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Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odasından  
 

MESLEKİ DENEYİM KAZANMA VE MESLEK MENSUPLUĞU SINAV 

YÖNETMELİĞİ SERBEST YEMİNLİ MESLEK MENSUPLUĞU 

SINAVLARINA AİT ALT DÜZENLEME 

 

ALT DÜZENLEME NO: 2/A 

Alt Düzenleme Tasnif No: 5531 SK. MDKSY-2 

Oda Yönetim Kurulu Karar Tarihi: 29/01/2015 

Oda Yönetim Kurulu Karar No: 78/6 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Konu, Kapsam ve Dayanak 

 

Amaç ve konu 

MADDE 1- (1) Orman Mühendisleri Odası Mesleki Deneyim Kazanma ve Meslek 

Mensupluğu Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre yapılacak Serbest Yeminli Meslek 

Mensupluğu sınavlarına ilişkin sınav konuları, sınav konularına ait alt başlıklar ve içerikleri, 

sınavların süreleri, şekli, sınav konularına ilişkin soru sayısı, puan durumları ve sınav uygulama 

işlerinin belirlenmesi ve şeffaflığın sağlanmasıdır. 

Kapsam 

MADDE 2- (1) Bu Alt düzenleme; toplam on yıl süreyle serbest meslek mensubu olarak 

çalışan veya kamu kurumundaki görevleri nedeniyle bu hakkı kazanan ve serbest yeminli 

meslek mensupluğu sınavlarına girecek serbest meslek mensupları ile sınav komisyonunu 

kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3- (1) Bu Alt düzenleme; Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği 

ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Serbest Yeminli Meslek Mensupları Tüzüğünün 14 üncü 

ve Orman Mühendisliği, Orman Mühendisleri Odası Mesleki Deneyim Kazanma ve Meslek 

Mensupluğu Sınav Yönetmeliğinin 29 uncu 40 ıncı 51 inci 52 inci ve Geçici 2 inci maddelerine 

göre hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 4- (1) Bu Alt düzenlemede geçen; 

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

Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanunu, 

b) Meslek mensubu: Mühendis unvanına sahip olup, kanun çerçevesinde ormancılık ve 

orman ürünleri bürosunu kurmak üzere, Kanunun 5 inci maddesi uyarınca yetkilendirilen 

kişileri, 

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

ç) Sınav komisyonu: Orman fakültelerinden veya ağaç işleri endüstri mühendisi 

unvanıyla mezun veren lisans düzeyindeki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmuş, 

meslekleri ile ilgili olarak kamu veya özel sektörde en az on beş yıl çalışmış veya bu süre kadar 

öğretim üyeliği yapmış olanlardan seçilmek üzere; ikisi Bakanlık, biri Orman Genel 

Müdürlüğü, biri orman mühendisliği ve diğeri orman endüstri mühendisliği veya ağaç işleri 
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endüstri mühendisliği bölümlerinden olmak üzere ikisi Yükseköğretim Kurulu ve ikisi de Oda 

tarafından seçilen yedi kişilik komisyonu, 

d) Sınav: Mesleki yeterliliğin ölçülmesi amacıyla serbest yeminli meslek mensubu 

adayları için sınav komisyonunca yapılan sınavı, 

e) Yönetmelik: Orman Mühendisleri Odası Mesleki Deneyim Kazanma ve Meslek 

Mensupluğu Sınav Yönetmeliğini, 

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Serbest Yeminli Meslek Mensupluğu Sınavları 

 
 

Sınav esasları 

MADDE 5 – (1) Serbest yeminli meslek mensupluğu sınavlarına ilişkin esaslar 

şunlardır: 

a) Serbest yeminli meslek mensubu adaylarının yeterliliğinin ölçülmesinde sınava tabi 

tutulmaları ve sınavlarda başarılı olmaları şarttır. 

b) Sınavlar, Kanunun 6 ncı maddesinde serbest yeminli meslek mensubu adayları için 

düzenlenen genel ve özel şartlar esas alınarak yapılır. 

c) Sınavlar, soruların yazılı olarak cevaplandırıldığı klasik yöntemle veya doğru 

şıkların işaretlendiği test yöntemiyle yapılır. Sınavlara ilişkin soruların hazırlanmasında 

gizlilik, sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde şeffaflık esastır. 

ç) Sınavlarda başarılı sayılmak için, sınav konularının her birinden yüz üzerinden en az 

elli alınması şartıyla, alınan notların aritmetik ortalamasının en az altmışbeş olması gerekir. 

(2) Sınavların süreleri, şekli, konularına ilişkin soru sayısı ve puan durumu Oda Yönetim 

Kurulunca belirlenerek, sınav tarihinden en az bir ay önce Resmi Gazete ve Oda internet 

sayfasında duyurulur. 

Sınavlara giriş şartları ve sürelerin hesaplanması 

MADDE 6- (1) Kanunun 6 ıncı maddesindeki meslek mensubu olabilmenin özel ve 

genel şartları ile sınava giriş şartlarına sahip olmak. 

(2) Serbest Yeminli Meslek Mensupluğu sınavlarına; Odaya kayıtlı olmak şartıyla, 

toplam en az on (10) yıl süreli serbest meslek mensubu olarak çalışmış olmak veya bu süre 

kadar ormancılık ve orman endüstri ve ağaç işleri endüstrisi ile iştigal eden kamu kurumlarında 

serbest meslek mensubu hakkını kazanmış olanlar girebilir. 

(3) Serbest Yeminli Meslek Mensupluğu sınavlarına girebilmek için, aşağıdaki 

yerlerde Serbest Meslek Mensubu olarak en az on (10) yıl süreyle çalışılan sürelerin tespiti usul 

ve esasları şunlardır: 

a) Kanunun yürürlük tarihinden (8/7/2006) önce; Odaya kayıtlı olmak koşuluyla, sosyal 

güvenceli olarak ormancılık, orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisi konularında görev 

yapılan gerçek ve tüzel kişilerde Serbest Meslek Mensubu olarak çalışılan süreler, 

b) (Oda Yön.Kur. 09.03.2022 Tar. 200/10 Say. Kar. Değ.) Kanunun yürürlük tarihinden 

(8/7/2006) sonra; Serbest Meslek Mensupluğu ruhsat belgeli ve/veya çalışanlar listesinde kayıtlı 

olmak koşuluyla ormancılık, orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisi konularında görev 

yapılan gerçek ve tüzel kişilerde Serbest Meslek Mensubu olarak çalışılan süreler, 
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c) Serbest meslek mensupluğu hakkının kazanıldığı ormancılık, orman endüstrisi ve 

ağaç işleri endüstrisi konularında hizmet veren kamu kurumlarında, kamu görevlisi olarak 

çalışıp emekli olanlar veya kamu kurumundan ayrılanların kurumda çalıştıkları süreler, 

 
                  (4) (Oda Yön.Kur. 09.03.2022 Tar. 200/10 Say. Kar. Ek.)   Ruhsat belgesindeki 5531 Sayılı 

Kanunun 4. maddesi birinci fıkrası (a), (b) ve (c) bendlerindeki    mesleki uzmanlık konularının tümünden 

yetkili olmadıkları halde diğer şartları tutan adaylar sınava girebilirler.  Adayların yetkili olmadıkları mesleki 

uzmanlık konularında, mesleki geliştirme eğitimlerine katılmaları ve bu eğitimler sonunda yapılacak 

sınavlarda başarılı olmaları halinde Serbest Yeminli Meslek Mensupluğu Ruhsatı hak ve yetkilerine sahip 

olurlar.   

             Sınav başvurusu ve başvuru belgelerinin incelenmesi 

MADDE 7- (1) Bu Alt Düzenlemenin 6 ıncı maddesindeki şartlara haiz olan, Odaya borcu 

bulunmayan, Serbest Meslek Mensupluğu Ruhsat Belgesine sahip olan, Serbest Yeminli 

Meslek Mensubu adayları sınava başvurabilirler. 

(2) Serbest meslek mensupluğu sınavlarına ilişkin başvurular, Resmi Gazete’de 

yayımlanan sınav duyurusunda belirtilen tarihe kadar, doğrudan veya taahhütlü mektupla 

Odaya yapılır. Başvuru dilekçesinin Odaya ulaştığı tarih esas alınır. (EK:1) 

(3) Başvuru dilekçesine aşağıdaki belgeler eklenir. 

a) Serbest meslek mensupluğu yapmış ve/veya serbest meslek mensupluğu hakkını 

kazanmış olarak en az 10 (on) yıl süreli çalışıldığını kanıtlayan belgelere dayalı doldurulmuş 

hizmet cetveli formu ve form eki belgeler (EK:2) 

b) Adli sicil kaydı 

c) Serbest Meslek Mensupluğu Ruhsat Belgesi ve Vize Cetveli fotokopisi 

ç) Vesikalık fotoğraf (2 Adet) 

(4) Oda Yönetim Kurulu, sınavlara girmeye hak kazananlarının tespiti amacıyla sınav 

başvuru belgelerini TEMDEM Kuruluna mevzuata uygun olarak incelettirir. (EK:3,3/1) 

(5) TEMDEM Kurulu, sınav başvuru evrakları üzerinde yaptığı inceleme sonucunda 

düzenlediği rapor duyuruda belirtilen tarihe kadar Oda Yönetim Kuruluna bildirir. 

(6) Oda Yönetim Kurulu, TEMDEM Kurulu kararını görüşerek onayladıktan sonra 

sınavlara girmeye hak kazanan adaylara duyurmak üzere Oda internet sayfası ile ilan tahtasında 

ilan eder. SYMM adayları, haklarında yapılan değerlendirmeye ilandan itibaren en geç üç (3) 

gün içinde Odaya itiraz edebilir. Oda Yönetim Kurulu itirazları en geç üç (3) gün içinde 

sonuçlandırır. Oda Yönetim Kurulunun itirazlar hakkında vereceği karar kesindir. 

(7) Sınavlara girmeye hak kazanan Serbest Yeminli Meslek Mensubu adaylarından 

sınav ücretlerini yatıranlara sınav giriş belgesi düzenlenir. Sınav giriş belgesi, duyuruda 

belirtilen tarihe kadar doğrudan veya taahhütlü mektup veya kargo ile başvuru dilekçesindeki 

adrese gönderilir.(EK:4) 

Sınav zamanları 

MADDE 8- (1) (Oda Yön.Kur. 09.03.2022 Tar. 200/10 Say. Kar. Değ.) Serbest Yeminli 

Meslek Mensupluğu sınavları Oda tarafından belirlenecek tarihlerde olmak üzere yılda en az 

bir kez yapılır. 

(2) Sınav günleri ve yerleri sınav tarihinden en az bir ay önce Resmi Gazete’de 

yayınlanmak, Oda ve şubelerin ilan tahtalarına asılmak ve internet sayfasında duyurulmak 

suretiyle ilan edilir. 
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          Sınav konuları 

MADDE 9- (1) Serbest Yeminli Meslek Mensupluğu sınavları, Yönetmeliğin 40 ıncı 

maddesindeki konulara ilişkin Oda Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Orman 

Mühendisleri için (EK:5), Orman Endüstri Mühendisleri için (EK:6) ve Ağaç İşleri Endüstri 

Mühendisleri için (EK:7) de belirlenen alt başlıklar da dikkate alınarak ayrı ayrı yapılır. Her 

bir sınav konusu yüz (100) puan üzerinden değerlendirilir. 

 

            Sınav notları 

MADDE 10- (1) Serbest Yeminli Meslek Mensupluğu sınavında başarılı sayılmak için, 

sınav konularının her birinden yüz (100) üzerinden en az elli (50) alınması şartıyla, alınan 

notların aritmetik ortalamasının en az altmışbeş (65) olması gerekir. 

Tekrar sınava girebilme 

MADDE 11- (1) Yönetmeliğin 46 ncı maddesi hükümleri uygulanır. 

Sınav komisyonu ve çalışmaları 

MADDE 12- (1) Kanunun 6 ıncı maddesine göre oluşturulan ve Serbest Meslek 

Mensupluğu sınavlarını yapan sınav komisyonu, Serbest Yeminli Meslek mensupluğu sınavını 

da yapar. 

(2) Komisyon çalışmalarını Yönetmeliğin 33 üncü maddesine uygun olarak yürütür. 

Sınavların şekli 

MADDE 13- (1) Sınavlar, 9 uncu maddede belirlenen sınav konularında ayrı ayrı olmak 

üzere, çoktan seçmeli ve boşluklar doldurularak cevaplanmak suretiyle sınav komisyonuca 

hazırlanan sorularda yazılı test şeklinde yapılır. Yanlış doğruyu götürmez. 

(2) Bir sınav oturumunda en fazla dört konuda sınavlar birlikte yapılabilir. 

Soru sayısı 

MADDE 14- (1) Yönetmeliğin 40 ıncı maddesindeki sınav konularından her biri için 

kırk soru sorulur. 

Puan durumu 

MADDE 15- (1) Her bir sınav konusunun tamamı yüz tam puan üzerinden 

değerlendirilir. Her bir sınav sorusunun değeri iki buçuk (2,5) puandır. 

Sınavların süresi 

MADDE 16- (1) Sınavların süresi, her soru bir dakikalık sürede cevaplanacak şekilde 

soruların sayılarına bağlı olarak sınav komisyonuca belirlenir. 

Sınavların yapılması, değerlendirilmesi ve sınav sonu işlemleri 

MADDE 17- (1) Sınav listesinde yer almayan ve sınav giriş belgesi olmayan adaylar 

sınavlara alınmazlar. Sınavlar duyurulan saatlerde başlar ve bitirilir. 

(2) Sınav sorularına ait mühürlü zarflar adayların huzurunda açılır ve sorular adaylara 

dağıtılır. Sınavlara başlama “Sınav başlama tutanağı” ile sınav sonunda da “Sınav bitirme 

tutanağı” ile tespit edilir. (EK:8,9) 

(3) Yazılı sınavların klasik şekilde yapılması halinde, isimlerin yazılı olduğu köşeler 



5 
 

kapanabilecek şekilde hazırlanmış mühürlü sınav kağıtları kullanılır. 

 

 

(4) Yazılı sınavların test şeklinde yapılması halinde, soru cevaplarının işaretlendiği  

cevap kağıtlarının isimlerinin bulunduğu köşeler kapatılmayabilir. Ancak cevap kağıtları 

mühürlü olacaktır. Sınavların yazılı test şeklinde yapılması halinde, kağıtların okunmasında 

optik okuyucular kullanılabilir. 

(5) Sınavlarda kopye çekenler bir yıl süreli sınavlara alınmazlar. 

(6) Sınavların ilanından itibaren 15 (onbeş) gün içinde Odaya itiraz yapılır. Oda 

itirazları en geç 30 (otuz) gün içinde karara bağlar ve yazılı olarak ilgilisine bildirir. 

Sınavı kazanan adayların sınav kazandı belgeleri, adayın meslek kütüğü dosyasında saklanır. 

Kazanmayan adayların sınav belgeleri ise üç yıl süreyle Oda’da saklanır. 

(7) Oda tarafından belirlenen sınav ücreti sınava gireceklerden alınır. 

(8) Sınav Komisyonu, sınav konularına ait notları sınavın bitiminde birleştirerek 

uzmanlık alanları ve mesleki konulara göre tek bir liste halinde Oda Yönetim Kuruluna 

komisyon başkanı imzasıyla gönderir. Oda Yönetim Kurulu kararıyla Odanın internet sayfası 

ile ilan tahtasında duyurulur. (EK:10,10/1,10/2) 

(9) Sınavları kazanan Serbest Yeminli Meslek Mensubu adaylarına, Serbest Yeminli 

Meslek Mensupluğu Ruhsat Belgesi almalarına esas olmak üzere “Sınav Kazandı Belgesi” 

verilir.(EK:11) 

(10) Sınavlarda başarılı olanlara, Oda Yönetim Kurulu kararıyla serbest yeminli 

meslek mensupluğu ruhsat belgesi verilir. 

Göreve başlama 

MADDE 15 – (1) Serbest Yeminli Meslek Mensupları; sınavı kazandıktan, Odadan 

Serbest Yeminli Ruhsat Belgesi aldıktan ve sulh hukuk mahkemesinde Kanunun 9 uncu 

maddesinde belirtilen "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." yemini ettikten sonra, ormancılık ve orman ürürnleri büroları 

veya şirketlerinde görevlerine başlarlar. 

 
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Son Hükümler 

Alt Düzenlemede bulunmayanlar 

MADDE 16- Alt Düzenlemede bulunmayan hususlarda Yönetmelik hükümleri 

uygulanır. 

Yürürlükten kaldırma 

MADDE 17- (1) Oda Yönetim Kurulunun 25/6/2010 tarih ve 21/1 nolu kararıyla 

yürürlüğe giren 5531 SK. MDKSY-2 nolu Mesleki Deneyim Kazanma ve Meslek Mensupluğu 

Sınav Yönetmeliği Serbest Yeminli Meslek Mensupluğu Sınavlarına Ait Alt Düzenleme 

yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yürürlük 
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MADDE 18- (1) Bu Alt Düzenleme, Oda Yönetim Kurulu karar tarihinden itibaren 

yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 

MADDE 19- Bu Alt Düzenleme hükümlerini Oda Yönetim Kurulu yürütür. 
 

 

 
Alt Düzenlemenin Yürürlüğe Girdiği Yönetim Kurulu kararının 
Tarihi Sayısı 
29/01/2015 78/6 

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

1- 16/02/2015 81/2 EK: 4, 5, 6, 7, 10, 10/1, 10/2 16/02/2015 

2-    09/03/2022   200/10   6,8  maddeler,    

  EK: 2, 3/1 

   09/03/2022 

3-     
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EK:1 
ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL BAŞKANLIĞINA 

(Serbest Yeminli Meslek Mensupluğu Sınavlarına Ait Başvuru Dilekçesi) 

ANKARA 
 

 
………… Üniversitesi …………….. fakültesi/yüksek okulu ………………….. 

mühendisliği bölümünden ………………. Tarihinde orman mühendisi/orman endüstri 
mühendisi/ağaç işleri endüstri mühendisi olarak mezun oldum. 

5531 Sayılı Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri 
Mühendisliği Hakkında Kanun’un 6 ncı maddesi gereğince; Serbest Yeminli Meslek 
Mensupluğu sınavına girebilmem için istenen en az 10 (on) yıl süreli olarak serbest meslek 
mensupluğu ve/veya serbest meslek mensupluğu hakkını kazanmış olarak çalıştığıma ilişkin 
hizmet cetveli formu ve form eki belgeler ile Cumhuriyet Savcılığı adli sicil belgesi dilekçem 
ekindedir. 

Sınavlara girebilmem için gerekli işlemin yapılmasını arz ederim. ……/….../……… 

SYMM ADAYI ADRES BİLGİLERİ: İmza 
Adı ve Soyadı: ………………….. 
Baba adı : ………………………. 
Doğum yeri ve tarihi: ……………….. 
TC Kimlik no: ………………………. 
Adresi: ……………………………… 

…………………………………. 
Tlf No: ……………………… 
Gsm No: …………………….. 
E-Posta Adresi: ……………………….. 
Oda sicil no : …………………………. 

 

 

EKLER: 

1- Serbest meslek mensupluğu yapmış ve/veya serbest meslek mensupluğu 

hakkını kazanmış olarak en az 10 (on) yıl süreli çalışıldığını kanıtlayan 

belgelere dayalı Hizmet Cetveli Formu ve form eki belgeler 

2- Adli sicil kaydı 

3- Serbest Meslek Mensupluğu Ruhsat Belgesi ve Vize cetveli fotokopisi 

4- Vesikalık fotoğraf (2 Adet) 



 

 

EK:2 

SERBEST MESLEK MENSUPLUĞU YAPMIŞ VE/VEYA SERBEST MESLEK MENSUPLUĞU HAKKINI KAZANMIŞ OLARAK 

EN AZ ON (10) YIL SÜRELİ ÇALIŞILDIĞINI KANITLAYAN BELGELERE DAYALI HİZMET CETVELİ FORMU  

 

ADI SOYADI 

 

………………………………………. 

MESLEKİ 

UNVANI 

 

…………………………. 

TC KİMLİK NO  

………………………………… 

ODA SİCİL 

NO : ………………  

Böl. 

No 

Serbest Meslek Mensupluğu Görevinin Yapıldığı Veya 

Kazanıldığı Yerler 

Çalışılan Kurum ve 

Kuruluşlar 

Çalışılan Yerdeki Mesleki 

Görevler 

Göreve Başlayış 

Tarihi 

Görevden Ayrılış 

Tarihi 

Süresi 

(Ay) 

Dayanağı Belgenin 

Tarih ve Numarası 

 
 

 

I 

 

Serbest meslek mensupluğu hakkının kazanıldığı 

ormancılık, orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisi 

konularında hizmet veren KAMU KURUMLARI. 

- Bu kurumlarda çalışılan süreler onaylı “Hizmet 

Cetveli” ne dayanarak belirlenecektir. 
- Hizmet Cetveli bu forma eklenecektir. 

      

 

 
 

 

 

II 

Serbest Meslek Mensubu olarak, 5531 sayılı 

Kanunun yürürlük tarihinden (8/7/2006) önce, Odaya 
üye kayıtlı olmak koşuluyla, sosyal güvenceli olarak 

ormancılık, orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisi 

konularında görev yapılan GERÇEK VE TÜZEL 

KİŞİLER. 
- Serbest mühendis ve müşavir belgesi ile kendi nam 

ve hesabına veya hizmet akdiyle Odaya tescilli bürolarda 

ve/veya şirketlerdeki çalışılan süreler veya gerçek ve tüzel 

kişilerde resmi belgelere dayanarak belirlenecektir. 
- Odadan alınan müşavirlik belgeleri ile sosyal 

güvenlik belgeleri bu forma eklenecektir. 

      

 

 

 

 

 

III 

(Oda Yön.Kur. 09.03.2022 Tar. 200/10 Say. Kar. Değ.) 

Serbest Meslek Mensubu olarak, 5531 sayılı Kanunun 

yürürlük tarihinden (8/7/2006) sonra, serbest meslek 
mensupluğu ruhsat belgeli ve/veya çalışanlar listesinde 

kayıtlı olmak koşuluyla ormancılık, orman endüstrisi ve 

ağaç işleri endüstrisi konularında görev yapılan 

GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLER. 
- Kendi nam ve hesabına kurduğu ormancılık veya 

orman ürünleri büro ve şirketlerindeki süreler Oda 

kayıtlarından belirlenecektir. 
-Hizmet akdiyle aynı bürolarda veya şirketlerde veya 

gerçek ve tüzel kişilerde sosyal güvenceli olarak çalışılan 
süreler Oda kayıtlarından belirlenecektir. 

      

EKLER: I- a) Kamu kurumlarında yapılan görevlere dair Hizmet Cetveli 

II- a) Kendi nam ve hesabına açılan büro ve şirkete dair Oda tescil belgesi ile çalışanlar listesi kaydı, b) Hizmet akdi ile çalışılan günlere dair SGK belgesi 

III- a) Kendi nam ve hesabına açılan büro ve şirkete dair Oda tescil belgesi ile çalışanlar listesi kaydı, b) Hizmet akdi ile çalışılan günlere dair SGK belge 
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EK: 3 

SYMM ADAYLARININ BAŞVURU BELGELERİ DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ 

(SMM. Adayı Orman Mühendisi/Orman Endüstri Mühendisi/Ağaç İşleri Endüstri Mühendisi için) 

S
ır

a
 N

o
 

 

 

 

 

 

 

ADI SOYADI 

 

 

 

 

 

Oda 
Sicil No 

 

 

 

 

 

 

UNVANI 

 
DEĞERLENDİRME 

O
d

a
y

a
 b

o
rç

 d
u

ru
m

u
(1

)  

S
M

M
 R

u
h

sa
t 

B
el

g
es

i(2
)  

A
d

li
 S

ic
il

 K
a

y
d

ı(3
)  

Serbest Meslek 
Mensupluğu Hizmet 
Süresi 
Değerlendirmesi 

 

 

DEĞERLEN- 
DİRME 
SONUCU(6) 

(SYMM 

Sınavına 

Girer/Giremez) 

Kabul (4) 

Edilen 
SMM 
Hizmet 
Süresi 
(Yıl) 

SMM (5) 

Hizmet 
Süresinin 
Yeterliği 
(10>) 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

NOT: (1) Odaya borç durumu Var/Yok (4)3/1 nolu Çizelgeden kabul edilen hizmet süresi 
(2)  SMM Vizeli Ruhsat belgesi Var/Yok (5)Hizmet süresi 10> ise (+), 10< ise (-)yazılacak 
(3) Adli sicil kaydı sorunsuz ise (+), sorunlu ise (-) (6)Her hangi biri (-) ise SYMM sınavına giremez 

 

Serbest Yeminli Meslek Mensupluğu sınavına girecek yukarıda isimleri yazılı serbest meslek mensubu 

adaylar Orman Mühendisleri/Orman Endüstri mühendisi/Ağaç İşleri Endüstri Mühendislerinin, SYMM sınavına 

girebilmelerine yönelik çizelge, belgelere dayalı olarak kurulumuzca tanzim edilmiştir. …../…../…….. 

 

TEMEL EĞİTİM VE MERKEZİ DEĞERLENDİRME MERKEZİ (TEMDEM) KURULU 
 

Başkan Başkan Yardımcısı Raportör 
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EK:3/1 

SERBEST YEMİNLİ MESLEK MENSUPLUĞU SINAVLARINA GİRECEK SYMM. ADAYLARININ, SERBEST MESLEK MENSUPLUĞUNDA 

GEÇEN HİZMET SÜRELERİNİN DEĞERLENDİRİLME ÇİZELGESİ  

S
IR

A
 N

O
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADI, SOYADI 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODA 

SİCİL 

NO 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNVANI 

Serbest meslek mensupluğu hakkının 

kazanıldığı ormancılık, orman endüstrisi ve 

ağaç işleri endüstrisi konularında hizmet 

veren kamu kurumlarındaki çalışılan

 hizmet sürelerin 

değerlendirilmesi 

Serbest Meslek Mensubu olarak, 5531 

sayılı Kanunun yürürlük tarihinden 

(8/7/2006) önce, Odaya üye kayıtlı olmak 

koşuluyla, sosyal güvenceli olarak 

ormancılık, orman endüstrisi ve ağaç işleri 

endüstrisi konularında görev yapılan 

gerçek ve tüzel kişilerde çalışılan hizmet 

sürelerin değerlendirilmesi 

(Oda Yön.Kur. 09.03.2022 Tar. 200/10 

Say. Kar. Değ.) Serbest Meslek Mensubu 

olarak, 5531 sayılı Kanunun yürürlük 

tarihinden (8/7/2006) sonra, serbest meslek 

mensupluğu ruhsat belgeli ve/veya 

çalışanlar listesinde kayıtlı olmak 

koşuluyla ormancılık, orman endüstrisi ve 

ağaç işleri endüstrisi konularında görev 

yapılan gerçek ve tüzel kişilerde çalışılan 

hizmet sürelerinin değerlendirilmesi 

K
A

B
U

L
 E

D
İL

E
N

 H
İZ

M
E

T
L

E
R

 T
O

P
L

A
M

I 

(T
o

p
la

m
 y

ıl
 v

e 
A

y
)(1

0
)  

 

H
İZ

M
E

T
 D

E
Ğ

E
R

L
E

N
D

İR
M

E
L

E
R

İ 
(1

1
)  

S
O

N
U

C
U

 

(S
IN

A
V

A
 G

İR
E

R
 V

E
Y

A
 G

İR
E

M
E

Z
) 

Beyan 
edilen 

toplam 

hizmet 

süresi 

(Ay)(1) 

Hizmetlerin, Oda 
mevzuatına (Kanun, 

Yönetmelik ve bu 

Alt Düzenleme) 

göre 

değerlendirilmesi(2) 

Kabul 
edilen 

hizmet 

süresi 

(Ay)(3) 

Beyan 
edilen 

toplam 

hizmet 

süresi 

(Ay)(4) 

Hizmetlerin, Oda 
mevzuatına (Kanun, 

Yönetmelik ve bu 

Alt Düzenleme) 

göre 

değerlendirilmesi(5) 

Kabul 
edilen 

hizmet 

süresi 

(Ay)(6) 

Beyan 
edilen 

toplam 

hizmet 

süresi 

(Ay)(7) 

Hizmetlerin, Oda 
mevzuatına (Kanun, 

Yönetmelik ve bu 

Alt Düzenleme) 

göre 

değerlendirilmesi(8) 

Kabul 
edilen 

hizmet 

süresi 

(Ay)(9) 

      
 

 
 

 
 

   
 

 
 

 
 

   
 

 
 

 
 

   

      
 

 
 

 
 

   
 

 
 

 
 

   
 

 
 

 
 

   

      
 

 
 

 
 

   
 

 
 

 
 

   
 

 
 

 
 

   

      
 

 
 

 
 

   
 

 
 

 
 

   
 

 
 

 
 

   

      
 

 
 

 
 

   
 

 
 

 
 

   
 

 
 

 
 

   

NOT:(1), (2), ……(11) belirteçlerin açıklamaları sayfanın açıklamalar bölümündedir. SYMM. Adayı Orman Mühendisi/Orman Endüstri Mühendisi/Ağaç İşler i Endüstri Mühendisi için ayrı ayrı düzenlenecektir. 

SMM adaylarının, Oda’ya başvuru dilekçesi ekinde verdikleri hizmet belgeleri; 5531 sayılı Kanun, Yönetmelik ve bu Alt Düzenleme hükümlerine uygun olarak değerlendirilmiş ve Oda Yönetim Kuruluna 

sunulmak üzere Kurulumuzca hazırlanmıştır. …../…../…… 

TEMDEM KURULU 

Başkan Başkan Yardımcısı Raportör 
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EK:3/1 Nolu Hizmet Süreleri Çizelgesinin Açıklaması 

HİZMET SÜRELERİNİN TESPİTİNE DAİR AÇIKLAMALAR 

A) SERBEST MESLEK MENSUPLUĞU HAKKININ KAZANILDIĞI ORMANCILIK, ORMAN ENDÜSTRİSİ VE AĞAÇ İŞLERİ 

ENDÜSTRİSİ KONULARINDA HİZMET VEREN KAMU KURUMLARINDAKİ ÇALIŞILAN HİZMET SÜRELERİN  DEĞERLENDİRİLMESİ: 

 

 
 

yazılacaktır. 

 
(1) BEYAN EDİLEN TOPLAM HİZMET SÜRESİ: 

Ormancılık, Orman ve Ağaç İşleri Endüstrisi konularında görevli olan kamu kurumlarında yapılan hizmetlerin toplamı belgelerden alınarak 

                                (2) HİZMETLERİN, ODA MEVZUATINA (KANUN, YÖNETMELİK VE BU ALT DÜZENLEME) GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ:  

Burada beyan edilen hizmet sürelerinin doğruluğu belgelerden kontrol edilecektir. Toplam hizmetler “Orman Mühendisleri Odası Mesleki Deneyim 

Kazanma ve Meslek Mensupluğu Sınav Yönetmeliği”nin 51 inci maddesi 1 inci fıkrasına göre değerlendirilecektir. 

Bu değerlendirme sonucunda 2 inci fıkrasındaki “2) Bu maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerindeki kamu görevlerinde toplam 10 yıl 

süreyle çalışan meslek mensupları, Kanunun öngördüğü diğer şartları da yerine getirmeleri halinde, kamu görevlerinden ayrıldıktan sonra uzmanlık alanlarıyla 

ilgili olarak serbest yeminli meslek mensupluğu sınavlarına girmeye hak kazanırlar.” Hükmüne göre SYMM sınavına girmeye hak kazanacaklardır. 

 

Kamu hizmetinde meslek mensupluğu hakkının kazanılmasına dair kamu görevlerinin değerlendirilmesi:  

1- Mühendis unvanına sahip olup, Yönetmeliğin 51/1(a) bendinde sayılan kamu kurum ve kuruluşları, kamu iktisadi kuruluşları, ikt isadi devlet 

teşekküllerinde yönetici ve birim amiri konumunda bulunan müsteşar, müsteşar yardımcısı, genel müdür, genel müdür yardımcısı, daire başkanı, müfettiş, 

başmüfettiş, bölge müdürü, bölge müdür yardımcısı, grup müdürü, işletme müdürü, işletme müdür yardımcısı, müdür, müdür yardımcısı, şube müdürü, kısım 

müdürü, başmühendis, müessese müdürü, fabrika müdürü, koordinatör, orman kadastro komisyon başkanı görevlerinde geçen  süreler. 

2- Mühendis unvanına sahip olup, Yönetmeliğin 51/1(b) bendinde sayılan orman fakültelerinin orman mühendisliği ve orman endüstri  mühendisliği 

bölümleri ile ağaç işleri endüstri mühendisi yetiştiren en az dört yıllık lisans düzeyinde yüksek öğretim kurumlarında öğretim üyesi olarak geçen süreler. 

3- Mühendis unvanına sahip olup, Yönetmeliğin 51/1(c) bendinde sayılan kamu kurum ve kuruluşlarında birim sorumlusu konumunda görev yapan 

orman işletme (bölge) şefi, amenajman heyet mühendisi, kadastro komisyon üyesi, kadastro ve mülkiyet şefi, ağaçlandırma şefi, fidanlık mühendisi, bakım şefi, 

ağaçlandırma mühendisi, erozyon kontrolü mühendisi, fidanlık şefi veya mühendisi, milli park mühendisi veya şefi, orman harita ve fotogrametri mühendisi, 

orman ve köy ilişkileri mühendisi olarak çalışılan görevler ile müfettiş adaylığı, ormancılık araştırma enstitülerinde yapılan araştırmalarda sorumlu mühendis, 

araştırma ormanı şefi veya mühendisi, orman depo şefi, koruma ve imrarat şefi, işletme silvikültür mühendisi olarak toplam sekiz yıldan fazla çalışılan süreler. 

4- Mühendis unvanına sahip olup, orman fakültelerinin orman mühendisliği ve orman endüstri mühendisliği bölümleri ile ağaç işleri endüstri 

mühendisi yetiştiren en az dört yıllık lisans düzeyinde yüksek öğretim kurumlarında öğretim üyesi olarak çalışılan süreler ile asistan, araştırma görevlisi, 

akademik uzman veya uzman olarak toplam sekiz yıldan fazla çalışılan süreler. 

 

Meslek mensupluğu hakkını kazanılmış süreler olarak değerlendirilecektir. Bu sayılan görevlerden önceki süreler meslek mensupluğu hakkının 

kazanılması anlamında değerlendirilmeyecektir. 

 

 

 

yazılacaktır. 

 
(3) KABUL EDİLEN HİZMET SÜRESİ: 

Yukarıdaki (2) hanedeki değerlendirmeler sonucunda meslek mensupluğu hakkının kazanıldığı kabul edilen kamu hizmet süreleri bu haneye 

 

B) SERBEST MESLEK MENSUBU OLARAK, 5531 SAYILI KANUNUN YÜRÜRLÜK TARİHİNDEN (8/7/2006) ÖNCE, ODAYA ÜYE 

KAYITLI OLMAK KOŞULUYLA, SOSYAL GÜVENCELİ OLARAK ORMANCILIK, ORMAN ENDÜSTRİSİ VE AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİSİ 

KONULARINDA GÖREV YAPILAN GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERDE ÇALIŞILAN HİZMET SÜRELERİN  DEĞERLENDİRİLMESİ: 

(4)BEYAN EDİLEN TOPLAM HİZMET SÜRESİ: 

Burada beyan edilen hizmet sürelerinin doğruluğu belgelerden kontrol edilecektir. Toplam hizmetler “Orman Mühendisleri Odası  Mesleki  Deneyim 

Kazanma ve Meslek Mensupluğu Sınav Yönetmeliği”nin Geçici-2 inci fıkrasına göre değerlendirilecektir. 

 
(5) HİZMETLERİN, ODA MEVZUATINA (KANUN, YÖNETMELİK VE BU ALT DÜZENLEME) GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ:  

Bu hanedeki hizmet süreleri, “GEÇİCİ MADDE 2- Kanunun Resmî Gazete’de yayımlandığı 8/7/2006 tarihinden önce, kamu kurum ve kuruluşları 

dışında ormancılık, orman endüstrisi ve ağaç ürünleri endüstrisiyle uğraşan gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine ait işyer leri ile kendi nam ve hesaplarına 

çalışma yapan Orman Mühendisleri Odasının ilgili mevzuatına göre tescilli bürolarda çalışan meslek mensupları Odaya kayıtlı olmaları ve kayıt tarihinden 

itibaren belgelemeleri koşuluyla, sosyal güvenceli olarak aralıksız veya toplam on yıl süreyle çalışmaları ve diğer sınav şartlarını yerine getirmeleri halinde serbest 

yeminli meslek mensupluğu sınavına girebilirler.”hükmüne göre değerlendirilecektir. 
 

(6)KABUL EDİLEN HİZMET SÜRESİ: 

Burada beyan edilen hizmet sürelerinin doğruluğu belgelerden kontrol edilip Geçici-2 inci maddeye göre değerlendirildikten sonra kabul edilen hizmet 

süresi yazılacaktır. 

C) (Oda Yön.Kur. 09.03.2022 Tar. 200/10 Say. Kar. Değ.) SERBEST MESLEK MENSUBU OLARAK, 5531 SAYILI KANUNUN 

YÜRÜRLÜK TARİHİNDEN (8/7/2006) SONRA, SERBEST MESLEK MENSUPLUĞU RUHSAT BELGELİ VE/VEYA ÇALIŞANLAR LİSTESİNDE 

KAYITLI OLMAK KOŞULUYLA ORMANCILIK, ORMAN ENDÜSTRİSİ VE AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİSİ KONULARINDA GÖREV YAPILAN 

GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERDE ÇALIŞILAN HİZMET SÜRELERİNİN  DEĞERLENDİRİLMESİ: 
 

(7)BEYAN EDİLEN TOPLAM HİZMET SÜRESİ: 

Burada beyan edilen hizmet süreleri doğruluğu belgelerden kontrol edilerek yazılacaktır. 

 
(8)HİZMETLERİN, ODA MEVZUATINA (KANUN, YÖNETMELİK VE BU ALT DÜZENLEME) GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ:  

Beyan edilen hizmetler, serbest meslek mensupluğu ruhsatına dayalı olarak; kendi nam ve hesabına kurduğu ormancılık veya orman ürünleri büro ve 

şirketlerindeki süreler Oda kayıtlarından, hizmet akdiyle aynı bürolarda veya şirketlerde veya gerçek ve tüzel kişilerde sosyal güvenceli olarak çalışılan süreler 

Oda kayıtlarından belirlenecektir. 

 

 

 

yazılacaktır. 

 
(9) KABUL EDİLEN HİZMET SÜRESİ: 

Burada beyan edilen hizmet sürelerinin doğruluğu belgelerden kontrol edilip yukarıdaki şekilde değerlendirildikten sonra kabul edilen hizmet süresi 

 

(10)KABUL EDİLEN HİZMETLER TOPLAMI (Toplam yıl ve Ay):  
(3), (6) ve (9) Hanelerde belirlenen hizmet süreleri toplamı Ay ve Yıl olarak yazılacaktır. Örneğin: 10 yıl 5 ay gibi 

 
(11) HİZMET DEĞERLENDİRMELERİ SONUCU (SINAVA GİRER VEYA GİREMEZ): 
(10) Bu hanedeki kabul edilen meslek mensupluğunda veya meslek mensupluğu hakkının kazanılmasında geçen hizmetler toplamı 10 (on) yıl ve daha 

fazla olması halinde Serbest Yeminli Meslek Mensupluğu sınavına girmeye hak kazanacağı, şayet bu hizmetler toplamının 10 yılı aşmaması halinde ise sınava 

giremeyeceği kararı verilecektir. Bu ise “SINAVA GİRER” veya “SINAVA GİREMEZ” şeklinde haneye yazılacaktır. 
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EK: 4 

SERBEST YEMİNLİ MESLEK MENSUPLUĞU 
SINAV GİRİŞ BELGESİ 

 

 

TMMOB 

ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI 

BELGE NO: ……….. BELGENİN 

GEÇERLİ OLDUĞU 

SINAV TARİHLERİ: ………………………. 

 

 

Fotoğraf 

ve 

Soğuk 

damga 

SERBEST YEMİNLİ MESLEK MENSUPLUĞU SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANAN ADAYIN 

Adı ve Soyadı  Oda kayıt tarihi  

Baba adı  Oda Sicil no  

Doğum tarihi ve yeri  Unvanı  

TC Kimlik no  Fak ve/veya 

Yük.Ok. Bit.Tarihi 

 

Tlf No  Diploma No  

GSM No  E-Posta adresi  

Adresi 

 
Yukarıda kimliği ve mesleki bilgileri yazılı Odamızın ……… sicil nolu üyesi SYMM Aday meslek 

mensubu ………………………., Serbest Meslek Mensupluğu sınavlarına girmeye hak kazanmıştır. 

İş bu sınava giriş belgesi, 5531 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine göre hazırlanan “Orman Mühendisleri 

Odası Mesleki Deneyim Kazanma ve Meslek Mensupluğu Sınav Yönetmeliği” ve 2/A nolu “Mesleki Deneyim 

Kazanma ve Meslek Mensupluğu Sınav Yönetmeliği Serbest Yeminli Meslek Mensupluğu Sınavlarına Ait Alt 

Düzenleme” uyarınca adayın Serbest Yeminli Meslek Mensupluğu sınava girmesi amacıyla verilmiştir. ………. 

/……../……………. 

 
ODA GENEL BAŞKANI 

Adı, Soyadı 

İmza, mühür 

Not: 1) Bu sınav giriş belgesi nüfus hüviyet cüzdanı 

ile birlikte sınava girişte yanlarında bulundurulacaktır. 

2) Bu sınava belgesi olmadan sınavlara girilmez. 

Kaybedilmesi halinde Odadan yenisi çıkarılır. 

3) Bu sınav giriş belgesi, her sınav dönemi için Odadan yenilenecektir. 



 

 

EK: 4 ün arka sayfası (16/2/2015 taih ve 81/2 nolu Yön.Kur.Kar.Değ.) 

UZMANLIK ALANLARINA GÖRE SINAVLARA GİRİŞ TARİHLERİ, SINAV SAATİ, SINAV YERİ VE SINAV SALONLARI  

Orman mühendisliği Orman endüstri mühendisliği Ağaç işleri endüstri mühendisliği 

Sınav Konuları Sınav tarihi, saati, yeri ve salonu Sınav Konuları Sınav tarihi, saati, yeri ve salonu Sınav Konuları Sınav tarihi, saati, yeri ve salonu 

Silvikültür ve dendroloji,  Kereste endüstrisi, 

ahşap konstrüksiyonlar ve 

ahşap mobilya üretimi, 

 Ahşap anatomisi ve ahşap 

koruması, 

 

Orman amenajmanı, coğrafi 

bilgi sistemleri ve uzaktan 
algılama, 

 Levha ürünleri, lif 

ve kağıt teknolojisi, 

 Ahşap mobilya 

faaliyetleri, 

üretim  

Odun dışı ürün ve hizmetler, 

orman işletmeciliği ve orman 
yolları, 

 Odun anatomisi, ahşap 

koruma ve karantina, 

 Ahşap kaplama, ahşap 

işleme makineleri ve üst 
düzey işlemleri, 

 

Ağaçlandırma, fidan ve tohum 

üretimi, toprak ve 
orman ekolojisi, 

 Stratejik karar verme, iş 

yönetimi ve üretim planlama, 

 Tasarım teorisi, 
teknik tasarımı 

projelendirme, 

ürün 

ve 

 

Orman 

korunan 

hayatı, 

koruma, 

alanlar 

karantina, 

ve yaban 

 Proje, ağaç işleri teknik resim 

ve bilgisayar destekli 

tasarım, 

 Stratejik karar 

teknikleri ve 

planlaması, 

verme 

kaynak 

 

Orman kadastro ve mülkiyeti 

ile izinler, 

 Meslek mensupluğu hukuku 

ve iş hukuku 

 Meslek mensupluğu 

hukuku ve iş hukuku 

 

Ormancılık hukuku ve meslek 

mensupluğu hukuku 

 Mali mevzuat  Mali mevzuat  

Mali mevzuat      
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EK:5 
Orman Mühendisi ve Orman Yüksek Mühendisi unvanlı Serbest Yeminli Meslek Mensupluğu 

sınav konuları ve alt başlıkları (16/2/2015 tarih ve 81/2 nolu Yön.Kur.Karar ile Değişik) 
S. 
No 

Yönetmeliğin 40 ıncı maddesine göre sınav konuları Sınav konularının alt başlıkları ve içerikleri  

1 Silvikültür ve dendroloji, a) Silvikültürün temel esasları, 

b) Yaygın ağaç türlerinin doğal gençleştirme teknikleri 

uygulaması, 

c) Yapay gençleştirme, 
ç) Ormanların bakımı (gençlik, kültür, sıklık, meşcere), 

d) Silvikültürel planlama yapım ve tasdiki esasları, 

e) Enerji ormanı tesisi ve bakımı, 
f) Ormanların rehabilitasyonu, 

g) Ormancılıkta önemli yeri olan iğne yapraklı ağaç ve 

ağaççıkların tanımı, biyolojık özellikleri ve yetişme 

muhiti istekleri, 

ğ) Ormancılıkta önemli yeri olan geniş yapraklı ağaç ve 
ağaççıkların tanımı, biyolojik özellikleri ve yetişme 
muhiti istekleri, 

2 Orman amenajmanı, coğrafi bilgi sistemleri ve uzaktan 

algılama, 

a) Orman fonksiyonları, işletme amaçları ve koruma 

hedefleri, 

b) Orman envanterinin yapılması 

c)Aktüel kuruluşlarının belirlenmesi 
ç) Optimal kuruluşların belirlenmesi 
d) Aktüel ve optimal durumun karşılaştırılması 

e) Plan ünitesinin iç taksimat düzeni ve sınırları 

f) Silvikültür işlerinin düzenlenmesi esasları 

g) Faydalanmanın düzenlenmesi 
ğ) Ağaçlandırma, rehabilitasyon ve erozyon kontrol 

çalışmaları tablosunun düzenlenmesi 

h) Ormanın geçmişteki ve bu günkü durumunun 

karşılaştırılması 
ı) Planların düzenlenmesi, onaylanması ve muhafazası 

i) Planların ara yoklaması ve yenilenmesi 

j) Harita bilgisi ve GPS kullanımı esasları, 
k) CBS ve uzaktan algılama esasları 

3 Odun dışı ürün ve hizmetler, orman işletmeciliği ve orman 

yolları, 

a) Üretim birim fiyatlarının belirlenmesi esasları, 

b) Dikili satışlara ilişkin işlemler, 

c) Üretim teknikleri, 
ç) Depolama, satış hazırlıkları ve satışlar, 

d) Asli ve odun dışı orman ürünlerinin ithalat, ihracat 

hizmetlerine ilişkin iş ve işlemler, 

e) Orman yolları ve sanat yapılarının planlama esasları, 
f) orman yollarının aplikasyon ve inşaat esasları, 

g) Odun dışı ürün ve hizmetlerin tanımı, unsurları 

envanter ve planlaması 
ğ) Mesire yerleri 

4 Ağaçlandırma, 

orman ekolojisi, 

fidan ve tohum üretimi, toprak ve a) Ağaçlandırmada mekanizasyon teknikleri, 

b) İş gücü ile ağaçlandırma, 

c) Ağaçlandırmada koruma teknik ve önlemleri, 

ç) Ölçme ve değerlendirme metot ve aletleri, (Çalışma 

alanının uygun ölçekli haritalara işaretlenmesi, harita 

üzerinden alan ölçülmesi, GPS vb. aletler ile alan 

ölçülmesi ve haritaya aplikasyonu), 

d) Rehabiltasyon teknikleri, (Canlandırma kesimi, toprak 
işleme, aşılama ve bakım teknikleri), 

e) Erozyon kontrolü ve mücadele teknikleri, 

f) Sel ve çığ kontrolü, 

f) Özel ağaçlandırma mevzuatı, kredilendirme, hibe, hibe 
ve kredilerin denetimi, 

g) Orman içi, kenarı ve orman üst sınırı meraların ıslahı 

teknikleri ve bakımı, 

ğ) Tohum üretimi teknikleri, 
h) Fidan üretimi ve bakımı teknikleri, 

ı) Ağaç ıslahı teknikleri (Aşı teknikleri, budama 

teknikleri), 
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  i) Orman fidanları, süs bitkileri, tohum ve fidan ihracatı, 

ithalatı ve karantina hizmetlerine ilişkin işlemler, 

j) Ağaçlandırma, erozyon kontrolü, mera ıslahı, 
rehabilitasyon, yeşil kuşak, imar-ihya projelerinin yapım 

teknikleri, 

k) Toprak ilmi temel esasları, toprakların tanımı, toprak 

profili okuma ve toprak haritaları, 
l) Orman ekolojisi ve yetişme ortamı özellikleri, 

5 Orman koruma, karantina, korunan alanlar ve yaban hayatı, a) Korumanın temel ilkeleri, 

b) Anayasa’da ve Orman Kanununda orman koruma 

hükümleri, uygulama ve tarihçe, 

c) Koruma teşkilatı ve koruma ekipleri, 
ç) Korumada çalışan memurların arama ve el koymada 

dikkat etmeleri gereken hususlar, 

d) Orman korumada suçlar, suç tutanakları ve yapılan 

işlemler, 
e) Damga, enkaz nakli, nakliye ve tezkere işleri, 

f) Biyotik ve abiyotik zararlılarla mücadele yöntemleri, 

g) Biyolojik mücadele, 

ğ) Kimyasal mücadele, 

h) Orman yangınları ile mücadelede yangın tipleri ve 
mücadele yöntemleri, 

ı) Ormancılık konularında karantina, 

i) Doğa koruma çalışmaları, 
j) Avlaklar ile yaban hayatı koruma ve geliştirme 

sahalarının seçimi ve yönetimi, 

k) Yaban hayatı koruma sahası ve yaban hayatı 

geliştirme sahalarının yönetim planları, 
l) Korunan alanlarda planlama ve yönetim, 

m) Ağaç röleve planları, 

n) Millipark, tabiat parkı, tabiatı koruma alanı ve tabiat 

anıtları 

o) Korunan alanların uzun devreli gelişim planı yapımı 

ve yönetimi esasları, 
ö) Uluslar arası sözleşmeler, (Nesli tehlikede olan yabani 

hayvan ve bitki türlerinin ticaretine ilişkin sözleşme 

(CİTES), Avrupa’nın yaban hayatı ve yaşama 

ortamlarının korunması sözleşmesi (BERN), Biyolojik 
çeşitlilik sözleşmesi, uluslar arası öneme sahip sulak 

alanların korunması sözleşmesi (RAMSAR), Kuşların 

himayense dair uluslar arası sözleşme), 

6 Orman kadastro ve mülkiyeti ile izinler, a) Orman kadastro iş ve işlemleri, 

b) Özel ormanlarla ilgili iş ve işlemler, 

c) 6831 sayılı Orman Kanunun 16, 17 ve 18 inci 

maddeleri gereğince orman sayılan yerlerde verilecek 

izinlerle ilgili iş ve işlemler, izin raporlarının hazırlanması 
ile tasdik 

ç) Orman kadastro işleri, orman sınırlaması ve vasıf 

tayini esasları 

7 Ormancılık hukuku ve meslek mensupluğu hukuku a) Anayasa’da orman, 

b) 6831 sayılı Orman Kanunu, 
c) 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu, 

ç) 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu, 

d) Yukarıdaki Kanunlara ilişkin yönetmelikler 

e) 5531 sayılı Orman Mühendisliği, Orman Endüstri 
Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 

Hakkında Kanun, 
f) 5531 sayılı Kanuna ilişkin uygulama yönetmelikleri, 

8 Mali mevzuat a) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ikincil mevzuatı 

b) Devlet Orman İşletmesi ve Döner Sermayesi 
Yönetmeliği, 

c) Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği 

ç) Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve 

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Serbest Yeminli 

Meslek Mensupları Tüzüğü 



16  

EK:6 

Orman Endüstri Mühendisi unvanlı Serbest Yeminli Meslek Mensupluğu sınavları 
(16/2/2015 tarih ve 81/2 nolu Yön.Kur.Karar ile Değişik) 

S. 
No 

Yönetmeliğin 40ıncı maddesine göre sınav konuları  Sınav konularının alt başlıkları ve içerikleri  

1 Kereste endüstrisi, ahşap konstrüksiyonlar ve ahşap 
mobilya üretimi, 

a) Kereste üretim yöntemleri, 

b) Makineler, iş akışları, bakım ve bileme, 

c) Standardizasyon, tomruk depolama, 

ç) Fabrika yerleşimi, 

d) Randıman ve kapasite hesapları, 
e) Konstrüksiyon ve biçimlendirme esasları, 

f) Mobilya tasarımı-standart ve seri üretim ilişkisi, 

g) Kullanılan malzemeler, aranan özellikler ve 

ikameleri 
ğ) Ahşap birleştirme şekilleri ve özellikleri, 

2 Levha ürünleri, lif ve kağıt teknolojisi, a) Yonga levhalar, 

b) Lif levhalar, 
c) Tabakalı ağaç malzemeler, 

ç) Ahşap ve sentetik kaplamalar, 

d) Ahşap kaplamalar, 

e) Sentetik kaplamalar, 
f) Kağıt hamuru üretim metotlar, 

g) Selüloz, kağıt, karton, mukavva, kuşe işlemleri, atık 

kağıtların değerlendirilmesi, 

3 Odun anatomisi, ahşap koruma ve karantina, a) Odunun makroskopik ve mikroskopik yapısı, 
b) Kabuk, dal ve kök odunu, 

c) Ağaç yaşı ile odunun yapısında meydana gelen 

değişiklikler, 

ç) Gövde odununda büyümeyle meydana gelen 
kusurlar, 

d) Odun su ilişkileri, 

e) Özgül ağırlık, yoğunluk ve hacim ağırlık, 

f) Mekanik özellikler, termik ve akustik özellikler, 
sorpsiyon, permeabilte, 

g) Oduna zarar veren biyotik ve abiyotik etkenler 

ğ) Emprenye metotları 

h) Emprenye edilmiş ağaç malzemenin özellikleri, 

ı) Emprenyede sağlık sorunları ve güvenlik önlemleri, 

i) Ağaç malzemede boyut stabilizasyonu, 

j) Kurutma yönetmeleri, kurutmayı etkileyen faktörler, 
kurutmanın faydaları, kurutma kusurları, 

k) Buharlama yöntemleri, buharlamanın etkileri, 

l) Enfekte olmuş odunu inceleme metotları, 

4 Stratejik karar verme, iş yönetimi ve üretim planlama, a) Pazarlama ilkeleri, 
b) Pazar araştırması, 

c) Kapasite belirleme, 

ç) Kuruluş yeri seçimi, 

d) Fabrika düzenleme, 
e) İş etüdü ve ergonomi, 

f) Stok kontrolü ve modern üretim sistemleri, 

g) Bilgisayar destekli üretim, 
ğ) İşletme bilgisi, 

h) Temel ekonomi, 

ı) Kalite yönetimi, 

i) Finansal yönetim, 

j) Karlılık analizleri, 
k) Kantitatif karar verme teknikleri, 

l) Yönetim organizasyon teknikleri, 

m) Maliyet analizi ve iş değerlendirme, 
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5 Proje, ağaç işleri teknik resim ve bilgisayar destekli  

tasarım, 

a) Fizibilte raporu hazırlama esasları ve amaçları, 

b) Ürün projelendirme esasları, 
c) Alternatif üretimlere göre teknoloji ve makine 

seçimi, 

ç) Ağaç işleri teknik resminde kullanılan semboller, 

d) Mobilyalarda plan, kesit ve görünüş çizimleri, kesit 
ve detay çizimler, 

e) Perspektif çeşitleri ve çizimleri (Paralel ve eğik 

perspektifler.) 

f) Proje bazında üretim hazırlık çalışmaları, bilgisayar 

destekli tasarım ve projelendirme (AUTOCAD) 
uygulamaları, 

6 Meslek mensupluğu hukuku ve iş hukuku a) 5531 sayılı Orman Mühendisliği, Orman Endüstri 

Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 

Hakkında Kanun, 
ç) 5531 sayılı Kanuna ilişkin uygulama yönetmelikleri, 

a) 4857 Sayılı İş Kanunu, 

c) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, 

7 Mali mevzuat a) 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 

b) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ikincil mevzuatı 

c) Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği 
ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Serbest Yeminli 

Meslek Mensupları Tüzüğü 
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EK:7 

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisi unvanlı Serbest Yeminli Meslek Mensupluğu sınavları 
(16/2/2015 tarih ve 81/2 nolu Yön.Kur.Karar ile Değişik) 

S. 
No 

Yönetmeliğin 40 ıncı maddesine göre sınav konuları  Sınav konularının alt başlıkları ve içerikleri  

1 Ahşap anatomisi ve ahşap koruması, a) Hücre yapısı, 

b) İğne yapraklı ve yayvan yapraklı ağaçların anatomik 

özellikleri, 

c) Ağacın kimyasal yapısı ve bileşenleri, 

ç) Lif ve selüloz üretim teknolojisi, 
d) Orman yan ürünleri, 

e) Ahşap-sıvı işlikleri, 

f) Yoğunluk, daralma-genişleme, 

g) Ahşabın akustik, elektriksel, termik ve yanma 
özellikleri, 

ğ) Ahşabın eğilme-elastikiyet, çekme, basma, burulma, 

makaslama vb. mekanik özellikleri, 

h) Emprenyeye etki eden faktörler, 
ı) Emprenye yöntemleri, 

i) Emprenye maddeleri, 

j) Emprenye işleminin malzeme özelliklerine, 

tutkallama, boyama, vernikleme vb. işlemlere etkisi, 
k) Kurutma, 

l) Buharlama ve ahşabın özelliklerini geliştirme amaçlı 

uygulanan diğer ısıl işlemler, 

2 Ahşap mobilya üretim faaliyetleri, a) Mobilya tasarımı-standart ve seri üretim ilişkisi, 

b) Kullanılan malzemeler, aranan özellikler ve 

ikameleri 

c) Ahşap birleştirme şekilleri ve özellikleri, 

ç) Ağaç işleri mobilya sektöründe kullanılan metaller, 
plastikler, mermer, cam vb. özellikleri ve kullanım 

ilkeleri, 

d) Döşeme malzemeleri ve yapısal özellikleri ve 

kullanım ilkeleri, 

e) Döşeme malzemeleri ve yapısal özellikleri, döşeme 

teknikleri, 

3 Ahşap kaplama, ahşap işleme makineleri ve üst düzey 

işlemleri, 

a) Ahşap, polimer esaslı ve laminat kaplamaların 

üretim ve kullanım teknolojisi, 

b) Yonga levhalar, liflevhalar, kontrplaklar, 

kontrtablalar vb. levhaların üretim ve kullanım 
teknolojisi, 

c) Ahşap ürün üretiminde kullanılan kaba biçme, 

ebatlama, şekillendirme, presleme, kenar kaplama, 

zımparalama, montaj ve ambalaj makinelerinin işleme 
özellikleri ve çalışma ilkeleri açısından tanıtılması, 

ç) CNC Teknolojisi ve otomatik kontrol sistemleri, 

d) Ahşabın yapısal özelliklerinin üst yüzey işlemlerine 

etkisi, 
e) Üst düzey işlemlerini belirleme yöntemleri, 

f) Yüzey hazırlama, boyalar ve boyama teknikleri, 

vernikler ve vernikleme teknikleri, 
g) Özel amaçlı üst yüzey uygulamaları, 

ğ) Son işlemler ve kalite kontrol uygulamaları, 

h) Üst yüzey işlemleri makineleri, 

4 Tasarım teorisi, ürün teknik tasarımı ve projelendirme, a) Temel tasarıma etki eden faktörlerin analizi, 
b) Konstrüksiyonel birleştirmeler ve detay seçimi, 

c) Tekil ve grup mobilyalarda teknik tasarım ve 

projelendirme çalışmaları, 

ç) Proje bazında üretim hazırlık çalışmaları, bilgisayar 

destekli tasarım ve projelendirme (AUTOCAD) 

uygulamaları, 

d) Ürün tasarımında ergonomik esaslar, 

e) Kapı, pencere, merdiven, çatı, tavan, duvar, taban 

kaplamaları, bölme duvarlar, seperatör vb. mekan 
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  donatı elemanlarının konstrüksiyonel çözümlemeleri, 

f) Mekan düzenleme ilkeleri ve buna yönelik 
uygulamalar, 

5 Stratejik karar verme teknikleri ve kaynak planlaması, a) Doğrusal programlama, 

b) Dualite, 

c) Duyarlılık analizi, 

ç) Ulaştırma modelleri, 
d) Atama problemleri, 

e) Oyunlar teorisi, 

f) Bekleme hattı (Kuyruk) sistemlerinin analizi, 

g) Envanter (Stok) kontrol, 
ğ) Şebeke analizi (Proje planlama tekniği), 

h) Yenileme, 

ı) Simülasyon, 

j) Dinamik programlama ve bu teknikleri kullanarak 
işletme kaynaklarının etkin kullanımı, 

6 Meslek mensupluğu hukuku ve iş hukuku a) 5531 sayılı Orman Mühendisliği, Orman Endüstri 

Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 

Hakkında Kanun, 
ç) 5531 sayılı Kanuna ilişkin uygulama yönetmelikleri, 

a) 4857 Sayılı İş Kanunu, 

c) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, 

7 Mali mevzuat a) 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 
b) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ikincil mevzuatı 

c) Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği 

ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Serbest Yeminli 
Meslek Mensupları Tüzüğü 
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EK:8 
SINAVA BAŞLAMA TUTANAĞI 

(Her sınav oturumu için tanzim edilecektir) 

SINAV TARİHİ VE SAATİ:…………………………………….…. 

SINAVIN YAPILDIĞI YER VE SALON: ……………………………………. 

SINAVIN HANGİ MESLEK 
MENSUPLUĞU İÇİN YAPILDIĞI : …………………………………………... 

SINAVIN YAPILDIĞI UZMANLIK ALANI: …………………………………….. 

SINAV SALONUNDA SINAVA GİRMESİ 
GEREKEN ADAY SAYISI : …………………………… 

SINAVA GİREN ADAY SAYISI: ……………………………… 

SINAVA GİRMEYEN ADAY SAYISI : ………………………. 

SINAVA KATILAN ADAY SAYISI : ………………………………………………. 

SINAVDA DAĞITILAN SORU KAĞIDI SAYISI: ..………………………………… 

SINAVDA DAĞITILAN CEVAP KAĞIDI SAYISI: ..………………………………… 

SINAV KONULARI : 1) ……………………………………………………………. 
………………………………………………………………… 
2)…………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………. 
3) …………………………………………………………….. 

………………………………………………………………… 
4)……………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 
 

Yukarıda sınava ait bilgiler çıkarılan meslek mensupluğu sınavları için …………. kişinin 
sınava katıldığı ve …………. kişinin de sınava katılmadığı, sınava katılmayan adayların ad ve 
soyadlarının, ………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… olduğu, 

İçinde sınav sorularının bulunduğu ve sınav komisyonunca ağzı imzalanmış mühürlü 
zarfların adayların huzurunda açıldığı ve zarf içinden …………. adet soru kağıdının çıktığı 
tespit edilmiş olup, 

 

İş bu sınava başlama tutanağı, sınav komisyon başkanlığına verilmek üzere tarafımızdan 
düzenlenmiştir. …/…../…. 

 

SINAV SALONU SORUMLULARI 

Salon Başkanı Üye 
Adı ve Soyadı Adı ve Soyadı 

İmza  İmza 
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EK:9 
SINAVI BİTİRME TUTANAĞI 

(Her sınav oturumu için tanzim edilecektir) 

 

SINAV TARİHİ VE SAATİ:…………………………………….…. 

SINAVIN YAPILDIĞI YER VE SALON: ……………………………………. 

SINAVIN HANGİ MESLEK 
MENSUPLUĞU İÇİN YAPILDIĞI : …………………………………………... 

SINAVIN YAPILDIĞI UZMANLIK ALANI: …………………………………….. 

SINAV SALONUNDA SINAVA GİRMESİ 
GEREKEN ADAY SAYISI : …………………………… 

SINAVA GİREN ADAY SAYISI: ……………………………… 

SINAVA GİRMEYEN ADAY SAYISI : ………………………. 

SINAVA KATILAN ADAY SAYISI : ………………………………………………. 

SINAVDA SORU KAĞIDI SAYISI: ..………………………………… 

SINAVDA KULLANILAN CEVAP KAĞIDI SAYISI: ..………………………………… 

SINAVDA  KOPYE  ÇEKENLERİN  OLUP  OLMADIĞI;  VAR  (  ),   YOK  (   ) 

KOPYE ÇEKENLER VAR İSE: 

 

 

 

SINAV KONULARI : 1) ……………………………………………………………. 
………………………………………………………………… 
2)…………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………. 
3) …………………………………………………………….. 

………………………………………………………………… 
4)……………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 
 

Yukarıda sınava ait bilgiler çıkarılan meslek mensupluğu sınavları için …………. kişinin 
sınava katıldığı ve …………. kişinin de sınava katılmadığı, sınavda kopye çeken ….. adayın 
olduğu/veya olmadığı, sınavların Kanuna ve ilgili yönetmeliklere uygun olarak yapılmış olup, 

 

İş bu sınavı bitirme tutanağı sınav komisyon başkanlığına verilmek üzere tarafımızdan 
düzenlenmiştir. …/…../…. 

 

SINAV SALONU SORUMLULARI 

Salon Başkanı Üye 
Adı ve Soyadı Adı ve Soyadı 

İmza  İmza 

ADI VE SOYADI: ODA SİCİL NO: UNVANI: 
…………………………..……. ………………… …………… 
…………………………..……. ………………… …………… 
…………………………..……. ………………… …………… 
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EK:10 
SERBEST YEMİNLİ MESLEK MENSUPLUĞU SINAV SONUÇLARI 

DEĞERLENDİRME LİSTESİ 

(16/2/2015 tarih ve 81/2. nolu Yön.Kur.Karar ile Değişik) 

 
UZMANLIK ALANI: ORMAN MÜHENDİSLİĞİ 

MESLEK MENSUPLUĞU KONUSU: 

SINAV DÖNEMİ TARİHLERİ: 

S
IR

A
 N

O
 

 

 
 

 
 

SINAV KONULARI 

ADI VE SOYADI, ODA SİCİL NO  
(3)               

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
(2) 

              

SINAV NOTLARI 

1 Silvikültür ve dendroloji, (1)               

2 Orman amenajmanı, coğrafi bilgi sistemleri 
ve uzaktan algılama 

               

3 Odun dışı ürün ve hizmetler, orman 

işletmeciliği ve orman yolları, 

               

4 Ağaçlandırma, fidan ve tohum üretimi, 

toprak ve orman ekolojisi, 

               

5 Orman koruma, karantina, korunan alanlar ve 

yaban hayatı, 

               

6 Orman kadastro ve mülkiyeti ile izinler,                

7 Ormancılık hukuku ve meslek mensupluğu 

hukuku 

               

8 Mali mevzuat                

SINAV NOTLARI TOPLAMI (4)
                

SINAV NOTLARI ORTALAMASI (5)
                

DEĞERLENDİRME (6)
                

NOT: (1) Sınav konularında alınan notlar yazılacaktır. 
(2) Adayların ad ve soyadları yazılacaktır 
(3) Adayın Oda sicil no yazılacaktır. 
(4) Tüm konulardan geçerli not alınması halinde notlar toplamı yazılacaktır. 
(5) Tüm konulardan geçerli not alınması halinde notların ortalaması alınacaktır. 
(6) Tüm konularda başarılı olan ve ruhsat almaya hak kazanan adayların hanesine Ruhsat belgesi rumuzu olan (R) 

harfi yazılacaktır. 

 
SINAV KOMİSYONU ÜYELERİ 

 
Adı, Soyadı Adı, Soyadı Adı, Soyadı Adı, Soyadı Adı, Soyadı Adı, Soyadı Adı, Soyadı 

İmza İmza İmza İmza İmza İmza İmza 
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EK:10/1 
SERBEST YEMİNLİ MESLEK MENSUPLUĞU SINAV SONUÇLARI 

DEĞERLENDİRME LİSTESİ 

(16/2/2015 tarih ve 81/2 nolu Yön.Kur.Karar ile Değişik) 

 
UZMANLIK ALANI: ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ 

MESLEK MENSUPLUĞU KONUSU: 

SINAV DÖNEMİ TARİHLERİ: 

S
IR

A
 N

O
 

 

 
 

 
 

SINAV KONULARI 

ADI VE SOYADI, ODA SİCİL NO 
(3)               

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
(2) 

              

SINAV NOTLARI 

1 Kereste endüstrisi,ahşap konstrüksiyonlar ve 

ahşap mobilya üretimi, 

(1)               

2 Levha ürünleri, lif ve kağıt teknolojisi,                

3 Odun anatomisi, ahşap koruma ve karantina,                

4 Stratejik karar verme, iş yönetimi ve üretim 

planlama, 

               

5 Proje, ağaç işleri teknik resim ve bilgisayar 

destekli tasarım, 

               

6 Meslek mensupluğu hukuku ve iş hukuku                

7 Mali mevzuat                

SINAV NOTLARI TOPLAMI (4)
                

SINAV NOTLARI ORTALAMASI (5)
                

DEĞERLENDİRME (6)
                

NOT: (1) Sınav konularında alınan notlar yazılacaktır. 
(2) Adayların ad ve soyadları yazılacaktır 
(3) Adayın Oda sicil no yazılacaktır. 
(4) Tüm konulardan geçerli not alınması halinde notlar toplamı yazılacaktır. 
(5) Tüm konulardan geçerli not alınması halinde notların ortalaması alınacaktır. 
(6) Tüm konularda başarılı olan ve ruhsat almaya hak kazanan adayların hanesine Ruhsat belgesi rumuzu olan (R) 

harfi yazılacaktır. 

 
SINAV KOMİSYONU ÜYELERİ 

 
Adı, Soyadı Adı, Soyadı Adı, Soyadı Adı, Soyadı Adı, Soyadı Adı, Soyadı Adı, Soyadı 

İmza İmza İmza İmza İmza İmza İmza 
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EK:10/2 

SERBEST MESLEK MENSUPLUĞU SINAV SONUÇLARI 

DEĞERLENDİRME LİSTESİ 

(16/2/2015 tarih ve 81/2 nolu Yön.Kur.Karar ile Değişik) 

 
UZMANLIK ALANI: AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ 

MESLEK MENSUPLUĞU KONUSU: 

SINAV DÖNEMİ TARİHLERİ: 

S
IR

A
 N

O
 

 

 
 

 
 

SINAV KONULARI 

ADI VE SOYADI, ODA SİCİL NO  
(3)               

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
(2) 

              

SINAV NOTLARI 

1 Ahşap anatomisi ve ahşap koruması, (1)               

2 Ahşap mobilya üretim faaliyetleri,                

3 Ahşap kaplama, ahşap işleme makineleri ve 

üst düzey işlemleri, 

               

4 Tasarım teorisi, ürün teknik tasarımı ve 

projelendirme, 

               

5 Stratejik karar verme teknikleri ve kaynak 

planlaması, 

               

6 Meslek mensupluğu hukuku ve iş hukuku                

7 Mali mevzuat                

SINAV NOTLARI TOPLAMI (4)
                

SINAV NOTLARI ORTALAMASI (5)
                

DEĞERLENDİRME (6)
                

NOT: (1) Sınav konularında alınan notlar yazılacaktır. 
(2) Adayların ad ve soyadları yazılacaktır 
(3) Adayın Oda sicil no yazılacaktır. 
(4) Tüm konulardan geçerli not alınması halinde notlar toplamı yazılacaktır. 
(5) Tüm konulardan geçerli not alınması halinde notların ortalaması alınacaktır. 
(6) Tüm konularda başarılı olan ve ruhsat almaya hak kazanan adayların hanesine Ruhsat belgesi rumuzu olan (R) 

harfi yazılacaktır. 

 
SINAV KOMİSYONU ÜYELERİ 

 
Adı, Soyadı Adı, Soyadı Adı, Soyadı Adı, Soyadı Adı, Soyadı Adı, Soyadı Adı, Soyadı 

İmza İmza İmza İmza İmza İmza İmza 

 

 

 

 

EK:11 
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SERBEST YEMİNLİ MESLEK MENSUPLUĞU 
SINAV KAZANMA BELGESİ 

 

 

TMMOB 

ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI 

 
BELGE NO:……….. 

 

 

Fotoğraf 

ve 

Soğuk 

damga 

SERBEST YEMİNLİ MESLEK MENSUPLUĞU SINAVINI KAZANAN ADAYIN 

Adı ve Soyadı  Oda kayıt tarihi  

Baba adı  Oda Sicil no  

Doğum tarihi ve yeri  Unvanı  

TC Kimlik no  Fak ve/veya 

Yük.Ok. Bit.Tarihi 

 

Tlf No  Diploma No  

GSM No   
Sınavlara Girdiği Tarihler 

 

E-Posta adresi  

Adresi  

 

 

Yukarıda kimliği ve mesleki bilgileri yazılı Odamızın …..…… sicil nolu üyesi …………………………………. 

5531 sayılı Kanunun 6 ıncı ve “Orman Mühendisleri Odası Mesleki Deneyim Kazanma ve Meslek Mensupluğu Sınav 

Yönetmeliği” in 32 nci maddesi uyarınca kurulan Sınav Komisyonu tarafından yapılan serbest yeminli meslek 

mensupluğu sınavlarında başarılı olmuş ve SERBEST YEMİNLİ MESLEK MENSUPLUĞU SINAV KAZANMA 

BELGESİNİ almaya hak kazanmıştır. 

İş bu serbest yeminli meslek mensupluğu sınav kazanma belgesi, 5531 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine göre 

çıkarılan “Orman Mühendisleri Odası Mesleki Deneyim Kazanma ve Meslek Mensupluğu Sınav Yönetmeliği” ve 2/A 

nolu “Mesleki Deneyim Kazanma ve Meslek Mensupluğu Sınav Yönetmeliği Serbest Yeminli Meslek Mensupluğu 

Sınavlarına Ait Alt Düzenleme” uyarınca düzenlenmiş olup, ilgilinin talebi halinde SERBEST YEMİNLİ MESLEK 

MENSUPLUĞU RUHSATI alabilmesi amacıyla düzenlenmiştir …/…/… 

 

 
ODA GENEL BAŞKANI 

Adı, Soyadı 

İmza, mühür 

Not: Bu belge, ilgilinin Serbest Yeminli Meslek Mensupluğu Ruhsatı 

almak istemesi halinde form dilekçeye eklenecektir. 

 


