
 

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünden: 
2021 YILI MÜHENDİS (ORMAN MÜHENDİSİ) ALIM İLANINA AİT DÜZELTME 

İLANI 
18 Aralık 2021 tar hl  ve 31693 sayılı Resm  Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 

ve 20 Aralık 2021 tar h nde Genel Müdürlüğümüzün www.ogm.gov.tr adres nde yer alan 22 Adet 
Kadrolu Orman Mühend sı̇ Alım İlanında aşağıdak  düzeltmeler yapılmıştır. 

İlanın “4. SÖZLÜ VE UYGULAMALI SINAV KONULARI VE PUANI” başlığı altında 
yer alan; 

“Sözlü ve uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylar aşağıda belirtilen sözlü ve 
uygulama sınav konularından sınava tabi tutulacaktır.  

1- Sözlü sınav konuları; 
a) Genel kültürü, 10 puan 
b) Genel ormancılık konuları hakkında bilgi düzeyi, 10 puan 
2- Uygulamalı sınav konuları; 
a) Orman yangınlarına müdahale yöntemlerine yönelik uygulamalar, 20 puan 
b) Amenajman planı ve harita okuma bilgisine yönelik uygulamalar, ormanların yasadışı 

faaliyetlerden korunması yöntemlerine yönelik uygulamalar, orman sağlığını tehdit eden zararlı 
organizmalar ve bunların meydana getirdiği zararlar ile mücadele yöntemlerine ilişkin 
uygulamalar, 20 puan 

c) Fidan üretimi, dikimi, bakımı ve silvikültür tekniklerine yönelik uygulamalar, 20 puan 
ç) Ağaçların kesilmesi, kesilmiş ağaçlardan en yüksek değerdeki ürün kompozisyonunu 

elde etmeye yönelik boylama ve mesaha işlemlerine ilişkin uygulamalar, 20 puan 
Sınav komisyonunun her bir üyesi tarafından verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir ve 

üyelerin yüz tam puan üzerinden verdikleri notların aritmetik ortalaması alınarak adayların sözlü 
ve uygulamalı sınav puanı tespit edilir. Sözlü ve uygulamalı sınavda yüz üzerinden toplam en az 
70 puan alanlar başarılı sayılır.” ifadeleri 

“4. SÖZLÜ VE UYGULAMALI SINAV KONULARI VE PUANI 
Sözlü ve uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylar aşağıda belirtilen sözlü ve 

uygulama sınav konularından sınava tabi tutulacaktır.  
1- Sözlü sınav konuları; 
a) Genel kültürü, 10 puan 
2- Uygulamalı sınav konuları; 
a) Orman yangınlarına müdahale yöntemlerine yönelik uygulamalar, 25 puan 
b) Amenajman planı ve harita okuma bilgisine yönelik uygulamalar, ormanların yasadışı 

faaliyetlerden korunması yöntemlerine yönelik uygulamalar, orman sağlığını tehdit eden zararlı 
organizmalar ve bunların meydana getirdiği zararlar ile mücadele yöntemlerine ilişkin 
uygulamalar, 20 puan 

c) Fidan üretimi, dikimi, bakımı ve silvikültür tekniklerine yönelik uygulamalar, 20 puan 
ç) Ağaçların kesilmesi, kesilmiş ağaçlardan en yüksek değerdeki ürün kompozisyonunu 

elde etmeye yönelik boylama ve mesaha işlemlerine ilişkin uygulamalar, 25 puan 
Sınav komisyonunun her bir üyesi tarafından verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir ve 

üyelerin yüz tam puan üzerinden verdikleri notların aritmetik ortalaması alınarak adayların sözlü 
ve uygulamalı sınav puanı tespit edilir. Sözlü ve uygulamalı sınavda yüz üzerinden toplam en az 
70 puan alanlar başarılı sayılır.” olarak düzeltilmiştir. 

İlan olunur. 
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