IX. ORMAN İNŞAATI, TRANSPORTU VE TEKNOLOJİLERİ ÇALIŞTAYI
SONUÇ BİLDİRGESİ
29 Aralık 2020 tarihinde Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Orman Fakültesi tarafından
düzenlenen (uzaktan erişim yoluyla) IX. Orman İnşaatı, Transportu ve Teknolojileri
Çalıştayı’nda yapılan değerlendirmeler ve ortaya çıkan öneriler doğrultusunda aşağıdaki
hususların çalıştay sonuç bildirgesinde yer alması uygun bulunarak;
1. Platformumuzun çalışma konularının geniş bir yelpazede dağılım göstermesinden dolayı
bundan sonraki çalıştaylarımızda, sadece ortak birimlerin (İnşaat ve İkmal, İşletme ve
Pazarlama, vd.) değil Orman Genel Müdürlüğü’nün davet edilmesine ve çalıştaylarımızda
Orman Genel Müdürlüğü’nden bir temsilcinin katılımına,
2. Aynı şekilde, Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlükleri’nden de platformumuz
çalışma konuları ekseninde ilgili bir temsilcinin katılımına,
3. Türkiye Ormancılık Kooperatifleri Birliği (ORKOOP) ve diğer ilgili STK’ların
çalıştayımıza davet edilmesine ve birer temsilci ile katılımlarına,
4. Çalışma konularımızın objesinde yer alan orman işçileri ve işçiliği konularının gelecekte
Türkiye Ormancılığı gündemindeki yerini muhafaza edeceği göz önünde bulundurularak
Orman Genel Müdürlüğü’ne bünyesinde Orman İşleri ve İşçiliği üzerine odaklanacak bir
Daire Başkanlığı kurulması önerimizin sunulmasına,
5. Orman Genel Müdürlüğü, İşletme ve Pazarlama Daire Başkanlığı bünyesinde
gerçekleştirilmekte olan ve gerçekleştirilecek projelerde platformumuz üyelerinin yer
alabilmesi için karşılıklı diyalogların ve etkileşimin arttırılmasına,
6. Yalnızca eğitim-öğretim alanında değil ormancılık uygulamalarıyla ilgili planlama,
yönetim ve denetim mekanizmalarına yönelik standartların belirlenmesi,
sertifikalandırılması, ilgililerin eğitimi gibi konularda platformumuzun söz sahibi
olabilmesi için akreditasyon ölçütleri çerçevesinde çalışmalar yapılmasına,
7. TÜBİTAK başta olmak üzere Avrupa Birliği destekli projelere eş zamanlı çok sayıda
proje önerisinde bulunulmasına ve proje tasarılarının uygulamadaki problemlerin
çözümüne yönelik olması ilkesinin benimsenmesine,
8. Ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerimiz ve tüm ilgililer için kitaplar ve kitap
bölümlerinin yayımlanmasına ve bir nüshasının da mutlaka Orman Genel Müdürlüğü’ne
duyurulması ve/veya gönderilmesine,
9. Platformumuzun ulusal ve uluslararası ölçekte tanınırlığını arttırmak, akademi ve
uygulama camiasında tutundurmak, ormancılıkla ilgili sivil toplum kuruluşları ve
firmalar/şirketler tarafından benimsenmesini sağlamak için elektronik medya adreslerinin
yayılmasına ve destekleyici faaliyetlerin yaygınlaştırılmasına,
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10. Çalışma alanlarımız başta olmak üzere ormancılık teknolojilerine ilişkin yazılım ve
donanım firmaları/şirketlerinin bundan sonraki çalıştaylarımıza davet edilmesi, tanıtımgösteri-atölye çalışmaları-bildiri gibi faaliyetler düzenlemelerinin sağlanmasına,
11. Eğitim-öğretimle ilgili olarak Orman Mühendisliği Bölümü ders müfredatında platform
çalışma alanı kapsamında kalan derslerin akredite olabilmesi için bu derslerin
içeriklerinin ve uygulamalarının MÜDEK ölçütlerine göre düzenlenmesi konusunda
hassasiyet gösterilmesine,
12. X. Orman İnşaatı-Transportu ve Teknolojileri Çalıştayının 2021 yılında Artvin Çoruh
Üniversitesi Orman Fakültesi ev sahipliğinde düzenlenmesine,
13. Eylül 2019’da Arnavutluk’ta gerçekleştirilen FETEC2019’un ardından, FETEC2021’in
düzenlenebilirliğinin (Azerbaycan, İran, Slovenya, Kosova, Karadağ gibi ülkelerden
herhangi birinde) araştırılması ve bu konuda gerekli girişimleri yapmak üzere Prof. Dr.
Selçuk GÜMÜŞ, Prof. Dr. Abdullah E. AKAY ve Prof. Dr. Abdurrahim AYDIN’ın
görevlendirilmesine,
Oy birliği ile karar verilmiştir. 29.12.2020

