VIII. ORMAN İNŞAATI-TRANSPORTU VE TEKNOLOJİLERİ ÇALIŞTAYI
SONUÇ BİLDİRGESİ
16 Kasım 2019 tarihinde Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi tarafından düzenlenen VIII.
Orman İnşaatı-Transportu ve Teknolojileri Çalıştayı’nda yapılan değerlendirmeler ve
geliştirilen öneriler doğrultusunda aşağıda maddeler halinde belirtilen hususların çalıştay
sonuç bildirgesinde yer alması uygun bulunarak;
1. Orman İnşaatı-Transportu ve Teknolojileri (ORİTEK) kapsamındaki ders kitaplarının
yazılmasına devam edilmesinin yanı sıra önümüzdeki yıllarda konusu ve kapsamı
netleştirilecek olan kitapların ilgili platform üyeleri tarafından kitap bölümü
paylaşımları yapılarak hazırlanmasına,
2. ORİTEK kapsamındaki derslerde yararlanılabilecek sunumların, görsellerin, bilgisayar
destekli uygulamaların ve benzeri materyallerin temini konusunda tüm platform
üyelerinin katkıda bulunmasına ve bu materyallerin platform web sayfasına
(ormantransportu.org) yüklenmesi için ilgili öğretim üyelerine ulaştırılmasına,
3. ORİTEK logosunun kuruluş tarihi içermeden mevcut haliyle kabul edilmesine,
4. Platform

isminde

yapılabilecek

düzenlenmelere

ilişkin

sunulan/sunulacak

alternatiflerin değerlendirilmesine ve bu süre zarfından mevcut ismin kullanılmaya
devam edilmesine,
5. Önümüzdeki yıllarda akreditasyonun YÖK tarafından zorunlu hale getirilme olasılığı
dikkate alınarak, akredite olmamış bölümlerimizde ORİTEK kapsamında verilen
derslerin içeriklerinin ve uygulamalarının MÜDEK ölçütlerine göre düzenlenmesi
konusunda hassasiyet gösterilmesine,
6. ORİTEK kapsamında ülkemizdeki güncel ormancılık sorunlarının belirlenmesi,
çözüm önerilerinin üretilmesi ve tartışılması amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı’na
bağlı ilgili genel müdürlükler ile ortak çalıştayların düzenlenmesi girişimlerine hız
verilmesine,
7. 292 sayılı tebliğin güncel ihtiyaçlara cevap verip vermediğinin incelenmesi ve gerekli
bölümlerde sektörün ihtiyaç duyduğu değişikliklerin gerçekleştirilebilmesi için Orman
Genel Müdürlüğü ile ortak bir çalıştayın düzenlenmesine ve bu konuda gerekli

girişimleri yapmak üzere Doç. Dr. Yılmaz TÜRK, Dr. Öğr. Üyesi Ender BUĞDAY ve
Dr. Öğr. Üyesi Sercan GÜLCİ’nin görevlendirilmesine,
8. ORİTEK kapsamımda güncel bilgilendirme ve paylaşımların sosyal medyadan
duyurulabilmesi için ORİTEK medya sorumlusu olarak Dr. Öğr. Üyesi Ebru
BİLİCİ’nin görevlendirilmesine,
9. Eylül

2019’da

Arnavutluk’ta

gerçekleştirilen

FETEC2019’un

ardından,

FETEC2020’nin Slovenya’da veya diğer bir alternatif ülkede (Kosova, Karadağ,
Azerbaycan, İran) gerçekleştirilmesine ve bu konuda gerekli girişimleri yapmak üzere
Prof. Dr. Selçuk GÜMÜŞ, Prof. Dr. Abdullah E. AKAY ve Prof. Dr. Abdurrahim
AYDIN’ın görevlendirilmesine,
10. IX. Orman İnşaatı-Transportu ve Teknolojileri Çalıştayının 2020 yılında Artvin Çoruh
Üniversitesi Orman Fakültesinde düzenlenmesine,
oy birliği ile karar verilmiştir. 16.11.2019

