SAYI

: 25.00/1052

ANKARA
03.08.2017

KONU : 5531 sayılı Kanunun 4. ve 5.
Maddelerindeki Mesleki Faaliyet
Konularına ilişkin Mühendislik
Hizmeti Alımları

ÖNEMLİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE
İLGİ: 07.05.2017 tarih ve 25.00/680 sayılı yazımız.
Kamu İhale Kurumunca 25.01.2017 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Hizmet Alımı İhaleleri
Uygulama Yönetmeliği ile Kamu İhale Genel Tebliğinde, ihaleli hizmet alımlarını etkileyen önemli
değişikliklerin yapılması nedeniyle, 5531 sayılı Kanuna yönelik orman mühendisliği mesleki faaliyet
konularına yönelik hizmet alımları için hazırlanacak ihale dokümanları ve düzenlenmesi gereken
belgeler hakkında ilgideki yazımız kurumunuza gönderilmişti.
Orman Mühendisleri Odasınca; 5531 sayılı Kanundaki Orman Mühendisliği, Orman Endüstri
Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği hizmetlerinin yetkili serbest meslek mensuplarınca
yapılması ve yetkisiz kişilerin mühendislik hizmeti üretmelerinin önlenmesi, serbest meslek
mensuplarının yaptığı mühendislik hizmetleri raporlarının denetim ve kontrol altına alınması, vergi
kayıp ve kaçaklarına sebebiyet verilmemesi amacıyla; ihaleye girecekler için ihale yetkinlik belgesi
verilmesi, üretilen mühendislik hizmet raporlarının denetim/kontrolü, bu hizmetlerde çalışacak
meslek mensupları için meslek mensupluğu Oda kayıt belgesi ve benzer diğer belgelerin bilgisayar
ortamında üretilmesi için 12/6/2017 tarihinden itibaren tam otomasyon sistemine geçilmiştir.
Odamızın yeni otomasyon sistemi üzerinden alınacak belgelerin, serbest meslek
mensuplarının 5531 sayılı Kanuna yönelik konularda yaptıkları ihaleli veya ihalesiz mühendislik
hizmeti üretiminde kullanılmaya başlanması, bu mühendislik konularında en çok hizmet satın alan
orman idaresinin bilgilendirilmesine gereksinim duyulmuştur. Onun için uygulamaya yönelik olarak
yapılacak hizmet alımlarında ve kurumunuzun meslek mensuplarından istediği raporların kabulünde
aranması gereken hususları içeren bu yazımızın kurumunuza gönderilmesine ihtiyaç hasıl olmuştur.
Bu nedenle kurumunuza daha önce gönderilen ilgi deki 07.05.2017 tarihli yazımız yürürlükten
kaldırılmıştır.
Kamu İhale Genel Tebliğinin 64 üncü maddesinde, 5531 sayılı Kanunun 4 üncü ve 5 inci
maddelerindeki mühendislik hizmetlerinin danışmanlık hizmeti olduğu belirtilmiştir. Bu hizmetlerden
orman mühendisliği hizmetlerinin, 4734 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre danışmanlık hizmet
sunucuları olan orman mühendisi unvanlı meslek mensuplarından alınması gerekmektedir.
5531 sayılı Kanundaki mühendislik faaliyet konularına ait danışmanlık hizmetleri; Odamızca
Serbest Meslek Mensupluğu Ruhsat Belgesiyle yetkilendirilen danışmanlık hizmet sunucusu meslek
mensuplarının, Kanunun 7 inci maddesi ve “Ormancılık ve Orman Ürünleri Bürolarının Kuruluş ve
Çalışma Esasları Yönetmeliği” nin 12 inci ve 13 üncü maddelerine göre kurdukları, Orman
Mühendisleri Odasından tescilli, Serbest/Serbest Yeminli Ormancılık Büroları, Serbest/Serbest Yeminli
Ormancılık Şirketleri kanalıyla yapılması yasal zorunluluktur.
Bu açıklamalar doğrultusunda gerçek kişiler ile kamu ve özel hukuk tüzel kişileri, 5531 sayılı
Kanunun 4 üncü ve 5 inci maddelerindeki mühendislik hizmetlerini, ihaleli olarak yaptırmak istemeleri
halinde, işi yapacak meslek mensuplarında aramaları gereken ve meslek mensuplarının da sunmaları
gereken belgeler ile bu belgelerin kullanılması esasları aşağıdadır.
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Orman idaresinin, 5531 sayılı Kanunun 4 üncü ve 5 inci maddelerindeki mühendislik
hizmetlerini, 4734 sayılı Kanuna göre ihale ile satın almak istemesi halinde, hazırlanacak
ihale dokümanında istenmesi gereken belgeler ile ihaleye teklif verecek istekli veya adayda
aranacak nitelikler ve sunacakları belgelerde aranması gereken hususlar aşağıdaki
bölümlerde açıklanmıştır.
İhaleyi yapacak orman idaresince; 5531 sayılı Kanunun 4 üncü 5 inci maddelerindeki orman
mühendisliği hizmetlerini satın alırken, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Aday veya
isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler”
başlıklı 38 inci maddesi ve idari şartnamenin “ihaleye katılmaya ilişkin hususlar” başlıklı 7 inci
maddesinde 25.1.2017 tarih ve 29959 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik ile yapılan
değişiklikler dikkate alınmalıdır.
Buna göre, 5531 sayılı Kanunun 4 üncü ve 5 inci maddelerindeki mühendislik hizmetleri
mesleki faaliyet konularına ait işlerde ihaleye girebilmek için;
Yönetmeliğin 38 inci maddesinin “Ayrıca aday veya isteklilerin ihale tarihi itibariyle mesleki
faaliyetlerini mevzuatı gereği İLGİLİ ODAYA kayıtlı olarak sürdürmesi gerekmekte olup”
(Madde:38/1-b) hükmüne göre, ihaleye katılmak isteyen istekli veya adayların ihaleye teklif vermeye
yetkili olduklarının belgelenmesi,
Ayrıca “(4) İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili
mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgelerin adaylar veya istekliler
tarafından sunulmasına ilişkin hükümlere, ilan ve ön yeterlik şartnamesi veya idari şartnamede yer
verilir.” (Madde:38/4) hükmünde belirtilen hususların belgelenmesi,
istenecektir.
Bu hükümlere göre; 5531 sayılı Kanuna ilişkin ihalelere girmek ve ihale konusu işleri
yapabilmek için istekli ve adaylardan istenen belgelerin ilgili meslek odası olarak Orman Mühendisleri
Odasından alınması zorunludur. Bu belgelerin, Ticaret veya Sanayi Odalarından alınması hukuken
mümkün değildir. Zira tüzel kişi olarak ihaleye katılmak isteyen serbest ormancılık şirketlerinin yetkili
oldukları mesleki alanlar, 5531 sayılı kanuna göre tescilli ve ihaleli iş konusunda yetkili olduğuna dair
Odamızdan alınacak ihale yetkinlik belgesi ile kanıtlanmaktadır. Bu belgenin diğer odalardan
alınması mümkün olmayıp, şayet bu hususa uyulmadan diğer odalardan belge alınması ve idarelerce
kabul edilmesi halinde ihale sakatlanacaktır. Nitekim Orman Genel Müdürlüğünün 2016 yılı
hesaplarının düzenlilik denetimine dair Sayıştay Raporunda, 5531 sayılı Kanunun 4 üncü ve 5 inci
maddelerindeki mühendislik işlerine ait ihalelerine, Odamızdan tescilli serbest ormancılık büro ve
şirketlerinin girmesi gerektiğine hususuna yer verilmiştir.
Odamız, 5531 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanarak, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama
Yönetmeliğinde yapılan düzenlemeler kapsamında istenen bilgilerin yer aldığı ihaleye girecek istekli
veya aday serbest ormancılık büro ve şirketlerinin ihale konusunda yetkili olup olmadıkları İHALELİ
İŞLER için düzenlenen “Serbest Ormancılık/Orman Ürünleri/Büro Ve Şirketi Oda Tescil Ve 5531 Sayılı
Kanuna Ait Mesleki Faaliyet İhale Yetkinlik Belgesi” (EK:1) kanıtlanmaktadır. Bu belgenin, 5531 sayılı
Kanuna dair mühendislik konularında yapılacak hizmet alımlarında ihaleye katılacak istekli veya
adaylardan istenmesi hususu idari şartnamenin boş olan (7/h) bendine yazılmalı ve aranmalıdır.
Kamu İhale Kurumunun ihalelere ilişkin düzenlediği İdari Şartnamenin 7 inci maddesinin boş
bırakılan (h) bendine; bu bendin doldurulmasına dip nottaki “İhale konusu işin yerine getirilmesi için
alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb.
belgeler sayılacak” açıklamaları dikkate alınarak aşağıdaki metin yazılmalıdır.
“7/h) İhale konusu iş, 29/6/2006 tarihli ve 5531 sayılı “Orman Mühendisliği, Orman Endüstri
Mühendisliği ve Ağaç işleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanun”un 4 üncü maddesi 1 inci fıkrası (a)
bendi kapsamına giren orman mühendisleri ile orman yüksek mühendislerinin mesleki faaliyet
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konularından olması, bu işin 5531 sayılı Kanun’un 5 inci maddesine göre, Orman Mühendisleri
Odasınca yetkilendirilen, danışmanlık hizmet sunucuları orman mühendisi ve orman yüksek mühendisi
unvanlı meslek mensuplarının hak ve yetkisinde bulunması, bu meslek mensuplarının 5531 sayılı
Kanunun 7 inci ve 8 inci maddelerine dayanarak yürürlüğe konulan “Ormancılık ve Orman Ürünleri
Bürolarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Yönetmeliği” nin 12 inci ve 13 üncü maddelerine göre
kurdukları, Orman Mühendisleri Odasından tescilli, Serbest/Serbest Yeminli Ormancılık Büroları,
Serbest/Serbest Yeminli Ormancılık Şirketlerinin iştigal sahalarına girmektedir. İhale dokümanları
hazırlanırken bu hususların dikkate alınması yasal zorunluluktur.
Buna göre, aday veya istekli serbest ormancılık büro ve şirketin; ihale konusu işin yerine
getirmesi için, ilgili ihale yönetmeliğinde belirtilen (sicil, izin, ruhsat vb.) belgelerin karşılığı ve ihale
tarihinde büro ve şirketin faal olduğunu gösteren, 5531 sayılı Kanunun 4. ve 5 inci maddelerindeki
orman mühendisliği konularına ait ihaleli işler için düzenlenen, Orman Mühendisleri Odasından
alınmış “Serbest Ormancılık/Orman Ürünleri/Büro ve Şirketi Oda Tescil ve 5531 Sayılı Kanuna Ait
Mesleki Faaliyet İhale Yetkinlik Belgesi”,
Diğer taraftan, ihaleyi alan serbest ormancılık büro veya şirketinden; sözleşmeyi imzalamadan
önce, yine yönetmeliğin 38/1-(b) maddesine göre, ihale için yetkinlik belgesi alan meslek mensubu
ile ihaleli işte çalıştırılması istenen diğer meslek mensuplarının her birisi için ayrı ayrı olmak üzere,
mesleki faaliyetlerini 5531 sayılı Kanuna göre yetkili olarak sürdürdüklerini kanıtlayan, 5531 sayılı
Kanundaki Mesleki Faaliyet Konularına ait İHALELİ İŞLER için düzenlenen “Meslek Mensupluğu Oda
Kayıt Belgesi” nin (EK:2) istenmesi hususu teknik şartnameye konulmalı ve ayrıca İdari Şartnamenin
yeni eklenen 7.5.4 maddesine aşağıdaki şekilde yazılmalıdır. Şöyle ki;
“7.5.4. (Ek madde: 25/01/2017-29959 R.G./10. md.) İsteklinin teklifi kapsamında sunması
gerektiği teknik şartnamede belirtilen belgeler.
- İhaleyi kazanan serbest ormancılık bürosu veya şirketi; ihale sözleşmesini imzalamadan
önce, Orman Mühendisleri Odasından ihale konusu iş için Serbest Ormancılık/Orman Ürünleri/Büro ve
Şirketi Oda Tescil ve 5531 Sayılı Kanuna Ait Mesleki Faaliyet İhale Yetkinlik Belgesini alan meslek
mensubunun, 5531 sayılı Kanundaki mesleki faaliyet konularına ait ihaleli işler için düzenlenen,
“Meslek Mensupluğu Oda Kayıt Belgesi”
Bu hususların açık ihale usulü, belli istekliler arasında ihale usulü, pazarlıkla yapılacak ihale
usulü ve ön yeterlik ile yapılacak ihale usullerine ait tip idari şartnamede ve ilanda yer verilmiş örnek
taslaklar ektedir. (EK:3,4)
Diğer taraftan daha önceki yazılarımızda devamlı belirttiğimiz üzere; tip idari şartnamenin
sınır değer başlıklı 33. Maddesine “33.2. Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin
teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.” ifadesi
yer almalıdır.
Orman mühendisliği mesleki faaliyet konularına dair hizmet alımında; Odamızca 5531 sayılı
Kanunun 13. maddesine göre belirlenen mühendislik asgari ücret tarifesindeki net miktarlar (2017 yılı
için asgari ücret tarifesi aylık net 3300,00 TL/Ay dir) üzerine, sosyal güvenlik, vergi, stopaj vb.
kesintiler ile müteahhit karı eklenerek bulunacak giydirilmiş ücret esas alınmalı, ihale konusu işin
yaklaşık maliyete yansıtılmalı, idari şartname ve teknik şartnameye yazılmalıdır.
Ayrıca teknik şartnamede iş tanımı yapılmalı, ihale konusu iş için aranan özelliklere haiz
meslek mensubu orman mühendislerinin nitelik ve sayıları idari şartnamenin diğer hususlar başlıklı
maddesine yazılmalıdır.
Kamu İhale Uygulama Yönetmeliklerinde 25.1.2017 tarihinde yapılan değişikliklere rağmen
bazı orman işletme müdürlüklerinde, yürürlükten kaldırılan idari şartname hükümlerine göre ihaleye
girmek için Oda kayıt belgesi istenerek ihaleler yapılmaktadır. Bu bağlamda, 5531 sayılı Kanundaki
orman mühendisliği konularında yapılan ihalelerde mevzuata aykırı idari şartname hazırlandığı için
Odamızca Meslek Mensupluğu Oda kayıt belgesi verilmeyen serbest ormancılık büro veya şirketleri,
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mesleki faaliyet ile hiç ilgisi bulunmayan ticaret veya sanayi odalarından oda kayıt belgesi alarak
ihaleyi yapan idareye vermekte ve mevzuata aykırı düzenlenen belgeler kabul edilerek haksız
rekabete neden olunmaktadır.
Nitekim Orman Genel Müdürlüğünün 2016 yılı hesaplarının denetimine dair düzenlenen 2016
yılı Sayıştay Düzenlilik Raporunda, “BULGU 6: Orman Bölge Müdürlüklerince 2016 Yılında Açılan
Orman Mühendisliği Danışmanlık Hizmet Alımı İhalelerine, Ortaklarının Tamamı Ruhsatlı Orman
Mühendisleri Olan Serbest Ormancılık Büroları İle Serbest Ormancılık Şirketlerinin Girmeleri
Gerekirken, İhalelere Bu Niteliği Haiz Olmayan Şirketlerin de Katılmaları” başlığı açılarak, bazı Bölge
Müdürlüklerince açılan danışmanlık hizmet alımı ihalelerinin ilan ve şartnamelerinde,
“….veya Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmış ana sözleşmesinde, 5531 Sayılı Kanun'un 4.
maddesinde sayılan uzmanlık konularında ihale konusu faaliyetleri içermesi, ortakları arasında ya da
teknik personel kadrosunda Orman Mühendisleri Odasına kayıtlı, Ruhsatlı Orman Yüksek Mühendisi
veya Orman Mühendisi unvanlı çalışanlar listesine kayıtlı meslek mensubu bulunması koşuluyla,”
ifadelerine yer verilerek,
Orman Bölge Müdürlüklerinde 2016 yılında açılan orman mühendisi danışmanlık hizmet alımı
ihaleleri ilan ve idari şartnamelerinin, ihaleye katılma niteliğine haiz olmayan şirketlerin de ihalelere
katılımını sağlayacak şekilde düzenlenmesi sonucu, 5531 sayılı Kanun ve ikincil mevzuat
hükümlerine ve 4734 sayılı Kanunun ihalelerde eşitlik ve rekabetin sağlanması ilkelerine aykırı
hareket edildiğinden, kurumca açılan orman mühendisi danışmanlık hizmet alımı ihaleleri ilan ve
idari şartnamelerinin ihalelere sadece ortaklarının tamamı ruhsatlı orman mühendisi olan Serbest
Ormancılık Büroları ile Serbest Ormancılık Şirketlerinin katılımını sağlayacak şekilde düzenlenmesi
gerektiği değerlendirilmektedir.”denilmek suretiyle, 5531 sayılı Kanuna aykırı yapılan düzenlemeler
nedeniyle serbest meslek mensupları aleyhine haksız rekabet olduğu Sayıştay’ca da teyit
edilmektedir.
Orman Genel Müdürlüğü, Sayıştay Raporundan sonra merkez ve taşra teşkilatına gönderdiği
03.Mayıs.2017 tarihli ve 97342770-934.02.02-E.919592 sayılı talimatta, mühendislik hizmet
alımlarında Sayıştay Raporunda belirtilen hususlara uygun olarak ihale dokümanlarının hazırlanması
istenmiştir.
Onun için, 5531 sayılı Kanuna dair mühendislik hizmet alımı ihalelerinde; ihaleye girmek veya
ihaleyi gerçekleştirmek için, Orman Mühendisleri Odasının dışında Ticaret ve Sanayi Odalarınca
verilen Oda kayıt belgeleri kabul edilmemelidir.
Orman idaresinde mevzuata aykırı ihale uygulamalarının önlenmesi için, 5531 sayılı Kanuna
ilişkin orman mühendisliği hizmet alımı ihalelerine örnek olmak üzere hazırlanan ve ihale yapan
birimlerinize katkı yapacağını düşündüğümüz bu yazımız ile eklerinin merkez ve taşra kuruluşlarınıza
gönderilmesini ve gereğini arz ederim.
DAĞITIM:
1- Orman Genel Müdürlüğü
2- Çölleşme ve Erozyonla Müc. Gen. Müd.
3- Doğa Koruma ve Milliparklar Gen. Müd.

Ali KÜÇÜKAYDIN
Genel Başkan

EKLER:
1- İhale yetkinlik belgesi
2- İhaleli işler için meslek mensupluğu oda kayıt belgesi
3- Tip idari şartname örneği
4- Tip ilân örneği
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EK:1
SERBEST ORMANCILIK/ORMAN ÜRÜNLERİ/BÜRO VE ŞİRKETİ ODA TESCİL VE 5531 SAYILI KANUNA AİT
MESLEKİ FAALİYET İHALE YETKİNLİK BELGESİ
(5531 sayılı Kanunun 4. ve 5 inci Maddelerindeki Konulara Ait İHALELİ işler için)
Tarih
Referans No

:……………………
:……………………

KİK İhale kayıt No :……………………
İhale Tarihi
:……………………
Belgeye konu işin ili:……………………
I- BELGEYE KONU SERBEST ORMANCILIK/ORMAN ÜRÜNLERİ BÜRO/ ŞİRKETE AİT BİLGİLER:
Adı ve Adresi

ORMANCILIK
/ORMAN
ÜRÜNLERİ
BÜRO/ŞİRKETİN

Kuruluş Tarihi

TLF NO
(İş+Gsm)

Oda Tescil
Tarihi

BELGE GEÇER NO

Oda Tescil
Numarası

E-POSTA ADRESİ

Faaliyet
Durumu

……/……/……….tarihinden bu yana 5531 sayılı Kanuna yönelik faaliyetini sürdürmektedir.

Uzmanlık Alanı

II- BELGEYE KONU ORMANCILIK/ORMAN ÜRÜNLERİ BÜRO/ŞİRKET SAHİBİ MESLEK MENSUPLARI İLE ÇALIŞANLAR
LİSTESİNDE KAYITLI DİĞER MESLEK MENSUPLARININ
Adı ve Soyadı

Oda
Sicil No

Odaya
Kayıt Tarihi

Diploma unvanı
Tarihi

Ruhsat Belgesinin
Çalışanlar Listesine
No
Son yıllık Kayıt
Kayıt No
vize tarihi tarihi

III- ODA TESCİL VE 5531 SAYILI KANUNA AİT MESLEKİ FAALİYET İHALE YETKİNLİK BELGESİ DÜZENLENMESİNE ESAS
BİLGİLER:
Mesleki Faaliyet Konularına Ait İhale Yetkinlik
Belgesinin
Kullanılacağı İşin Adı

Mesleki Faaliyete Ait İhale Yetkinlik Belgesinin Kullanılacağı İşin, Oda
Mühendislik Hizmetleri Asgari Ücret Tarife Cetvelindeki
Mesleki
Mühendislik işinin Teknik Adı
Poz No

Orman Mühendisleri Odasında tescilli, yukarıdaki serbest ormancılık/orman ürünleri/ büro/şirketi; 5531 sayılı
Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanun” un
mesleki faaliyet konuları kapsamındaki ihale konusu işe iştirak etmeye yetkili olduğuna dair “Oda Tescil ve 5531
sayılı Kanuna Ait Mesleki Faaliyet İhale Yetkinlik Belgesi” istek üzerine düzenlenmiştir.

Oda Yetkilisi

Belge No: (Bu belgeyi http://belgedogrulama.ormuh.org.tr adresinden belge numarasını girerek doğrulayınız)
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EK:2
MESLEK MENSUPLUĞU ODA KAYIT BELGESİ
(5531 sayılı Kanundaki Mesleki Faaliyet Konuların ait İHALELİ işlerde çalışacaklar için)
Tarih
Referans No

:……………………..
:……………………..

KİK İhale kayıt No :……………………..
İhale Tarihi
:……………………..
Belgeye konu işin ili :………………………
I- SERBEST/SERBEST YEMİNLİ MESLEK MENSUBUNA AİT BİLGİLER:
KAYIT BELGESİNE KONU OLAN SERBEST/SERBEST YEMİNLİ MESLEK MENSUBUNUN
Adı ve Soyadı

Oda
Sicil No

Odaya
Kayıt Tarihi

Diploma unvanı

Ruhsat Belgesinin
Tarihi
No
Son
yıllık
vize
tarihi

Çalışanlar Listesine
Kayıt
Kayıt No
tarihi

Büro/Şirketin Adı

II- SERBEST/SERBEST YEMİNLİ MESLEK MENSUBUNUN UZMANLIK KONULARI:
KAYIT BELGESİNE KONU OLAN SERBEST/SERBEST YEMİNLİ MESLEK MENSUBUNUN
Adı ve Soyadı
Ruhsat Belgesindeki uzmanlık konuları

III- İŞE AİT ODA KAYIT BELGESİ DÜZENLEMESİNDE MEVZUATA GÖRE İSTENEN BİLGİLER:
Oda Kayıt Belgesinin Kullanılacağı İşin, Oda Mühendislik Hizmetleri Asgari
Oda Kayıt Belgesinin
Ücret Tarife Cetvelindeki
Verileceği
Yerin Adı
Kullanılacağı İşin Adı
Mesleki
Mühendislik işinin Teknik Adı
(Gerçek,
Poz No
Tüzel Kişi)

Odamıza kayıtlı yukarıda kimliği yazılı meslek mensubu, uzmanlık alanlarına giren ve yetkilendirilen mesleki konulardaki
5531 sayılı “Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanun” ve ilgili
yönetmeliklerdeki hak ve yetkilerini kullanabileceğine, sorumlulukları üstlenebileceğine dair iş bu onaylı belge yukarıda
belirtilen iş için meslek mensubunun kendi isteği üzerine düzenlenmiştir.
Oda Yetkilisi

Belge No: (Bu belgeyi http://belgedogrulama.ormuh.org.tr adresinden belge numarasını girerek doğrulayınız)
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EK:3
AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN HİZMET ALIMLARINDA UYGULANACAK
TİP İDARİ ŞARTNAME

II- İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 7- İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri
7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir:
a) (Mülga bent: 25/01/2017-29959 R.G./9. md.)
b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
…………………………
“h) İhale konusu iş, 29/6/2006 tarihli ve 5531 sayılı “Orman Mühendisliği, Orman Endüstri
Mühendisliği ve Ağaç işleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanun”un 4 üncü maddesi 1 inci fıkrası (a)
bendi kapsamına giren orman mühendisleri ile orman yüksek mühendislerinin mesleki faaliyet
konularından olması, bu işin 5531 sayılı Kanun’un 5 inci maddesine göre, Orman Mühendisleri
Odasınca yetkilendirilen, danışmanlık hizmet sunucuları orman mühendisi ve orman yüksek mühendisi
unvanlı meslek mensuplarının hak ve yetkisinde bulunması, bu meslek mensuplarının 5531 sayılı
Kanunun 7 inci ve 8 inci maddelerine dayanarak yürürlüğe konulan “Ormancılık ve Orman Ürünleri
Bürolarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Yönetmeliği” nin 12 inci ve 13 üncü maddelerine göre
kurdukları, Orman Mühendisleri Odasından tescilli, Serbest/Serbest Yeminli Ormancılık Büroları,
Serbest/Serbest Yeminli Ormancılık Şirketlerinin iştigal sahalarına girmektedir. İhale dokümanları
hazırlanırken bu hususların dikkate alınması yasal zorunluluktur.
Buna göre, aday veya istekli serbest ormancılık büro ve şirketin; ihale konusu işin yerine
getirmesi için, ilgili ihale yönetmeliğinde belirtilen (sicil, izin, ruhsat vb.) belgelerin karşılığı ve ihale
tarihinde büro ve şirketin faal olduğunu gösteren, 5531 sayılı Kanunun 4. ve 5 inci maddelerindeki
orman mühendisliği konularına ait ihaleli işler için düzenlenen, Orman Mühendisleri Odasından
alınmış “Serbest Ormancılık/Orman Ürünleri/Büro ve Şirketi Oda Tescil ve 5531 Sayılı Kanuna Ait
Mesleki Faaliyet İhale Yetkinlik Belgesi”,
……………………………..
7.5.4. (Ek madde: 25/01/2017-29959 R.G./10. md.) İsteklinin teklifi kapsamında sunması
gerektiği teknik şartnamede belirtilen belgeler.
- İhaleyi kazanan serbest ormancılık bürosu veya şirketi; ihale sözleşmesini imzalamadan
önce, Orman Mühendisleri Odasından ihale konusu iş için Serbest Ormancılık/Orman Ürünleri/Büro ve
Şirketi Oda Tescil ve 5531 Sayılı Kanuna Ait Mesleki Faaliyet İhale Yetkinlik Belgesini alan meslek
mensubunun, 5531 sayılı Kanundaki mesleki faaliyet konularına ait ihaleli işler için düzenlenen,
“Meslek Mensupluğu Oda Kayıt Belgesi”
………………………………..
Madde 33 - Sınır değer
33.1. İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen
yönteme göre sınır değer hesaplar.
33.2. Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci
maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.
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EK: 4
İHALE İLANI
[idarenin adı]

[işin adı] hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale
usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1 İhale konusu iş, 29/6/2006 tarihli ve 5531 sayılı “Orman Mühendisliği, Orman Endüstri
Mühendisliği ve Ağaç işleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanun”un 4. ve 5 inci maddelerindeki
orman mühendisliği konularına ait ihaleli işler için düzenlenen, Orman Mühendisleri Odasından
alınmış “Serbest Ormancılık/Orman Ürünleri/Büro ve Şirketi Oda Tescil ve 5531 Sayılı Kanuna Ait
Mesleki Faaliyet İhale Yetkinlik Belgesi”,
4.1.2. İhaleyi kazanan serbest ormancılık bürosu veya şirketi; ihale sözleşmesini imzalamadan
önce, Orman Mühendisleri Odasından ihale konusu iş için Serbest Ormancılık/Orman Ürünleri/Büro ve
Şirketi Oda Tescil ve 5531 Sayılı Kanuna Ait Mesleki Faaliyet İhale Yetkinlik Belgesini alan meslek
mensubunun, 5531 sayılı Kanundaki mesleki faaliyet konularına ait ihaleli işler için düzenlenen,
“Meslek Mensupluğu Oda Kayıt Belgesi”
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