5531 SAYILI KANUNA AİT MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ MELEK
MENSUPLUĞU ODA KAYIT BELGESİ VE MESLEKİ DENETİM VİZE
UYGULAMASI İŞLEMLERİNDE, 12/HAZİRAN/2017 TARİHİNDEN
İTİBAREN TAM OTOMASYONA GEÇİLMESİNE İLİŞKİN
AÇIKLAMALAR
Odamız; 29/6/2006 tarihli ve 5531 sayılı Orman Mühendisliği, Orman Endüstri
Mühendisliği
ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanunun uygulama
yönetmeliklerini yürürlüğe koymak ve uygulamanın koordinasyonunu sağlamakla
yetkilendirilmiştir.
Odamızca, 5531 sayılı Kanunun uygulama yönetmelikleri ile uygulamada birlikteliğin
sağlanmasına ilişkin ihtiyaç duyulan “Alt Düzenlemeler” ve “Tebliğler” yürürlüğe konulmuş
ve 2007 yılından bu yana uygulanmaktadır. Bu güne kadar Serbest Ormancılık Büro ve
Şirketlerinde üretilen mühendislik hizmetlerine ait “Meslek Mensupluğu Oda Kayıt Belgesi”
on-line olarak ve “Mesleki Denetim ve Vize Belgesi” ise manuel olarak sistemden çıktı
şeklinde alınmaktaydı.
Ancak üyelerimizin Oda işlemlerine, bilgi işlem teknolojisindeki gelişmeler tam
olarak yansıtılamamıştı. Aşağıdaki gerekçelerle;
-

Serbest meslek mensuplarının talepleri,

-

Haksız rekabete neden olacak uygulamaların önüne geçilmesi,

-

Vergi kaçırılmasına neden olan mesleki denetim vize uygulaması yapılmadan
üretilen mühendislik çıktılarının önlenmesi,

-

5531 sayılı Kanuna dair hizmetlerin, yetkisi bulunmayan ruhsatsız
mühendislerce yapılmasının önlenmesi,

-

Mesleki deneyim vize bedeli ödemelerinde bazı kolaylıkların sağlanması,

-

5531 sayılı Kanun uygulamaları ve Oda işlemlerinde tam otomasyona
geçilmesi,

Sorunların çözüme kavuşturulması için yaklaşık 10 aydan bu yana yürütülen bilgisayar
yazım çalışmaları sonuçlanmış ve Oda Yönetim Kurulunun aldığı karar ile 12/Haziran/2017
tarihinden itibaren uygulamaya konulacaktır.
Diğer taraftan bu bilgisayar yazılımıyla; büro ve şirketlerin Odaya tescilleri, yıllık vize
işlemleri, Oda kayıt belgesi alınması, mesleki denetim ve vize yapılması, TEMDEM işlemleri,
sınavlar, mesleki geliştirme eğitimleri, uzmanlık eğitimleri, üyelik hizmetleri vb. konularda da
tam otomasyona geçilecektir. Bu konularda ayrıca duyuru yapılacaktır.
Bu otomasyon sistemine göre; 5531 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki mesleki
faaliyet konuları ile bu konulara ilişkin 5 inci maddesindeki hak ve yetkilerde hizmet üretecek
olan tüm serbest meslek mensupları, her ne şekilde olursa olsun (ihaleli, ihalesiz, hizmet akdi
ile çalışma) sisteme form dilekçeyle baş vuracak ve istedikleri “Meslek Mensupluğu Oda
Kayıt Belgesi” veya “Serbest Ormancılık/Orman Ürünleri/Büro ve Şirketi Oda Tescil Ve
5531 Sayılı Kanuna Ait Mesleki Faaliyet İhale Yetkinlik Belgesi” ni işaretleyecek, referans
numarası alacak, bu referans numarasıyla yapımını üstlendiği mühendislik hizmeti
sonuçlanıncaya ve bu çıktıya ait mesleki denetim vize işlemi yaptırıncaya kadar hep sistem

üzerinden çalışmalarını sürdüreceklerdir. O işe ait mesleki denetim ve vize işlemi
yaptırılmadığı sürece hesapları açık kalacak ve otomatik kontrol imkanı sağlanmış olacaktır.
Otomasyon sisteminin getirdiği kolaylıklar özet olarak şöyledir.
1. 5531 sayılı Kanuna ait tüm mühendislik hizmetlerini üretecek olan Serbest
Meslek Mensupları otomasyon sistemi üzerinden çalışacaklardır.
2. Yetkilendirilen serbest meslek mensuplarının üretecekleri mühendislik hizmeti
çıktıları sisteme entegre olacak ve takip edilebilecektir.
3. Otomasyon sisteminden alınacak tüm belgeler üzerinde, yalnızca o belgeye ait
olmak üzere kod numarası yer alacak, böylece belgeyi kullanacak olan gerçek
ve tüzel kişilerin belgeyi doğrulaması sağlanacak, böylece yetkisiz kişilerin
hizmet üretmeleri ile sahteciliğin önüne geçilmiş olacaktır.
4. Sistemden oluşturulacak belgeler üzerinde, Odamızın logosu sistem tarafından
otomatik olarak arka planda olmak üzere çıkacaktır.
5. Üretilen her mühendislik hizmeti çıktısı ilgili yönetmeliğe göre “Rapor”
olacağından, sistem üzerinden raporun kapak sayfası oluşturularak çıktının
başına eklenecek, vizeye bu şekilde getirilecek ve ilgiliye bu şekilde
Bu hususlara uyulmadan 5531 sayılı Kanuna yönelik üretilen tüm mühendislik
hizmetleri hukuk dışı ve gayri meşru sayılacak, bu şekle uyulmadan hizmet üreten ilgililerin
sistemdeki sayfaları kapatılacak ve haklarında kanuni işlem yapılacak, Orman Genel
Müdürlüğünün emirlerine rağmen, mevzuata uygun hazırlanmayan ve Oda denetiminden
geçirilmeyen mühendislik çıktılarını kabul eden orman idaresi ilgilileri hakkında da suç
duyurusunda bulunulacaktır.
Bilindiği üzere 5531 sayılı Kanunun 4 üncü ve 5 inci maddelerindeki mesleki konular,
ancak Odaya kayıtlı serbest meslek mensupları tarafından, Kanunun 7 inci maddesine
dayanarak yürürlüğe konulan ilgili yönetmelik esaslarına göre kurulmuş, serbest
ormancılık/orman ürünleri büro ve şirketlerinde yapılması yasal zorunluluktur. Bu otomasyon
düzenlemeleri sonucunda ortaya çıkarılan belgeler yasanın bu amir hükümlerine dayanarak
hazırlanmıştır.
I- SERBEST MESLEK MENSUPLARININ 12/HAZİRAN/2017 TARİHİNDEN
İTİBAREN YAPMALARI GEREKEN HUSUSLAR:
1- Meslek mensupları, 5531 sayılı Kanunun 4 üncü ve 5 inci maddelerindeki
mühendislik hizmetlerini yapabilmeleri için; o konuda yetkili olduğunu kanıtlamak amacıyla
sistemde kayıtlı olan form dilekçeyi Odaya verecek ve referans numarasını alacak, bunun için
yapacağı işe uygun boş kare kutuyu (X) işaretleyecek, her bir iş için ayrı başvurular yapacak
ve “Meslek Mensupluğu Oda Kayıt belgesi” veya ihaleli işler için “Serbest
Ormancılık/Orman Ürünleri/Büro ve Şirketi Oda Tescil ve 5531 Sayılı Kanuna Ait Mesleki
Faaliyet İhale Yetkinlik Belgesi” ni talep edecektir. (EK:1)

2- Birinci maddedeki form dilekçe ile talep edilecek belge örnekleri
aşağıdadır.
(NOT: Aşağıda yer alan yazı ekindeki belgeler açıklama yapmak için konulmuştur.
Yapılacak iş otomasyon sistemine yüklendiği zaman sistemden çıktı olarak alınacaktır.)

a) 5531 sayılı Kanundaki Mesleki Faaliyet Konularına ait İHALESİZ
işler için,
“Meslek Mensupluğu Oda Kayıt Belgesi”, (EK:2)

b) 5531 sayılı Kanundaki Mesleki Faaliyet Konuların ait İHALELİ
işlerde çalışacaklar için
“Meslek Mensupluğu Oda Kayıt Belgesi” (EK:3)

c) 5531 sayılı Kanundaki Mühendislik Hizmetlerinde HİZMET AKDİ
ile çalışacaklar için,
“Meslek Mensupluğu Oda Kayıt Belgesi” (EK:4)

d) 5531 sayılı Kanuna dair İHALELİ İŞLERE GİRMEK İÇİN,
“Serbest Ormancılık/Orman Ürünleri/Büro ve Şirketi Oda Tescil ve 5531 Sayılı
Kanuna Ait Mesleki Faaliyet İhale Yetkinlik Belgesi” (EK:5)
3- 5531 sayılı Kanundaki ihalesiz tüm mühendislik işleri için “Ormancılık ve Orman
Ürünleri Bürolarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Yönetmeliği”nin (RG:08.04.2009,
27194) 30 uncu maddesine göre, serbest meslek mensubu ile işveren (İş sahibi) arasında
imzalanacak olan“Sözleşme” (EK:6)
4- Meslek mensupluğu Oda Kayıt belgesi ile ihaleye girmek için ihale yetkinlik
belgesi alan serbest meslek mensupları; bu işler bitirildiğinde, ilgili işe mesleki denetim
ve işlemini yaptırmak için; aşağıdaki belgeleri sistemden oluşturacak ve işin bulunduğu
vilayetin Oda şubesi veya temsilciliğine denetim ve vize işlemini yaptıracaktır. Şube
yönetim kurulu üyeleri yalnızca şube merkezinin bulunduğu ildeki işlere ait Oda
denetimi ve vizesini yapacak, temsilciliklerde sorumlu olduğu il ya da illerdeki işler için
Oda denetimi ve vizesini yapacaklardır. Biri diğerinin yetkili olduğu ilde Oda denetimi
ve vize işlemini yapmayacaklardır.
Bu belgeler aşağıdadır.

a) Oda denetim ve vizesine tabi olan 4734 sayılı Kanuna göre yapılan
ihaleli işler için, (İhaleli ağaçlandırma projesi, yol projesi vb)
“Orman Mühendisleri Odası İhaleli Vizeli Mühendislik Hizmeti Denetim/Vize
Belgesi” (EK:7)

b) Oda denetim ve vizesine tabi olan ihalesiz vizeli işler için, (Gerçek
ve tüzel kişilerce yaptırılan izin raporları, özel ağaçlandırma projeleri vb)
“Orman Mühendisleri Odası İhalesiz Vizeli Mühendislik Hizmeti Denetim/Vize
Belgesi” (EK:8)

c) Oda denetimine tabi olup vizesine tabi olmayan, 4734 sayılı
Kanuna göre yapılan ihaleli vizesiz işler için, (Ağaçlandırma tesis ve bakım,
Silvikültür, Orman yolu ve Sanat yapısı vb.)
“Orman Mühendisleri Odası İhaleli Vizesiz Mühendislik Hizmetleri Denetim
Kontrol Belgesi” (EK:9)

d) Oda denetimine tabi olup vizesine tabi olmayan ihalesiz vizesiz işler
için, (Meslek mensuplarının hizmet akdi ile çalıştıkları fidanlık işleri,
Ağaçlandırma denetim kontrol işleri, Dikili ağaç üretimi işleri vb.)
“Orman Mühendisleri Odası Hizmet Akdi İle Çalışılan İhalesiz Vizesiz
Mühendislik Hizmetleri Denetim Kontrol Belgesi” (EK:10)

5- Meslek mensuplarınca 5531 sayılı Kanuna göre üretilen
mühendislik hizmetlerine Raporunun kapak sayfası,
“TMMOB Orman Mühendisleri Odası 5531 Sayılı Kanuna Ait Serbest Meslek
Mensupluğu Mühendislik Hizmet Raporu (Kapak Sayfası)” (EK:11)
II- SERBEST MESLEK MENSUPLARININ, 12/HAZİRAN/2017 TARİHİNDEN
ÖNCE SÖZLEŞMEYE BAĞLAYIP ODAYA BİLDİRDİKLERİ İŞLER İÇİN
YAPMALARI GEREKEN HUSUSLAR:
Bilindiği üzere “Ormancılık ve Orman Ürünleri Bürolarının Kuruluş ve Çalışma
Esasları Yönetmeliği”nin (RG:8.4.2009, 27194)
“İş kabulü” başlıklı 29 uncu maddesinde “MADDE 29 – (1) Meslek mensupları
aldıkları işleri, sözleşme tarihinden itibaren 15 gün içinde Oda merkezine bildirmek
zorundadır.”hükmü ile
“Sözleşme yapılması” başlıklı 30 uncu maddesinde “MADDE 30 – (1) Taraflar,
Kanun, tüzük ve ilgili yönetmelikler kapsamına giren mesleki konulara ilişkin yapılan işlerde
sözleşme yapmak zorundadır.” hükmü yer almaktadır. Bu hükümlere göre;
a) Şayet meslek mensupları; 12.Haziran.2017 tarihinden önce bir işi alıp henüz
sonuçlandırılmamış, yukarıdaki 30 uncu maddeye göre işverenle sözleşme imzalayıp, 29 uncu
maddeye göre aldıkları işi Odaya 15 gün içinde bildirmişler ise, bu hususu kanıtlamak
suretiyle eskiden olduğu gibi oda mesleki denetim ve vize işlemini yapacaklardır.
b) Şayet meslek mensupları; 12.Haziran.2017 tarihinden önce bir işi alıp henüz
sonuçlandırılmamış, yukarıdaki 30 uncu maddeye göre işverenle sözleşme imzalanmamış, 29
uncu maddeye göre aldıkları işi Odaya 15 gün içinde bildirmişler ise, yeni sisteme göre
melek mensupluğu oda ayıt belgesi alarak oda mesleki denetim ve vize işlemini
yapacaklardır.
Bu konularda iletişim için; 0312 215 00 33 – Dahili:130 Orman Mühendisi
Diğdem ALÇAYIR’dan yardım alınabilecektir.
Yapılan bu otomasyon çalışmasının meslektaşlarımıza ve mesleğimize hayırlara vesile
olmasını temenni ederiz. 09/06/2017
ODA YÖNETİM KURULU
EKLER:
1- “Meslek Mensupluğu Oda Kayıt Belgesi” ve “Serbest Ormancılık/Orman Ürünleri/Büro
ve Şirketi Oda Tescil Ve 5531 Sayılı Kanuna Ait Mesleki Faaliyet İhale Yetkinlik Belgesi”
talep dilekçesi örneği, (EK:1)
2- 5531 sayılı Kanundaki Mesleki Faaliyet Konularına ait İHALESİZ işler için, “Meslek
Mensupluğu Oda Kayıt Belgesi” örneği, (EK:2)

3- 5531 sayılı Kanundaki Mesleki Faaliyet Konuların ait İHALELİ işlerde çalışacaklar için
“Meslek Mensupluğu Oda Kayıt Belgesi”örneği (EK:3)
4- 5531 sayılı Kanundaki Mühendislik Hizmetlerinde HİZMET AKDİ ile çalışacaklar için,
“Meslek Mensupluğu Oda Kayıt Belgesi” örneği (EK:4)
5- 5531 sayılı Kanuna dair İHALELİ İŞLERE GİRMEK İÇİN,
“Serbest
Ormancılık/Orman Ürünleri/Büro ve Şirketi Oda Tescil ve 5531 Sayılı Kanuna Ait Mesleki
Faaliyet İhale Yetkinlik Belgesi” örneği (EK:5)
6- Sözleşme örneği (EK:6)
7- “Orman Mühendisleri Odası İhaleli Vizeli Mühendislik Hizmeti Denetim/Vize Belgesi”
örneği (EK:7)
8- “Orman Mühendisleri Odası İhalesiz Vizeli Mühendislik Hizmeti Denetim/Vize Belgesi”
örneği (EK:8)
9- “Orman Mühendisleri Odası İhaleli Vizesiz Mühendislik Hizmetleri Denetim Kontrol
Belgesi” (EK:9)
10- “Orman Mühendisleri Odası Hizmet Akdi İle Çalışılan İhalesiz Vizesiz Mühendislik
Hizmetleri Denetim Kontrol Belgesi” örneği (EK:10)
11- “TMMOB Orman Mühendisleri Odası 5531 Sayılı Kanuna Ait Serbest Meslek
Mensupluğu Mühendislik Hizmet Raporu (Kapak Sayfası)” örneği (EK:11)

