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A) Fakülte Vizyonu (Öz Ülkü),
• Yeni teknoloji ve metotlar ile orman kaynaklarının sürdürülebilir yönetimine kavramsal yaklaşımlar
getirebilen, çevre etkileşimli ve duyarlı çalışmalar yapabilen, orman ürünlerinin işlenmesine ve
sanayisinin gelişmesine yönelik kavram ve yenilikçi teknolojiler geliştirebilen, kırsal ve kentsel peyzaj
değerlerinin özgün yaklaşımla tasarımı, planlanması ve uygulamasını yapabilen öncü bir kurum olmak
• Ülke orman kaynaklarının sürdürülebilir yönetiminde etkin rol oynayan, bilime ve uygulamaya üst
düzeyde katkı sağlayan, ulusal ve evrensel düzeyde ormancılık-peyzaj eğitimini gerçekleştiren, sürekli
gelişen, örnek gösterilen, eğitim-öğretim ve araştırma kalitesi ile öncelikli tercih edilen, katılımcı ve
paylaşımcı seçkin bir Orman Fakültesi olmak.
B) Fakülte Misyonu (Öz Görev)
• Toplumun orman ürün ve hizmetlerinden en uygun şekilde yararlanmasına yönelik kamu ve özel
sektör tarafından uygulanabilecek yenilikçi odaklı özgün Ar-Ge projeleri üretmek
• Araştırma sonuçlarını ulusal-uluslar arası platformlarda yayımlayarak saygın bilimsel eser üretme
kapasitemizi giderek artırmak
• Evrensel nitelikte bilgi ve teknoloji üreten araştırmacılar yetiştirmek
• Ülke ormancılık sorunlarına çağdaş çözümler üretebilecek analitik düşünme kapasitesine sahip, çevre
ve toplum bilinci yüksek, biyolojik kanuniyetleri algılayabilen, güncel bilgi-iletişim teknolojilerini
kullanabilen, öğrendiklerini uygulayabilen, iyi iletişim kurabilen, girişimci ve ileri görüşe sahip, erdemli
mühendis ve peyzaj mimarları yetiştirmek.

C) Fakülte Yönetim Felsefemiz
• Kurumsal anlayışa dayalı, birlik-beraberliği esas alan, kurumsal gelenekleri ile akademik hiyerarşiyi de
göz ardı etmeyen, karşılıklı sevgi-saygıya dayalı bir yönetim tarzı sergilemek
• Tüm personelimizi bu kurumun değerli bir elemanı olarak görmek
• Tüm akademik personelin akademik etik kuralları çerçevesinde alanlarında entelektüel kapasiteye
sahip bir ekol olduğuna inanmak
• Her personelin bu kurum içerisinde yönetsel görevlerin yanı sıra, eğitim-öğretim, araştırma ve
topluma hizmet konularında görevlerini dengeli bir şekilde bütünsel yönetim yaklaşımı ile ifa etmek
• Akademik disiplini de göz ardı etmeden kendi akademik alanlarda daha özgür davranan, ancak
kurumsal bildirimlerde kurumsal davranan bir anlayışını ön plana çıkarmak
• Kurumsal başarıya katkı sağlamak noktasında yönetsel sorunların çözümünde destek vermeyi
hedefleyen bir anlayışa sahibiz

D) Eğitim-Öğretimdeki Hedeflerimiz

• Öğrenciler fakültemizin temel ilgi-çıkar grupları yani paydaşlarıdır. Bu bağlamda, yükseköğretim
yeterlilikler çerçevesinde tanımlanan ilgili program çıktılarını temel hedef alan, meslek yasasında
belirlenen özelliklere sahip uluslar arası gelişmeleri de takip edebilen bir eğitim politikasını uygulamak
• Ders uygulamalarına önemli meslektaşların veya üst düzey uygulamacıların katılımı sağlanarak
öğrencilere alan tecrübelerini aktarabilmek
• Lisans ve lisansüstü eğitim-öğretimimizi “Bilgi Paketi”nde belirlenen hedeflere ve programa göre
yürütmek
• Müfredat programı gelişen ve değişen koşullara göre STK değerlendirmeleri ve öğrenci anketleri ile
öz değerlendirmeye tabi tutarak katılımcı yaklaşımla periyodik olarak güncellemek.
• Ülkemizdeki diğer benzer kurumlara göre eğitim-öğretimdeki kapasitemizi (ayrıcalığımızı -farklılık ve
üstünlüğümüzü) öğrencilerimize hissettirmek ve yansıtabilmek.
• Yabancı uyruklu öğrenci oranını artırarak fakültemizin uluslar arası boyut kazandırmak.
Mezun olacak öğrencilerimizin asgari yetkinlikleri:
• Biyolojik ve ekolojik kanuniyetlerin anlaşılması ve kavranması
• Analitik düşünme, tasarlama ve teknolojik araçları kullanma becerisi
• Ormancılığın geleceğine yönelik filozofik düşünce sistemine yatkınlık ve
• İyi bir iletişim becerisine sahip olmaları

E) Ar-Ge Stratejik Hedeflerimiz
• Öğretim üyelerinin kendi alanları ile ilgili kamu yahut özel sektörün güncel sorununu/sorunlarını
çözmeye odaklı uygulama projeleri geliştirebilmesi
• Her bir öğretim üyesinin temel ormancılık/peyzaj alanlarında güncel konuları hedefleyen en az bir ArGe projesi yürütüyor olması. Kurum dışı kaynaklardan destekli bilimsel/uygulama projelerin
yürütülmesi teşvik ve tercih edilmektedir.
• Her öğretim üyesinin son beş yıllık bir sürede (Üniversite BAP kaynağı haricinde destekli) en az bir
bilimsel proje tamamlamış olması ve bilimsel eser üretmesi
• Bölümlerin (ülke geneli de dikkate alınarak) yıllık kendi bilimsel yayın ortalamasının üstüne çıkacak
kadar nitelikli eserler üretmesi
• Ulusal ve uluslar arası hareketliliğin artırılmasına yönelik, her bir öğretim üyesinin iki yılda en az bir
uluslar arası, yılda bir ulusal toplantıya (kongre, konferans, sempozyum ve panel) tam metinli bildiri ile
katılmış olması
• 2011 yılı içerisinde fakültemizin “ülke ormancılığının dünü, bugünü ve yarını” na sağladığı katkılar bir
eser haline getirilecektir.
• Fakültenin kendisi de her yıl farklı konularda olmak üzere ulusal veya uluslar arası bilimsel etkinlikler
düzenlemesi (kongre, konferans, sempozyum, çalıştay ve panel) hedeflenmektedir. Bu bağlamda;
o Fakültemizde 2011 yılında “ormancılığın farklı tematik alanlarına yönelik konularda” paneller serisi
düzenlenecektir.

o Ayrıca, orman mühendisliği bölümü “ülkemizin silvikültür sorunları” adlı bir çalıştay düzenleyecektir.
o Orman endüstri mühendisliği bölümü de “orman endüstri mühendisliğinin güncel eğitim sorunları”
başlıklı bir çalıştay düzenleyecektir.
o 2012 yılı Mayıs ayında da 2.ORENKO toplantısı düzenlenecektir
F) Topluma Hizmet ve Farkındalık Oluşturma Hedeflerimiz
Üniversite kavramının önemli bir bileşeni de fakültelerin ve dolayısıyla öğretim elemanlarının topluma
hizmet sunmalarıdır. Bu bağlamda, fakültemiz hem kamu ve hem de özel sektöre hizmet edebilecek bir
konumdadır. Kamu sektörü olarak, çevre ve orman bakanlığının ilgili genel müdürlükleri ile
belediyelerin park-bahçe ve çevre düzenlemeleri başta gelmektedir. Özel sektör ya da sanayi sektörü
olarak da bir taraftan orman endüstri kurumları (kereste, mobilya, kağıt, tabakalı malzemem vb) öte
yandan özel girişimcilerin çevre düzenlemeleri ile kamu sektörünün bazı hizmet alımları öne
çıkmaktadır. Ülke orman kaynaklarının korunması, genişletilmesi ve çok amaçlı kullanıma sürdürülebilir
bazlı açılması sürecinde karşılaşılan sorunların çözümünde fakülte araştırmacılarımızın aktif rol alması
beklenmektedir. Yine çevre sorunların çözümü, belediyelerin park-bahçe ve çevre düzenleme
sorunların çözümü ve özel sektörün sorunlarının çözümünde de araştırmacılarımızın aktif rol alması
teşvik edilmektedir.
• Her bir öğretim üyesinin gerek kişisel ve gerekse ekip olarak bir kamu-özel sektör ile iletişim kurarak
araştırma imkanlarımızı uygulamaya aktarma ortamı oluşturmak
• Uygulamadaki sorunların çözümünü fakülte eğitim-öğretim sürecine yansıtmak
G) Altyapı Hedeflerimiz
• Orman Endüstri Mühendisliği yeni binasının ihaleye çıkarılarak tamamlanması.
• Modern Sera Projesinde kısmi bir değişikliğin yapılarak daha fonksiyonel bir yapıya kavuşturulması
ve “bakım onarım” faslından 2011 yılında inşaatına başlanarak tamamlanması
• Yeni bir “Modern Üretim Serası” projesinin hazırlanması
• Her bir anabilim dalının araştırma-uygulama-eğitim çalışmalarını yürüttüğü mekânlarınılaboratuarlarını yenilemek. Üniversitemizin ilgili bütçe kalemlerinden de bir miktar kaynak aktarılarak
II. Öğretimin imkanları ile çalışma mekanlarını modernleştirmek. Burada öncelik lisans eğitimi için
gerekli olan mekanlara verilecektir.
• Öğretim üyelerinin büro-ofis malzeme ihtiyaçlarını bir sistematik plan dahilinde periyodik olarak
karşılamak (Koltuk, masa, döşeme, boyama vb gibi küçük tamiratların yapılması)
• Fakülte toplantı salonu tefrişatı için projesini hazırlamak ve kaynak aktarımı ile yıl içerisinde
yenilemek
• Lisans öğrencilerimiz için donanımlı bir “çalışma salonu” yapmak. Çalışma salonu olarak eski kantin
yeri tefriş edilecektir. Lisansüstü öğrenciler için de üst kattaki eski çay salonu düzenlenerek bir çalışma
mekanı oluşturmak.
• Fakülte girişlerinin çevre peyzaj tasarımını yapmak ve gerçekleştirmek

