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ÖZET 
 
5531 sayılı yetki yasasında belirtilen faaliyetlerin yerine getirilmesinde ormancı teknik 

elemanların yani orman mühendislerinin önemli bir yeri bulunmaktadır. Orman mühendisleri 
ülkemizde büyük ölçüde Çevre ve Orman Bakanlığı bünyesindeki Orman Genel Müdürlüğü’nde 
istihdam edilmektedirler. Bu kapsamda orman mühendisleri Orman Genel Müdürlüğü taşra 
teşkilatı bünyesinde mühendis, orman işletme şefi, kadastro şefi, orman işletme müdür 
yardımcısı, orman işletme müdürü, şube müdürü, orman bölge müdür yardımcısı, orman bölge 
müdürü görevlerinde bulunabilmektedirler.  

Bu çalışmada, Ege Bölgesindeki orman mühendislerinin profili iki başlıkta incelenmiştir. 
Bu kapsamda 85 orman mühendisine, iki bölüm ve 21 sorudan oluşan anket uygulanmıştır. 
Anketin birinci bölümünde orman mühendislerinin kişisel bilgileri, meslekteki deneyim ve 
uzmanlaşma düzeyi ele alınmıştır. İkinci bölümde orman mühendislerinin sorunlarına ve Orman 
Genel Müdürlüğü’nün istihdam politikasına yönelik düşüncelere yer verilmiştir.  

 
Anahtar Kelimeler: Orman Mühendisi Profili, Ege Bölgesi 
 
1. GİRİŞ 
 
Türkiye’de orman mühendisliği mesleği 150 yıllık bir geçmişe sahip olup, ormancılık 

eğitim ve öğretimi 1857 yılında İstanbul’da kurulan orman okuluyla başlamıştır. Günümüzde 
orman mühendisliği, orman endüstri mühendisliği ve peyzaj mimarlığı lisans programlarıyla, 
ormancılık eğitim ve öğretimi veren dokuz orman fakültesi bulunmaktadır. Orman fakültelerinin 
orman mühendisliği bölümünden lisans eğitimiyle mezun olmuş kişilere orman mühendisi 
denilmektedir. 

Ormancılık, doğa koşullarının etkisi altında gerçekleşen aynı zamanda da sosyal yönü olan 
bir uğraştır. Bu uğraşı gerçekleştiren orman mühendisleri, ormancılık örgütüne yüklenmiş geniş 
sorumluluk alanlarında görev yapmaktadır. Çalışma koşulları, farklı disiplinlerde bilgi birikimine 
ve becerilere sahip olmayı gerektirmekte, sorumlulukları ise toplumun gelişen ve değişen 
taleplerini her zaman karşılamak durumundadır (Alkan, 2008, s234).  

2873 sayılı Milli Parklar Kanunu, 4122 sayılı Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü 
Seferberlik Kanunu, 4342 sayılı Mer’a Kanunu ve 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu’nun orman 
idaresine ve ağırlıklı olarak orman mühendislerine yüklediği görev ve sorumluluklar 
düşünüldüğünde; hem ormancılık mesleğinin içinde kalan yetki ve sorumlulukların çok büyük bir 
çeşitlenme gösterdiği, hem de orman mühendislerinin görev alanının hemen hemen ülkenin 
tamamını kapsadığı görülmektedir. Türkiye’nin taraf olduğu, çevrenin ve doğal kaynakların, 
özellikle flora ve faunanın korunmasına ve ticaretine ilişkin uluslararası sözleşmeler de orman 
mühendislerinin görevlerini çoğaltmakta ve sorumluluk alanlarını genişletmektedir (Anonim, 
2006). 
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Ülkemizde ormancılık mesleği birçok alt mesleği olan ve bunlardan birinde uzmanlaşılması 
gereken, bir bileşik alanı temsil etmektedir (Anonim, 2006). Bu kapsamda, 2006 yılında 
çıkartılan “5531 Sayılı Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri 
Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanun” ile ormancılıkta yetki ve sorumluluk alanları 
belirtilmiştir. Bu kanunun 4. maddesinde orman mühendislerinin faaliyet konuları 19 maddede 
tanımlanmıştır.  

5531 sayılı yetki yasasında tanımlanan faaliyetlerin yerine getirilmesinde ormancı teknik 
elemanların yani orman mühendislerinin önemli bir yeri bulunmaktadır. Orman mühendisleri 
ülkemizde büyük ölçüde Çevre ve Orman Bakanlığı bünyesindeki Orman Genel Müdürlüğü 
(OGM)’nde istihdam edilmektedirler. OGM taşra teşkilatında 27 adet Orman Bölge Müdürlüğü, 
217 adet Orman İşletme Müdürlüğü, 1308 adet Orman İşletme Şefliği ve 94 adet Diğer Şeflik 
bulunmaktadır. 

Kasım 2007 verilerine göre, OGM’de 3060 Orman Mühendisi istihdam edilmektedir 
(Tezcan, 2008). Bu orman mühendislerinin % 12’si (369’u) orman mühendisi, kadastro şefi, 
orman işletme şefi, orman işletme müdür yardımcısı, orman işletme müdürü, şube müdürü, 
orman bölge müdür yardımcısı, orman bölge müdürü olarak Denizli, İzmir ve Muğla Orman 
Bölge Müdürlüklerinde istihdam edilmektedir.  

OGM’nin Ege Bölgesindeki orman bölge müdürlüklerinde veya orman işletme 
müdürlüklerinde görevli orman mühendislerinin profili bu çalışmada iki başlık altında 
değerlendirilmiştir. Birinci başlıkta orman mühendislerinin kişisel bilgileri, mesleki deneyim, 
çalışma koşulları ikinci başlıkta ise orman mühendislerinin sorunları ve OGM’nin istihdam 
politikasına yönelik düşünceleri ele alınmıştır. 

 
2. YÖNTEM 
 
Çalışma Denizli, İzmir ve Muğla Orman Bölge Müdürlüklerini ve bu bölge müdürlüklerine 

bağlı olarak çalışan orman işletme müdürlüklerini kapsamaktadır. Aşağıda sunulan oransal örnek 
hacmi formülüyle görüşülecek teknik personel1 sayısı 76,21 olarak hesaplanmıştır (Öztürk, 2002, 
s.93; Günden 2005, s. 20).  
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Burada: 
n= Örnek büyüklüğü, 
Z= Güven katsayısı (% 95’lik güven için Z=1.96), 
N= Ana kütle büyüklüğü (teknik personel sayısı: 369), 
p= Ölçülmek istenen büyüklüğün ana kütlede bulunma oranı (% 50), 
q= 1-p (0.5), 
D= Kabul edilen örnekleme hatası (% 10)’dır. 
Veriler, Şubat-Nisan (2008) aylarında 2 bölümde toplam 21 soru içeren anket formu 

aracılığıyla toplanmıştır. Kişisel bilgiler ve mesleki deneyimin yer aldığı birinci bölümde 13; 
sorunların ve OGM’nin istihdam politikasına yönelik düşüncelerin açıklandığı ikinci bölümde 8 
soru bulunmaktadır. Anket formunun hazırlanmasında, Güller ve Korkmaz (2006) tarafından 
hazırlanan “İş Yaşamında Bayan Orman Mühendisleri” adlı çalışmada kullanılan bazı sorulardan 
yararlanılmıştır. 

                                                 
1 Teknik Personel kavramı ile orman mühendisleri ve orman yüksek mühendisleri ifade edilmektedir.  
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3. BULGULAR 
 
3.1 Teknik Personelin Kişisel Bilgileri ve Meslekteki Deneyimi 
 
Çalışmaya 4 orman mühendisi, 46 orman işletme şefi, 9 orman işletme müdür yardımcısı, 

15 orman işletme müdürü, 9 şube müdürü, 2 orman bölge müdür yardımcısı olmak üzere, 85 
teknik personel katılmıştır. Teknik personelin 13’ü orman bölge müdürlüklerinde, 72’si orman 
işletme müdürlüklerinde görevlidir. 

Teknik personelin yaş gruplarına dağılımı Şekil 1’de verilmiştir. Teknik personelin en 
küçüğü 25, en büyüğü 57 yaşında olup, ortalama yaş 39’dur.  

 

5

18,75

28,75
25

17,5

5

0
5

10
15
20
25
30
35

25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-57
Yaş Grupları

Y
üz

de
 (%

)

 
Şekil 1. Orman Mühendislerinin Yaş Gruplarına Dağılımı 
 
Teknik personelin % 92’si evlidir. Eşlerin % 24,4’ü çalışmamaktadır. Eşlerin % 45,5’i 

Öğretmen; % 18,2’si Hemşire-Ebe; % 12,7’si Orman Mühendisi ve % 10,9’u İşçi-Memur; 
%12,7’si ise diğer görevlerde çalışmaktadır. Bankacı, Diş Hekimi, Gıda Mühendisi, Maliyeci, 
Teknisyen ve Emekliler diğer grubunu oluşmaktadır.  

Teknik personelin ortalama 1,6 çocuğu bulunmaktadır. Tek çocuğu olanların oranı % 25, 
iki çocuğu olanlar % 48, üç çocuğu olanlar % 12 ve çocuğu olmayanların oranı % 15’dir.  

Teknik personelin meslekteki ortalama çalışma süresi 14,6 yıldır. Çizelge 1’de meslekteki 
çalışma süresinin dağılımı verilmiştir. Meslekteki çalışma süresi, deneyim açısından 
değerlendirildiğinde % 27’lik bir kesiminin az deneyimli (1-10), % 53’ünün deneyimli (11-20) ve 
% 20’sinin ise çok deneyimli (21 yıldan fazla) olduğu görülmektedir.  

 
Çizelge 1. Meslekteki Çalışma Süresinin Dağılımı 

 
Çalışma Süresi Frekans Yüzde 
1-5 Yıl 10 11,8 
6-10 Yıl 13 15,3 
11-15 Yıl 16 18,8 
16-20 Yıl 29 34,1 
21-25 Yıl 16 18,8 
25 Yıldan fazla 1 1,2 
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Teknik personelin % 57,8’i aynı görev yerinde 1-3 yıl arasında çalışmaktadır. Teknik 
personelin aynı görev yerinde ortalama çalışma süresi ise 4,5 yıldır. Buna göre, Ege Bölgesinde 
orman mühendisi devir hızı yüksektir.  

Teknik personelin ünvanlarda bulunduğu ortalama çalışma süreleri, orman mühendisi 
olarak 3 yıl, orman işletme şefi olarak 10 yıl, orman işletme müdür yardımcısı olarak 3 yıl ve 
orman işletme müdürü olarak 5 yıldır. 

Teknik personelin tamamı orman fakültesi mezunu olup, ikinci bir lisans derecesi 
bulunmamaktadır. Teknik personelin ancak % 9,4’ü (8 personel) yüksek lisans derecesine 
sahiptir. Yüksek lisans derecesine sahip 8 mühendisin 4’ü orman işletme şefi, 3’ü işletme 
müdürü, 1’i şube müdürü olarak görev yapmaktadır. Bu bağlamda OGM’nin personel politikası 
içinde eğitimin (yüksek lisans derecesinin) ünvanlar üzerinde etkisinin bulunmadığı 
görülmektedir. Bu durumda, OGM teknik personelinin yüksek lisans veya doktora eğitimi alarak 
uzmanlaşmasını desteklenmemektedir. 

Hizmet İçi Eğitim Programlarına, teknik personelin % 11,8’i bir kez, % 55,5’ü 2-4 kez, 
%30,6’sı beşten çok, % 2,4’ü hiç katılmamıştır. Teknik personelin katıldığı hizmet içi eğitim 
konularının dağılımı Çizelge 2’de verilmiştir.  

 
Çizelge 2. Teknik Personelin Katıldığı Hizmet İçi Eğitimlerin Dağılımı 

 
Meslek İçi Eğitim Konuları Frekans Yüzde2 

İşletme, Pazarlama, Tapulu Kesim, Üretim (odun, ODOÜ) 45 52,9 
Orman Yangınları ile Mücadele 36 42,4 
Kadastro-Mülkiyet 30 35,3 
Silvikültür, Fidanlık Tekniği, Fidan Yetiştirme 31 36,5 
Orman Koruma ve Orman Zararlıları ile Mücadele 26 30,6 
Proje Planlama, Bilgi İşlem Teknolojisi ve Bilgisayar Programları 10 11,8 
İnsan Kaynakları Yönetimi, Yöneticilik, İletişim, Zaman Yönetimi, Beden 
Dili, Verimlilik, Toplam Kalite Yönetimi 8 9,4 

Makine İkmal (Orman Yolları, Şebeke Planları, İnşaat, Tescil vb.) 7 8,2 
Mevzuat (İhale Kanunu) 4 4,7 
Toplam 197 231,8 

 
Teknik personel, hizmet içi eğitim programlarına katılacak olan personelin amir tarafından 

belirlenmesinden, iş yoğunluğu fazla olan personelin hizmet içi eğitimlere daha az 
gönderilmesinden ve teknik personele eğitim konularını seçme hakkı verilmemesinden 
şikâyetçidir. 

Teknik personelin % 16,5’i ormancılık mesleğinin toplumda itibar görmediğini 
düşünmektedir. Buna karşılık % 54,1’i kısmen, % 14,1’i çoğunlukla, % 9,4’ü de kesin olarak 
ormancılık mesleğinin toplumda itibar gördüğüne inanmaktadır. Bu konuda fikri olmayanların 
oranı % 5,9’dur.  

 
3.2. Teknik Personelin Sorunları ve Performans Değerlendirme 
 
Teknik personelin % 43,5’i görevini layıkıyla yaptığını kesin olarak düşünmektedir. Bu 

kapsamda % 31,8’i çoğunlukla, % 20’si kısmen görevini layıkıyla yaptığına inanmaktadır. 
                                                 
2 Teknik personele en çok katıldığı 3 Meslek İçi Eğitim konusunu belirtmesi istenmiştir. Bu kapsamda da 197 konu 
yerine 85 teknik personele göre yüzde dağılım verilmiştir. Bu yüzden % dağılımın toplamı  % 100’ü geçmektedir.  
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Teknik personelin % 3,5’i görevini kesin olarak layıkıyla yapmadığını, % 1,2’si ise fikri 
olmadığını belirtmiştir.  

Çizelge 3’de teknik personelin görevini yerine getirmesine engel olan hususlar 
belirtilmiştir. Buna göre idari, politik sorunlar ve engellemeler % 64,7 oranıyla teknik personelin 
görevini layıkıyla yerine getirmesini engelleyen en önemli husustur. Diğer hususlar başlığı 
altında, idari personel eksikliği, sorumluluk alanının geniş olması, iş yoğunluğunun fazla olması, 
iş çeşitliğinin fazla olması verilmiştir.  

 
Çizelge 3. Teknik Personelin Görevini Layıkıyla Yapmasına Engel Olan Hususlar  

 
Hususlar  Frekans Yüzde3 

İdari, politik sorunlar veya engellemeler 55 64,7 
Maddi sorunlar 30 35,3 
Çalışma ortamının fiziksel olumsuzlukları (araç gereç eksikliği, ısınma gibi) 23 27,1 
Görevin gerektirdiği eğitimle ilgili niteliklerin eksik olması 8 9,4 
Kişiliğin görevin gerektirdiği kişisel niteliklere uygun olmaması 5 5,9 
Ailevi sorunlar (eş, çocuk, hastalık vb) 4 4,7 
Çalışma arkadaşları ile uyuşmazlık yaşama 1 1,2 
Amir ile uyuşmazlık yaşama 1 1,2 
Diğer hususlar 9 10,6 
Toplam 136 160,0 

 
Çizelge 3’e benzer olarak, farklı bir soruda teknik personelin verimini olumsuz etkileyen 

veya azaltan çalışma ortamı şartları sorgulanmıştır (Çizelge 4). Çizelge 4’e göre, teknik 
personelin verimini etkileyen en önemli husus % 70,6 oranıyla özlük haklarının yetersizliği ve 
buna yeterince önem verilmemesidir. Diğer hususlar başlığı altında, birim yöneticisinin yersiz 
davranışları, çok fazla cetvel doldurulması, sorumluluk alanının geniş olması verilmiştir.  
 

Çizelge 4. Teknik Personelin Verimini Olumsuz Etkileyen veya Azaltan Çalışma 
Ortamı Şartları 
 

Hususlar Frekans Yüzde3 

Özlük haklarının yetersizliği ve buna yeterince önem verilmemesi, 60 70,6 
Atama ve görevde yükseltmelerde politik tercihlerin etken olması, 33 38,8 
Personel eksikliği, 32 37,7 
Farklı meslek gruplarına yönelik işlerden sorumlu olunması, 31 36,5 
Görev ve sorumluluk tanımlarının açık olmaması, 18 21,2 
Görevde yükselme kriterlerinin açıkça belirlenmemiş olması veya bunlara uyulmaması, 13 15,3 
Görev bölgesinde sinema, tiyatro, restoran gibi ortamların bulunmaması ve şehir merkezine 
olan uzaklık, 11 12,9 

Lojman ve lokal gibi olanakların yetersiz oluşu veya standartlarının düşük olması, 10 11,8 
Diğer 3 3,5 
Toplam 211 248,2 

 
Teknik personelin % 18,8’i farklı bir meslek grubunda kesin olarak çalışmak 

istememektedir. Fırsat bulduğunda kesinlikle farklı bir meslek grubunda çalışmak isteyenlerin 
oranı % 23,5’tir. Bu konuda fikri olmayanların oranı % 3,5; kısmen farklı bir meslek grubunda 

                                                 
3 Teknik personel görevini layıkıyla yapmasına engel olan 3 husus belirtmiştir. Bu kapsamda da 136 husus yerine 85 
teknik personele göre yüzde dağılım verilmiştir. Bu yüzden % dağılımın toplamı  % 100’ü geçmektedir 
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çalışmak isteyenlerin oranı % 23,5 ve çoğunlukla çalışmak istemeyenlerin oranı % 11,8’dir.  
Teknik personelin Çevre ve Orman Bakanlığı bünyesinde çalışmayı tercih ettiği birimler 

Çizelge 5’de verilmiştir. Buna göre teknik personelin % 30,6’sı bulunduğu birimden memnun 
olup, farklı bir birimde çalışmak istememektedir. Personelin % 36,5’i OGM içinde daha yüksek 
derecedeki ünvanlarda bulunmayı, % 33’ü OGM dışında farklı bir Genel Müdürlükte çalışmayı 
arzulamaktadır. OGM teknik personelinin en az çalışmak istediği birim ise ORKÖY’dür.  

 
Çizelge 5. Teknik Personelin Çevre ve Orman Bakanlığı Bünyesinde Çalışmak İstediği 

Birimler 
 

Brim Frekans Yüzde 
Farklı bir kurum veya birimde çalışmak istemiyorum. 26 30,6 
Orman Bölge Müdürlüğü (Şube Mühendisi, Şube Müdürü vb.) 17 20,0 
Orman İşletme Müdürlüğü (Orman İşl. Şefi, Müdür Yrd., İşletme Müdürü) 14 16,5 
Doğa Koruma ve Milli Parklar (Mühendis, Şube Müdürü vb.) 13 15,3 
Ormancılık Araştırma Müdürlükleri 12 14,1 
AGM (Mühendis, Şube Müdürü vb.) 2 2,4 
ORKÖY (Mühendis, Şube Müdürü vb.) 1 1,2 

 
Teknik personelin % 34,1’i Çevre ve Orman Bakanlığının istihdam politikasını uygun 

bulmamaktadır. Buna karşılık % 50,6’sı Çevre ve Orman Bakanlığının istihdam politikasını 
kısmen, % 11,8’i ise çoğunlukla uygun bulmaktadır. Bu konuda fikri olmayanların oranı 
%3,5’dir.  

Teknik personelin % 42,3’ü Çevre ve Orman Bakanlığının atama, terfi ve performans 
değerlendirme politikasını kesinlikle uygun bulmamakta, % 5,9’u ise kesinlikle uygun 
bulmaktadır. Kısmen uygun bulanların oranı % 35,5; çoğunlukla uygun bulanların oranı % 10,6 
ve bu konuda fikri olmayanların oranı % 5,9’dur.  

Çizelge 6’da teknik personelin performans değerlendirme sürecine yönelik düşüncelerine 
yer verilmiştir. Bu kapsamda teknik personel daha çok konu uzmanları (şube müdürleri) 
tarafından, konu bazında hazırlanmış standart kriterlere göre, performanslarının 
değerlendirilmesini istemektedir. Diğer başlığı altında performansın ilgi ve çıkar grupları 
tarafından veya yıl sonu üretim miktarına göre belirlenebileceği belirtilmiştir.  
 

Çizelge 6. Teknik Personelin Performans Değerlendirme Sürecine Yönelik 
Düşünceleri 
 

Performans Değerlendirmesi Frekans Yüzde 
Konunun uzmanı kişilerin (şube müdürlerinin) standart kriterlere göre hazırlanan 
formları doldurarak değerlendirmesi 33 38,8 

Birim yöneticisinin standart kriterlere göre hazırlanan formları doldurarak 
değerlendirmesi 24 28,2 

Birim yöneticisinin gözlemlerine göre değerlendirmesi 17 20,0 
Birimdeki en üst düzeydeki yöneticinin birim amirlerinin görüşleri ve kendi 
gözlemleri doğrultusunda değerlendirmesi 8 9,4 

Diğer 3 3,5 
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4. SONUÇLAR 
 
Bu çalışmada, ele alınan konular orman mühendislerinin kişisel bilgileri, mesleki deneyimi, 

uzmanlaşma düzeyi, sorunları ve istihdam politikasına yönelik düşüncelerinden oluşmaktadır. 
Anketlerin değerlendirilmesi ile elde edilen sonuçlar aşağıda sıralanmıştır.  

Ege Bölgesinde istihdam edilen orman mühendislerinin büyük çoğunluğu genç olup, 10 
yıldan fazla bir mesleki deneyime sahiptir. Buna karşılık bölgedeki teknik personel devir hızı 
yüksektir.  

Teknik personelin katıldığı hizmet içi eğitim programları konu itibariyle ormancılığın 
teknik yönüne ağırlık vermiş, uygulamada karşılaşılan sorunlara odaklaşmıştır. Ancak, bu süreçte 
ormancılığın küresel, sosyal, kültürel, ekonomik ve politik boyutuna yönelik konuların hizmet içi 
eğitimlerde önemsenmediği görülmektedir.  

Yılmaz ve Şenyaz (2008, s.252)’de belirtildiği gibi, ormancılık sektöründe eğitim ve 
öğretim, toplam ürün ve hizmet üretimi ile kırsal kalkınma için en önemli girdilerdendir. Ancak 
bu bilinirken OGM orman mühendislerini ikinci bir lisans, yüksek lisans veya doktora eğitimi 
konusunda teşvik etmemektedir. Diğer bir ifadeyle, OGM, uzmanlık gerektiren başta şube 
müdürlüğü olmak üzere çeşitli kademelerdeki görevler için personelinin üniversite destekli 
çağdaş eğitim alarak uzmanlaşmasına destek vermemekte, personelini kendi imkânlarıyla (hizmet 
içi eğitim programları, TODAİ programları vb) yetiştirmeye çalışmaktadır.  

Hizmet içi eğitim programlarında eğitimin amacı, eğitimin hedef kitlesi, eğitimin 
uygulanacağı yer, mekân ve zaman bilgilerinin önceden belirlenmesi katılımcıların 
motivasyonunun arttırılması bakımından önemlidir. Ancak bunun kadar önemli bir husus, 
programların yönetici odaklı olmasından ziyade katılımcı odaklı olmasıdır. Diğer bir ifadeyle, 
katılımcılar eğitim programlarını kendi istekleri ile seçebilmelidir. Bu durum, eğitim programının 
başarısını artacağı gibi, personelin bilgi eksikliği hissettiği ve merak duyduğu konulara 
yönelmesini sağlayacak ve motivasyonu arttıracaktır.  

Orman mühendislerinin görevini yerine getirmesini engelleyen, verimini azaltan, 
mesleğinin toplumda itibar görmediğini düşündüren motivasyon azaltıcı hususlar bulunmaktadır. 
İdari, politik sorunlar ve engellemeler; mali ve özlük haklarından kaynaklanan sorunlar, atama ve 
görevde yükseltme kriterlerinin rasyonel olmaması, personel eksikliği, iş sayısının çokluğu, 
çalışma ortamından kaynaklanan olumsuzluklar orman mühendislerinin görevlerini layıkıyla 
yapmasına engel olmakta ve verimini azaltmaktadır. Bu yetersizlik ve eksiklikler orman 
mühendislerini farklı bir meslek veya farklı bir ormancılık dalında çalışmaya yöneltmekte veya 
düşündürmektedir. Nitekim çalıştığı birim veya bulunduğu konumdan memnun olmayan orman 
mühendislerinin oranı % 70’dir. 

Ormancılıkta performans değerlendirme karmaşık bir yapıya sahiptir. Bu karmaşık yapı 
içerisinde personelin çoğunlukla onayladığı bir performans değerlendirme ve ölçme sistemi 
geliştirilmemiştir. Ancak orman mühendislerinin genel olarak kabul ettiği performans 
değerlendirme biçimi “standart kriterler ile konu uzmanlarının (şube müdürlerinin) ve birim 
yöneticilerinin (işletme müdürlerinin) performans değerlendirmesini birbirinden ayrı olarak 
yapmaları ve bu değerlendirmelerin daha sonra birleştirilmesi” şeklindedir.   
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