SERBEST YEMİNLİ ORMANCILIK/ORMAN ÜRÜNLERİ BÜRO VE ŞİRKETLERİNİN KURULUŞ VE
FAALİYETLERİNE İLİŞKİN 7 NOLU ALT DÜZENLEMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR
ALT DÜZENLEME
MADDE 1- (1) Oda Yönetim Kurulunun 07. Temmuz. 2015 tarihli ve 119/5 nolu kararı ile
yürürlüğe giren 7 nolu “Serbest Yeminli Ormancılık/Orman Ürünleri Büro Ve Şirketlerinin Kuruluş ve
Faaliyetlerine İlişkin Alt Düzenleme”nin 11 inci maddesi 5 inci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
”(5) Gerçek ve tüzel kişilerde yapılacak denetimlere; bürolar yönetmeliğine uygun olarak
taraflar arasında sözleşme düzenlendikten sonra başlanır ve sözleşme 15 gün içinde Odaya
bildirilir.”
MADDE 2- (1) Aynı Alt Düzenlemenin 21 inci maddenin 4 üncü fıkrası yürürlükten kaldırılmış
ve 3 üncü fıkrasındaki “Odadaki serbest büro/şirket tescil kaydını kapatmadan” ibarelerinden sonra
gelmek üzere ”Sulh Hukuk Mahkemesinde yemin yapmadan,” ibareleri eklenmiştir.
MADDE 3- (1) Aynı Alt Düzenlemenin 23 üncü maddesinden sonra aşağıdaki 24 üncü maddesi
eklenmiş, mevcut 24, 25 ve 26 ıncı madde numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir.
”Ruhsat belgesi kullanımı ve yıllık Oda vizesi
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.
(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.”
MADDE 4- (1) Aynı Alt Düzenlemenin Ek-1 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

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

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
Büro Sorumlusu

İnceleyen
Genel Sekreter
Onaylayan
……/…../……….
Oda Genel Başkanı
İmza-Mühür

Yürürlük
MADDE 5- (1) Bu Serbest Yeminli Ormancılık/Orman Ürünleri Büro ve Şirketlerinin Kuruluş ve
Faaliyetlerine İlişkin Alt Düzenlemesinde Değişiklik Yapılmasına dair Alt Düzenleme Yönetim Kurulu
karar tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 6- (1) ) Bu Serbest Yeminli Ormancılık/Orman Ürünleri Büro Ve Şirketlerinin Kuruluş
ve Faaliyetlerine İlişkin Alt Düzenlemesinde Değişiklik Yapılmasına dair Alt Düzenleme’yi Oda Yönetim
Kurulu yürütür.

GEREKÇE
Oda Yönetim Kurulunun 07. Temmuz. 2015 tarihli ve 119/5 nolu kararı ile yürürlüğe giren 7
nolu Serbest Yeminli Ormancılık/Orman Ürünleri Büro ve Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin
Alt Düzenleme’de uygulamaya yönelik ve mevzuata uyum açısından değişikliklerin yapılmasına
gereksinim duyulmuştur. Buna göre;
Alt düzenlemenin 11 inci maddesi 5 inci fıkrasındaki sözleşmenin denetim ve vizeye yapılacağı
şeklindeki ifadenin, Bürolar Yönetmeliğine ve uygulamaya uygun olarak sözleşmenin 15 gün içinde
Odaya bildirilmesi şeklinde değiştirilmiştir.
Alt Düzenlemenin 21 inci maddesinin 4 üncü fıkrasının 3 üncü fıkra ile aynı içeriği taşıması ve
uygulama zorluğu olabileceği nedeniyle kaldırılmış ve bu fıkra içindeki Sulh Hukuk Mahkemesinde
yemin yapılması hususu 3 üncü fıkra içinde düzenlenmiştir.
Alt Düzenlemenin 23 üncü maddesinden sonra eklenen “Ruhsat belgesi kullanımı ve yıllık
Oda vizesi” başlıklı 24 üncü madesi; uygulamada mevzuat gereği olarak serbest meslek mensupluğu
ruhsat belgesi ile serbest yeminli meslek mensupluğu ruhsat belgesinin aynı zamanda birlikte
bulunabileceği hususu dikkate alınarak, hem sistem kaydı ve ruhsat belgeleri yıllık Oda vizelerinin
yapılmasında zorluklarının yaşanmaması ve yapılacak işlemlerin açıklanması için düzenlenmiştir.
Alt Düzenlemenin ekindeki Ek-1 nolu yazı, yapılan bu değişikliklere paralel olarak
yenilenmiştir.

