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Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odasından 

 

ORMAN KANUNUNUN 16. MADDESİ İLE 17/3 VE 18 İNCİ MADDELERİNİN 
UYGULAMA YÖNETMELİKLERİNE GÖRE VERİLECEK İZİNLERDE  

MESLEK MENSUPLARININ YAPACAĞI İŞLERE AİT  
ALT DÜZENLEME 

 

ODA ALT DÜZENLEME NO: 5/A 

Alt Düzenleme Tasnif No: 5531 SK. ÇAL. ALAN YÖN.-1 

Oda Yönetim Kurulu Karar Tarihi: 25.08.2014 

Oda Yönetim Kurulu Karar No: 35/3 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

Amaç 

 MADDE 1- (1) Bu Alt düzenlemenin amacı;  

a) Orman Kanunu’nun 16 ncı Maddesinin Uygulama Yönetmeliğine göre verilecek 
izinlere dair mesleki çıktıları,  

b) Orman Kanunu’nun 17/3 ve 18 inci Maddelerinin Uygulama Yönetmeliğine göre 
verilecek izinlere dair mesleki çıktıları, 

5531 sayılı Kanuna göre düzenleyecek ormancılık büroları ve orman ürünleri 
bürolarının uyacakları usul ve esasları belirlemektir. 

 Kapsam 

 MADDE 2- (1) Bu Alt düzenleme; 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 16 ncı Maddesinin 
Uygulama Yönetmeliği’ne göre verilecek izinlere ait iş ve işlemler ile Orman Kanunu’nun 
17/3 ve 18 inci Maddelerinin Uygulama Yönetmeliğine göre verilecek izinlere ait iş ve 
işlemlere ait raporları düzenleyecek meslek mensubu, ormancılık büroları ve orman ürünleri 
bürolarını kapsar.  

 Dayanak 

 MADDE 3- (1) Bu Alt düzenleme; 18/04/2014 tarihli ve 28976 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan Orman Kanunu’nun 16 ncı Maddesinin Uygulama Yönetmeliği’nin 18 
inci, 19 uncu, 27 inci ve 28 inci maddeleri; Orman Kanunu’nun 17/3 ve 18 inci Maddelerinin 
Uygulama Yönetmeliği’nin 14 üncü ve 22 inci maddeleri ile 10/10/2009 tarihli ve 27372 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Orman, Orman Endüstri ve Ağaç İşleri Endüstri 
Mühendisleri ile Serbest Meslek Bürolarının Çalışma Alanlarına Dair Yönetmeliğin 51 inci ve 
117 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

 MADDE 4- (1) Bu Alt düzenlemede geçen; 

    a) 16 ncı madde uygulama yönetmeliği: 18/04/2014 tarihli ve 28976 sayılı Resmi 
Gazete’de yayınlanan Orman Kanunu’nun 16 ncı Maddesinin Uygulama Yönetmeliğini, 
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  b) 17 ve 18 inci maddeler uygulama yönetmeliği: 18/04/2014 tarihli ve 28976 sayılı 
Resmi Gazete’de yayınlanan Orman Kanunu’nun 17/3 ve 18 inci Maddelerinin Uygulama 
Yönetmeliğini, 

c) Çalışma alanları yönetmeliği: 10/10/2009 tarihli ve 27372 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan Orman, Orman Endüstri ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisleri ile Serbest Meslek 
Bürolarının Çalışma Alanlarına Dair Yönetmeliği, 

ç) Entegre şirket: Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanan şirket senedinde, 5531 sayılı 
Kanunda sayılan ormancılık, orman ve ağaç endüstrisi faaliyet konularından şirketin iştigal 
sahaları ile ilgili konulara yer veren ve bu konularda, varsa meslek mensubu ortağınca veya 
hizmet akdi ile serbest meslek mensubu çalıştırılarak, idare mevzuatının izin verdiği ölçüde 
ve Odanın belirleyeceği esaslar dahilinde yalnızca kendi işlerini yapan şirketleri, 

d) Kanun: 29/6/2006 tarihli ve 5531 sayılı Orman Mühendisliği, Orman Endüstri 
Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanunu, 

e) Mesleki çıktı: (1) 5531 sayılı Kanun kapsamındaki mesleki hizmetlere yönelik 
danışmanlık hizmeti bağlamında meslek mensuplarınca yapılan her türlü rapor, plan, proje vb. 
mühendislik hizmeti çıktılarını, 

f) Meslek mensubu: Mühendis unvanına sahip olup, Kanun çerçevesinde ormancılık 
ve orman ürünleri bürosunu kurmak üzere, Kanunun 5 inci maddesi uyarınca yetkilendirilen 
kişileri, 

 g) İdare: Orman ve Su İşleri Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı ile Orman Genel 
Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatını, 

ğ) Kademeli kapatma planı: Pasa döküm ve atık barajı gibi döküm alanlarında 
orman ekosisteminin tesisi amacıyla ağaçlandırma ve silvikültür tekniklerine uygun, iznin 
başlangıcından sona ermesine kadar geçen sürede, izin alanının 
kapatılmasını takiben öngörülen nihai haline uygun olarak kapatılmasını ve tabiata 
kazandırılmasını gösterir planı, 

h) Oda: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine bağlı Orman Mühendisleri 
Odasını, 

ı) Ormancılık bürosu: Orman mühendisi veya orman yüksek mühendisi unvanına 
sahip, ruhsatlı serbest meslek mensubu veya ruhsatlı serbest yeminli meslek mensuplarının, 
29/6/2006 tarihli ve 5531 sayılı Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç 
İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanuna dayanılarak 8/4/2009 tarihli ve 27194 sayılı 
Resmî Gazete’de yayımlanan Ormancılık ve Orman Ürünleri Bürolarının Kuruluş ve Çalışma 
Esasları Yönetmeliği hükümlerine göre kurdukları serbest ormancılık veya serbest yeminli 
ormancılık büroları ile şirketlerini, 

i) Orman ürünleri bürosu: Orman endüstri mühendisi veya orman endüstri yüksek 
mühendisi unvanına sahip, ruhsatlı serbest meslek mensubu veya ruhsatlı serbest yeminli 
meslek mensuplarının, 29/6/2006 tarihli ve 5531 sayılı Orman Mühendisliği, Orman Endüstri 
Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanuna dayanılarak 8/4/2009 
tarihli ve 27194 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ormancılık ve Orman Ürünleri 
Bürolarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Yönetmeliği hükümlerine göre kurdukları serbest 
orman ürünleri veya serbest yeminli orman ürünleri büroları ile şirketlerini, 

j) Rehabilitasyon projesi: Madencilik faaliyetleri yapılan sahanın bozulacak doğal 
yapısının yeniden düzenlenmesi, doğal dengesinin kurulması,  alanın yeniden insanların ya da 
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diğer canlıların güvenle yararlanabileceği hâle getirilmesini sağlayacak biçimde rehabilite 
amacıyla hazırlanacak projeyi, 

k) Rehabilite: İznin başlangıcından sona ermesine kadar geçen sürede, izin 
alanının; çevre emniyetinin sağlanarak, rehabilitasyon projesine uygun olarak ıslah 
edilmesini, orman ekosisteminin tesisi amacıyla ağaçlandırma ve silvikültür teknikleri 
kullanılarak çevreye uyumlu hale getirilmesi işlemini, 

l) Teknik rapor: Madencilik faaliyetlerinde ve toprak dolgu izinlerinde izin 
veriliş amacına ve rehabilitasyon projesine/toprak dolgu projesine uygun çalışıldığını, cari yıl 
bedellerinin ödendiğini kontrol etmek amacıyla her yıl düzenlenecek raporu, 

İfade eder. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Orman Kanunu’nun 16 ncı Maddesinin Uygulama Yönetmeliğine Göre  
Kontrol, Plan ve Proje Yapılması ve İzin Rapor Eklerinin Hazırlanması 

  

 Rehabilitasyon ve Revize Rehabilitasyon projesi yapılması 

 MADDE 5- (1) Çalışma alanları yönetmeliğinin 51 inci maddesine göre, 5531 sayılı 
Kanuna ilişkin mülkiyete yönelik mesleki hizmetlerin, idarenin mülkiyet işlerine yönelik 
talebi doğrultusunda yapılması gerektiğinden; 16 ncı madde uygulama yönetmeliğinin ilgili 
maddelerinde belirtilen maden işletme, maden tesis ve altyapı tesis, ham madde üretim vb. 
izinlerine ilişkin rehabilitasyon projesi ve revize rehabilitasyon projesi, idarenin istemi 
doğrultusunda yalnızca ormancılık bürolarınca yapılacak ve Odaya vize ettirilecektir. 

 Kademeli Kapatma Planı yapılması 

 MADDE 6- (1) Çalışma alanları yönetmeliğinin 51 inci maddesine göre, 5531 sayılı 
Kanuna ilişkin mülkiyete yönelik mesleki hizmetlerin, idarenin mülkiyet işlerine yönelik 
talebi doğrultusunda yapılması gerektiğinden; 16 ıncı madde Uygulama Yönetmeliğinin 18 
inci maddesine göre talep edilen Kademeli Kapatma Planı yalnızca Ormancılık Bürolarınca 
yapılacak ve Odaya vize ettirilecektir.  

 Toprak dolgu projesi yapılması 

 MADDE 7- (1) Çalışma alanları yönetmeliğinin 51 inci maddesine göre, 5531 sayılı 
Kanuna ilişkin mülkiyete yönelik mesleki hizmetlerin, idarenin mülkiyet işlerine yönelik 
talebi doğrultusunda yapılması gerektiğinden; 16 ncı madde Uygulama Yönetmeliği’nin 
üçüncü bölümünde belirtilen toprak dolgu projesi yalnızca ormancılık bürolarınca 
yapılacak ve Odaya vize ettirilecektir.  

 Teknik rapor yapılması 

 MADDE 8- (1) Çalışma alanları yönetmeliğinin 51 inci maddesine göre 5531 sayılı 
Kanuna ilişkin mülkiyete yönelik mesleki hizmetlerin, idarenin mülkiyet işlerine yönelik 
talebi doğrultusunda yapılması gerektiğinden;  izin sahibince, rehabilite işlemlerinin safahatı 
hakkında, her yıl Eylül ayının sonuna kadar, 16 ncı madde Uygulama Yönetmeliği’nin 19 
uncu maddesine göre, idareye verilecek teknik rapor, ormancılık bürosu tarafından veya 
enteğre şirket bünyesinde çalışan ruhsatlı orman mühendisi ve/veya ruhsatlı orman 
yüksek mühendisi unvanlı meslek mensuplarınca yapılacak ve Odaya vize ettirilecektir.  
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 İzin rapor eklerinin hazırlanması  

 MADDE 9- (1) Çalışma alanları yönetmeliğinin 51 inci maddesine göre, 5531 sayılı 
Kanuna ilişkin mülkiyete yönelik mesleki hizmetlerin, idarenin mülkiyet işlerine yönelik 
talebi doğrultusunda yapılması gerektiğinden; 16 ncı madde Uygulama Yönetmeliği’nin 27 
inci maddesinde belirtilen talep alanlarının 1/25000 ölçekli memleket haritası, orman 
kadastro ve meşcere haritası üzerinde gösterilmesi; 

 a) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile kamu kurum ve 
kuruluşları bünyelerinde görevli Orman mühendisi veya Orman yüksek mühendisleri var ise 
bunlar tarafından ve idareye verilecektir. Şayet yok ise Ormancılık Bürolarınca hazırlanacak 
ve Odaya vize ettirilecektir.  

 b) Kamu Kurumu dışındaki tüm gerçek ve tüzel kişilere ait olan izin rapor ekleri, 
yalnızca ormancılık bürosu tarafından hazırlanacak ve Odaya vize ettirilecektir.  

 İzin sahalarının kontrolü 

 MADDE 10- (1) Çalışma alanları yönetmeliğinin 51 inci maddesine göre, 5531 sayılı 
Kanuna ilişkin mülkiyete yönelik mesleki hizmetlerin, idarenin mülkiyet işlerine yönelik 
talebi doğrultusunda yapılması gerektiğinden; idare, 16 ncı madde Uygulama Yönetmeliği’nin 
28 inci maddesine göre, izin sahalarını yalnızca serbest yeminli ormancılık bürolarına 
hizmet alımı yöntemiyle kontrol ettirebilir. Bu durumda düzenlenecek kontrol raporları Odaya 
vize ettirildikten sonra idareye teslim edilir.  

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Orman Kanunu’nun 17/3 ve 18 inci Maddelerinin Uygulama Yönetmeliğine Göre  
Kontrol, Plan ve Proje yapılması, İzin Rapor Eklerinin Hazırlanması 

 

 Ağaç Röleve Planı yapılması 

 MADDE 11- (1) Çalışma alanları yönetmeliğinin 51 inci maddesine göre, 5531 sayılı 
Kanuna ilişkin mülkiyete yönelik mesleki hizmetlerin, idarenin mülkiyet işlerine yönelik 
talebi doğrultusunda yapılması gerektiğinden; 17/3 ve 18 ıncı maddeler Uygulama 
Yönetmeliğinin 6 ıncı maddesine göre müracaat belgeleri arasında talep edilen Ağaç Röleve 
Planı yalnızca Ormancılık Bürolarınca yapılacak ve Odaya vize ettirilecektir.  

 Kademeli Kapatma Planı yapılması 

 MADDE 12- (1) Çalışma alanları yönetmeliğinin 51 inci maddesine göre, 5531 sayılı 
Kanuna ilişkin mülkiyete yönelik mesleki hizmetlerin, idarenin mülkiyet işlerine yönelik 
talebi doğrultusunda yapılması gerektiğinden; 17/3 ve 18 ıncı maddeler Uygulama 
Yönetmeliğinin 6 ıncı maddesine göre müracaat belgeleri arasında talep edilen Kademeli 
Kapatma Planı yalnızca Ormancılık Bürolarınca yapılacak ve Odaya vize ettirilecektir.  

 İzin rapor eklerinin hazırlanması  

 MADDE 13- (1) Çalışma alanları yönetmeliğinin 51 inci maddesine göre, 5531 sayılı 
Kanuna ilişkin mülkiyete yönelik mesleki hizmetlerin, idarenin mülkiyet işlerine yönelik 
talebi doğrultusunda yapılması gerektiğinden; 17/3 ve 18 inci maddeler Uygulama 
Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinde belirtilen talep alanlarının 1/25000 ölçekli memleket 
haritası, orman kadastro ve meşcere haritası üzerinde gösterilmesi; 

 a) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile kamu kurum ve 
kuruluşları bünyelerinde görevli Orman mühendisi veya Orman yüksek mühendisleri var ise 
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bunlar tarafından ve idareye verilecektir. Şayet yok ise Ormancılık Bürolarınca hazırlanacak 
ve Odaya vize ettirilecektir.  

 b) Kamu Kurumu dışındaki tüm gerçek ve tüzel kişilere ait olan izin rapor ekleri, 
yalnızca ormancılık bürosu tarafından hazırlanacak ve Odaya vize ettirilecektir.  

 Orman ürünleri işleyen tesislere ilişkin plan ve raporların hazırlanması 

 MADDE 14- (1) Şerit, hızar ve orman ürünlerini birinci el olarak işleyen fabrika 
tesislerinin yerleşim planı ve fizibilite raporları, orman ürünleri bürosu tarafından 
hazırlanacak ve Odaya vize ettirilecektir.  

 İzin sahalarının kontrolü 

 MADDE 15- (1) Çalışma alanları yönetmeliğinin 51 inci maddesine göre, 5531 sayılı 
Kanuna ilişkin mülkiyete yönelik mesleki hizmetlerin, idarenin mülkiyet işlerine yönelik 
talebi doğrultusunda yapılması gerektiğinden; idare, 17/3 ve 18 inci maddeler Uygulama 
Yönetmeliği’nin 22 inci maddesine göre izin sahalarını yalnızca serbest yeminli ormancılık 
bürolarına hizmet alımı yöntemiyle kontrol ettirebilir. Bu durumda düzenlenecek kontrol 
raporları Odaya vize ettirildikten sonra idareye teslim edilir.  

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

 

 Vize yapacak şube ve temsilciliklerin uyacağı hususlar 

 MADDE 16- (1) Aşağıda belirtilen mesleki çıktıların bu Alt Düzenlemeye uygun 
olarak düzenlenmesi halinde Oda vizesi yapılacaktır.  

a) Orman Kanunu’nun 16 ncı Maddesinin Uygulama Yönetmeliği’ne göre 
düzenlenecek maden işletme, maden tesis ve altyapı tesisleri izinlerine ilişkin rehabilitasyon 
ve revize rehabilitasyon planı, kademeli kapatma planı, toprak dolgu projesi, teknik rapor, 
kontrol raporu yapılması, izin rapor ekleri hazırlanması vb. muvafakat ve izinlere ilişkin 
mesleki çıktılar,  

b) Orman Kanunu’nun 17/3 ve 18 inci Maddelerinin Uygulama Yönetmeliği’ne göre 
düzenlenecek petrol ve doğal gaz izin işlemleri; define arama, arkeolojik kazı, restorasyon, 
ocak, fabrika, hızar ve şerit kurma izinleri; balık üretmek üzere tesis kurma izinleri; yol, bina 
ve diğer tesis kurma izinlerine ilişkin ağaç röleve planı, kademeli kapatma planı, kontrol 
raporu, 17/3 ve 18 inci maddeler uygulama yönetmeliğinin 14 inci maddesine göre ormancılık 
bürosu ile orman ürünleri bürosunca hazırlanacak mesleki çıktılar, 

c) 5531 sayılı Kanuna göre danışmanlık hizmeti bağlamında hazırlanan diğer mesleki 
çıktılar, 

(3) Bu Alt düzenlemeye uygun olarak yapılmayan mesleki çıktılar ve benzer diğer 
mesleki çıktılar vize edilmeyecektir.  

Yürürlükten kaldırılan alt düzenleme 

MADDE 17- (1) Oda Yönetim Kurulunun 28/09/2011 tarih ve 143/3 sayılı kararı ile 

yürürlüğe giren, 5 nolu “Orman Kanununun 16. Maddesi İle 17 ve 18 İnci Maddelerinin 

Uygulama Yönetmeliklerine Dair Verilecek Muvafakat Ve İzin Raporlarının, 5531 Sayılı 
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Kanuna Göre Meslek Mensuplarınca Düzenlenmesine İlişkin Alt Düzenleme” yürürlükten 

kaldırılmıştır. 

Yürürlük 

MADDE 17- (1) Bu Alt düzenleme Oda Yönetim Kurulu’nun karar tarihinden itibaren 
yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 18- (1) Bu Alt düzenleme hükümlerini Oda Yönetim Kurulu yürütür. 

 

 


