Türkiye Ormancılar Derneği
55. Dönem Danışma Kurulu Toplantısı Sonuç Bildirgesi
(13-14 Kasım 2017 Belek-Antalya)
TOD 55. Dönem Danışma Kurulu toplantısı gerçekleştirilmiş olup tartışılan konular
aşağıdaki gibi bir bildirge haline dönüştürülmüştür.
Bu faaliyet döneminde öncelikle TOD Kurulları, Şubeler ve temsilciliklerin
faaliyetleri Danışma Kuruluna sunulmuş, sunulan etkinlikler kurul üyeleri tarafından
önemli ölçüde takdirle karşılanmıştır. Toplantıda ele alınan konular, yapılan eleştiriler
ve öneriler şunlardır:
*

Dernek merkezinin etkinlikleri yanında şube ve temsilciliklerimizin yapacakları
etkinlikler de çok önemlidir. Dernek başarımız, şube ve temsilciliklerimizin
etkinlikleri ile doğru orantılıdır.
* Geçmişte derneğimiz, fiziki ve ekonomik yokluk içinde varlık yaratmaya
çalışıyordu. Günümüzde ise zaman zaman varlık içinde yokluk çekilmektedir.
Bu nedenle daha önce hazırlanmış olan stratejik planlama amaçlarına bağlı
olmak üzere daha etkin davranılmalıdır.
* Milli parklar, tabiat parkları, kent ormanları ve piknik alanları amaç dışı
kullanılmaktadır. Bu statüler ormana zarar vermektedir. Bu çerçevede
anayasamıza açıkça aykırı rant amaçlı uygulamalara rastlanılmaktadır.
Bunlara karşın daha etkin mücadele edilmelidir.
* HES, termik santraller, yeşil yol ve orman yangınları gibi konularda yaşanan
sorunlar konusunda yerel bilimsel toplantılar organize edilmelidir.
* Dernek merkezi sosyal medyayı daha etkin kullanarak şube, temsilci veya
dernek üyelerini harekete geçirebilecek bir mekanizma oluşturmalıdır.
* Dernek üyeliklerinde Rixos konaklama amaçlı müracaatları ve dernek
ilkelerine uymayan başvurular dikkate alınmamalıdır.
s Dernek binası ile ilgili hukuksal süreçte derneğe zarar veren yönetim kurulu
üyelerinin sorumlulukları varsa sorgulanmalıdır.
* Dernek yöneticiliği yapmış meslektaş ve üyelerin sağ iken veya vefatından
sonra yapılacak toplantılarda anılması gerekir.
* Genç meslektaşlarımıza yönelik fakültelerde ve diğer alanlarda etkinliklerin
artırılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.
e Dernek adına orman kurulmalı. Hacı Bektaş-ı Veli Kültür Vakfına tahsis edilen
Ankara’ya yaklaşık 30 km mesafede 237 ha. alan gerekli görüşmelerle
derneğimize devrinin yapılması gerçekleştirilmelidir.
s Orman Genel Müdürlüğü’nün ORBİS ve benzeri büyük bütçeli projeleri dikkatle
takip edilmeli, projeler ve sonuçları kamuoyuyla paylaşılmalıdır.
* Orman Genel Müdürlüğü’nün odun üretiminin artırılması yönündeki
uygulamaları incelenmeli ve rasyonelliği sorgulanmalıdır.

•

Rixos’ta yeşil alana yönelik otel yönetimince yapılan çalışmalar takip
edilmelidir.
• Temsilciliklerin Dernek Genel Merkezi ile daha etkin iletişimi sağlanmalıdır.
• Orman yangınları ile ilgili temsilciliklerin yaptığı çalışmaları bütünleyecek ve
bunu etkin kılacak merkezi bir düzeneğe ihtiyaç duyulmaktadır.
• Özellikle temsilciliklerimizin ilkokul ve diğer gençliğe karşı düzenlediği eğitim
çalışmalarında ortak bir tema oluşturulmalıdır.
• Stratejik planın genç mühendisler için geliştirdiği ilkeler açısından yaz okulları
düzenlenmeli, bunun için Balıkesir Akçay Zeytinli beldesinde derneğimize
tahsis edilen bina düzenlenerek doğa merkezi olarak hazırlanmalıdır.
• Ormancılığın en önemli konularından olan “orman yangınları” ve “su” konulu
sempozyumlar düzenlenmelidir.
• Ülkemizdeki anıt ağaçlar tespit edilmeli ve tescil edilmesi sağlanmalıdır.
• Danışma Kurulu öncesinde tespit edilmiş birkaç konu belirlenmeli ve önceden
çalışmalar yapılmalı ve danışma kurulu toplantısı esnasında çözümüne dönük
tartışmalar yapılmalıdır.
• Bir önceki danışma kurulunda görüşülen konular bir sonraki danışma
kurulunda ele alınmalı, yapılan ve yapılamayan faaliyetler tartışılmalıdır.
• Metropollerdeki yeşil alanların imara açılmaması konusunda dernek daha
etkin yer almalıdır..
• Eğitim materyali oluşturulmalıdır.

