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SERBEST YEMİNLİ ORMANCILIK/ORMAN ÜRÜNLERİ BÜRO VE ŞİRKETLERİNİN  

KURULUŞ VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ALT DÜZENLEME 

 

ODA ALT DÜZENLEME NO: 7 

Alt Düzenleme Tasnif No: 5531 SK. BÜRO YÖN-7 

Oda Yönetim Kurulu Karar Tarihi: 9/7/2015 

Oda Yönetim Kurulu Karar No:119/5 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

 AMAÇ 

 MADDE 1- (1) Bu Alt Düzenleme; Serbest Yeminli Ormancılık Büro ve Şirketleri ile Serbest 

Yeminli Orman Ürünleri Büro ve Şirketlerinin kuruluş ve faaliyetlerine dair usul ve esasları 

belirlemektir.  

 

 KAPSAM 

MADDE 2- (1) Bu Alt Düzenleme; Serbest Yeminli Ormancılık/Serbest Yeminli Orman Ürünleri 

Büro ve Şirketi açmak isteyen serbest yeminli meslek mensuplarını kapsar.  

 

DAYANAK 

MADDE 3- (1) Bu Alt Düzenleme; 24/7/2009 tarihli ve 27298 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanan “Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 

Serbest Yeminli Meslek Mensupları Tüzüğü” ile 8/4/2009 tarihli ve 27194 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanan “Ormancılık ve Orman Ürünleri Bürolarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Yönetmeliği”nin 

70 ve 71 inci maddeleri dayanarak hazırlanmıştır.  

 

TANIMLAR 

MADDE 4- (1) Bu alt Düzenlemede yer alan; 

a) 2/A Nolu Alt Düzenleme: 29/1/2015 tarihli ve 78/6 sayılı Oda Yönetim Kurulu Kararı ile 

yürürlüğe giren Mesleki Deneyim Kazanma ve Meslek Mensupluğu Sınav Yönetmeliği Serbest Yeminli 

Meslek Mensupluğu Sınavlarına Ait Alt Düzenlemeyi, 

b) Büro: Serbest yeminli ormancılık bürosu ile serbest yeminli orman ürünleri bürosunu, 

c) Bürolar yönetmeliği: 8/4/2009 tarihli ve 27194 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 

Ormancılık ve Orman Ürünleri Bürolarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Yönetmeliğini,          

ç) Kanun: 29/6/2006 tarihli ve 5531 sayılı Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği 

ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanunu,     

d) Ortaklık bürosu: Birden çok serbest yeminli meslek mensubunun bir araya gelerek 

kurdukları ve mesleki faaliyetlerini yürüttükleri büroyu, 

e) Oda: TMMOB Orman Mühendisleri Odasını, 

f) Orman idaresi: Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğünün merkez ve 

taşra teşkilatını,  

g) Ruhsat: Serbest yeminli meslek mensupluğu sınavında başarılı olan meslek mensuplarına 

büro ve şirket açmak amacıyla Oda tarafından verilen izin belgesini, 
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ğ) Serbest yeminli meslek mensubu: Kanunun 6 ncı ve 9 uncu maddelerinde belirtilen 

koşulları yerine getirerek yeminli sıfatını kazanmış, Odadan ruhsat almış ve mesleğini hizmet akdi ile 

herhangi bir işyerine bağlı olmaksızın, kendi nam ve hesabına icra etmek üzere, Kanunun 5 inci 

maddesi ile serbest yeminli ormancılık ve orman ürünleri bürosu kurmaya yetkilendirilen serbest 

meslek mensubunu, 

h) Sorumlu müdür: Serbest yeminli ormancılık ve orman ürünleri bürolarının, ortaklık 

bürolarının ve şirketlerin teknik ve idari yönetimini yapan, personelin mevzuata uygun olarak 

çalıştırılması sorumluluğunu üstlenen serbest yeminli meslek mensubunu, 

ı) Süreli gün çalışma: Mesleki faaliyet konularıyla sınırlı olmak koşuluyla, haftanın belli 

günlerinde veya günün belli saatlerinde, hizmet akdi dışında yapacakları sözleşme karşılığında 

danışmanlık yapılmasını, 

i) Şirket: Serbest yeminli meslek mensuplarının, Kanunda sayılan mesleki faaliyetlerini, 

hizmet akdi ile bir iş yerine bağlı olmaksızın kendi nam ve hesaplarına serbestçe icra etmek amacıyla 

bir araya gelerek 29/6/1956 tarih ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümlerine göre 

kurdukları ve ortaklarının tamamının serbest yeminli meslek mensubu olduğu şirketi, 

j) Tüzük: 24/7/2009 tarihli ve 27298 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Orman Mühendisliği, 

Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Serbest Yeminli Meslek Mensupları 

Tüzüğünü, 

k) Yemin: Serbest yeminli meslek mensuplarının sulh hukuk mahkemesinde yapacakları 

Kanunun 9 uncu maddesindeki yemin metnini,  

ifade eder. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Serbest Yeminli Meslek Mensupluğu Hakkının Kazanılması,  

Büro, Şirket Kurulması ve Çalışma Esasları 

 

 Serbest yeminli meslek mensupluğu hakkının kazanılması ve meslek kütüğüne kaydı 

MADDE 5- (1) Odanın 2/A nolu Alt Düzenlemesindeki usule uygun olarak yapılan serbest 

yeminli meslek mensupluğu sınavının kazanılması, ruhsat belgesinin verilmesi ve sulh hukuk 

mahkemesinde yemin edilmesinden sonra serbest yeminli meslek mensupluğu hakkı kazanılır. 

(2) Serbest yeminli meslek mensupları, bu unvanla mesleki faaliyette bulunmak istemeleri 

halinde serbest meslek mensupluğu kütüğündeki kaydı kapatılır ve bürolar yönetmeliğinin 8 inci 

maddesine göre serbest yeminli meslek mensupluğu kütüğüne kaydı yapılır.  

(3) Serbest yeminli meslek mensupları, Tüzüğün 18 inci maddesine göre yeminlilik sıfatının 

kaldırılması halinde, serbest meslek mensupluğu kütüğü ile çalışanlar listesi kaydını yeniletmek, 

serbest yeminli meslek mensupluğu kaşesini iade etmek suretiyle ve tasdik yetkisi hariç olmak üzere 

serbest meslek mensupluğu hakkını kullanabilirler. 

 

Yemin edilmesi 

MADDE 6- (1) Serbest yeminli meslek mensupluğu sınavını kazanıp ruhsat belgesini alan 

meslek mensupları, Odanın EK:1’de ki yazısı ile gönderildiği sulh hukuk mahkemesinde "Mesleğimin 

bir kamu hizmeti olduğunu bilerek, Anayasaya, kanunlara, meslekî kurallara ve meslek ahlakına 

uyacağıma, mesleğimi tam bir bağımsızlık, tarafsızlık ve dürüstlükle yerine getireceğime, üzerime 

aldığım işleri dikkat ve özenle yapacağıma namus ve şerefim üzerine yemin ederim." diyerek yemin 

eder. 
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(2) Meslek mensubunun sulh hukuk mahkemesinde yaptığı yemine ilişkin mahkeme kararının 

bir nüshası Odadaki özlük dosyasında saklanır ve meslek kütüğüne kaydedilir.           

 

Büro, şirket kurulması ve çalışma esasları 

MADDE 7- (1) Ruhsat belgesini alıp yemin eden serbest yeminli meslek mensupları; Tüzüğün 

5 inci maddesindeki mesleki faaliyet konularıyla sınırlı olmak ve 6 ıncı maddesindeki işleri yapmak, bu 

işlere ilişkin hak ve yetkileri kullanmak kadıyla Bürolar Yönetmeliğinin 12 inci ve 13 üncü maddelerine 

göre büro ve şirket kurarlar. 

(2) Büro ve şirket ortaklarının tamamı serbest yeminli meslek mensubu olmak zorundadır. 

(3) Serbest yeminli meslek mensuplarından; 

a) Orman mühendisi unvanına sahip olan serbest yeminli meslek mensupları, mesleki 

faaliyetlerini, serbest yeminli ormancılık bürolarında veya serbest yeminli ortaklık bürolarında veya 

şirketlerde, 

b) Orman endüstri mühendisi veya ağaç işleri endüstri mühendisi unvanına sahip olan serbest 

yeminli meslek mensupları, mesleki faaliyetlerini, serbest yeminli orman ürünleri bürolarında veya 

serbest yeminli ortaklık bürolarında veya şirketlerde, 

             yerine getirirler. 

             (4) Bürolar ve şirketler dışında, Kanundan ve bu Tüzükten kaynaklanan hak ve yetkiler 

kullanılamaz. 

(5) Serbest yeminli meslek mensupları ile serbest meslek mensupları birlikte ortaklık bürosu 

veya şirket kurulamaz. 

(6) Bürolarda yapılan faaliyetler ticari faaliyet sayılmaz. Ortaklık bürosu ve şirket şeklinde 

çalışılması halinde, yapılacak işlerden doğacak cezai sorumluluk, işi yapan meslek mensubuna aittir. 

(7) Serbest yeminli meslek mensuplarının kurdukları büro ve şirketlerde Kanunun dışındaki 

konularda faaliyet gösteremezler. 

 

Göreve başlama  

MADDE 8 – (1) Serbest yeminli meslek mensupları; sınavı kazandıktan, Odadan ruhsat 

aldıktan ve sulh hukuk mahkemesinde Kanunun 9 uncu maddesinde belirtilen yemini ettikten, 

çalıanlar listesine kayıt olduktan sonra bürolarda veya şirketlerde görevlerine başlarlar. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Serbest Yeminli Meslek Mensuplarının Mesleki Faaliyet Konuları, 

Yapacakları İşler, Hak ve Yetkiler, Denetim, Tasdik, Yetki Devri 

 

 Mesleki faaliyet konuları 

MADDE 9- (1) Serbest yeminli meslek mensuplarından; 

a) Orman mühendisi unvanlılar, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde 

sayılan konularda, 

b) Orman endüstri mühendisi unvanlılar, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) 

bendinde sayılan konularda, 

c) Ağaç işleri endüstri mühendisi unvanlılar, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) 

bendinde sayılan konularda, 

faaliyette bulunurlar. 
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             (2) Yapılacak işlerde, yardımcı personel ve teknisyen ile konunun uzmanı mühendis 

çalıştırılabilir veya onlardan danışmanlık hizmeti alınabilir. 

             (3) Yukarıda belirtilen işler, ortak faaliyet alanları içinde ise mevzuatla yetkilendirilmiş, Kanun 

kapsamı dışındaki diğer meslek mensuplarıyla beraber yapılır. 

Yapacakları işler, hak ve yetkiler 

MADDE 10- (1) Serbest yeminli meslek mensupları, Tüzüğün 6 ıncı maddesinde açıklanan 

Kanunun 5 inci maddesindeki işleri yapar, hak ve yetkileri kullanır. 

 

Gerçek ve tüzel kişilerde yapılan mesleki çalışmaların denetimi 

MADDE 11- (1) Denetim; ormancılık, orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisi alanında 

yapılan işlerin mevzuata, şartname ve sözleşmelere uygun olarak yapılıp yapılmadığının her aşamada 

serbest yeminli meslek mensuplarıınca denetlenmesidir.  

(2) Denetim yapma yetkisi, Kanunun 4 üncü maddesindeki mesleki faaliyet konuları ile sınırlı 

olmak üzere serbest yeminli meslek mensuplarına aittir.  

(3) Denetimler, bürolar yönetmeliğinin 5 inci bölümündeki usul ve esaslara göre yapılır. 

(4) Denetimlerde; denetim yapılan gerçek ve tüzel kişilerce özel bir istek olmadığı sürece, Oda 

Yönetim Kurulunun 1/4/2011 tarihli ve 95/1 nolu kararı ile yürürlüğe konulan 4 nolu “Serbest 

Ormancılık Ve Orman Ürünleri Bürolarının Şirketlerinin, Oda Şube Ve Temsilciliklerinin Mesleki İş Ve 

İşlemlerinin Denetlenmesine Dair Alt Düzenleme” deki raporlardan denetimin konusuna uygun olanlar 

düzenlenir.  

(5) (Oda Yön. Kur. 21.8.2017 Tar. 139/2 Say. Kar. Değ.) Gerçek ve tüzel kişilerde yapılacak 

denetimlere; bürolar yönetmeliğine uygun olarak taraflar arasında sözleşme düzenlendikten sonra 

başlanır ve sözleşme 15 gün içinde Odaya bildirilir. 

 

Tasdik işleri ve esasları 

MADDE 12- (1) Serbest yeminli meslek mensuplarınca kamu kurum ve kuruluşlarına verilen 

tasdik edilmiş belgeler, kanunları gereğince kamu idaresinin yetkili memurlarınca, tasdikin kapsamı 

ölçüsünde incelenmiş bir belge olarak kabul edilir. Ancak, çeşitli kanunlarla kamu idaresine tanınan 

teftiş, denetim ve inceleme yetkilerinin kullanılmasına ilişkin hususlar saklıdır. 

(2) Tasdik yetkisi, serbest yeminli meslek mensuplarına aittir. Serbest yeminli meslek 

mensupları, bu yetkilerini faaliyet konularıyla sınırlı olarak kullanırlar. 

(3) Serbest yeminli meslek mensuplarınca, tasdik edilecek belgeler için gerekli görülen arazi, 

atölye, fabrika ve büro incelemeleri yapılır. İnceleme sonucunda, yapılan işlemlerin ormancılık, orman 

endüstrisi ile ağaç işleri endüstrisine ilişkin mevzuat hükümlerine, standartlara, bilim ve tekniğe 

uygunluğunun tespiti halinde, tasdik işlemine esas olmak üzere bir inceleme raporu düzenlenir. 

Hazırlanan bu inceleme raporu ilgili işlem dosyasına eklenir ve bir nüshası da serbest yeminli meslek 

mensuplarınca saklanır. 

(4) Serbest yeminli meslek mensuplarınca tasdik edilecek belgelerin her sayfasına kaşe 

vurularak paraflanır, belgelerin son sayfası ad ve soyadı yazılarak imzalanır. 

(5) Serbest yeminli meslek mensupları tarafından düzenlenen plan, proje, rapor ve benzeri 

belgeler tasdik edilmiş belge olarak kabul edilmez, bu belgelerin bir başka serbest yeminli meslek 

mensubunca ayrıca tasdiki gerekir. 

(6) Serbest yeminli meslek mensupları yaptıkları tasdikin doğruluğundan sorumludurlar. 

Serbest yeminli meslek mensupları, yaptıkları tasdikin doğru olmaması halinde, tasdikin kapsamı ile 
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sınırlı olmak üzere, uğratılan her türlü zarar ve ziyan ile hukuki sonuçlarından iş sahipleriyle birlikte 

müştereken ve müteselsilen sorumludurlar. 

 

Tasdik kaşesi 

MADDE 13 – (1) Kaşe, kare şeklinde olup çevresi tek çizgili, en üstte "TC" rumuzu, altına 

Odanın amblemi, Orman Mühendisleri Odası, SYMM remzi, Serbest Yeminli Meslek Mensubu ibaresi 

ile kaşe numarasını taşıyacak şekilde hazırlanarak Oda tarafından Darphane ve Damga Matbaası 

Genel Müdürlüğüne imal ettirilir. 

(2) Kaşe, ilgili serbest yeminli meslek mensubuna ücreti karşılığında tutanakla teslim edilir. 

Kaşe, yeminli sıfatının kalkması veya kaldırılması halinde buna ilişkin kararın ilgiliye tebliğ edildiği gün, 

kendisi veya mirasçıları tarafından Odaya tutanakla geri verilir. 

 

Yetki devri ve esasları 

MADDE 14 – (1) Serbest yeminli meslek mensupları, Kanundan ve bu Tüzükten kaynaklanan 

yetkilerini, müteselsilen sorumlu olmak ve sınırları belli edilmek koşuluyla, aynı ortaklık bürosunda ya 

da şirkette mesleki faaliyetini yürüten bir başka serbest yeminli meslek mensubuna yetki devir 

belgesi ile devredebilirler. 

(2) Yetki devri belgesi, devre konu mesleki faaliyetler ile bu yetkiyi devreden ve devralan 

serbest yeminli meslek mensuplarının adları ve imzalarını içerecek şekilde yazılı olarak düzenlenir ve 

notere tasdik ettirilir. 

(3) Yetki devri kapsamında yapılan mesleki faaliyetlerde, yetki devri belgesinin bir örneği iş 

sahiplerine verilir. 

(4) Ormanların sınırlandırılması, mülkiyet konuları, orman amenajman planlarının tasdik 

edilmesi ve denetime ilişkin hususlar yetki devrine konu edilemez. 

 

Yasaklar 

MADDE 15 – (1) Serbest yeminli meslek mensubu sıfatına sahip olanlar, hizmet akdiyle 

herhangi bir işyerine bağlı olarak çalışmaları durumunda, Kanunun ve bu Tüzüğün serbest yeminli 

meslek mensuplarına tanıdığı hak ve yetkileri kullanamaz ve devredemezler. 

(2) Serbest yeminli meslek mensupları: 

a) Kendilerine ait veya ortağı oldukları firmalar ile boşanmış olsa dahi eşi, üstsoy ve 

altsoyundan birinci dereceden üçüncü dereceye kadar, bu derece dâhil, kan ve kayın hısımlarının 

veya bunların ortak oldukları firmaların işlerine bakamazlar. 

b) Anılan yakınlıktaki serbest meslek mensuplarının baktığı işler ile bunların ortak oldukları 

şirket veya büroların yaptığı işleri ve kendilerinin düzenledikleri belgeleri tasdik edemezler.  

(3) Serbest yeminli meslek mensupları ve bunların yanlarında çalışanlar, faaliyet konularıyla 

ilgili olarak yapacakları işleri veya öğrendikleri sırları açıklayamazlar. 

(4) Serbest yeminli meslek mensupları, iş elde etmek için reklam sayılacak faaliyetlerde 

bulunamazlar, tabela veya basılı kağıtlarında mesleki unvanları dışında başkaca sıfat kullanamazlar. 

(5) Serbest yeminli meslek mensupları, tarifede belirlenen ücretin altında iş kabul edemezler. 

(6) Serbest yeminli meslek mensupları, gerçek ve tüzel kişiler istesin ya da istemesin 

ürettikleri mesleki çıktıları Odanın mesleki denetiminden (vize) geçirmeden ilgili yerlere veremezler. 

(7) Serbest yeminli meslek mensupları kuracakları büro ya da şirketde, Kanunda belirtilen 

mesleki faaliyetlerin dışında iş yapamazlar. 
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 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

  

Mesleki faaliyet yasağı 

MADDE 16- (1) Serbest yeminli meslek mensupları aşağıda belirtilen hallerde mesleki 

faaliyette bulunamazlar: 

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkmak veya çıkarılmak, 

b) Medeni hakları kullanma ehliyetini kaybetmek, 

c) Kamu haklarından mahrum bulunmak, 

ç) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, üç aydan fazla hapis veya Devletin güvenliğine, yasal 

düzene ve bu düzenin işleyişine, milli savunmaya, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk suçları ile 

yabancı devletlerle olan ilişkilere karşı suçlardan veya zimmet, irtikap, rüşvet, hırsız lık, dolandırıcılık, 

sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, kaçakçılık veya ihaleye fesat karıştırmak suçlarından 

hükümlü bulunmak, 

d) Meslekten çıkarılma cezası almış olmak. 

(2) Yukarıdaki hallerden biri nedeniyle mesleki faaliyetten yasaklanan serbest yeminli meslek 

mensuplarının ruhsatı ve kaşesi geri alınır. 

 

Geçici mesleki faaliyet yasağı 

MADDE 17 – (1) Haklarında Oda Onur Kurulunca geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma 

cezası verilmiş olan serbest yeminli meslek mensupları, mesleki sıfatları saklı kalmak şartıyla bu ceza 

süresince mesleki faaliyette bulunamazlar. 

 

Yeminli sıfatının kaldırılması, yeminli meslek mensupluğu ruhsatının ve kaşenin geri 

alınması 

MADDE 18 – (1) Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt 

bendinde belirtilen halde, serbest yeminli meslek mensubu hakkında Oda Onur Kurulunca yeminli 

sıfatının kaldırılması cezası verilir. 

(2) Yeminli sıfatı kaldırılan serbest yeminli meslek mensuplarının serbest yeminli meslek 

mensupluğu ruhsatı ve kaşesi geri alınır. 

(3) Yeminli sıfatı kaldırılan serbest yeminli meslek mensupları, tasdik yetkisini kullanmadan 

serbest meslek mensubu olarak mesleki faaliyette bulunabilirler. 

 

Büro, şirket ve serbest yeminli mesek mensuplarının yaptığı çalışmaların denetimi 

MADDE 19 – (1) Serbest yeminli meslek mensuplarının çalışmaları, Oda Yönetim Kurulunun 

kararı ile yapılacak plan doğrultusunda, teknik, idari, hukuki konularda Oda Denetleme Kurulunca 

veya Yönetim Kurulunca belirlenecek serbest yeminli meslek mensuplarından oluşturulacak üç kişilik 

denetim heyetince denetlenir. Denetleme sonucunda düzenlenecek raporlar Oda Yönetim Kuruluna 

sunulur. 

 

Sorumlu müdür 

MADDE 20- (1) Büro ve şirketin sorumlu müdürünün serbest yeminli meslek mensubu olmak 

zorundadır.  
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(2) Serbest yeminli meslek mensupları, kendi bürolarının sorumlu müdürüdürler. Ortaklık 

bürolarında veya şirketlerde, ortak olan serbest yeminli meslek mensuplarından birisi sorumlu müdür 

olarak belirlenebilir.  

(3) Sorumlu müdürler, bürolarda veya şirketlerde hizmet akdine dayalı olarak çalıştırılmaları 

halinde, bu görevlerinin devamı süresince serbest yeminli meslek mensuplarına tanınan hak ve 

yetkileri kullanamazlar. 

 

Serbest yeminli ormancılık/orman ürünü büro ve/veya şirketi kuracak serbest 

ormancılık/orman ürünü büro/şirket sahiplerinin kısıtları 

MADDE 21- (1) Serbest ormancılık/orman ürünü büro ve/veya şirketi sahibi veya ortağı 

meslek mensubu, bu büro/şirketi kapatmadan veya değiştirmeden, serbest yeminli ormancılık/orman 

ürünü bürosu veya şirketi kuramaz veya kurulmuş olanlara ortak olamaz, mevcut şirket ve/veya 

bürolarda çalışamaz. 

(2) Serbest ormancılık/orman ürünü büro ve/veya şiketleri; Kamu İhale Mevzuatına göre hak 

ettiği iş bitirme belgelerinin yeni kuracakları serbest yeminli büro ve/veya şirketlerde kullanılıp 

kullanmaması konusunda Kamu İhale Mevzutına göre hareket edilir.  

(3) Serbest ormancılık/orman ürünü büro ve/veya şirket sahibi olan serbest meslek 

mensupları; sahibi bulundukları bu büro/şirketi kapatmadan veya serbest yeminli büro/şirkete 

dönüştürmeden, Ticaret Sicil Memurluğu kayıtlarında gerekli değişiklikleri yaptırmadan, Ticaret Sicil 

Gazete’sinde ilan yaptırmadan, buna ilişkin belge ve bilgileri Odaya ibraz etmeden, Odadaki serbest 

büro/şirket tescil kaydını kapatmadan, (Oda Yön. Kur. 21.8.2017 Tar. 139/2 Say. Kar. Değ.) Sulh 

Hukuk Mahkemesinde yemin yapmadan, Oda kayıtlarında serbest yeminli büro veya  şirket tescili ile 

çalışanlar listesi kaydı yaptıramaz.  

 

Özellikli uzmanlık konuları 

MADDE 22- (1)  Serbest yeminli meslek mensupluğu sınavını kazanan serbest meslek 

mensubunun serbest meslek mensupluğu ruhsat belgesindeki özellikli uzmanlık konuları aynen 

korunarak ”Serbest Yeminli Meslek Mensupluğu Ruhsat Belgesi”ne işlenir.  

(2) Serbest yeminli meslek mensupları özellikli uzmanlık konularında mesleki faaliyet 

yapabilmeleri için; 7/5/2015 tarihli ve 105/1 nolu Oda Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe giren 6 

nolu “Meslek Mensuplarının Çalışma Alanları İle Uzmanlık Konularının Belirlenmesine İlişkin Alt 

Düzenleme” hükümlerine göre uygulamalı eğitim ve sınava girmek ve sertifika almak zorundadır.  

 

Disiplin işleri 

MADDE 23- (1) Serbest yeminli meslek mensubu hakkında, konusu suç teşkil eden disiplin 

suçu fiileri nedeniyle, Kanunun 12 inci maddesi ve ilgili Yönetmelik hükümlerine göre Oda Onur 

Kurulunca dispilin işlemi yapılır. 

 

Ruhsat belgesi kullanımı ve yıllık Oda vizesi (Oda Yön. Kur. 21.8.2017 Tar. 139/2 Say. Kar. 

Ek.) 

MADDE 24- (1) Serbest meslek mensupluğu ruhsat belgesi ile serbest yeminli meslek 

mensupluğu ruhsat belgesi birlikte kullanılamaz.  

(2) Serbest ormancılık bürosu veya şirketi sahibi olan veya burada çalışan serbest meslek 

mensupları aynı zamanda serbest yeminli meslek mensupluğu ruhsat belgesinin kullanamaz.  
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(3) Her iki ruhsat belgesine sahip olan meslek mensubu, yalnızca serbest yeminli meslek 

mensupluğu ruhsat belgesinin yıllık Oda vizesini yaptırmak zorundadır. 

(4) Yeminlilik sıfatı kaldırılan meslek mensubu serbest meslek mensubu olarak çalışmak 

istemesi halinde, serbest meslek mensupluğu ruhsat belgesinin yıllık Oda vizesini yaptırır. 

(5) Büro ve şirketin kapatılarak mesleki faaliyetin bırakıldığının belgeye dayalı olarak Odaya 

bildirilmesi veya sahip olunan meslek mensupluğu ruhsat belgelerinin Odaya iade edilmesi halinde 

yıllık Oda vizeleri yapılmaz.  

(6) Bu maddenin uygulanması için Oda kayıt sisteminde gerekli düzenlemeler yapılır.  

 

Alt düzenlemede bulunmayan konular 

MADDE 25- (1) Bu Alt Düzenlemede bulunmayan konularda Kanun,Tüzük ve Bürolar 

Yönetemeliği hükümleri dikkate alınır. 

 

Yürürlük 

MADDE 26- (1) Bu Alt Düzenleme Oda Yönetim Kurulu karar tarihinden itibaren yürürlüğe 

girer. 

Yürütme 

MADDE 27- (1) Bu Alt Düzenleme hükümlerini Oda Yönetim Kurulu yürütür. 

 

 
Alt Düzenlemenin Yürürlüğe Girdiği Yönetim Kurulu kararının 

Tarihi Sayısı 

9/7/2015 119/5 

Alt Düzenlemede Değişiklik Yapan Yönetim Kurulu Kararının Tarihi, sayısı ve Değişen Maddeler 

Tarihi Sayısı Değişen Maddeler Yürürlük Tarihi 

1- 21/8/2017 139/2 11/5, 21/3, 24, Ek-1 

 

21/8/2017 

 

2-     

3-     
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 (Oda Yön. Kur. 21.8.2017 Tar. 139/2 Say. Kar. Değ.) EK:1 

SAYI    : 25.00/                    ANKARA 
               …./…./….. 
KONU : Serbest Yeminli Meslek Mensuplarına 
 5531 sayılı Kanunun 9. Maddesine göre  

yemin yaptırılması 
 

ANKARA (….) SULH HUKUK MAHKEMESİNE 
 

İLGİ: 29/6/2006 Tarihli ve 5531 sayılı Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve  
 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanun 
 
 İlgideki 29/6/2006 tarihli ve 5531 sayılı “Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği 
ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanun”un 6 ıncı maddesi uyarınca, Orman 
Mühendisleri Odası üyesi Orman Mühendisi, Orman Endüstri Mühendisi, Ağaç İşleri Endüstri 
Mühendisi unvanına sahip olup 10 (on) yıl süreyle Serbest Meslek Mensubu olarak çalışan veya bu 
hakkı kazanmış olan serbest meslek mensupları; Orman Mühendisleri Odasının açacağı Serbest 
Yeminli Meslek Mensupluğu sınavlarına girmeye hak kazanmakta, Kanunun 6’ıncı maddesine göre 
oluşturulan sınav komisyonunca ilgili Yönetmelik hükümlerine göre sınava tabi tutulmakta ve sınavı 
kazananlar “Serbest Yeminli Meslek Mensubu” hakkını elde etmektedir. 

Serbest yeminli meslek mensupluğu sınavını kazanarak Odamızdan yazımız ekindeki serbest 
yeminli meslek mensupluğu ruhsat belgesi alan ve cetvelde isimleri bulunan üyelerimiz; Sulh Hukuk 
Mahkemesinde, Kanunun 9’uncu maddesindeki yemini yaptıktan sonra, “Serbest Yeminli Meslek 
Mensubu” unvanıyla, Kanunun 8’inci maddesine göre 24/7/2009 tarihli ve 27298 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan “Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri 
Mühendisliği Serbest Yeminli Meslek Mensupları Tüzüğü”nün 15 inci maddesi hükmüne göre 5531 
sayılı Kanundaki mesleki faaliyet konularındaki hak ve yetkilerini kullanabileceklerdir. 

Bu mevzuat bağlamında, Odamızın yaptığı Serbest Yeminli Meslek Mensupluğu sınavında 
başarılı olan yazımız ekindeki cetvelde isimleri bulunan serbest yeminli meslek mensuplarına 
Kanunun 9’uncu maddesinde düzenlenen aşağıdaki yemin metnine göre,  

"Mesleğimin bir kamu hizmeti olduğunu bilerek, Anayasaya, kanunlara, meslekî kurallara 

ve meslek ahlakına uyacağıma, mesleğimi tam bir bağımsızlık, tarafsızlık ve dürüstlükle yerine 

getireceğime, üzerime aldığım işleri dikkat ve özenle yapacağıma namus ve şerefim üzerine yemin 

ederim." 

Mahkeme masrafları ilgililer tarafından karşılanmak şartıyla, ayrı ayrı yemin yaptırıldıktan 
sonra, yemin yapıldığına ilişkin kararın birer nüshasının Odamıza gönderilmesini arz ederim. 

 

Oda Genel Başkanı 

 
 
EKLER: 1- Yemin yapacak serbest yeminli meslek mensupları cetveli    
 2- Yemin yapacak serbest yeminli meslek mensuplarına ait ruhsat belgeleri (    ) adet 
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SULH HUKUK MAHKEMESİNDE, 5531 SAYILI KANUNUN 9’UNCU MADDESİNDEKİ YEMİNİ YAPACAK 

SERBEST YEMİNLİ MESLEK MENSUPLARININ 

Sıra 

No 

Adı Soyadı Oda Sicil No Unvanı* TC Kimlik No Serbest Yeminli Meslek 

Mensupluğu Ruhsat Belgesinin 

Tarihi No 

  
 

  

 
 
 

 
 

 
 

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

       

       

  
 

     

  
 

     

  
 

     

       

       

NOT: (*) Orman Mühendisi, Orman Endüstri Mühendisi, Ağaç İşleri Endüstri Mühendisi 

 

Yukarıdaki Odamız üyesi serbest yeminli meslek/mensubu/mensuplarına ait bilgiler 

kayıtlarımıza uygundur. …../…../………….. 

  

 Düzenleyen   İnceleyen 

Büro Sorumlusu  Genel Sekreter   

 

     Onaylayan 

……/…../………. 

Oda Genel Başkanı 

    İmza-Mühür 


