TÜRKİYE ORMANCILAR DERNEĞİ
57. Dönem 1. Danışma Kurulu Sonuç Bildirgesi
(06-11 Kasım 2021, Kemer/Tekirova-Antalya)
Türkiye Ormancılar Derneği (TOD) 57. Dönem 1. Danışma Kurulu Toplantısı, 06-11 Kasım 2021
tarihlerinde Kemer/Tekirova’da (Antalya) gerçekleştirilmiştir. Üzerinde görüşme yapılan ve tartışılan
konular aşağıdaki gibi bir sonuç bildirgesi haline dönüştürülmüştür.
1. Meslek etiği ve dernek etik kurallarının gözden geçirilerek, taslak halinde üye görüşlerine
sunulması aşamalarından sonra kabul edilmesi sağlanmalıdır.
2. Orman yangınları konusunda yöre halkı, yerel yönetimler ve STK’lar ile daha etkin ve yaygın
iletişim kurularak geliştirilmelidir.
3. Yeni üyelik başvurularının web tabanlı formlar aracılığı ile yapılması sağlanmalıdır.
4. TOD Ormancılık Durum Raporu ile ilgili bilgilerin internet ortamında sürekli güncellenebilmesi
için bir altyapı oluşturulmalıdır.
5. Derneğimiz genel kurulunda, şubeler ve merkez yönetim kurulu ile diğer organların
seçimlerinde asil listelerde kadın üye kotası getirilmelidir.
6. TOD otel yararlanma sistemi açık ve şeffaf bir yapıya kavuşturularak, sanal ortamdan
ulaşılabilecek ve izlenebilecek bir nitelik kazanmalıdır.
7. Orman fakültelerinde okuyan öğrenciler için eğitim bursu etkin bir şekilde ele alınarak en kısa
sürede yaşama geçirilmelidir.
8. Üye kabulünde gerekli titizliğin gösterilmesi sağlanmalıdır.
9. Temsilci ya da şube yönetimlerinin danışma kuruluna gelmeden önce üyeleri ile toplantı
yaparak üyelerin görüş ve önerilerini almaları, danışma kuruluna görüş ve öneriler ile gelmeleri
sağlanmalıdır.
10. Orman yangın süreçleri analiz edilerek, etkin olmayan süreçlerin düzenlenmesine yönelik yasal
ve kurumsal kapasitelerin geliştirilmesini sağlayacak yaklaşımları oluşturarak; OGM yangın
yönetim siteminin düzenlenmesi sağlanmak amacıyla gerekli girişimler yapılmalıdır.
11. Ülkemiz endüstriyel ağaçlandırma politikalarının daha açık ve net bir şekilde tüm kamuoyu ile
paylaşılmasının sağlaması yönünde girişimler gerçekleştirilmelidir. Bu bağlamda TOD’un
konuya bakışı netleştirilmelidir.
12. Ülkemizdeki ormansızlaşmanın boyutlarının ortaya konulması ve mücadelenin yaşama
geçirebilmesi için; anayasal, yasal ve uluslararası sözleşme (COP26) olanakları belirlenerek
toplumsal bilincin geliştirilmesi sağlanmalıdır.
13. TOD tarafından satın alınmış “kırsal turizm tesis alanı” niteliğindeki arazi, doğa eğitim merkezi
işlevi görecek şekilde planlanmalıdır.
14. TOD stratejik planının oluşturulması sürecine yönelik olarak geniş bir katılım sağlanması
önemlidir. İlk stratejik plandaki eksiklikler öncelikle dikkate alınarak hedef ve eylemler buna
göre belirlenmeli ve eylemler yönetim dönemi gözetilerek planlanmalıdır.

15. Orman yangınları konusu kapsamında kamuoyu paylaşımlarında; “kızılçam kolay yanan bir
türdür” söylemi yerine “kızılçam yangınlara uyum göstermiş bir ağaç türüdür” söylemi, yapılan
paylaşımlarda ön plana çıkartılmalıdır.
16. Ülkemizde yaşanan orman yangınları konusunda uluslararası bir sempozyum planlanmalıdır.
17. Özel ağaçlandırma çalışmaları devlet ormanları dışındaki özel mülkiyet alanlarında
gerçekleştirilmelidir. Bu yönde gerekli yasal ve kurumsal alt yapı hazırlanması konusunda TOD
öncü rol almalıdır.
18. Orman alanlarının korunması, geliştirilmesi ve genişletilmesi kapsamında ekolojik bakış açısıyla
yeni bir yaklaşım oluşturmalıdır.
19. Ülkemiz ormanları ve ormancılığı çağdaş bir yasaya ihtiyaç duymaktadır. Bu amaçla “yeni
orman yasası” hazırlığı oluşturularak kamuoyu bu yönde bilinçlendirilmelidir.
20. TOD, ormansızlaşma ve diğer konularda yapacağı çalışmaları, demokratik kitle örgütleri ve
STK’larla birlikte oluşturulacak platformlar aracılığı ile toplumun tabanına yaygınlaştırmalıdır.
21. Derneğimizin yerel yönetimlerle ilişkileri geliştirilmelidir.
22. TOD bünyesindeki arşivlerde Türkiye’nin çeşitli orman alanlarında Alman uzmanlar tarafından
çekilmiş slaytlar bulunmaktadır. Arşivdeki bu değerli belgelerin yaşama kazandırılması
gerekmektedir.
23. TOD’un 100. yıl kutlama etkinlikleri için çeşitli konularda çalışma grupları şimdiden
oluşturulmalıdır.
24. TOD ormanlar ve ormancılığımız açısından sadece OGM çalışmalarına odaklanıp kalmamalıdır.
DKMP ile ilgili süreçlerde de çeşitli sorunlar yaşanmaktadır. Bu konular farklı boyutlarıyla
mutlaka irdelenmelidir.

