I. ORMAN TRANSPORTU ÇALIŞTAYI
DEĞERLENDİRME RAPORU

20 Nisan 2012 tarihinde İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi’nde gerçekleştirilen I. Orman
Transportu Çalıştayı’nda yapılan görüşmeler ve değerlendirmeler sonunda aşağıdaki hususların
çalıştay sonuç bildirgesinde yer alması uygun bulunmuştur:
1. Orman Fakülteleri Orman İnşaatı ve Transportu Anabilim Dalı ile ilgili sorunları görüşmek,
çözmek ve Anabilim Dalını geleceğe hazırlamak için çalıştayın her yıl yapılarak sürdürülmesi,
2. Öğretim üyesi eksik olan Anabilim Dallarının öğretim elemanlarının tamamlamaları,
3. Yüksek Lisans ve Doktora tez konularının belirlenmesinde diğer Anabilim Dallarından görüş
sorulması,
4. Gelecek yıllarda yapılacak çalıştaylara yurt dışından aynı Anabilim Dalı başkanlarının veya
temsilcilerinin davet edilerek Avrupa Orman İnşaatı ve Transportu Anabilim Dalı Çalıştayı
yönünde çalışmalar başlatılması,
5. Türkiye Orman Fakülteleri Orman İnşaatı ve Transportu Anabilim Dalı web sisteminin
oluşturulması ve bunun için Doç. Dr. Selçuk GÜMÜŞ, Doç. Dr. Abdullah Emin AKAY ve
Doç. Dr. Habib EROĞLU’nun görevlendirilmesi,
6. Bir sonraki çalıştayda her fakültenin Orman İnşaatı ve Transportu Anabilim Dalının yaptığı
çalışmaları, verdiği tezleri bir rapor halinde sunması ve diğer anabilim dallarını
bilgilendirmesi,
7. IUFRO’da 3 numaralı Orman Operasyonları ve Yönetimi bölüm çalışmalarına ve
yönetimlerine katılımın arttırılması amacıyla her Anabilim Dalının çaba göstermesi,
8. FORMEC Sempozyumunun Türkiye’de düzenlenmesi konusunda girişimde bulunulması,
9. İlgili Anabilim Dallarının seller, çığlar, heyelanlar ve diğer doğal afetlerle ile ilgili
mühendislik konulu çalışmalara destek vermeleri ve bu konularda da çalışmalar yapmaları,
10. Bölümlerin akreditasyonuna esas olmak üzere gelecek çalıştayda Anabilim Dalı elemanlarının
akreditasyon konusunda daha ayrıntılı bilgilendirilmesi,
11. Bologna sürecinde eğitim öğretimin yeniden yapılandırılması kapsamında Anabilim Dalı
derslerinin, özellikle Orman Yolları, Orman Transport Tekniği ve Tesisleri, Ormancılık İş
Bilgisi, Mühendislik Mekaniği, Bilgisayar Destekli Teknik Resim gibi derslerin zorunlu ders
statüsünde, Ormancılıkta Mekanizasyon, Ergonomi, İşçi Sağlığı ve İş güvenliği, Keşif ve ihale
esasları gibi derslerin seçmeli ders olarak müfredat programına konulması ve Orman
Mühendisliği yetki yasası ile orman mühendislerine verilen görevler ile ilgili derslerin
müfredat programında bulunması,
12. Anabilim Dalı üyelerinin bilimsel işbirliğini arttırarak sürdürmeleri, karşılıklı bilimsel
ziyaretlerde ortak çalışma imkânlarının artırılması, müşterek konulardaki sempozyum vb
toplantılara destek verilmesi
13. Orman Genel Müdürlüğünde 2 ayrı daire halinde çalışan
 Makine İkmal Dairesi,
 Üretim ve Planlama Dairesi,
ile işbirliğinin geliştirilmesi, gelecek toplantılara ilgili daire başkanlarının da çağrılmaları,
14. Anabilim dalında yapılan çalışmaları bilim dünyasına uygulamaya tanıtmak ve aktarmak
amacıyla çevreye duyarlı
 Orman yol planlaması sempozyumu
 Transport sempozyumu gibi belirli konularda sempozyum yapılması,
15. Anabilim dalı 2. Çalıştayının 2013 Mayıs ayı içinde KSÜ Orman Fakültesinde yapılması
uygun bulunmuştur.

