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                                                                                                                                     EK-1 

 

MESLEK MENSUPLARININ ÇALIŞMA ALANLARI İLE UZMANLIK KONULARININ 

KAZANILMASINA İLİŞKİN 6 NOLU ALT DÜZENLEMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR ALT DÜZENLEME 

 

 

         MADDE 1- Oda Yönetim Kurulunun 07/05/2015 tarih ve 105/1 numaralı kararı ile 

yürürlüğe giren “Meslek Mensuplarının Çalışma Alanları İle Uzmanlık Konularının 

Kazanılmasına İlişkin 6 No’lu Alt Düzenlemenin” Kapsam başlığı ile düzenlenen 2 inci 

maddesinin 1 inci fırkası “(1) Bu Alt Düzenleme; meslek mensubu mühendisleri kapsar.” 

şeklinde yeniden ihdas edilmiştir. 

 

        MADDE 2- Bu alt düzenlemenin Tanımlar başlığı ile düzenlenen 4 üncü maddesinin 1 

inci fıkrasının t) bendine “…….ulusal orman envanteri uzmanlığından” sonra gelmek üzere 

“orman ekosistem hizmetleri uzmanlığı” eklenmiştir. 

 Aynı maddenin 1 inci fıkrasına v) bendinden sonra gelmek üzere; “y) Orman Ekosistem 

Hizmetleri Uzmanlığı: 5531 sayılı Kanuna ilişkin serbest mesleki hizmet bağlamında, 

ormancılık ana ilkeleri ve sürdürülebilirlik ilkesi doğrultusunda, ormanların ürettiği  odun 

hammaddesi dışındaki orman ekosistem ürün ve hizmetlerine dair odun dışı ürünlerin envanteri, 

planlaması ve faydalanması ile orman rekreasyon hizmetleri ve orman biyolojik çeşitliliği 

çalışmalarının Orman Ekosistem Hizmetleri  Uzmanı tarafından yapılmasını ifade eder.”  

şeklinde y) bendi ve y) bendinden sonra gelmek üzere z) Orman Ekosistem Hizmetleri Uzmanı 

:  Odanın açtığı Orman Ekosistem Hizmetleri Uzmanlığı, eğitim ve sınavında başarılı olup 

sertifika alan, Orman Ekosistem Hizmetleri alanında yapılan çalışmalara ait iş, işlem ve 

faaliyetleri yapan, yaptıran, takip ve kontrol eden yetkililer olarak;  aynı alt düzenlemenin 

“Kamuda çalışılan özellikli uzmanlık görevlerinin değerlendirilmesi” başlıklı 14 üncü 

maddesinin 1 inci fıkrasının ğ alt bendinde belirtilen  yetkilere haiz olan serbest meslek 

mensubunu, şeklinde z) bendi eklenmiştir.        

       

        MADDE 3- Bu alt düzenlemenin Özellikli uzmanlık konuları başlığı altında yer alan 13. 

Maddesinin 1.fıkrasına ğ) bendinden sonra gelmek üzere; “(h) Orman Ekosistem Hizmetleri 

Uzmanlığı” ifadesi ile   h ) bendi eklenmiştir.  

 

       MADDE 4- Bu alt düzenlemenin kamuda çalışılan özellikli uzmanlık görevlerinin 

değerlendirilmesi başlığı altında yer alan 14. Maddesinin 1.fıkrasına “….meşcerelerden 

çıkarılacak ağaçların belirlenmesi ve kayıt altına alınmasından” sonra gelmek üzere “Orman 

Ekosistem Hizmetleri” eklenmesine ve  g) bendinden sonra gelmek üzere; 

           (ğ) Orman Ekosistem Hizmetleri Uzmanlığı hakkının kazanılabilmesi için gerekli 

şartlar şunlardır.  

           1) Orman Ekosistem Hizmetleri alanında yapılan çalışmalara ait iş, işlem ve faaliyetleri 

yapan, yaptıran, takip ve kontrol eden yetkililer olarak; Orman Genel Müdürlüğü Mülga Odun 

Dışı Ürün ve Hizmetler Dairesi Başkanlığı veya Ekosistem Hizmetleri Dairesi Başkanlığında 

daire başkanı, daire başkan yardımcısı, şube müdürü, başmühendis, mühendis görevlerinden 

birini toplamda en az 2 yıl süre ile yapmış olmalıdır. 
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          2) Orman Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatında Mülga Odun Dışı Ürün ve Hizmetler 

Şube Müdürü, Ekosistem Hizmetleri Şube Müdürü, Şube başmühendisi ya da mühendisi olarak 

toplamda en az 2 yıl görev yapmış olmalı ve bu görevler hizmet cetveli ile kanıtlanmış 

olmalıdır. 

İçerikli ğ) bendi ile 1 inci, 2 nci alt bentler eklenmiştir. 

 

       MADDE 5 – (1) Bu alt düzenlemenin Özellikli uzmanlık görevlerinin sınavla kazanılması 

başlığı atında yer alan 15 inci Maddesi 1 inci fıkrasının, ğ) bendinden sonra gelmek üzere; 

            h) Orman Ekosistem Hizmetleri Uzmanlığı yazılı sınavına girebilmek için; 

            1)  En az 2 (iki) yıllık Serbest Meslek Mensupluğu Ruhsat Belgesine sahip olmak    

            2) Serbest Meslek Mensupluğu Ruhsat Belgesinde, orman mühendisliği faaliyet 

konularından: A26 Orman içi dinlenme ve mesire yerleri, A27 Orman içi rekreasyon alanları, 

A29 Ağaç röleve planları, A32 Orman kaynaklarının planlaması, A47 Orman ekosistemi 

bağlamında flora ve fauna ile ilgili işler konularında yetkili olduğunun belirtilmesi, 

            3)  Odanın açtığı Orman Ekosistem Hizmetleri Uzmanlığı eğitimi kapsamında büro ve 

arazi programlarına katılmak, 

            4) Odanın belirleyeceği eğitim ve sınav giderlerini Oda muhasebesine veya belirtilen 

banka hesabına yatırmak,  

İçerikli h) bendi ile 1 inci, 2 nci, 3 üncü ve 4 üncü alt bentler eklenmiştir. 

 

         MADDE 6- (1) Bu alt düzenlemenin Özellikli uzmanlık konuları hazırlık eğitimleri, sınav 

komisyonunun kurulması, sınavların yapılması ve değerlendirilmesi başlığı altında yer alan 16. 

Maddesinin 5 inci fıkrasının, ğ) bendinden sonra gelmek üzere; 

            h) Orman Ekosistem Hizmetleri Uzmanlığı eğitimi için sınav komisyonunun 

kurularak uzmanlık sınavının yapılması ve değerlendirilmesi 

            1) Orman Ekosistem Hizmetleri Uzmanlığı eğitimi talep oluşması halinde Oda 

tarafından belirlenecek programa göre düzenlenir. Eğitim, Orman Genel Müdürlüğü, Ekosistem 

Hizmetleri Dairesi Başkanlığının koordinasyonunda, Ekosistem Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 

ve Orman Mühendisleri Odası iş birliğinde yapılır. 

           2) Eğitim ve sınav süresi iki gün nazari eğitim, bir gün arazi uygulaması ve yazılı sınav 

olmak üzere üç gündür. 

           3) Sınav komisyonu; Orman Genel Müdürlüğü, Ekosistem Hizmetleri Dairesi 

Başkanlığınca, görevlendirilecek iki kişi ve Odadan da bir olmak üzere üç kişi olarak, Oda 

Yönetim Kurulu kararı ile kurulur. Orman Genel Müdürlüğü tarafından üye bildirilmemesi 

halinde sınav Odanın oluşturacağı üç kişilik komisyon tarafından yapılır. 

         4) Orman Mühendisleri Odasının OGM ile iş birliği halinde yapılacak olan “Orman 

Ekosistem Hizmetleri Uzmanlığı” eğitimi sonunda yapılacak yazılı sınavdan 100 (yüz) puan 

üzerinden ez az 70 (Yetmiş) puan alan adaylar başarılı sayılır. Kendisine “Orman Ekosistem 

Hizmetleri Uzmanlığı” belgesi almasına esas olmak üzere sertifika belgesi verilir. 

          5)  Orman Ekosistem Hizmetleri Uzmanlığı eğitimi ve sınav ilanında, yazılı sınav soru 

sayısı, puan değerleri ile sınav süresi belirtilir. 

İçerikli h) bendi ile 1inci, 2 nci, 3 üncü, 4 üncü ve 5 inci alt bentler eklenmiştir. 

         

         MADDE 7- (1) Bu alt düzenlemenin 17 nci maddesinin 3 üncü fıkrasına “……….Meşcerelerden 

Çıkarılacak  Ağaçların Belirlenmesi ve Kayıt Altına Alınması Uzmanıdır” ifadesinden sonra gelmek 

üzere; "Orman Ekosistem Hizmetleri Uzmanıdır” ifadesi eklenmiştir. 



 

3 
 

  

 

           MADDE 8- (1) Bu alt düzenlemenin 18 inci maddesinin 1.fıkrasının b) bendinde, “Ulusal 

Orman Envanteri Uzmanıdır.” ifadesinden sonra gelmek üzere; "Orman Ekosistem Hizmetleri 

Uzmanıdır” ifadesi eklenmiştir. 

 

          Yürürlük 

          MADDE 9- Meslek Mensuplarının Çalışma Alanları ile Uzmanlık Konularının Kazanılmasına 

İlişkin 6 No’lu Alt Düzenlemede Değişiklik Yapılmasına Dair Alt düzenleme, 05.08.2022 tarihinden 

itibaren yürürlüğe girer. 

           Yürütme 

           MADDE 10- Meslek Mensuplarının Çalışma Alanları ile Uzmanlık Konularının Kazanılmasına 

İlişkin 6 No’lu Alt Düzenlemede Değişiklik Yapılmasına Dair Alt Düzenlemeyi, Yönetim Kurulu 

yürütür.                  

                              

 

 

 

                                                                                                       YÖNETİM KURULU 


