
1 
 

ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI EĞİTİM VE BARINMA YERİ KATKISI 

YÖNETMELİĞİ 

(Bu Yönetmelik Oda Yönetim Kurulunun 29/1/2015 tarih ve 78/7 no’lu kararıyla kabul 

edilmiştir.) 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

            Amaç 

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 5531 sayılı Kanuna göre mesleki deneyim 

kazanma çalışması yapacak Orman Mühendisi, Orman Endüstri Mühendisi ve Ağaç İşleri 

Endüstri Mühendisleri ile bu mühendislerin mezun olduğu lisans düzeyinde eğitim ve öğretim 

veren yükseköğretim kurumlarında okuyan başarılı öğrencilere, Oda Yönetim Kurulunun 

belirleyeceği esaslar dahilinde ve Oda Genel Kurulunca kabul edilen miktarda verilecek eğitim 

ve barınma yeri katkısına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

            Kapsam 

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; 5531 sayılı Kanuna göre mesleki deneyim kazanma 

çalışması yapacak Orman Mühendisi, Orman Endüstri Mühendisi ve Ağaç İşleri Endüstri 

Mühendisleri ile bu mühendislerin mezun oldukları yüksek öğretim kurumlarında lisans (Oda 

Yön. Kur. 21/8/2017 Tar. 139/3 Kar. Değ.) (…) düzeyinde okuyan ihtiyaç sahibi başarılı 

öğrencileri kapsamaktadır. 

            Dayanak 

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik; 12/7/2006 tarihli ve 26226 sayılı Resmî Gazete ’de 

yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odası Ana 

Yönetmeliğinin 6/1-k ve 24/1-f maddeleri ile 12-13/04/2014 tarihinde yapılan 45. Oda Genel 

Kurul Kararına dayanarak hazırlanmıştır. 

            Tanımlar 

 MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen; 

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

Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanunu, 

b) AR-GE Merkezi: Orman Mühendisleri Odası araştırma ve geliştirme merkezini, 

c) Barınma yeri katkısı: 5531 sayılı Kanuna göre mesleki deneyim kazanma çalışması 

yapacak olan mühendislerin, sınav sırasındaki barınma ihtiyaçlarına katkı yapmak için 

yönetim kurulunca belirlenecek miktarda yapılacak karşılıksız ödentiyi, 
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ç)   Eğitim katkısı: Mesleki deneyim kazanma çalışması yapacak Orman Mühendisi, Orman 

Endüstri Mühendisi ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendislerinin bu çalışmaları sırasında ve 

bu mühendislerin mezun oldukları yüksek öğretim kurumlarında okuyan başarılı, ihtiyacı 

olan lisans (Oda Yön. Kur. 21/8/2017 Tar. 139/3 Kar. Değ.) (…) öğrencilerinin eğitim 

harcamalarına katkı yapmak için yönetim kurulunca belirlenecek miktarda yapılacak 

karşılıksız ödentiyi, 

d) Genel Sekreter: Orman Mühendisleri Odası Genel Sekreterini, 

e) Mesleki deneyim kazanmak: Aday meslek mensubu mühendislerin, serbest meslek 

mensupluğu sınavına girebilmeleri amacıyla, kendi uzmanlık alanlarına uygun, serbest 

meslek mensubu veya serbest yeminli meslek mensubu yanında çalıştıkları ve Oda 

eğitiminde geçirdikleri süreleri, 

f) Mühendis: Orman Mühendisi, Orman Endüstri Mühendisi ve Ağaç İşleri Endüstri 

Mühendisini, 

g) Oda: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odasını, 

ğ)   Öğrenci: Mühendislerin mezun oldukları yüksek öğretim kurumlarında eğitim- öğretim 

gören başarılı, ihtiyaç sahibi lisans (Oda Yön. Kur.  21/8/2017 Tar.  139/3 Kar. Değ.) (…) 

öğrencisini, 

h) Temel Eğitim ve Mesleki Deneyim Kazanma Merkezi (TEMDEM): Mesleki geliştirme 

eğitimleri, aday meslek mensuplarının mesleki deneyim kazanmak amacıyla meslek 

mensuplarının yanında çalışmalara başlamalarının planlanması ve değerlendirilmesi, 

eğitim ve mesleki deneyim kazanma programlarının hazırlanması ve denetlenmesi ile 

görevli Oda bünyesinde oluşturulan merkezi, 

ı)   Yönetim Kurulu: Orman Mühendisleri Odası Yönetim Kurulunu, 

i) Yüksek öğretim kurumu: Orman Mühendisi, Orman Endüstri Mühendisi ve Ağaç İşleri 

Endüstri Mühendisleri yetiştiren fakülte veya yüksek okulu, ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Öğrencilere Eğitim Katkısı, Başvuru, Adayların Belirlenmesi,  

Ödeme Usul ve Esasları 

 

            Öğrencilere verilecek eğitim katkısı ve başvuru esasları  

MADDE 5- (1) Öğrencilere yapılacak eğitim katkısı karşılıksızdır. 
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(2) Eğitim katkısı, her öğretim yılında (Oda Yön. Kur. 01/11/2018 Tar. 67/1 Kar. Değ.) 

Yönetim Kurulunun uygun göreceği tarihlerde ve ilan edeceği takvim aralığında ödenir. 

(3) (Oda Yön. Kur. 01/11/2018 Tar. 67/1 Kar. Değ.) Başta Anne, Baba veya öz kardeşi 

Odamıza üye ve borcu olmamak kaydı ile Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve 

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği bölümlerini kazanmış ve eğitim katkısı almak isteyen 

öğrenciler aşağıdaki şekilde Odaya başvuru yaparlar. 

a) Odaya EK:1’de ki form dilekçe ile (Oda Yön. Kur. 01/11/2018 Tar. 67/1  Kar. 

Değ.) Yönetim Kurulunun ilan edeceği tarihler arasında yapılır. 

b) Başvurular doğrudan veya posta yoluyla Oda Genel Merkezine yapılır. Postadaki 

gecikmeler dikkate alınmaz. 

c) Lisans öğrencisinin, yapacağı eğitim katkısı başvuru form dilekçesine aşağıdaki 

belgeler eklenir. 

1. Oda öğrenci üyeliği kimlik kartı fotokopisi, 

2. Nüfus cüzdanı fotokopisi, 

3. 2 adet fotoğraf, 

4. Yüksek öğretim kurumlarının 2’inci, 3’üncü ve 4’üncü sınıflarda okuyan 

lisans öğrencileri, öğrenim gördükleri kurumlarından başvurduğu döneme 

kadar her yıl aldığı tüm derslerden başarılı olduğunu gösteren alacakları başarı 

durum belgesi, 

5. Birinci sınıf öğrencileri için (Oda Yön. Kur. 01/11/2018 Tar. 67/1 Kar. 

Değ.) o yılın Üniversite giriş sınavı sonucunda kayıt olduğuna ilişkin Öğrenci 

Daire Başkanlığınca onaylanmış öğrenci belgesi,  

6. Kredi ve Yurtlar Kurumu hariç, başka bir kurum, kuruluş ve gerçek kişiden 

burs almadığına dair yazılı beyanı, 

ç)   (Oda Yön. Kur. 21/8/2017 Tar. 139/3 Kar. Mülga) 

d) (Oda Yön. Kur. 21/8/2017 Tar. 139/3 Kar. Değ.) Lisans öğrencileri aşağıdaki belge ve 

bilgileri de başvuru dilekçelerine ekleyeceklerdir. 

1. Özgeçmiş, 

2. Hane halkı gelirlerine ilişkin belgeler (Ailesinde ücret veya maaşla çalışan 

kişiler varsa, son maaş bordrolarını gösteren ve kurumlarınca onaylanmış 

belge,) 
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3. Başvuru sahibinin Oda çalışmalarına ve etkinliklerine gösterdiği 

duyarlılıklarını ve öğrenci üye örgütlenmesine katkılarını yansıtan yazılı 

beyanı, 

            Öğrencilere verilecek eğitim katkısı miktarı ve yararlanacak 

öğrenci sayısı 

MADDE 6- (1) Yönetim Kurulu; eğitim katkısı vermek istediği öğrenci sayısını ve eğitim 

katkısı miktarını (Oda Yön. Kur. 01/11/2018 Tar. 67/1 Kar. Değ.) uygun göreceği tarihler 

arasında belirler. Bu miktarlar (Oda Yön. Kur. 01/11/2018 Tar. 67/1 Kar. Değ.) Yönetim 

Kurulunun belirleyeceği tarihlerde Oda internet sayfasından ilan edilir. 

(2) Aylık Eğitim Katkısı Miktarı; (Oda Yön. Kur. 01/11/2018 Tar. 67/1 Kar. Değ.) 

Yönetim Kurulunca belirlenir.  

Başvuruların değerlendirilmesi. 

MADDE 7- (1) Eğitim katkısı başvuruları; Yönetim Kurulunu temsilen başkan ve iki üye, 

AR-GE Merkezi başkanı ve Genel Sekreter olmak üzere toplam 5 (beş) üyeden oluşan 

Değerlendirme Kurulunca yapılır. Değerlendirme sonunda belirlenecek eğitim katkısı alacak 

adaylar Oda Yönetim Kurulu’nun onayına sunulur. 

(2) Değerlendirme Kurulu üyeleri, Oda Olağan Genel Kurul dönemi için belirlenir. 

(3) Başvurular 100 (yüz) tam puan üzerinden aşağıdaki şekilde değerlendirilir. 

a) Birinci sınıf öğrencileri için bölümlere göre üniversiteye giriş puan sırasında ilk on 

arasında olmak. 

b) Birinci sınıf öğrencileri hariç olmak üzere, başarı durumu (Not ortalaması 50-100 

arası olmak koşuluyla) 60 (Altmış) puan 

1. Not ortalaması 85-100 arası olanlar …………… 60 puan 

2. Not ortalaması 80-84,9 arası olanlar …………... 50 puan  

3. Not ortalaması 70-79,9 arası olanlar …………... 40 puan 

4. Not ortalaması 60-69,9 arası olanlar …………... 30 puan 

5. Not ortalaması 50-59,9 arası olanlar …………... 20 puan 

c) Hane halkı toplam geliri 20 (yirmi) puan 

1. Hane halkı toplam aylık geliri 1000,00 TL ye kadar olan…….  20 puan 

2. Hane halkı toplam aylık geliri 1001- 2000 TL ye kadar olan…  15 puan 

3. Hane halkı toplam aylık geliri 2001- 3000 TL ye kadar olan … 10 puan 

4. Hane halkı toplam aylık geliri 3001-4000 TL ye kadar olan ….   5 puan 
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5. Oda çalışma ve etkinliğine duyarlılığı ile öğrenci üye örgütlenmesine katkı 

… 20(yirmi) puan 

(4) Sıralama en yüksek puandan aşağıya doğru yapılır. Eşit puan alanlardan başarı puanı 

yüksek olan öncelik kazanır. 

(5) (Oda Yön. Kur. 01/11/2018 Tar.  67/1 Kar. Mülga) 

(6) Değerlendirme sonunda, Yönetim Kurulunun eğitim katkısı yapacağı öğrenci sayısı 

kadar asil ve aynı sayıda yedek aday belirlenir. 

(7) Değerlendirme sonunda oluşturulan asil ve yedek liste, karar alınmak üzere Yönetim 

Kuruluna bildirilir. Yönetim Kurulunun onayından sonra kesinlik kazanır ve eğitim katkısı 

ödemesi uygulamaya konulur. 

            Öğrenci eğitim katkısı almaya hak kazananların duyurulması 

MADDE 8- (1) Eğitim katkısı almaya hak kazanan aday öğrencilerin adları, soyadları 

fakülte ve bölümleri (Oda Yön. Kur. 01/11/2018 Tar. 67/1 Kar. Değ.) Yönetim Kurulunca 

belirlenen tarihte Oda internet sitesinde duyurulur. 

(2) Eğitim katkısı almaya hak kazanan adaylar, internet duyurusundan sonra en geç (Oda 

Yön. Kur. 01/11/2018 Tar. 67/1 Kar. Değ.)  15 gün içinde Odaya başvurarak EK:2’de ki 

taahhütnameyi imzalar. Mücbir sebep olmadan, başvuru süresi içinde taahhütnameyi imzalamak 

üzere Oda’ya başvurmayan adayların yerine yedek listeden sıra ile seçim yapılır. 

            Öğrenci eğitim katkısının ödenmesi 

MADDE 9- (1) Yönetim Kurulu kararından sonra, eğitim katkısı almaya hak kazanan 

öğrencilere, aylık ödenecek katkı miktarı, her ayın 1-10’u arasında ilgililerin banka hesaplarına 

yatırılır. 

            Öğrenci eğitim katkısının yenilenmesi 

MADDE 10- (1) Önceki yıllardan eğitim katkısı alan öğrenciler; her öğrenim yılının 

başında 15/Ekim tarihine kadar üniversitelerden alacakları transkriptleri dilekçelerine ekleyerek 

5’inci maddeye göre başvurularını yeniler ve yeniden değerlendirmeye tabi tutulurlar. Eğitim 

katkısının devam edip etmeyeceği bu değerlendirme sonucunda belirlenir. 

            Öğrenci eğitim katkısının kesilme koşulları 

Madde 11- (1) Aşağıda belirtilen koşullardan biri veya birkaçının oluşması halinde, 

öğrenciye verilen eğitim katkısı Oda Yönetim Kurulu kararı ile kesilir. 

a) Öğrencinin başvurusunda belirttiği bilgilerin doğru olmamasının sonradan 

anlaşılması, 
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b) Öğrencinin öğrenimine ara vermesi, 

c) Öğrencinin üyeliğinin herhangi bir nedenle değişmesi veya sona ermesi, 

ç)   Öğrencinin öğrenimini tamamlaması, 

d) Öğrencinin üniversite ile ilişiğinin kesilmesi, 

e) Öğrenim yılının sona ermesi, 

f) Başka kurumdan burs aldığının veya ücretli olarak çalıştığının saptanması, 

g) Lisans öğrencilerinin; derslerinde “geçer not” un altında kalması, 

ğ)   (Oda Yön. Kur. 21/8/2017 Tar. 139/3 Kar. Mülga) 

h)   Bir başka bölüme geçiş yapması, 

ı)    Öğrencilerin herhangi bir işte çalışmaya başlaması, 

(2) Oda Yönetim Kuruluna değişik kaynaklardan iletilen eğitim katkısının kesilmesine 

neden olacak konular Yönetim Kurulunca değerlendirilir. Oda Yönetim Kurulu’nun kararıyla 

eğitim katkısının kesilip kesilmeyeceği belirlenir. 

(3) Bu maddede bahsedilen herhangi bir nedenle eğitim katkısının kesilmesi halinde 

sonuç internet üzerinden öğrencilere duyurulur. 

(4) Eğitim katkısının kesilmesine yönelik Yönetim Kurulu kararlarına karşı öğrenci 

tebligatın yapılmasından itibaren, somut belgelere dayalı olarak 5 (beş) gün içinde Odaya itiraz 

edebilir. Yönetim Kurulunun bu itiraz üzerine yapacağı inceleme sonucunda vereceği karar 

kesindir. Öğrenci bu karara karşın idari ve hukuki yollara başvuramaz. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Mesleki Deneyim Kazanma Çalışması Yapanlara Eğitim Katkısı, Barınma Yeri Katkısı, 

Ödeme Usul ve Esasları 

 

            Mesleki Deneyim Kazanma Çalışması yapanlara eğitim katkısı 

MADDE 12- (1) Mesleki Deneyim Kazanma Çalışması yapan mühendislerin; arazi, 

şantiye ve orman endüstrisine ilişkin fabrikalarda, TEMDEM Kurulunca hazırlanacak program 

dahilinde yapacakları toplu uygulamalı eğitimlerde, Yönetim Kurulunun belirleyeceği miktarda 

ve esaslarda olmak üzere, gerekli olan eğitici ücreti, yemek ve konaklama giderleri eğitim katkısı 

ödeneğinden karşılanabilir. 

            Mesleki Deneyim Kazanma Çalışması yapanlara barınma yeri katkısı 

MADDE 13- (1) Barınma yeri katkısı yalnızca Mesleki Deneyim kazanma çalışması 

yapan mühendislere yapılabilir. 
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(2) Mesleki Deneyim Kazanma Çalışması sonunda, serbest meslek mensupluğu 

sınavlarına girecek olan SMM adayı mühendislerin Odanın belirleyeceği miktarda ve esaslarda 

barınma yerleri giderleri Oda tarafından karşılanabilir. 

 

            Ödeme usul ve esasları 

MADDE 14- (1) Mesleki Deneyim Kazanma Çalışması yapan mühendislere eğitim 

katkısı, TEMDEM Kurulunun önerisi üzerine, mesleki deneyim kazanma çalışmaları döneminde 

en fazla bir kez yapılabilir. Ödemeler eğitici ücreti, yemek ve konaklama giderleri karşılığında 

Oda tarafından yapılır. 

 (2) Mesleki Deneyim Kazanma Çalışması yapan mühendislere, serbest meslek 

mensupluğu sınavları döneminde olmak üzere, sınava geldiklerinde ve en fazla bir gün olmak 

üzere kalacakları barınma yeri gideri Oda tarafından karşılanabilir. Oda bu amaçla kamu 

kurumlarına ait misafirhaneler başta olmak üzere anlaşma yapacağı otellerde mühendisleri 

barındırabilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Mali ve Çeşitli Hükümler 

 

            Eğitim ve barınma yeri katkısı gelirleri, bütçelenmesi ve muhasebeleştirilmesi 

MADDE 15- (1) Oda eğitim katkısı ve barınma yeri katkısına yapılacak harcamalar 

aşağıdaki kaynaklardan sağlanır. 

a) Oda Genel Kurul kararıyla Oda bütçesinden ayrılan ödenek miktarı. 

b) Rixos otel kullanımından yararlanacak Oda üyelerinden, Oda İktisadi İşletmesi 

Yönetim Kurulu kararıyla belirlenecek miktarda alınacak ödentiler. 

c)   Gerçek kişi ve tüzel kişilerin, eğitim katkısında kullanılmak amacıyla yaptıkları 

bağış ve yardımlar. 

                  ç)   Eğitim ve barınma katkısında kullanılmak üzere yapılacak Oda 

etkinliklerinden sağlanacak gelirler. 

                  d)   Bağış, yardım ve diğer gelirler. 

(2) Gerçek ve tüzel kişilerce sağlanan bağış ve yardımlarda; bu kişilerce, bağış ve 

yardımın kimin adına yapılacağı ve/veya bu eğitim katsını alacak öğrencilerde özel koşulları 

arayabilirler. Ancak bu durum Yönetim Kurulu kararıyla uygun görülmesi halinde kesinleşir. 
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(3) Bu maddenin (b), (c), (ç) ve (d) bentlerine göre sağlanacak gelirler, Oda Genel 

Kurulunca kabul edilen bütçe planındaki eğitim ve barınma yeri katkısı için ayrılan hesap planı 

üzerine eklenerek bütçelenir. 

(4) Eğitim ve barınma yeri katkısı harcamaları, Oda mali mevzuatına göre 

muhasebeleştirilir. 

 

            Eğitim katkısı harcamalarında uyulacak diğer hususlar 

MADDE 16- (1) Eğitim katkı payından yararlanmak yıllıktır. Aynı öğrenciye tekrar 

eğitim katkısı verilebilmesi için, başvurunun yenilemesi, değerlendirme kurulunun olumlu karar 

vermesi ve Yönetim Kurulunun onaylaması halinde mümkün olabilir. 

(2) Eğitim katkısından yararlanacak kişi, mücbir sebep olmadan örnek taahhütnameyi 

(Oda Yön. Kur. 01/11/2018 Tar. 67/1 Kar. Değ.) Yönetim Kurulunun belirleyeceği tarihler 

arasında Odaya vermemesi halinde yerine yedek üyeye eğitim katkısı verilir. Ancak mazeretinin 

uygun görülmesi halinde (Oda Yön. Kur. 01/11/2018 Tar. 67/1 Kar. Değ.) geriye dönük ödeme 

yapılmaz. 

            Yürürlük 

MADDE 17- (1) Bu Yönetmelik Yönetim Kurulu karar tarihinden itibaren yürürlüğe 

girer. 

            Yürütme 

MADDE 18- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini, Türk Mühendis ve Mimar Odaları 

Birliği Orman Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür. 

Alt Düzenlemenin Yürürlüğe Girdiği Yönetim Kurulu kararının 

Tarihi Sayısı 

29/1/2015 78/7 

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

Tarihi Sayısı Değişen Maddeler Yürürlük Tarihi 

1- 21/8/2017 139/3 2, 4, 5,11, Ek-1 21/8/2017 

2- 01/11/2018 67/1 5,6,7,8,16, Ek-1 01/11/2018 

3-     

 

(Oda Yön. Kur;21/8/2017 Tar. 139/3 ve 01/11/2018 Tar 67./1 Kar. Değ. 
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EK: 1 

(EĞİTİM KATKISI BAŞVURU FORM DİLEKÇESİ) 

ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİNE 

 

…………… üniversitesi ………. Fakültesi Orman mühendisliği/Orman Endüstri 

Mühendisliği/Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği bölümü …… sınıf öğrencisiyim. Odanızın …. 

no’lu öğrenci üyesiyim. 

 

Orman Mühendisleri Odası Eğitim ve Barınma Yeri Katkısı Yönetmeliğinin aradığı koşulları 

taşımaktayım. Buna ilişkin istenen belgeler dilekçe ekindedir. 

Tarafıma eğitim katkı payının tahsisi edilmesini arz ederim. …./…./20… 

Adı, Soyadı İmza 

 

ADRES: ………………………………… 

…………………………………………... 

 

 

EKLER: 

1) Oda öğrenci üyeliği kimlik kartı fotokopisi, 

2) Nüfus cüzdanı fotokopisi, 

3) 2 adet fotoğraf, 

4) Yüksek öğretim kurumlarının 2’inci, 3’üncü ve 4’üncü sınıflarda okuyan lisans öğrencileri, 

öğrenim gördükleri kurumlarından başvurduğu döneme kadar her yıl aldığı tüm derslerden 

başarılı olduğunu gösteren alacakları başarı durum belgesi, 

5) Birinci sınıf öğrencileri için o yılın Üniversite giriş sınavı sonucunda kayıt olduğuna ilişkin 

Öğrenci Daire Başkanlığınca onaylanmış Öğrenci Belgesi  

6) Kredi ve Yurtlar Kurumu hariç, başka bir kurum, kuruluş ve gerçek kişiden burs almadığına 

dair yazılı beyanı, 

7) Özgeçmiş, 

8) Başvuru sahibinin Oda çalışmalarına ve etkinliklerine gösterdiği duyarlılıklarını ve öğrenci 

üye örgütlenmesine katkılarını yansıtan yazılı beyanı 
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EK: 2 

TAAHHÜTNAME 

ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİNE 

 

 

Orman Mühendisleri Odası Eğitim ve Barınma Yeri Katkısı Yönetmeliği uyarınca, almış olduğum 

eğitim katkısını eğitim harcamalarımda kullanacağımı, 5531 sayılı Orman Mühendisliği, Orman 

Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanun ve ilgili 

Yönetmelikleri inceleyerek, mesleki deneyim kazanma çalışmalarına ilişkin hükümlerini 

üniversiteden mezun olur olmaz Odaya üye olarak yerine getireceğimi, Mesleğe başladığım zaman 

yapacağım ormancılık teknik çalışmalarında 5531 sayılı Kanun ve ikincil mevzuat hükümlerinin 

uygulanmasına özen göstereceğime, Odanın çalışmalarını özümseyerek öğrenim gördüğüm 

fakültede yayılmasına, fakültedeki Oda ve öğrenci temsilciliği etkinliklerine aktif olarak 

katılacağımı ve ormancılık mesleğinin sevdirilmesine çalışacağımı, Tarafıma eğitim katkısının 

ödenmemesini gerektiren hususların meydana gelmesi halinde, ortaya çıkan durumu hemen Odaya 

bildirerek ödemenin kesilmesini sağlayacağımı, 

Kabul ve taahhüt ederim. …./…./20… 

 

EĞİTİM KATKISI ALAN ÖĞRENCİNİN 

Adı ve Soyadı  

      İmza 

 

 

 

Kimlik Bilgileri  

Adı ve Soyadı:  

TC. Kimlik No:  

Oda üye Sicil/veya Öğrenci üye No: 

İletişim Bilgileri  

Cep Tlf. No:  

E-Posta adresi: 


