TÜRKİYE ORMANCILAR DERNEĞİ
IV. ULUSAL ORMANCILIK KONGRESİ
SONUÇ RAPORU

Türkiye Ormancılar Derneği tarafından 15-16 Kasım 2017 tarihlerinde Antalya–
Belek’te düzenlenen IV. Ulusal Ormancılık Kongresi planlandığı şekilde başarı ile
gerçekleştirilmiştir.
25.12.2015 tarihinde Ankara’da yapılan toplantıda: 2017 yılı sonbaharında dernekçe bir
ulusal ormancılık kongresi yapılmasının ilke olarak benimsenip kararlaştırılmasından
sonra, IV. Ulusal Ormancılık Kongresi için Bilim Kurulunca belirlenen ana tema ve
konu başlıkları 04.05.2016 tarihinde bir yazı ile TOD Yönetim Kurulu Başkanlığına
bildirilmiştir.
13.05.2016 tarihli TOD Yönetim Kurulunca yapılması karar altına alınan kongre için
birinci ve ikinci duyurular ile yazım kuralları ve önemli tarihler belirlenmiş, kongrenin
amacı, ana teması ve konu başlıkları ile her türlü bilgi TOD Web sitesinde oluşturulan
Kongre Sayfasında duyurulmuştur. Tüm bilgiler eş zamanlı olarak dernek mensuplarına,
konu ile ilgili kişi ve kurumlara iletilmiş ve e-posta adreslerine gönderilmiştir.
Birinci duyurudan sonra gönderilen bildiri özetlerinin gerek sayı bakımından fazlalığı
gerekse konu çeşitliliği dikkate alınarak TOD bilim kurulunda görevli;
Prof. Dr. Tahsin Akalp, Prof. Dr. Ünal Akkemik, Prof. Dr. İsmet Daşdemir, Prof. Dr.
Altay Uğur Gül, Prof. Dr. Cantürk Gümüş ve Prof. Dr. K. Hüseyin Koç’un yanında,
Prof. Dr. İlçin Aslanboğa, Prof. Dr. Sezgin Ayan, Prof. Dr. Sedat Ayanoğlu, Prof. Dr.
Selahattin Köse, Prof. Dr. Mehmet Mısır, Prof. Dr. Ahmet Tolunay, Prof. Dr. Doğanay
Tolunay ve Doç. Dr. Oğuz Çoban da bilim kurulu üyesi olarak görev yapmaları
kararlaştırılmış, böylece 14 üyeli kongre bilim kurulu oluşturulmuştur. Ayrıca;
Kongre Sekretaryası: Prof. Dr. Sezgin Özden, Yrd. Doç. Dr.Hasan Tezcan Yıldırım,
Yrd. Doç. Dr.Üstüner Birben,
Düzenleme Kurulu ise; Genel Merkez (Nihat Öz, Hüseyin Çetin, Kemal Kaya, Serkan
Aykut, Dursun Kepenek, A. Ozan Çekiç, M. Metin Avşaroğlu, A. Hüsrev Özkara, Sıtkı
Eray dın), Batı Akdeniz Şubesi (Prof. Dr. Tuncay Neyişçi, Akın Mızraklı, Mustafa
Necati Baş) Marmara Şubesi (Doç. Dr. Coşkun Köse, Yrd. Doç. Dr. Taner Okan) olarak
oluşturulmuştur.
Cumhuriyet döneminde, 1937 yılında, ilk orman kanununun çıkarılmasının 80.
yıldönümü ve ülkemizde ormancılık eğitiminin başlanasının 160, yılı anısına
düzenlenen kongrede kabul edilen 84 bildirinin programa alınması kararlaştırılmıştır.
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Kongre, Antalya’da Rixos Premium Belek Otelde, bu kongre için tahsis edilen Diamond
1 ve Diamond 2 isimli iki salonda gerçekleştirilmiştir. Program kitapçığının basımı
öncesi bildiri sahiplerinden biri toplantıya katılamayacağını bildirmiş ve bu bildiri
programdan çıkarılmıştır.
Programda 83 bildiri yer almıştır. Bu bildirilerden üçü sunulmamıştır. Kongre boyunca
80 bildiri sunulmuştur. Sunulmayan bu bildiri ve bildiri sahipleri ile oturum numaraları
aşağıda verilmiştir.
Kongrede Sunulmayan Bildiriler:
1) Kızılağaç Odununun Lif Morfolojisi ve kağıt Özellikleri Üzerine Aralık Mesafenin
Etkisi. (Tuğba Bozlar- 11. Oturum)
2) Doğu Karadeniz Bölgesinde Kızılağacın Yayılış Alanlarında İşletme Amacına Göre
Aralık Mesafenin Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar.(Vildane Gerçek- 13. Oturum)
3) Atık Lastiklerin Ormancılık Faaliyetlerinde Kullanımı. (Anıl Mercimek -18. Oturum)
Kongre sırasında zorunlu nedenlerle iki bildirinin yerleri değiştirilmiştir.
5. Oturumda 4. sıradaki bildiri (Dr. Nejat Çelik) 15. Oturumda 4. sırada,
15. Oturumda 4. sıradaki bildiri (Prof. Dr. Oktay Yıldız) ise 5. Oturumda 4. sırada
sunulmuştur.
Oturum başkanlarının tamamı programda belirtilen oturumlarda görev yapmışlardır.
Raportörlerden ise;
9. Oturumda Tuğba Bozlar yerine Doç. Dr. Ali Kavgacı,
14. Oturumda ise Dr. Erdal Özüdoğru yerine Doç. Dr. Mehmet Özalp raportör olarak
görev yapmışlardır.
Kongre iki gün sürmüş olup bu iki gün içinde iki ayrı salonda toplam 18 oturumda 80
bildiri sunulmuştur.
Oturumlarda 4 veya 5 bildiri sunulmuştur. Bildiri sahiplerine 15 dakika süre verilmiş,
her oturumun sonunda o oturumda sunulan bildiriler için 15 dakikalık tartışma süresi
ayrılmıştır.
Açılış oturumu Diamond I salonunda tek oturum olarak yapılmış, açılış oturumundan
sonra iki ayrı salonda yürütülen oturumlar eş zamanlı olarak sürdürülmüş, katılımcılara
farklı salonlardaki bildiriler arasında seçim yapma, izleme olanağı sunulmuştur.
Gerek bildiri sahipleri gerekse oturum başkanları programa titizlikle uymuşlar ve
herhangi bir aksamaya yer vermemişlerdir. Raportörler oturumlarına ait raporları
kendilerine verilen formata uygun olarak düzenlemiş, soru ve yanıtlarını titizlikle tespit
etmişlerdir.

2

Kongre baştan sona planlandığı şekilde yürütülmüş, herhangi bir aksama söz konusu
olmamıştır. Bunda hiç şüphesiz ekip anlayışı ve özveri ile görev yapılmış olması etkili
olmuştur.
Bildirilerin gerek sayı bakımından çokluğu gerekse konu çeşitliliği, Ulusal Kongrelere
ne denli ihtiyaç olduğunu göstermektedir. Ayrıca akademik yaşamın dışında,
uygulamada görevli katılımcıların bildirilerinin ilgi ile izlenmiş olması kongrenin
başarısındaki bir başka boyut olmuştur.
Kongrede sunulan bildiriler incelendiğinde, başlangıçta amaçlanan “İnsan-Doğa
Etkileşiminde Orman ve Ormancılık” ana teması etrafında, geçmişten günümüze insandoğa ilişkileri, ormancılıkta popülist yaklaşımlar, eğitim ve işlendirme, mevzuat,
kaynak yönetimi, planlama, üretim, koruma ve uluslararası ilişkiler gibi konularda bilgi
üretilmesi ve bu bilginin toplumun ilgili kesimleriyle paylaşılarak toplumsal bilince
katkı sağlanması hedefine büyük oranda ulaşıldığı anlaşılmaktadır.
Kongrede sunulan bildirilerin, bildiri sahiplerine yöneltilen soru ve yanıtların eklenmesi
ile basılması, üretilen bilginin kalıcı olmasını sağlayacak, ülkemiz ormancılığına
katkıda bulunulmuş olacaktır.
Bu vesileyle bu kongrenin gerçekleşmesini sağlayan TOD Genel Başkanı ve Kongre
Onursal Başkanı Fevzi Kaleli ile Yönetim Kurulu üyelerine,
Aksaksız bir organizasyon için harcadıkları çabalardan ötürü Düzenleme kurulunda
görev alan merkez ve şube yetkililerine,
Kongrenin planlandığı şekilde gerçekleştirilmesi için titizlikle ve özveri ile görev yapan
Kongre Sekretaryasına,
Kongrenin başlık ve ana temalarının belirlenmesi ve detaylandırılması için yoğun çaba
harcayan ve bildirilerin değerlendirmesini titizlikle yapan Bilim Kurulu üyelerine
Teşekkürlerimizi sunarız.
Oturumlara ait tutanaklar, rapora eklenmiş olup tutanaklar içinde yer alan soru ve
yanıtların (soruyu yönelten kişinin adını vermeden) iki sayfayı geçmeyecek şekilde
bildirilere eklenmesi bildirileri daha da değerli kılacaktır.
Gereği için bilgilerinize sunarım.27.11.2017

Prof. Dr. Tahsin AKALP
Kongre Başkanı
EKİ : 18 Oturuma İlişkin Raporlar
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