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Takdim 

Orman Fakülteliler Derneği (ORFAMDER), Orman Fakültesi mezunu üyeleri ile 

daha öğrencilikten başlayıp, hayatın sonuna kadar kardeşlik hukuku ile birlik, 

beraberlik, yardımlaşma ve dayanışma içinde aidiyet bağı kuran bir gönül hareketidir. 

Odak noktası ormancılık mesleği ve meslektaşları olup, gücünü meslektaş 

birlikteliğinden almaktadır. Meslektaşları ile kurduğu bu gönül bağının yanı sıra, 

Türkiye ormanları ve ormancılık mesleğinin bütün paydaşları ile gelişimi için kamu 

yararını gözeterek ülke politikalarına katkı sunan, ormancılık mesleğinin üstün 

standartlara ulaşması için çalışan, etkili bir mesleki sivil toplum kuruluşu olmak 

gayesini taşımaktadır. Bu gaye doğrultusunda ormanlarımızın ve diğer ekosistem 

bileşenlerinin, tüm işlev ve ürünleri ile bir bütün içerisinde ulusal çıkarlarımız ve 

kamu yararına sürdürülebilir yönetimi ve ülkemiz ormancılığının gelişimine katkı 

sağlayacak ulusal politikalar geliştirmek, tüm paydaşlarımız ile mesleğimizin 

sorunlarına çözüm üretmek ve meslektaşlarımızın haklarını savunmak; eğitim, bilim 

ve teknolojik olarak gelişimlerini sağlamak amaçları doğrultusunda çalışma ve 

faaliyetlerde bulunmaktadır. 

Ülkemizde bulunan on bir Orman Fakültesinden her yıl yaklaşık beş yüz 

meslektaşımız mezun olmakta ve iş arayışına girmektedir. Bütün iyi niyetli gayretlere 

rağmen kamu istihdamının mezunlarımızın istihdam beklentilerine karşılık vermesi 

ne yazık ki mümkün değildir. Bu nedenle mezunlarımıza yeterli istihdam imkânları 

oluşturmak için yeni açılımlara ihtiyaç duyulmaktadır. 5531 sayılı meslek yasamız, 

mesleğimiz ve meslektaşlarımız için çok önemli bir kazanımdır ve bu yasa Orman 

Fakültelilere meslek ile ilgili olarak birçok alanda önemli haklar ve yetkiler 

tanımaktadır. Orman Bakanlığı bünyesindeki genel müdürlüklerimiz faaliyet alanları 

ile ilgili birçok iş ve işlemlerde 5531 sayılı yasanın tanıdığı haklar çerçevesinde 

meslektaşlarımıza hizmet alımları ve danışman mühendis istihdamları çerçevesinde 

geniş fırsatlar sunmaktadır. Bununla birlikte zaman içerisinde gelişen yeni durum ve 

ihtiyaçlar çerçevesinde meslektaşlarımıza önemli açılımlar sağlayabilecek yeni 

fırsatlar da açığa çıkmaktadır.  

ORFAMDER Tabiat turizmini mesleğimiz ve meslektaşlarımız için önemli fırsatlar 

sunan ve ıskalanmaması gereken bir gelişim alanı olarak görmektedir. Orman 

Fakültelilerin mesleki donanımları ve 5531 sayılı yasanın sağladığı hak ve yetkiler 

çerçevesinde tabiat turizminin nitelikli bir şekilde gelişimine önemli katkılar 

sağlayacağına ve tabiat turizminin etkin bir öznesi olması gerektiğine canı gönülden 

inanmaktadır.  

Bu rapor, bu niyet ve düşünceler ile 2018 yılında başlatmış olduğumuz çalışmaların 

COVİD-19 pandemisinin oluşturduğu yeni motivasyon ile daha ileri götürülmesi 
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amacıyla geçtiğimiz aylarda geniş katılım ile yaptığımız çalışmalardan elde ettiğimiz 

sonuçların bir özeti olarak dikkatlerinize sunulmaktadır.   

Bu raporun ortaya çıkmasında kıymetli zamanlarını ve emeklerini esirgemeyen 

Orman Genel Müdürlüğü ve Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğünde çalışan 

meslektaşlarımıza, Orman Fakültelerinde görev yapan değerli akademisyenlerimize, 

Orman Mühendisleri Odasına ve özel sektörden meslektaşlarımıza sonsuz 

şükranlarımızı sunarız.  

İyi niyetli bir çabanın ürünü olan ve ülkemize ve meslektaşlarımıza fayda sağlamaktan 

başka bir gayesi bulunmayan bu çalışmaların başarıya ulaşmasını Yüce Allahtan niyaz 

ederim. 

 

Mehmet Yerli 

ORFAMDER Yönetim Kurulu Başkanı 
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Giriş 

 

Orman Fakülteliler Derneği (ORFAMDER), Türkiye’de önemli bir potansiyele sahip 

olan tabiat turizminin hak ettiği noktaya taşınmasında ve ülke ekonomisine önemli 

katkılar sunmasında Orman Fakültesi mezunlarının oynayacağı çok önemli roller 

olduğuna inanmaktadır.  

Orman Fakültesi mezunları, dört yıllık lisans eğitimleri süresince Türkiye’nin 

ormanları, tabiat alanları, sulak alanları, florası, faunası, av ve yaban hayatı vb. 

hakkında akademik bilgilerle donanmaktadır. Edindikleri bu akademik birikimleri 

gerek Orman Genel Müdürlüğü ve gerekse Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel 

Müdürlüğü bünyesinde aldıkları görevlerle Türkiye’nin tabiat turizmi potansiyelinin 

özünü teşkil eden ormanların ve korunan alanların yönetiminde kullanmaktadırlar. 

 

Türkiye’de tabiat turizmi sektörünün gelişmesi ve büyümesi son yıllarda önemli 

istihdam sorunları yaşayan Orman Fakültesi mezunları için önemli bir açılım ve 

gelişme alanı olarak görülmektedir. Bu temel noktadan hareketle ORFAMDER’in 

2018 yılında “Türkiye’de Tabiat Turizminin Gelişimi ve Orman Fakültesi 

Mezunlarının Rolleri” ana teması ile düzenlediği atölye çalışmaları ve istişareler, 

tabiat turizmi sektörünün en güçlü aktörlerinin Orman Fakülteliler olduğunu ortaya 

koymuştur.  

Yetkilendirilmiş “Tabiat Büroları” 

ORFAMDER, yetkilendirilmiş tabiat bürolarını, tabiat turizmi sektörüne yeni bir 

işletme modeli olarak önermiştir.  Orman fakülteliler, tabiat turizmine arz edilen 

orman alanlarında koruma-faydalanma dengesi içinde, sürdürülebilir ve en yüksek 

katma değeri üreteceklerdir. Bunun için ivedilikle 5531 sayılı meslek yasasının tanıdığı 

hak ve yetkilere dayanarak alt düzenlemelerin yapılması gerekmektedir.  

 

“COVID-19 Pandem isi Doğal Alanlara Olan İlgiyi Artmıştır.” 

2019 yılı sonunda başlayan ve halen bütün dünyayı her alanda derinden etkilemekte 

olan COVID-19 pandemisi insanın tabiata olan ihtiyacını çok güçlü bir biçimde ortaya 

koymuştur. Doğal alanlara olan ilgi kat be kat artmıştır. Yaşanan bu gelişmeler tabiat 

“TÜRKİYE’DE TABİAT TURİZMİ SEKTÖRÜNÜN GELİŞMESİ VE BÜYÜMESİ 

SON YILLARDA ÖNEMLİ İSTİHDAM SORUNLARI YAŞAYAN ORMAN 

FAKÜLTESİ MEZUNLARI İÇİN ÖNEMLİ BİR AÇILIM VE GELİŞME ALANI 

OLARAK GÖRÜLMEKTEDİR.” 
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turizminin önemini ve orman fakültelilerin rollerini bir kez daha ve daha kuvvetli bir 

şekilde gündeme getirmiştir.  

“Tabiat Turizmi Danışma Kurulu” 

ORFAMDER, Orman Fakülteliler Kariyer Merkezi (OKAMER) biriminin, 2018 yılı 

tabiat turizmi raporunun OGM, DKMP ve ilgili kurumlardaki etkisini değerlendirmek 

ve COVID-19 pandemisinin oluşturduğu yeni durumun tabiat turizmi açısından 

sonuçlarını irdelemek için orman fakültelileri geniş katılımla bir araya getirmiştir. 

Meslektaşlarımızın tabiat turizmi sektörünün etkili bir öznesi haline gelmesi için 

izlenecek yol haritasını belirlemek amacıyla, Orman Fakültelerinden akademisyenler, 

OMO, özel sektör, OGM ve DKMP uzmanları, vb. paydaşlardan oluşan geniş katılımlı 

bir “Tabiat Turizmi Danışma Kurulu” oluşturulmuştur. ORFAMDER Tabiat Turizmi 

Danışma Kurulunun listesi Liste 1’de verilmiştir.  

Danışma Kurulu, 27 Ekim 2021 tarihinde yaptığı çevrim içi toplantıda Orman 

Fakültelilerin, 5531 sayılı meslek yasası çerçevesinde “tabiat turizmi sektörünün 

taleplerini karşılama ve sektöre arz gerçekleştirme” fonksiyonunu 

görüşmüştür. Yapılan değerlendirmeler neticesinde Orman Fakültelilerin, tabiat 

turizmi sektöründe etkin bir şekilde rol alarak yüksek katma değer üretmesini 

sağlayacak uygulama, mevzuat ve eğitim altlık çalışmalarına ihtiyaç olduğu tespit 

edilmiştir.  

Danışma Kurulu, ihtiyaç olan altlıkları oluşturmak üzere 3 ana çalışma grubu 

kurulmasını kararlaştırılmıştır. Bu gruplar; “Stratejik Metin Çalışma Grubu”, “Eğitim 

Çalışma Grubu” ve “Mevzuat Çalışma Grubu” olarak teşekkül etmiş olup çalışma 

grubu üyeleri Liste 2’de verilmiştir. 

“Orman Fakültesi Mezunlarının Tabiat Turizmi Sektöründeki Meslek Faaliyetleri” 

Raporu, “ORFAMDER Tabiat Turizmi Danışma Kurulu” iradesi ile teşkil edilmiş olan 

çalışma gruplarının, 2021 yılı kasım ve aralık aylarında yapmış oldukları çevrim içi 

toplantılar ve çalışmalar neticesinde ulaşılmış olan sonuç ve çıktıların sentezlenerek, 

gerekli eylem planları için başta DKMP, OGM ve OMO olmak üzere yetkili 

kurumlara iletilmesi ve takibi amacıyla oluşturulmuştur.  
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Tabiat Turizmi Sektöründe Orman Fakültesi 

Mezunlarının Mesleki Faaliyetlerinin Stratejik 

Çerçevesi  

“Ormanlarımızda ve Korunan Alanlarda Sosyal Hareketlilik 

Artmıştır.” 

Ormanlarımız sosyal, ekolojik, kültürel ve rekreasyon fonksiyonları ile şimdi ve 

gelecekte toplumun ihtiyaçlarını karşılayacaktır. Günümüzde pademinin de etkisiyle 

ormanlarımızda ve korunan alanlardaki sosyal hareketlilik artmıştır. Bu yeni bir 

durum olup, ormancılık yönetimine yeni bir örgütlenme modeli eklenmesi ihtiyacını 

doğurmuştur.  

Ormanlarımızdaki insan hareketliliğini yönetmek, OGM ve DKMP sorumluluğundaki 

alanlarda ekosistem ürün ve hizmetlerinin tabiat turizmi sektörü aracılığı ile 

toplumun faydalanmasına sunmak “sosyal ormancılık" faaliyeti olup, bu salt turizm 

faaliyeti olarak değerlendirilemez. 

“İnsan- Orman İlişkisi Sosyal Ormancılık Örgütlenmesiyle 

Yönetilmelidir.”  

 

Orman alanlarının, tabiat turizmi üzerinden başka kurumlara bağlı alanlara 

dönüşmesi, orman ve korunan alanlarda inşa edilen turizm tesislerinin bir “Truva 

atı” gibi kullanılarak “tesis üzerinden orman alanının yönetimine soyunulması”, 

ormanlarımızın koruma-faydalanma dengesini bozmaktadır. Bu uygulamalar 

sürdürülebilir tabiat turizminin önündeki en önemli engellerdir. 

Orman fakülteliler, ormanlarımızın ekonomik, ekolojik, kültürel ve sosyal 

kıymetlerini geliştiren ve yöneten meslek disiplininin mensubudurlar. Orman 

alanlarını ve korunan alanları koruma-kullanma dengesi içerisinde sürdürülebilir 

doğal kaynak yönetimi ilkeleri doğrultusunda, planlar, yönetir ve işletirler.  

Orman fakülteliler, İnsan- orman ilişkilerini, sosyal ormancılık örgütlenmelerini 

geliştirerek ve genişleterek yönetmektedirler. Ormanların sosyal fonksiyonlarının bir 

gereği olarak, korunan alanlar içinde icra ettikleri sosyal ormancılık çalışmalarını, 

tabiat turizmi sektörüne kontrollü olarak entegre etmektedirler. Böylece orman 

kaynak değerleri ekonomiye kazandırılırken, toplumda da tabiat bilinci yaygınlaşmış 

olacaktır. 
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“Orman Fakülteliler, ev sahibi misyonuyla tabiat turizmi 

sektörünün tüm paydaşlarıyla iş birliği yapmalıdır.” 

Orman Fakülteliler, ilgili diğer meslek disiplinleri ile iş birliği içerisinde ürettikleri 

tabiat turizmi ürünlerini bu tabiat turizmi sektörü aracılığıyla topluma arz 

etmektedirler. Bu meslek faaliyetini, turizm kavramının çekim alanına içine sokmak 

uygun olmayacaktır.  

Orman Fakülteliler, ekosistem hizmet sağlayıcısı bir meslek disiplini olarak, orman 

alanlarındaki ev sahipliği konumu ile ormanlarımızın sosyal işletmeciliğini yaparak 

tabiat turizmi sektörünün tüm paydaşları ile yönlendirici iş birliği yapmalıdır.  

Orman fakülteliler, III. Tarım Orman Şurası kararları kapsamında, “Ülkemizin doğa 

turizmi potansiyeli çıkarılarak doğa turizminde uluslararası marka haline gelmesi” 

olarak belirlenen 24. Eylem Planı’nı hayata geçirecek, kurumlar ve sektörler arasında 

koordinasyonu sağlayabilecek en güçlü meslek mensubudurlar.  

Orman Fakültelilerin Tabiat Turizmine Konu Mesleki 

Faaliyetlerinin Kapsamı 

Orman Fakülteliler, 5531 Sayılı Meslek Kanunu ile kendisine tanınan rekreasyon ve 

tabiat turizmi meslekî faaliyetlerini, OGM ve DKPM alanları içinde; planlama, 

Uygulama, Yönetme ve İşletme fonksiyonları ile arz etme ve talep karşılama 

faaliyetleri ile icra edip, tabiat turizmi sektörüne zemin hazırlarlar. 

 
 

Otel merkezli ana akım turizm sektörünün bir alt kolu olarak, kırsal turizm, 

ekoturizm, doğa turizmi adları ile sektöre yerleşen alternatif turizm faaliyetleri ile 

Orman Fakültelilerin mesleki faaliyetler icra ettiği tabiat turizmi sektörü faaliyetleri 

arasında bağlantılı bir ayrım yapılmalıdır.  

Orman 
Fakülteliler

5531 Sayılı 
Yasa

Paydaşlar

•Planlama

•Uygulama

•Yönetme

• İşletme

•Rekreasyon

•Ekosistem Ürün ve 
Hizmetleri

•Meslek Disiplinleri

•Turizm Firmaları

Tabiat  

Turizmi  

Sektörü 

OGM 

Alanları 

DKPM 

Alanları 
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Orman Fakültelilerin Tabiat Turizmi Sektörünün Etkin 

Bir Öznesi Olabilmesi İçin Neler Yapılmalıdır? 

OGM ve DKMP’nin Tabiat Turizmi Sektörüne Olan Arzını 

Nitelikli Hale Getirecek Uygulamalar 
 

a. Var olan ve yeni çıkarılacak mevzuatlarında, 5531 Sayılı Meslek Kanunu 

kapsamında tabiat turizmi sektörü faaliyetleri tanımlaması yapmalıdır.  

b. 5531 Sayılı Meslek Kanunu kapsamında olmak üzere; Orman Fakültelileri, tabiat 

turizmi sektörüne nitelik kazandıran, girişimci, paydaş, hizmet tedarikçisi ve 

işletmeci meslek insan kaynağı olarak tanımalı ve tanımlamalıdır.  

c. Tabiat turizmi sektör faaliyetleri kapsamındaki hizmet alımlarında Orman 

Fakültesi mezuniyet şartı aramalıdır.  

d. Müstecirleri için tabiat turizmi sektörü vizyon ve eylem planı yayınlamalıdır. 

e. Müstecirlerini, tabiat turizmi alanında uzmanlığı olan serbest ormancılık 

bürolarından ya da tabiat turizmi uzmanlığı olan Orman Fakültesi mezunlarından 

hizmet alımı, istihdam veya iş ortaklığı modeli ile âtıl durumda olan alanların 

tabiat turizmi kapasitelerinin harekete geçirilmesi için iyileştirme yükümlülüğü 

getirmelidir.  

f. Alanlar için gelen tabiat etkinlikleri taleplerinin ormancılık büroları üzerinden 

izinlendirilmesi sistemini kurmalıdır.  

g. Alanlarda grupların yapacağı tabiat turizmi ve rekreasyon etkinlikleri için tabiat 

turizmi sertifikasına sahip, tabiat kılavuzu nezaretini şart koşmalıdır. Tabiat 

kılavuzluğu hizmeti OMO’nun belirlediği asgari ücret tarifesi üzerinden 

ücretlendirilmelidir.  

h. Tabiat turizmi sektör faaliyetleri için hizmet alımı yaptığı serbest ormancılık 

büroları için yeterlilik ve yetkinlik kriterleri geliştirilmelidir. Salt belge ile değil, 

nitelikle iş yapma süreci işletilmelidir.  

i. Alanlarındaki tabiat tesislerinin, tabiat turizmi sertifikası ve iş güvenliği belgesine 

sahip orman ürünleri büroları tarafından kontrol edilmesi ve kullanım vizesi 

verilmesi zorunluluğunu getirmelidir. Bu hizmet için OMO tarafından asgari ücret 

tarifesi belirlenmelidir. 

j. Tabiat turizmi sektörüne arz edilen alanların tanıtımı için geliştirilen mobil 

uygulamalara (ekotaban vb.) “tabiat kılavuzluğu” hizmeti için sertifika sahibi 

ormancılık bürolarının iletişim bilgilerini işlemelidir. 
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k. Orman alanları ve korunan alanlar için yapılan mevcut planlarda (UDGP, GP, YP) 

orman fakültelilerin etkinliği arttırılmalı, ek olarak tabiat turizmi yönetim planları 

da yapılmalıdır.  

l.  Tabiat turizmi faaliyetleri ihdas edilecek, “Sosyal Ormancılık Genel Müdürlüğü” 

altında toplanmalıdır.  

 

• Mevzuatlarında tabiat turizmi sektör faaliyetleri tanımlaması
yapılması

• Orman Fakültelileri, tabiat turizmi sektörüne nitelik kazandıran
meslek insanı kaynağı olarak tanıması ve tanımlaması

• Tabiat turizmi sektör faaliyetlerinde Orman Fakültelilerin
öncelik vermesi

• Korunan ve ilgili alanlarda, tabiat turizmi sektörü arzı vizyon ve
eylem planı hazırlanması

• Müstecirlerin işlettiği sahalardaki, tabiat turizmi sektör arzını
güçlendirmek için âtıl kapasite taraması ve iyileştirme
yükümlülüğü getirilmeli

• Tabiat turizmi sektörüne arz edilen sahalardaki “etkinlikler” için
yetkilendirilmiş ormancılık büroları üzerinden izinlendirme
sistemi getirilmeli

• Tabiat turizmi sektörüne arz edilen sahalardaki “etkinlikler” için
tabiat turizmi sertifikasına sahip, tabiat kılavuzu nezareti
aranmalı

• Yetkilendirilecek serbest ormancılık büroları için yeterlilik ve
yetkinlik kriterleri geliştirilmesi

• Tabiat turizmi sektörüne arz edilen tabiat tesislerinin,
yetkilendirilmiş orman ürünleri büroları tarafından “kontrol ve
kullanım vizesi” uygulamasına geçilmesi.

• “Tabiat kılavuzluğu” hizmeti için sertifika sahibi ormancılık
bürolarının iletişim bilgilerinin internet ve mobil uygulamalara
işlenmesi

• Tabiat turizmi sektörüne arz edilecek alanlar için “tabiat turizmi
yönetim planı” uygulamasının yapılması

• Sosyal Ormancılık Genel Müdürlüğü’nün kurulması

1.OGM ve DKMP’den Atması 
Beklenen Adımlar
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Orman Mühendisleri Odası’nın Tabiat Turizmi Sektörüne Nitelikli 

Meslek Mensubu Yetiştirmesi İ çin İ vedi Olarak Yapması 

Gerekenler 

a. Tabiat turizmi eğitim müfredatı oluşturarak mesleki eğitim programları açmalı ve 

sertifikasyona tabi tutmalıdır.  

b. Mevzuatında tabiat turizmi sektörü mesleki faaliyetleri yapılandırmalıdır.  

c. Tabiat turizmi faaliyetleri asgari ücret tarifesini belirlemek   

d. Ülkemizin turizm planlamalarına hazırlık yapmak ve tabiat turizmi vizyonunu 

geliştirmek için 2 yılda bir OGM- DKMP- OMO- Orman Fakülteleri- Meslek Büroları 

vb. olmak üzere tabiat turizmi bileşenlerinin katıldığı tabiat turizmi çalıştayları 

düzenlenmelidir.  

e. Meslek mensuplarına aşağıda verilen başlıklarda tabiat turizmi farkındalığı, vizyonu ve 

nitelik kazandıracak eğitim programları geliştirmelidir. 
f. Mesleki Deneyim Eğitimleri  

g. Tabiat Turizmi Sertifika Eğitim Programları 

 
 

Orman Fakültelerin Tabiat Turizmi Sektörüne Nitelikli Uzman 

Yetiştirmesi İ çin Atması Gereken Adımlar 

a. Orman fakültesi öğrencilerinin korunan alanlarda staj yapma imkânı oluşturulup, staj 

teşvik edilip, desteklenmelidir.  

b. Korunan alanlara eğitim amaçlı teknik gezi faaliyetleri yapılmalıdır.  

 

• Tabiat turizmi eğitim müfredatı oluşturulması

• Orman Fakültelilerinin, tabiat turizmi sektörüne akreditasyonu 
sağlayacak sertifikasyonu başlatmak 

• Oda mevzuatlarına tabiat turizmi meslek faaliyetlerini 
yapılandırmak

• Tabiat turizmi sektör faaliyetleri için asgari ücret tarifesi 
belirlemek

• Mesleki deneyim eğitimlerini başlatmak

• Tabiat turizmi sertifika eğitim programlarına başlamak

Orman Mühendisleri Odası’ndan 
Atması Beklenen
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c. Tabiat rehberliği, orman fakülteleri kapsamında kırsal turizmi yöneten bir meslek 

dalı olacak şekilde yapılandırılmalıdır.  

d. Orman fakültelilere ve öğrencilerine aşağıda verilen başlıklarda tabiat turizmi 

farkındalığı, vizyonu ve nitelik kazandıracak eğitim programları geliştirilmelidir 

 
e. Sertifika Eğitimleri (e-devletten sorgulanabilir)  

 

f. Akademik eğitim / Lisans, Yüksek Lisans 

 

 
 

  

• Tabiat turizmine arz edilen alanlarda staj yapmayı teşvik 
etmelidir.

• Tabiat turizmine arz edilen alanlara teknik gezi yapılması

• Tabiat rehberliğini kırsal turizmi yöneten bir meslek dalı olacak 
şekilde yapılandırılması

• Tabiat turizmine arz edilen alanlara yönelik Sertifika Eğitimleri 
(e-devletten sorgulanabilir) 

• Yüksek lisans

Orman Fakültelerinden Atması 
Beklenen Adımlar
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Kısa Dönemde Yapılması Gereken Mevzuat Değişikliği 

Önerileri 

DKMP Genel Müdürlüğü; 

1. Korunan Alanlar Ücret tarifesinin güncellenmesi.  

2. Ücret tarifesinin adına Tabiat Turizmi ifadesinin eklenmesi.  

3. Mevcut tarifede bulunmayan tabiat turizmi faaliyetlerinin eklenmesi.  

4. Ekotaban sistemine tabiat bürolarının etkinlikleri ve tabiat turizmine katılan kitle 

hakkında anında bilgi sahibi olunacak şekilde düzenleme yapılması. 

5. DKMP ve OGM’deki korunan alanların yönetim planlarında, gelişme planlarında ve 

eylem planlarında tanımlanan tabiat turizm faaliyetlerine uygun destinasyonlara vize 

verecek bir uygulama formuna geçilmesi. 

6. Odada açılan sertifika eğitimlerinden sonra serbest çalışan orman mühendislerinin 

Alan Kılavuzluğu eğitimlerini alması yönünde teşvikte bulunulması.  

7. Mevzuat orman mühendisleri odasından eğitici gönderilmesine izin verdiği için, her 

eğitime STK olarak oda eğitimcilerinin katılımının DKMP ve OGM tarafından resmi 

yazı ile talimatlandırılması. 

8. Korunan alanların işletmecileri ile hizmet alınan diğer işlerdeki firmalar ziyaretçi 

sayılarını arttırmaya yönelik tabiat turizmi destinasyonları oluşturmak için, serbest 

ormancılık bürolarından (tabiat bürosu misyonu olan) hizmet almaya 

yönlendirilmelidir. Kurum içi talimatlar ve şartnameler buna uyarlanmalıdır. 

9. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, tabiat turizmi için sahalarda 

yapılaşmaya gitmeden önce, imar planları, vaziyet planları ve diğer mimari projelerde 

işi alan firmaların saha için, tabiat turizmi destinasyonuna uyumlu yapılaşma 

sağlanması için tabiat büroları ile ortaklaşa çalışmayı yürütmesi sağlanması. 

10. Orman Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Orman Parklar Yönetmeliğinin 

yürürlüğe girmesi. 

 

Tabiat turizmine konu olan alanlar, Orman Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 

amenajman planları doğrultusunda, orman işletmeciliği ve rekreasyon alanları olarak 

planlanmakta ancak rekreasyon alanları Milli Parklar Kanuna tabi korunan alanlar, 

mesire yerleri, millet bahçeleri gibi çeşitli kurumlar tarafından yönetilen farklı 
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mevzuatlara göre yönetilen alanlardır. Uygulamada yetki ve yönetim karışıklığı 

yaşanmaktadır.  

 

11. Odun ve ağaç ürünleri işletmeciliği ile tabiat, rekreasyon ve park işletmeciliği alan ve 

yönetim olarak tamamen ayrı olarak yönetilmelidir. Buna uygun yönetimsel 

değişiklerin benimsenmesi. 

12. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Doğa Koruma Daire Başkanlığı 

Tabiat Turizmi Şube Müdürlüğünün görev ve yetkileri arttırılmalı, yeni sorumluluklar 

verilmeli. 

13. Tabiat Turizmi sloganının içine her konuda Biyolojik Çeşitlilik ve İklim Değişikliği 

kavramlarının eklenmesi. 

 

Uzun Dönemde Yapılması Gereken Mevzuat Değişikliği 

Önerileri 

Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu olarak yeniden bir çalışma 

yürütülmesi 

Biyolojik Çeşitlilik Kanunu çıkmadığı için aynı eski çalışmada olduğu gibi Tabiatı ve 

Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu olarak yeniden bir çalışma yürütülmesi, Tabiat 

Turizmi ile ilgili bütün yasal mevzuatların üstte bir çatı dayanağının oluşturulması. 

Tabiat Turizmi uygulamalarına odamız aracılığı ile 

sertifikalandırma yapılması 

6831 sayılı Orman Kanunu, 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu, 4915 sayılı Kara Avcılığı 

Kanunu, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile 5531 sayılı Meslek Kanunlarının 

hepsinde Tabiat Turizmi uygulamalarına odamız aracılığı ile sertifikalandırma 

yapılarak kurumsal kapasite artışı ve nitelikli personel yetiştirilmesine yönelik 

düzenlemelerin eklenmesi. 

Tabiat Turizmi faaliyetlerinin eklenmesi. 

İkinci Madde de sayılan Kanunların alt düzenlemesi olan yönetmelik, genelge, tebliğ 

gibi düzenlemelerin de içerisine Tabiat Turizmi faaliyetlerinin eklenmesi. 
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Alan kılavuzluğu yanında bölgesel kılavuzluk uygulamasına da 

geçilmelidir. 

Alan Kılavuzluğu uygulamalarının yasal dayanağı olan 2873 sayılı Milli Parklar 

Kanunu’nda değişiklik öngörerek Alan Kılavuzluğu uygulamasını bölgesel kılavuzluk 

çehresine kovuşturmasının sağlanması. 

Alan Kılavuzluğu yönetmeliği revizesi yapılarak Alan Kılavuzluğu uygulamasını yerel 

refakatçi ve kültür aktörü olarak tanımlanmalıdır. Bölge Kılavuzu uygulamasını ise, 

mesleki, akademik, bilimsel aktör olarak tanımlanmalıdır. Sahanın rota refakati, tarihi 

yaşanmışlığı ve yerleşik kültürü ile ilgili alan kılavuzuna, sahanın, ekosistemi, florası, 

faunası, rekreasyonu ile ilgili bölge kılavuzuna rol verilmesinin sağlanması.  

Alan Kılavuzluğu sertifika alan serbest meslek sahiplerinin 

akredite olacağı şekilde uygulanmalıdır 

Alan Kılavuzluğu yönetmelik değişikliği sonrası ivedi olarak ve düzenli aralıklarla Alan 

Kılavuzluğu Eğitimlerinin Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Orman 

Mühendisleri Odasından, konunun uzmanları tarafından sertifika alan serbest meslek 

sahiplerinin akredite olacağı şekilde gerçekleştirilmesi. Eğitim alanların dönemsel 

kontrol ve denetimlerinin yapılması. 

Av Kılavuzluğu ve Avcılık Kursları Eğitimleri Orman Mühendisleri 

Odasından akredite serbest meslek mensupları eliyle yürütülmesi. 

Av Kılavuzluğu ve Avcılık Kursları Eğitimlerinin “Av Turizmi Kapsamında 

Avlanmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”, “Av Kılavuzlarının Seçimi, 

Eğitimi, Çalışma ve Görevleriyle İlgili Talimat” ve “Avcı Eğitimi ve Avcılık Belgesi 

Verilmesi Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” içerisine uygun değişiklikler 

yapılarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Orman Mühendisleri 

Odasından akredite serbest meslek mensupları eliyle yürütülmesi. 

Tabiat Turizmi Uygulamaları ve Tesisleri Yönetmeliğinin 

hazırlanması. 

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Tabiat Turizmi 

Uygulamaları ve Tesisleri Yönetmeliğinin hazırlanması. 

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü görev ve yetki 

tanımlamasına tabiat turizmi faaliyetleri de eklenmelidir. 

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü görev ve yetkilerinin tanımlandığı 1 

nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine Tabiat Turizmi faaliyetlerinin eklenerek 

sorumlu kuruluş olarak yine Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne üst 

bir misyon verilmesi. 
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Korunan alanların ve rekreasyon alanlarının yeni nesil tabiat 

turizmi faaliyetleri merkez ve taşra modeli olan teşkilata 

kavuşturulmalıdır. 

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün, Orman Genel Müdürlüğüne 

benzer bir yapılanma merkez ve taşra modeli ile korunan alanların ve rekreasyon 

alanlarının yeni nesil tabiat turizmi faaliyetlerini, değerlerini üreten, yöneten ve 

geliştiren özerk bir teşkilat modeline kavuşturulmasının sağlanması. 

Tabiat Turizmi İstihdam ve İşletme Modeli 

Orman Fakültesi mezunları, dört yıllık lisans eğitimleri süresince Türkiye’nin 

ormanları, tabiat alanları, florası, faunası, sulak alanları, av ve yaban hayatı vb. 

hakkında akademik eğitimden geçmektedirler. Edindikleri bu akademik birikimleri 

gerek Orman Genel Müdürlüğü ve gerekse Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel 

Müdürlüğü bünyesinde aldıkları görevlerle Türkiye’nin tabiat turizmi potansiyelinin 

temelini teşkil eden ve ülke yüzölçümünün dörtte birinden fazlasını kaplayan 

ormanların ve korunan alanların yönetiminde ülke hizmetine sunmaktadırlar. 

Turizme açılan alanların sürdürülebilir gelişime uygun olarak yönetimi en önemli 

husustur. Tabiat alanlarındaki flora ve faunanın tahrip edilmesinin önlenmesi, eko-

sistem ve biyolojik çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir gelişimin sağlanması için 

merkezinde orman fakültelilerin yer aldığı yeni bir yönetim ve işletme modeline 

ihtiyaç vardır.  

İşletme Modelleri 

Bir meslek kuruluşu veya şirket ile tabiat turizmi faaliyeti yapacak işletme çeşitleri; 

a. Serbest Ormancılık Bürosu: 5531 Sayılı Kanun ile düzenlenmiştir. 

b. Serbest Orman Ürünleri Bürosu: 5531 Sayılı Kanun ile düzenlenmiştir. 

c. Ortaklık Bürosu: 5531 Sayılı Kanun ile düzenlenmiştir. 

d. Hibrit İşletmeler: Kurucusunun, tabiat turizmi sertifikasına sahip orman fakültesi 

mezunu olduğu ve faaliyet alanının tabiat hizmetleri olarak tanımlanan gerçek veya 

tüzel işletmeler. 
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e. Sertifikasyona Tabi İşletmeler: Orman Mühendisleri Odası ya da ormancılık STK 

girişimi ile oluşturulacak sertifikasyon sistemi ile korunan alanların ve çevresinin 

tabiat turizminde marka değerine kavuşturulması ve bu bölgede hizmet verecek 

tüm işletmelerin sertifikasyona tabi tutulması. 

 İstihdam Modelleri 

Tabiat turizmi sertifikasına sahip meslek mensubunun tabiat turizmi sektöründe 

aşağıdaki istihdam usulü ile yer alabilir.  

a. Serbest ormancılık ve orman ürünleri bürolarında istihdam  

b. Tabiat faaliyetleri yapan şahıs firması ya da şirket ortağı olarak meslek mensubu 

olarak çalışmak  

c. Hibrit şirkette sorumlu meslek mensubu olarak istihdam 

d. OGM ve DKMP’de hizmet alımı ile istihdam 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  Orman Fakültelilerin Tabiat Turizmi Sektörü İşletmeleri ve İstihdamı 

Tabiat 
Turizmi 
Sektörü

Hibrit 
İşletmeler

Serbest 
Ormancılık 

Bürosu

Ortaklık 
Şirketi 

Ormancılık 
Büroları Serbest 

Orman 
Ürünleri 
Bürosu

Sertifikasyona 
Tabi 

İşletmeler

Serbest 
Ormancılık 

Büroları

•Kurucu

•SMM Çalışan

OGM ve 
DKMP

•Hizmet Alımı

•Danışman 
Mühendis

Hibrit 
İşletme

•Kurucusu 
Orman 
Fakülteli Tabiat 
İşletmesi

•Sertifikasyon
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Sağlanacak Kazanımlar 

Orman Fakülteliler tabiat turizmi için nitelikli, girişimci ve akademik bir mesleki insan 

kaynağını oluşturmaktadır. Orman fakültelilerin etkin bir özne olarak tabiat 

turizmine dâhil olması ile beklenen önemli sektörel kazanımlar şunlar olacaktır: 

a. Orman fakültelilerin ve ormancılık kurumlarının tabiat turizm yapılanması ile kırsal 

turizmin güçlü bir alt yapıya kavuşması  

b. Nitelikli tabiat turizmi arzının artması 

c. Ekosistem duyarlılığının tesisi ve korunması 

d. Ekosistem merkezli ve sağlıklı yaşam ile özdeş etkinlikler ile yeni rota ve 

destinasyonların çeşitlenmesi 

e. Tabiat turistlerinin bilgilenme ve öğrenme ihtiyacının doyurulması, tabiatı okuyarak 

değil, yaşayarak öğrenme imkânının sağlanması 

f. Tabiat turizmi etkinliklerine katılımcı sayılarının artması 

g. Diğer tabiat turizmi bileşenlerinin orman alanlarında profesyonel bir yönetim 

anlayışı ile karşılanması, sevk ve idaresi 

h. Uluslararası sertifikasyon için altyapı ve meslek ağının oluşması  

i. Nitelikli hale gelen tabiat turizmi ülkemizin ekoturizmde uluslararası bir marka 

haline gelmesi 

j. Uluslararası sertifikasyon sistemlerine entegre olunmasıyla gelecek tabiat turisti 

sayısının artması 

k. Terörden arındırılan Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde tabiat turizmi 

sektörü öncülüğünde turizmin hareketlenmesi 

l. Yöresel ve bölgesel doğal kaynak değerlerimizin tarihi ve kültürel değerlerimiz ile 

harmanlanarak çekim merkezlerinin oluşturulması 

m. Kırsal kalkınmanın sağlanması, tabana yaygınlaştırılması ve göçün önlenmesi 

 

Tabiat Turizmi Sektörünün Nitelikli Hale Gelmesiyle Elde Edilecek Kazanımlar 

 

Kırsal Turizm 
İçin Güçlü 

Altyapı

Rota ve 
Destinasyon 

Çeşitliliği

Ekoturizmin 
Markalaşmasına 

Katkı

Tabiat Turisti 
Sayısının 
Artması

Tabiatı 
Yaşayarak 
Öğrenme

Nitelikli Tabiat 
Ziyareti

Ekosistemin 
Korunması

Uluslararası 
Sertifikasyon

Tabiatın Çekim 
Merkezine 
Dönüşmesi
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Orman Fakültelilerin Akademik Donanımları  

Orman Fakülteliler lisans eğitimleri süresince tabiat turizmi ile ilgili birçok ders 

almaktadırlar. Bununla birlikte ülkemizde mevcut bulunan bütün orman fakültelerinin 

bu alanda müfredatlarında bir birlik bulunduğu söylenemez. Bazı fakültelerin ders 

planlarında yer alan dersler diğer bazı fakültelerin ders planlarında yer almamakta ya 

da bazılarında zorunlu olan dersler diğer bazılarında seçmeli olabilmektedir. Aynı 

içerikte fakat isimleri farklılık gösteren dersler de mevcuttur.   

Orman Fakültelerinde Türkiye’nin florası ile ilgili olarak; Genel Botanik, Orman 

Botaniği, Etnobotanik, Genel Ekoloji, Orman Ekolojisi, Angiospermae, 

Gymnospermae, Otsu Bitkiler, Bitkisel Biyoçeşitlilik, Jeoloji, Odun Dışı Orman 

Ürünleri vb. birçok zorunlu ders, lisans ders planında yer almaktadır. Bunların 

yanında Bitki Tanıma, Geofitler, Kültür ve Doğa Mantarları, Sulak Alan Ekolojisi, 

Tıbbi Aromatik ve Keyif Bitkileri vb. çok sayıda derste seçmeli olarak öğrencilere 

sunulmaktadır. Türkiye’nin faunası ile ilgili olarakta; Entomoloji, Orman Entomolojisi, 

Zooloji, Yaban Hayatı gibi zorunlu dersler ve Amfibi ve Sürüngenler, Kuşlar, Orman 

İçi Su Ürünleri, Türkiye Sürüngenleri vb. seçmeli derslere ders planında yer 

verilmiştir.  

Orman Fakülteleri lisans ders müfredatlarında doğrudan Tabiat Turizmi ile ilişkili 

dersler de bulunmaktadır. Doğa Koruma ve Milli Parklar, Ekoturizm Yönetimi, 

Avcılık ve Turizm, Rekreasyon ve Ziyaretçi Etki Yönetimi, Yaban Hayatı Yönetimi 

vb. bu alanda alınan zorunlu derslerdir. Ayrıca Açık Hava Rekreasyonu, Doğa 

Turizmi, Doğayı Tanıma, Doğa Tarihi, Doğada Yön Bulma, Doğada Hayatta Kalma 

Teknikleri, Orman Rekreasyonu, Sosyal Ormancılık vb. seçmeli dersler Orman 

Fakültesi mezunlarının tabiat turizmi alanındaki akademik donanımlarını 

sağlamaktadır.  

 

Orman Fakültelilerin lisans eğitimleri süresince tabiat turizmi ile 

aldıkları derslerden bazıları 

 

Ekoturizm 
Yönetimi

Avcılık ve 
Turizm

Rekreasyon 
ve Ziyaretçi 

Etki Yönetimi

Doğa 
Turizmi

Doğayı 
Tanıma, 

Doğada Yön 
Bulma

Doğada 
Hayatta 
Kalma 

Teknikleri

Orman 
Rekreasyonu
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Orman Fakültelilerin İlave Eğitim İhtiyaçları 

Lisans ve lisansüstü düzeyde Orman Fakültesi Öğrencilerinin tabiat turizmi alanındaki 

teorik ve pratik bilgi ve donanımlarının artırılabilmesi için aşağıdaki öneriler dile 

getirilmiştir: 

1. Orman Fakültelerinin OGM’ye “Orman Şefi” yetiştiren fakülte algısının “Doğa 

Yönetimi ve Planlaması” ölçeğinde mezun veren fakülte algısına dönüştürülmesi 

2. Lisans düzeyinde ders içeriklerinde “Tabiat Turizmi” ve “Korunan Alan ve 

Yönetimi” odaklı ders içeriklerinin güncellenmesi, ders saatinin arttırılması, bu 

alandaki zorunlu ders saatlerinin artırılması  

3. Üniversiteler arasında özellikle zorunlu derslerde müfredat birliğinin sağlanması 

4. Orman Fakültesi ile Turizm Fakülteleri arasında çift anadal ve yandal imkânlarının 

araştırılması 

5. “Tabiat Turizmi” ve “Korunan Alan ve Yönetimi” odaklı stajların uygulamaya 

geçirilmesi ve artırılması 

6. Üniversitelerde/Fakültelerde “Tabiat Turizmi” ve “Korunan Alan Yönetimi” 

odaklı kulüp/öğrenci topluluklarının açılması ve sürekliliğinin desteklenmesi 

7. “Tabiat Turizmi” ve “Korunan Alan Yönetimi” konusunda yurtdışından ortak 

bulunması ve iş birliği çalışmaları yürütülmesi 

8. İkili anlaşmalar, Erasmus, Mevlana gibi dış fonlarla “Tabiat Turizmi” ve “Korunan 

Alan Yönetimi” temalı öğrenci değişim programları uygulanması 

9. Öğrencileri “Tabiat Turizmi” ve “Korunan Alan Yönetimi” alanında çalışan firma 

ve kişilerle bir araya getirecek panel, kariyer günleri, fuar, şenlik vb. 

organizasyonlar yapılması  

10. Lisansüstü düzeyde çok disiplinli tabiat turizmi/ekoturizm programlarının 

açılmasının ve uzmanlaşma eğitiminin sağlanması 
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Mezunların tabiat turizmi sektöründe iş ve istihdamı İçin Gerekli İlave 

Eğitim İhtiyaçları 

Orman Fakültesinden mezun olmuş ve hâlihazırda OGM veya DKMP bünyesinde 

çalışan mühendisler ile serbest çalışan ya da proje kapsamında geçici istihdam edilmiş 

mühendisler veya mezun ancak hâlihazırda çalışmayan mühendisler için tabiat turizmi 

sektöründe iş ve istihdam alanları oluşturabilmek için gereken ilave eğitim ihtiyaçları 

için aşağıdaki öneriler dile getirilmiştir: 

1. 5531 Sayılı Orman Mühendisliği Meslek Kanunu ve Yönetmeliğine göre serbest 

ormancılık bürolarının yetkilendirilmiş tabiat bürosu olarak, tabiat turizmine 

hizmet üretmesini sağlayacak eğitim ve sertifika programlarına başlanması 

2. Sertifikasyon konusunda OMO bünyesinde Tabiat Turizmi uzmanlık eğitiminin 

açılması. Bu uzmanlık eğitimini alan ormancılık bürolarına Tabiat Bürosu 

misyonunun eklenmesi 

3. OMO tarafından verilen Mesleki Geliştirme Eğitimlerinin güncellenip 

Üniversiteler ve DKMP ile yapılacak iş birliği protokolleri çerçevesinde Tabiat 

Turizmine yönelik eğitimlerin açılması 

4. OMO bünyesinde verilecek eğitim ve sertifika programının içeriğinin 

Üniversiteler ve ilgili kurumların (OGM, DKMP) iş birliği ile belirlenmesi  

• “Doğa Yönetimi ve Planlaması” 

• “Tabiat Turizmi” ve “Korunan Alan ve Yönetimi” odaklı ders 
içeriklerinin güncellenmesi

• Çift anadal ve yandal imkânı

• Kulüp/öğrenci topluluklarının açılması 

• Yurtdışından ortak bulunması ve iş birliği çalışmaları 

• Panel, kariyer günleri, fuar, şenlik vb. organizasyonlar

• Lisansüstü düzeyinde tabiat turizmi/ekoturizm programlarının 
açılması

Orman Fakültesi Öğrencilerinin tabiat turizmi sektörü teorik 
ve pratik bilgi ve donanımlarını arttırmak için teklifler



 

21 

 

5. Üniversitelerin Sürekli Eğitim Merkezlerinde Tabiat Turizmi sertifika 

programlarının açılması 

6. Sürekli Eğitim Merkezlerindeki Sertifika programlarının eğitim içeriklerinin ilgili 

kurumlar ile (OGM, DKMP) iş birliği içerisinde belirlenmesi 

7. Tabiat turizmine konu alanların planlama, tesis, düzenleme, bakım vb. hizmet 

alımlarında ve sözleşmeli mühendis istihdamında sertifikalı mühendislere öncelik 

verilmesi 

8. DKMP ve OGM bünyesinde “Tabiat Turizmi” ve “Korunan Alan Yönetimi” 

konusunda çalışanlardan eğitici birikime sahip gönüllü eğitici havuzu oluşturulması 

9. Üniversitelerin Teknokent, Teknoloji Transfer Merkezi gibi şirket kurmaya 

yönelik kurumsal yapıları içerisinde mezunların “Tabiat Turizmi” ve “Korunan 

Alan Yönetimi” odaklı ticari veya Ar-Ge işletmecilikleri kurması yönünde bir 

açılım yapılması ve pilot uygulamaların hayata geçirilmesi 

10. Alan kılavuzluğu yönetmeliğinde değişikliği yapıldıktan sonra, düzenli aralıklarla 

Alan Kılavuzluğu Sertifika Eğitimlerinin OMO-Üniversite (SEM) tarafından 

verilmesi ve akredite edilmesi 

11. Halk Eğitimler tarafından yaptırılan Av Kılavuzluğu Eğitimlerinin Ormancılık 

Büroları eliyle yürütülmesinin sağlanması 

12. OMO ve Üniversiteler iş birliği ile eğiticilerin eğitimini verecek akademik ve idari 

altyapının oluşturulması ve eğitim programının hazırlanması 

13. Tabiat turizmi alanında başarılı yurtdışı partnerler ile yapılacak proje ve iş birlikleri 

ile İlgili kurumların uzmanları ve eğiticilerin bilgi ve tecrübelerinin artırılması  
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• Yetkilendirilmiş tabiat bürosu ünvanı için eğitim ve sertifikasyon

• OMO bünyesinde Tabiat Turizmi uzmanlık eğitiminin açılması

• İş birliği protokolleri çerçevesinde (OMO, OGM, DKMP,. 
ORMAN FAKÜLTELERİ) Tabiat Turizmine yönelik eğitimlerin 
açılması

• Eğitim ve sertifika programının Üniversiteler ve ilgili kurumların 
(OGM, DKMP) iş birliği ile belirlenmesi

• Sürekli Eğitim Merkezlerinde Tabiat Turizmi sertifika 
programlarının açılması

• Hizmet alımlarında sertifikalı mühendislere öncelik verilmesi

• DKMP ve OGM bünyesinde gönüllü eğitici havuzu 
oluşturulması

• Teknokent'lerde “Tabiat Turizmi” ve “Korunan Alan Yönetimi” 
odaklı ticari veya Ar-Ge işletmeciliklerinin kurulması

• Av Kılavuzluğu Eğitimlerinin Ormancılık Büroları eliyle 
yürütülmesinin sağlanması

• OMO ve Üniversiteler iş birliği ile eğiticilerin eğitimi programı 
hazırlanması

• Yurtdışı partnerler ile yapılacak proje ve iş birlikleri 

Orman Fakültesi Mezunlarının tabiat turizmi sektörü  
donanımlarını arttırmak için ilave eğitim teklifleri
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Sonuç 

Orman Fakülteliler Derneği (ORFAMDER), Türkiye’de tabiat turizminin hak ettiği 

noktaya taşınmasında ve ülke ekonomisine önemli katkılar sunmasında Orman 

Fakültesi mezunlarının oynayacağı çok önemli roller olduğuna inanmaktadır. Turizme 

açılan orman alanlarının sürdürülebilir gelişime uygun olarak yönetimi en önemli 

husustur. Tabiat alanlarındaki flora ve faunanın tahrip edilmesinin önlenmesi için 

korunan alanların yönetimi, gelişimi, ziyaretçi yönetimi gibi hususlarda önemli 

problemler yaşanmaktadır. Tabiat alanlarında eko-sistem ve biyolojik çeşitliliğin 

korunması ve sürdürülebilir gelişimin sağlanması için merkezinde Orman 

Fakültelilerin olduğu yeni bir yönetim modeline ihtiyaç vardır. 

Tabiat turizmine konu korunan alanların sürdürülebilir yönetim ve gelişim planları 

çerçevesinde turizme kazandırılması, kaynak değerlerin korunarak yüksek katma 

değer ile pazara arz edilmesi ve etkin bir ziyaretçi yönetimi için tabiat turizmi 

sertifikası ile yetkilendirilmiş mühendis ve tabiat bürolarının etkin hale getirilmesi 

gerektiği sonucuna varılmıştır. Eğitim ve sertifikasyon ihtiyacının OMO bünyesindeki 

mesleki geliştirme eğitimleri ile ve bünyesinde Orman Fakültesi bulunan 

üniversitelerin sürekli eğitim merkezlerinde düzenlenecek eğitimler ile 

karşılanabileceği değerlendirilmiştir. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel 

Müdürlüğü'ndeki korunan alanların yönetim planlarında, gelişme planlarında ve eylem 

planlarında tanımlanan tabiat turizm faaliyetlerine uygun destinasyonlara tabiat 

turizmi sertifikasına sahip mühendislik büroları eli ile vize verilecek bir uygulama 

formuna geçilmelidir. 

Orman Fakültesi mezunlarının mesleki haklarının 5531 sayılı kanun ile güvenceye 

alınmış olması Orman Fakültelilerin tabiat turizmi sektöründeki meslek gücünü 

artırmaktadır. Bununla birlikte katma değer üretmek, verimlilik ve kapasite artışı 

sağlamak gibi fonksiyonların icra edilememesi durumunda mesleki gücün tabiat 

turizmi sektörüne yansıtılması ve yasa ve mevzuatların sağladığı kazanımların 

korunması mümkün olamayacaktır.  Orman Fakültesi mezunlarının 5531 sayılı 

meslek kanunu ve ilişkili mevzuatlarda kendisine tanınan hak ve sorumlulukların 

bilincinde olması ve bunlara sahip çıkacak nitelikli ve istekli insan kaynağını sağlaması 

son derece önemlidir. 

Orman Fakülteliler tabiat turizmi meslek faaliyetlerine ve girişimciliğine zaman 

kaybetmeden girmelidir. Potansiyel mesleki insan kaynağının ve serbest ormancılık 

ve orman ürünleri bürolarının hızlandırılmış eğitim ve sertifikasyon ile tabiat turizmi 

sektörüne adım atmaları özendirilmelidir. Orman Fakülteliler var olan ve her geçen 

gün hızla büyüyen ihtiyacı nitelikli ve yüksek katma değerli hizmete dönüştürecek bir 

girişimcilik vizyonu ile tabiat turizmi sektörüne yerleşmelidir. Engelli bireylerin de 
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tabiatla buluşmalarını sağlamak için engellilerin erişimlerine imkân veren orman alanlarının 

oluşturulması için orman ürünleri bürolarının ar-ge ve proje çalışmalarına ihtiyaç 

bulunmaktadır. 

Orman alanlarının tabiat turizmi üzerinden başka kurumlara bağlı alanlara 

dönüşmesinin önüne geçmek için sektörde güçlü ve alanda hâkim meslek mensupları 

ve kuruluşların ortaya çıkmasına ihtiyaç bulunmaktadır. Orman alanları üzerinde 

artan sosyal baskının oluşturduğu gerilimin azaltılması ve orman-toplum ilişkisinin 

yönetimi için orman fakültelilerin koruma-kullanma ve kontrol-müdahale dengesi 

içerisinde etkin bir biçimde rol alması ve kamuoyunda daha fazla görünür olması alan 

hakimiyeti bakımından büyük önem arz etmektedir.  

Tabiat tabanlı turizm sektöründeki mesleki ve işletme çeşitliliği gerçekliği kabul 

edilmelidir. Orman Fakülteliler bu çeşitliliğin meslek alanlarına olabilecek ihlal ve 

tecavüzlerini engelleyecek nitelikli bir sahiplenmeyi ortaya koyabilmelidir. Orman 

Fakülteliler ekosistem hizmetleri sağlayan bir meslek disiplini olarak orman ve 

korunan alanlardaki ev sahipliği konumuyla tüm paydaşlarla etkin bir iş birliği 

yapabilmelidir.  
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Liste 1: Danışma Kurulu 

1. Adil Şencan / Bursa DKMP Bölge Müdürü 

2. Ahmet Çörtük / Malatya DKMP Bölge Müdürü 

3. Ahmet Yenisolak / Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü 

4. Alpaslan Altıntaş / OGM Baş Müfettiş 

5. Alper Akgün / OGM Ekoturizm Şube Müdürü 

6. Aynur Erturhan / DKMPGM Tabiat Turizmi Şube Müdürlüğü- Mühendis 

7. Ayşenur Yaşar Şavşatlı / Rize DKMP Milli Parklar Şube Müdürü 

8. Cemile Koca / Ekoturizm Uzmanı 

9. Cihan Köse / Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü Odun Dışı ve Hizmetler Şube Müdürü 

10. Cüneyt Aloğlu / Rize DKMP Bölge Müdürü 

11. Doç. Dr. Akif Keten / Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi 

12. Doç. Dr. Vedat Beşkardeş / İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Orman Fakültesi 

13. Dr. Hüseyin Akkılıç / İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Orman Fakültesi 

14. Dr. Merih Uslu / İstanbul DKMP Doğa Koruma ve Sulak Alanlar Şube Müdürü 

15. Dr. Murat Yıldız / Anturia Çevre Etiği Okulu Kurucusu 

16. Dr. Yasin Ünal / Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Orman Fakültesi 

17. Durdu Mehmet Akpınar / Kahramanmaraş Orman İşletme Şefi 

18. Erdal Ceyhan / İstanbul DKMP Bölge Müdür Yardımcısı 

19. Öğr. Gör. Ergün Bacak / İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Orman Fakültesi 

20. Erhan Kılıç / İstanbul OBM BTİ Şube Müdürü 

21. Ersan Berberoğlu / Burdur DKMP Doğa Koruma ve Sulak Alanlar Şube Müdürü 

22. Fahri Sönmezoğlu / Kastamonu Orman Bölge Müdürü 

23. Hacı Kalınkütük / Kahramanmaraş DKMP İl Müdürü 

24. Hakan Orhan / DKMPGM Doğa Koruma Dairesi Başkanı 

25. Halil Ernalçacı / Spil Dağı Milli Park Müdürü 

26. Hasan Başyiğit / DKMPGM  Tarım ve Orman Uzmanı 

27. Hayrettin Yıldırım / DKMPGM Tarım ve Orman Uzmanı 

28. Hilmi Çatal / Adana DKMP Milli Parklar Şube Müdürü 

29. Hüseyin Gökdeniz / Kilis DKMP İl Müdürü 

30. İsmail Akbaş / Serbest Ormancılık Büro Sahibi 

31. İsmail Kışlak / Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı- Bakanlık Müşaviri 

32. İsmail Sevimler / Burdur DKMP Milli Parklar Şube Müdürü 

33. Kadir Kanyılmaz / DKMPGM Tabiat Turizmi Şube Müdürü 

34. Kemal Kaya / TGTV- Vakıf Müdürü 

35. Kenan Arıcı / Akşap Sektörü- İşletme Sahibi 

36. Mahmut Temel / Burdur DKMP Bölge Müdürü 

37. Mahmut Sancar / Ormancılık Sektörü- İşletme Sahibi 

38. Mecit Aktürk / İBB Ağaç ve Peyzaj AŞ- Mühendis 

39. Mehmet Alan / İstanbul Teknik Üniversitesi İç Denetim Uzmanı 

40. Mehmet İbrahim Çolak / Manisa DKMP Bölge Müdür Yardımcısı 

41. Mehmet Özdemir / Marmara Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürü 

42. Mehmet Taşan / Şanlurfa Orman Bölge Müdür Yardımcısı 

43. Mesut Güler / ORKÖY Dairesi Başkan Yardımcısı 

44. Muhammed Çağatay Beder / Serbest Ormancılık Büro Sahibi 

45. Musa Kaya / Ankara DKMP Bölge Müdürü 

46. Mustafa Bulut / DKMP Genel Müdür Yardımcısı 

47. Mustafa Özkaya / Orman Genel Müdür Yardımcısı 

48. Nejdet Balcı / İstanbul Orman Fidanlık Müdürü 
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49. Nigâr Aldemir / İstanbul DKMP Bölge Şube Müdürü 

50. Orhan Çatalçam / Sinop DKMP Bölge Müdürü 

51. Ozan Hacıalioğlu / Çanakkale DKMP İl Müdürü 

52. Özgür Balcı / OGM Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Dairesi Başkanı 

53. Prof. Dr. Fatih Mengeloğlu / Sütçü İmam Üniversitesi Orman Fakültesi 

54. Prof. Dr. Musa Genç / Giresun Üniversitesi Turizm Fakültesi 

55. Prof. Dr. Ömer Küçük / Kastamonu Üniversitesi Rektör Yardımcısı 

56. Prof. Dr. Turgay Akbulut / İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Orman Fakültesi 

57. Prof. Dr. Türker Dündar / İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Orman Fakültesi 

58. Prof. Dr. Yılmaz Çatal / Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Orman Fakültesi 

59. Recep Temel / Eskişehir Orman Bölge Müdürü 

60. Refik Ulusoy / Isparta Orman Bölge Müdürü 

61. Rıfat Ataş / Bursa Orman Bölge Müdür Yardımcısı 

62. Sabri Saltan / Gaziantep İslâhiye DKMP Şefi 

63. Sezgin Akay / DKMPGM  Tarım ve Orman Uzmanı 

64. Şaban Bıyıklı / Bolu Orman Bölge Müdürü 

65. Uğur Çıtlak / DKMPGM Alan ve Ziyaretçi Yönetimi Şube Müdürü 

66. Ümit Turhan / OGM Dış İlişkiler, Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkan Yardımcısı 

67. Vasif Rahimoğlu / Serbest Ormancılık Büro Sahibi 

68. Veli Topçu / Gaziantep Orman İşletme Müdürü 

69. Yunus Aydemir / Artvin DKMP İl Müdürü 
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Liste 2: Çalışma Grupları 

 

STRATEJİK METİN ÇALIŞMA GRUBU 

1. Adil Şencan / Bursa DKMP Bölge Müdürü 

2. Aynur Erturhan / DKMPGM Tabiat Turizmi Şube Müdürlüğü - Mühendis 

3. Dr. Merih Uslu / İstanbul DKMP Doğa Kor. ve Sulak Al. Şube Müdürü 

4. Dr. Murat Yıldız / Anturia Çevre Etiği Okulu Kurucusu 

5. Erdal Ceyhan /  İstanbul DKMP Bölge Müdür Yardımcısı 

6. Fahri Sönmezoğlu / Kastamonu Orman Bölge Müdürü, 

7. İsmail Akbaş / Serbest Ormancılık Büro Sahibi 

8. Kemal Kaya / ORFAMDER  

9. Kenan Arıcı / Akşap Sektörü - İşletme Sahibi 

10. Mahmut Temel / Burdur DKMP Bölge Müdürü 

11. Mehmet İbrahim Çolak / Manisa DKMP Bölge Müdür Yardımcısı 

12. Mehmet Taşan / Şanlurfa Orman Bölge Müdür Yardımcısı 

13. Nejdet Balcı / İstanbul Orman Fidanlık Müdürü 

14. Nigar Aldemir / İstanbul DKMP Bölge Şube Müdürü 

15. Orhan Çatalçam / Sinop DKMP Bölge Müdürü      

 

EĞİTİM ÇALIŞMA GRUBU 

1. Ayşenur Yaşar Şavşatlı / Rize DKMP Milli Parklar Şube Müdürü 

2. Cemile Koca  / Ekoturizm Uzmanı 

3. Doç. Dr. Vedat Beşkardeş / İstanbul Üni.-Cerrahpaşa Orman Fak. 

4. Dr. Hüseyin Akkılıç / İstanbul Ün.-Cerrahpaşa Orman Fakültesi  

5. Dr. Yasin Ünal / Isparta Uyg. Bilimler Üniversitesi Orman Fakültesi  

6. Ergün Bacak / İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Orman Fakültesi 

7. Ersan Berberoğlu / Burdur DKMP Doğa Kor. ve Sulak Al. Şube Müdürü 

8. Hacı Kalınkütük / Kahramanmaraş DKMP İl Müdürü 

9. Hilmi Çatal / Adana DKMP Milli Parklar Şube Müdürü 

10. İsmail Sevimler / (Raportör) Burdur DKMP Milli Parklar Şube Müdürü 

11. Prof. Dr. Musa / Genç Giresun Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı 

12. Prof. Dr. Ömer Küçük/  Kastamonu Üniversitesi Rektör Yardımcısı  

13.  Prof. Dr. Türker Dündar / ORFAMDER 

14.  Prof. Dr. Yılmaz Çatal / ORFAMDER  

15. Ümit Turhan / OGM Dış İlişkiler, Eğitim ve Ar. Dairesi Başkan Yar. 

16. Yunus Aydemir / Artvin DKMP İl Müdürü 
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MEVZUAT ÇALIŞMA GRUBU 

1. Ahmet Çörtük / Malatya DKMP Bölge Müdürü 

2. Ahmet Yenisolak / Kahramanmaraş Büyükşehir Bel. Park ve Bah. Müdürü 

3. Alpaslan Altıntaş / OGM Baş Müfettiş 

4. Alper Akgün / OGM Ekoturizm Şube Müdürü 

5. Cihan Köse / Kütahya OBM Odun Dışı ve Hizmetler Şube Müdürü 

6. Cüneyt Aloğlu / Rize DKMP Bölge Müdürü  

7.  Hakan Orhan (Başkan) /  DKMP Doğa Koruma Dairesi Başkanı 

8. Hasan Başyiğit / Tarım ve Orman Uzmanı  

9. Hüseyin Gökdeniz / ORFAMDER 

10. İsmail Kışlak / Çevre, Şehircilik ve İklim Değ. Bak. - Bakanlık Müşaviri 

11. Mesut Güler / ORKÖY Dairesi Başkan Yardımcısı  

12. Muhammed Çağatay Beder / Serbest Ormancılık Büro Sahibi 

13.  Ozan Hacıalioğlu / Çanakkale DKMP İl Müdürü  

14. Özgür Balcı (Başkan) / OGM Odun Dışı Ürün ve Hiz. Dairesi Başkanı 

15. Uğur Çıtlak (Raportör) DKMPGM Alan ve Ziy. Yön. Şube Müdürü 

 


