
müsebbiplerinden tazmin edileceği, 

Anlaşlmaktadr.   
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2.2- 5531 sayl Orman Mühendisliği, Orman Endüstri 
Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakknda Kanun 
ve ikincil mevzuatnda mühendislik hizmetleri 

Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri 
Endüstri Mühendisliği Hakknda Kanunun 4’üncü maddesi 1’inci fkras 
(a) bendinde Orman Mühendislerinin, (b) bendinde Orman Endüstri 
Mühendislerinin ve (c) bendinde ise Ağaç İşleri Endüstri Mühendislerinin 
mesleki faaliyet konularna ilişkin mühendislik hizmetleri belirlenmiştir. 
Kanundaki bu üç mühendislik disiplini meslek mensubu olmak koşuluyla, 
4’üncü maddedeki mesleki faaliyet konular ile snrl olmak üzere, 
Kanunun 5’inci maddesinde saylan hak ve yetkileri, danşmanlk hizmet 
sunucusu olarak kullanabileceklerdir.  

Mühendislik hizmetleri, Kanunun 7’inci maddesine göre yürürlüğe 
konulan Ormanclk ve Orman Ürünleri Bürolarnn Kuruluş ve Çalşma 
Esaslar Yönetmeliğine göre kurulan Serbest Ormanclk ve Orman 
Ürünleri Büro ve Şirketlerinde üretilebilecektir.   

Meslek mensuplarnn Kanundaki mühendislik hizmetlerini 
yapabilmeleri için; Ormanclk ve Orman Ürünleri Bürolarnn Kuruluş ve 
Çalşma Esaslar Yönetmeliğinin 12’inci maddesindeki “Meslek 
mensuplar, mesleki faaliyetlerini serbest icra etmeleri halinde, ormanclk 
ve orman ürünleri bürolar açmak zorundadrlar.”hükmü ve 33’üncü 
maddesindeki  “Mesleğin konusuna giren işleri, serbest meslek faaliyeti 
olarak yalnz mesleki faaliyette bulunan meslek mensuplar yapabilir.” 
hükmü ile Orman, Orman Endüstri ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisleri 
ile Serbest Meslek Bürolarnn Çalşma Alanlarna Dair Yönetmeliğin 
11’inci maddesindeki “Serbest meslek mensuplar, Kanun ve bu 
Yönetmelikte belirtilen konulara ilişkin hak, yetki ve çalşmalarn serbest 
ormanclk ve serbest orman ürünleri bürolar ile şirketler dşnda 
kullanamazlar.” hükmüne uygun hareket etmeleri gerekmektedir. 

Meslek mensuplar üretecekleri mühendislik hizmetleri için, 
Kanunun “ücret” başlkl 13’üncü maddesindeki  “MADDE 13- Ücret, 
meslek mensuplarnn hizmetlerine karşlk olan meblağ ifade eder. 
Ücretin asgari miktar tarife ile belirlenir. Tarifedeki asgari miktar altnda 
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iş kabulü yasak olup, aksine hareket edenlere disiplin cezas uygulanr. 
Tarife, Oda tarafndan düzenlenir ve uygulanr.” hükmüne göre, her yl 
Oda tarafndan belirlenen asgari ücret tarifesine uygun ücret almak 
zorundadr.  

Yukarya çkarlan 5531 sayl Kanun ve ikincil mevzuat 
hükümleri birlikte değerlendirildiğinde;  

- 5531 sayl Kanunun 4 üncü maddesinde belirtilen orman 
mühendisliği mesleki faaliyet konularnn mühendislik hizmeti olduğu,  

- Bu hizmetlere ilişkin Kanunun 5 inci maddesindeki hak ve 
yetkilerin danşmanlk hizmeti niteliğinde olduğu,  

- Orman Mühendisliği danşmanlk hizmetlerinin, 5531 sayl 
Kanunun 7 inci maddesi ve ilgili yönetmelik esaslarna göre meslek 
mensuplarnca kurulan Serbest Ormanclk Büro ve Şirketleri kanalyla 
uzman orman mühendisi meslek mensuplarnca yaplabileceği,  

- Kanunun 13 üncü maddesine göre Oda tarafndan belirlenen 
asgari ücret tarifesinin altnda bir ücretle hizmetlerin yaplmasnn yasak 
olduğu ve disiplin cezasn gerektirdiği,  

Anlaşlmaktadr.   

 

3- 5531 SAYILI KANUNDAKİ MÜHENDİSLİK 
HİZMETLERİNİN, 4734 SAYILI KANUN ESASLARINA GÖRE 
KAMU KURUMLARINCA SATIN ALINMASI 

Kamu kurumlar; 5531 sayl Kanundaki orman mühendisliği, 
orman endüstri mühendisliği ve ağaç işleri endüstri mühendisliği 
hizmetlerini, 4734 sayl Kamu İhale Kanunu ve ikincil mevzuatna göre 
satn alrlarken; ihale dokümanlarnda bu ihalelere yalnzca Serbest 
Ormanclk ve Orman Ürünleri Büro ve Şirketlerinin girebileceklerine 
ilişkin hükümler konulmaldr. Zira bu mühendislik hizmetlerinin, Serbest 
Ormanclk ve Orman Ürünleri Büro ve Şirketlerinden satn alnmasnn 
yasal zorunluluğu bulunmaktadr. 



5531 SAYILI  MESLEK YE TKİ  K ANUNUN 10.YILI  KONGRESİNE İLİŞKİN BİLDİRİLER

233
179 

 

Orman idaresi, 5531 sayl Kanundaki orman mühendisliği 
hizmetlerini en fazla satn alan kamu kurumudur. Bu nedenle, orman 
idaresinin bu hizmeti satn alrken yaptğ eksiklikler ve yaplmas 
gerekenlerin tespit edilmesi gerekmektedir.  

 

3.1- Orman idaresinin, 5531 sayl Kanunun 4. Maddesindeki 
Orman Mühendisliği mesleki faaliyet konularna ilişkin, 4734 sayl 
Kanuna göre yaptğ danşmanlk hizmet almlarndaki eksiklikler  

Orman idaresi, yüklendiği ormanclk konularna ilişkin kamu 
görevi nedeniyle, 5531 sayl Kanundaki mühendislik hizmetlerine yönelik 
en çok danşmanlk hizmet alm yapan kurumdur. Bu kurumun yaptğ 
orman mühendisliği hizmet ihalelerine ilişkin baz dosyalar üzerinde 
yaplan incelemelerde şu eksiklikler tespit edilmiştir.   

a) 5531 sayl Kanuna göre, Orman Mühendisliği mesleki faaliyet 
konularndaki ihalelere serbest ormanclk büro ve şirketlerinin dşndaki 
diğer şirketlerin girebilmeleri hukuken mümkün olmamasna rağmen, 
uygulamada ihaleye ait şartname ve ilanlarda diğer şirketlerin de ihaleye 
girebileceklerine ilişkin hususlara yer verilmektedir. 

b) Meslek mensuplarnn, 5531 sayl Kanunun 13. Maddesine göre 
Odaca belirlenen ücret tarifesinin altnda teklif vermeleri yasak olmasna 
rağmen; ihalelerde mühendislik asgari ücret tarifesinin ve yaklaşk 
maliyetin çok altnda düşük tekliflerin verildiği, bu teklifler ekonomik 
yönden en uygun bedel olarak değerlendirilerek ihaleler 
sonuçlandrlmaktadr.  

c) Asgari ücret tarifesine uyulmayarak mesleki etik kurallar ihlal 
edilmekte ve haksz rekabetin oluşmasna neden olunmaktadr. 

ç) Orman idaresinin ihaleyi yapan birimleri; Bakanlğn uygun 
görüşleri alnarak yürürlüğe konulan Orman Mühendisleri Odas Ana 
Yönetmeliği ile Ormanclk ve Orman Ürünleri Bürolarnn Kuruluş ve 
Çalşma Esaslar Yönetmeliğinde düzenlenen mesleki denetime önem 
vermediklerinden, mühendislik mesleki hizmet çktlarnn kalitesi 
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düşmekte, yetkisiz mühendislerce hizmet üretilmekte ve dolayl yoldan 
vergi kaçrlmasna neden olunmaktadr. 

d) Orman Mühendisleri Odas; ihale yapan birimlerce ihalelerde 
asgari ücret tarifesine uygun hareket edilip edilmediğini dikkate 
almadklar için, 5531 sayl Kanunun 13. maddesine aykr davranan 
meslek mensuplar hakknda disiplin soruşturmas açarak cezalandrmak 
zorunda kalmakta ve mesleğin itibar zedelenmektedir. 

e) İhalede snr değer uygulamasna yeterince önem verilmediği 
için, aşr düşük fiyatla işi alan serbest ormanclk büro ve şirketler 
aldklar ihaleli işleri yapamadklar için, baz ihalelerin fesih edilmesine 
ve sonuçta Devletin zarar görmesine neden olunmaktadr. 

f) Kamu ihale mevzuatnda belirtildiği şekilde iş tanm yaplarak 
orman mühendisliği hizmeti alnmas yerine; iş tanm yaplmadan, 
personel say ve çalşma şartlar belirtilerek, dolayl yoldan kurum 
bünyesinde personel çalştrlmasna yönelik danşman orman mühendisi 
alm ihaleleri yaplmaktadr. 

Bu eksikliklerin en büyük nedeni olarak; 5531 sayl Orman 
Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri 
Mühendisliği Hakknda Kanun ve bu Kanuna ilişkin ikincil mevzuat 
hükümlerinin kamu kurumlarnca yeterli düzeyde bilinmemesi, 
uygulamada dikkate alnmamas ve önemsenmemesinden kaynaklandğ 
değerlendirilmektedir.  

Bu nedenle, 5531 sayl Kanunun uygulama yönetmeliklerini 
yürürlüğe koymak ve koordinasyonu sağlamakla görevli olan Orman 
Mühendisleri Odas ile orman idaresinin birlikte bilgilendirme toplantlar 
düzenlemeleri gerekmektedir.  
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3.2- Orman idaresinin orman mühendisliği danşmanlk hizmet 
almlarndaki eksikliklerinin, 4734 ve 5531 sayl Kanunlarn ilgili 
hükümlerine dayanarak giderilmesi  

Orman idaresi, orman mühendisliği hizmet almlarndaki 
eksikliklerini gidermesi için, kamu ihale mevzuatnda yer alan 
düzenlemelere uygun ihale doküman hazrlamas gerekmektedir.  

Bunun için, orman Mühendisliği mesleki faaliyet konularna ilişkin 
danşmanlk hizmet alm ihalelerinde, 5531 sayl ve 4734 sayl Kanunlar 
ile bu Kanunlara ilişkin ikincil mevzuat hükümlerine uygun olarak, ihale 
dokümanlarnda aşağdaki hususlara yer verilmesi halinde eksiklikler 
giderilmiş olacaktr. Buna göre;  

- İdari şartnamenin “İhaleye katlabilmek için gereken belgeler ve 
yeterlik kriterleri” başlkl 7’inci maddesinin (h) bendinde özel hükümlere 
yer verilmesi,  

- İhalede snr değer uygulanmas yaplarak, snr değerin altndaki 
tekliflerin incelenmeden değerlendirme dş braklmas yönünde hüküm 
konulmas,  

- Mühendis alm yerine, iş tanm yaplarak proje ve keşfe dayal 
mühendislik hizmeti alm ihalesi yaplmas,  

- İhalelerde, 5531 sayl Kanunun 13 üncü maddesine göre Oda 
tarafndan belirlenen mühendislik asgari ücret tarifesine uyulmas, 

- Mühendislik mesleki çktlarnda yasal zorunluluk olan Oda 
mesleki denetiminin aranmas,  

Orman idaresinin orman mühendisliği danşmanlk hizmet 
almndaki eksikliklerinin giderilmesi için, aşağdaki mevzuat 
hükümleri dikkate alnarak ihale doküman hazrlanmaldr.  

 
3.2.1- 4734 Sayl Kamu İhale Kanununun; 

Yaklaşk maliyet başlkl 9 uncu maddesinde “Mal veya hizmet 
almlar ile yapm işlerinin ihalesi yaplmadan önce idarece, her türlü 
fiyat araştrmas yaplarak katma değer vergisi hariç olmak üzere 



TMMOB ORMAN MÜHENDİSLERİ  ODASI w w w.ormuh.org.tr

236
182 

 

yaklaşk maliyet belirlenir ve dayanaklaryla birlikte bir hesap cetvelinde 
gösterilir. Yaklaşk maliyete ihale ve ön yeterlik ilânlarnda yer verilmez, 
isteklilere veya ihale süreci ile resmî ilişkisi olmayan diğer kişilere 
açklanmaz.” 

Aşr düşük teklifler başlkl 38. Maddesinde “…idarenin tespit 
ettiği yaklaşk maliyete göre teklif fiyat aşr düşük olanlar tespit 
eder…..Kurum, ihale konusu işin türü, niteliği ve yaklaşk maliyeti ile 
ihale edilme usulüne göre aşr düşük tekliflerin tespiti, 
değerlendirilmesi ve ekonomik açdan en avantajl teklifin belirlenmesi 
amacyla snr değerler ve sorgulama kriterleri belirlemeye, ihalenin bu 
maddede öngörülen açklama istenilmeksizin sonuçlandrlabilmesine,”   

 

3.2.2- Hizmet Alm İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin; 

Snr değer ve aşr düşük teklifler başlkl 59. Maddesinde “(1) 
İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum 
tarafndan belirlenen yönteme göre snr değeri hesaplar.  

(3) İhale ilannda ve dokümannda ihalenin, Kanunun 38 inci 
maddesinde öngörülen açklama istenmeksizin sonuçlandrlacağnn 
belirtilmesi halinde; ihale, ekonomik açdan en avantajl teklif üzerinde 
braklr”, 

Fiyat dş unsurlar ve bu unsurlara yönelik düzenleme başlkl 
61. Maddesinde “(1) İhale konusu işin özelliği göz önünde 
bulundurularak işletme ve bakm maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, 
kalite ve teknik değer gibi unsurlar fiyat dş unsur olarak 
belirlenebilir.” 

Tekliflerin eşit olmas başlkl 63. Maddesinde, “(2) Ekonomik 
açdan en avantajl teklifin fiyatla birlikte fiyat dşndaki unsurlar da 
dikkate alnarak belirlendiği ihalelerde, tekliflerin birbirine eşit olmas 
durumunda fiyat teklifi düşük olan istekli ekonomik açdan en avantajl 
teklif sahibi olarak belirlenir. Fiyat tekliflerinin de eşit olmas 
durumunda, idari şartnamede yer alan fiyat dş unsurlarn öncelik 
sralamas esas alnarak ekonomik açdan en avantajl teklif belirlenir.” 
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3.2.3- Kamu İhale Genel Tebliğinin;  

 45. Maddesinde, “45.1. (Değişik: 07/06/2014-29023 R.G./ 21. 
md.) İhale ilannda ve dokümannda belirtilmesi kaydyla, idareler snr 
değerin altnda olan tekliflerin değerlendirilmesine ilişkin olarak 
aşağdaki seçenekleri uygulayabilirler.”  
 “b)İhale ilannda ve dokümannda ihalenin, 4734 sayl Kanunun 
38 inci maddesinde öngörülen açklama istenmeksizin 
sonuçlandrlacağna ilişkin düzenleme bulunan ihalelerde, snr değerin 
altnda olan teklifler sorgulanmakszn ihale ekonomik açdan en 
avantajl teklif üzerinde braklr.” 
 “c) … Bu çerçevede; snr değerin altnda olan tekliflere ilişkin 
(a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan açklamalar doğrultusunda tesis 
edilecek işlemler, idari şartnamenin “snr değer” başlkl maddesinin 
ilgili dipnotunda belirtilen seçeneklerden uygun olan esas alnarak 
düzenlenir.” 

            Hizmet alm ihalelerinde iş tanm başlkl 69. Maddesi 
“MADDE 69.1. Baz ihalelerin şartnamelerinde, iş tanm yaplmadan 
sadece personelin says ve niteliklerinin belirtilmesi ile yetinildiği 
görülmektedir. Hizmetin tanm yaplmadan ve teknik şartnamede 
ihale konusu işin ayrntlarna yer verilmeden sadece çalştrlacak 
personelin says ve niteliği belirtilmek suretiyle ihaleye çklmasnn 
hizmet alm değil idarenin dolayl olarak personel istihdam etmesi 
anlamna geldiği, bu durumun ise 4734 sayl Kanunun tanmlara 
ilişkin 4 üncü maddesi ile temel ilkeleri düzenleyen 5 inci maddesine ve 
4735 sayl Kanunun, hizmet almna ilişkin sözleşmelerde iş tanm 
yaplmasn zorunlu klan 7 nci maddesine aykrlk teşkil edeceği 
hususuna dikkat edilmelidir.” 

Hizmet alm ihalelerinde snr değer tespiti ve aşr düşük 
tekliflerin değerlendirilmesi başlkl 79 uncu maddesi “79.1. Personel 
çalştrlmasna dayal hizmet alm ihalelerinde kar hariç yaklaşk maliyet 
tutar; personel çalştrlmasna dayal olmayan hizmet alm ihalelerinde 
ise yaklaşk maliyetin 1,30 saysna bölünmesinden elde edilen tutar snr 
değer olarak kabul edilir.”       
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          3.2.4- İdari Tip Şartnamenin;  

 İdari tip Şartnamenin snr değer başlkl 33. Maddesinde “33.1. 
İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum 
tarafndan belirlenen yönteme göre snr değer hesaplar. 33.2. 
………………………………33.1” 

 İdari şartnamenin 33. Maddesine ait Dip not 33.1da, “(Ek: 
7/6/2014-29023 R.G./29. md.) Bu madde idare tarafndan aşağdaki (I), 
(II) ve (III) numaral seçeneklerden biri seçilerek düzenlenecektir. Ancak 
yaklaşk maliyeti Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen eşik değerin 
yarsna eşit ve bunun üzerinde olan ihalelerde (III) numaral seçenek 
kullanlamaz. 

 (I) İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açklama 
istenmeksizin ekonomik açdan en avantajl teklif üzerinde braklacaktr. 
İhale üzerinde braklan isteklinin teklifinin snr değerin altnda olmas 
durumunda kesin teminat 40.1 inci maddede yer alan hüküm uyarnca 
hesaplanan tutar üzerinden alnr.” 

 

 3.2.5- 5531 Sayl Orman Mühendisliği, Orman Endüstri 
Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakknda Kanun; 

  Ücret başlkl 13. Maddesi,  

 “MADDE 13- Ücret, meslek mensuplarnn hizmetlerine karşlk 
olan meblağ ifade eder. Ücretin asgari miktar tarife ile belirlenir. 
Tarifedeki asgari miktar altnda iş kabulü yasak olup, aksine hareket 
edenlere disiplin cezas uygulanr. 

 Tarife, Oda tarafndan düzenlenir ve uygulanr.”  
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 3.2.6- Ormanclk Ve Orman Ürünleri Bürolarnn Kuruluş ve 
Çalşma Esaslar Yönetmeliği; 

  Haksz rekabet başlkl 24. Maddesinde, “MADDE 24- (4) 
(Res.Gaz. 14.02.2015 Tar. 29267 Say Ek.) Meslek mensuplar yaptklar 
mesleki çalşmann, Kanun, Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birliği 
(TMMOB) ve Oda mevzuatna uygunluğu ve haksz rekabetin önlenmesi 
açsndan ürettikleri mesleki çktlar Oda denetimine tabi tutulur.” 

 En az ücretin altnda iş kabul etme başlkl 42. 
Maddesinde,“MADDE 42 –  (2) (Res. Gaz. 19.7.2012 Tar. 28358 Değ.): 
Meslek mensuplar, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayl Kamu İhale Kanunu 
esaslarna göre yaplacak mesleki hizmet alm ihalelerinde, ihaleyi 
yapan kurum ve kuruluşa, Kanunun 13 üncü maddesine göre Oda 
tarafndan belirlenen asgari ücret tarifesi altnda teklif veremez.” 

 
 3.2.7- TMMOB Orman Mühendisleri Odas Ana Yönetmeliği 

 Oda Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri başlkl 31. 
Maddesinde “MADDE 31/1 (t) (Res.Gaz. 26.9.2014 tar. 29131 say. Ek.) 
29/6/2006 tarihli ve 5531 sayl Orman Mühendisliği, Orman Endüstri 
Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakknda Kanun 
uyarnca meslek mensupluğu ruhsat belgesi almaya hak kazanan meslek 
mensuplarnn; 5531 sayl Kanundaki mesleki faaliyet konularna 
ilişkin hak ve yetkileri kullanrlarken uymalar gereken mesleki ve etik 
kurallar, ürettikleri mesleki çktlarn vizelenmesi, …” 

 
 3.3- Orman idaresinin, 5531 sayl Kanuna dair orman 
mühendisliği hizmet almlar için hazrlayacağ ihale dokümanlarnda 
yer almas gereken hususlar  

Kamu İhale Kanununa göre, ihalelere ait idari şartname idareler 
tarafndan hazrlanmakta veya danşmanlk hizmet sunucularna 
hazrlatlmaktadr.  
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Bu nedenle, 5531 sayl Kanuna dair orman mühendisliği 
mesleki faaliyet konularna ait mühendislik hizmetlerinin 4734 sayl 
Kanuna göre satn alnmasna gereksinim duyulmas halinde, ihale 
dokümanlarnda aşağdaki hususlar yer almaldr. 

 

İdari tip şartnamenin;  

“İhaleye katlabilmek için gereken belgeler ve yeterlik 
kriterleri” başlkl 7. Maddesinin boş olan (h) bendine şu hükümler 
yazlmaldr.  

“7/h)  İhale konusu iş, 29/6/2006 tarihli ve 5531 sayl “Orman 
Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç işleri Endüstri 
Mühendisliği Hakknda Kanun”un 4 üncü maddesi 1 inci fkras (a) bendi 
kapsamna giren orman mühendisleri ile orman yüksek mühendislerinin 
mesleki faaliyet konularndan olmas, bu işin 5531 sayl Kanun’un 5 inci 
maddesine göre, Orman Mühendisleri Odasnca yetkilendirilen, 
danşmanlk hizmet sunucular orman mühendisi ve orman yüksek 
mühendisi unvanl meslek mensuplarnn hak ve yetkisinde bulunmas, bu 
meslek mensuplarnn 5531 sayl Kanunun 7 inci ve 8 inci maddelerine 
dayanarak yürürlüğe konulan “Ormanclk ve Orman Ürünleri 
Bürolarnn Kuruluş ve Çalşma Esaslar Yönetmeliği” nin 12 inci ve 13 
üncü maddelerine göre kurduklar, Orman Mühendisleri Odasndan 
tescilli, Serbest/Serbest Yeminli Ormanclk Bürolar, Serbest/Serbest 
Yeminli Ormanclk Şirketlerinin iştigal sahalarna girmektedir. İhale 
dokümanlar hazrlanrken bu hususlarn dikkate alnmas yasal 
zorunluluktur. Buna göre isteklinin, mevzuat gereği ilgili odaya kaytl 
olarak faaliyette bulunduğunu ve teklif vermeye yasal olarak yetkili 
olduğunu kantlayan belgeler olarak; 

1- Gerçek kişi olmas halinde;  

a) Gerçek kişinin Serbest/Serbest Yeminli Ormanclk Bürosu 
sahibi ve ortaklar olmak şartyla; ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son 
başvuru tarihinin içinde bulunduğu ylda Orman Mühendisleri 



5531 SAYILI  MESLEK YE TKİ  K ANUNUN 10.YILI  KONGRESİNE İLİŞKİN BİLDİRİLER

241
187 

 

Odasndan alnmş ve ihale konusu iş için düzenlenmiş “Oda Kayt 
Belgesi”, 

b) “Serbest/Serbest Yeminli Ormanclk Bürosu Tescil Belgesi” 
veya “Serbest/Serbest Yeminli Ormanclk ve/veya Orman ürünleri 
Ortaklk Bürosu Tescil Belgesi”,  

c) Bu bürolarn orman mühendisi veya orman yüksek mühendisi 
unvanl sahibi/sahipleri veya Oda çalşanlar listesine kaytl büroda 
çalşanlarndan en az bir orman mühendisinin, 5531 sayl Kanuna göre 
ihale konusu işin uzman olduğunu gösteren ve ihale konusu iş için 
düzenlenmiş “Oda kayt belgesi”, 

2- Tüzel kişi olmas halinde;  

a) Tüzel kişinin Orman Mühendisleri Odasndan tescilli 
“Serbest/Serbest Yeminli Ormanclk Şirketi” veya “Serbest/serbest 
yeminli ormanclk ve/veya orman ürünleri ortaklk şirketi” olmak 
koşuluyla, mevzuat gereği kaytl olduğu ticaret ve/veya sanayi 
odasndan, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde 
bulunduğu ylda alnmş, tüzel kişiliğin odaya kaytl olduğunu gösterir 
“Oda Kayt Belgesi”,  

b) “Serbest/Serbest Yeminli Ormanclk Şirketi Tescil Belgesi” 
veya “Serbest/Serbest Yeminli Ormanclk ve Orman Ürünleri Şirketi 
Tescil Belgesi”  

c) Bu şirketlerin, orman mühendisi veya orman yüksek mühendisi 
unvanl meslek mensubu ortaklar veya Oda çalşanlar listesine kaytl 
şirket çalşanlarndan en az bir orman mühendisinin, 5531 sayl Kanuna 
göre ihale konusu işin uzman olduğunu gösteren ve ihale konusu iş için 
düzenlenmiş “Oda kayt belgesi”,” 

“Snr değer başlkl 33. Maddesine “33.2. Teklifi snr değerin 
altnda olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci 
maddesinde öngörülen açklama istenmeksizin reddedilecektir.” ifadesi 
yer almaldr.  
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Böylece snr değer uygulamas ile bu snrn altndaki tekliflerin 
ret edileceğinin ihale dokümannda ve ilanda yer almas ile birlikte, 
mühendislik mesleki hizmet çktlarnda kalite yükselecek, 5531 sayl 
Kanun hükümlerine uyulacak ve sonuçta Devlet bundan kazançl 
çkacaktr. 

Kamu ihale mevzuatna göre, yaklaşk maliyetin hesaplanmas ve 
snr değerin belirlenmesi usul ve esaslar konusunda takip edilecek yol, 
kurum yetkilisi tarafndan ihale komisyonuna yazl olarak bildirilmelidir. 

Orman mühendisliği mesleki faaliyet konularna dair hizmet 
almnda; Oda tarafndan 5531 sayl Kanunun 13. maddesine göre 
belirlenen mühendislik asgari ücret tarifesindeki net miktarlar üzerine, 
sosyal güvenlik, vergi, stopaj vb. kesintiler ile müteahhit kar eklenerek 
bulunacak giydirilmiş ücret esas alnmal ve ihale konusu işin birinci keşfi 
ile yaklaşk maliyete yanstlmaldr.  

5531 sayl Kanuna dair ihalelere genç meslektaşlarmzn 
girebilmesi ve serbest rekabet piyasasnn gelişmesi için, Kanunun 48. 
Maddesi 2. Fkrasna göre belirlenen limit altnda kalan hizmet alm 
ihalelerinde, OGM nin 13/11/2011 tarihli yazlar dikkate alnarak iş 
bitirme belgesi aranmamaldr. 

Ayrca teknik şartnamede iş tanm yaplmal, ihale konusu iş 
için aranan özelliklere haiz meslek mensubu orman mühendislerinin nitelik 
ve saylar, sözleşmenin diğer hususlar başlkl 36. maddesine 
yazlmaldr.  

İhale doküman bu kriterlere göre hazrlanmal ve idari şartnamede 
belirtilen koşullar ihale ilannda da yer almaldr. 

Bu ihale hazrlk işlemlerinden sonra iş tanm yaplarak, 5531 
sayl Kanunun 4. Maddesindeki orman mühendisliği danşmanlk 
hizmet alm ihalesi yaplmaldr.  
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4- MÜHENDİSLİK LİSANS DİPLOMALARININ BENZER 
İŞ OLARAK İŞ BİTİRME BELGESİ YERİNE GEÇMESİ VE TÜM 
MÜHENDİSLİK DİSİPLİNLERİ ARASINDA FIRSAT 
EŞİTLİĞİNİN SAĞLANMASI İÇİN, 4734 SAYILI KAMU İHALE 
KANUNUNUNDA; LİMİT DEĞERİN ALTINDAKİ 
DANIŞMANLIK HİZMET ALIMINDA İŞ BİTİRME BELGESİ 
ARANMAMASI İÇİN DE HİZMET ALIMI İHALELERİ 
UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİKLER 
YAPILMALIDIR. 

Kamu İhale Kanununun 62’inci maddesi (h) bendinde, 20.11.2008 
tarihli ve 5812 sayl Kanun ile yaplan değişiklikte, iş bitirme belgesi 
bulunmamak kaydyla, mühendislerin lisans diplomalar yapm hizmetleri 
ihalelerinde benzer iş olarak iş bitirme belgesi yerine geçmiştir. Ancak 
hizmet ve danşmanlk hizmet almlar için böyle düzenleme kapsam dş 
brakldğndan, 5531 sayl Kanundaki üç mühendislik disiplininin 
danşmanlk hizmetleri bu ayrcalktan yararlanamamaktadr.  

Orman Mühendisleri Odas, bu konuda 4734 sayl Kanunda 
değişiklik yaplmas için, 2013 ylndan bu yana, TBMM de, Kamu İhale 
Kurumunda, Orman Genel Müdürlüğünde gerekli girişimlerde 
bulunmaktadr. Ancak henüz olumlu bir sonuca ulaşlamamştr. Bu 
konuda 92 mühendislik disiplinin yaklaşk %90  mağdur durumdadr. Bu 
konunun yasa değişikliği yaplarak mutlaka düzeltilmesi ve mühendisler 
arasnda frsat eşitliği sağlanmas gerekmektedir.  

Böylece genç mühendislerin serbest piyasaya girerek rekabetin 
sağlanmas ve mühendislik hizmet kalitesinin artmas sağlanmş olacaktr.  

Ayrca Kamu İhale Kanunun 48 inci maddesinde 5812 sayl 
Kanun ile yaplan değişiklikte; tüm mühendislik ve mimarlk hizmetlerinin 
danşmanlk hizmet sunucularndan alnacağ, danşmanlk hizmetlerinin 
sadece belli istekliler arasnda ihale usulü ile ihale edileceği, ancak 
yaklaşk maliyeti 13 üncü maddenin (b) bendinin (2) numaral alt bendinde 
hizmet almlar için öngörülen üst limit tutarnn dört katnn altnda kalan 
danşmanlk hizmetlerinin hizmet alm ihalesiyle yaplabileceği 
düzenlenmiştir.  
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Kamu İhale Kanunu’nun 10 uncu maddesine göre, ihalelerde 
aranacak belgelerin istenmesi takdire braklmş olmasna rağmen; Kamu 
İhale Kurumu’nun yürürlüğe koyduğu uygulama yönetmeliklerinde 
ekonomik, mesleki ve teknik yeterliklerin aranacağ hususlar 
düzenlenmiştir.  

Bu bağlamda, Hizmet Alm İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 
29 uncu maddesinde yaplan değişiklikte idarelerin, 4734/48 maddesine 
göre 13 üncü maddenin (b) bendinin (2) numaral alt bendinde iş deneyim 
belgesi aramayabilecekleri ve bu kapsamda hizmet alm ihalelerinde 
takdire braklrken; ayn maddede danşmanlk hizmeti almnda iş 
deneyim belgesi aranmas zorunlu klnmştr.  

Danşmanlk hizmet almlarndan da iş bitirme aranmasnn takdire 
braklmas için, Hizmet Alm İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 
29’uncu maddenin 2’inci fkrasnn yürürlükten kaldrlmas 
gerekmektedir.  

Orman Mühendisleri Odas, yine 2013 ylndan bu yana KİK 
nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmasna, TMMOB ne bağl Odalar 
devreye sokmasna, önerisinin KİK uygun görülmesine rağmen, henüz 
yönetmelik değişikliği yaplmamştr.  

 

4.1- 4734 sayl Kamu İhale Kanunun 62 inci maddesinde 
yaplmas gereken değişiklik 

Kamu İhale Kanununun 62 inci maddesi (h) bendinde 20/11/2008 
tarih ve 5812/24 sayl Kanun ile yaplan değişiklikle, iş deneyimi 
bulunmayan mühendislerin, yapm hizmetlerinde lisans düzeyindeki 
mühendislik diplomalarnn, iş deneyim belgesinde benzer iş olarak 
değerlendirilmesi hüküm altna alnarak mühendislik disiplinleri arasnda 
eşitlik bozulmuş ve haksz rekabete yol açlmştr. Bu madenin (h) 
bendinde yaplan değişiklik ile birlikte bent şu şekli almştr. 

“MADDE 62- h) (Değişik: 20/11/2008-5812/24 md.) İş deneyimi 
bulunmayan mühendis veya mimarlarn, aldklar lisans eğitimine 
uygun yapm işi ihalelerine başvurularnda, toplam süresi onbeş yl 
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geçmemek kaydyla mezuniyetlerinden sonra geçen her yl, 
yüzyirmiikibinüçyüzseksenyedi Yeni Türk Liras olarak hesaplanmak üzere 
10 uncu madde kapsamndaki benzer iş deneyimi olarak dikkate alnr.”   

Bu değişiklikten sonra, hizmet ve danşmanlk hizmet alm 
ihalelerinde, bugün itibariyle 92 adet mühendislik disiplinin %90 nn yer 
aldğ çok büyük mühendis ve mimarlk mesleği mensuplarnn lisans 
diplomalar iş deneyim belgelerinde benzer iş olarak değerlendirilmemesi 
nedeniyle mağdur edilerek pozitif ayrmclk yaplmştr.  

Bu nedenle, 4.1.2002 tarihli ve 4734 sayl Kamu İhale Kanunun 
62 inci maddesi birinci fkras (h) bendi birinci cümlesi içinde yer alan 
“uygun” kelimesinden sonra gelmek üzere “hizmet, danşmanlk ve” 
ibaresi eklenmelidir. 

 Bu yasa değişikliğinin yaplmas halinde; yapm hizmeti almlar 
dşndaki, hizmet ve danşmanlk hizmetleri ihalelerinde de lisans 
diplomalar is bitirme belgelerinde benzer iş olarak kabul edilecektir. 
Böylece mühendis ve mimarlar arasndaki ayrm giderilecek, hem de kamu 
ihalelerinde serbest rekabet ortam geliştirilecek, kamu kurumlar hizmet 
ve danşmanlk hizmet almlarnda daha uygun fiyatlarda hizmet satn 
almalar sağlanacaktr.  

 Bu değişiklikten en çok 5531 sayl Kanunda yere alan üç 
mühendislik disiplinleri yararlanacaktr. Çünkü Kanunun 4 üncü ve 5 inci 
maddelerindeki tüm konular danşmanlk hizmeti kapsamndadr. Böylece 
genç orman mühendislerinin, serbest piyasaya girmeleri ve iş kurmalar 
yönünde çok önemli bir kazanm sağlanmş olacaktr.  

 

4.2- Hizmet Alm İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde 
yaplmas gereken değişiklikler 

Kamu İhale Kanununun 48 inci maddesinde 5812 sayl Kanun ile 
yaplan değişiklikte; tüm mühendislik ve mimarlk hizmetlerinin 
danşmanlk hizmet sunucularndan alnacağ, danşmanlk hizmetlerinin 
sadece belli istekliler arasnda ihale usulü ile ihale edileceği, ancak 
yaklaşk maliyeti 13 üncü maddenin (b) bendinin (2) numaral alt bendinde 
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hizmet almlar için öngörülen üst limit tutarnn dört katnn altnda kalan 
danşmanlk hizmetlerinin hizmet alm ihalesiyle yaplabileceği 
düzenlenmiştir.  

Kamu İhale Kanunu’nun 10 uncu maddesine göre, ihalelerde 
aranacak belgelerin istenmesi takdire braklmş olmasna rağmen; Kamu 
İhale Kurumu’nun yürürlüğe koyduğu uygulama yönetmeliklerinde 
ekonomik, mesleki ve teknik yeterliklerin aranacağ hususlar 
düzenlenmiştir.  

Bu bağlamda, Hizmet Alm İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 
29 uncu maddesinde yaplan değişiklikte idarelerin, 4734/48 maddesine 
göre 13 üncü maddenin (b) bendinin (2) numaral alt bendinde iş deneyim 
belgesi aramayabilecekleri ve bu kapsamda hizmet alm ihalelerinde 
takdire braklrken; ayn maddede danşmanlk hizmeti almnda iş 
deneyim belgesi aranmas zorunlu klnmştr.  

Böylece kamu kurumlarnda konunun uzman olan kişilerin 
emekliliklerinde iş bitirmeleri olamayacağndan bilgi birikimleri ve 
mesleki deneyimleri ekonomiye kazandrlamayacaktr.  

Ayn şekilde mühendislik fakültelerinden mezun olan genç 
mühendislerin serbest piyasaya atlmalar zorlaşacak, böylece rekabet 
piyasasnda tekelleşme artacağ gibi genç girişimlerin yetişmesi de 
engellenmiş olacaktr. 

 Bu nedenlerle, Hizmet Alm İhaleleri Uygulama Yönetmeliğine 
göre, yaklaşk maliyeti 4734/13 üncü maddenin (b) bendinin (2) numaral 
alt bendinde hizmet almlar için öngörülen üst limit tutarnn dört 
katnn altnda kalan danşmanlk hizmetlerinin hizmet alm 
ihalelerinde de, hizmet alm ihalesinde olduğu gibi iş deneyim belgesi 
aranmamaldr.  

Bu değişikliğin yaplmas halinde, yaklaşk maliyeti 4734/13 üncü 
maddenin (b) bendinin (2) numaral alt bendinde hizmet almlar için 
öngörülen üst limit tutarnn dört katnn altnda kalan danşmanlk 
hizmetlerinden iş bitirme aranmamas için, Hizmet Alm İhaleleri 
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Uygulama Yönetmeliği’nin 29’uncu maddesi 2 inci fkras yürürlükten 
kaldrlarak frsat eşitliği de sağlanmş olacaktr.  

Böylece genç mühendislerin kendiişlerini kuracak, serbest 
piyasaya girmeleri ve rekabet ortamnn gelişmesi sağlanacak, kaliteli 
mühendislik hizmetinin üretilmesi yönünde önemli kazanmlar elde 
edilmiş olacaktr.  

 

5- SONUÇ VE ÖNERİLER 

Meslek yetki yasasnn 10.yl kongresi için hazrlanan bu bildiride, 
kamu kurumlarnca özellikle orman idaresince, 5531 sayl Kanundaki 
mühendislik hizmetlerinin ihale yoluyla satn almnda yaplan eksiklikler 
ile bu hizmetlerin satn alnmasnda uyulmas gereken esas ve usuller 
ayrntl biçimde yer almştr. Kamu kurumlarnca 5531 sayl Kanuna 
ilişkin yaplacak mühendislik hizmeti alm ihalelerine yönelik aşağdaki 
öneriler yaplmştr.  

Buna göre; 

1- Orman Mühendisleri Odasnca, Orman ve Su İşleri Bakanlğ 
ana hizmet birimi genel müdürlükleri ile Orman Genel Müdürlüğünde, 
5531 sayl Kanun ve ikincil mevzuatnn uygulanmasna yönelik 
periyodik bilgilendirme toplantlar yaplmas için işbirliği yaplmaldr. 

2- Orman idaresince, 5531 sayl Kanunun 4’üncü maddesindeki 
mesleki faaliyet konularnda serbest rekabetin oluşmas ve daha çok 
meslek mensubunun ihaleye girerek iş bitirme belgesi hak etmesi için, 
birim fiyat esasna dayal daha küçük ölçekli ihale dosyalar hazrlanmal 
ve yalnzca serbest ormanclk büro ve şirketlerinin katlacağ mühendislik 
hizmet alm ihaleleri yaplmaldr. 

3- Dolayl yoldan kurum bünyesine personel almna yönelik ve 
orman idaresince skça başvurulan, kamu ihale mevzuatna aykr olarak, iş 
tanm yaplmadan danşman orman mühendisi ad altnda say ve çalşma 
şartlar belirtilerek orman mühendisi alm ihalesi yaplmamaldr. Bunun 
yerine bünyesine memur veya sözleşmeli orman mühendisi almaldr.  



TMMOB ORMAN MÜHENDİSLERİ  ODASI w w w.ormuh.org.tr

248
194 

 

4- 5531 sayl Kanuna ilişkin mühendislik hizmeti alm 
ihalelerinde; idari şartnamenin 7 inci maddesi (h) bendine yalnzca serbest 
meslek mensuplarnn kurduklar Odadan tescilli Serbest Ormanclk ve 
Orman Ürünleri Büro ve Şirketlerinin girebileceği; snr değere ilişkin 33 
üncü maddesine snr değerin altndaki tekliflerin değerlendirme dş 
braklacağ hususu yazlmaldr.  

5- 5531 sayl Kanundaki mühendislerin ürettikleri mesleki çktlar, 
Orman Mühendisleri Odasnn mesleki denetimine tabi tutulmal ve idare 
belgeleri teslim alrken kontrol etmelidir.  

6- Mühendislik hizmeti alm ihalelerine ait ihale dokümanlarnda, 
firmalarda çalştrlacak mühendislere Oda asgari ücret tarifesine göre 
ödeme yaplacağ belirtilmelidir.  

7- Orman idaresi ile Orman Mühendisleri Odas; 4734/13 üncü 
maddenin (b) bendinin (2) numaral alt bendinde hizmet almlar için 
öngörülen, yaklaşk maliyeti üst limit tutarnn dört katnn altnda kalan 
danşmanlk hizmetlerinin hizmet alm ihalelerinde de iş deneyim belgesi 
aranmamas için, Hizmet Alm İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 29 
uncu maddesinin 2 inci fkrasnn yürürlükten kaldrlmas yönünde ortak 
girişimler yapmaldr.   

8- Yapm hizmeti ihalelerinde olduğu gibi, danşmanlk ve hizmet 
alm ihalelerinde de mühendislerin lisans diplomalarnn iş deneyiminde 
benzer iş olarak değerlendirilmesi için, 4734 sayl Kamu İhale Kanunun 
62 inci maddesi birinci fkras (h) bendi birinci cümlesi içinde yer alan 
“uygun” kelimesinden sonra gelmek üzere “hizmet, danşmanlk ve” 
ibaresi eklenmelidir. Kanun değişikliği için, Odann koordinasyonunda 
TBMM ve siyasi parti gruplar nezdinde gerekli girişimlerde 
bulunulmaldr.  
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 KAYNAKLAR 

 1- 29.6.2006 tarihli ve 5531 sayl Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve 
Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakknda Kanun 

 2- 4.1.2002 tarihli ve 4734 sayl Kamu İhale Kanunu 

 3- Danşmanlk Hizmet Alm Uygulamalar İhale Yönetmeliği 

 4- Hizmet Alm İhaleleri Uygulama Yönetmeliği 

 5- Kamu İhale Genel Tebliği 

 6- Ormanclk ve Orman Ürünleri Bürolarnn Kuruluş ve Çalşma Esaslar Yönetmeliği 
(Res.Gaz.8.4.2009, 27194) 

 7- Orman, Orman Endüstri ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisleri ile Serbest Meslek 
Bürolarnn Çalşma Alanlarna Dair Yönetmelik (Res.Gaz.10.10.2009, 27372) 
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ÇÖLLEŞME VE EROZYONLA MÜCADELE GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜNCE 5531 SAYILI KANUNA YÖNELİK HİZMET 

ALIMLARI VE UYGULAMALARI  
 

Beytullah FİDAN 
Orman Mühendisi  

Orman ve Su İşleri Bakanlğ 
Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü 

bfidan@ormansu.gov.tr  

 

ÖZET 

Orman ve Su İşleri Bakanlğ bünyesinde; "toprağn korunmas, tabii 
kaynaklarn geliştirilmesi, çölleşme ve erozyonla mücadele edilmesi, çğ, heyelan ve sel 
kontrolü faaliyetleriyle ilgili politika ve stratejiler belirlemek, ilgili kurum ve kuruluşlar 
arasnda işbirliği ve koordinasyon sağlanmak" gayesiyle 2011 ylnda 645 Sayl Orman 
ve Su İşleri Bakanlğ Teşkilat ve Görevleri Hakkndaki Kanun Hükmünde Kararname ile 
Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü (ÇEM) kurulmuştur.  

Genel Müdürlüğümüzde Çölleşmeyle Mücadele Daire Başkanlğ, Erozyon 
Kontrol Daire Başkanlğ, Havza Planlamas ve Arazi Islah Daire Başkanlğ, Etüt ve 
Proje Daire Başkanlğ ve Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlğ olmak üzere 5 Adet Daire 
Başkanlğ mevcuttur.  

Genel Müdürlüğümüzde 83 Adet Teknik Personelden 60’ Orman Mühendisidir. 
Kurumumuzda yürütülen plan ve projeler ağrlkl olarak orman mühendisleri tarafndan 
sevk ve idare edilmektedir.  

Genel Müdürlüğümüz kurulduğundan bu yana mesleki istihdamn arttrlmas 
konusunu önemsemekte ve bu amaçla kumumuz tarafndan yaplan plan ve projelerde 
orman mühendisi istihdam imkann sağlanmaya çalşmaktadr. Nitekim kurumumuz 
tarafndan yaplan ve mühendislik gerektiren hizmet alm işlerinde yüklenicilerin orman 
mühendisi olmas şart konulmaktadr. Ayrca hizmet alm işlerinde(geniş kapsaml işler 
dşnda) iş bitirme şart istenmemekte hem rekabetin arttrlmas hem de mesleğe yeni 
başlayan meslektaşlarn istihdam hedeflenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Orman Mühendisi, hizmet alm, istihdam,   
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1. GİRİŞ 

Orman ve Su İşleri Bakanlğ bünyesinde; "toprağn korunmas, 
tabii kaynaklarn geliştirilmesi, çölleşme ve erozyonla mücadele edilmesi, 
çğ, heyelan ve sel kontrolü faaliyetleriyle ilgili politika ve stratejiler 
belirlemek, ilgili kurum ve kuruluşlar arasnda işbirliği ve koordinasyon 
sağlanmak" gayesiyle 2011 ylnda Çölleşme ve Erozyonla Mücadele 
Genel Müdürlüğü (ÇEM) kurulmuştur. 

645 Sayl Kanun Hükmünde Kararname ile Çevre ve Orman 
Bakanlğ bünyesinde ana hizmet birimi olarak yeralan Ağaçlandrma ve 
Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü’nün kapatlmas neticesinde, yeniden 
kurulan 04 Temmuz 2011 tarih ve 27984 sayl Mükerrer Resmi Gazete’de 
yaymlanarak yürürlüğe giren Orman ve Su İşleri Bakanlğ Teşkilat ve 
Görevleri Hakkndaki Kanun Hükmünde Kararname gereğince merkez 
teşkilat Hizmet Birimleri içerisinde Çölleşme ve Erozyonla Mücadele 
Genel Müdürlüğü olarak yer almştr. 

- Toprağn korunmas ve tabii kaynaklarn geliştirilmesi amacyla; 
havza bütünlüğü esas alnarak, çölleşme ve erozyonla mücadele, çğ, 
heyelan ve sel kontrolü ile entegre havza slah plan ve projelerini yapmak, 
yaptrmak, uygulanmasn izlemek, bu faaliyetlere proje baznda destek 
sağlamak, bu iş ve işlemlerle ilgili politika ve stratejiler belirlemek, ilgili 
kurum ve kuruluşlar arasnda işbirliği ve koordinasyon sağlamak.  

- Su havzalarnn geliştirilmesine yönelik ulusal ve bölgesel 
düzeyde planlama yapmak, politika ve stratejiler belirlemek.  

- Üniversiteler ve araştrma-geliştirme kuruluşlaryla birlikte 
araştrma ve geliştirme faaliyetleri yürütmek, eğitim, yayn ve tantm 
faaliyetlerinde bulunmak.  

- Görev alanna giren konularda etüt, araştrma, iş tanm, analiz ve 
birim fiyat tespiti yapmak, yaptrmak, onaylamak, uygulama esaslarn 
tespit etmek 

ÇEM Genel Müdürlüğü'nün başlca görevlerini oluşturmaktadr.  
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ÇEM Genel Müdürlüğü yukarda zikredilen görevleri hem kendi 
teknik ve idari personeliyle hem de hizmet alm yoluyla yerine 
getirmektedir. Hizmet almlar yoluyla yaplan işlerde 5531 sayl kanun 
doğrultusunda orman mühendislerinin istihdam sağlanmaktadr.  

2. AMAÇ 

ÇEM Genel Müdürlüğü kuruluşundan bu yana orman mühendisi 
istihdamn ve mesleki kapasite gelişimi önemsemekte ve yürütülen hemen 
hemen bütün projelerde orman mühendislerin istifade edilmektedir. 
Kurumumuz bünyesinde çalşan orman mühendislerinin yan sra özel 
sektörde çalşan meslektaşlarmza yönelik teknik ve idari kapasitelerini 
arttrmak gayesiyle belli periyotlarda eğitimler, seminerler, çalştaylar gibi 
organizasyonlar yaplmaktadr. Bunun yannda ayrca yurt dşna 
yetiştirilmek üzere personel gönderilmektedir. 

  Kurumumuz tarafndan yaptrlan ve ormanclk konularn ihtiva 
eden  hizmet almlarnda yüklenicilerin  ormanclk büro ve şirketleri 
olmas ve bünyesinden orman mühendisi çalştrlmas şartn koymaktadr. 
Böylelikle gerek kurumumuzda çalşan gerekse özel sektörler de çalşan 
orman mühendislerinin istihdam ile teknik ve idari kapasitelerinin 
arttrlmas ve hak edilen mesleki saygnlğn oluşmasn amaçlamaktadr.  

 

3. ÇEM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE 
ORMAN MÜHENDİSİ İLİŞKİSİ  

2011 Ylnda kurulan ÇEM Genel Müdürlüğü ; 

1- Çölleşme İle Mücadele Daire Başkanlğ 

2- Erozyon Kontrolu Daire Başkanlğ 

3- Havza Planlama ve Arazi Islah Daire Başkanlğ 

4- Etüt ve Proje Daire Başkanlğ 

5- Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlğ 

olmak üzere 5 adet daire başkanlğndan oluşmaktadr. Genel Müdürlük 
teşkilat yaps aşağda sunulmuştur; 
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Şekil 1 : ÇEM Genel Müdürlüğü Teşkilat Yaps 

 

ÇEM Genel Müdürlüğünde teknik personel ağrlkl bir personel 
organizasyonuna sahip olup genellikle de teknik personeller orman 
mühendislerinden oluşmaktadr. Nitekim 2016 yl itibariyle toplam 121 
adet personelden 83 adedi teknik personeldir. Ve bu  83 adet teknik 
personelden 60’ orman mühendisidir. Genel Müdürlüğün personel yaps 
aşağdaki tabloda sunulmuştur. 
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TEKNİK PERSONELİN MESLEKİ DAĞILIMI 
 

 
   Şekil 2: Çem Genel Müdürlüğü Personel Durum Analizi 
 
 

ÇEM Genel Müdürlüğü Milli Eğitim Bakanlğ ile yaplan işbirliği 
ile resmi burslu statüde 2011-2016 yllar arasnda toplam 41 öğrenci 
Yüksek lisanslarn yapmak üzere ABD, AB ve Kanada’ya gönderilmiştir.  

Bunlarn yannda kurum dşnda ve özellikle kurumla iletişim 
halinde olan orman mühendislerinin (yüklenici ya da çalşan) mesleki 
yeterliliklerinin arttrlmas gayesiyle de bu konuda eğitim veren Orman 
Mühendisleri Odasna katkda bulunmaktadr.  
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Şekil 3: Yurt Dş Eğitim 
 

4. ÇEM GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE 5531 SAYILI KANUNA 
YÖNELİK HİZMET ALIMLARI VE UYGULAMARI 

ÇEM Genel Müdürlüğü toprağn korunmas, tabii kaynaklarn 
geliştirilmesi, çölleşme ve erozyonla mücadele edilmesi, çğ, heyelan ve 
sel kontrolü faaliyetleriyle ilgili politika ve stratejiler belirlemek, ilgili 
kurum ve kuruluşlar arasnda işbirliği ve koordinasyon sağlanmak 
amacyla gerek kendi personel ve imkanlaryla gerekse hizmet alm 
ihaleleriyle ağaçlandrma, erozyon ve sel kontrolü, çğ kontrolü, entegre 
havza slah gibi projeler yapmaktadr. Belirlenen projeler yllar itibariyle 
belli program ve planlar dahilinde yürütülmektedir. Bu kapsamda yaplan 
hizmet alm ihaleleri 5531 sayl kanunda belirtilen hususlara riayet 
edilerek gerçekleştirilmektedir. Kanun kapsamnda yaplan bu ihalelerde 
taliplilerin Ormanclk Bürosu ya da şirketi olmas şart konusunda 
hassasiyetle durulmaktadr. Ayrca mesleki yeterlilik şart da göz önünde 
bulundurulmaktadr. Tüm bunlarn yannda hizmet alm ihalelerinde 
rekabet ortamnn oluşmasnn, sektörün genişlemesi ve güçlenmesi, 
mesleğe yeni başlayan orman mühendislerinin önünün tkanmamas ve 
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deneyim kazanma frsat yakalamas amacyla da özel durumlar hariç iş 
deneyim şart istenmemektedir. 

 

7. DEĞERLENDİRME 

ÇEM Genel Müdürlüğü gerek kuruluş yaps itibariyle gerekse 
görev ve sorumluluk alanlarna giren konular itibariyle orman mühendisi 
unvanl teknik personellerin istihdam, eğitimi ve mesleki kapasitelerin 
geliştirilmesi konusu üzerinde hassasiyetle durmakta ve dolaysyla 
kurumsal iş ve işlemlerde bu politika doğrultusunda hareket edilmektedir. 
Bunlarn yannda özel sektörde çalşan orman mühendislerinin mesleki 
gelişiminin arttrlmas amacyla da çeşitli eğitim ve seminerler organize 
edilmekte ve bu eğitimleri veren diğer kurum ve kuruluşlara (Orman 
Mühendisleri Odas, Üniversiteler, Sivil Toplum Kuruluşlar vb.) teknik, 
idari ve lojistik destek verilmektedir.  

Kurumumuz tarafndan Orman Mühendisliği mesleğini ihtiva eden 
hizmet alm ihalelerinde de haksz rekabetin oluşmamas ve mesleki 
yeterliliklerin sağlanmas amac da güdülmektedir ve bu uygulamalara 
devam edilmesi zorunluluğu söz konusudur.  

Orman Mühendisliğinin toplumsal saygnlğnn artrlmas, 
istihdamnn sağlanmas, mesleki kapasitelerinin geliştirmesi amacyla 
gerek 5531 sayl kanunun yükümlükleri gerekse diğer kanunlarda 
belirtilen yükümlülükler doğrultusunda hareket edilmesinin yannda orman 
mühendisliği mesleğinin tüm paydaşlar arasnda işbirliği ve koordinasyon 
esas alnmaldr.  
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DOĞA KORUMA VE MİLLİPARKLAR GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜNÜN 5531 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKİ 

HİZMET ALIMI UYGULAMALARI VE HEDEFLER 
 

S. Hakan ERDEN  
Şube Müdürü V. 

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 
herden@ormansu.gov.tr  

 

 

ÖZET 

TMMOB Orman Mühendisleri Odas tarafndan tertiplenen 5531 
sayl Meslek Yetki Kanunu’nun 10. Yl Kongresi (2006-2016) nedeniyle 
hazrlan bu bildiride; Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 
adna katlm sağlanacak olup, Genel Müdürlük içinde 5531 Sayl 
Kanununun 4 üncü maddesindeki mühendislik mesleki faaliyet konularna 
dair satn aldğ hizmetler ile almay planladğ hizmetler 
değerlendirilmiştir.   

 

GİRİŞ 

Bildiri metni; Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel 
Müdürlüğü’nün Genel Tantm, çalşma konular, 2873, 4915 sayl 
Kanunlara Tabi Korunan Alanlarn Orman Alanlar İle İlişkisi,  Doğa 
Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğündeki Orman Mühendislerinin 
Genel Olarak işlendirildiği faaliyet konularndan oluşmaktadr. 

Ülkemiz; Avrupa, Asya ve Afrika ktalar arasndaki geçiş noktas 
üzerinde bulunmas, üç tarafnn farkl ekolojik karakterdeki denizlerle 
çevrili olmas, deniz seviyesinden başlayarak 5000 metreyi aşan yükseklik 
farkllklar, İklim çeşitliliği, Bat Palearktik Bölgedeki kuş göç 
yollarndan en önemli ikisinin Türkiye’den geçmesi nedenleriyle; biyolojik 
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çeşitlilik açsndan komşularyla kyas edilemeyecek bir zenginliğe 
sahiptir.  

Genel Müdürlüğümüz ise ülkemizin zengin biyoçeşitliliğinin, 
tabiat ve korunan alanlarnn yönetimindeki en önemli güvence olup, 
ekolojik-biyolojik zenginliğinin ve çeşitliliğin korunmas, geliştirilmesi, 
milli park, tabiat park, tabiat koruma alan, tabiat ant, yaban hayat 
koruma ve geliştirme sahalar, sulak alanlar ile hassas bölgelerin tespiti, 
yönetimi ve gelecek kuşaklara aktarlmas maksadyla kendine tevdii 
edilen vazifeleri yürütmektedir. Genel Müdürlüğümüz yukarda belirtilen 
vazifeleri yerine getirirken bünyesinde bulunan farkl bilimlerden oluşan 
teknik kadrolardan destek almaktadr. Korunan alanlarn büyük bir 
ksmnn orman alan olmas sebebiyle Orman Mühendisliği temel meslek 
olma özelliği göstermektedir. Öyle ki Korunan Alanlarn Yönetimi, 
Biyolojik Çeşitliliğin Korunmas, Kara Avclğnn Düzenlenmesi ve 
Denetlenmesi, Bitki ve Hayvan Türlerinin Korunmas, Genetik 
Kaynaklarn Muhafazas gibi temel konularla Orman Mühendisleri 
işlendirilmektedir. 

 

 Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Ulusal ve 
Uluslararas Çalşma Konular  

 Korunan alanlarn yönetimi, gelecek nesillere miras olarak 
braklabilmesi için arazi kullanm kararlarnn alndğ Gelişme 
Planlarnn tamamnn 2017 yl içinde tamamlanmas hedeflenmektedir. 
Ayrca Genel Müdürlüğümüz sorumluluğu altnda bulunan tüm alanlarda 
etüt, ilan, planlama, tescil, koruma, denetleme, tantm faaliyetlerinin gerek 
merkezde gerekse taşrada sağlkl yaplabilmesi için Orman 
Mühendisliğinin rolü büyüktür 

 Türkiye, biyolojik çeşitlilik bakmndan Avrupa ve Ortadoğu’nun 
en zengin ülkelerinden birisidir. Türkiye’nin bitki (flora) türleri 
bakmndan sahip olduğu zenginliği anlamak için, Avrupa ktas ile 
karşlaştrmak yeterli olacaktr: Tüm Avrupa ktasnda 12500 açk ve 
kapal tohumlu bitki türü varken, sadece Anadolu’da bu sayya yakn 
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(yaklaşk 11000) tür olduğu bilinmektedir. Bunlarn yaklaşk üçte biri 
Türkiye’ye özgü (endemik) türlerdir. Endemizm orannn oldukça yüksek 
olduğu Türkiye floras, tbbi ve aromatik bitkiler açsndan da oldukça 
zengindir.  

 Ülkemizin dünyann iki büyük kuş göç yolu üzerinde olmas, 
kuşlarn beslenme ve üreme alan olarak önemini artrmaktadr. Dünyada 
tanmlanmş 8 ana göç rotasndan 2 tanesi ülkemizden geçmektedir. Asya, 
Avrupa ve Afrika arasnda göç eden türler Türkiye’yi bir kara köprüsü 
haline getirmektedir. Göçmen kuşlarn ülkemizde yoğunlaştğ önemli 
rotalar, Avrupa-Asya ve Afrikay birbirine bağlayan Çanakkale ve İstanbul 
Boğaz, kuzeydoğusunda Çoruh vadisi-Borçka ve güneyde Hatay Belen 
geçididir. 

 Türkiye ayn zamanda pek çok saydaki bitkinin gen merkezi 
konumundadr. Bunun sebebi Türkiye’nin 2 önemli gen merkezi olan 
Akdeniz ve Yakn Doğu’nun kesiştiği noktada yer almasdr. Ayrca 
Türkiye’de 5 ayr mikro-gen merkezi bulunmaktadr.  

 Tüm bu zengin biyolojik çeşitlilik unsurlarn barndran ülkemiz 
başta global nitelikte bir sözleşme olan Birleşmiş Milletler  Biyolojik 
Çeşitlilik Sözleşmesi olmak üzere, Ramsar (Sulak Alanlarn Korunmas) 
Sözleşmesi, CITES (Nesli Tehlike Altndaki Türlerin Ticaretinin 
Düzenlenmesi) Sözleşmesi, Bern (Avrupa Yaban Hayat ve Yaşama 
Ortamlarnn Korunmas) Sözleşmesi ile Barselona (Akdenizin Kirliliğe 
Karş Korunmas) Sözleşmesi gibi pek çok uluslararas Sözleşmeye taraf 
olarak uluslarararas platformda aktif olarak yer almaktadr. Yine 
dünyadaki en önemli tabiat koruma faaliyetlerine yön veren IUCN (Dünya 
Doğa Koruma Birliği) olmak üzere pek çok uluslararas kuruluşa üyedir. 

 Türkiye, BM Hükümetleraras Biyolojik Çeşitlilik ve Ekosistem 
Hizmetleri Platformu (İPBES)’in kurucular arasnda yer almş ve ikinci 
Genel kuruluna 2013 ylnda Antalya’da ev sahipliği yaparak Kurulun 
belgelerinin “Antalya Mutakabat” ad altnda yer almas sağlanarak 
uluslararas arenada öncülük sağlamştr. 
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 Türkiye son 10 ylda tabiatn ve biyolojik çeşitliliğin korunmas 
konusuna en az kalknma kadar önem vermiştir. Son 10 ylda Türkiye’nin 
Gayri Safi Yllk Hasla büyüme rakamlar artşna paralel olarak korunan 
alan oran da artş göstermiştir. 

 Bugün başta Avrupa olmak üzere birçok ülke yabanl niteliğini 
(doğallk) kaybetmeye yüz tutmuştur. Avrupa yabanl nitelikte alan orann 
2020’de %5 e çkarmay hedeflemekte bunu da ancak yaban (doğal) 
karakter taşyan alanlar kesin koruma ile doğal süreçlerin restorasyonunu 
teşvik etmek suretiyle mümkün olabileceğini kabul etmektedir. Ülkemizde 
ise başta korunan alanlarmz olmak üzere halen yabanllğn devam 
ettiren birçok alan bulunmaktadr. 

 Netice itibariyle, her ne kadar Dünya genelinde ekonomik büyüme 
doğa korumann aleyhine işlese de Türkiye, ekonomik büyüme ile tabiatn 
korunmasn bir arada yürütebilmeyi başarmş bir ülke konumundadr. 
Sunumda da yer aldğ üzere Genel Müdürlüğümüz son yllarda sahalarn 
ilanndan planlama sürecine, korunan alanlarda yürütülen uygulama 
faaliyetlerinden, eğitim, tantm organizasyonlarna kadar çalşmalarn 
hzlandrmş ve örnek ve model kurum haline gelmiştir. Yürütülen tüm 
işlemlerin incelenmesi neticesinde bünyesinde bulunan farkl uzmanlk 
konularndan destek alnarak iş ve işlemler hzl bir şekilde 
yürütülmektedir. 

 

Ormanclğn Tarihsel Gelişimi İçinde Doğa Koruma ve 
Milliparklar 

Bu perspektifte tabiatn korunmasnda ve yönetiminde uluslararas 
gelişmeleri yakndan takip eden, gerek mevzuat gerekse idari kapasite 
konusunda belli bir aşamada olan ülkemiz teknik donanmyla bölgesinde 
söz sahibi durumdadr. Orman varlğnn korunmasnda da Orman 
Mühendislik hizmetleri açsndan gelişmeler yakndan takip edilmektedir.  

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü farkl meslek 
dallarndan oluşan uzmanlk konularnn koordineli olarak çalştğ bir 
Genel Müdürlüktür. Genel Müdürlük içinde 337 teknik ve idari kadro yer 
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almakta olup, mühendislik kadrolarn yannda hukuktan arkeolojiye 
ekonomiden diğer mühendislik birimlerine birçok farkl disiplinden uzman 
görev almaktadr.  Orman Mühendisliği bu Genel Müdürlük içinde hem 
sayca (yaklaşk 500 Orman Mühendisliği) hem de işlendirmede en önemli 
görevi yürütmektedir. Özellikle orman vejetasyonundan zengin sahalarda 
sahann ilanndan başlayarak uygulamann her aşamasnda orman 
mühendisleri aktif olarak görev almaktadrlar. Diğer sahalarda ise örneğin 
kumul, sulak alan, arkeoloji ve diğer kaynak değerleri açsndan zengin 
sahalarda ise ilgili meslek disiplinine ciddi katk sağlamaktadrlar. 

Bu bölümde ormanclk ve milli parklar konusunda hem ksa 
tarihçeden hem de Genel Müdürlük çalşma konularndan bahsedilecektir.   

-1839 ylnda ormanclk hizmetlerinin takibi için Ticaret 
Nezaretine bağl bir “Orman Müdürlüğü “ kurulmuştur. 

-1937 ylnda çkarlan 3116 ve 3167 Sayl Kanunlar ülkemiz 
doğa ve yaban hayatnn korunmasnda yürürlüğe giren ilk yasalardr. 
(Orman Umum Müdürlüğü kuruluşu). 

-1956 ylnda kabul edilen 6831 Sayl Orman Kanunu’nun 25. 
maddesi ile; Milli Park rejimi ve Mesire Yerleri ihdas etme imkan. 

-1956 ylnda Belgrat Orman Mesire Yeri, 1958 ylnda Yozgat 
Çamlğ Milli Park, -3167 Sayl Kara Avclğ Kanunu’na göre 
“Belgrat Geyik Üretme İstasyonu” tesis edilmiştir.  

-1967 Orman Bakanlğ’nn kuruluşu Milli Parklar Kanunu ve 
Yönetmelikleri (1983) (Ormanlk alanlarn kullanm ve işletilmesi 
anlayşndan korumaclk ve sürdürülebilirlik anlayşna geçiş). 

-2011 Orman ve Su İşleri Bakanlğ  (Mülga Çevre ve Orman 
Bakanlğ) 

-2012 Genel Müdürlüğünün son yaplanmas, 

kabul edilebilir.  
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Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğündeki Orman 
Mühendislerinin Genel Olarak Faaliyet Konular 

2873 Sayl Milli Parklar Kanunu ve 4915 sayl Kara Avclğ 
Kanununa Tabi Alanlarn Orman Alanlar ile İlişkisi ile alakal olarak, 
yaplan çalşmalara göre 2873 ve 4915 sayl kanunlara tabi korunan 
alanlarmzn yaklaşk % 55’i orman alan olduğu için çeşitli iş ve 
işlemlerde yeterli sayda Orman Mühendisi personelin çalştrlmas 
gerekmektedir. Temel iş konular aşağda sralanmaktadr. 

 

Milli Parklar Kanununa tabi olan korunan alanlarn Gelişme 
Planlar ve Yönetim Planlar  

2873’e tabi korunan alanlarn sahip olduğu kaynak değerlerinin 
korunmas, geliştirilmesi ve uzun dönemde devamllğnn sağlanmas için 
teknik, idari, sosyal ve ekonomik seçeneklerin belirlendiği, birbiri ile 
zaman ve yer ölçeğinde ilişkilendirildiği bütüncül ekosistem yaklaşml bir 
planlara ksaca yönetim plan ad veriyoruz. Genel Müdürlüğümüzce 
yaplan/yaptrlan bu planlar için hazrlanan şartnamede koordinatör olarak 
Orman Mühendisliği çoğu yerde koşul olarak konulmuş olup, koordinatör 
olan kişinin mesleğinin orman mühendisi olmas istenilmektedir. Ayrca 
proje ekibinde de orman mühendislerine yer verilmektedir. 

 

Yaban Hayat Geliştirme Sahalar: 

Yaban Hayat Geliştirme Sahalar için yaplmakta olan Yönetim ve 
Gelişme Planlarnn hazrlanmas ve Revizyon çalşmalar Hizmet Alm 
yolu ile yaplrken Teknik Şartnamelerde oluşturulacak uzman listesi 
içerisinde Orman Mühendisine yer verilmektedir.  

Yaban Hayat Geliştirme Sahalar snrlar içerisinde yaplacak 
olan HES-RES ve maden izinleri uygun görülen Firmalara Taahhüt 
imzalanmakta ve bu taahhüt kapsamnda “ yaban hayat ve habitatlarnn 
izlenmesi, alandaki muhtemel su kaynaklarnn kirlilik kontrollerinin 
denetimi, çalşmalarn başlamasndan itibaren özellikle üreme ve göç 
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faaliyetlerinin yoğun olduğu Nisan-Mays-Haziran aylarnda yaplacak 
faaliyetlerin faunay etkileyip etkilemediği ile ilgili incelemelerin 
yaplmas, olumsuz etkilerin asgari düzeye çekilmesi için ilave önlemlerin 
alnasnn sağlanmas” konularnda öncelikle Orman Mühendisi ya da Av 
Yaban Hayat Teknikeri çalştrlmas sağlanmaktadr.  

Yaban Hayat Geliştirme Sahalar içerisinde yaplmakta olan 
envanter çalşmalar Hizmet Alm yolu ile yaplrken Teknik 
Şartnamelerde oluşturulacak uzman listesi içerisinde Orman Mühendisine 
yer verilmektedir. 

Yaban Hayatnn Korunmas ve Yönetimine İlişkin Faaliyetler: 
Bu faaliyetlerde de orman mühendisleri çalşabilmektedir. (Av Koruma 
vb.) 

Ulusal Biyoçeşitlilik İzleme Projesi: Aranan pozisyon için ilgili 
şartlar sağlamas durumunda Orman Mühendisi çalştrlr. Örneğin 
Damarl (vasküler) Bitki Uzman, Memeli Uzman, CBS Uzman, 
Omurgasz Hayvanlar Uzman. Ayrca araştrmac olarak projede 
çalştrlmaktadr. 81 ilde bu çalşma süreci devam etmektedir. 

Ağaç Röleve Plan: Orman mühendisleri tarafndan 
hazrlanmaktadr. 

ÇED Raporlar: HES, RES vb raporlarn incelenmesinde orman 
mühendisleri yer almaktadr. 

Korunan alanlarn etüt ve envanter işleri: Korunan alanlarn 
ilanna ilişkin etüt ve envanter işlerinde Genel Müdürlük ve Taşra 
Teşkilatmz personelleri görev almakta ve bu ekip içerisinde orman 
mühendisleri de yer almaktadr. 

Avlaklarn Tesisi ve Planlanmas: Genel Müdürlüğümüzde 
Orman Mühendislerinin çalşma konularndan biri de avlaklarn tesisi ve 
planlanmas konusudur. Avlak yöneticisi ve av organizatörü olarak orman 
mühendisleri işlendirilmektedir. 
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OGM ile Müşterek Yaplan İşler 

OGM ile DKMPGM arasnda korunan alanlarda yaplacak 
uygulamalara ilişkin protokol yaplmştr (2013). Bu protokol amenajman, 
silvikültürel uygulamalar, yangn, epidemi hallerinde (normal seviyenin 
çok üstünde böcek, mantar vb. zararlar) uygulanacak iş ve işlemler ve 
orman suçlar konularn kapsamaktadr. 

 

Diğer Çalşmalar 

-Korunan alanlarda yaplan Orman Amenajman Planlarnn 
Planlama ve uygulama denetimleri, 

- Silvikültür planlar ve Silvikültürel uygulamalar, 

-Korunan alanlarda Genel Müdürlüğümüz tarafndan verilen 
ağaçlandrma izinlerinde Orman Mühendisi çalşabilir. Bu ağaçlandrma 
işlemleri OGM ile müştereken yaplr. 

- Korunan alanlarn yangn eylem planlar, 

- Yangn sonras sahalarda yaplacak uygulamalar (Doğal haline 
brakmak esastr ancak elzem durumlarda bilimsel ve teknik gerekçelerle 
baz uygulamalar yaplabilir) ve yangn sonras sahalarn durumlarnn 
izlenmesi, 

- Olağan üstü haslat etas raporlarnn denetimi, tapulu kesim 
izinlerinin denetimi,  

- Orman alanlarnda yaşanan skntlar tespit etmek ve bu 
tespitlere yönelik mevcut bilimsel araştrmalar incelemek, eğer mevcutta 
yaplmş bilimsel araştrma yoksa ormanclk araştrma enstitüleri ve 
üniversitelerden bilimsel araştrma raporlar talep etmek ya da sorunun 
çözümüne yönelik uygulama ve araştrma projeleri hazrlamak ya da 
hazrlanmasn talep etmek (özellikle epidemi hallerinde böcek, mantar vb. 
arz durumlarnda), 
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- Çğ ve kaya düşmesine yönelik projelerin hazrlanmas için 
koordinasyonun sağlanmas, korunan alanlarda yaban hayvan zararna 
ilişkin tedbirler, ekoturizm uygulamalar ve alan klavuzluğu eğitimleri. 

- Korunan alanlarn orman varlğnn ortaya konmas (Amenajman 
planlar ve kadastral veriler baz alnarak hazrlanmaktadr). 

- Tabiat Turizmi Master Planlar ve uygulama programlar,  

- Eğitim ve tantm faaliyetleri,  

- GIS Uygulamalar, 

- İşletmecilik Faaliyetleri. 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Korunan alanlarn yönetimi, gelecek nesillere miras olarak 
braklabilmesi için arazi kullanm kararlarnn alndğ gelişme planlarnn 
tamamnn 2017 yl içinde tamamlanmas hedeflenmektedir.  

Ayrca Genel Müdürlüğümüz sorumluluğu altnda bulunan tüm 
alanlarda etüt, ilan, planlama, tescil, koruma, denetleme, tantm 
faaliyetlerinin gerek merkezde gerekse taşrada sağlkl yaplabilmesi için 
Orman Mühendisliğinin rolü büyüktür.  

Bu kapsamda önümüzdeki süreçte Orman Mühendisliği konusunda 
Genel Müdürlüğümüzce yürütülecek çalşmalarda ve işlendirmelerde 
gerekli önemin ve desteğin verilmesi sağlanacaktr.    
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SERBEST ORMANCILIK FAALİYETLERİNİN MESLEK 
KANUNU VE YÖNETMELİK AÇISINDAN İNCELENMESİ: 
İSTANBUL İLİNDE FAALİYET GÖSTEREN SERBEST 

ORMANCILIK ŞİRKETİ ÖRNEĞİ 
 

Araş. Gör. Nilay TULUKCU5, Orm. Müh. Ali SUKAS6 

 
nilay.tulukcu@istanbul.edu.tr / sukasali9@gmail.com 

 
 
 
   
  ÖZET  

  Bu çalşmada, 5531 Sayl Meslek Kanunu’nda belirtilen faaliyet 
konular, meslek mensuplarnn çalşma alanlarna dair yönetmelik ile 
birlikte incelenmiş olup, İstanbul ilinde faaliyet gösteren serbest 
ormanclk şirketi örneği ele alnarak değerlendirilmiştir.  

 Anahtar Kelimeler: Orman, mühendis, smm, büro, oda. 

 

 GİRİŞ 

  5531 Sayl Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve 
Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakknda Kanun’da, mühendis;  en az 
dört yllk lisans eğitimini bitirmiş olma şartyla tanmlanmaktadr. 
Bununla birlikte Mühendis unvann kazanmş olan serbest meslek 
mensubu olmak isteyen orman mühendisine, ormanclk ve orman ürünleri 
bürosu kurmak üzere hak, yetki ve sorumluluklar yüklemiştir. Kanun, bu 
hak yetki ve sorumluluklar, faaliyet konularyla snrlandrlmş7 ve bu 
hususta yetkilendirilen kişilere meslek mensubu unvan verilmesine olanak 
sağlamştr. Meslek mensubu olmann beş genel ve dört özel olmak üzere 
                                                           
5 İ.Ü. Orman Fakültesi Çevre ve Orman Hukuku ABD. Öğretim Eleman. 
6 Orman Mühendisi, Serbest Meslek Mensubu.  
729/6/2006 Tarih ve 26222 Sayl Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri 
Endüstri Mühendisliği Hakknda Kanun Madde: 4 Gerekçesi:  Yaplan düzenlemeyle, dünya 
uygulamalarna paralel olarak tüm ormanlardaki teknik ormanclk hizmetlerinin yerine getirilmesi, 
ormanlardan üretilen odun ve odun dş ürünlerin yar mamul ve mamul hale getirilmesinde özel sektörün 
azami ölçüde katks sağlanacaktr. Böylece, ormanlarn kurulmasndan başlayarak en son tüketim 
safhasna kadar yaplacak işler bir bütünlük içinde yasal düzenlemeye kavuşturulmuş olacaktr. 
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dokuz şart bulunmaktadr8. Bu şartlara göre; serbest meslek mensupluğu 
ruhsat belgesini almak isteyen, mühendis unvann kazanmş olan meslek 
mensubu adaylarnn, öncelikle Türk Mühendis ve Mimar Odalar 
Birliği’ne bağl Orman Mühendisleri Odas’na (Oda) kayt yaptrmas 
gerekmektedir. Oda kaydn tamamlayan meslek mensubu adaynn; 
meslekî deneyim kazanmak amacyla kendi uzmanlk alanna uygun 
serbest meslek mensubu veya serbest yeminli meslek mensubu yannda bir 
yl süreyle çalşmş olmas gerekmektedir. Buna göre; alt ay tez hazrlama 
süreci ve alt ay staj süreci olmak üzere bir yl mesleki deneyim kazanma 
çalşmasn tamamlayan aday, mesleki deneyim kazanma çalşmalar 
bitirme değerlendirmesine tabi tutulmakta ve değerlendirmede başarl 
saylmas halinde 9  serbest meslek mensupluğu snavna girmeye hak 
kazanmaktadr.  

  Bilindiği üzere 5531 Sayl Kanun, 08.07.2006 tarihinde 
yaymlanmştr. İlgili Kanun, bu tarihten sonra mezun olan Orman 
Mühendisi, Orman Endüstri Mühendisi ve Ağaç İşleri Endüstri 
Mühendislerini kapsamaktadr. Yukarda açklandğ üzere; 08.07.2006 
tarihinden itibaren mezun olan aday meslek mensuplar, mesleği kendi 
nam ve hesaplarna serbest olarak icra edebilmeleri için Serbest Meslek 
Mensupluğu Ruhsat almas gerekmektedir. Ancak Kanun, yaymlanma 
tarihinden önce mezun olan meslek mensubu adaylarna, Serbest Meslek 
Mensupluğu Ruhsat belgesini alabilmeleri için doğrudan hak tanmştr.  

  Meslek icrasna hak kazanmş ruhsat sahibi meslek mensuplarnn 
serbest olarak mesleklerini icra edebilmeleri için kuracaklar ormanclk ve 
orman ürünleri bürolarnn kuruluşlar ile çalşma usul ve esaslarn; 5531 
Sayl Kanun’a dayanan ilgili yönetmelik 10  belirlemektir. Buna göre; 
serbest meslek mensubu ruhsatn almayanlar, vergi mükellefi olmayanlar 
ve oda çalşanlar listesine kayt olmayanlar mesleki faaliyette 
bulunamazlar.  
                                                           
8 29/6/2006 Tarih ve 26222 Sayl Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri 
Endüstri Mühendisliği Hakknda Kanun Madde: 6. 
 
9 Değerlendirme snavnda 100 üzerinden en az 60 puan alanlar başarl saylmaktadr. 
10 Ormanclk ve Orman Ürünleri Bürolarnn Kuruluş ve Çalşma Esaslar Yönetmeliği (RG.  8.4.2009, 
27194) 
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  Mesleki faaliyette bulunmak isteyen serbest meslek mensuplar 
yukarda özetlendiği üzere, yükümlü bulunduğu ilgili süreçleri 
tamamlamas gerekmektedir. Bu çalşmada, ilgili süreçlerin 
tamamlanmasndan itibaren çalşma alanlarna yönelik usul ve esaslar 
değerlendirilmeye çalşlacaktr. Bununla birlikte, orman mühendisliği 
hizmetlerindeki üretim süreçlerine yönelik olarak iş gelişimi için alnmas 
gereken tedbir ve öneriler, İstanbul İl’inde faaliyet gösteren bir ormanclk 
şirketi örneği ile ortaya konulmaya çalşlacaktr.  

 

 2. MATERYAL VE YÖNTEM 

 Çalşmada, İstanbul İl’inde faaliyet gösteren bir ormanclk 
şirketinin 2008-2016 yllar arasnda vermiş olduğu tüm hizmetler, ilgili 
yönetmelikte yer alan faaliyet konular kapsamnda değerlendirilmiştir. 
Çalşmada belirlenen yönteme göre; söz konusu hizmet kalemleri 
incelenmiş, faaliyet konular altnda adet says dağlmlar yaplmştr. 
Buna göre; 2008-2016 yllar arasnda verilmiş olan hizmetlerin, yoğunluk 
dağlmlar ve faaliyet konularnn uygulamadaki aktiflik durumu ortaya 
çkarlacaktr.  

 
 3. BULGULAR VE TARTIŞMA 

  Serbest ormanclk bürolar, ortaklk bürolar veya şirketler; ilgili 
yönetmelik kapsamnda tek başlarna veya diğer meslek mensuplaryla 
ortak çalşmalar yapabilme hususunda çeşitli hak, yetki ve sorumluluğa 
sahiptir. Bu kapsamda çalşma alanlarna ilişkin esaslar, İstanbul İl’inde 
faaliyet gösteren bir serbest ormanclk şirketi örneğinin uygulamadaki 
durumu ile birlikte ele alnmştr.  
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  3.1. Serbest Ormanclk Büro/Şirketlerinin Çalşma Alanlarna 
İlişkin Esaslar 

  Orman mühendislikleri ile serbest ormanclk bürolarnn çalşma 
alanlarn ve bu alanlarda istihdam edilen mühendislerin uymas gereken 
usul ve esaslar Orman, Orman Endüstri ve Ağaç İşleri Endüstri 
Mühendisleri İle Serbest Meslek Bürolarnn Çalşma Alanlarna Dair 
Yönetmelik ile düzenlemektir. Çalşma konusu itibariyle, ilgili yönetmelik, 
serbest ormanclk bürolar ile ormanclkla uğraşan gerçek ve tüzel kişileri 
kapsamaktadr. Buna göre, orman mühendislerinin çalşma alanlar 
Tablo.1’de gösterilmiştir. Odaya kaytl olan ruhsat sahibi serbest meslek 
mensuplar, kendi aralarnda serbest ormanclk bürolar ve serbest orman 
ürünleri bürolar, ortaklk bürolar ve şirket şeklinde birleşebilirler. 
Buralarda yaplan faaliyetler, ticari faaliyet saylmamaktadr. Bir diğer 
husus; şirket olarak faaliyet gösterilmesi halinde, yaplacak olan işlerden 
dolay cezai sorumluluğun, işi yapan meslek mensubuna ait olmasdr.    
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 4. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

 Şekil.1.1’de gösterildiği üzere, serbest ormanclk 
büro/şirketlerinin bu konuda İstanbul İlinde yoğun faaliyet gösteren ve 
çeşitli alanlarda çalşan büro örneğinde de olduğu gibi Meslek Kanunu’nda 
orman mühendisliği faaliyet alanlar için tanmlanan elli bir (51) kalem 
konunun alt (6) kalem üzerinde yoğunlaştğ görülmektedir. Bununla 
birlikte Meslek Kanunu’nda açkça tanm yaplmayan beş (5) kalem işin 
de serbest ormanclk bürolar tarafndan yapldğ görülmüştür. Özellikle 
faaliyet konular arasnda açkça tanmlanmayan faaliyetlerin yoğun olmas 
ile elli bir (51) kalem işin %10 una yaknnn uygulamada yaplmas büyük 
bir çelişkidir. Diğer taraftan, Meslek Kanunu’nda yer alan faaliyet 
alanlarnn %90’na yakn ksmnn aktif olarak uygulanmamasnn 
sebepleri, araştrlmas ve tartşlmas gereken bir konudur. Bu konudaki 
kanaat öncelikle orman idaresinin belirtilen iş kalemlerini çok yoğun bir 
mesai altnda icra eden orman mühendisleri üzerinden alp, serbest 
ormanclk bürolarna ihale edilmemesi, diğer bir konu ise bu alanlara 
ilişkin mesleki açdan hem meslek odalarnn hem fakültelerin orman 
idaresi ile ortak planlama yaparak Kanun ve ilgili yönetmeliğin işlerlik 
kazandrlmas ihtiyac bulunmaktadr.  

 Uygulamada karşlaşlan ve üzerinde durulmas gereken diğer 
hususlar ise;  

 Ağaçlandrma, dikili ağaç satş şeklinde gerçekleşen danşmanlk 
hizmetleri kapsamnda, denetimde aksaklklarn olmas dolaysyla 
belge ticaretinin önüne geçilmesinin gerekliliği, 

 Kent içi ağaç varlğna yönelik olarak mevzuatn geliştirilmesi,  
 Mesleğin kamuoyunda tannrlğn sağlamak için farkndalk 

oluşturulmas,  
 Tek ağaç (Arborikültür) bakmna ilişkin tanmn ilgili mevzuatta 

eksikliğinin giderilmesi, 
 İhale şartnameleri konusunda yeterli takip mekanizmasnn 

olmamas dolaysyla yaşanan hak kaybnn önüne geçilmesi, 
 Serbest meslek mensuplarnn üretmiş olduğu hizmetler 

karşlğnda alnan ücretlerin, asgari ücret tarifesine aykr 
belirlenmesinin takibi, 
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 Son olarak; uygulama yönetmeliği ile ortaya çkan Meslek Kanunu 
ve yönetmelikte tanmlanan iş kalemlerinin yetersiz olduğu, özellikle 16, 
17. ve 18. Madde Uygulamalarnn yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. 
Bu konuda kanaatimizce; ilgili yönetmelikte belirtilen “Orman ve 
ormanclkla ilgili benzer iş ve hizmetler” faaliyet konusunun içeriği 
yeniden düzenlenerek; ormanclkta daha sonra da çkabilecek iş ve 
hizmetlerin önü açlmaldr. Özellikle 5531 Sayl Kanun’daki düzenleniş 
şekli korunmal ve bu hüküm hiçbir açklamaya gerek kalmadan “Orman 
ve ormanclkla ilgili benzer iş ve hizmetler” şeklinde kalmaldr.  

5. KAYNAKLAR 

1- İnternet Erişim Adresi: ormuh. org.tr/5531 sayili kanun (RG. 8.7.2006, 26222) 
58.detay (Ziyaret Tarihi: 21.10.2016) 

 2- Orman, Orman Endüstri ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisleri ile Serbest Meslek 
Bürolarnn Çalşma Alanlarna Dair Yönetmelik (R.G: 10 Ekim 2009 Tarih ve 27372 Sayl)  
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5531 SAYILI MESLEK YETKİ KANUNUN KAZANDIRDIKLARI, 
UYGULAMADAKİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ  

 

Sibel KAYA 
Orman Mühendisi 

Yeni Everest Orm. Çev. Har. Müh. Mad. Tic. Ltd. Şti 
 

  

ÖZET 

5531 sayl Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri 
Endüstri Mühendisliği Hakknda Kanun, bu üç mühendislik disiplinin mesleki faaliyet 
konular ile mesleki hak ve sorumluluklarn yasal güvenceye almştr. Böylece dşardan 
bu alana yaplacak olumsuz müdahalelerin önü kapatlmştr. Bu yasa, bu üç mühendislik 
disiplininin, Devletin yannda özel sektörde de iş yapmalarnn da önünü açmştr.  

5531 sayl yasa uygulamaya gireli henüz 10 yl olmasna rağmen, özel 
ormanclkla ilgili çklmas gereken daha çok basamak ve büyük hedefler bulunmaktadr.  

 Mesleğin gelişmesi ve meslektaşlarn kaynaşmas için, Oda, orman idaresi, 
üniversitelerimiz ortak eğitimler ve toplantlar düzenlemelidirler.  Orman idaresindeki 
mühendisler serbest çalşan mühendisleri kendi meslektaşlar olarak görmeleri halinde 
serbest çalşanlarn motivasyonlar daha da artacaktr. Serbest çalşanlarn belirli 
alanlarda branşlaşmalar sağlanmal, link oluşturulmal ve Odann internet sayfasnda 
yer almaldr.  

  

GİRİŞ  

Ülkemizde ormanlarn tamamna yaknnn devlet mülkiyetinde 
olmas, bu alanlarn işletilmesi, yönetilmesi ormanclkla ilgili bir yapy 
ortaya çkarmştr. Orman Mühendisliği mesleği 160 yldan fazla bir tarihe 
sahiptir. İlk ormanclk okulu 1857 ylnda Fransz ormanclar yardmyla 
kurulmuştur. Bu okullarda Franszca eğitim yapldğndan fazla mezun 
vermemiştir. Tanzimat döneminde Halkal Ziraat Mektebi ile Orman 
Mektebi meslek mensubu yetiştirmeye başlamştr. Bu iki yüksekokul bir 
dönem için birleştirilmiş, 1911 ylnda Orman Mektebi Âlisi'ne dönüşen 
Orman Mektebi 1933 ylnda kurulan Yüksek Ziraat Enstitüsü'ne 
bağlanmş ve 1948 ylnda Enstitü'den ayrlarak İstanbul Üniversitesi 
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içinde Orman Fakültesi kurulmuştur. Daha sonra Karadeniz Teknik 
Üniversitesi bünyesinde ikinci bir fakülte açlmş, 1992 ylndan itibaren 
bu iki fakülteyi diğerleri izlemiştir. Günümüzde 11 Orman Fakültesi 
mevcuttur ve bunlar her yl ortalama 400 orman mühendisi mezun 
vermektedir. Bu süreçte Türkiye genelinde ki fakültelerden mezun olan 
mühendisler Orman Genel Müdürlüğü ve bu yapnn alt teşkilatlarnda 
istihdam edilmişlerdir. Zamanla işlerin yoğunlaşmas ve devlet 
mülkiyetinde olan bu alanlarn yönetiminin daha da  sağlamlaştrlmas 
için bu teşkilatlarca yürütülen hizmetlerin bazlarn  artk  teşkilat 
dşndaki serbest mühendislere yaptrlmas düşüncesini doğurmuştur. 
(Özdönmez et al, 1996, Erylmaz 1993, Erylmaz 2008, Gümüş 2004). 
(Öztürk vd) 

Orman Fakültelerinden mezun olan serbest çalşan 
meslektaşlarmzn yetki ve sorumluklarn koruma adna Orman 
Mühendisleri Odasnn daha doğrusu Eşref Girgi’nin büyük bir titizlikle 
yürütmüş olduğu çalşmalar sonucunda nihayet, orman fakültesinden 
mezun olan ve serbest çalşan mühendislerin iş hayatndaki dönüm noktas 
olan 5531 sayl “Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve 
Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakknda Kanun” un TBMM genel 
kurulundan geçirilerek kanunlaştrlmas olmuştur.(Girgin 2006) 

 

5531 SAYILI MESLEK YETKİ YASASI BİZLERE NELER 
KAZANDIRDI 

Bu yasa ile Orman fakültesinden mezun olan mühendis 
arkadaşlarmzn hayata bakş açlar değişmiştir. Mezun olduktan sonra 
önlerinde iş hayat anlamnda tek bir seçeneği değil birkaç seçeneği 
değerlendirebileceklerdir. 

Orman Fakültesinden mezun olan mühendis arkadaşlarmzn 
haklar, yetkileri, sorumluluklar güvence altna alnd. 

Bu yasal statü Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği 
ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliğinin önemini gözler önüne serdi ve 
değerini artrd. 
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İş hacmi genişledi. Bu iş alanlarnda yaplacak olan tüm iş ve 
işlemlerin, bu yasa kapsamnda kalan mühendisler (serbest bürolardan) 
onay verecek, onaylar olmadan hiçbir işlem yaplamayacak.                      
Ormanclk faaliyetleri farkl meslek disiplinlerince yaplmasnn önüne 
geçilmiş, böylece ormanclk hizmeti özel sektörünün oluşmasnn 
önündeki engeller aşlmş ve serbest bürolarn işler hale gelmesi 
sağlanmştr. 

Bu yasa mesleğimizin görev alanlarna giren konularn snrlarn 
belirlerken, diğer yandan da farkl meslek disiplinleri tarafndan müdahale 
edilmeyecektir. 

Bu yasann hüküm altna aldğ konularda çalşmak isteyen meslek 
mensuplarnn Odaya kayt olmak zorunluluğu getirilmiş, bu hizmetler 
ruhsat alnarak açlacak serbest meslek mensupluğu bürolar kanalyla 
yürütmesi zorunlu hale getirilmiştir. 

Yasann hüküm altna aldğ konularda serbest olarak faaliyet 
gösteren gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri, yönetmeliklerde belirlenen 
esas ve usuller doğrultusunda mühendis istihdam etmek zorunda 
olacaklardr. Böylece bir taraftan üretim ve hizmette kalite artarken, diğer 
taraftan da meslektaşlarmza istihdam olanaklar sağlanacaktr. 

Serbest ormanclk ve orman ürünleri bürolar ile serbest yeminli 
ormanclk ve orman ürünleri bürolarnn hak, yetki ve sorumluklarn daha 
iyi anlaşlmas, görevlerin yasalara uygun bir şekilde yerine getirilmesi ve 
görevlerin kötüye kullanlmasndan doğacak her türlü hukuki 
işlemlerin/cezalarn bilinmesini sağlamştr. Böylece meslek mensuplar 
mesleki hizmetleri yerine getirirlerken daha titiz çalşlacaklar, hizmette 
kalite ve standardn yükseltilmesi sağlanmş olacaktr. 

 

ÖZEL İŞLETMELERİN İŞ HAYATINDA YAŞADIKLARI 
SORUNLAR  

Özel ormanclk işletmelerinin hala çözülmeyi bekleyen birçok 
problemi vardr. Özellikle özel ormanclk şirketleri kurucular ve çalşan 
orman mühendislerinin yaşadklar baz ciddi sorular var. Bu amaçla bu 
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özel sektörde ki orman mühendisleriyle yaplan görüşmelerde bu sorunlar 
ele alnd. 5531 sayl yasa uygulamaya gireli henüz 10 yl olmasna 
rağmen özel ormanclkla ilgili çklmas gereken daha çok basamak 
olduğudur. Ayrca çoğunlukla özel işletmelerde çalşan mühendislerin iş 
tatmini açsndan beklediklerini bulamadklar ve frsat bulduklarnda 
Bakanlk bünyesine geçmek istedikleri sonucu çkmştr. Bu yüzden de 
Orman mühendisi özel işletmelerde ki istihdam 2 yl geçmiyor. Buda 
işletmeleri her yl zor duruma sokuyor. Kayg duyulduğu içinde bir orman 
mühendisinin özel sektörde istihdam mümkün olmuyor.  

Gerçek veya Tüzel kişilerce yaplan ihalelerin teknik ve idari 
şartnamelerinde yetki yasasnn bize tandğ hakk uygun bir biçimde 
işlenmiş olduğunun bilincinde olmalyz. Bu konuda hem 
meslektaşlarmzn hem de işverenin eksiklikleri var. 

Yeni mezun arkadaşlarmz SMM belgesinin alnmasnn zahmetli 
olduğunu ve çalşmayanlar için şehir dşndan da geliyorsalar eğer çok 
masrafl olduğunu ve çok zorlandklarn dile getirdiler. Bu konuda 
Odamzdan bir çalşma beklemektedirler. 

Ormanclk Bürolarnca yaplan işlerde inanlmaz derecede 
bürokratik engellerle karşlaşmaktayz, bürokrasi azaltlarak işlerin pratik 
ve hzl yürütülmesine imkan sağlanmaldr. 

Dosyalarn kurumlardaki izin işlem sürecinin çok uzun olmas 
işverene karş taahhüdümüzü zamannda yerine getirmemizi engellemekte 
ve zor durumda kalmamza neden olmaktadr. 

Danşmanlk hizmet işlerinden kazandğmz bedelin bir bölümü 
yükümüzün çok üzerinde vergi olarak alnmaktadr, bu konuda vergi 
yükümüzü azaltacak tedbirler alnmaldr. 

Türkiye de 28 Orman Bölge Müdürlüğü var. Bu Bölge 
Müdürlükleri her biri ayr işleyiş içerisindedirler. Örneğin; Her yl bir kere 
yaplan Maden Teknik raporlar, Bölge Müdürlüklerince farkl farkl 
istenmektedir. Kimi Bölge Müdürlükleri Ruhsat baznda Kimi Bölge 
Müdürlükleri tek tek izin baznda istiyorlar teklif hazrlarken zorlanyoruz 
ve bu bizi zor duruma sokmaktadr. Her bölge için farkl evraklar 
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hazrlyoruz ve sonra bizlere eksik evrak var dönüşü yapmaktadrlar buda 
tek düzen olmadğ için firmalarla problem yaşamaktayz. 

Meslektaşlarmzdan özelliklede emekli olan meslektaşlarmzdan 
danşmanlk hizmeti yaparken belirlenen tarifelerin çok altnda anlaşmalar 
bizleri etkilemekte sonuçta kendilerinin her ay gelen bir maaşlar yani yan 
gelirleri var bu yüzden oda asgari tarifesinde belirtilen 5000 TL lik bir işe 
çok rahat bir şekilde 3000 TL teklif verebiliyorlar. Biz bunu 
kantlayamyoruz çünkü kestikleri faturalar oda tarifesi üzerinden kesiliyor 
ve beyan ediliyor. Bu durum odaya olan sadakatsizliklerini gösteriyor. 

Kurumumuzun bünyesinde ki baz mühendislerin, şeflerin 
müdürlerimizin özel sektörde çalşan arkadaşlarmz meslektaşlar olarak 
görememektedirler. Bu motivasyonumuzu,  verimliliğimizi düşürmekte ve 
kaliteli iş sunamyoruz. 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

1- Genel olarak şunu diyebiliriz ki, en büyük boşluk birlik ve 
beraberliğin olmamasndan kaynaklanyor. Fakültelerimizin, 
kurumumuzun, odamzn ve mühendislerimizin bir bütün olmas ile çoğu 
eksikliklerimiz giderilecektir. 

2- Bu kadar Orman fakültesinin açlmas ne kadar doğrudur?  Bu 
tartşlr? Sonuçta mezunlarn %70’ninin istihdam gerçekleşmiyor bu oran 
sadece %30 la snrl. Madem bu kadar fakülteler açlyor bu konuda da 
iyileştirmeler yaplmal. 

3- SMM’li mühendisler bir alanda uzmanlaşp branşlaşp 
başarlarn o alanda yükseltmeli ve bunu orman mühendisleri odas 
belirleyip sitede bununla ilgili bir link oluşturmal. Bu konuyu geçtiğimiz 
günlerde Eşref beyle dillendirmiştik umarm bu konuda bir çalşma yaplr. 

4- Bölge Müdürlükleri ve Bağl Orman İşletme Müdürlükleri 
bünyesinde kadrolu çalşan meslektaşlarmz; Biz Serbest Orman 
Mühendislerine Meslektaşlar olduğumuz duygusunu hissettirecek 
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davranşlar içinde bulunurlarsa bu bizleri daha mutlu edecek ve 
Ormanclk Mesleğimizin İcrasna büyük bir sinerji katacaktr. 

5- Kurum, üniversiteler ve meslek odasnn ortak eğitimler 
düzenlemesi, meslektaşlarmzn kaynaşmasna, problemlerin dile 
getirilmesine ve çözüm yollarnn üretilmesine olanak sağlayacaktr. 

6- Özel sektördeki faaliyet alanlarmzn genişletilmesi, istihdam 
pozitif yönde etkileyecektir. 

7- Bölge Müdürlüklerinde Bürolar tarafndan yürütülen 
faaliyetlerdeki yoğun işlemler ve prosedürler azaltlmaldr. 

  

KAYNAKLAR 

1- Blok.hukukokulu.com 
2-Ekanun.net>5531-sayl-kanun 
3- İst-ünv.dergipark. Ulakbim.gov.tr 
4- 16-19 kasm Antalya panel bildirileri 
5- Kastamonu Üni., Orman Fakültesi Dergisi, 214, 14 
6- SDÜ Orman fakültesi dergisi/SDU Facultry of Forestry journal 2014 Özdönmez et al, 

1996, Erylmaz 1993, Erylmaz 2008, Gümüş 2004. Öztürk vd Özden S., Ekici F. 2010.  
7- Orman mühendisliği mesleğinin dünü, bugünü ve geleceği. 3. Ulusal Karadeniz 

Ormanclk Kongresi (20-22 Mays 2010), 17-23, Artvin 
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5531 SAYILI YASA’NIN 10.YILINDA MESLEĞİN VE 
MESLEKTAŞLARIN KAZANIMLARI 

 

Mehmet DENİZ 
Orman Yük.Müh.(E) Başmüfettiş 

Büyük Anadolu Ormanclk Ltd.Şti. 
bao@buyukanadoluormancilik.com 

 
 
ÖZET 
 
Ülkemiz ormanlarnn nerdeyse tamamna yaknnn devlet orman olmas nedeni 

ile 5531 sayl Yasa çkmadan önce,  mesleki hizmetlere yönelik yasa ve diğer mevzuatlar 
mesleki hizmetlerin kamuda çalşan orman mühendisleri vastas ile yürütülmesi esasna 
göre düzenlenmiştir. Bu nedenlerle Orman mühendisliği mesleği ile ilgili özel sektör 
konusunda bir gelişme olmamştr.  

Ülkemizde faaliyet gösteren Orman Fakültesi saysnn yllar içerisinde artmas ve 
buna bağl olarak mezun saylarnn kamunun ihtiyac olan rakamlarn çok üzerine 
çkmas sebebi ile fakültelerden mezun olan binlerce meslektaşmz istihdam imkân 
bulamamştr. 

Mesleğimiz ve meslektaşlarmz bu olumsuz durumdayken, başta odamz yetkilileri 
olmak üzere Orman Bakan Sn. Osman Pepe, Orman Bakanlğ ve bağl birimlerin 
yöneticileri ve Meclisteki milletvekili meslektaşlarmzn büyük gayretleri ve dayanşmas 
ile “29/06/2006 tarih ve 5531 Sayl Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği 
ve Ağaç işleri Endüstri Endüstri Mühendisliği”  hakkndaki kanunun çkarlmas olumlu 
yönde atlan tarihi bir adm olmuştur. 

Geride braktğmz 10 ylda odamz ve kamuda çalşan meslektaşlarmzn 
gayretleri ile meslek yasamza bağl ikincil mevzuatlarn süratle çkarlmas ve 
uygulamalarn başlatlmas yönünde önemli gelişmeler sağlanmştr.  

 Bu gelişmeler sonucunda ormanclk büro ve şirketleri vastas ile ormanclk özel  
sektörü olarak hizmet vermeye başlanmş olmakla binlerce meslektaşmz da istihdam 
imkan bulmuştur. 

Gerek Devlet gerekse orman alanlarnda faaliyet gösteren özel sektör de, yetki ve 
sorumluluklar kanunla belirlenmiş ormanclk özel sektöründen hizmet alma imkânna 
kavuşmuş, ayrca özel sektör ormanclk teknik hizmetlerini ehil kişi ve kuruluşlardan 
alamamaktan dolay olabilecek mağduriyetlerden kurtulmuştur. 
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GİRİŞ 

Orman Mühendisliği’nin ve ormanclk sektörünün 5531 sayl 
yasa ile elde ettiği başlca kazanmlar.  

 Meslek disiplinimiz kapsamndaki birçok iş, geçmişte maden 
mühendisleri, ziraat mühendisleri, harita mühendisleri, çevre mühendisleri 
gibi mesleğimiz dşndaki disiplinler tarafndan yaplmakta iken, 5531 
Sayl yasayla, mesleğimiz mensuplarnn yapmas gereken hizmetlerin, 
başka disiplinlere mensup mühendislerce yaplmasnn önüne geçilmiştir. 
Bu suretle ormanclk hizmeti özel sektörünün oluşmasnn önündeki 
engeller aşlmş ve serbest ormanclk bürolarnn işler hale gelmesi 
sağlanmştr. 

 Serbest bürolarn işler hale gelmesi, ormanclk alannda bilgi 
birikimine sahip yetişmiş beyin gücüne istihdam imkânlar sağlamas 
yannda, yeni mezun mühendislerin serbest bürolarda bir yl staj yaparak 
mesleki deneyim ve standartlarnn geliştirilmesi suretiyle eğitime de 
önemli bir katk sağlanmaktadr.  

 Devlet tarafndan yaplmakta olan birçok ormanclk teknik 
hizmetinin kurum mevzuatlarnda yaplan değişikliklerle 5531 Sayl yasa 
ile Devletin denetiminde oluşturulan özel sektörden hizmet satn alnmas 
yöntemiyle de yaptrlmasnn yolu açlmştr. 

 Orman alanlarnda faaliyet gösteren özel sektör kuruluşlarnn, 
ihtiyaç duyduklar ormanclk teknik hizmetlerini, Devletin gözetiminde 
çalşan, hak, yetki ve sorumluluklar açklğa kavuşturulmuş serbest ve 
yeminli ormanclk bürolarndan alabilmeleri mümkün hale gelmiş, bu 
suretle ormanclk teknik hizmetlerini ehil kişi ve kuruluşlardan 
alamamaktan dolay olabilecek mağduriyetleri önlenmiştir. 

 5531 Sayl yasann gerekçesinde öngörüldüğü üzere; Devletin 
gözetiminde çalşan, hak, yetki ve sorumluluklar açklğa kavuşturulmuş 
meslek mensuplar ile bunlarn kuracaklar serbest ve yeminli ormanclk 
bürolar, Devletin yannda ormanlarn devamllğnn sağlanmasnda 
önemli bir fonksiyon üstlenmektedir. 
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Şirketimizin Tantm 

 Büyük Anadolu Ormanclk Ltd. Şti. 2009 ylnda kurulmuş olup, 
üç kurucu emekli Orman Yüksek Mühendisi, iki emekli Orman Yüksek 
Mühendisi ve üç genç orman mühendisi ile hizmetlerini sürdürmektedir.  

 

Faaliyetlerimiz ksaca aşağda belirtilmiştir; 

 Orman Kanununun 16, 17, 18. maddeleri kapsamndaki izin-irtifak 
dosyas, maden izinlerinde yllk teknik raporlarn düzenlenmesi işleri, 

 İzin sahiplerine orman alanlarndaki faaliyetleri ile ilgili teknik 
danşmanlk hizmetleri verilmesi (izin sürelerinin ve izin bedellerinin 
takibi, gerektiğinde izin sahalarnn kontrolü vb.), 

 Devlete ait Ağaçlandrma, Erozyon Kontrolü, Sel Kontrolü, 
Entegre Mikro Havza Projeleri yapm, 

 Özel ağaçlandrma proje ve uygulamasnn yaplmas, 
 Orman alanlar üzerinde faaliyeti olan firmalara (maden, Enerji, 

Turizm vb.) danşmanlk hizmeti verilmesi, 
 ÇED firmalarna orman alanlar için yapacaklar çevresel etki 

değerlendirmesinde danşmanlk hizmeti verilmesi, ÇED raporunda 
bulunmas gereken Rehabilitasyon Projesinin düzenlenmesi, 

 Orman snrlarnn aplikasyonu, taşnmazlarn ormanla ilişkisinin 
tespiti, 

 Ormanla ilgili mülkiyet davalarnda teknik danşmanlk hizmeti 
verilmesi, 

 Ağaç röleve plan yaplmas, 
 Özel Ormanlarda Amenajman Plan, Yol Şebeke Plan tanzimi, 

yaplaşma ile ilgili danşmanlk hizmeti verilmesi, 

 

Uygulamadaki Problemler ve Çözüm Önerilerimiz 

1) Orman Mühendisleri Odas’nn, yetkilendirdiği büro ve şirketlerin 
faaliyetlerinin 5531 Sayl Yasa ve buna bağl Tüzük ve Yönetmeliklere 
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uygunluğu açsndan denetim altnda tutmas, gerek hizmetlerin kalitesi ve 
gerekse sürdürülebilirliği bakmndan hayati derecede önemlidir. 

Üzülerek ifade etmek zorundayz ki; başka özel ve kamu kurumlar 
ihale şartnamelerine, kendileri için ormanclk bürolarnca hazrlanacak 
orman izin dosyas ve projeler için “Orman Mühendisleri Odasna 
onaylatma” şart koyarken, başta Orman Genel Müdürlüğü olmak üzere 
Orman ve Su İşleri Bakanlğna bağl kurumlarn, Serbest ormanclk 
bürolarnca düzenlenerek kendilerine intikal eden izin dosyas, proje vb. 
işlemlerde Orman Mühendisleri Odas onay şart aramamas Orman 
Mühendisleri Odas’nn denetim görev ve kabiliyetini önemli ölçüde 
sekteye uğratmaktadr. 

Orman Mühendisleri Odas denetiminin yetersiz kalmas sonucu, 
baz meslek mensuplar Orman Mühendisleri odasnca hazrlanan asgari 
birim fiyatlarn altnda bedelle hizmet vermektedir. Bu husus meslek 
mensuplar arasnda gizli ve haksz bir rekabete yol açmakta, büro ve 
şirketlerin emeğinin karşlğn alamamas sonucunda skntya düşmesine 
hatta bazlarnn faaliyetlerini sürdüremez hale gelmesine neden 
olmaktadr.  

Ayrca bu durum Orman Mühendisliğinin Meslek yasamzla 
arzulanan saygnlğnn tesisini olumsuz yönde etkilemektedir. 

Çözüm önerimiz 

 Öncelikle başta Orman Genel Müdürlüğü olmak üzere Orman ve 
Su İşleri Bakanlğna bağl kurumlarn, serbest ormanclk bürolarnca 
düzenlenerek kendilerine intikal eden izin dosyas, proje vb. işlemlerde 
Orman Mühendisleri Odas onay şart aramas bütün idari ve hukuki 
yollara başvurularak sağlanmaldr. 

 Orman Mühendisleri Odasnn mevcut denetim yaps 
güçlendirilerek daha etkin bir denetim mekanizmas kurulmaldr. 

 Bu hususta uygulanacak cezalar caydrc olacak ölçüde 
artrlmaldr. 

2) Bilindiği üzere “Ormanclk ve Orman Ürünleri Bürolarnn 
Kuruluş Ve Çalşma Esaslar Yönetmeliği’nin” 42. Maddesinde 
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18.07.2012 tarihli Resmi Gazetede yaynlanan değişiklikle “meslek 
mensuplar 4734 Sayl yasaya göre ihale yapan kurumlara odann 
belirlediği asgari ücret tarifesi altnda teklif veremez” hükmü getirilmiş 
olmasna rağmen baz meslek mensuplar, disiplin cezas almay göze 
alarak kurumlarn yaptklar ihalelerde odann belirlediği asgari ücretin 
altnda fiyat vermeye devam etmektedirler. 

Bu meslek mensuplar özellikle büyük ihalelerde düşük fiyat vererek 
ihale alma yolunu seçmekte “bir yl yetecek birkaç ihale alaym verilecek 
üç veya alt ay ceza önemli değil” mantğ ile hareket etmektedirler. Bu 
davranşlar özellikle yln son aylarndaki ihalelerde daha fazla 
görülmektedir zira yln sonunda alnacak üç aylk ceza iş mevsiminin 
başladğ tarihlerde sona ermektedir. 

Bu durum büro ve şirketler arasnda haksz rekabete yol açmakta, 
yaplan mühendislik hizmetinin kalitesini düşürmekte ve mevzuata uygun 
hareket eden büro ve şirketlerin mağduriyetine neden olmakta, dolaysyla 
orman mühendisliği özel sektörünün sağlkl gelişimini olumsuz 
etkilemektedir. 

Çözüm önerimiz 

 İhale yapan kurumlarn ödeme yapmak için ihale konusu işlere 
OMO onay şart getirmesi sağlanmaldr. Bu durumda OMO’ nn asgari 
birim fiyatlarnn altnda teklif vererek ihale alan büro ve şirketlere ödeme 
yaplmayacağ için konu kendiliğinden çözülmüş olacaktr. 

 Bütün birimlerde yaplacak İhalelerde snr değer uygulamasnn 
kural haline getirilmesi sağlanmaldr. Çünkü OMO birim fiyatlar 
belirlenirken, birim fiyatn olas snr değerin üzerinde olmamasna dikkat 
edilmektedir, bütün ihalelerde snr değer uygulamas yapldğ takdirde, 
OMO birim fiyatnn altnda teklif verenler otomatik olarak snr değerin 
de altnda kalacağndan ihale alamayacak, bu şekilde sorun kökünden 
çözülmüş olacaktr. 

 Oda mevzuatnn değiştirilerek soruşturmalar çok ksa sürede 
sonuçlandrlmal ve uygulanacak cezalar caydrc olacak şekilde 
artrlmaldr. 
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  3)  OMO birim fiyat cetvelinde sadece Sel Kontrol Projesiyle ilgili 
birim fiyatlarn içerisinde toprak profil yerlerinin tespiti, toprak 
profillerinin açtrlmas ve yetişme ortam etüt çizelgesinin doldurulmas 
işlemlerinin bedelleri mevcut olup, diğer proje yapm bedellerinde bunlara 
ait birim fiyat bulunmamaktadr.  

Sel Kontrolü Uygulama Projesi haricindeki Proje ihalelerinde 
idarenin belirlediği iş kalemleri oda birim fiyat cetvelinde 
bulunmamaktadr. 

Örnek: Orman yol ağ plan ihalesinde; 1/25000 ölçekli haritalarn 
ve meşçere haritalarnn saysallaştrlmas, mevcut orman yollar ile köy 
ve şehirleraras yollarn taslak plana aktarlmas gibi iş kalemleri 
bulunduğu halde OMO birim fiyat cetvelinde bu gibi iş kalemleri 
bulunmamaktadr 

Bu durum ihaleye sunulacak tekliflerin hazrlanmasnda ve bu 
tekliflerin OMO birim fiyatlarna göre durumunun tespitinde belirsizlik 
oluşturmaktadr. 

Çözüm önerimiz: 

 İdarelerin ihaleli işler için belirlediği iş kalemlerinin OMO birim 
fiyat cetvelinde de toplu olarak bulunmas sağlanmaldr. 

 4)  Özellikle Ağaçlandrma, sel kontrolü uygulama, ÇAP vb. proje 
yapm ihalelerinde ön etüt shhatli yaplmadan ihaleye çkldğ için, 
ihaleyi alan meslek mensuplar ihaleye çklan bütün alanda etüt çalşmas 
ve potansiyel alan tespiti yapmakta, akabinde gerektiğinde toprak profili 
açlmaktadr. Etüt ve Toprak profili açlan alanlarda baz teknik 
gerekçelerle proje sahasndan düşülmektedir. Dolays ile hem bu işlem 
için yaptğ masrafn karşlanmamas hem de bu çalşma sonucunda 
genellikle proje alannda eksilme olmas nedeniyle mağduriyetler 
yaşamaktadr. 
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Çözüm önerimiz 

 Proje ihalelerini yapan OGM ve ÇEM Genel Müdürlüğü ile 
görüşülerek potansiyel alan tespiti ve ön etüt işinin ya ayr ihale edilerek 
yaptrlmas veya ihale birim fiyatlarna eklenmesi sağlanmaldr. 

 Bu konuda sağlanan mutabakata göre OMO birim fiyat cetveli de 
değiştirilmelidir. 

 

SONUÇ 

Malum olduğu üzere, 5531 Sayl Kanunun yürürlüğe girmesinden 
sonra,  Orman idaresi ve baz kurumlar orman mühendisliği mesleki 
hizmetlerini 4734 Sayl Kanuna göre serbest çalşan ormanclk büro ve 
şirketlerinden satn almaya başlamşlardr. 

Mesleki hizmetlerin serbest piyasadan satn alnmas 
uygulamalarnda ilgili kanun ve ikincil mevzuatlarn yeni olmas nedeni ile 
genellikle bilgi eksikliğinden dolay baz hatalar yaplmaktadr. Bu 
hatalarn odamz ve orman idaresinin işbirliği ile merkez ve taşrada 
yaplacak seminer vb. çalşmalarla giderilmesi sağlanmaldr. 

Faaliyetlerinde meslek yasamza ve ilgili mevzuatmza uymayan 
meslek mensuplar ile ilgili disiplin soruşturmalarnn, daha ksa sürede 
sonuçlandrlmas ve uygulanacak cezalarn caydrc olmas için Oda 
mevzuatmzn disiplin hükümlerinde gerekli düzenleme yaplmaldr. 

Orman Mühendisliği mesleki faaliyet konularnda özel uzmanlk 
gerektiren (Odun dş ürünler ile av ve yaban hayvanlarnn teşhisi, tespiti, 
envanter ve yönetim planlar, yetişme muhiti analizleri vb.) konular 
belirlenerek Orman İdaresi ve Odamz tarafndan müştereken teorik ve 
uygulamal eğitimler sonunda başarl olan meslektaşlarmza uzmanlk 
belgesi ile beraber yetki belgesi verilmelidir.(Girgin, sempozyum 2013) 

Başta orman idaresi olmak üzere, diğer kamu kurum ve 
kuruluşlarnn serbest meslek mensuplarndan meslek yasamz 
kapsamndaki konularda yaptklar mesleki hizmet almlarnda, 
mühendislik mesleki çktlarnn mutlaka OMO vizeli olmas şart 
aranmaldr. 
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Geldiğimiz nokta çok önemli olmakla birlikte, daha kat etmemiz 
gereken çok mesafe olduğunu, bu mesafeyi odamzla Orman ve Su İşleri 
Bakanlğnn bütün birimlerinin değişik mülahaza ve farkllklara 
baklmakszn yapacağ samimi işbirliğine dayal çalşmalarla, birlikte 
aşmamz gerektiğine inanyoruz. 

Kaynaklar 

1-29/06/2006 tarih ve 5531 sayl Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve 
Ağaç işleri Endüstri Mühendisliği Hakknda Kanun. 

2- OMO -2023’ e doğru 2. Doğa ve Ormanclk Sempozyumu-2013 

3-08/04/2009 tarih ve 27194 sayl Resmi Gazetede yaymlanan “Ormanclk ve Orman 
Ürünleri Bürolarnn Kuruluş ve Çalşma Esaslar Yönetmeliği)  
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ORMAN KAYNAKLARI PLANLAMASI 

 

Ylmaz BİLENSOY 
Orman Yüksek Mühendisi 

ANÇEO Anadolu Çevre Ormanclk Haritaclk İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti. 
anceo@ttmail.com 

 

 

 ÖZET 

Dünya nüfusunun hzl artşna paralel olarak ortaya çkan ve doğadaki 
bozulmalar olarak saylabilecek aşr otlatma, kesim, orman açma ve flora tüketimi ile 
aşr avlanma ve habitat bozulmasyla ortaya çkan fauna kayplar, cansz kaynaklarn 
aşr ve kontrolsüz kullanmla yok olmas, dünyamz hzla artan bir kaynak yoksulluğu ile 
karş karşya getirmektedir.  

Diğer taraftan üretimi artrmak için kullanlan gübreler, zirai mücadele ilaçlar, 
deterjanlar, petrol artklar, radyoaktif döküntüler ve bilgi toplumuna erişen 
insanoğlunun yarattğ yaygn bir şehirleşme, altyap sorunlar, turizm basks, doğaya 
yaylan mimari ve ticari faaliyetlerle hava, su, toprak, gürültü ve görüntü kirliliği 
günümüz insannn aşr hassasiyetle üzerinde durduğu konulardr.  

Günümüzde bütün dünyada başta biyolojik çeşitlilik olmak üzere, bütün doğal 
ve kültürel varlklarn korunmas için tedbirler alnmas çalşmalar dünya gündemin 
ön sralarnda yer almaktadr.  

Bu çerçevede ülkelerde iç yasal düzenlemeler ve uygulamalar yaplmasnn yan 
sra çeşitli milletleraras anlaşma ve sözleşmeler uygulamaya konulmakta ve bunlar 
takip edecek kuruluşlar oluşturulmaktadr. 

Ekosistem Tabanl Fonksiyonel Amenajman Planlar biyolojik çeşitliliğin 
korunarak ormanlarn işletilmesine olanak sağlayan bir planlama yaklaşm,  korunan 
alan planlamalar (UDGP) ise Ülkemizin doğal, kültürel ve rekreasyonel kaynak 
değerlerine sahip köşelerini barndran Milli Park ve diğer alanlarnn korunarak 
devamllğnn sağlanmas ve bu sahalara olan farkl kullanm taleplerinin kontrollü ve 
planl bir anlayş içinde karşlanabilmesi ve buralarn koruma kullanma dengesi 
içerisinde gelecek kuşaklara bir miras olarak braklabilmesi amacyla yaplan 
planlardr. 
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 GİRİŞ 

Ülkemizde planl ormanclğa geçiş, 1963 ylnda ilk dönem orman 
amenajman planlarnn hazrlanmas ve uygulamaya aktarlmas ile 
başlamş, 1963-1972 yllar arasnda Ülkemizdeki bütün ormanlarn 
Amenajman Planlar bitirilmiştir.  

1963 ylndan sonra yaplan Orman Amenajman Planlarnda, 
koruma altna alnan alanlar dşnda kalan ormanlar üretim orman olarak 
planlanmş, 1980 ylndan sonra Orman Amenajman Planlar yaplrken 
yetişme ortam kötü ve sosyal baskl alanlar “Muhafaza Karakterinde 
Orman İşletme Snf” ad altnda ayrlarak üretim dşnda braklmştr.  

Gelinen süreçte ekosistemlerin ve biyolojik çeşitliliğin korumas 
konularnda artan bilinç ve toplumsal hareketler sonucunda işletme 
amaçlar da değişmiş, dünyada ve ülkemizdeki ormanlardan beklenen 
fayda ve fonksiyonlarn değişmesi sonucu, Orman Amenajman Plan 
yapmnda da yeni arayşlar ortaya çkmştr. 

 Doğal kaynaklarn, özellikle de ormanlarn korunmas ve 
yönetilmesi sürecinde her ulus sadece kendi ülkelerindeki koruma 
faaliyetlerinin yeterli olmadğn, dünya ekosisteminin muhafazasnn 
gerektiğini anlamş ve bir araya gelmenin zorunlu olduğuna inanmşlardr. 
Bu çerçevede doğal kaynaklarn korunmas konusunda dünya genelinde 
gelişmeler yaşanmş olup,  03-14 Haziran 1992 tarihleri arasnda Rio De 
Janerio'da yaplan "Bileşmiş Milletler Çevre ve Kalknma Konferans" 
çevre ve kalknma konularnda ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarnn 
global düzeyde ilk kez bir araya getiren toplant olmas ve çok önemli beş 
temel belgeyi ortaya çkarmas nedeniyle ayr bir önem taşmaktadr.  

Bu temel belgeler srasyla; 

- Rio Deklarasyonu 

- Gündem 21 

- Orman Prensipleri 
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- İklim Değişikliği Sözleşmesi 

- Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi'dir. 

 

 1963 ylndan 1990‘larn sonlarna kadar uzun yllar odun üretimi 
eksenli klasik ormanclk anlayş ile devam eden orman amenajman plan 
yaklaşm, taraf olduğumuz uluslararas sözleşmeler gereği doğal 
kaynaklarn sürdürülebilir şekilde planlanmas ve işletilmesi zorunluluğu 
çerçevesinde 1995 sonras ve özellikle de 2000‘li yllarn başndan itibaren 
yerini biyolojik çeşitliliğin korunarak ormanlarn işletilmesine olanak 
sağlayan “Ekosistem Tabanl Çok Amaçl Planlama (ETÇAP)” 
yaklaşmna brakmş, ormanlarn sunduğu ekonomik değerlerin yannda, 
ekolojik ve sosyal değerlere ilişkin olarak da envanter, planlama ve 
işletmecilik faaliyetlerinde admlar atlmştr. 

Bu anlayş 2008 ylnda hazrlanan yeni orman amenajman plan 
yönetmeliği ile de yasal dayanağn da kazanmştr. 

 

Bu çerçevede; ormanlarnn 3 temel fonksiyonunun olduğu kabul 
edilmiştir. Bunlar : 

1- Ekolojik, 

2- Ekonomik, 

3- Sosyal fonksiyonlardr. 

 

“Orman Kaynaklar Yönetimi” ve buna bağl olarak da “Orman 
Kaynaklarnn Planlamas” gerçekleştirilirken mutlak suretle bu üç temel 
fonksiyon dikkate alnmal ve tüm çalşmalar bu üç temel bileşen üzerine 
inşa edilmeli, ekonomik, ekolojik ve sosyo-kültürel değerleri ihtiva eden 
ve dolaysyla karmaşk yap gösteren planlama, geliştirilecek bilgisayar 
destekli modelleme ile hazrlanmal ve ekonomik verilere ve analizlere 
dayal bir işletme plan şekline dönüştürülmelidir. 
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1963-1972 yllar arasnda 10 - 20 yllk periyotlarla düzenlenen 
amenajman planlar 1987 ylna kadar devlet eliyle yaplmş, devam eden 
süreçte Amenajman Planlar ile ilgili gelişmeler ve yönetmelik değişikleri 
olmuş ve 1987-1988 yllarndan itibaren amenajman planlar özel sektör 
kuruluşlarna da yaptrlmaya başlanmştr. 

Korunan alan planlamalarnda (UDGP) ise 1958 ylndan 2873 sayl 
Milli Parklar Kanunu’nun yürürlüğe girdiği 1983 ylna kadar geçen 25 
yllk süreçte, 6831 sayl Orman Kanunu’nun 25. maddesine göre ilan 
edilen 17 adet milli parktan sadece 10 adedinin uzun devreli gelişme 
planlar hazrlamştr. 

ABD Milli Parklar Dairesinin işbirliği ve Milletleraras Kalknma 
Dairesinin yardmlar ile 1960’ l yllarn sonlarnda (1968-1969) başlanp, 
1971 ylnda tamamlanan bu planlar, koruma tedbirleri, korunan alanlardan 
halkn yararlanmas, geliştirme, tanmlama, genel idare ve milli park 
hizmetlerinde bir makro plan karakterinde rehber olarak kullanlacak, nihai 
bir plandan çok teklif ve gelişmeleri tespit eden bir tavsiye planlardr. Bu 
dönemde uzun devreli gelişme planlar, sahann ilan çalşmalar ile birlikte 
eş zamanl olarak hazrlanmş ve sahaya ilişkin bilimsel araştrmalar daha 
sonraya braklmştr.  

1971 ylndan 1990’l yllara kadar yaklaşk 20 yl planlama 
çalşmalarnn duraksama dönemine girdiği bir süreçtir. 

2873 sayl Milli Parklar Kanunu’nun yürürlüğe girdiği 1983 
ylndan sonra, 1991 ylnda Başkomutan Tarihi Milli Park Uzun Devreli 
Gelişme Plan, 1971 ylnda yaplan planlar baz alnarak hazrlanmştr. 

1990’l yllarn başlarnda uzun devreli gelişme planlarnn yapm 
işlerinin özel sektör kuruluşlarna ve üniversitelere de ihale edilmesi 
benimsenmiş ve 1993 ylndan itibaren sahalarn uzun devreli gelişme 
planlar özel sektör kuruluşlarna da yaptrlmaya başlanmştr.  
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 Ulusal Ölçekte Ormanclk Yönetim Planlar Yapm 
Süreci/Metodu 

Yaşadğmz çevrenin araştrlmas, korunmas, planlanmas ve 
gelecek nesillere yaşanabilir dünyann braklabilmesi disiplinler aras bir 
yaklaşmla yürütebilecek bir eylemler bütünüyle mümkün olmakta, 
disiplinler aras bir çalşmay gerektirmektedir.  

Orman kaynaklar, işletme ormanlar için orman amenajman 
planlar, korunan alanlar için de uzun devreli gelişme planlar/gelişme 
planlar/yönetim planlar ile yönetilmektedir. Orman amenajman planlar 
kamu ve özel sektör araclğ ile orman amenajman heyetleri tarafndan, 
korunan alan planlar ise yine kamu ve özel sektörde; değişik uzmanlardan 
disiplinler aras bir çalşma ile gerçekleştirilmektedir. 

 Uluslararas ormanclk politikalarndaki gelişmeler ve taraf 
olduğumuz sözleşmelerin yansmalar Türkiye’nin ulusal ölçekte 
ormanclk politikalarn ve planlama anlayşn da etkilemiştir. Bu 
bağlamda hazrlanan ormanclk ana plan, ulusal kalknma planlar ve 
ulusal ormanclk programyla uzun süreli stratejik ormanclk amaçlar 
ortaya konulmuştur.  Ana planda orman ürünleri ve ormanclk 
hizmetlerine olan ihtiyacn yetişme ortam ve ulusal ekonominin 
olanaklarnn el verdiği ölçüde ve asgari masrafla karşlamak ormanclk 
sektörünün amac olarak belirlenmiştir. 

Kalknma plannda ise ormanlarn doğal dengenin korunmas, 
iyileştirilmesi, ülke refahna olan katksnn azami seviyeye ulaştrlmas 
gözetilerek planlanmas, işletilmesi, genişletilmesi ve geliştirilmesi 
şeklindedir.  Ormanlarn korunmas, geliştirilmesi ve orman 
kaynaklarndan çok amaçl yararlanma ülkemiz için ulusal ormanclk 
amaçlarn oluşturmaktadr. Ülkemizin ulusal ormanclk programnda yer 
alan bu amaçlarn gerçekleştirilebilmesi için; 
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 Süreklilik, 

 Biyolojik çeşitliliğin korunmas, 

 Çok amaçl yaralanma, 

 Verimlilik, 

 İktisadilik, 

 Katlmclk, 

 Şeffaflk (açklk), 

İlkelerinin yerine getirilmesi gerekir. 

Bunlardan biyolojik çeşitliliğin korunmas, katlmclk ve şeffaflk 
geleneksel ormanclk ilkelerine eklenmiş yeni ulusal ormanclk 
prensipleridir.  

Plan yapm ve uygulamalarnn etkin olabilmesi için yerel halkn ve 
ayn zamanda diğer ilgi çkar gruplarnn (paydaşlar) orman kaynaklarna 
olan beklentilerinin belirlenmesi gerekmektedir. Bu bilgiler işletme 
amaçlarnn ve koruma hedeflerinin daha isabetli olarak belirlenmesi için 
teknik bir zorunluluktur.  

Milli Park kriterleri, genel politika ve stratejilere uygun olarak 
hazrlanacak Milli Park planlamasnn amac ise; park oluşturan doğal, 
kültürel ve rekreasyonel kaynak değerlerinin korunmas, geliştirilmesi ve 
devamllğ ile kaynak, manzara ve yönetim bütünlüğü sağlayacak plan 
kararlarnn tespit edilmesidir. 

2873 sayl Milli Parklar Kanununun İşletme başlkl 4. maddesinde 
“Bu Kanun hükümlerine göre milli park olarak belirlenen yerlerin özellik 
ve nitelikleri gözönünde tutularak, koruma ve kullanma amaçlarn 
gerçekleştirmek üzere, kuruluş, geliştirme ve işletilmelerini kapsayan 
gelişme plannn, ilgili bakanlklarn olumlu görüşleri ve gerektiğinde fiili 
katklaryla, Orman ve Su İşleri Bakanlğnca  hazrlanacağ ve yürürlüğe 
konulacağ.” hükme bağlanmştr. 
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Uzun devreli gelişme planlar analiz, sentez ve planlama olmak 
üzere üç aşamadan oluşmaktadr.  

Analiz bölümünde arazi çalşmalar ve daha önce yaplmş olan 
çalşmalardan elde edilen verilerin değerlendirmesi yaplarak mevcut 
durum ortaya konulmakta, halihazr haritalara aktarlarak bilgi paftalar 
oluşturulmaktadr. Bu bölümde, sahaya ilişkin coğrafi mevkiinin 
tanmlanmas, ulaşm imkanlar, iklim, jeolojik, jeomorfolojik, hidrolojik 
ve hidrojeolojik özellikler, toprak yaps, biyolojik yap (flora, fauna, 
vejetasyon, ekolojik yap), doğal, kültürel, tarihi ve arkeolojik değerler ile 
peyzaj özellikleri, turizm etkinlikleri, mevcut arazi kullanm durumu, 
demografik yap, sosyo-ekonomik yap, mülkiyet durumu, teknik ve sosyal 
alt yap durumu, bölgeye yönelik projeler ve çevre sorunlar detayl bir 
şekilde incelenmekte ve bilimsel veri taban oluşturulmaktadr. 

Sentez bölümünde tüm bu veriler genel olarak değerlendirilmekte ve 
birbirleriyle ilişkilendirmesi yaplarak sahaya ilişkin sorun tanmlamas 
yaplmaktadr. 

Planlama bölümünde ise, analitik ve sentez bölümü sonuçlarna 
göre planlama alanna ilişkin bölgeleme yaplarak, her bölgenin 
özelliklerine göre koruma, kullanma, geliştirme ve yönetim kararlar 
alnarak, arazi kullanm kararlarnn belirlendiği plan karar ve hükümleri 
üretilmektedir. 

Kanunun 8. maddesi ile Milli Parklar Yönetmeliğinin 23 (a) 
maddesinde “Milli Park ve Tabiat Parklarnn Gelişme Planlar 
kesinleşmeden sahada herhangi bir iznin verilemeyeceği ifade edilmiş 
olup, herhangi bir kullanm, yap ve tesisin gerçekleştirilebilmesi için 
öncelikle uzun devreli gelişme planlarnn yaplmas zorunludur. 
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Şekil 1 : Model Arazi Yönetim Plan Yapm Süreci (Prof. Dr. Emin Zeki 

BAŞKENT ve ark. tarafndan hazrlanmştr) 

 

Şekil 2 : Orman Fonksiyonlar -Zonlama 
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5531 Sayl Yasa ve Ormanclk Bürolar 

Serbest ormanclk bürolarnn kurulmas ile Orman Mühendislerinin 
devlet kurumlar dşnda da çalşmalarna imkân sağlayan ve 2006 ylnda 
yürürlüğe giren 5531 sayl “Orman Mühendisliği, Orman Endüstri 
Mühendisliği Ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakknda Kanun”un 
4. maddesinde Orman Mühendisliği mesleğinin çalşma konular 
belirtilmiş, Orman Amenajman Planlar ile Millî parklar, orman içi 
dinlenme ve mesire yerleri ile orman içi rekreasyon alanlarnn tespit, 
tefrik, envanter ve düzenlenmesi, rekreasyon yönetimi ve işletmeciliği, 
uzun devreli gelişme plân çalşmalar ve ağaç röleve plânlarnn yaplmas 
meslek konular içinde yer almştr. 

Bu çerçevede Merkezi Ankara’da bulunan ANÇEO Anadolu Çevre 
Ormanclk Haritaclk İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti. orman planlama ve 
çevre konularnda hizmet veren bir danşmanlk şirketidir.  

Şirketimiz özellikle orman envanteri ve yönetimi planlamas, 
biyolojik çeşitliliğin korunmas ve korunan alan yönetimi, diğer sektörlerin 
ormanclkla ilgili hususlarnda ormanclk hizmetleri sağlamaktadr.  

Şirketimiz aşağdaki konularda faaliyetlerini sürdürmektedir. 

 Orman Envanteri ve Planlama, 
 Ulusal Orman Envanteri, 
 Havza Entegre Projeleri 
 Milli Park Uzun Devreli Gelişme Planlar, 
 Tabiat Parklar Gelişme Planlar  
 Tabiat Koruma Alanlar Yönetim Planlamas, 
 Mesire Yerleri Gelişme Planlar, 
 Biyolojik Çeşitlilik Envanter Çalşmalar, 
 Yaban Hayat Geliştirme Sahalar Planlar, 
 Saha Haritalama, 
 Hava Fotoğraf Yorumlama, 
 Orman Fonksiyonlar Haritalama, 
 Biyoçeşitlilik Koruma, 
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 Danşmanlk, Uzman Görüşleri, 
 Dijital Haritaclk, GIS 

2008 ylnda kurulan ANÇEO kurulduğu günden bu yana birçok 
proje çalşmasn gerçekleştirmiş olup bunlarda özellikli olanlar aşağda 
sunulmuştur.  

 Bursa / Orhaneli Orman İşletme Müdürlüğü  
 Büyükorhan, Karncal ve Orhaneli Orman İşletme Şefliklerine ait 
Ekosistem Tabanl Fonksiyonel Orman Amenajman Planlarnn ve 
Haritalarnn Yaplmas 

 Bursa/Orhaneli Orman İşletme Müdürlüğü  
 Harmanck, Knk ve Meyran Orman İşletme Şefliklerine ait 
Ekosistem Tabanl Fonksiyonel Orman Amenajman Planlarnn ve 
Haritalarnn Yaplmas 

 Edirne Orman İşletme Müdürlüğü 
 Uzunköprü ve Edirne Orman İşletme Şefliklerine ait Ekosistem 
Tabanl Fonksiyonel Orman Amenajman Planlarnn ve Haritalarnn 
Yaplmas 

 Orman ve Su İşleri Bakanlğ 6. Bölge Müdürlüğü Burdur 
Şube Müdürlüğü 
  Sğla Orman Tabiat Koruma Alannn Flora ve Fauna Araştrlmas  

 Erzurum/Oltu Orman İşletme Müdürlüğü  
  Oltu, Olur, Narman ve Hisar Orman İşletme Şefliklerine ait 
Ekosistem Tabanl Fonksiyonel Orman Amenajman Planlarnn ve 
Haritalarnn Yaplmas 

 Orman ve Su İşleri Bakanlğ Çölleşme ve Erozyonla 
Mücadele Genel Müdürlüğü 
  Yukar Göksu Sazak-Afşar Mikrohavzas, Hüseyinli-Belenyurdu 
Mikrohavzas, Başlamşl-Kocadere Mikrohavzas Entegre Rehabilitasyon 
Projesi 

 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Etüt Planlama ve Tahsisler 
Dairesi Başkanlğ 
  Ilsu Baraj Biyolojik Çeşitlilik Koruma, Kullanma ve İzleme Projesi 
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 Orman ve Su İşleri Bakanlğ Doğa Koruma ve Milli Parklar 
Genel Müd. 

Kars İl Şube Müdürlüğü 
  Susuz Aygr Gölü ve Digor Çal Gölü Sulak Alan Alt Havzas ve 
Biyolojik Çeşitlilik Araştrmas Projesi 

 Orman ve Su İşleri Bakanlğ Doğa Koruma ve Milli Parklar 
Genel Müdürlüğü 
  Marmaris Milli Park Uzun Devreli Gelişme Revizyon Plan  

 Çevre ve Orman Bakanlğ Özel Çevre Koruma Kurumu 
Başkanlğ 
  Gölbaş Özel Çevre Koruma Bölgesi Habitat ve Tür Koruma İzleme 
Projesi 

 Kastamonu İl Çevre ve Orman Müdürlüğü 
  Yaban Hayat Geliştirme Sahalar Hzl Alan Değerlendirmesi 

 UNDP TÜRKİYE Birleşmiş Milletler Kalknma Program 
Türkiye  
  Küre Dağlar Milli Park ve Tampon Zonu Hzl Alan 
Değerlendirmesi 

 Orman ve Su İşleri Bakanlğ Doğa Koruma ve Milli Parklar 
Genel Müdürlüğü 
  Çamkoru Tabiat Park Uzun Devreli Gelişme Plan 

 Artvin/Yusufeli Orman İşletme Müdürlüğü  
  Yusufeli ve Altparmak Orman İşletme Şefliklerinin Ekosistem 
Tabanl Fonksiyonel Amenajman Plan ve Haritalarnn Yaplmas 

 Orman ve Su İşleri Bakanlğ Doğa Koruma ve Milli Parklar 
Genel Müdürlüğü 
  Ağaçbaş Tabiat Park Uzun Devreli Gelişme Plan 
 2016-2017 yllarnda Beydağlar Sahil Milli Park (Olimpos) Özel 
Amenajman Plan yine Şirketimiz tarafndan gerçekleştirilecektir. 
 

 SONUÇ 

Ülkemizde doğal kaynaklar üzerindeki baskya rağmen, Türkiye’nin 
doğal alanlarnn önemli bir ksmn koruyabilmiş olmas, kurumsal ve 
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hukuki anlamda 50 yl aşkn doğa koruma geleneğinin bulunmas, 
özellikle gönüllü kuruluşlarn koruma projelerine ve faaliyetlerine 
katlmas ve giderek karar süreçlerinde etkili olmas, uluslar aras 
sözleşmelere taraf olunmas ve uluslar aras ilişkilerin güçlenmesi, 
Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne uyum sürecinde doğa koruma konusundaki 
avantajlar olarak görülmektedir. 

Ülkemizin doğal ve kültürel yönden zengin köşelerinin etkin bir 
şekilde korunabilmesi ve gelecek nesillere aktarlabilmesi için, ülkemizin 
genel politikalar, stratejileri, hedef ve amaçlar ile bütünleşerek, koruma 
kullanma dengesi çerçevesinde Bakanlklar aras işbirliği ve gerek Milli 
Parklar Kanununda gerekse konuyla ilgili diğer kanunlarda gerekli yasal 
düzenlemelerin ve değişiklerin yaplmas, sorumluluklarn paylaşlmas, 
korunan alanlarn sürdürülebilir kullanmnn sağlanabilmesi için entegre 
yönetim planlarnn hazrlanmas ve korumaya ayrlacak doğal ve kültürel 
değerlerin envanterlerinin süratle tamamlanmas gerekmektedir. 

Bu çalşmalarda üniversiteler, meslek odalar ve sivil toplum 
örgütleri ile yerel yönetimlerin ve halkn katlmnn sağlanmas da 
önemlidir. 
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KONGRE 
“5531 SAYILI MESLEK YETKİ KANUNUN 10.YILI 

KONGRESİ” 
( 2006-2016) 

02-03 Aralk 2016, Ankara 
__________________________________________

__________ 
 

SONUÇ BİLDİRİSİ 
 

Orman Mühendisleri Odas tarafndan “5531 sayl Kanunun 
Ormanclk ve Orman endüstrisi Yüksek Eğitim ve Öğretimine 
Katklar” konusunda düzenlenen ve İstanbul Üniversitesi, Karadeniz 
Teknik Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Bartn 
Üniversitesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Kastamonu 
Üniversitesi, Orman Fakülteleri, Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi 
temsilcilerinin,   

“Kamu Kurumlarnda 5531 sayl Kanuna Yönelik Orman, 
Orman Endüstri ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hizmet 
Almlar” konusunda Orman Genel Müdürlüğü, Çölleşme ve 
Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milliparklar 
Genel Müdürlüğü ve TMMOB Orman Mühendisleri Odas 
temsilcilerinin,  

“Serbest/Serbest Yeminli Ormanclk ve Orman Ürünleri Büro 
ve Şirketleri” konusunda Serbest Ormanclk ve Orman Ürünleri Büro 
ve Şirket temsilcilerinin, 
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Konuşmac olarak katldğ“5531 SAYILI MESLEK 
YETKİ KANUNUN 10.YILI KONGRESİ 2006-2016” konulu 
kongre, 02–03 Aralk 2016 tarihlerinde Ankara’da Orman 
Mühendisleri Odas Genel Merkezinde gerçekleştirilmiştir.  

Kongrede; 29.6.2006 tarihli ve 5531 sayl Orman 
Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri 
Mühendisliği Hakknda Kanunun TBMM’de kabulünün onuncu 
ylnda;   

Oda Genel Başkan Ali KÜÇÜKAYDIN tarafndan 5531 sayl 
Kanunun tarihsel süreci; AR-GE Merkezi Başkan Eşref GİRGİN 
tarafndan mesleki haklarn korunmasnda 5531 sayl Kanunun yaptğ 
katklar konulu konferanslar verildikten sonra, 

Kanunun Ormanclk ve Orman endüstrisi Yüksek Eğitim ve 
Öğretimine katklar, üç mühendislik disiplinine ait mesleki konularda 
kamu kurumlarnda yaplan hizmet almlar ile uygulamann yapldğ 
Serbest/Serbest Yeminli Ormanclk ve Orman Ürünleri Büro ve 
Şirketlerinin geldiği nokta ve yaplmas gerekenler üzerinde, 

Konuşmaclar tarafndan 17 (onyedi) bildiri sunulmuştur.  
Konuşmaclar, oturum başkanlar, uzmanlar ve diğer 

katlmclar olarak; kongre oturumlarnda yaplan sunumlar, 
vurgulanan temel hususlar, tartşmalar, kurum temsilcilerinin 
kurumlar adna sunduklar görüş ve öneriler dikkate alnarak, aşağda 
belirtilen çktlarn, Yüksek Öğretim Kurulu’na, ilgili kamu 
kurumlarna, meslek kuruluşlarna, ormanclk ve orman endüstrisi 
alannda eğitim ve öğretim yapan yüksek eğitim ve öğretim 
kurumlarna ve kamuoyuna duyurulmas hususunda görüş birliğine 
varlmştr. 

1- 5531 sayl Orman Mühendisliği, Orman Endüstri 
Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakknda 
Kanunun, üç mühendisliğe ilişkin mesleki faaliyet konularnn 
ortalama yüzde altmş (%60) seviyesinde yüksek eğitim müfredat 
programna yanstldğ tespit edilmiş olmakla birlikte, bu seviyenin 
Kanun temel alnarak artrlmas için;  yeni müfredat programlar 
yaplrken, Kanunun Orman Mühendisleri Odasna verdiği 
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yükümlülükler dikkate alnarak Odann, mühendislerin ağrlkl olarak 
istihdam edildiği orman idaresi ile Anayasann 135 inci maddesine 
göre kamu kurumu niteliğindeki orman endüstrisi özel sektörünün üst 
meslek örgütlerinin görüşleri alnmal ve toplantlara katlmlar 
sağlanmal, müfredat program hazrlanmas yöneticilerin keyfine 
braklmamal, 

2- Fakültelerde seçmeli derslerin çok fazla olduğu, bu dersler 
5531 sayl Kanun bağlamnda değerlendirilerek saylar azaltlmal ve 
böylece daha çok sayda öğrencinin ayn konular seçmeleri sağlanarak 
mezunlarda bilgi beraberliği sağlanmal, 

3- Fakültelerin 2 inci ve 3 üncü snflarnda yaplan öğrenci 
stajlarndan; özellikle son stajn Serbest Ormanclk ve Orman Ürünleri 
Büro ve Şirketlerinde yaplabilmesi için, fakültelerin staj yönerge veya 
yönetmeliklerinde gerekli düzenleme yaplmal, 

4- Orman Endüstri Mühendisi ile Ağaç İşleri Endüstri 
Mühendislerinin mesleki konularyla ilgili olmak üzere; orman 
idaresinin dşndaki kamu kurumlarnda Belediyeler, Ekonomi 
Bakanlğ, Gümrük ve Ticaret Bakanlğ, Çevre ve Şehircilik 
Bakanlğ, Adalet Bakanlğ, Ticaret ve Gümrük Bakanlğ Devlet 
Malzeme Ofisi vb. görevleri ile ilgili alanlarda çalştrlmas, ihale 
şartnamelerinde aranmas, yap denetiminde yer almas için, Oda 
tarafndan resmi girişimlerde bulunulmal,  

5- Orman Mühendisleri Odasnca; Orman ve Su İşleri 
Bakanlğ ana hizmet birimleri olan Doğa Koruma ve Milliparklar 
Genel Müdürlüğü, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü  
ile bağl kuruluşu Orman Genel Müdürlüğünde, 5531 sayl Kanun ve 
ikincil mevzuatnn uygulanmasna yönelik ve uygulamada 
birlikteliğin sağlanmas için periyodik bilgilendirme toplantlar 
yaplmal,  

6- 5531 sayl Kanunun uygulama yönetmeliklerinde gelişen 
şartlara paralel olarak gerekli değişikliklerin yaplabilmesi için; Orman 
Mühendisleri Odas, Orman Genel Müdürlüğü, Doğa Koruma ve 
Milliparklar Genel Müdürlüğü, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele 
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Genel Müdürlüğü temsilcileri ile birlikte yönetmelikler üzerinde ortak 
çalşmalar yaplmal, 

7- 5531 sayl Kanunun 4’üncü maddesindeki mesleki faaliyet 
konularnda serbest rekabet piyasasnn gelişmesi ve daha çok meslek 
mensubunun ihaleye girerek iş bitirme belgesi hak etmesi için; Orman 
idaresince, birim fiyat esasna dayal küçük ölçekli ihale dosyalar 
hazrlanmal ve yalnzca serbest ormanclk büro ve şirketlerinin 
katlacağ mühendislik hizmet alm ihaleleri yaplmal, 

8- Orman idaresince; ihale mevzuatnda belirtildiği şekilde iş 
tanm yaplmadan, say ve çalşma şartlar belirtilerek, dolayl yoldan 
bünyesine personel almna yönelik danşman orman mühendisi ad 
altnda orman mühendisi alm ihalesi yaplmamal,  

9- Orman idaresi, bünyesine memur veya sözleşmeli statüde 
orman mühendisi, orman endüstri mühendisi ve ağaç işleri endüstri 
mühendisi alnmasnda Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlğ gibi 
daha duyarl olmal, 

10- 5531 sayl Kanunun 4 üncü maddesindeki üç mühendislik 
disiplinine ait mesleki faaliyet konularnda yaplacak hizmeti alm 
ihalelerine ilişkin idari şartnamede;  

a) Şartnamenin 7 inci maddesi (h) bendine, ihaleye yalnzca 
serbest meslek mensuplarnn kurduklar, Odadan tescilli Serbest 
Ormanclk ve Orman Ürünleri Büro ve Şirketlerinin girebileceği 
hüküm konulmal,  

b) Kaliteli mühendislik hizmeti üretilmesi için, idari 
şartnamenin snr değere ilişkin 33 üncü maddesine “Teklifi snr 
değerin altnda olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 
inci maddesinde öngörülen açklama istenmeksizin reddedilecektir.” 
ifadesi yazlmal,  

c) Mühendislik hizmeti alm ihalelerine ait ihale 
dokümanlarnda, ihaleli işlerde firmalarca çalştrlacak ruhsatl 
mühendislere, Oda asgari ücret tarifesine göre ödeme yaplacağ 
belirtilmeli,  
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11- 5531 sayl Kanundaki mühendislerin ürettikleri mesleki 
hizmet çktlar, Orman Mühendisleri Odasnn mesleki denetimine 
(vize) tabi tutulmal ve başta orman idaresi olmak üzere kamu 
idareleri, bu dosyalar teslim alrken kontrol etmeli,  

12- Orman idaresi ile Orman Mühendisleri Odas; 4734 sayl 
Kanunun 13 üncü maddesi (b) bendinin (2) numaral alt bendinde 
hizmet almlar için öngörülen, yaklaşk maliyeti üst limit tutarnn dört 
katnn altnda kalan danşmanlk hizmetlerinin hizmet alm 
ihalelerinde iş deneyim belgesi aranmamas için, Hizmet Alm 
İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 29 uncu maddesinin 2 inci 
fkrasnn yürürlükten kaldrlmas yönünde ortak girişimler yapmal,   

13- Yapm hizmeti ihalelerinde olduğu gibi, danşmanlk ve 
hizmet alm ihalelerinde de mühendislerin lisans diplomalarnn iş 
deneyiminde benzer iş olarak değerlendirilmesi için, 4734 sayl Kamu 
İhale Kanunun 62 inci maddesi birinci fkras (h) bendi birinci cümlesi 
içinde yer alan “uygun” kelimesinden sonra gelmek üzere, “hizmet, 
danşmanlk ve” ibaresi eklenmeli, bu konuda Kanun değişikliği 
yaplmas için, Odann koordinasyonunda, ilgili kamu kurumlar, 
meslek kuruluşlar, sivil toplum örgütleri ile birlikte, TBMM ve siyasi 
parti gruplar nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmal, 

14- Serbest Ormanclk ve Orman Ürünleri Büro ve Şirketleri; 
5531 sayl Kanuna göre, kamu hizmeti niteliğinde hizmet ürettikleri 
için, mesleki faaliyete ilişkin işlerin yapldğ orman idaresinin, 
mesleki faaliyetlere ilişkin iş ve işlemleri yönlendirici nitelikteki 
yaymladğ tebliğ, tamim ve genelgeler hakknda, serbest meslek 
mensuplarnn bilgilendirilmesi için, bu mevzuatn Odaya da 
gönderilmesi yönünde Orman Mühendisleri Odasnca Genel 
Müdürlükler nezdinde girişimlerde bulunmal, 

Gerektiği sonucuna varlmştr. 
Kongre katlmclar 

03 Aralk 2016 
Ankara 
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KONGRE SONUÇ BİLDİRİSİNE KATKILAR VE 
TARTIŞILMASI 
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SAYI      :09.00/6                   ANKARA 

         
  02/01/2017 

KONU   : Kongre sonuç bildirisi 
 
 

YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞINA 
 
 Orman Mühendisleri Odasnca; 29.6.2006 tarihli ve 5531 sayl 
Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri 
Endüstri Mühendisliği Hakknda Kanunun TBMM de kabulünün 
10.yl nedeniyle, Ankara’da 02-03/Aralk/2016 tarihleri arasnda, 
“5531 Sayl Meslek Yetki Kanununun 10. Yl Kongresi (2006-
2016)” konulu kongre düzenlenmiştir.  

 Ksaca meslek yetki yasas olarak da nitelenen 5531 sayl 
Kanun; Odamz üyeleri Orman Mühendisi, Orman Endüstri Mühendisi 
ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisi disiplinlerin mesleki açdan 
yetkinleştirilmesi, mesleki haklarnn korunmas ve mesleki 
faaliyetlerinin denetlenmesi yönünden Odamza sorumluluklar 
yüklemiştir.  

Bunun için, üç mühendislik disiplininin lisans düzeyindeki 
eğitim ve öğretimlerinde, 5531 sayl Kanunun ortak payda olarak 
alnmas yönünde panel ve kongre düzenlenmiş, bu etkinliklerimize 
Yüksek Öğretim Kurulu da katk ve destek vermiştir.   

Bu bağlamda, YÖK temsilcisi olarak Prof. Dr. Hasan 
MANDAL’n katldğ 16-19/Kasm/2009 tarihleri arasnda Antalya’da 
“29/06/2006 tarihli ve 5531 Sayl Orman Mühendisliği, Orman 
Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 
Hakknda Kanunun Yüksek Öğretim ve Eğitim ile Uygulamaya 
Yansmalar, Alnmas Gereken Önlemler” konulu panel 

TMMOB 
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düzenlenmiş ve sonuç bildirisi 12.10.2009 tarihli yazmz ile Yüksek 
Öğretim Kuruluna gönderilmiştir.  

Yine Bartn üniversitesinden Prof. Dr. Selman 
KARAYILMAZLAR’n YÖK temsilcisi olarak katldğ 23-
24/Kasm/2012 tarihleri arasnda Kastamonu’da “5531 Sayl 
Kanunun Yüksek Öğretim ve Eğitime Yansmalarnn İrdelenmesi 
ve Hedefler” konulu kongre düzenlenmiş ve sonuç bildirisi 
31.11.2012 tarihli yazmz ile Yüksek Öğretim Kuruluna 
gönderilmiştir.  

Antalya-2009 panelinde, ormanclk alanndaki yüksek eğitim 
ve öğretimde uzmanlaşmann lisans düzeyinde yaplmasnn gerekli 
olduğu, bu hususun Bologna sürecinde dikkate alnmasnn gerekliliği 
vurgulanmş, Kastamonu-2012 kongresinde de, Antalya panelinde 
alnan tavsiye kararlar bağlamnda, devam eden Bologna süreci de 
dikkate alnarak, fakültelerde gerçekleştirilen müfredat çalşmalarnn 
irdelenmesi yaplmştr. Zira Odamz, mesleki yetkinliğin temelinin 
yüksek eğitim ve öğretimden başladğn değerlendirmekte ve bu 
konuyu çok önemsemektedir. 

Ankara’da düzenlenen bu Kongrede de; “5531 sayl Kanunun 
ormanclk ve orman endüstrisi yüksek eğitim ve öğretimine 
katklar” konular iki oturumda tartşlmştr. Böylece lisans 
düzeyindeki müfredat programna, 5531 sayl Kanun hükümlerinin 
yanstlmasnda gelinen nokta irdelenmiştir. Odamzn düzenlediği her 
üç etkinlik de birbirinin devam ve tamamlaycs niteliğinde olduğu 
açkça görülmektedir. 

Bu kongrede alnan tavsiye kararlarna ilişkin sonuç bildirisi 
yazmz ekindedir. Bildirinin ilk üç maddesinde, ormanclk ve orman 
endüstrisi yüksek eğitim ve öğretimini ilgilendiren tavsiyelere yer 
verilmiştir. Bu tavsiye kararlarnda “yeni müfredat programlar 
yaplrken, Kanunun Orman Mühendisleri Odasna verdiği 
yükümlülükler dikkate alnarak Odann, mühendislerin ağrlkl 
olarak istihdam edildiği orman idaresi ile Anayasann 135 inci 
maddesine göre kamu kurumu niteliğindeki orman endüstrisi özel 
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sektörünün üst meslek örgütlerinin görüşleri alnmal ve toplantlara 
katlmlar sağlanmal, müfredat program hazrlanmas yöneticilerin 
keyfine braklmamal” denilerek, ülkemizin de ihtiyac olan önemli bir 
konuya dikkat çekilmiştir. Ayrca kongre bildirileri kitap haline 
getirilecek ve Kurumunuza da gönderilecektir.  

Ormanclk ve orman endüstrisi yüksek eğitim ve öğretiminde, 
ülke gerçekleri ve ihtiyaçlarna uygun nitelik ve nicelikte mühendis 
yetiştirmesi için, kongre sonuçlarndaki tavsiye kararlarnn YÖK 
tarafndan dikkate alnmasn, yaklaşk 16 bin orman mühendisi, orman 
endüstri mühendisi ve ağaç işleri endüstri mühendisi adna talep 
etmekteyiz.  

Gereğini takdirlerinize arz ederim. Sayglarmla. 

 

EK: Kongre sonuç bildirisi 
             Ali KÜÇÜKAYDIN 

Genel Başkan 
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SAYI      : 09.00/5                   ANKARA 

         
  02/01/2017 

KONU   : Kongre sonuç bildirisi 

 

……………………………………… 

 

Odamzn 2-3/Aralk/2016 tarihleri arasnda Ankara’da 
düzenlediği ve Kurumunuz temsilcilerinin de katldğ “5531 Sayl 
Meslek Yetki Kanununun 10. Yl Kongresi (2006-2016)” konulu 
kongre sonuç bildirisi ekte gönderilmiştir. 

Kongre sonuç bildirisinde, 5531 sayl Kanunun uygulamasna 
yönelik olarak önemli tavsiye kararlar alnmştr. Buna göre;  

5531 sayl Kanun ve ikincil mevzuatnn uygulanmasna ilişkin 
olarak, Orman Genel Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milliparklar Genel 
Müdürlüğü, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğünde 
Oda tarafndan bilgilendirme toplantlarnn yaplmas,   

5531 sayl Kanunun uygulama yönetmeliklerinde gelişen 
şartlara paralel olarak gerekli değişikliklerin yaplabilmesi için idare 
ile Odann birlikte çalşmas,   

5531 sayl Kanunun 4’üncü maddesindeki mesleki faaliyet 
konularnda serbest rekabet piyasasnn gelişmesi ve daha çok meslek 
mensubunun ihaleye girerek iş bitirme belgesi hak etmesi  için,  Orman 
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idaresince, birim fiyat esasna dayal küçük ölçekli yalnzca serbest 
ormanclk büro ve şirketlerinin katlacağ mühendislik hizmeti almna 
dair ihale dosyalarnn hazrlanmas, 

 5531 sayl Kanuna ilişkin yaplan mühendislik mesleki 
hizmetlerinin mevzuata uygunluğu ve yetkili meslek mensuplar 
tarafndan yaplp yaplmadğnn, sahteciliğin ve vergi kaçağnn 
önlenmesi için, mutlaka Odann mesleki denetim ve vizesine tabi 
tutulmas,  

Mühendisler arasndaki haksz uygulamalarn kaldrlmas 
bakmndan, yapm hizmetlerinde olduğu gibi, lisans diplomalarnn, 
danşmanlk ve hizmet alm ihalelerinde de iş deneyiminin 
belirlenmesinde benzer iş olarak dikkate alnmas için; 4734 sayl 
Kamu ihale Kanunun 62 inci maddesi birinci fkras (h) bendinde, 
sonuç bildirisinde açklandğ üzere, yasa değişikliğinin yaplmasnda 
Oda ile idarenin birlikte gerekli girişimlerde bulunmas, 

 Serbest ormanclk büro ve şirketlerinin, geniş bir şekilde 
piyasaya geniş katlmlarnn sağlanmas için; 4734 sayl Kanunun 13 
üncü maddesi (b) bendinin (2) numaral alt bendinde, hizmet almlar 
için öngörülen, yaklaşk maliyeti üst limit tutarnn dört katnn altnda 
kalan danşmanlk hizmet alm ihalelerinde, hizmet alm ihalelerinde 
olduğu gibi, iş deneyim belgesi aranmamas için, Hizmet Alm 
İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 29 uncu maddesinin 2 inci 
fkrasnn yürürlükten kaldrlmasna yönelik olarak Kamu İhale 
Kurumunda İdare ile Odann ortak girişimler yapmas,   

Orman idaresinin, mesleki faaliyetlere ilişkin iş ve işlemleri 
yönlendirici nitelikteki yaymladğ tebliğ, tamim ve genelgeler 
hakknda serbest meslek mensuplarnn bilgilendirilmesi için, bu 
mevzuatn Odaya da gönderilmesi yönünde Orman Mühendisleri 
Odasnca Genel Müdürlükler nezdinde girişimlerde bulunulmas, 

Hususlar tavsiye kararlarnda yer almştr. 
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Ormanclk mesleğinin gelişmesi, meslektaşlarmzn bu sürece 
etkin katlmlarnn sağlanmas için, işbirliğinin yaplmas ve kongre 
tavsiye kararlarnn uygulamaya aktarlmas ümidiyle gereğini 
takdirlerinize arz ederim. Sayglarmla. 

 

EK: Bir adet kongre sonuç bildirisi 

 

                   Ali KÜÇÜKAYDIN 
                        Genel Başkan  
 
 
DAĞITIM: 
Gereği için: 

1- Orman ve Su İşleri Bakanlğ 
2- Orman Genel Müdürlüğü 
3- Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Gn. Md. lüğü 
4- Doğa Kor. ve Milliparklar Gn. Md. lüğü 
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SAYI      :09.00/                   ANKARA 

         
  02/01/20017 

KONU   : Kongre sonuç bildirisi 
 

……………………………………… 
 

Odamzn 2-3/Aralk/2016 tarihleri arasnda Ankara’da 
düzenlediği ve Kurumunuz temsilcilerinin de katldğ “5531 Sayl 
Meslek Yetki Kanununun 10. Yl Kongresi (2006-2016)” konulu 
kongre sonuç bildirisi ekte gönderilmiştir. 

Kongre sonuç bildirisinde, 5531 sayl Kanunun uygulamasna 
yönelik olarak önemli tavsiye kararlar alnmştr. Buna göre;  

5531 sayl Kanun ve ikincil mevzuatnn uygulanmasna ilişkin 
olarak, Orman Genel Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milliparklar Genel 
Müdürlüğü, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğünde 
Oda tarafndan bilgilendirme toplantlarnn yaplmas,   

5531 sayl Kanunun uygulama yönetmeliklerinde gelişen 
şartlara paralel olarak gerekli değişikliklerin yaplabilmesi için idare 
ile Odann birlikte çalşmas,   

5531 sayl Kanunun 4’üncü maddesindeki mesleki faaliyet 
konularnda serbest rekabet piyasasnn gelişmesi ve daha çok meslek 
mensubunun ihaleye girerek iş bitirme belgesi hak etmesi için, Orman 
idaresince, birim fiyat esasna dayal küçük ölçekli yalnzca serbest 
ormanclk büro ve şirketlerinin katlacağ mühendislik hizmeti almna 
dair ihale dosyalarnn hazrlanmas, 
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 5531 sayl Kanuna ilişkin yaplan mühendislik mesleki 
hizmetlerinin mevzuata uygunluğu ve yetkili meslek mensuplar 
tarafndan yaplp yaplmadğnn, sahteciliğin ve vergi kaçağnn 
önlenmesi için, mutlaka Odann mesleki denetim ve vizesine tabi 
tutulmas,  

Mühendisler arasndaki haksz uygulamalarn kaldrlmas 
bakmndan, yapm hizmetlerinde olduğu gibi, lisans diplomalarnn, 
danşmanlk ve hizmet alm ihalelerinde de iş deneyiminin 
belirlenmesinde benzer iş olarak dikkate alnmas için; 4734 sayl 
Kamu ihale Kanunun 62 inci maddesi birinci fkras (h) bendinde, 
sonuç bildirisinde açklandğ üzere, yasa değişikliğinin yaplmasnda 
Oda ile idarenin birlikte gerekli girişimlerde bulunmas, 

 Serbest ormanclk büro ve şirketlerinin, geniş bir şekilde 
piyasaya geniş katlmlarnn sağlanmas için; 4734 sayl Kanunun 13 
üncü maddesi (b) bendinin (2) numaral alt bendinde, hizmet almlar 
için öngörülen, yaklaşk maliyeti üst limit tutarnn dört katnn altnda 
kalan danşmanlk hizmet alm ihalelerinde, hizmet alm ihalelerinde 
olduğu gibi, iş deneyim belgesi aranmamas için, Hizmet Alm 
İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 29 uncu maddesinin 2 inci 
fkrasnn yürürlükten kaldrlmasna yönelik olarak Kamu İhale 
Kurumunda İdare ile Odann ortak girişimler yapmas,   

Orman idaresinin, mesleki faaliyetlere ilişkin iş ve işlemleri 
yönlendirici nitelikteki yaymladğ tebliğ, tamim ve genelgeler 
hakknda serbest meslek mensuplarnn bilgilendirilmesi için, bu 
mevzuatn Odaya da gönderilmesi yönünde Orman Mühendisleri 
Odasnca Genel Müdürlükler nezdinde girişimlerde bulunulmas, 

Hususlar tavsiye kararlarnda yer almştr. 

Bilgilerinizi rica ederim. 
 

EK: Bir adet kongre sonuç bildirisi 

                Ali KÜÇÜKAYDIN 
                     Genel Başkan  
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DAĞITIM: 
1- 13 Oda şubesine 
2- Türkiye Ormanclar Derneğine 
3- Emekli Ormanclar Derneği 
4- Türk Tarm-Orman Sen 
5- ORKAM sen 
6- TOÇ bir sen 
7- ORKOOP Merkez Birliği 
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SAYI      :09.00/14                   ANKARA 

         
  02/01/2017 

KONU   : Kongre sonuç bildirisi 
 

 

………………. ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE 

 

Orman Mühendisleri Odasnca; 29.6.2006 tarihli ve 5531 sayl 
Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri 
Endüstri Mühendisliği Hakknda Kanunun TBMM de kabulünün 
10.yl nedeniyle, Ankara’da 02-03/Aralk/2016 tarihleri arasnda, 
“5531 Sayl Meslek Yetki Kanununun 10. Yl Kongresi (2006-
2016)” konulu kongre düzenlenmiştir.  

 Ksaca meslek yetki yasas olarak da nitelenen 5531 sayl 
Kanun; Odamz üyeleri Orman Mühendisi, Orman Endüstri Mühendisi 
ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisi disiplinlerin mesleki açdan 
yetkinleştirilmesi, mesleki haklarnn korunmas ve mesleki 
faaliyetlerinin denetlenmesi yönünden Odamza sorumluluklar 
yüklemiştir.  

Bunun için, üç mühendislik disiplininin lisans düzeyindeki 
eğitim ve öğretimlerinde, 5531 sayl Kanunun ortak payda olarak 
alnmas yönünde panel ve kongre düzenlenmiş, bu etkinliklerimize 
Yüksek Öğretim Kurulu da katk ve destek vermiştir.   
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Sonuç bildirisi üniversitenize de gönderilen Antalya-2009 
panelinde; ormanclk alanndaki yüksek eğitim ve öğretimde 
uzmanlaşmann lisans düzeyinde yaplmasnn gerekli olduğu, bu 
hususun Bologna sürecinde dikkate alnmasnn gerekliliği 
vurgulanmş, Kastamonu-2012 kongresinde de, Antalya panelinde 
alnan tavsiye kararlar bağlamnda, devam eden Bologna süreci de 
dikkate alnarak, fakültelerde gerçekleştirilen müfredat çalşmalarnn 
irdelenmesi yaplmştr. Zira Odamz, mesleki yetkinliğin temelinin 
yüksek eğitim ve öğretimden başladğn değerlendirmekte ve bu 
konuyu çok önemsemektedir. 

Ankara’da düzenlenen bu Kongrede de; “5531 sayl Kanunun 
ormanclk ve orman endüstrisi yüksek eğitim ve öğretimine 
katklar” konular iki oturumda tartşlmştr. Böylece lisans 
düzeyindeki müfredat programna, 5531 sayl Kanun hükümlerinin 
yanstlmasnda gelinen nokta irdelenmiştir. Odamzn düzenlediği her 
üç etkinlik de birbirinin devam ve tamamlaycs niteliğindedir.  

Bu kongrede alnan tavsiye kararlarna ilişkin sonuç bildirisi 
yazmz ekindedir. Bildirinin ilk üç maddesinde, ormanclk ve orman 
endüstrisi yüksek eğitim ve öğretimini ilgilendiren tavsiyelere yer 
verilmiştir. Bu tavsiye kararlarnda, fakültelerdeki müfredat 
programlarnn hazrlanmasna ilişkin önemli tavsiyelerde 
bulunularak ülkemizin de ihtiyac olan önemli bir konuya dikkat 
çekilmiştir. Ayrca kongre bildirileri kitap haline getirilecek ve 
Kurumunuza da gönderilecektir.  

Gereğini takdirlerinize arz ederiz. Sayglarmzla. 

 

EK: Bir adet kongre sonuç bildirisi 
 
                 Ali KÜÇÜKAYDIN 
           Genel Başkan  
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DAĞITIM: 
1- İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü 
2- Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü 
3- Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü 
4- Kahraman Maraş Sütü İmam Üniversitesi Rektörlüğü 
5- Bartn Üniversitesi Rektörlüğü 
6- Düzce Üniversitesi Rektörlüğü 
7- Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğü 
8- Çankr Karatekin Üniversitesi Rektörlüğü 
9- Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğü 
10- Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğü 
11- İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğü 
12- Karabük Üniversitesi Rektörlüğü 
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SAYI      :09.00/15       ANKARA 
         
  02/01/2017 
KONU   : Kongre sonuç bildirisi 
 
 

………………. DEKANLIĞINA 
 

Orman Mühendisleri Odasnca; 29.6.2006 tarihli ve 5531 sayl 
Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri 
Endüstri Mühendisliği Hakknda Kanunun TBMM de kabulünün 
10.yl nedeniyle, Ankara’da 02-03/Aralk/2016 tarihleri arasnda, 
“5531 Sayl Meslek Yetki Kanununun 10. Yl Kongresi (2006-
2016)” konulu kongre düzenlenmiştir.  

 Ksaca meslek yetki yasas olarak da nitelenen 5531 sayl 
Kanun; Odamz üyeleri Orman Mühendisi, Orman Endüstri Mühendisi 
ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisi disiplinlerin mesleki açdan 
yetkinleştirilmesi, mesleki haklarnn korunmas ve mesleki 
faaliyetlerinin denetlenmesi yönünden Odamza sorumluluklar 
yüklemiştir.  

Bunun için, üç mühendislik disiplininin lisans düzeyindeki 
eğitim ve öğretimlerinde, 5531 sayl Kanunun ortak payda olarak 
alnmas yönünde panel ve kongre düzenlenmiş, bu etkinliklerimize 
Yüksek Öğretim Kurulu da katk ve destek vermiştir.   

Sonuç bildirisi Fakültenize de gönderilen Antalya-2009 
panelinde; ormanclk alanndaki yüksek eğitim ve öğretimde 
uzmanlaşmann lisans düzeyinde yaplmasnn gerekli olduğu, bu 
hususun Bologna sürecinde dikkate alnmasnn gerekliliği 
vurgulanmş, Kastamonu-2012 kongresinde de, Antalya panelinde 
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alnan tavsiye kararlar bağlamnda, devam eden Bologna süreci de 
dikkate alnarak, fakültelerde gerçekleştirilen müfredat çalşmalarnn 
irdelenmesi yaplmştr. Zira Odamz, mesleki yetkinliğin temelinin 
yüksek eğitim ve öğretimden başladğn değerlendirmekte ve bu 
konuyu çok önemsemektedir. 

Ankara’da düzenlenen bu Kongrede de; “5531 sayl Kanunun 
ormanclk ve orman endüstrisi yüksek eğitim ve öğretimine 
katklar” konular iki oturumda tartşlmştr. Böylece lisans 
düzeyindeki müfredat programna, 5531 sayl Kanun hükümlerinin 
yanstlmasnda gelinen nokta irdelenmiştir. Odamzn düzenlediği her 
üç etkinlik de birbirinin devam ve tamamlaycs niteliğindedir.  

Bu kongrede alnan tavsiye kararlarna ilişkin sonuç bildirisi 
yazmz ekindedir. Bildirinin ilk üç maddesinde, ormanclk ve orman 
endüstrisi yüksek eğitim ve öğretimini ilgilendiren tavsiyelere yer 
verilmiştir. Bu tavsiye kararlarnda, fakültelerdeki müfredat 
programlarnn hazrlanmasna ilişkin önemli tavsiyelerde bulunularak 
ülkemizin de ihtiyac olan önemli bir konuya dikkat çekilmiştir. Ayrca 
kongre bildirileri kitap haline getirilecek ve Kurumunuza da 
gönderilecektir.  

Gereğini takdirlerinize arz ederiz. Sayglarmzla. 

 

EK: Bir adet kongre sonuç bildirisi 
 
                           Ali KÜÇÜKAYDIN 
           Genel Başkan  
 
DAĞITIM: 
1- İÜ Orman Fakültesi 
2- KTÜ Orman Fakültesi 
3- Düzce Ün. Orman Fakültesi 
4- Bartn Ün. Orman Fakültesi 
5- Kastamonu Ün. Orman Fakültesi 
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6- Çankr Karatekin Ün. Orman Fakültesi 
7- Karabük Ün. Orman Fakültesi 
8- Artvin Çoruh Ün. Orman Fakültesi 
9- Kahramanmaraş Süt. İmam Ün. Orman Fakültesi 
10- Isparta SDÜ Orman Fakültesi 
11- İzmir Katip Çelebi Ün. Orman fakültesi 
12- Bursa Tek. Ün. Orman Fakültesi 
13- Gazi Ün. Teknoloji Fak. (Ağaç İşleri End. Müh. Böl.) 
14- Hacettepe Ün. Mes. Tek. Yük. Okulu Müdürlüğü 
15- Muğla Stk Koçman Ün. Teknoloji Fak. (Ağaç İş.End.Müh.Böl.) 
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