
ORMAN DAİRESİ 
MÜHENDİS KADROSU 

HİZMET ŞEMASI 
 
 
Kadro Adı :  Mühendis 
Hizmet Sınıfı : Tarım ve Orman Mühendisliği ve Hayvancılık Hizmetleri Sınıfı 
Derecesi : I  (Yükleme Yeri) 
Kadro Sayısı : 3 
Maaş : Barem 16 

 
I. GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI: 
 (1) Bulunduğu şubenin plan, proje ve programını düzenler ve uygulamayı teklif eder; 
 (2) Orman ve orman ürünlerinin değerlendirilmesine ilişkin kısa ve uzun süreli etütler 

yapar ve alınması gerekli önlemler konusunda şubeye önerilerde  bulunur; 
 (3) Saptanan ormancılık politikasına uygun olarak koruma, amenajman ve ağaçlandırma 

faaliyetlerinin gelişmesini sağlar; 
 (4) Bölgeler arasında koordinasyonu sağlar ve verimli çalışmak için gerekli önlemleri 

alır; 
 (5) Gerektiğinde, Kamu Görevlileri Yarasınının 105’inci maddesi kuralları çerçevesinde 

vardiya veya rotasyon usulü ile çalışır; 
 (6) Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir; ve 
 (7) Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur. 
   
I. ARANAN NİTELİKLER. 
 (1) Bir üniversitenin Orman Fakültesinden veya dengi bir yüksek öğretim kurumundan 

mezun olmak; 
 (2) Bir alt derecede en az üç yıl çalışmış olmak; 
       Ancak, Üç yıl çalışmış olma koşulunu haiz uygun nitelikte kamu görevlisinin 

bulunmaması halinde en az bir yıl çalışmış olma koşulu aranır; 
 (3) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak; 
 (4) İngilizce veya yabancı bir dil bilmek avantajdır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ORMAN DAİRESİ  
MÜHENDİS KADROSU 

HİZMET ŞEMASI 
 
Kadro Adı : Mühendis 
Hizmet Sınıfı : Tarım ve Orman Mühendisliği ve Hayvan Hizmetleri 

Sınıfı 
Derecesi : II (Yükselme Yeri) 
Kadro Sayısı : 4 
Maaş : Barem 13-14-15 
 
I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI. 
 (1) Dairede bir bölgenin teknik ve idari işlerinden sorumludur. Bölgesine düşen 

ormanların işletmesini yapar ve Orman yangınlarının söndürülmesini bizzat 
yönlendirir ve yönetir; 

 (2) Plan ve projelerle ilgili olarak bölgesi için tekliflerde bulunur; 
 (3) İstatistiki bilgileri toplar,  değerlendirir ve raporlar hazırlar; 
 (4) Amenajman planlarına göre üretimi gerçekleştirir; 
 (5) Saptanan ormancılık politikasını uygular; 
 (6) Bölgenin gelir ve giderlerini denetler; 
 (7) Gerektiğinde Kamu Görevlileri Yasasının 105’inci maddesi kuralları çerçevesinde 

vardiya veya rotasyon usulü ile çalışır; 
 (8) Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir; ve 
 (9) Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur. 
II. ARANAN N İTELİKLER, 
 (1) Bir üniversitenin Orman Fakültesinden veya dengi bir yüksek öğretim 

kurumundan mezun olmak, 
 (2) Bir alt derecede en az üç yıl çalışmış olmak; 
       Ancak, üç yıl çalışmış olma koşulunu haiz uygun nitelikte kamu görevlisinin 

bulunmaması halinde en az bir yıl çalışmış olma koşulu aranır; 
 (3) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak; 
 (4) İngilizce veya geçerli yabancı bir dil bilmek avantajdır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ORMAN DAİRESİ 
MÜHENDİS YARDIMCISI KADROSU 

HİZMET ŞEMASI 
 

Kadro Adı : Mühendis Yardımcısı 
Hizmet Sınıfı : Tarım, Orman, Hayvancılık ve Veteriner Teknik                                

Hizmetleri Sınıfı 
Derecesi : I I (Yükselme Yeri) 
Kadro Sayısı : 7 
Maaş : Barem 12-13 
 
I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI. 
 (1) Bir bölge veya şubede çalışır; gelir tahsil eder, bölgedeki orman ameliyelerini 

gözetir, mali, istatistiki ve diğer kayıtları tutar;  
 (2) Bir orman serisinin tensil veya bakım bloğundan sorumlu olur; görevli 

memurların yönlendirme ve yönetimini yapar; 
 (3) Gerektiğinde herhangi bir orman bölgesinde geçici veya devamlı olarak mesai 

saatleri dahilinde veya haricinde görev yapar; 
 (4) Gerektiğinde Kamu Görevlileri Yasasının 105’inci maddesi kuralları 

çerçevesinde vardiya veya rotasyon usulü ile çalışır; 
 (5) Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir; ve 
 (6)  Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur. 
   
II. ARANAN N İTELİKLER. 
 (1) Ormancılıkla ilgili bir meslek okulunu veya dengi bir orta öğretim kurumunu 

bitirmiş olmak;  
 (2) Bir alt derecede en az üç yıl çalışmış olmak; 
       Ancak, Üç yıl çalışmış olma koşulunu haiz uygun nitelikte kamu 

görevlisinin bulunmaması halinde en az bir yıl çalışmış olma koşulu aranır; 
 (3) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak; 
 (4) İngilizce veya yabancı bir dil bilmek avantaj sayılacaktır; 
 (5) İlk uygulamada aranan niteliklere sahip personel bulunmaması halinde Tarım, 

Orman, Hayvancılık ve Veteriner Teknik Hizmetler sınıfında en az on yıl 
çalışmış olmak. 

 


