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ÖNSÖZ

Temel ilkeleri ve cumhuriyetçi gelenekleri ışığında ülke
ormancılığının ulusal çıkarlara, akla ve bilime uygun olarak
yapılandırılması görevini üstlenmiş olan Türkiye Ormancılar
Derneği, kamu yararı ilkesi doğrultusunda doğanın, çevrenin ve
ormanların korunması, doğal kaynakların çoğaltılması için gerekli
katkıları sağlama ve her türlü çabaları destekleme görevlerini
köklü tarihinde olduğu gibi bugün de yerine getirmeye kararlıdır.
Özellikle son yıllarda ülkemizde giderek artan doğayı, çevreyi ve
ormanları tahribe yönelik tehditlere karşı koyma sorumluluğunu
gerçekleştirmeye yönelik çaba ve çalışmalarının etkinliğinin
artırılması gerekliliğinin bilincindedir.
Bu anlayış çerçevesinde, üyelerinin ortak çalışmasıyla hazırlanan
bu strateji belgesinin, Derneğimiz çalışmalarının, ana amaçlarını
gerçekleştirme doğrultusunda belirlenen somut hedeflere ulaşmayı
sağlayacak şekilde planlanması, gerçekleştirilmesi ve sonuçlarının
gerçekkçi değerlendirilmesinde yol gösterecek bir çerçeve
oluşturması amaçlanmıştır.
Bu Stratejik Plan esas olarak, dernek tüzüğünde belirlenmiş
olan misyon, vizyon ve temel ilkeler doğrultusunda derneğimizin
amaçlarını, bu amaçlara ulaşma doğrultusunda üretilecek somut
sonuçları (stratejik hedefler) kapsamakta olup, ayrıca belirlenen
amaç ve hedeflerin ne düzeyde gerçekleştiğinin değerlendirilmesine
imkan sağlayacak performans göstergelerini de ortaya koymaktadır.
Son olarak belirlenen amaç ve hedeflere ulaşmak üzere
gerçekleştirilecek başlıca eylemler, hedefler itibariyle gösterilmiştir.

Strateji belgesinde ortaya konan amaç ve hedeflerin
gerçekleştirilmesine ilişkin izleme ve değerlendirmeler belirlenen
performans göstergelerine dayalı olarak yapılacak ve sonuçları
üyelerimizin bilgi ve takdirlerine sunulacaktır. Elde edilecek
deneyimler ve değerlendirme sonuçları, önümüzdeki dönemlerde
bu stratejik planımızın güncellenmesine, amaçlar ve hedeflere
ulaşmaya yönelik daha etkin çalışma planlarımızın hazırlanması ve
uygulanmasına katkı sağlayacaktır.
Stratejik planın hazırlanmasındaki değerli katkıları ile
derneğimizin ve ormancılığımızın geleceğine ve bu konudaki
çalışmalarımıza yön veren meslektaşlarımıza teşekkür eder, TOD
1. Stratejik Planının (2013-2022) başarılı bir süreç içerisinde
geçmesini dileriz.
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1. TÜRKİYE
ORMANCILAR
DERNEĞİ’NİN GÜÇLÜ
VE ZAYIF YÖNLERİ,
FIRSATLARI, TEHDİTLERİ
TOD’un güçlü, zayıf yönleri, fırsatları, tehditleri (GZFT) aşağıdaki
şekilde belirlenmiştir.

1.1 TOD kurumsal yapılanması ve kapasitesi ile ilgili
GZFT’ler.
Güçlü Yönler:
· Cumhuriyetle yaşıt köklü bir geçmişe sahip olması.

· Üye sayısı çokluğu, mesleğin değişik konularında uzmanlaşmış
üyelerinin bulunması.

· Üyelerinin ve temsilciliklerinin tüm ülke düzeyinde yaygınlığı.
· Bina ve tesis altyapısının olması.

· Gelir ve finansman alt yapısının olması.

· Değerli ormancılık belge ve dokümanlarına, kapsamlı bir
kütüphaneye sahip olması.
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Zayıf Yönler:
· Dernek üye yaş ortalamasının yüksek olması, genç üye sayısının
artırılması ihtiyacı.

· Genç meslektaşlar ve orman fakültesi öğrencileri arasında yeterince
tanınmaması.

· Üyelerinin dernek faaliyetlerine ilgi ve katkılarının yetersiz olması.
· Dernek temsilcilerinin beklenen etkinlikte çalışamaması.
· TOD “Danışma Kurulu”’nun etkinleştirilememesi.

· Şube ve Temsilciliklere yeterli maddi kaynak aktarılamaması.

· Tüzüğün örgütlenme ve seçimle ilgili hükümlerinin yetersizliği
Fırsatlar:
· Orman fakültelerinden her yıl çok sayıda öğrencinin mezun olması,
çok sayıda genç meslekdaşın bulunması.
Tehditler:
· Genel siyasi ve ekonomik anlayışın, örgütlenmeyi tehdit eden, meslek
örgütlerinin çalışmalarını zorlaştırıcı yönde baskı oluşturması.

1.2 Toplumda orman ve doğa bilinci ve sevgisinin
yayılması, ormancılar ile orman severler arasında
dayanışmanın güçlenmesi konularındaki GZFT’ler.
Güçlü Yönler:
· Sürekli yayın organının (dergisinin) bulunması.

· Kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği içinde olması.

· Benzer çalışma alanlarında faaliyet yürüten sivil toplum örgütleri ile
iyi ilişkileri, işbirliği ve önderlik etme potansiyeline sahip olması.
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Zayıf Yönler:
· WEB sayfasının yetersiz olması.

· Ormancılıkla ilgili tanıtıcı ve bilgilendirici yayınların azlığı.

· Medyanın ve çağın diğer iletişim araçlarının etkin kullanılmaması.

· Halkla ilişkiler konusunda dernekte herhangi bir birimin olmaması.
· Sivil toplum örgütleri ve mesleki gruplarla yeterli işbirliklerinin
olmaması.
Fırsatlar:
· Toplumda ormanların ve ormancılığın ülkenin sürdürülebilir
kalkınmasındaki ekolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel işlevleri
ve katkılarının önemi konusunda farkındalığının, doğa ve çevre
konusunda duyarlılığın artması.

1.3 Ormanlar ve ormancılıkla ilgili politika, strateji,
yasal ve kurumsal düzenlemelerle ilgili gelişmeleri
izleme, katkı sağlama, ormanların alanlarının
daraltılmasına, ormancılık amaçları dışında bilim
ve tekniğe aykırı kullanım ve yararlanmalarına
neden olacak girişimler ve eylemlerle mücadele
konularındaki GZFT’ler.
Güçlü Yönler:
· Bu konularda bilgili ve etkili dinamik üyelerinin bulunması.

· Üyelerinin, şube ve temsilciliklerinin tüm ülke düzeyinde yaygınlığı.
· Mevzuat yönlendirme ve ormancılık kurum ve kuruluşları
ilişkilerinde önemli deneyime sahip olması.
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Zayıf Yönler:
· Meslekle ilgili gelişmeleri yakından izlemedeki yetersizlikler.

· Ormancılığı ilgilendiren politika, strateji, yasal ve kurumsal
düzenleme ve değişiklik çalışmalarını izleme, katkı sağlama, olumsuz
etki ve tehdit oluşturanlarla mücadele konularındaki yetersizlikler.
· Ormancılıkla ilgili konularda görüş oluşturmadaki yetersizlikler.
· Gündem belirlemede yetersiz kalma.

· Ormancılık sorunlarının düzenlenecek paneller, sempozyumlarda
yeterince tartışılmasını sağlamada yetersizlik.
· Ormancılık alanındaki diğer sivil toplum ve demokratik
kitle örgütleri ile ilişki ve işbirliğinin yetersiz olması,
kurumsallaştırılamaması.
· Medya kuruluşları ile ilişkilerinin yeterli olmaması.
· Bilim kuruluşları ile işbirliğinin yetersiz olması.

· Ormancılık alanında diğer ülkeler ve uluslarası kurum ve
kuruluşlarla ilişkilerin ve işbirliğinin yeterince geliştirilememesi.
Fırsatlar:
· Toplumda artan çevre ve doğa bilinci ve duyarlılık.

· Medyanın bu amaca dönük çalışmalara ilgisi ve katkı sağlama
potansiyeli.
· İşbirliği yapılabilecek çok sayıda STK’nın bulunması.
Tehditler:
· Orman idaresinin derneği ve kendinden farklı görüşleri savunan
meslek kuruluşları ve STK’ını bu süreçlere ve çalışmalara katmama
yönündeki tutum ve davranışları.
· İşbirliği yapılabilecek medya kuruluşları üzerindeki oluşan siyasi
baskı.

· Çevreye ve ormana zarar veren politika, strateji ve uygulamaları
isteyen ve destekleyen güçlü kurumlar ve kişilerin (büyük sermaye
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grupları, küresel sermaye yerli işbirlikçileri, vb.) orman idaresi
üzerindeki artan etkileri ve baskıları.

· Hızla büyüyen orman ürünleri sanayiinin artan odun hammaddesi
talebi ve baskısı.
· Hızlı şehirleşme ve turizm gelişiminin orman alanları üzerindeki
talep ve baskıları.

1.4 Ormancılık bilim ve tekniğinin ilerlemesine,
kültür ve eğitiminin güçlenmesine katkı sağlama
konusundaki GZFT’ler.
Güçlü Yönler:
· Derneğin Bilim Kurulu’nun ve çalışma gruplarının bulunması

· Ormancılık konularında bilimsel araştırma ve eğitim kurumlarında
çalışmakta olan çok sayıda üyesinin bulunması..
Zayıf Yönler
· Dernek amaçlarına hizmet eden araştırma ve eğitim çalışmalarını
desteklemede yetersizlikler.
· Derneğin bilimsel yayınlarının azlığı.

· Özellikle genç meslektaşlara yönelik eğitici çalışmaların yetersizliği
Fırsatlar:
· Ormancılığın değişik konularında işbirliği yapılabilecek ve TOD
çalışmalarına katkı sağlayabilecek çok sayıda üniversiteler, eğitim ve
araştırma kurumunun bulunması.

· Köklü bir sivil toplum kuruluşu olarak ormancılık eğitim ve
araştırma kurumlarının akreditasyonunda fiilen görev alma şansına
sahip olması.

5

TÜRKİYE ORMANCILAR DERNEĞİ STRATEJİK PLANI

Tehditler:
· Siyasi çıkarlara ters düşebilen bilimsel bulgu ve önerilerin iktidarlarca
takdir edilmemesi, uygulanmaması.

1.5 Üyelerinin demokratik haklarının kollanması,
genişletilmesi, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının
karşılanması konusundaki GZFT’ler.
Güçlü Yönler:
· Üyelerine bir araya gelebileceği bina ve sosyal tesis olanaklarına sahip
olması.
· Üyeleriyle dernek yayın organı vasıtasıyla iletişim kurma, beklenti ve
görüşlerini ifade edebilme olanağı.
· Yaşil gece ve benzeri geleneksel sosyal ve kültürel etkinliklerinin
bulunması.
· Antalya Rixos tesislerinde üyelerine tatil ve toplantı olanağı
sağlayabilme.
Zayıf Yönler:
· Dernek yayın organının üyelerin ihtiyacını karşılaması konusunda
yeterli olmaması.
· Üyelerin dernek yayın organına yeterince ilgi göstermemesi.
· Üyelerinin haklarını koruma konusundaki yetersizlikler.
Fırsatlar:
· Üyelerinin demokratik ve özlük haklarının korunması konusunda
desteğin önemli bir ihtiyaç durumunda olması.
Tehditler:
· Ormancılık örgütündeki liyakata dayanmayan terfi, atama ve yer
değiştirmeler.
6
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2. MİSYON, TEMEL
İLKELER, VİZYON
MİSYON:
Ormanlarımızın ve doğal varlıklarımızın korunması ve toplum
yararına yönetilmesi için izleme, değerlendirme, geliştirme,
yönlendirme çalışmalarını gerçekleştirmek, toplumda orman ve
doğa sevgisi ve bilincini geliştirmek, ormanlar için tehdit ve
tehlike oluşturacak her türlü tasarruf ve eyleme karşı durmak,
üyelerinin hak ve yararlarını korumak ve geliştirmektir.

İLKELER (TEMEL DEĞERLER)
· Toplum yararı
· Gönüllülük

· Katılımcılık
· Bilimsellik
· Kalite

· Saydamlık

· Hesap verebilirlik
· Sürdürülebilirlik

· Küresel sorumluluk

VİZYON
Bilimin rehberliğinde; orman, çevre ve doğal varlıklara sahip
çıkan saygın, etkin, üyesi olmaktan onur duyulan bir dernek
olmak.
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3. AMAÇLAR
(1) Ülkede orman ve doğa sevgisi ve bilincinin yayılmasına,
kökleşmesine, üyelerinin ve toplumun bilinçlendirilmesine,
ormancılar ve orman severler arasında bağlılık ve
dayanışmanın güçlenmesine katkı sağlamak.
(2) Ormanlar ve ormancılık ile ilgili politika, strateji, yasal ve
kurumsal düzenleme çalışmalarını yakından izlemek, katkı
sağlamak, orman alanlarının daraltılmasına, ormancılık
amaçları dışında bilim ve tekniğe aykırı yönetimine, kullanım
ve yararlanmasına neden olacak her türlü düzenleme ve
girişimi önlemeye yönelik çalışmaları gerçekleştirmek.
(3) Ormancılık kültürünün, bilim ve tekniğinin gelişmesine katkı
sağlamak.
(4) Üyelerinin demokratik haklarını korumak, sosyal ve kültürel
ihtiyaçlarının karşılanmasını desteklemek.
(5) Derneğin örgütlenmesi ve kurumsal kapasitesini
güçlendirmek.
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4. HEDEFLER,
PERFORMANS
GÖSTERGELERİ
Amaç 1: Ülkede orman ve doğa sevgisi ve bilincinin
yayılmasına, kökleşmesine, üyelerinin ve toplumun
bilinçlendirilmesine, ormancılar, ve orman severler arasında
bağlılık ve dayanışmanın güçlenmesine katkı sağlamak.
Hedef 1.1: Derneğin WEB sitesini daha zengin ve etkin hale
getirmek, yararlanların sayısını artırmak.
Gösterge 1.1.1: WEB sayfasına giren ve yararlanan kişi sayısı
ve artış oranı (%).
Hedef 1.2: Derneğin yayın politikasını ve Orman ve Av Dergisini
geliştirmek suretiyle üyeler ve doğaseverlerle iletişimi etkinleştirmek.
Gösterge 1.2.1: Orman ve Av Dergisi abone ve dağıtım
sayılarındaki artış (sayı ve %).
Hedef 1.3: Mesleğimizin geçmişten günümüze gelen belge ve bilgileri
kapsayan bir arşiv (kurumsal hafıza) oluşturmak, üyelerin, diğer
kurumların ve kamuoyunun yararlanmasına sunmak.
Gösterge 1.3.1: Arşive giren ve yararlanan kişi, kurum sayısı.
Hedef 1.4: Doğa severler için ekoturizm ve doğa eğitimi etkinliklerini
geliştirmek, yaygınlaştırmak.
9
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Gösterge 1.4.1: TODEG merkez ile şube ve temsilcilikleri
tarafından düzenlenen ekotur ve katılıcı sayıları ve bu
sayılardaki artış oranları.
Hedef 1.5: Toplumda ve çocuklarda doğa ve orman sevgisinin
geliştirilmesine yönelik çalışmaların etkinliğini artırmak.
Gösterge 1.5.1: Düzenlenen etkinliklerin ve bunlardan
yararlananların sayısı.

Amaç 2: Ormanlar ve ormancılık ile ilgili politika, strateji,
yasal ve kurumsal düzenleme çalışmalarını yakından
izlemek, katkı sağlamak, orman alanlarının daraltılmasına,
ormancılık amaçları dışında bilim ve tekniğe aykırı
yönetimine, kullanım ve yararlanmasına neden olacak her
türlü düzenleme ve girişimi önlemeye yönelik çalışmaları
gerçekleştirmek.
Hedef 2.1: Anayasa, yasa ve yönetmeliklerde ve kurumsal
yapılanmada yapılmak istenen değişiklikleri yakından izlemek,
ormanlar ve doğal varlıklar üzerinde zarar ve tehdit oluşturacak
olanlarla mücadele etmek.
Gösterge 2.1.1: Dernek tarafından görüş bildirilen, katkı
sağlanan mevzuat düzenleme vb çalışma sayısı.
Gösterge 2.1.2: Yasa ve diğer mevzuatla ilgili olarak açılan dava
sayısı.
Gösterge 2.1.3: Bu amaçla düzenlenen TV programı, panel,
seminer, basılan ve dağıtılan broşür, kitapçık sayısı, vb.
Gösterge 2.1.4: Bu konulardaki mücadelede yakın dayanışma
ve işbirliği sağlanan STK ve diğer kurum ve kuruluşların sayısı.
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Hedef 2.2: Ormancılık politikaları, stratejileri ve kurumsal
yapılanması ile ilgili konulardaki düzenleme çalışmalarını yakından
izlemek, katkı sağlamak, ormanlar üzerinde zarar ve tehdit
oluşturacak, bilim ve tekniğe aykırı olanlarla mücadele etmek.
Gösterge 2.2.1: Dernek tarafından katkı, görüş ve tenkid
sağlanan ormancılık ve ilgili diğer sektörlerdeki ulusal politika,
strateji, planlama çalışması sayısı.
Gösterge 2.2.2: Bu çalışmalara dernek adına aktif olarak
katılan ve katkı sağlayan üye ve uzman sayısı.

Amaç 3: Ormancılık kültürünün, bilim ve tekniğinin
gelişmesine katkı sağlamak.
Hedef 3.1: Dernek amaçları ve hedefleri ile ilgili konularda, ana
sorun ve tehditlerin çözümüne yönelik bilimsel çalışmaları ve projeleri
desteklemek.
Gösterge 3.1.1: TOD tarafından desteklenen araştırma sayısı.
Gösterge 3.1.2: Düzenlenen bilimsel toplantı sayısı (yılda en
az bir toplantı).
Hedef 3.2: Ormancılık eğitim ve araştırma kuruluşlarının
akreditasyonunda görev almak, katkı sağlamak.
Gösterge 3.2.1: Akreditasyonu yapılan/devam eden eğitim,
araştırma kuruluşu sayısı.
Hedef 3.3: Uluslararası sertifikalandırma, örgün izleme ve
raporlama konularında görev yüklenmek, alt yapı oluşturmaya katkı
sağlamak.
Gösterge 3.2.2: Derneğin katkı sağladığı sertifikalandırma
çalışması sayısı.
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Amaç 4: Üyelerin demokratik haklarının korunmasını,
sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanmasını
desteklemek.
Hedef 4.1: Üyelerin demokratik haklarının korunmasını desteklemek.
Gösterge 4.1.1: Haklarının korunması konusunda dernek
(Hukuk komisyonu) tarafından destek sağlanan üye ve
meslekdaş sayısı.
Hedef 4.2: Dernek sosyal tesislerini (lokal, lokanta, kütüphane, vb.)
üyelerinin hizmet ihtiyaç ve beklentilerini yeterli ve kaliteli düzeyde
sağlayacak şekilde yönetmek, üyeler için sosyal ve kültürel etkinlikler
düzenlemek.
Gösterge 4.2.1: Sosyal tesislerini kullanan üye sayısı ve artış
oranı, üye çoğunluğunun memnuniyeti.
Gösterge 4.2.2: Dernek sosyal ve kültürel etkinliklerine katılan
üye aile sayısı.

Amaç 5: Örgütlenme ve kurumsal kapasiteyi
güçlendirmek.
Hedef 5.1: Dernek mevzuatında ve kurumsal yapılanmasında gerekli
düzenleme ve geliştirmeleri yapmak.
Gösterge 5.1.1: Derneğin Hukuk Komisyonunun kurulması.
Gösterge 5.1.2: Merkezde ve diğer illerde oluşturulan çalışma
grupları ve bu gruplarda yer alan uzman sayısı.
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Hedef 5.2: Dernek ilkelerine saygılı ve katkı sağlayacak seçkin genç
üyeleri derneğe kazndırmak, genç üye ve meslekdaşların eğitimini
sağlamak.
Gösterge 5.2.1: Son üç yıl içinde derneğe kaydı yapılan genç
üye sayısı.
Gösterge 5.2.2: Genç üye ve meslekdaşlar için düzenlenen
eğitim sayısı ve bu eğitimlerden yararlanan genç meslekdaş
sayısı.
Hedef 5.3: Orman Fakülteleri öğrencileri arasında derneğin
tanınırlık ve etkinliğini artırmak, “Öğrenci Dayanışma ve İletişim
Sistemi”’nin gelişimini sağlamak.
Gösterge 5.3.1: Fakülteler içinde oluşturulan dernek
temsilcilik sayısı.
Gösterge 5.3.2: Dernek etkinliklerine katılan öğrenci sayısı.
Hedef 5.4: Derneğin uluslararası ilişkilerini geliştirmek, bu amaçla
derneğin temel hedef ve ilkeleri çerçevesinde uygun uluslararası
ormancılık kuruluşları ile işbirliğini geliştirmek, ortak projeler ve
etkinlikler gerçekleştirmek.
Gösterge 5.4.1: Üye olunan uluslararası kurum sayısı.
Gösterge 5.4.2: Katılınan ve temsil edilen uluslarası toplantı
sayısı.
Gösterge 5.4.3: Ulusal ve uluslarası kuruluşlar işbirliği ile
yürütülen proje sayısı.
Hedef 5.5: Dernek İktisadi İşletmesini geliştirmek, gelirlerini
artırmak.
Gösterge 5.5.1: Dernek İktisadi İşletmesi yıllık geliri ve artış
oranı.

13
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5. AMAÇLAR VE
HEDEFLER İTİBARİYLE
ANA EYLEMLER
Amaç 1: Ülkede orman ve doğa sevgisi ve bilincinin
yayılmasına, kökleşmesine, üyelerinin ve toplumun
bilinçlendirilmesine, ormancılar, ve orman severler arasında
bağlılık ve dayanışmanın güçlenmesine katkı sağlamak.
Hedef 1.1: Derneğin WEB sitesini daha zengin ve etkin hale
getirmek, yararlanların sayısını artırmak.
Eylem 1.1.1: WEB sitesinde sosyal medya paylaşımını içeren
bir link oluşturma.
Eylem 1.1.2: Ulusal medyada meslek ve ormanlarla ilgili
çıkacak tüm önemli haber ve bilgileri düzenli olarak izlme,
arşivleme, WEB’de yayınlama.
Eylem 1.1.3: Önceki dönemlerde yayınlanmış dergi ve diğer
yayınları tarayıp bilgisayar ortamına koyma, WEB’ten bunlara
ulaşımı sağlama.
Eylem 1.1.4: Dernek WEB sitesinde orman fakültesi
öğrencilerinin görüşlerini yazabilmelerini, tartışabilmelerini
sağlayan bir bölüm ile ilk öğretim öğrencileri için bilgi sağlayan
bir bölüm oluşturma.
Hedef 1.2: Derneğin yayın politikasını ve Orman ve Av Dergisini
geliştirmek suretiyle üyeler ve doğaseverlerle iletişimi etkinleştirmek.
14

TÜRKİYE ORMANCILAR DERNEĞİ STRATEJİK PLANI

Eylem 1.2.1: Yayınların niteliğini geliştirmek için bilim
kurulunu daha etkin hale getirme.
Eylem 1.2.2: Dergiyi TOD üyeleri yanı sıra geniş kitlelere
(ilgili kamu kurumları, STK’lar, mahkeme başkanlıkları, siyasi
partiler, medya, basın ve diğer örgütler vb.) ulaştırma.
Eylem 1.2.3: Dergide orman fakültesi öğrencileri için özel bir
bölüm oluşturma, fakülte öğrencilerini bu amaçla teşvik etme.
Eylem 1.2.4: Önemli konularda dernek görüşlerinin anında
üyelerimize ve kamuoyuna aktarılabilmesi için tek sayfalık özel
bülten çıkarma.
Hedef 1.3: Mesleğimizin geçmişten günümüze gelen belge ve bilgileri
kapsayan bir arşiv (kurumsal hafıza) oluşturmak, üyelerin, diğer
kurumların ve kamuoyunun yararlanmasına sunmak.
Eylem 1.3.1: Geçmişten günümüze ormancılıkla ilgili önemli
bilgi ve belgeleri derleme, inceleme, ormancılık arşivi oluşturma.
Hedef 1.4: Doğa severler için ekoturizm ve doğa eğitimi etkinliklerini
geliştirmek, yaygınlaştırmak.
Eylem 1.4.1 Merkez, şube ve temsilcilikler tarafından
ekoturizm turları düzenleme.
Eylem 1.4.2 TODEG ekoturizm etkinlikleri sırasında sağlanan
orman, doğa ve diğer eğitimlerin kapsam ve içeriklerini
geliştirme.
Eylem 1.4.3 Ülkemizin uygun bir yerinde orman içinde Doğa
Okulu açılması için gerekli alt yapıyı oluşturma.
Hedef 1.5: Toplumda ve çocuklarda doğa ve orman sevgisinin
geliştirilmesine yönelik çalışmaların etkinliğini artırmak.
Eylem 1.5.1 Medya işbirliği ile toplumu bilgilendirme ve
bilinçlendirme çalışmalarını gerçekleştirme, bu çalışmaların
15
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etkinliğini artırmak için profesyonel destek alma, medya ödül
törenleri düzenleme.
Eylem 1.5.2 Derneğin tarihsel gelişimi, amaçları, hedefleri ve
etkinliklerini tanıtıcı materyalleri (rozet, afiş, stiker, tanıtım
filmi, vb.) hazırlama ve dağıtma.
Eylem 1.5.3 Çocuklar ve gençlere yönelik, sosyal duyarlılığı
olan sanatsal faaliyetler (sergi, film, tiyatro, ödüllü resim,
afiş, şiir, yazı yarışmaları, vb.) düzenleme, bu tür etkinliklere
sponsorluk yapma.
Eylem 1.5.4 Okullarda konferanslar, seminerler düzenleme.
Eylem 1.5.5
kutlama.

Dünya Ormancılık Gününü etkin bir şekilde

Eylem 1.5.6 Yerel idarelerle (valilik, kaymakamlık, belediye)
işbirliği ile toplumu bilgilendirme ve bilinçlendirme
etkinliklerini gerçekleştirme.
Eylem 1.5.7 ORKOOP işbirliği ile orman köylülerinin
bilinçlendirilmesine yönelik çalışmaları gerçekleştirme.

Amaç 2: Ormanlar ve ormancılık ile ilgili politika, strateji,
yasal ve kurumsal düzenleme çalışmalarını yakından
izlemek, katkı sağlamak, orman alanlarının daraltılmasına,
ormancılık amaçları dışında bilim ve tekniğe aykırı
yönetimine, kullanım ve yararlanmasına neden olacak her
türlü düzenleme ve girişimi önlemeye yönelik çalışmaları
gerçekleştirmek.
Hedef 2.1: Anayasa, yasa ve yönetmeliklerde ve kurumsal
yapılanmada yapılmak istenen değişiklikleri yakından izlemek,
ormanlar ve doğal varlıklar üzerinde zarar ve tehdit oluşturacak
olanlarla mücadele etmek.
16
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Eylem 2.1.1 Dernekte oluşturulacak hukuk komitesi
tarafından Anayasa, yasa ve diğer mevzuat değişiklik girişim
ve çalışmalarının yakından izleme, ormanlar üzerinde tehdit
oluşturan düzenlemelere karşı iptal davası açma.
Eylem 2.1.2 Anayasa değişikliği konusunda derneğin görüş ve
önerilerini sağlayan bilgi dosyası, broşür ve kitapçığı en kısa
sürede hazırlama ve ilgili kuruluşlara ve paydaşlara ulaştırma.
Eylem 2.1.3 İlgili STKlar ve diğer kurumlar işbirliği ile
kamuoyunun bilgilenmesini ve desteğini sağlamaya yönelik
çalışmaları gerçekleştirme.
Hedef 2.2: Ormancılık politikaları, stratejileri ve kurumsal
yapılanması ile ilgili konulardaki düzenleme çalışmalarını yakından
izlemek, katkı sağlamak, ormanlar üzerinde zarar ve tehdit
oluşturacak, bilim ve tekniğe aykırı olanlarla mücadele etmek.
Eylem 2.2.1 Bu amaçla, izleme, değerlendirme, katkı sağlama
ve mücadele çalışmalarını yürütmek ve desteklemek üzere
çalışma gruplarını oluşturma..
Eylem 2.2.2 Güncel ana sorun konularında dernek
görüşümüzün anında üyelerimize ve ilgili kurumlara (kamu
kurumları, mahkeme başkanlıkları, siyasi partiler, STKlar,
medya, vb.) aktarılabilmesi için özel bülten, el kitapçığı, broşür,
afiş ve benzeri yayın ve dokümanları hazırlama ve dağıtma.
Eylem 2.2.3 TV programlarına katılma, gazete ve dergilerde
bildiri, yazı ve haberler yayınlama, çalıştay, sempozyum ve
paneller, düzenleme.
Eylem 2.2.4 Su kaynaklarından faydalanmaya yönelik HES
ve benzeri çalışmaların ve izinlerin, ormanlar, diğer doğal
kaynaklar ve orman yörelerinde yaşayan halk üzerindeki
olumsuz etkilerini önlemek amacıyla ve ilgili kuruluşlarla
işbirliği ile değerlendirme, bilgilendirme ve diğer uygun çalışma
ve girişimleri gerçekleştirme.
17
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Amaç 3: Ormancılık kültürünün, bilim ve tekniğinin
gelişmesine katkı sağlamak.
Hedef 3.1: Dernek amaçları ve hedefleri ile ilgili konularda, ana
sorun ve tehditlerin çözümüne yönelik bilimsel çalışmaları ve projeleri
desteklemek.
Eylem 3.1.1 Dernek amaç ve hedefleri açısından öncelikli
araştırma ihtiyaçlarını belirleme, uygun kurumlar ve uzmanlar
ile temas kurarak bu konulardaki araştırmaları teşvik etme,
finans ve diğer destekleri sağlama.
Eylem 3.1.2 Dernek amaç ve hedefleri açısından önemli
araştırma sonuçlarını dergi ve WEB sayfasında yayınlama,
üyeler ve diğer paydaşlara ulaştırma.
Eylem 3.1.3 Her yıl öncelikli ormancılık konularında en az bir
bilimsel toplantı düzenleme.
Eylem 3.1.4 Türkiye ormancılığının önemli ve öncelikli
sorunları konusunda Bilim Kurulu tarafından hazırlanacak ve
üyelerimizin katkıları da alındıktan sonra son şekli verilecek
kapsamlı bir raporu TOD görüşü olarak yayınlama.
Hedef 3.2: Ormancılık eğitim ve araştırma kuruluşlarının
akreditasyonunda görev almak, katkı sağlamak.
Eylem 3.2.1 Ormancılık eğitim ve araştırma kuruluşlarının
akreditasyonunda (MÜDEK, ZUDEK, vb.) görev almak için
girişimlerin ve alt yapı oluşturma çalışmalarını başlatma.
Eylem 3.2.2 Uygun eğitim ve araştırma kurumlarımızın
akreditasyonu için gerekli temas ve çalışmaları yapma.
Hedef 3.3: Uluslararası sertifikalandırma, örgün izleme ve
raporlama konularında görev yüklenmek, alt yapı oluşturmaya katkı
sağlamak.
18
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Eylem 3.3.1 Uluslararası sertifikasyon kurumlarıyla temas
ve girişimleri gerçekleştirme (orman yönetiminin, orman
ürünlerinin sertifikasyonu, vb. amaçlarla).

Amaç 4: Üyelerin demokratik haklarının korunmasını,
sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanmasını
desteklemek.
Hedef 4.1: Üyelerin demokratik haklarının korunmasını desteklemek.
Eylem 4.1.1: Şube ve temsilciliklerde bu konularda dönemsel
toplantılar yapma. Özellikle kamuda çalışan ve haksız tayin ve
hak ihlallerine uğrayan üye ve meslektaşlarımıza dernek hukuk
bürosu vasıtasıyla destek sağlama.
Eylem 4.1.2: TOD Web sayfası ve dergisinde öğrenci ve yeni
mezun meslektaşlara yararlı bilgi ve bilgilendirmeleri sağlama
(iş olanakları, güncel iş ilanları, vb.).
Eylem 4.1.3 Başarılı meskedaşlarımızı ve belirli hizmet
sürelerini aşan üyelerimizi onurlandırmak üzere şilt veya
ödüller verme.
Eylem 4.1.4 Öğrenciler ve akademik çevreler için ödüllü
yarışmalar (resim, karikatür, fotoğraf yarışması vb.)
düzenlenleme.
Eylem 4.1.5 Derneğimiz adına ve mesleğimize emeği geçenler
için orman oluşturma.
Eylem 4.1.6 Taşradan gelen üyelere Ankarada resmi
kurumlardaki (hastaneler, vb.) iş ve işlemlerinde yardımcı olma,
bu amaçla gerekli altyapıyı oluşturma.
Hedef 4.2: Dernek sosyal tesislerini (lokal, lokanta, kütüphane, vb.)
üyelerinin hizmet ihtiyaç ve beklentilerini yeterli ve kaliteli düzeyde
sağlayacak şekilde yönetmek, üyeler için sosyal ve kültürel etkinlikler
düzenlemek.
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Eylem 4.2.1 Dernek merkez binasında yönetim katı, faaliyetler
katını, çok amaçlı yönetim toplantı odasını, kütüphane, lokal ve
oturma salonunu geliştirme, güncel gereksinimleri daha verimli
karşılayacak hale getirme.
Eylem 4.2.2 Dernek tesislerini (lokal, lokanta, vb.) üyelerinin
ihtiyaç ve beklentilerini yeterli ve kaliteli düzeyde sağlayacak
şekilde işletme.
Eylem 4.2.3 Dernek üyelerinin Rixos Otelinde tatil
olanaklarından yararlanmasını adil ve şeffaf şekilde sağlama.
Eylem 4.2.4 Merkez ve taşrada Yeşil Gece ve benzeri
organizasyonları gerçekleştirme.

Amaç 5: Örgütlenme ve kurumsal kapasiteyi
güçlendirmek.
Hedef 5.1: Dernek mevzuatında ve kurumsal yapılanmasında gerekli
düzenleme ve geliştirmeleri yapmak
Eylem 5.1.1 Dernekte yasa ve mevzuat değişiklikleri ile
ilgili gündemi ve çalışmaları yakından takip edecek Hukuk
Komisyonu’nun (bürosu) oluşturma.
Eylem 5.1.2 Danışma kurulu, şube ve temsilcilikler çalışma
yönetmeliğini güncel koşullara uygun hale getirme.
Eylem 5.1.3 Dernek danışma kurulu çalışmalarını
etkinleştirmeye yönelik tedbirleri alma.
Eylem 5.1.4 Merkez, şube ve temsilciliklerde ormancılığımızın
ana konularında, uzman üye ve elemanların yer aldığı çalışma
gruplarını oluşturma.
Eylem 5.1.5 Şube ve temsilcilikler tarafından kendi yörelerinde
örgütlenme ve kurumsal kapasiteyi güçlendirme çalışmalarını
gerçekleştirme.
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Eylem 5.1.6 Bir anket formu düzenleyerek Dernek üye
profilinini çıkarma, üyeler bazında potansiyeli belirleme,
ormancığın değişik alanları itibariyle uzmanlar listelerini
oluşturma.
Hedef 5.2: Dernek ilkelerine saygılı ve katkı sağlayacak seçkin genç
üyeleri derneğe kazandırmak, genç üye ve meslekdaşların eğitimini
sağlamak.
Eylem 5.2.1 Henüz üye olmayan meslektaşlarla iletişim
kurabilmek amacıyla toplantılar düzenleme, anket çalışmaları
yapma.
Eylem 5.2.2 Yeni mezun meslekdaşlar arasından dernek
ilkelerine saygılı ve derneğe katkı sağlayabilecek olanları
belirleme ve derneğe üye kaydetme.
Eylem 5.2.3 Genç, yeni mezun meslekdaşları bilirkişilik ve
diğer mesleki konularda eğitme.
Hedef 5.3: Orman Fakülteleri öğrencileri arasında derneğin
tanınırlık ve etkinliğini artırmak, “Öğrenci Dayanışma ve İletişim
Sistemi”’nin gelişimini sağlamak.
Eylem 5.3.1 Orman fakültelerinde toplantı, konferans,
sempozyumlar düzenleme, anket çalışmaları yapma, mesleki
gezi olanakları ve destekleri sağlama.
Eylem 5.3.2 Orman Fakülteleri, mezuniyet törenlerine ve diğer
etkinliklerine merkez ve şube yönetim kurulu veya temsilcilikler
düzeyinde düzenli olarak katılma.
Eylem 5.3.5 Orman fakültelerinde öğrencilere burs sağlama,
tez çalışmalarını destekleme, öğrenci derneklerine maddi katkı
yapma, kayıt zamanında stand açma, vb.).
Hedef 5.4: Derneğin uluslararası ilişkilerini geliştirmek, bu amaçla
derneğin temel hedef ve ilkeleri çerçevesinde uygun uluslararası
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ormancılık kuruluşları ile işbirliğini geliştirmek, ortak projeler ve
etkinlikler gerçekleştirmek.
Eylem 5.4.1 Uygun uluslarası ormancılık kuruluş ve
birliklerine üye olma.
Eylem 5.4.2 Dünya Ormancılık Kongresi ve benzeri önemli
uluslarası ormancılık süreçleri ve toplantılarını izleme, uygun
olanlara katılma, katkı sağlama.
Eylem 5.4.3 Avrupa’daki ormancılık kuruluşları ile geçmişteki
karşılıklı ziyaret ilişkilerini yeniden canlandırma.
Eylem 5.4.4 Uygun uluslararası kuruluşlar (UNDP, FAO, EFI,
AB, vb) işbirliği ile; ormancılık bilim ve tekniğinin gelişmesine,
diğer ülkelerle bilgi ve deneyimlerimizin paylaşımına, genç
meslektaşların eğitim ve işlendirilmesine, katkı sağlayacak
projeler hazırlama, uygulama, destek ve katkı sağlama.
Hedef 5.5 Dernek İktisadi İşletmesini geliştirmek, gelirlerini
artırmak.
Eylem 5.5.1
alma.

İktisadi işletmeye kalite yönetim sistemi belgesi

Eylem 5.5.2 Dernek amaçlarına hizmet edecek kitap ve
broşürleri basma, satma, dağıtma.
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6. TOD’UN ETKİNLİK
ALANI İLE İLGİLİ
KESİMLER, KURULUŞLAR
1. Orman ve Su İşleri Bakanlığı.
2. OGM.
3. Ormancılıkla ilgili eğitim ve araştırma kuruluşları.
4. Ormancılıkla ilgili diğer Bakanlıklar ve kamu kurum ve
kuruluşları.
5. İlgili meslek örgütleri.
6. İlgili sivil toplum kuruluşları.
7. Orman köylüleri kalkındırma kooperatifleri (merkez ve bölge
birlikleri).
8. Siyasi Partiler
9. Medya kuruluşları.
10. Doğaseverler.
11. Okullar ve Öğrenciler.
12. Köy muhtarları
13. Belediyeler
14. Sanayi kuruluşları.
15. Uluslararası ormancılıkla ilgili meslek kuruluşları ve sivil toplum
kuruluşları.
İlkesel olarak, gelişen koşullar ve yasal değişikliklerin ışığı
altında, bu planda uygun ve gerekli revizyonlara gidilecektir.
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1.

Amaç

Eylem

Amaç, Hedef, Gösterge, Eylem Tanımları

Ülkede orman ve doğa sevgisi ve bilincinin yayılmasına,
kökleşmesine, üyelerinin ve toplumun bilinçlendirilmesine,
ormancılar, ve orman severler arasında bağlılık ve dayanışmanın
güçlenmesine katkı sağlamak.
H-1.1 Derneğin WEB sitesini daha zengin ve etkin hale getirmek,
yararlanların sayısını artırmak.
E.1.1.1 WEB sitesinde sosyal medya paylaşımını içeren bir
link oluşturma.
E.1.1.2 Ulusal medyada meslek ve ormanlarla ilgili çıkacak
tüm önemli haber ve bilgileri düzenli olarak izleme,
arşivleme, WEB’de yayınlama.
E.1.1.3 Önceki dönemlerde yayınlanmış dergi ve diğer
yayınları tarayıp bilgisayar ortamına koyma,
WEB’ten bunlara ulaşımı sağlama.
E.1.1.4 Dernek WEB sitesinde orman fakültesi öğrencilerinin
görüşlerini yazabilmelerini, tartışabilmelerini
sağlayan bir bölüm ile ilk öğretim öğrencileri için
bilgi sağlayan bir bölüm oluşturma.
H-1.2 Derneğin yayın politikasını ve Orman ve Av Dergisini
geliştirmek suretiyle üyeler ve doğaseverlerle iletişimi
etkinleştirmek.

Hedef

Kurumsal Sorumluluklar
Eylemin
İşbirliği
Birincil
Başlangıç Tamamlama
yapacak
derecede
ve katkı
tarihi
tarihi
sorumlusu
sağlayacaklar

TOD EYLEM PLANI (ÖRNEK) 9.3.2013

25

Yayınların niteliğini geliştirmek için bilim kurulunu
daha etkin hale getirme.
E.1.2.2 Dergiyi TOD üyeleri yanı sıra geniş kitlelere (ilgili
kamu kurumları, STK’lar, mahkeme başkanlıkları,
siyasi partiler, medya, basın, vb.) ulaştırma.
E.1.2.3 Dergide orman fakültesi öğrencileri için özel bir bölüm
oluşturma, fakülte öğrencilerini bu amaçla teşvik etme.
E.1.2.4 Önemli konularda dernek görüşlerinin anında
üyelerimize ve kamuoyuna aktarılabilmesi için tek
sayfalık özel bülten çıkarma.
H-1.3 Mesleğimizin geçmişten günümüze gelen belge ve bilgileri
kapsayan bir arşiv (kurumsal hafıza) oluşturmak, üyelerin,
diğer kurumların ve kamuoyunun yararlanmasına sunmak.
Geçmişten günümüze ormancılıkla ilgili önemli
E.1.3.1 bilgi ve belgeleri derleme, inceleme, ormancılık arşivi
oluşturma.
H-1.4 Doğa severler için ekoturizm ve doğa eğitimi etkinliklerini
geliştirmek, yaygınlaştırmak.
Merkez, şube ve temsilcilikler tarafından ekoturizm
E.1.4.1
turları düzenleme.
TODEG ekoturizm etkinlikleri sırasında sağlanan
E.1.4.2 orman, doğa ve diğer eğitimlerin kapsam ve
içeriklerini geliştirme.
Ülkemizin uygun bir yerinde orman içinde Doğa
E.1.4.3
Okulu açılması için gerekli alt yapıyı oluşturma.

E.1.2.1
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1.

Amaç

Eylem

Amaç, Hedef, Gösterge, Eylem Tanımları

E.1.5.6

E.1.5.5

Dünya Ormancılık Gününü etkin bir şekilde
kutlama.
Yerel idarelerle (valilik, kaymakamlık, belediye)
işbirliği ile toplumu bilgilendirme ve bilinçlendirme
etkinliklerini gerçekleştirme.

H-1.5 Toplumda ve çocuklarda doğa ve orman sevgisinin
geliştirilmesine yönelik çalışmaların etkinliğini artırmak.
E.1.5.1 Medya işbirliği ile toplumu bilgilendirme ve
bilinçlendirme çalışmalarını gerçekleştirme, bu
çalışmaların etkinliğini artırmak için profesyonel
destek alma, medya ödül törenleri düzenleme.
E.1.5.2 Derneğin tarihsel gelişimi, amaçları, hedefleri ve
etkinliklerini tanıtıcı materyalleri (rozet, afiş, sticker,
tanıtım filmi, vb.) hazırlama ve dağıtma.
E.1.5.3 Çocuklar ve gençlere yönelik, sosyal duyarlılığı olan
sanatsal faaliyetler (sergi, film, tiyatro, ödüllü resim,
afiş, şiir, yazı yarışmaları, vb.) düzenleme, bu tür
etkinliklere sponsorluk yapma.
E.1.5.4
Okullarda konferanslar, seminerler düzenleme.

Hedef

Kurumsal Sorumluluklar
Eylemin
İşbirliği
Birincil
Başlangıç Tamamlama
yapacak
derecede
ve katkı
tarihi
tarihi
sorumlusu
sağlayacaklar
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2.

ORKOOP işbirliği ile orman köylülerinin
bilinçlendirilmesine yönelik çalışmaları
gerçekleştirme.
Ormanlar ve ormancılık ile ilgili politika, strateji, yasal ve
kurumsal düzenleme çalışmalarını yakından izlemek, katkı
sağlamak, orman alanlarının daraltılmasına, ormancılık
amaçları dışında bilim ve tekniğe aykırı yönetimine, kullanım
ve yararlanmasına neden olacak her türlü düzenleme ve girişimi
önlemeye yönelik çalışmaları gerçekleştirmek
H-2.1 Anayasa, yasa ve yönetmeliklerde ve kurumsal yapılanmada
yapılmak istenen değişiklikleri yakından izlemek, ormanlar
ve doğal varlıklar üzerinde zarar ve tehdit oluşturacak
olanlarla mücadele etmek.
E.2.1.1 Dernekte oluşturulacak hukuk komitesi tarafından
Anayasa, yasa ve diğer mevzuat değişiklik girişim ve
çalışmalarının yakından izleme, ormanlar üzerinde
tehdit oluşturan düzenlemelere karşı iptal davası
açma.
E.2.1.2 Anayasa değişikliği konusunda derneğin görüş ve
önerilerini sağlayan bilgi dosyası, broşür ve kitapçığı
en kısa sürede hazırlama ve ilgili kuruluşlara ve
paydaşlara ulaştırma.
E.2.1.3 İlgili STKlar ve diğer kurumlar işbirliği ile
kamuoyunun bilgilenmesini ve desteğini
sağlamaya yönelik çalışmaları gerçekleştirme.

E.1.5.7
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Amaç

Eylem

Amaç, Hedef, Gösterge, Eylem Tanımları

H-2.2 Ormancılık politikaları, stratejileri ve kurumsal yapılanması
ile ilgili konulardaki düzenleme çalışmalarını yakından
izlemek, katkı sağlamak, ormanlar üzerinde zarar ve tehdit
oluşturacak, bilim ve tekniğe aykırı olanlarla mücadele etmek.
E.2.2.1 Bu amaçla, izleme, değerlendirme, katkı sağlama
ve mücadele çalışmalarını yürütmek ve desteklemek
üzere çalışma gruplarını oluşturma.
E.2.2.2 Güncel ana sorun konularında dernek görüşümüzün
anında üyelerimize ve ilgili kurumlara (kamu
kurumları, mahkeme başkanlıkları, siyasi partiler,
STKlar, medya, vb.) aktarılabilmesi için özel
bülten, el kitapçığı, broşür, afiş ve benzeri yayın ve
dokümanları hazırlama ve dağıtma.
E.2.2.3 TV programlarına katılma, gazete ve dergilerde
bildiri, yazı ve haberler yayınlama, çalıştay,
sempozyum ve paneller, düzenleme.
E.2.2.4 Su kaynaklarından faydalanmaya yönelik HES ve
benzeri çalışmaların ve izinlerin, ormanlar, diğer
doğal kaynaklar ve orman yörelerinde yaşayan halk
üzerindeki olumsuz etkilerini önlemek amacıyla
ve ilgili kuruluşlarla işbirliği ile değerlendirme,
bilgilendirme ve diğer uygun çalışma ve girişimleri
gerçekleştirme.

Hedef

Kurumsal Sorumluluklar
Eylemin
İşbirliği
Birincil
yapacak
Başlangıç Tamamlama
derecede
ve katkı
tarihi
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Her yıl öncelikli ormancılık konularında en az bir
bilimsel toplantı düzenleme.

E.3.1.4 Türkiye ormancılığının önemli ve öncelikli sorunları
konusunda Bilim Kurulu tarafından hazırlanarak
üyelerimizin katkıları da alındıktan sonra son şekli
verilecek raporlarıTOD görüşü olarak yayınlama.
H-3.2 Ormancılık eğitim ve araştırma kuruluşlarının
akreditasyonunda görev almak, katkı sağlamak.
E.3.2.1 Ormancılık eğitim ve araştırma kuruluşlarının
akreditasyonunda (MÜDEK, ZUDEK, vb.)
görev almak için girişimlerin ve alt yapı oluşturma
çalışmalarını başlatma.
H-3.3 Uluslararası sertifikalandırma, örgün izleme ve raporlama konularında görev yüklenmek, alt yapı oluşturmaya katkı sağlamak.
E.3.3.1 Uluslararası sertifikasyon kurumlarıyla temas ve
girişimleri gerçekleştirme (orman yönetiminin, orman
ürünlerinin sertifikasyonu, vb. amaçlarla).

E.3.1.3

3. Ormancılık kültürünün, bilim ve tekniğinin gelişmesinee katkı
sağlamak.
H-3.1 Dernek amaçları ve hedefleri ile ilgili konularda, ana sorun ve
tehditlerin çözümüne yönelik bilimsel çalışmaları ve projeleri
desteklemek.
E.3.1.1 Dernek amaç ve hedefleri açısından öncelikli araştırma
ihtiyaçlarını belirleme, uygun kurumlar ve uzmanlar
ile temas kurarak bu konulardaki araştırmaları teşvik
etme, finans ve diğer destekleri sağlama.
E.3.1.2 Dernek amaç ve hedefleri açısından önemli araştırma
sonuçlarını dergi ve WEB sayfasında yayınlama,
üyeler ve diğer paydaşlara ulaştırma.
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4.

Amaç

Eylem

Amaç, Hedef, Gösterge, Eylem Tanımları

E.4.1.5

E.4.1.4

E.4.1.3

E.4.1.2

E.4.1.1

Şube ve temsilciliklerde bu konularda dönemsel
toplantılar yapma. Özellikle kamuda çalışan
ve haksız tayin ve hak ihlallerine uğrayan üye
ve meslektaşlarımıza dernek hukuk bürosu
vasıtasıyla destek sağlama.
TOD Web sayfası ve dergisinde öğrenci ve
yeni mezun meslektaşlara yararlı bilgi ve
bilgilendirmeleri sağlama (iş olanakları, güncel iş
ilanları, vb.).
Başarılı meskedaşlarımızı ve belirli hizmet
sürelerini aşan üyelerimizi onurlandırmak üzere
şilt veya ödüller verme.
Öğrenciler ve akademik çevreler için ödüllü
yarışmalar (resim, karikatür, fotoğraf yarışması vb.)
düzenlenleme.
Derneğimiz adına ve mesleğimize emeği geçenler
için orman oluşturma.

H-4.1 Üyelerin demokratik haklarının korunmasını desteklemek.

Üyelerin demokratik haklarının korunmasını, sosyal ve kültürel
ihtiyaçlarının karşılanmasını desteklemek

Hedef

Kurumsal Sorumluluklar
Eylemin
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Birincil
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Taşradan gelen üyelere Ankarada resmi
kurumlardaki (hastaneler, vb.) iş ve işlemlerinde
yardımcı olma, bu amaçla gerekli altyapıyı
oluşturma.
H-4.2 Dernek sosyal tesislerini (lokal, lokanta, kütüphane, vb.)
üyelerinin hizmet ihtiyaç ve beklentilerini yeterli ve kaliteli
düzeyde sağlayacak şekilde yönetmek, üyeler için sosyal ve
kültürel etkinlikler düzenlemek.
E.4.2.1 Dernek merkez binasında yönetim katı, faaliyetler
katını, çok amaçlı yönetim toplantı odasını,
kütüphane, lokal ve oturma salonunu geliştirme,
güncel gereksinimleri daha verimli karşılayacak hale
getirme.
E.4.2.2 Dernek tesislerini (lokal, lokanta, vb.) üyelerinin
ihtiyaç ve beklentilerini yeterli ve kaliteli düzeyde
sağlayacak şekilde işletme.
E.4.2.3 Dernek üyelerinin Rixos Otelinde tatil
olanaklarından yararlanmasını adil ve şeffaf şekilde
sağlama.
E.4.2.4 Merkez ve taşrada Yeşil Gece ve benzeri
organizasyonları gerçekleştirme.

E.4.1.6

www.ormancilardernegi.org
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