TÜRKİYE ORMANCILAR DERNEĞİ 55.DÖNEM I.DEĞERLENDİRME TOPLANTISI
SONUÇ BİLDİRGESİ

Derneğimiz kurullarının katılımıyla 9-13 Kasım 2015 tarihleri arasında Belek-Antalya’da yapılan
değerlendirme toplantısı sonucunda ele alınan konular, yapılan eleştiriler ve öneriler “Sonuç Raporu”
halinde aşağıda sunulmuştur:
1. Anayasamızın 169.maddesinde yer alan “ormanlar kamu yararı dışında irtifak hakkına konu
olamaz” hükmüne aykırı uygulamaların ve amaç dışı kullanımların, ülke ormancılığı açısından
çok önemli bir tehdit durumuna dönüşmüş olduğu değerlendirilmiştir.
2. Ormancılık örgütü çalışanları üzerinde baskılar veya kayırmalar ile ormancılık amacından
uzaklaşılmaktadır ve yetişmiş personel küstürülmektedir. Yönetim yeterlilikleri tartışmalı olan
ve siyasal iktidara yakın belirli bir sendikaya mensup personelin yönetime getirilmesinin
sürdürülebilir ormancılık anlayışına darbe vurduğu değerlendirilmiştir.
3. Orman ve ormancılık sorunları ile ülkede ağaç ve orman sevgisini artırmak amacıyla
kamuoyunun bilinçlenmesi üzerine faaliyet gösteren Türkiye Ormancılar Derneği, 55.
dönemde de bu amaçla yürütülen etkinliklere katılmayı veya desteklemeyi sürdürmüştür.
Dernek; bu dönemde orman ve ormancılık sorunlarıyla ilgili ulusal ve uluslararası birçok
sürecin/bilimsel toplantının içerisinde yer almıştır. Bu bağlamda, ülkemiz ormancılık
sorunlarıyla ilgili raporlar hazırlamıştır. Bu süreç/toplantı ve raporların bazıları aşağıdaki
gibidir:
a. 14. Dünya Ormancılık Kongresi (Güney Afrika)
b. Çölleşmeyle Mücadele 12. Taraflar Konferansı
c. Birleşmiş Milletler Çölleşme İle Mücadele Sözleşmesi-United Nations Convention To
Combat Desertification (UNCCD), 12.Taraflar Konferansı-Conference Of The Partıes
(COP12)
d. 4.Ulusal Ormancılıkta Sosyo-ekonomik Sorunlar Kongresi (Trabzon)
e. Hopa İlçesi ve çevresinde meydana gelen sel ve heyelan felaketi hakkında rapor
f. Artvin-Cerattepe’deki madencilik faaliyetlerinin çevreye verdiği zararlar hakkında
bildiri
g. Doğu Karadeniz Bölgesinde Yeşil Yol adı altında yürütülen doğa tahribatı hakkında
rapor
4. Sürdürülen bu etkinliklerde derneğimiz bir taraftan temsil edilmiş, diğer yandan özellikle
uluslararası süreçler takip edilerek küresel sorunların değerlendirilmesi olanağı da ortaya
çıkmıştır. Bu kapsamda İğneada ve Sinop’ta planlanan Nükleer santral projeleri, BoluAladağlar Turizm Merkezi ile ilgili çalışmaların devam etmektedir.
5. Derneğimizin BM Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi bünyesinde gerçekleştirilen toplantıda
yer alması Değerlendirme Toplantısı katılımcıları tarafından büyük bir memnuniyetle
karşılanmıştır. Bundan sonra özellikle uluslararası süreçlere katılım konusunda gerekli
çabaların gösterilmesinin yararlı olacağı değerlendirilmiştir.

6. Dernek etkinliklerinin yürütülmesinde bilimsellik ön planda tutulmaktadır. Bu çerçevede
oluşturulan bilim kurulu faaliyetlerine başlamış ve dernek etkinliklerinde bilimsellik
konusunda irade ortaya koymuştur.
7. Kamuoyunda orman ve ormancılık sorunlarının anlaşılması bakımından başta Marmara ve
Batı Akdeniz şubelerinde olmak üzere birçok etkinlik gerçekleştirilmiştir. Temsilcilikler
düzeyinde de bu anlamda başarılı çalışmaların yürütüldüğü görülmüştür.
8. WEB sitesinin güncellenmesi ve geliştirilmesi konusunda çalışmalar ve özellikle medya takip
sistemine geçilmiş olması memnuniyetle karşılanmıştır. Derneğimizin WEB adresinin halkla
ilişkiler etkinliğinde yer alması gerektiği ifade edilmiştir. WEB sitesinde iş arayan-işveren
meslektaşlarımızla ilgili bir bölümün yer almasının yararlı olacağı değerlendirilmiştir.
9. Dernek kütüphanesinde yer alan kitaplar ve Orman ve Av Dergisinin özellikle eski sayılarının
düzenlenmesi ve dijital ortama aktarılarak WEB sayfasında yayımlanması ve tüm makalelerin
anahtar kelimelerle bulunabilir olması sağlanmalıdır.
10. Dernek çatısı altında belirli aralıklarla orman ve ormancılıkla ilgili konuları içeren “Türkiye
Ormancılık Raporu” nun hazırlanması ve rapor sonuçlarının, hazırlayan ekip tarafından ulusal
ve uluslararası toplantılarda sunulması, ayrıca bu raporların ilgili kamu kurum, STK ve tüm
siyasi partilere iletilmesi önerilmiştir.
11. Derneğin sosyal medyada yer alması konusunda özellikle genç meslektaş ve üyelerin aktif
katımının sağlanması değerlendirilmiştir. Sosyal medya aracılığı ile gençlere, üyelere ve halka
ulaşmak konusunda başlatılan çalışmalar yerinde görülmüştür.
12. Şube ve temsilciliklerin yürüttükleri çalışmaları stratejik plan çerçevesinde dönemsel olarak
derneğimiz genel merkezine iletmeleri için bir form oluşturulmasının yararlı olacağı
belirtilmiştir.
13. Şube ve temsilciliklerin etkinliklerinin daha koordineli bir şekilde yürütülmesi önerilmiştir.
14. Fakültelerimizde yürütülen eğitim akreditasyon çalışmalarında ilgili bölümlere etkin şekilde
destek sağlanması önerilmiştir.
15. Şubelerin bulunduğu illerde de Fakülte temsilcisinin atanabilmesi için düzenlemelerin (tüzük
değişikliğinin) yapılması gerekliliği değerlendirilmiştir.
16. Yeni mezunların ve genç meslektaşların derneğe üye yapılabilmesi için ilgili fakültelerde
konferanslar düzenlenmesine önem verilerek bu konularda projeler üretilmesi için destek
sağlanması gerektiği belirtilmiştir.
17. İstanbul’da yapılmakta olan 3. Köprü, 3.havaalanı ve kanal İstanbul projeleri hakkında çalışma
yapmak üzere İstanbul Şubesinin çalışmalarını yoğunlaştırması belirtilmiştir.
18. Ormancılık sorunları ile ilgili şube ve temsilciliklerin çalışma grupları oluşturması, bu grupların
raporlarının sonuçları ile Bölgesel Eylem Planlarının hazırlanması gerekliliği vurgulanmıştır.
19. İlk ve ortaokul seviyesindeki öğrencilere yönelik orman kitapçığının ve eğitim setlerinin
hazırlanması, yaz kampları ve yaz okullarının düzenlenmesi önerilmiştir.
20. Yılda bir kez bilimsel toplantı yapılması önerilmiştir.
21. STK’ların hukuki statülerinin yeniden düzenlenmesi için çıkarılması düşünülen yasaya karşı
ortak platform oluşturulması gerektiği vurgulanmıştır.
22. Çeşitli kuruluşlarda uygulanmakta olan Etik Kurulların çalışma usul ve esaslarının Bilimsel
Araştırma-Geliştirme Kolu tarafından yapılması önerilmiştir.
23. Deneğimizin bir özel ağaçlandırma ormanı/hatıra ormanı kurmasının yararlı olacağı
değerlendirilmiştir.

24. Yeni üyelik başvuruları ile ilgili sorunlar yaşandığı, bu nedenle üye adaylarına kolaylık
sağlanması gerektiği vurgulanmıştır.
25. Denizli İli örneği dile getirilen kentsel alanlarda yaşanan çevresel sorunlara daha duyarlı
olunması gerektiği belirtilmiştir.
26. İhtiyaç duyulan hususlarda Tüzük değişikliği yapılabilmesi için bir ön çalışma komisyonu
kurulması önerilmiştir.
27. Orman Fakültesi öğrencilerine burs verilmesi hususunda çalışma yapılması gerektiği
vurgulanmıştır.
28. Orman ve Av Dergisi bünyesinde özel sayılar çıkarılması önerilmiştir.
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