SUNUŞ
Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte kurulan Derneğimiz, Atatürk
Devrim ve İlkelerine bağlı, ulusun egemenliğine, ülkenin
bağımsızlığı ve bölünmez bütünlüğüne yönelik her türlü
tehdide karşı koymayı, laik, demokratik ve sosyal hukuk
devleti ilkelerini, emekten ve demokrasiden yana her türlü
çabayı desteklemeyi yurtseverliğin vazgeçilmez bir görevi
olarak kabul eden ve tüzüğündeki ilkeleri özveri ile savunan bir
duruş sergilemeye devam edecektir.
Bu temel ilkeler ve tarihten gelen Cumhuriyetçi gelenekler ışığında; ülkede orman,
doğa ve çevre sevgisinin yayılmasını, kökleşmesini, kamuoyunun bilinçlendirilmesini,
ormancılık bilim ve tekniğinin ilerlemesini sağlamak, ormancılık sorunlarının ulus
gereksinmeleri ve kamu yararı gözetilerek bilimsel ilkelere göre çözümüne çalışmak,
orman alanlarının daraltılmasına ve ormanların ormancılık bilim ve tekniğine aykırı
yönetilmesine neden olacak her türlü girişimi önlemeye yönelik savaşım vermek, doğal
kaynakları korumak, ormancılar ve orman severler arasında bağlılığı, dayanışmayı ve
yardımlaşmayı güçlendirmek amacından asla taviz vermeyecektir.
Doğayı, çevreyi ve ormanları tahribe yönelik her türlü tehdidin karşısında durulacak ve
özellikle ormanların özelleştirilmesine yönelik girişimlere engel olunacaktır.
Kamu yararına hizmet veren, demokratik bir mesleki kitle örgütü olan Derneğimiz,
demokratik kültür öğelerinin işletilmesi ve gelişmesi amacıyla üyelerimizin alınacak
kararlara katılabilme fırsatı veren yönetim anlayışını sürdürmeye devam edecektir.
Derneğimiz üyelerinin görüşleri alınarak, 54. Dönem Yönetim Kurulu tarafından
hazırlanan ve 2013-2022 yıllarını kapsayan Stratejik Plan, 55. Dönem Yönetim Kurulu
olarak yapacağımız çalışmaların temelini oluşturacaktır.
Önümüzdeki 3 yıllık süre içindeki çalışmalara üyelerimizin yapacağı katkılar için
teşekkür eder, 55. Dönem Çalışmalarının başarılı geçmesini dilerim.

TÜRKİYE ORMANCILAR DERNEĞİ
55. Dönem Yönetim Kurulu Adına
Fevzi KALELİ
Genel Başkan
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A-

ORMANCILIK ALANINDA YAPILACAK ÇALIŞMALAR
A.1- Orman alanları ve varlıklarının yönetimi ve kullanımı konusundaki politika,
strateji, mevzuat, kurumsal düzenlemeler ile günlük gelişme ve uygulamalar
yakından takip edilecektir. Bu gelişmelerin oluşturacağı etki ve tehditler
araştırılacak, katılımcı yaklaşımla tartışılması ve değerlendirilmesine yönelik
çalışmalar yapılacak ve bu konularda kamuoyu bilgilendirilecektir.
A.2- Önemli ormancılık sorunları ve tehditleri ile ilgili konularda öncelikli olarak bir
veri tabanı oluşturulacak ve bu konularla ilgili araştırma çalışmaları
desteklenecektir. Sorunların saptanması ve çözümü yönünde çalışma grupları
oluşturulacaktır. Grup çalışmalarından çıkan sonuç raporlarıyla çözüm önerileri
genel kamuoyuna hitap edecek düzeyde ormancılık el kitapçıkları ve broşürler
şeklinde hazırlanacak ve yayımlanacaktır. Ayrıca ilgili olarak konferanslar ve
paneller düzenlenecektir.
A.3- Ormancılıkla ilgili önemli güncel konularda, Dernek görüşümüzün, üyelerimize
ve kamuoyuna aktarılabilmesi için özel bülten ya da afiş şeklinde yayınlar
hazırlanacaktır. Bu yayınlar, üyelerin yanı sıra en geniş kitlelere (Ormancılıkla ilgili
kamu kurum ve kuruluşları, siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları, yazılı ve görsel
basın/medya, vb. diğer örgütler) ulaştırılacaktır.
A.4- Doğa, çevre ve ormanların korunması ve bunlar üzerindeki tehditlerin
önlenmesine yönelik olarak sivil toplum kuruluşları, çevre/doğa örgütleri, siyasi
partiler, meslek odaları, sanayi/ticaret odaları ile ilişkiler geliştirilecek, ortak girişim
ve çalışmalar hayata geçirilecektir.
A.5- Geleneksel hale gelen, 1.si 2001 yılında, 2.si 2003 yılında (Türkiye
Ormanlarının Yönetimi Ve Katılım) ve son olarak 3.sü 2008 yılında (150. Yılında
Türkiye’de Ormancılık Eğitimi) yapılan Ulusal Ormancılık Kongresinin 4.sünü
yapmak için ormancılıkla ilgili kamu kurum kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile
iletişime geçilecektir.
A.6- Derneğimiz bünyesinde oluşturulacak hukuk bürosu vasıtasıyla; ormancılık,
çevre ve doğayla ilgili uygulamaya konulan kanun, yönetmelik ve vb. mevzuatlara
karşı hukuki düzeltme ve iptal girişimlerinde bulunulacaktır.
Ayrıca, ormancılıkla ilgili Anayasa değişikliği konusunda, Anayasa Uzlaşma
Komisyonuna ve siyasi parti grup başkanlarına sunulmak üzere en kısa sürede bir
bilgilendirme dosyası, broşür ve kitapçık hazırlanacaktır.
A.7- TOD Hatıra Ormanı ve/veya ormancılık çalışmalarına önemli katkıları
bulunmuş üyelerimiz adına hatıra ormanları tesis edilecektir.
A.8- Suyun ticarileştirilmesine karşı, ulusal su kaynaklarının toplum yararına
kullanımı konusundaki gerekli çalışmalar ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği
içerisinde yürütülecektir.
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A.9- Türkiye Ormancılar Derneğinin dönemsel faaliyetlerini ve ormancılık alanındaki
gelişmeleri değerlendirmek ve ileriye dönük öneriler sunmak amacıyla oluşturulan
TOD Danışma Kurulu önerilerinden yararlanılmaya devam edilecektir.
A.10- Çevre ve orman duyarlılığının en üst noktaya ulaştığı günümüzde, derneğin
temel ilkeleri ve esaslarına göre ormancılık dışı kamuoyu, kitle ve sivil toplum
örgütleri ile işbirliği yapılacaktır. Özellikle hükümetlerin ormancılık alanındaki eksik
ve hatalı uygulamaları konusunda ormancılık dışı kamuoyu bilinçlendirilecektir.
B- ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI, ÜYE İLİŞKİLERİ VE SORUNLARI
B.1- TOD Tüzüğündeki eksikliklerin giderilmesi için tüzük kurultayı yapılacaktır.
B.2- TOD Şube ve Temsilciliklerin çalışma ilkeleriyle ilgili yönetmelikler usulüne
uygun bir şekilde hazırlanacak ve uygulanacaktır.
B.3- TOD Şube ve Temsilciliklerimizin daha aktif çalışabilmesi için şube ve
temsilciliklerimizden gelen öneriler doğrultusunda gerekli düzenlemeler yapılacaktır.
Şube ve Temsilciliklerimizde yaşanan sorunların çözümüyle ilgili olarak Derneğimiz
her türlü desteği verecek, sorunlar yerinde görüşülerek çözülecektir.
B.4- Üyelerimizin sorunları ve çözüme kavuşturulmasıyla ilgili olarak, şube ve
temsilciliklerde değerlendirme toplantıları yapılacaktır. Özellikle kamuda görev
yapan ormancı meslektaşlarımızın maruz bırakıldığı, orman idaresinin hukuksuz ve
keyfi uygulamalarına karşı Derneğimiz bünyesinde oluşturulacak hukuk bürosu
vasıtasıyla hukuki düzeltme ve iptal girişimlerinde bulunulacaktır.
B.5- Özellikle ormancılık, çevre ve doğa konularına duyarlı kişilerin Derneğe
kazandırılması için sistemli bir çalışma yürütülecektir. Özellikle genç üyeleri
kazanmak için Orman Fakülteleri ve öğrencilerle ilişkiye geçilecektir. Bu çerçevede
“TOD Öğrenci Dayanışma ve İletişim Sisteminin” oluşturulmasına çalışılacaktır.
B.6- Ormancılık, çevre ve doğa temalı gerçekleştirilecek çeşitli etkinliklerle,
üyelerimizin güncel olarak bilgilendirilmeleri sağlanırken, Derneğimizden beklentiler
ve sorunları saptamamızı sağlayacak anket çalışmaları yapılacaktır. Bu ve benzeri
yollarla, öğrenimine devam eden ve/veya yeni mezun olmuş ancak Derneğimize
üye olmayan meslektaşlarımıza ulaşılmaya çalışılacaktır.
B.7- Orman Fakültelerince düzenlenen mezuniyet törenleri ile diğer sosyal
etkinliklere, TOD Merkez/Şube Yönetim Kurulu Üyeleri ve/veya temsilcilikler
düzeyinde katılım sağlanmasına gereken önem verilecektir.
B.8- Derneğimizi tanıtmak ve Orman Fakültesi öğrencileriyle yakın iletişim ve
işbirliği sağlamak amacıyla öğrencilere mesleki gezi olanakları sağlanacak ve ayrıca
ormancılık çalışmalarıyla ilgili konularda, özellikle yeni mezun olmuş genç
mühendislere yönelik eğitimler ve seminerler düzenlenecektir.
B.9- Derneğimizce, Orman Fakültesi öğrencilerine burs verebilme olanakları
araştırılacaktır.
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C- BASIN – YAYIN VE BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR
C.1- Kamuoyunu aydınlatmak, üyelerimizi bilgilendirmek ve yayınlarımızın niteliğini
artırmak için oluşturulan TOD Bilim Kurulunun daha işlevsel ve etkin hale
getirilebilmesi için fiilen ormancılık uygulamalarının içerisinden gelen üyelerimizin de
bilim kurulunda yer alması sağlanacaktır.
C.2- TOD Bilim Kurulu tarafından, ülke ormancılığının önemli ve öncelikli
sorunlarıyla ilgili çözüm önerileri bir rapor halinde hazırlanacak, katılımcı bir
yaklaşımla üyelerimizin de değerlendirme ve önerileri alındıktan sonra Derneğimiz
görüşü olarak kamuoyu ile paylaşılacaktır.
C.3- Derneğin Web Sayfasının daha aktif hale getirilmesi, sosyal medyanın daha
etkin kullanılması ve arama motorlarında Derneğimizin görünürlüğünün artırılması
için gerekli çalışmalar yapılacaktır.
Örgüt İşleyişinde, şeffaflığın ve katılımcılığın etkin bir şekilde sağlanması için “TOD
Web Sayfası” daha işlevsel bir hale getirilecektir.
C.4- Derneğin WEB Sayfası, ormancılık konularında zengin ve güncel hale
getirilerek web sayfasından yararlanılanların sayısı arttırılmaya çalışılacaktır.
C.5- “Orman ve Av Dergisinin” 2008 yılından itibaren tüm sayıları Derneğimizin
WEB Sayfasından yayınlanmakta olup 2008 yılından önceki sayılarının da web
ortamında yayımının yapılabilmesi için gerekli düzenlemeler yapılacaktır.
C.6- Orman ve Av Dergisine; üyelerimizin, Orman Fakültelerinin, ormancılıkla ilgili
kamu kurum ve kuruluşlarının, sivil toplum kuruluşlarının, yazılı ve görsel
basın/medyanın vb. diğer örgütlerin özellikle web sayfası üzerinden yaygın olarak
ulaşılması sağlanacaktır.
C.7- Orman ve Av Dergisinde ve TOD Web Sayfasında; Orman Fakültelerine,
öğrencilere ve özellikle yeni mezun olmuş ormancı meslektaşlarına yönelik
ormancılıkla ilgili mevzuat değişiklikleri, mesleki iş ilanları vb. haber ve yazıların yer
almasına özen gösterilecektir.
C.8- Şube ve temsilciliklerimiz vasıtasıyla yapılacak araştırmalar neticesinde
dünden/bugüne orman ve ormancılık konularında, Derneğimizde bir fotoğraf arşivi
oluşturulacaktır. Ayrıca bu fotoğraf arşivi Derneğimiz Web sayfasında
yayınlanacaktır.
C.9- 54. Dönem Yönetim Kurulu tarafından yenilenen Prof. Dr. Ali Kemal
YİĞİTOĞLU Kütüphanesinin geliştirilmesi çalışmalarına devam edilecektir. Bu
kapsamda; meslektaşlarımız tarafından yayımlanan kitapların kütüphaneye
kazandırılması ve kütüphanede bulunan yabancı dillerdeki yayınların Türkçeye
çevrilmesi sağlanacaktır.
C.10- Derneğimizin tanıtılması amacıyla belgesel film hazırlatılacaktır.
C.11- Mesleğimizin geçmişten günümüze gelen belge ve bilgileri derlenerek
kurumsal hafıza oluşturulacak herkesin kullanımına sunulacaktır.
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C.12- Tanıtıcı materyaller (tanıtım filmi, sunum, basılı ve dijital tanıtım afişler vb.)
aracılığıyla, derneğimizin tarihsel gelişimi, amaçları, hedefleri ve etkinliklerini tanıtan
belgeler hazırlanacaktır.
C.13- Özellikle çocuklar ve gençlere yönelik, bu kitlelerin ilgisini çeken ve sosyal
duyarlılığı olan sanatsal faaliyetler (sergi, film, tiyatro , vb.) düzenlenecek veya en
azından bu tür mevcut projelerde ve/veya etkinliklerde destekleyici rol
üstlenilecektir.
C.14- Pul koleksiyonun geliştirilmesi ve sergilenmesi sağlanacak, küçük de olsa
Dernek binamızda bir herbaryum oluşturulacaktır.
C.15- Dünya Ormancılık Günü, TOD Merkez, Şube ve Temsilciliklerimizde etkin bir
şekilde kutlanacaktır.
C.16- Yazılı ve görsel basında, orman ve ormancılık sorunları ile ilgili yapılan
yayınların düzenli ve sistematik bir şekilde takip edilecektir. (Medya Takip Sistemi
oluşturulacaktır.)
D- ULUSAL VE ULUSLARARASI ORMANCILIK ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER
D.1- Derneğin uluslararası ormancılık, çevre ve doğa platformlarında tanınırlığını
artırmak amacıyla uluslararası ormancılık örgütlerine üye olunacaktır.
D.2- Derneğin ulusal ve uluslararası ormancılık, çevre ve doğa ile ilgili bilimsel
toplantılarda (IUFRO-Dünya Ormancılık Kongresi, Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi
vb.) temsil edilebilmesi ve bu toplantılarda stant açılabilmesi için gerekli girişimlerde
bulunulacaktır.
D.3- Ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile ortak projeler yürütülebilmesi için gerekli
girişimlerde bulunulacaktır. (TUBİTAK-Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma
Kurumu, TİKA-Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, UNDP-Birleşmiş
Milletler Kalkınma Programı, FAO-Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü, AB vb.)
D.4- Uluslararası ormancılık, çevre ve doğa kuruluşlarıyla derneğin temel hedef ve
ilkelerinden sapmamak koşuluyla işbirliği yoluna gidilecek, özellikle Avrupa’daki
ormancılık kuruluşları ile geçmişteki karşılıklı ziyaret ilişkileri yeniden
canlandırılacaktır.
D.5- Uluslararası sertifikalandırma, örgün izleme ve raporlama konularında
(Ormanların/Orman ürünlerinin sertifikasyonu, karbon salınımı vb.) görev almak
amacıyla çalışmalar yapılarak gereken alt yapı oluşturulacaktır.
D.6- Ormancılık eğitim ve araştırma kuruluşlarının akreditasyonunda görev almak
amacıyla çalışmalar yapılarak gereken alt yapı oluşturulacaktır.
D.7- Orman köylülerinin bilgilenme ve bilinçlendirilmesine yönelik olarak Orman
Kooperatifleri Merkez Birliği (ORKOOP) ile işbirliği içerisinde çalışılacaktır.
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E- EKOTURİZM ÇALIŞMALARI
E.1- TOD Ekoturizm Grubu, bugüne kadar gerçekleştirdiği çalışmaları ile Derneğin
tanıtımında önemli bir görev üstlenmiştir. Grubun yaptığı yıllık gezi programlarında,
katılımcıların doğa eğitimine de ciddi katkı sağlamıştır. Bu özelliği göz önüne
alınarak, yeni dönemde söz konusu çalışmaların özellikle şubeler ve temsilcilikler
kanalıyla daha yaygın hale getirilmesi için çalışmalar yapılacaktır.
E.2- Özellikle İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik ekoturizm etkinlikleri
organize edilecek ve yanı sıra “TOD Doğa Okulu” kurulabilmesi için gerekli alt
yapılar hazırlanacaktır.
F- SOSYAL VE KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR
F.1- Yeniden düzenlenen Derneğimiz merkez binadaki; yönetim katı, faaliyetler katı,
çok amaçlı toplantı odası, kütüphane, lokal ve oturma salonundaki eksikliklere
yönelik yenileme çalışmalarına devam edilecektir.
F.2- Üyelerinin ihtiyaç ve beklentilerini kaliteli ve yeterli düzeyde karşılayacak
şekilde lokal, lokanta vb. tesislerin işletilmesine devam edilecektir.
F.3- TOD Merkez, Şubeler ve Temsilciliklerde derneğimiz üye ve ailelerine yönelik
sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlenecektir. Dernek salonlarının sanatsal
etkinliklerde kullanılmasına devam edilecektir.
F.4- Özellikle Orman Fakültelerindeki öğrenciler ve akademik çevrelere yönelik
ormancılık, çevre ve doğa temalı karikatür ve fotoğraf yarışmaları organize
edilecektir.
F.5- İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik ormancılık, çevre ve doğa temalı
ödüllü resim, şiir, karikatür vb. konularda yarışmalar organize edilecektir.
F.6- Gelenekselleştirilmesi düşünülen “Yılın Ormancısı” ve “Ormancılık Medya Ödül
Törenleri” törenleri organize edilecektir. Ayrıca, dernek üyeliğinde belirli süreleri
aşan üyelerimizi onurlandırmak üzere çeşitli ödüller ve şiltler verilecektir.
F.7- Medya ile işbirliği yapılarak, ormancılık alanında toplumu bilinçlendirme
çalışmaları gerçekleştirilecektir.
F.8- Derneğin faaliyetlerinin daha geniş kitlelere ve daha etkili bir biçimde
ulaşabilmesi için, bu konuda profesyonel destek alınacaktır.
F.9- Yerel idareler (valilik, kaymakamlık, belediye, muhtarlık) ile işbirliği yapılarak,
topluma yönelik, etkin bilinçlendirme çalışmaları gerçekleştirilecektir.
F.10- Çocuklar başta olmak üzere tüm toplumumuza; çevre, doğa ve orman
sevgisini kazandırmak ve geliştirmek için etkin çalışma yürütülecektir.
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G- TOD İKTİSADİ İŞLETMESİ
Türkiye Ormancılar Derneği İktisadi İşletmesi (TOD); Türkiye Ormancılar Derneği
Basın Yayın Dağıtım Amenajman Ağaçlandırma ve Her Türlü Ormancılık
Faaliyetleri ile Turizm ve Sosyal Tesisler iktisadi İşletmesi olarak kurulmuş ve
15.10.2003 tarih ve 5931 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanarak
faaliyete geçmiştir. Türkiye Ormancılar Derneği’ nin amaçlarına ve tüzüğüne uygun
olmak kaydıyla İktisadi İşletme esasları; Basın-Yayın-Dağıtım, Amenajman,
Ağaçlandırma, Proje, Her Türlü Ormancılık Faaliyetleri, Turizm, Sosyal Tesisler
kurmak ve/veya kurdurmak olarak belirlenmiştir.
Yukarıda açıklanan İktisadi İşletme esasları çerçevesinde;
G.1- Ekopark Tur. İnş. Tic. A.Ş. ile yapılan, yapım- İşletme ve Devretme ana
sözleşmesi ve eki protokol gereği iş ve işlemler titizlikle takip edilecektir.
G.2- İç ve dış kaynaklı projelerde yer alınması ve gerektiği takdirde STK’larla
konsorsiyum olarak katılım sağlanacaktır.
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