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2023’e DOĞRU 3. DOĞA VE ORMANCILIK SEMPOZYUMU  
SONUÇ BİLDİRİSİ 

 
Orman Mühendisleri Odası’nca, 26-29/Kasım/2015 tarihleri arasında Antalya’da 

“2023’e Doğru 3. Doğa ve Ormancılık Sempozyumu gerçekleştirilmiştir. 
 
Sempozyumda;  
I)  Orman ekosisteminde envanter 

II) Orman ekosistemi kaynaklı doğal rekreasyon 

III) Orman endüstrisinde verimlilik, dış ticaretinde gözetim ve karantina 

Konularında sunulan bildiriler; bilim adamları, uygulayıcılar, sivil toplum örgütleri ile 
ilgili kamu kurum ve kuruluş çalışanlarından oluşan 450 katılımcı tarafından tartışılmıştır.  

 
Sempozyum oturumlarında toplam 36 adet bildiri değerlendirilmiştir. Yazılı bildiriler 

ile sözlü sunumlar ve oturumların tartışmalar bölümündeki katkılarla şekillenen öneriler bu 
sonuç bildirisinde yer almıştır.  

 
Yüksek Öğretim Kurulu’nun mühendislik eğitimine bakışı ve orman mühendisliği 

eğitimi konusunda kurul adına yapılan konuşmada; orman fakültelerindeki mühendislik 
eğitiminde, diğer mühendislik disiplinlerine uygulanan ÖSYM sınavlarında ilk 240 bin kişi 
arasına girenlerin tercih yapabilecekleri kararının dışında tutulacağı, ancak orman 
fakültelerinin kontenjanlarının düşürüleceği ifade edilmiştir. Yüksek Öğretim Kurulu’nun 
orman fakültelerini diğer mühendislik fakültelerinden ayrı tutması yönündeki kararının, 
ormancılık meslek kamuoyunda olumlu karşılanmadığı, eşitlik ilkesine aykırı olduğu yönünde 
kanaatin oluştuğu ve en kısa zamanda bu ayrımcılığın kaldırılması için, Odanın YÖK 
nezdinde gerekli girişimlerde bulunması gerektiği sonucuna varılmıştır.  
 

Sempozyum konularında şekillenen öneriler konu başlıkları itibariyle aşağıya 
çıkarılmıştır.  

 
I) ORMAN EKOSİSTEMİNDE ENVANTER 
 
1- Türkiye’nin önemli av ve yaban hayvanı, av turizminin ve orman ekosisteminin 

önemli bir parçası olan yaban keçisinin sürekliliğinin sağlanması için, öncelikle yurt çapında 

yapılacak sistemli ve periyodik envanter çalışmaları ile populasyon büyüklüklerinin tespiti 

yapılmalıdır. Bu amaçla, idarede görevli teknik elemanların yanında, 5531 sayılı Orman 

Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında 

Kanundaki orman mühendisliği mesleki faaliyet konularına giren envanter işinin süreklilik arz 

edecek biçimde, orman idaresi ile Orman Mühendisleri Odasının birlikte düzenleyecekleri 
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eğitimlerle uzmanlık havuzları oluşturulup, bu uzmanların yer aldığı serbest ormancılık 

bürolarından yapılacak hizmet alımlarıyla çözümlenmelidir. 

2- Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında habitatların sadece fiziksel sürekliliği değil, 

biyolojik döngülerdeki sürekliliği de dikkate alınmalı, türlerin dünya çapındaki azalışının 

birincil nedeni olarak habitat parçalanmaları gösterildiği hususu dikkate alınarak, alt yapı 

yatırımlarında büyük habitat adalarının daha küçük parçalara ayrılmaması için planlama 

yapılmalı, zorunlu olması halinde ise doğaya uygun yaban hayvanları ekolojik geçitlerine yer 

verilmelidir. 

3- Büyük memeli yaban hayvanlarının korunan alanlar dışına taşarak popülasyonlar 

oluşturması ve bu popülasyonların ormanlarımızda barınıp gelişebilmesi için Orman Genel 

Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milliparklar Genel Müdürlüğünün bilimsel verilere 

dayanarak birlikte belirleyecekleri ormanlık alanlarda av ve yaban hayatının biyolojik ve 

ekolojik istekleri göz önüne alınarak silvikültürel planlama yapılmalı ve bu ormanlar buna 

göre işletilmelidir.   

4- Samandağ ilçesinde, Asi Nehri’nin denize döküldüğü dar bir alanda yayılış 

gösteren, ancak yetişme ortamının ekolojik koşulları nedeniyle ses kalitesi açısından dünya 
çapında üne sahip olan ve “Ney” yapımında kullanılan, Poaceae familyasından Arundo 

donax bitkisinin; çöp dökme ve tarla açma gibi antropojenik baskılar işler yok olmakla karşı 

karşıya kalan bu bitkinin envanteri yapılmalı, Orman Genel Müdürlüğü, Doğa Koruma ve 

Milliparklar Genel Müdürlüğü, Mustafa Kemal Üniversitesi ve mahalli idarelerin işbirliğiyle 

koruma altına alınması için bu kurumlara Oda tarafından duyuru yapılmalıdır. 

5- Orman Ekosistemlerini İzleme Programı’nın devamlılığının sağlanması amacıyla 

uygun mekanizmaların oluşturulması için, Orman Genel Müdürlüğü’nce hazırlamakta olan 

tebliğde; Orman İdaresi ve Odanın işbirliğiyle orman mühendisi unvanlı serbest meslek 

mensupları sertifikalı eğitime tabi tutulacakları ve bu hizmetlerin Serbest Ormanlık 

Bürolarından hizmet satın alımı suretiyle yapılması yönünde hükümlere yer verilmelidir. 

Böylece, eğitilmiş kamu görevlisi memurların sık yer değiştirmeleri nedeniyle ekosistem 

izleme programının olumsuz yönde etkilenmemesi sağlanmalıdır.  

6- Koruma Statüsü verilen bir alanın bu statüden çıkarılabilmesi doğrudan idari karar 

ile değil, koruma statüsünü kazandıran kriterlerin kaybedildiğinin ancak bilimsel olarak 

kanıtlanması halinde alınacak idari kararla yapılması gerekir. Bu bağlamda, özellikle kınalı 

keklik, turaç, su kuşlarını ve bunların yaşam alanlarını korumak amacı ile 1997 yılında 

“Kozan Baraj Gölü ve Çevresi Yaban Hayatı Koruma Sahası” her hangi bir bilimsel 

incelemeye tabi tutulmadan, rantsal düşüncelerle 2005 yılında Yaban Hayatı Koruma Sahası 

Statüsü olmaktan çıkarılan bu alanda, aralarında IUCN kırmızı listede yer alan memelilerden 

Hystrix indica Kerr, Lutra lutra Linnaes, Felis chaus, Dryoms laniger Vulpes vulpes ve yine 
IUCN tarafından kırmızı listeye alınan kuş türleriinden Accipiter nisus Linnaeus., Accipiter 

brevipes Linnaeus., Neophron percnopterus Linnaeus., Falco naumanni Fleischer., Buteo 

rufinus Cretzschmar bulunduğu, bilimsel araştırma sonucunda halen 33 familyaya ait 87 kuş 

türü, 10 familyaya ait 15 memeli yaban hayvanı türünün yaşadığı tespit edilen bu alanın tekrar 

koruma statüsüne alınmasını sağlamak için, konunun Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Orman 

Genel Müdürlüğü ve Doğa Koruma ve Milliparklar Genel Müdürlüğü’ne bildirilmelidir.  
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7- Orman ekosisteminin bir parçası olan ve nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya 

kalan Karaakbaba türünün korunması için; yaşamını sürdürdüğü ormanlık alanlarda, 

genellikle ormandaki ağaç damgalama sırasında çıkartılacak ağaçlar kapsamında yer alan 

tepeleri düzleşmiş yaşlı karaçam ağaçlarının envanterleri yapılarak muhafaza edilmeli, Şubat-

Eylül dönemindeki üreme zamanında yapılacak orman ürünleri üretimi ve orman yol inşaatı 

gibi ormancılık faaliyetlerinin çok daha itinalı yapılması sağlanmalıdır.  

8- Biyoenerji sektöründe yararlanabilecek Kızılçam ağacı kesim artığının gençleştirme 

çağına gelmiş ağaçlarda ağaç başına ortalama 50-60 kg taze/Adet, birim alan ölçeğinde ise 6-

15 ton taze/ha çıkabileceği araştırmalarda belirlenmiştir. Ülkemizin en geniş yayılış alanına 

sahip, hızlı büyüyen ve endüstriyel ağaçlandırmaya konu edilen Kızılçam sahalarında 

meydana gelen üretim artıklarından, biyoenerji sektörünün yararlanması amacıyla, dikili ağaç 

damgalarının yapılması aşamasında çıkarılacak ağaçların teknik faydalanma potansiyelinin 

belirlenip yatırımcıların bilgilerine sunulması sağlanmalıdır. 

9-  Odun dışı orman ürünleri envanterine konu olabilecek ekonomik değeri olan 

odunsu/otsu bitki türlerini teşhis edebilecek bilgi birikimine sahip uzman eleman 

yetiştirilmesi için, orman idaresindeki kamu görevlileri ile orman mühendisi unvanlı serbest 

meslek mensupları, Orman idaresi ve Odanın işbirliğiyle, hedef türler esas alınarak sertifikalı 

eğitim programları düzenlenerek eğitilmeli, envanterlerin yapılmasında Orman idaresinin 

yanında, hizmet alımı yoluyla Serbest Ormancılık Büro ve Şirketleri de devreye sokulmalıdır. 

10- Hangi yörede, hangi türden ve ne miktarda odun dışı orman ürünleri bulunduğuna 

ilişkin envanter yapıldıktan sonra planlama yapılırken; sürdürülebilir ormancılık ilkesi 

doğrultusunda nereden ne kadar ürün toplanacağına, türlerin özelliklerine ve toplanacak ürüne 

yönelik modeller ya da model kombinasyonları oluşturulmalı, yerel halkın bilinçlendirilmesi 

destek ve katılımlarının sağlanmasına, ticaretini yapan girişimcilerin uzun dönemli 

planlamalara sahip çıkmalarına yönelik hususlara yer verilmelidir.  

11- Odun dışı orman ürünleri hizmetleri üretilirken; envanter sayısal olarak 

tanımlanmalı, her bir odun dışı ürünün ekonomik değerinin de belirlenmesine yönelik 

çalışmalar yapılmalı, kısa dönemde ürün verme potansiyeline sahip olması nedeniyle yoğun 

bir izleme ve değerlendirme yapılmalı, ormandan beklenen değerleri ve daha sonra bu 

değerleri sayısal olarak ortaya koyabilecek bir yol bulunmalı, çoğu odun dışı orman 

ürünlerinin miktar ve kalitesi meşcere yapısı ile doğrudan ilişkili olduğundan, bu meşcerelerin 

büyüme ve artım seyirlerini en iyi tahmin ederek uygulanacak silvikültürel müdahalelerin 

etkilerini yansıtacak modeller geliştirilmeli, orman ekosistemlerinden çok amaçlı 

faydalanmaya yönelik alternatifler üretilmeli ve bu alternatiflerden işletme amaçlarına en 

uygun olanı seçilmelidir. 

12- Dünyadaki gelişmelere bağlı olarak, çok sayıda ulusal ve uluslararası anlaşma ve 

sözleşmelerde taahhüt edildiği gibi odun üretimi ile birlikte ODOÜ’nün sürdürülebilirliğinin 

sağlanması, ancak bu ürünlerin ekosistem tabanlı çok amaçlı planlara yansıtılması ile 

mümkün olabilmektedir. Bu ürünlerin planlara entegrasyonun ilk aşaması olan envanter 

noktasında aşağıda belirtilen önerilerin dikkate alınması gerekmektedir: 
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� Mevcut hasılat planlarında izlenen kaba gözlemlere dayanan sıradan envanter 

metodundan vazgeçilerek, daha bilimsel ve ayrıntılı envanter çalışmaları 

yaygınlaştırılmalıdır.  

� Her bir ODOÜ ve bunların yararlanılan her bir kısmına uygun envanter 

metotları belirlenmeli. 

� Envanter tasarımı; türün konumsal dağılımının belirlenmesi ve ürünün yıllık 

ortalama üretim miktarının/verim düzeyinin belirlenmesi amacıyla ayrı ayrı 

gerçekleştirilmelidir. 

� Planlama birimi sınırları içinde planlamaya konu olabilecek önemli 

ODOÜ’nün öncelikle konumsal dağılımları belirlenmelidir. Bunun için de, 

daha az zaman alıcı, pratik ve etkin bir örnekleme metodu olan var/yok analizi 

uygulanmalıdır.  

� Ekonomik önemi yüksek ODOÜ’den başlanmak suretiyle ürün miktarlarının 

belirlenebilmesi amacıyla, topoğrafik ve meşcere değişkenlerini dikkate alacak 

şekilde örnekleme yapılmalıdır.   

� ODOÜ’nün birim alan verimliliğinin belirlenmesinde zamansal değişimler 

dikkate alınacak şekilde devamlı örnekleme alanları tahsis edilerek buralarda 

periyodik ölçümler yapılmalıdır. 

13- ODOÜ’nin, kırsal kalkınma ve istihdamda önemli yeri olan odun dışı orman 

ürünlerinin ekonomiye kazandırılması için kalkınma planlarında yer verilmeli, hasat 

planlarında yaban hayvanları da düşünülmeli ve toplama aşamasında %50 oranında ürün 

alanda bırakılmalı, orman ekosistemi üzerindeki baskıyı azaltmak için sera ve açık alanda 

kültürel yöntemlerle üretimler yapılmalıdır.  

14- ODOÜ konusunda, ilgili kurumlar ve üniversitelerin ana bilim dalları ortaklaşa ve 

birlikte çalışma yapmalıdırlar. 

 
II) ORMAN EKOSİSTEMİ KAYNAKLI DOĞAL REKREASYON 
 
1- Biyosfer Rezervleri, yöre halkının kalkınmasına çok önem veren ve “Yeşil 

Ekonomi” bağlamında kalkınmayı sürdürülebilir bir şekilde gerçekleştirerek doğal kaynaklara 

ve biyolojik çeşitliliğe zarar vermeyen faaliyetleri ortaya koyabilen doğa koruma bölgeleridir. 

Ülkemizin önemli bir prestij alanı olan Camili Biyosfer Rezervi’ndeki deneyimlerin ve 

kazanımların ülkemizin benzer özelliklere sahip diğer bölgelerine de yaygınlaştırılması 

sürdürülebilir kalkınma açısından önem arz etmektedir. Ormanlarımızdan çok yönlü 

faydalanmak için biyosfer rezervi anlayışı ülkemizde yaygınlaştırılmalı, 5531 sayılı Kanunda 

yer alan orman mühendislerinin biyosfer rezerv alanlarındaki yetkileri dikkate alınarak 

ormanlarımızın bu alandaki potansiyeli belirlenmeli ve kırsal kalkınmanın hizmetine 

sunulmalıdır.   

2- Yüksek dağ ormanlarımızın ve diğer özel dağ ekosistemlerinin, tüm işlevlerini 

eksiksiz yerine getirebilmesi için koruma altına alınması gerekmektedir. Yüksek dağ 

ormanlarının korunamaması halinde, bu dağlarda ne turizm, ne su, ne erozyon ve heyelandan 
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korunma, ne de güvenli ve sağlıklı yerleşimleri sağlamanın mümkün olmadığı tespit 

edilmiştir. Günümüzde Doğu Karadeniz “Yeşilyol Projesi” örneğinde olduğu gibi, turizm için 

yapılan yatırımların turizmin ana kaynaklarını yok ettiği görülmektedir. Koruma düşüncesini 

içermeyen hiç bir planın turizmi sürekli kılabilmesi olanaksızdır. Doğal ve tarihsel kaynaklar 

kolaylıkla bozulabilen değerler olduğundan ancak korundukları müddetçe özelliklerini 

sürdürebilirler. Dolayısıyla koruma, turizm gelirinin artan devamlılığını sigortalayan bir 

eylemdir. Kalkınma denen olgunun sürdürülebilir olmadığı, başka bir deyişle çevre korumalı 

kalkınmanın başarılamadığı her gelişme aslında kaynakları tüketen bir faaliyetler dizini 

olmaktan öteye gidemeyecektir. Bu kapsamda değerlendirilen ve kamuoyunda şiddetli 

tepkilere neden olan, gelecekte Doğu Karadeniz yüksek dağ ekosistemini tahrip edeceği 

gerçeği esas alınarak bilimsel yönden incelenmeli ve adıyla mütenasip bulunmayan “Yeşilyol 
Projesi” nden vazgeçilmelidir.  

3- Korunan alanların rekreasyonel açıdan taşıma kapasitelerinin belirlenmesi ve buna 

uygun ziyaretçi yönetim planlarının yapılması gerekmektedir. Saklıkent Milli Parkının sahip 

olduğu özelliği gereği olarak yağışlı mevsimlerde suyun debisi çok arttığından, kullanımının 

yılın her ayına yayılması mümkün olmadığından, yöre halkının talepleri de dikkate alınarak  

özel bir ziyaretçi yönetim planı yapılmalıdır.  

4- Kent ormanlarında, katılımcı yaklaşımla kullanıcı kararlarına uygun ve ekolojik 

sistemi gözetmek koşuluyla oluşan öncelikler bağlamında, her yaş grubundan ve farklı 

kültürlerden insanlara orman ve doğa sevgisini aşılayabilecek, her tür rekreasyon aktivitesine 

cevap verecek birimlerin oluşturulması esas olmalıdır. Bu amaçla yapılacak planlamada, 

ormanların belirlenen işlevlerini yerine getirebilmeleri için akılcı, bölgesel kimliği önemseyen 

ve kentin beklentilerine/sorularına cevap verecek yaklaşımlar esas alınmalıdır.  

5- Herhangi bir ekosistemin veya peyzaj parçasının içerdiği kaynakların 

kullanımlarında en temel ilke koruma-kullanım dengesinin sağlanmasıdır. Kültürel ve doğal 

mirasın korunması ile rekreasyon amaçlı kullanılabilecek nitelikteki kırsal alanların 

niteliklerinin ve değerlerinin ortaya konması, hem yöre halkına ekonomik yönden katkı 

sağlayacak hem de alanlara dışarıdan gelecek ziyaretçiler için tanıtılması amacıyla orman 

köylerinin belirlenmesi için köy tasarım rehberi oluşturma çalışmaları yapılmalıdır. 

6- Doğa koruma alanlarının sürdürülebilir yönetimi için; ekosistemi dengeleyen, kendi 

kendini düzenleyen geri besleme mekanizmaları ile ekosistemi yenileme kapasitesine sahip 

olan, ekolojik parametrelere göre analizlerinin yapıldığı ve değerlendirildiği, bilimsel kriterler 

üzerine kurulmuş denge ekolojisine dayalı doğal eşiklere bağlı bir plan oluşturulması 

öngörülmelidir.    

7- Doğal rekreasyon alanlarının kırılgan yapısı, birçok değişken unsurun bir arada 

birbirlerinin işlevlerini sekteye uğratmaksızın bütünleştirilmesini ön görmektedir. Bu 

bağlamda, hassas ekosistemlere, doğal oluşumlara ve biyolojik zenginliğe sahip alanlara 

yönelik olarak bazı ülkelerde (Örneğin; İspanya-Altamira Mağarası, Galapagos Adaları) 

ziyaretçi talep düzeyine göre kullanıcı kotası uygulandığı, çevre ve kaynak tahribini önlemeye 

yönelik bu tür kısıtlamaların doğal rekreasyon alanları üzerinde uygulanabilirliği konusunda 

araştırmalar yapılmalıdır.   
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8- Ekolojik yaklaşımla gerçekleştirilen sürdürülebilir turizm faaliyetlerinin, ülkelerin 

kalkınmaları ve ekonomik gelişmelerinde önemi büyüktür. Sürdürülebilir turizm yaklaşımı, 

ancak çevrenin ekolojik özelliklerine uygun gelişme ve yönetim planları ile 

gerçekleştirilebilir. Ekoturizm planlama çalışmaları yapılırken; ekoturizm kavramının özüne 

uygun davranılmalı, çalışmalarda tüm doğal ve kültürel değerlerin dökümü çıkarılmalı ve 

kayıt altına alınmalı, sağlıklı ve kullanılabilir bir veri tabanı oluşturulmalı, etkinlik alanları ve 

rotaları üzerindeki mevcut doğal karakterlerin bozulmamasına azami titizlik gösterilmelidir. 

9- Mili parklar temel anlamda koruma altındaki alanlar olmasına karşılık zamanla bu 

alanları bekleyen en büyük tehlike, turizm/rekreasyon ağırlıklı aktivitelerin yoğunlaştığı 

yerlere dönüşmesi bunun da doğal çevreye zarar vermesidir.  

Dilek Yarımadası-Büyük Menderes Deltası Milli Parkı’na yönelik somut planlama 

çalışmalarının başında taşıma kapasitesinin belirlenmesi gelmelidir. Milli park alanı biyolojik 

çeşitlilik açısından bölgenin ve hatta Türkiye’nin en önemli alanlarından biridir. Ancak, alan 

üzerindeki yoğun ziyaretçi talepleri, koruma hedefleri ile rekreasyon veya turizm amaçlı 

kullanım hedefleri arasında gerilimin artmasına neden olmaktadır. Bu nedenle, koruma 

hedefleri ile diğer kullanımlar arasında sürdürülebilir bir denge kurulmalı, alanın farklı 

bölümlerinde uygulanacak farklı etkinlikler için uzmanlarca taşıma kapasiteleri hesaplanmalı, 

bu hesaplamalara bağlı olarak etkin bir ziyaretçi yönetim planı hazırlanarak uygulamaya 

konulmalıdır. Diğer milliparklarda da aynı şekilde taşıma kapasiteleri hesaplanmalı ve 

ziyaretçi yönetim planları bu tespitlere dayalı olarak yapılmalıdır. 

10- UNESCO Biyosfer Rezerv Alanı adayı, İğneada Longozu subasar ormanları, 

lagünleri, bataklıkları, tatlı su gölleri, kıyı kumulları ile bir  arada bulunan, kumullarında 

uluslararası sözleşmeler ile korumaya alınan bitki türlerine ve zengin biyolojik çeşitliği sahip 

olan “İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı”na üçüncü nükleer santral kesinlikle 

yapılmamalı ve kamuoyu sürekli bilgilendirilerek duyarlılığı canlı tutulmalıdır.  
 

III) ORMAN ENDÜSTRİSİNDE VERİMLİLİK, DIŞ TİCARETİNDE 
GÖZETİM VE KARANTİNA 

 
1- Ormanlarımıza arız olabilecek herhangi bir yabancı orijinli türün nasıl bir seyir 

izleyeceği bilinememektedir. Böyle durumlarda en kötü senaryonun gerçekleşme ihtimaline 

karşı en üst düzeyde önlemlerin alınması gereklidir. Bu nedenle, Danıştay kararları ile de teyit 

edildiği üzere ormancılık karantinasını yürütecek inspektörlerin orman mühendisi ve orman 

endüstri mühendislerinden seçilmesi, eğitimlerinin yapılması ve bu alanda görevlendirilmeleri 

önem taşımaktadır. Bu süreçte Orman Genel Müdürlüğü’nün yetişmiş personel ve laboratuvar 

gibi altyapı eksiklikleri giderilmeli, takiben ormanlarımızın geleceği açısından büyük önem 

taşıyan Ormancılık Karantina Yönetmeliği’ni çıkararak konuyu tamamen uhdesine almalıdır. 

2- Orman bitkisi ve bitkisel ürünlerin ithalat ve ihracatındaki dış gözetimi yapacak 

uzman personelin, 5531 sayılı Kanuna göre yetkilendirilmiş orman mühendisi, orman endüstri 

mühendisi ve ağaç işleri endüstri mühendisi unvanlı meslek mensupları olmalıdır.  

3- İhraç ürünlerinde kullanılan ahşap ambalaj malzemelerinin, İSPM-15 standartlarına 

uygun ısıl işlem yapılıp yapılmadığının kontrollerinin, ruhsatlı Orman Endüstri Mühendisi ve 
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Ağaç İşleri Endüstri Mühendislerince kurulmuş Serbest Orman Ürünleri Büroları ve 

Şirketlerince yapılması için, 31/12/2003 tarihli ve 25333 üçüncü mükerrer sayılı Resmî 

Gazete’de yayımlanan Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon 

Yönetmeliğinin 1’inci ve 2/f maddesine dayanarak, Ekonomi Bakanlığınca “İhraç 

Ürünlerinde Kullanılacak Ahşap Ambalaj Malzemesi Denetimi Tebliği” hazırlanmalı ve 

yürürlüğe konulmalıdır.   

4- Türkiye imalat sanayi kapasite kullanma oranı (KKO) ortalama % 75 iken, bu oran 

Avrupa Birliği ülkelerinde ortalama % 80 dolayındadır. Türkiye imalat sanayinin rekabet 

gücünü artırması için kapasite kullanım oranının (KKO) Avrupa Birliği değerlerine (%80) 

ulaşmasını sağlayacak tedbirler alınmalıdır. Bu bağlamda Türkiye’nin ihracatında dış ticaret 

fazlası veren mobilya sektöründeki rekabet gücünün artırılmasına olumsuz yansıyan KKO 

düşüklüğünün nedenleri araştırılmalı ve giderilmesi yönünde tedbirler alınmalıdır.  

5- Kereste endüstrisinin gelişmesi için; hammadde israfı önleyici ve üretimde zayiatı 

en aza indiren önlemler alınmalı, depolardan tomruk satışı yerine ormanda dikili ağaç satışı 

politikası daha da geliştirilmeli,  mesleki ve teknik eğitim almış ve konusunda uzmanlaşmış 

elemanlar ile mühendis istihdamına öncelik verilmeli, sektör temsilcileri arasındaki işbirliği 

ve iletişim güçlendirilerek oluşacak sinerji ekonomik değere dönüştürülmelidir. 

6- Teknolojinin hızla gelişmesi işletmeler arası işbirliğinin ve aynı zamanda rekabetin 

de artmasına neden olmaktadır. Günümüzde işletmeler arası rekabet yerine işletmelerin içinde 

yer aldığı müşteri memnuniyetini artırmak ve işletmelerin yoğun rekabet ortamlarında ayakta 

kalabilmelerini sağlamak için tedarik zincirleri arasındaki rekabette başarılı olmaları 

gerekmektedir. Bu nedenle orman ürünleri kullanan firmaların; müşteri memnuniyetinde ve 

yeni iş alımlarında etkinliğin sağlanması, satışlardaki büyümenin tatmin edici seviyeye 

ulaşması, müşteriyi elde tutma düzeylerinin geliştirilmesi, rekabet ortamındaki 

memnuniyetlerin yüksek olmasını sağlayan tedarik zinciri yönetiminin geliştirilmesine önem 

vermeleri gerekmektedir.  

7- Endüstriyel ağaçlandırmalarda, genetik ıslah çalışmalarında, orman endüstrisinin 

taleplerine uygun kalitede odun hammaddesi üretiminin güvence altına alınmasında, 

ormanlarımızın ve ormancılığımızın geleceği açısından olumlu katkılar sağlayacak olan 

tahribatsız muayene tekniklerinin kullanılmasına yönelik çalışmalara orman idaresince önem 

verilmelidir.   

8- Orman endüstrisi sektöründe faaliyet gösteren firmaların kurumsallaşması çok 

önem arz ettiğinden bu alanda işyeri açılması ve işletilmesi için; meslek standartları (bilgi, 

beceri, personel nitelikleri, finansman yapısı vs) oluşturulmalı, Garanti Belgesi, Satış Sonrası 

Hizmetler Yeterlilik Belgesi gibi kriterler aranmalıdır. 

9- Orman endüstri sektörünün gelişmesi için; lise eğitiminin %70 meslek lisesi, %30 

genel lise olarak planlanmalı, meslek liselerine çalışkan öğrencilerin gitmeleri özendirilmeli, 

lisans düzeyinde teknik eğitim veren yüksek öğretim kurumları eğiticileri yeni teknolojiler 

konusunda bilgilendirilmeli, üniversite sanayi işbirliğinin geliştirilerek ara eleman ve 

mühendis yetiştirmede gerekli olan alt yapı ve ihtiyaçlar  tespit edilmeli, uygulamaya yönelik 

eğitimlere önem verilmeli, AR-GE teşvikleri KOBİ’lere uygun hale getirilmeli, Türkiye 
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İstatistik Kurumu (TÜİK,) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye İhracatçılar 

Meclisi (TİM), İhracatı Geliştirme Etüt Merkezi (İGEME), Odalar, Belediye, Valilikler, 

Organize sanayi Bölgesi (OSB) Yönetimleri, Küçük Sanayi Bölgesi (KSB) Yönetimlerinin 

katılım ve katkılarıyla Türkiye Üretim-Sanayi Envanteri ve Bilgi Bankası oluşturulmalıdır.  

10- Mobilyaya hayat veren ve gizli kahramanlar olarak nitelenen mobilya aksesuarları 

sektörü, inovasyon odaklı gelişmeli, tasarım çalışmalarına önem vermeli, her işletme kendi 

özgün markasını yaratma başarısını göstermeli, mobilya kullanıcılarının isteklerini ön planda 

tutarak mobilya sektörünün gelişimine katkı vermelidir.   

11- Mobilya aksesuarları sektörünün gelişimi ve ülke ekonomisine sağladığı katkının 

artırılabilmesi için; kaynaklar verimli kullanılmalı, fikri mülkiyet hakları korunmalı, sektörle 

sivil toplum kuruluşları aksesuarları iyileştirmeye yönelik çaba sarf  edilmeli,  sektörün tüm 

bileşenleri el birliği ile çalışmalı, ortak çabaların sonuçları tabana yayılmalı, yeni bir ürün 

çıktığında ürünün üreticisi, uygulayıcı ve tasarımcısı bir araya gelerek ürün katma değerinin 

tartışılması sağlanmalıdır. 

12-  Hızla büyüyen mobilya sektörünün olumlu ilerleyişin doğru yönde devam etmesi 

için; sektörü yaratan her kesimin sanat gibi, mobilya sektörünün de ürün ve hizmet dışında 

kültür üreten bir sektör olduğunu bilmek, kabullenmek gibi farkındalıkların farkında olmaları, 

insan kaynakları, mobilyanın bir kültür ürettiğini dikkate alarak personel seçilmeli ve 

eğitmeli, tüketicinin gözünü ve ruhunu doyurabilen, okşayan ürünler ortaya çıkarılabilmeli, 

endüstriyel tasarımcılardan oluşan tasarım departmanları, mimari departmanlar, iç mimarlar, 

grafikerler, ARGE/ÜRGE, görsel iletişim uzmanları, tekstil tasarımcıları, fotoğraf sanatçıları, 

mühendisler ve zanaatkârlar gibi tüm yaratıcı disiplinlerin bir arada idari yapıdan ayrı bir 

design centre (Tasarım Merkezi) oluşturulmalıdır.  

13- İhracata yönelik mobilya tasarımında, hedef ülkelerin sosyo-kültürel şartları da 

dikkate alınmalıdır. 

14- Orman Endüstri Mühendisi ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendislerinin, 5531 sayılı 

Kanuna göre yapmaları zorunlu olan bir yıl süreli mesleki deneyim kazanma çalışmalarını, 

orman ürünleri işleyen sanayi tesislerinde yapabilmelerini sağlayabilmek için, Orman 

Mühendisleri Odası ile sektörel meslek örgütleri arasında işbirliği protokolünün imzalanması 

için Oda tarafından gerekli girişimler yapılmalıdır.  

Yukarıda belirtilen sempozyum çıktıları, bildiri sahipleri ve katılımcıların ortak 

görüşleri doğrultusunda oluşturulmuş, Orman Mühendisleri Odası tarafından ilgili kamu 

kurum ve kuruluşlarına, orman fakültelerine, meslek kuruluşlarına, sivil toplum örgütlerine 

ve kamuoyuna duyurulması genel kurulca kararlaştırılmıştır. 29 Kasım 2015 

  
SEMPOZYUM YÜRÜTME KURULU  


