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Ek-1 

SERBEST YEMİNLİ MESLEK MENSUPLUĞU  

RUHSAT BELGESİ 

BAŞVURU FORMU  

1- Adı ve soyadı    : ………………………………………… 

2- Doğum yeri ve tarihi   : ………………………………… 

3- TC. Kimlik No   : ………………………………………… 

4- Vergi dairesi ve no  : …………………………………… 

5- Unvanı   : ………………………………………… 

6-  Mezun olduğu yüksek  

      öğretim kurumu      : ……………………………………… 

7- Diploma veya çıkış belgesi tarihi : ………………………… 

8- Diploma veya çıkış belgesi no  : …………………………… 

9- Oda sicil no  : ………………………………………… 

10 Adres : ………………………………………… 

11- E- Posta adresi : ………………………………………… 

12- Telefon no : ………………………………………… 

13- Faks no : ………………………………………… 

14- GSM no : ………………………………………… 

15- Ruhsat belgesine konu 

       meslek mensupluğu unvanı : ……………………………… 

16- Serbest yeminli meslek mensupluğu : 

      a) Sınav tarihi    : ………………………………………… 

      b) Sınav başarı belgesi 

           tarih ve no    : ………………………………………… 

      c) Sınavsız kazanılmış hak belgesi 

          tarih ve no     : ………………………………………… 

17- Uzmanlık alanı : Orman mühendisliği / Orman endüstri mühendisliği / Ağaç     

                                    işleri endüstri mühendisliği 

18- Uzmanlık konuları: (Mesleki unvanına uygun ve yetkili olduğu alanlara   

                                           ilişkin konu sıralarına göre numaralar yazılacak)(1) 

 

ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL BAŞKANLIĞINA 

 

Serbest meslek mensupluğu ruhsat belgesi alabilmem için gerekli olan bilgiler yukarıya çıkarılmış ve 

belgeler başvuru formuna eklenmiştir. Beyanımın doğruluğunu bildirir, gerçekleri yansıtmadığının belirlenmesi 

halinde yasal işlemin yapılmasını kabul ederim. 

Gereğini arz ederim.  …../…./……..     Adı ve Soyadı 

                İmza 

 

EKLER: 

1- 2 adet  4,5X6 ebadında son altı aylık fotoğraf, 

2- Diploma veya çıkış belgesinin aslı veya onaylı örneği, 

3- Savcılık adli sicil kayıt belgesi, 

4- Taahhütname doldurularak imzalanacaktır, 

5- SYMM Ruhsat Ücretinin (350.00 TL) ödendiğine dair dekont 

6-Oda aidatı ödeme dekontu (aidat borcu olanlar için) 

7- Emekli üyeler için kurum hizmet cetveli 

 

NOT: (1) Serbest yeminli meslek mensuplarına yönelik konular, bu Yönetmeliğin 70 inci maddesine göre Oda 

tarafından belirlenir.  
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TAAHHÜTNAME 

 

ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİNE 

 

 Orman Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinin 31 inci maddesine uyarınca, 5531 

sayılı Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri 

Mühendisliği Hakkında Kanun ve ikincil mevzuatına göre almış olduğum Ruhsat Belgesini 

kullanırken; Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Orman Mühendisleri 

Odasını ilgilendiren Kanunlar ile bu kurumlarca yürürlüğe konulan  yönetmelik, yönerge, 

tebliğ, alt düzenleme, genelge vb. belgelerle düzenlenen hususlara uyacağımı, yaptığım 

çalışmalar sonucunda üretilen mesleki çıktıları TMMOB ve Oda mevzuatına uygun olarak 

Oda denetimine tabi tutacağımı, çağrılmam halinde zorunlu eğitimlere katılacağımı, aksi 

durumda her türlü hukuki işlemin yapılmasını kabul ve taahhüt ederim. …./…./20.. 

 

RUHSATNAME SAHİBİ            Adı ve Soyadı 

MESLEK MENSUBUNUN          İmza 

Kimlik Bilgileri 

Adı ve Soyadı  :  

TC. Kimlik No: 

Oda Sicil No  : 

 

Yeminli Ruhsat Belgesi bilgileri  

Tarih : 

No : 

Unvanı: 

 

İletişim Bilgileri 

Tel No: 

E-Posta adresi: 

 

  

 

 
 

 

 

 

 


