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Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odasından 
 

5531 SAYILI KANUNUN 4 MADDESİNDEKİ MESLEKİ FAALİYET KONULARI 
İLE 5 İNCİ MADDEDEKİ MESLEKİ HAKLARA YÖNELİK HİZMETLERİ SATIN 
ALMA VE MESLEK MENSUBU İSTİHDAMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARIN  

BELİRLENMESİNE DAİR  
ALT DÜZENLEME 

 
ODA ALT DÜZENLEME NO: 3/A 

Alt Düzenleme Tasnif No: 5531 SK. BÜRO YÖN.-1 
Oda Yönetim Kurulu Karar Tarihi: 30/05/2013 

Oda Yönetim Kurulu Karar No: 114/4 
 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 
 Amaç 
 MADDE 1- (1) Bu Alt düzenlemenin amacı; 5531 sayılı Orman Mühendisliği, Orman 
Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanun’un 4 üncü 5 
inci maddelerinde sayılan mesleki faaliyet konularındaki mühendislik hizmetlerini satın 
alacak gerçek ve tüzel kişilerin uyacakları usul ve esasları belirlemektir. 
 
 Kapsam 
 MADDE 2- (1) Bu Alt düzenleme; 5531 sayılı Kanunun 4 üncü ve 5 inci 
maddelerinde yer alan mühendislik hizmetlerini satın alacak ve hizmet sunacak gerçek ve 
tüzel kişileri kapsar. 
 
 Dayanak 
 MADDE 3- (1) Bu Alt düzenleme, 8/4/2009 tarihli ve 27194 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan Ormancılık ve Orman Ürünleri Bürolarının Kuruluş ve Çalışma Esasları 
Yönetmeliği’nin 71 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 
 
 Tanımlar 
 MADDE 4- (1) Bu Alt düzenlemede yer alan;  

a) Diğer şirket: Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanan şirket senedinde, 5531 sayılı 
Kanunda sayılan ormancılık, orman ve ağaç endüstrisi faaliyet konularına yer veren ve bu 
konularda, hizmet akdi ile serbest meslek mensubu çalıştırarak veya ortaklık yaparak üçüncü 
şahıslara iş yapan şirketleri,  

b) 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 mevzuatı  çerçevesinde ve 
Odanın belirleyeceği esaslar dahilinde yalnızca kendi işlerini yapan şirketleri, 

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

ç) Meslek mensubu: Mühendis unvanına sahip olup, Kanun çerçevesinde ormancılık 
ve orman ürünleri bürosunu kurmak üzere, Kanunun 5 inci maddesi uyarınca yetkilendirilen 
kişileri, 
 d) Mühendis: En az dört yıllık lisans eğitimini bitirmiş orman mühendisi, orman 
yüksek mühendisi, orman endüstri mühendisi ve ağaç işleri endüstri mühendisini, 
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 e) Kanun: 29/6/2006 tarihli ve 5531 sayılı Orman Mühendisliği, Orman Endüstri 
Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanunu, 
 f) Oda: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine bağlı Orman Mühendisleri 
Odasını, 

g) Serbest ormancılık bürosu: Orman mühendisi ve orman yüksek mühendisi 
unvanına sahip ruhsatlı serbest meslek mensuplarının; mesleki faaliyetlerini hizmet akdi ile 
bir iş yerine bağlı olmaksızın kendi nam ve hesaplarına serbestçe icra edebilmek, teknik 
müşavirlik ve danışmanlık yapabilmek için kurdukları serbest ormancılık bürolarını, 

ğ) Serbest orman ürünleri bürosu: Orman endüstri mühendisi ve ağaç işleri endüstri 
mühendisi unvanına sahip ruhsatlı serbest meslek mensuplarının; mesleki faaliyetlerini hizmet 
akdi ile bir iş yerine bağlı olmaksızın, kendi nam ve hesaplarına serbestçe icra edebilecekleri, 
teknik müşavirlik ve danışmanlık yapabilecekleri serbest orman ürünleri bürolarını, 

h) Serbest ormancılık ortaklık bürosu: Orman mühendisi ve orman yüksek 
mühendisi unvanına sahip ruhsatlı serbest meslek mensuplarının; mesleki faaliyetlerini hizmet 
akdi ile bir iş yerine bağlı olmaksızın kendi nam ve hesaplarına serbestçe icra edebilmek, 
teknik müşavirlik ve danışmanlık yapabilmek için kurdukları ortaklık bürolarını, 

ı) Serbest orman ürünleri ortaklık bürosu: Orman endüstri mühendisi ve ağaç işleri 
endüstri mühendisi unvanına sahip ruhsatlı serbest meslek mensuplarının; uzmanlık 
alanlarıyla ilgili konularında yapacakları mesleki çalışmal arının sorumluluğu kendilerine ait 
olmak üzere, mesleki faaliyetlerini hizmet akdi ile bir iş yerine bağlı olmaksızın, kendi nam 
ve hesaplarına serbestçe icra edebilmek, teknik müşavirlik ve danışmanlık yapabilmek için 
kurdukları ortaklık bürolarını, 

i) Serbest ormancılık ve orman ürünleri ortaklık bürosu: Serbest meslek mensubu 
unvanına sahip ruhsatlı orman mühendisi, orman yüksek mühendisi, orman endüstri 
mühendisi ve ağaç işleri endüstri mühendisi meslek mensuplarının; Kanunun 4 üncü 
maddesinde belirtilen uzmanlık alanlarıyla ilgili faaliyet konularında yapacakları mesleki 
çalışmaların sorumluluğu kendilerinde olmak koşuluyla kurdukları ortaklıkları, 

j) Serbest ormancılık şirketi: Serbest meslek mensubu unvanına sahip bir veya 
birden çok ruhsatlı orman mühendisi ve orman yüksek mühendisi serbest meslek mensubunun 
kurduğu şirketi,  

k) Serbest orman ürünleri şirketi: Serbest meslek mensubu unvanına sahip bir veya 
birden çok ruhsatlı orman endüstri mühendisi ve ağaç işleri endüstri mühendisi serbest meslek 
mensubunun kurduğu şirketi,  

l) Serbest ormancılık ve orman ürünleri şirketi: Serbest meslek mensubu unvanına 
sahip ruhsatlı orman mühendisi, orman yüksek mühendisi, orman endüstri mühendisi ve ağaç 
işleri endüstri mühendisi meslek mensuplarının; Kanunun 4 üncü maddesinde belirtilen 
uzmanlık alanlarıyla ilgili faaliyet konularında yapacakları mesleki çalışmaların sorumluluğu 
kendilerinde olmak koşuluyla kurdukları şirketleri, 

İfade eder. 
İKİNCİ BÖLÜM 

5531 sayılı Kanuna Yönelik Mesleki Hizmetlerin Niteliği ve  
Bu Hizmetleri Yapacak Gerçek ve Tüzel kişiler 

 
 Kanunun 4 üncü ve 5 inci maddesindeki hizmetlerin niteliği 
 MADDE 5- (1) Kamu İhale Genel Tebliği’nin 64 üncü maddesinde belirtildiği üzere; 
5531 sayılı Kanunun 4 üncü ve 5 inci maddesinde sayılan ormancılık, orman endüstrisi ve 
ağaç işleri endüstrisi işlerine ait mesleki konulara ilişkin mühendislik hizmetleri danışmanlık 
hizmeti kapsamındadır. 
 

Orman mühendisliğine ait mesleki faaliyet konularındaki danışmanlık hizmetleri  
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MADDE 6 - (1) Kanunun 4 üncü maddesi 1 inci fıkrası (a) bendinde sayılan ve Kamu 
İhale Genel Tebliğinin 64 üncü maddesinde belirtilen, aşağıdaki mesleki faaliyet 
konularındaki uygulamalı mühendislik danışmanlık hizmetleri orman mühendisliği disiplinin 
hak ve yetkisindedir.  

a) Ormanların doğal yolla kurulması 
b) Ormanların yapay olarak kurulması 
c) Ormanların bakımı ve iyileştirilmesi 
ç)  Bozuk ormanların imar ve ıslahını yapmak 
d) Enerji ormanlarının tesisi 
e) Enerji ormanları bakımı 
f) Orman ağaç, ağaççık ve florasına ait tohum üretimi 
g) Orman ağaç, ağaççık ve florasına ait aşılama faaliyetleri 
ğ) Orman ağaç ve ağaççıklarına ait tohum ve ağaç ıslah faaliyetleri 
h) Orman fidanlıklarının kurulması, yönetilmesi ve işletilmesi 
ı) Orman fidanı ve bitkisi nakli 
i) Orman fidanı ve bitkisinin standardizasyonu ve sertifikalandırılması 
j) Ağaçlandırma 
k) Erozyonla mücadele 
l) Sel ve çığ kontrolü 
m) Havza amenajmanı 
n) Entegre havza ıslahı 
o) Kırsal kalkınma 
ö) Orman içi, kenarı ve orman üst sınırı meralarına ilişkin çalışmalar 
p)  Orman topraklarının etüdü, analizi, ıslahı ve bonitet belirlemesi 
r) Orman yetişme ortamı analizi, envanteri ve haritalanması 
s) Orman ve yaban hayatı alanlarında av ve yaban hayvanlarının çoğaltılması ve 

envanter çalışması 
ş) Orman ekosistemleriyle bağlantısı olan av ve yaban hayvanlarına ilişkin işler 
t) Orman içi su kaynaklarının geliştirilmesine ilişkin işler 
u) Milli parklar 
ü) Orman içi dinlenme ve mesire yerleri 
v) Orman içi rekreasyon alanları 
y) Uzun devreli gelişme planı 
z) Ağaç röleve planları 
aa) Peyzaj planlaması ve uygulaması 
bb) Peyzaj uygulaması 
cc) Orman kaynaklarının planlanması 
çç) Orman sınırlaması 
dd) Arazinin, vasıf tayini ve mülkiyet işlemleri açısından yorumlanması 
ee) Mülkiyet çalışmaları 
ff) Hava fotoğrafları ile uydu görüntülerini yorumlama ve mevcut haritalar üzerine 

işleme 
gg) Orman yangınları 
ğğ) Orman zararlılarıyla mücadele 
hh) Orman yolları 
ıı) Orman yangın emniyet yol ve şeritleri 
ii) Orman ekosistemlerinin kurulması  
jj) Orman gen alanlarının kurulması 
kk) Gen koruma alanlarının kurulması             
ll)  Orman biyosfer rezerv alanlarının kurulması 
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mm) Orman biyotop çalışmaları 
nn) Kent ormancılığı çalışmaları 
oo) Orman çevre düzenlemesi 
öö) Orman sayılan alanlarda çevresel etki değerlendirmesi 
pp) Orman ekosistemi bağlamında flora ve fauna ile ilgili işler 
rr)  Plan ve projeler hazırlamak ve uygulamak 
ss)  Orman ve ormancılıkla ilgili benzer iş ve hizmetler 

 
 Orman endüstri mühendisliğine ait mesleki faaliyet konularındaki danışmanlık 

hizmetleri 
MADDE 7 - (1) Kanunun 4 üncü maddesi 1 inci fıkrası (b) bendinde sayılan ve Kamu 

İhale Genel Tebliğinin 64 üncü maddesinde belirtilen, aşağıdaki mesleki faaliyet 
konularındaki uygulamalı danışmanlık hizmetleri orman endüstri mühendisliği disiplinin hak 
ve yetkisindedir.  

a) Odun hammaddesini yarma, kesme, soyma ve biçmeye dayalı sanayi işlemleri, 
b) Yongalama, liflere ayırma, presleme, buharlama, kurutma ve emprenye etme 

sanayi işlemleri, 
c) Odun yonga ve liflerini yapıştırıcılı veya yapıştırıcısız olarak işlemek, 
ç)   Odun yonga ve liflerini, fiziksel ve kimyasal yollarla yapısını değiştirerek işlemek, 
d) Kereste, ağaç kaplama levha, kâğıt, selüloz ve benzeri yarı mamulleri üretmek, 
e) Kereste, ağaç kaplama levha, kâğıt, selüloz ve benzeri yarı mamulleri kullanmak, 
f) Odun dışı orman ürünleri işleyen tesislerdeki işlemler, 

 
 

Ağaç işleri endüstri mühendisliğine ait mesleki faaliyet konularındaki 
danışmanlık hizmetleri 

MADDE 8 - (1) Kanunun 4 üncü maddesi 1 inci fıkrası (c) bendinde sayılan ve Kamu 
İhale Genel Tebliğinin 64 üncü maddesinde belirtilen, aşağıdaki mesleki faaliyet 
konularındaki uygulamalı danışmanlık hizmetleri ağaç işleri endüstri mühendisliği disiplinin 
hak ve yetkisindedir.  

a) Ağaç işleri endüstrisinde, ahşap ve türevleri kullanılarak üretim yapmak, 
b) Emprenye ve kurutma tesislerinin tasarım ve işletmesini yürütmek, 
c) Ağaç işleri ürünlerinin tasarım ve imalatını yapmak, 

 
Kanunun 5 inci maddesindeki mühendislik hak ve yetkilerine ait danışmanlık 

hizmetleri 
MADDE 9- (1) Kanunun 4 üncü maddesindeki mesleki faaliyet konularıyla sınırlı 

olmak üzere; Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen orman mühendisliği, orman endüstri 
mühendisliği ve ağaç işleri endüstri mühendisliği disiplinlerine ait danışmanlık hizmetleri 
aşağıdadır.   

a) Araştırma-geliştirme çalışmaları yapmak 
b) Çevresel muhasebe yapmak 
c) Keşif yapmak 
ç) Zarar ziyan belirlemek ve kıymet takdiri yapmak 
d) Maliyet hesaplamak 
e) Fizibilite raporu hazırlamak 
f) Tasarım faaliyetleri yapmak 
ğ) Standardizasyon çalışmaları yapmak 
h) Sertifikalandırma yapmak 
ı) Kalite kontrolü yapmak 
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i) Stok kontrolü yapmak 
j) Kontrol ve denetim yapmak 
k) Muayene yapmak 
l)  Hakemlik yapmak 
m) Eksperlik yapmak              
n) Teknik müşavirlik yapmak 
o) Danışmanlık yapmak 
ö) Yeminli danışmanlık yapmak 
p) Bilirkişilik yapmak 
r) Yeminli bilirkişilik yapmak 
s) Raporlar hazırlamak 
ş) Serbest ormancılık ve orman ürünleri büroları açmak 
t) Serbest yeminli ormancılık ve orman ürünleri büroları açmak 
u) Laboratuarlar açmak  
ü) Özel müesseseler ve işletmeler kurmak 
v) Özel müesseseleri yönetmek ve mesul müdürlüğünü yapmak 
y) Ormancılık karantina hizmetlerini yürütmek 
z) Ormancılık rehberlik hizmetlerini yürütmek 
aa)  İhracat işlemlerini yürütmek 
bb) İthalat işlemlerini yürütmek 

 
Serbest ormancılık büroları, serbest ormancılık ortaklık büroları ile serbest 

ormancılık şirketlerinin yapacakları hizmetler  
 MADDE 10- (1) Bu Alt düzenlemenin 6 ıncı ve 9 uncu maddelerinde belirtilen 

danışmanlık hizmetleri, serbest ormancılık büroları, ortaklık büroları ile serbest ormancılık 
şirketlerinin hak ve yetkisindedir. 
 
 
 
 

Serbest orman ürünleri büroları, serbest orman ürünleri ortaklık büroları ile 
serbest orman ürünleri şirketlerinin yapacakları hizmetler  

 MADDE 11- (1) Bu Alt düzenlemenin 7 ıncı ve 9 uncu maddelerinde belirtilen 
danışmanlık hizmetleri, Orman Endüstri Mühendislerinin kurdukları serbest orman ürünleri 
büroları, ortaklık büroları ve serbest orman ürünleri şirketlerinin hak ve yetkisindedir.  

 
 (2) Bu Alt düzenlemenin 8 inci ve 9 uncu maddelerinde belirtilen danışmanlık 

hizmetleri, Ağaç İşleri Endüstri Mühendislerinin kurdukları serbest orman ürünleri büroları, 
ortaklık büroları ve serbest orman ürünleri şirketlerinin hak ve yetkisindedir.  
 

Diğer şirketin yapacağı hizmetler 
MADDE 12- (1) Uygulamalı mesleki konulara ilişkin olarak diğer hizmetlerle organik 

bağ içinde olup, ayrılması mümkün olmayan aşağıdaki danışmanlık hizmetleri diğer 
şirketlerce de yapılabilir.  

a) Orman mühendisliği mesleki faaliyetlerine dair diğer şirketlerce yapılacak hizmetler 
şunlardır. 

1)  Bozuk ormanların imar ve ıslahını yapmak 
2) Enerji ormanlarının tesisi 
3) Enerji ormanları bakımı 
4) Ağaçlandırma 
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5) Erozyonla mücadele 
6) Sel ve çığ kontrolü 
7) Havza amenajmanı 
8) Entegre havza ıslahı 
9) Orman içi, kenarı ve orman üst sınırı meralarına ilişkin çalışmalar 
10) Orman yolları 
11) Orman yangın emniyet yol ve şeritleri 
12) Orman ekosistemlerinin kurulması 
b) Orman endüstri mühendisliği mesleki faaliyetlerine dair bu Alt Düzenlemenin 7 inci 

maddesindeki hizmetler. 
c) Ağaç işleri endüstri mühendisliği mesleki faaliyetlerine dair bu Alt Düzenlemenin 8 

uncu maddesindeki hizmetler. 
 
Entegre şirketin yapacağı işler 
MADDE 13- (1) Şirketin dışındaki üçüncü kişilere yapılmamak ve iştigal alanındaki 

mesleki faaliyet konularıyla sınırlı olmak koşuluyla, idare mevzuatı  çerçevesinde ve 
Odanın belirleyeceği esaslar dahilinde bu Alt düzenlemenin 9 uncu maddesindeki 
danışmanlık hizmetleri yapılabilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Meslek Mensubu Çalıştırma ve İstihdamı 

 
 Genel ilkeler 

MADDE 14- (1) Kanunun 4 üncü maddesinde belirtilen mesleki faaliyet konularında 
çalıştırılacak olan meslek mensupları aşağıdaki şartlara sahip olmalıdır. 

a) Orman Mühendisleri Odasına kayıtlı üye olmalı, 
b) Serbest meslek mensupluğu ruhsat belgesine sahip olmalı, 
c) Oda çalışanlar listesine kayıtlı olmalı,  
ç) Odaya üye aidatı borcu bulunmamalı, 

 
Kamu kurumu faaliyetlerinde meslek mensubu çalıştırılması 
MADDE 15- (1) Kanunda belirtilen mesleki faaliyet konularında, Kamu Kurumlarına 

danışmanlık hizmeti vermek üzere ormancılık büro ve şirketleri tarafından meslek mensubu 
çalıştırılabilir. 

(2) Kanundaki mesleki faaliyet konularıyla ilgili olmak koşuluyla, satın alınacak 
hizmete yönelik olarak mühendislik hizmetleri tanımı yapılmak suretiyle, bu konularda sosyal 
güvenceli olarak meslek mensubu çalıştırılabilir.  

(3) Kamu kurumları, 5531 sayılı Kanuna dair mesleki konularda 4734 sayılı Kanuna 
göre yapacakları hizmet alımlarına dair ihale dokümanlarında, ihaleli işlerde çalıştırılacak 
meslek mensuplarının, bu Alt Düzenlemenin 14 üncü maddesinde belirtilen ilkelere sahip 
olmasını arayacak ve sözleşmenin imzalanması aşamasında kontrol edecektir.  

(4) Kamu kurumları ihale dokümanlarında, mesleki faaliyet konularında çalıştırılmak 
üzere, 5531 sayılı Kanuna aykırı olarak orman mühendisi ya da orman yüksek mühendisi 
şeklinde düzenleme yapılmayacaktır.  

 
Ormancılık ve orman ürünleri büroları ve şirketler 
MADDE 16- (1) Ormancılık ve orman ürünleri büroları ile şirketler, yapacakları 

mesleki faaliyet konularında aşağıdaki usullerde meslek mensubu ile aday meslek mensubu 
çalıştırabilir.  

a) Mesleki faaliyet konularında, bu Alt Düzenlemenin 14 üncü maddesindeki genel 
ilkeler çerçevesinde ve sosyal güvenceli olarak serbest meslek mensupları çalıştırılır. 



 7 

b) Mesleki faaliyet konularında, ruhsatlı meslek mensupları gözetim ve denetiminde 
mesleki deneyim kazama çalışması yapmak isteyen SMM adayı meslek mensupları 
çalıştırılabilir.  

 
Gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerinde meslek mensubu istihdamı 
MADDE 17- (1) Ormancılık, orman ve ağaç işleri endüstrisiyle uğraşan özel hukuk 

tüzel kişileri ile gerçek kişiler; bu Alt Düzenlemenin 14 üncü maddesindeki genel ilkelere 
uygun olarak 10/10/2009 tarih ve 27372 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Orman, Orman 
Endüstri ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisleri ile Serbest Meslek Bürolarının Çalışma 
Alanlarına Dair Yönetmeliğin” üçüncü bölümünde yer alan, meslek mensubu istihdamına 
ilişkin ilkeler başlıklı hükümlere uygun olarak, odaya kayıtlı ruhsatlı meslek mensupları 
istihdam ederler.  

(2) Bu meslek mensuplarının denetim ve gözetiminde aday meslek mensupları da 
istihdam edilebilecektir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Çeşitli ve Son Hükümler 

 
 Mesleki hizmet ve faaliyetlerin açılımları ve uygulanması 
 MADDE 18- (1) Bu Alt Düzenlemenin 6 ıncı, 7 inci, 8 inci ve 9 uncu maddelerinde 
düzenlenen konuların uygulanmasında, 10/10/2009 tarih ve 23372 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan “Orman, Orman Endüstri ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisleri ile Serbest 
Meslek Bürolarının Çalışma Alanlarına Dair Yönetmeliğin” 4 ünü, 5 inci, 6 ıncı ve 7 inci 
bölümlerinde yer alan maddelerdeki açıklamalar dikkate alınacak ve mesleki çalışmalar buna 
göre yapılacaktır. 
 
 Yürürlükten kaldırma 
 MADDE 19- (1) Oda Yönetim Kurulunun 28/01/2011 tarih ve 77/1 sayılı kararıyla 
yürürlüğe konulan 3 nolu “5531 Sayılı Kanunun 4. Maddesindeki Mesleki Faaliyet 
Konularına Yönelik Hizmetlerin Satın Alınma Usul Ve Esaslarının Belirlenmesine Dair Alt 
Düzenleme” yürürlükten kaldırılmıştır.  
 
 Devam eden mesleki faaliyetler 

GEÇİÇİ MADDE 1- (1) Oda Yönetim Kurulunun 28/01/2011 tarih ve 77/1 sayılı 
kararıyla yürürlüğe giren, ancak bu Alt düzenlemeyle yürürlükten kaldırılan 3 nolu Alt 
Düzenlemeye göre yapılmakta olan mesleki faaliyetlerdeki meslek mensupluğu çalıştırılması, 
taraflar arasında akdedilen sözleşme süresince devam eder.  

 
Yürürlük 
MADDE 20- (1) Bu Alt düzenleme, Oda Yönetim Kurulu’nun karar tarihinden 

itibaren yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 20- (1) Bu Alt düzenleme hükümlerini Oda Yönetim Kurulu yürütür. 


