SUNUŞ
Cumhuriyet döneminde kurulan ilk derneklerden olan Türkiye Ormancılar Derneği
kurulduğu günden beri Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet değerlerine bağlı kalarak orman,
doğa ve çevre sevgisinin yayılması için kamuoyunu bilinçlendirme / bilgilendirme
çalışmalarını sürdürmektedir.
Derneğimizin 91 yıllık geçmişine baktığımızda birçok önemli çalışmalar yaptığı,
ormancılığımıza büyük katkılar yaptığı görülmektedir. Derneğimizin doğa ve
ormanların korunması adına yaptığı çalışmaların önemi bugün daha iyi
anlaşılmaktadır. Bugün bizlere düşen görev derneğimizin dün olduğu gibi bugünde
aynı anlayışla çalışmalara devam etmesidir.
Ormanlarımızın tahrip edilmesine ve alanlarının azaltılmasına yönelik tehditlere karşı
savaşım verilerek üretim dahil her türlü faydalanmalarda bilim ve tekniğe uygun olarak
yapılacak sürdürülebilir tüm çalışmalar desteklenecektir.
Bilindiği üzere, meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşlarının görevi; kendi konularında
toplumu aydınlatmak, mesleki sorunlara, meslek aleyhine olan durumlara ve
düzenlemelere karşı bilimsel ve teknik kriterlere göre çözüm üretmek ve meslektaşın
çıkarlarını savunmaktır.
Kamu yararına hizmet eden dernek statüsünde olan Derneğimizin 56. Dönem Yönetim
Kurulu 15 Nisan 2018’de yapılan Genel Kurul sonrasında göreve başlamıştır.
Önümüzdeki üç senelik çalışmalarımızı planlayan bu çalışma programındaki konuları
ve daha sonra gündeme gelebilecek etkinlikleri üyelerimizle birlikte değerlendirecek ve
yürüteceğiz.
56 ncı dönem süresince katkı koyacak tüm üyelerimize şimdiden teşekkür eder,
çalışmalarımızın Derneğimize, Ormancılığımıza, Ülkemize yararlı olmasını dileriz.

Türkiye Ormancılar Derneği
56. Dönem Yönetim Kurulu Adına
Hüseyin ÇETİN
Genel Başkan
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A- ORMANCILIK ALANINDA YAPILACAK ÇALIŞMALAR
a- Doğayı, çevreyi ve ormanları tahribe yönelik her türlü tehdidin karşısında duracak
ve özellikle ormanların amaç dışı tahsisine karşı girişimlerde bulunmaya devam
edeceğiz.
b- Ormancılık ve ormancılık mesleğinin küresel ölçekte sorunlarını tespit etmek ve
çözümler geliştirmek, dünyadaki meslektaşlarımızla sesimizi uluslararası
platformlarda gür bir şekilde duyurmak amacıyla öncelikle Avrupa, Asya ve Afrika
kıtasının ormancılarını bir çatı altında toplayacak Uluslararası Ormancılar
Birliği(International Foresters’ Association) kurulması yönünde çalışmalara
başlayacağız.
c- TOD’un uluslararası tanınırlığını sağlamak amacıyla, Avrupa’da Ormanların
Korunması Bakanlar Konferansı (FOREST EUROPE) toplantılarına gözlemci
statüsünde katılabilmek için başvuru yapılacaktır. Uluslararası sivil toplum
örgütleriyle ilişki kurularak ortak çalışma alanları bulunacaktır. Ayrıca, IUCN, IUFRO
gibi dünyada tanınırlığı bulunan kurumlarla da ilişki kurulacaktır.
d- Önemli ormancılık konularında öncelikli olarak Derneğin temel politikalarını
belirlemek üzere çalışma grupları oluşturacak, çalışma gruplarına uzman öğretim
üyeleri, araştırmacılar ve üyelerimizi davet edecek ve çalışmalar sonucunda ortaya
çıkacak politikaları, “Derneğimizin Resmi Politikaları” olarak her ortamda
kamuoyuna aktaracağız.
e- Orman ve ormancılık konularında gelişmeleri takip amacıyla Bilimsel Araştırma ve
Geliştirme Kurulu oluşturulacaktır.
f- Yeni nesil ormancıları ve kamuoyunu objektif bilgilendirmeye yönelik olarak “Yakın
Ormancılık Tarihinin” yazılması hususunda bilim insanlarımızla çalışmalar
yapacağız. Ormancılık tarihimize ışık tutacak meslektaşlarımızın kaleme aldığı anı,
günlük gibi yazılı belgeler ile film, fotoğraf, dijital vb. dokümanlar ile ormancılığımıza
katkısı bulunan yabancı bilim insanlarının Türkiye’de hizmet verdiği yıllara ait yazılı
ve görsel belgeleri toplayarak muhafaza altına alacak, değerlendirecek ve
ormancılık kamuoyunun bilgisine sunacağız.
g- Tüzüğümüzde belirtildiği üzere doğa ve orman sevgisinin topluma
yaygınlaştırılmasına yönelik bir eğitim işlevi görecek Doğa Merkezi / Yaz okulu
kurulması çalışmalarına başlanacaktır. Kurulacak olan merkez/okul, ağırlıklı olarak
genç ormancıların Derneğimize katılmasına hizmet ederken, özellikle anaokulu ve
ilkokul öğrencilerine yönelik düzenlenecek uygulamalı eğitimlerle doğa ve orman
sevgisinin topluma yaygınlaştırılmasını da sağlayacaktır.
h- Konusunda yetkin bilim insanlarından oluşan bir “Bilim Kurulu” oluşturulacaktır.
Bilim Kurulu TOD Yönetimine bilimsel öneriler yapmak yanında, özellikle Yönetim
Kurulunun gereksinim duyduğu konularda acilen bilimsel raporlar hazırlayacak,
uzman bilim insanı/insanları gerektiğinde, Yönetim Kurulu ile birlikte uzmanlık alanı
ile ilgili kamuoyu oluşturulmasında bizzat katkıda bulunabilecektir. Bilim kurulu ve
ilgili uzmanların katkılarıyla iki yılda bir “Türkiye Ormancılık Durum Raporu”
yayınlanacaktır. Ormancılık, ormancılık sektörü ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı
faaliyetlerinin değerlendirilmesi öngörülen Rapor, Türkiye için bir referans niteliği
taşıyacaktır.
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i- Çeşitli çevresel ve ormancılık sorunlarına karşı sivil toplum örgütleriyle ortak
platformlar oluşturulacaktır.
j- Orman yangınlarına karşı hassasiyetimizi öne çıkarmak amacıyla özellikle orman
yangınlarının yoğun olduğu bölgelerin temsilcilerine yönelik eğitimler verilecek,
yangınların gerçek boyutları ve nedenlerinin tespiti amacıyla şubeler ve
temsilciliklerimize gerekli destek sağlanacak, sağlanan bilgiler orman yangınlarına
karşı kamuoyu oluşturmada değerlendirilecektir
k- Türkiye Ormancılar Derneğinin dönemsel faaliyetlerini ve ormancılık alanındaki
gelişmeleri değerlendirmek ve ileriye dönük öneriler sunmak amacıyla oluşturulan
TOD Danışma Kurulu önerilerinden yararlanılmaya devam edilecektir. Derneğimizin
2013-2022 yıllarını kapsayan stratejik planıyla ilgili olarak, geçen beş yıllık süre
içerisinde yapabildiklerimizin ve yapamadıklarımızın tespiti ve değerlendirilmesi.

B- ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI, ÜYE İLİŞKİLERİ VE SORUNLARI
a- Derneğimiz tüzüğündeki eksikliklerin giderilmesi amacıyla en geç altı ay içerisinde
tüzük kurultayı yapacağız.
b- Derneğimize genç üye kazandırmak için, özellikle ormancılık, çevre ve doğa
konularına duyarlı dernek üye profiline uygun, dernek ilkelerini benimsemiş mezun
genç meslektaşlarımız ve henüz mezun olmamış öğrencilerle ilişkiye geçilecektir.
Genç Ormancılar Platformunu kurulmasına destek vereceğiz.
c- Atanamayan genç meslektaşlarımızın sorunlarına sahip çıkmak amacıyla toplantı
ve çalıştaylar düzenlenecektir. Ayrıca iş kurmaları veya iş bulmaları için danışmanlık
ve kapasite geliştirme çalışmaları yapılacak, tecrübeli meslektaşlarımızın
deneyimlerinden yararlanılacaktır.
d- Merkez, şube ve temsilciliklerimizin; büro, ofis, lokal vb. talepleri, Derneğimizin
ekonomik şartları dahilinde, üye sayıları da dikkate alınarak kiralama ve/veya satın
alma yöntemiyle karşılanacak, ayrıca, mevcut kullanımdaki büro, ofis ve lokallerin
iyileştirme çalışmalarını başlatacağız.
e- Örgüt işleyişinde katılımcılığın etkin bir şekilde sağlanması amacıyla kurulan “TOD
Web Sitesini” teknolojik gelişmeler, kullanım kolaylığı ve üyelerimizin talepleri
doğrultusunda güncelleyeceğiz.
f- TOD Web Sitemiz üzerinden üye aidat borç sorgulama ve borç ödeme servisini
hizmete sunmak için gerekli çalışmaları başlatacağız.
C- BASIN – YAYIN VE BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR
a- Kurulması planlanan Uluslararası Ormancılık Birliği bünyesinde; uluslararası
hakemli bilimsel bir dergi yayımlama çalışmalarına başlayacağız.
b- Meslektaşlarımıza yönelik olarak yayın hayatına devam eden Orman ve Av
dergimizin yanında, meslek dışı kamuoyuna yönelik ormancılığın odakta olduğu
popüler bir bilim ve kültür dergisi yayımlama çalışmalarına başlayacağız.
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c- İlk ve ortaokul öğrencilerine yönelik doğa ve çevre konulu eğitim materyali
hazırlanması çalışmalarına devam edeceğiz
d- Dernek faaliyetlerinin etkinliğinin belirlenmesi için üyelere yönelik anket/araştırma
çalışmaları yapılacaktır. Anket sonuçlarına göre üyelerin beklentileri de dikkate
alınarak çalışmalar yürütülecektir.
e- Derneğimizin Orman ve Av Dergisi dışında çıkardığı yayınlara bir düzenleme ve
standart getirilecektir. Yayın ilkeleri nesnel bir şekilde belirlenecek ve
uygulanacaktır. Orman ve ormancılığa yönelik bilgilendirme ve eğitim etkinlikleri,
yayın çalışmalarında öncelikli olacaktır.
f- Orman Fakültelerinde tamamlanan yüksek lisans ve doktora tezleri takip edilecek,
yazarların tez çalışmalarını Dernekte sunmalarına olanak sağlanacaktır.
g- Özellikle çocuklar ve gençlere yönelik, bu kitlelerin ilgisini çeken ve sosyal
duyarlılığı olan sanatsal faaliyetler (sergi, film, tiyatro, vb.) düzenlenecek veya en
azından bu tür mevcut projelerde ve/veya etkinliklerde destekleyici rol
üstlenilecektir.
D- ULUSAL VE ULUSLARARASI ORMANCILIK ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER
a- İlki 2019 yılında yapılmak üzere her dört yılda bir Uluslararası Ormancılık Kongreleri
organize ederek Derneğimizin uluslararası bilinirliğini arttıracağız.
b- 2021 yılında beşincisi yapılacak Ulusal Ormancılık Kongresinin hazırlıkları
yapılacak.
c- Uluslararası sertifikalandırma, örgün izleme ve raporlama konularında
(Ormanların/Orman ürünlerinin sertifikasyonu, karbon salınımı vb.) görev almak
amacıyla çalışmalar yapılarak gereken alt yapı oluşturulacaktır.
E- SOSYAL VE KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR
a- TOD Otel Yararlanma Hakları Yönetmeliği hazırlanarak puanlama yöntemine uygun
olarak; başvuruların yapılması, değerlendirme ve sonuçların, geliştirilecek yazılımla
web sitesi üzerinden öğrenilmesine yönelik çalışmalar yapılacak.
b- Her yıl Derneğimiz kuruluş yıldönümünde orman, ormancılık ve doğa değerlerine
katkı sağlayan kişi veya kuruluşlara “Doğa ve Orman Hizmet Ödülü” verilecektir.
c- Dernek üyelerinin çalışma yaşamı içerisinde haksızlığa uğraması, rotasyon adı
altında tayinlerinin çıkarılması ve işverenle hukuki itilafa düşmesi durumunda bu
kişilere danışmanlık yapmak, davalarını takip etmek için hukuki destek verilecektir.
d- Meslek büyüğü üyelerimize yönelik olarak; periyodik ziyaretler, moral yemekleri,
günübirlik orman gezileri ve kültürel aktiviteler gerçekleştirilecektir.
e- Üyelerimizin yararlandığı Derneğimize ait kullanım alanlarının düzenlenmesi için
üyelerimizin görüş ve önerileri alınacaktır. Bu amaçla her yıl Aralık ayında genel
merkez lokalinde toplantı düzenlenecektir.
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F- EKOTURİZM ÇALIŞMALARI
a- Derneğimizin ekoturizm yönü daha da güçlü hale getirmek amacıyla; Prof. Dr.
Sezgin ÖZDEN tarafından hazırlanan “Türkiye’nin En Uzun Trekking Rotası:
İnebolu’dan İzmir’e İstiklal Yolu” Projesini, Derneğimizin organizasyonu, destekleyici
kuruluşların desteği ve bilim insanlarının katılımı ile hayata geçirmek için
çalışmalara başlayıp, projenin ve rotanın tanıtımı ile ilgili yapılacak filmleri ve
basılacak kitapları Derneğimizce destekleyeceğiz.
b- TOD Ekoturizm Grubunun bugüne kadar gerçekleştirdiği çalışmalar, Derneğimizin
tanıtımında önemli bir görev üstlenmiştir. Bu özelliği nedeniyle söz konusu
çalışmaların özellikle şubeler ve temsilcilikler kanalıyla daha yaygın hale getirilmesi
için gereken desteği vereceğiz.
c- Özellikle İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik ekoturizm etkinlikleri organize
edilecektir.
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