EĞİTİM, SINAV, UYGULAMALI SINAV DEĞERLENDİRME ESASLARI İLE SERBEST MESLEK
MENSUPLUĞUN RUHSAT BELGESİNE YANSITILMASI ESASLARI
1. Adayların sınavlarda başarılı sayılabilmeleri için; orman yol ağı planlayıcılığı hazırlık
eğitiminin nazari ve arazi programına katıldıktan sonra yapılacak yazılı sınavda100 (yüz)
puan üzerinden en az 60 (altmış) puan alan aday, örnek orman yol ağı planını yapma ve
orman yol ağı planı mevzuat bilgisinin değerlendirileceği yetkinlik sınavına girmeye hak
kazanır. Yetkinlik sınavında en az 60 (altmış) puan alan aday başarılı sayılır. Her iki sınavdan
en az en az 60 (altmış) puan olmak üzere alınan notların aritmetik ortalaması, “Orman Yol
Ağı Planlayıcılığı” başarı puanı olarak belirlenir. Sınavlarda başarılı olan serbest meslek
mensuplarına, Orman Mühendisleri Odasınca “Orman Yol Ağı Planlama Uzmanı” belgesi
verilecektir. Bu belgeye dayanarak sahip olduğu Serbest Meslek Mensupluğu Ruhsat
Belgesindeki “Orman Yol Şebeke Planı Yapamaz” veya “Yol Ağı Planı
yapamaz” şerhi kaldırılacak ve yeni ruhsat belgesi verilecektir. Kendisine “Orman Yol Ağı
planlama uzmanı” belgesi almasına esas olmak üzere sertifika belgesi verilir.
2. Eğitimin son gününde Yazılı sınavı kazanan adayın katılacağı orman yol ağı planlayıcılığı
yetkinlik sınavı; planlanacak alana ilişkin tüm plan girdilerin verildiği 1/25000 ölçekli
Memleket Haritasında işaretlenen alanda, planlama çalışmasının pergel kullanılarak
yapılması, verilen süre sonunda çalışmaların toplanması, daha sonra adayların tek tek salona
alınarak yaptığı çalışmayı anlatması ve takiben sınav komisyonunca değerlendirilmesi
şeklinde yapılır. Sınav komisyonu, adayın hazırladığı orman yol ağı planlama çalışmasını
sınavdan önce belirlenen ve sınav duyurusunda yazılan yetkinlik sınavı puanlama sistemine
göre değerlendirir.
3. Yazılı veya uygulamalı sınavda başarılı olamayan adaylar; 6 nolu Alt Düzenlemenin 16 ıncı
maddesi 2 inci fıkrasındaki “Etüt-proje planlayıcılığı ve orman yol ağı planlayıcılığı
eğitimlerine katılıp eğitim sonunda yapılan yazılı veya yetkinlik sınavında başarısız olanlar,
hazırlık eğitiminin nazari kısmına katılmadan arazi kısmına katılarak, Odanın belirleyeceği
tarihlerde iki defa daha yazılı ve kazanmaları halinde yetkinlik sınavına girebilirler. Bu
sınavlarda da başarılı olamayanlar eğitime katılmaları halinde tekrar sınavlara girebilirler”
hükmüne uygun olarak, başarısız olan adaylar eğitime katılmadan iki kez daha sınavlara
girebileceklerdir.
4. Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmalarını (Staj) yapmakta olup, Orman Yol Ağı Planlayıcılığı
Eğitimi ve Sınavında başarılı olan meslek mensubu adaylarına, Orman Mühendisleri
Odasınca “Orman Yol Ağı Planlama Uzmanı” belgesi düzenlenecektir. Ancak bu belge,
Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmaları (staj) sonunda girecekleri Serbest Meslek Mensupluğu
sınavında başarılı olunması halinde, kendilerine Serbest Meslek Mensupluğu Ruhsat Belgesi
verilirken teslim edilecek ve ruhsat belgesine “Orman Yol Şebeke Planı Yapamaz” veya “Yol
Ağı Planı yapamaz” şerhi yazılmayacaktır.

5. Haftalar üzerinden orman yol ağı çözümüne dair yapılacak uygulamalı sözlü sınav ile ilgili
puanlama 100 puan üzerinden aşağıdaki şekilde yapılacaktır.
1- Orman Alanındaki Planlamanın Uygunluğu…………………………… …

60 Puan

2- Baş ve Son İşaretleri, İsimler ve Kod No. Uygunluğu……………………

5 Puan

3- Yol Meyli Çıkış İstikameti İşareti Konulması ve Meylin Yazılması ……

5 Puan

4- Taşıma Yönü İstikameti İşaretinin Uygunluğu …………………………… 5 Puan
5- Meyil Değişim Noktaları İşaretleri Uygunluğu …………………………..… 5 Puan
6- Yol Güzergahı Çiziminde Pergel Açıklığı ve Meyil Bağlantısı ………….... 10 Puan
7- Gerekli Yerlerde Enterpolasyon Yapılması …………………………..……

5 Puan

8- Yağış Havzası Belirlemek İçin Sırt İşaret Konulması ………………..……… 5 Puan
TOPLAM …. 100 Puan
NOT :
1) Yukarıda belirtilen eğitim ve sınav duyurusunda çelişki olması halinde 6 No’lu Alt Düzenlemedeki
uygulamalar geçerlidir.
2) Eğitime yeterli sayıda katılım sağlanmadığı takdirde eğitim açılmayacaktır.
Eğitimler en fazla 50 kişi ile sınırlı olacaktır. Eğitim başvurusunun bu sayının üstünde olması halinde,
başvuru dilekçesinin Odanın kayıtlarına girdiği tarih esas alınarak eğitim grupları belirlenecek ve
adaylar internet duyurusu ile eğitime çağrılacaktır. Şayet başvurularda bu sayılar aşılmış olur ise, Oda
tarafından belirlenecek tarihte ikinci bir eğitim açılabilecektir.

NOT : Yukarıda belirtilen eğitim ve sınav duyurusunda çelişki olması ve duyuruda belirtilmeyen
hususlarda 6 No’lu Alt Düzenlemedeki esaslar geçerli olacaktır.
EĞİTİM BAŞVURUSU İÇİN: https://online.ormuh.org.tr/EgitimUye.aspx

