
2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 

             AKADEMİK GENEL KURUL TOPLANTISI 
Akademik Genel Kurul Toplantısı, belirtilen yer, tarih ve saatte Rektör Prof. Dr. Refik 

POLAT’ın ve Kurul üyelerinin katılımlarıyla Ekli (EK-1) gündemle toplandı. Toplantı Dekan Prof. Dr. 

M. Bahattin ÇELİK tarafından açıldı. Gündem okundu. Ardından gündem maddelerinin işlenişine 

geçildi. 

Orman Fakültesi Orman Mühendisliği bölümüne öğrenci alımı için yapılacak faaliyetlerin 
görüşülmesi maddesinde : 
Orman Fakültesi Dekan V. ÇELİK, Orman Mühendisliği Bölümüne Lisans öğrencisi almamızı gerektiren 
sebepleri şu şekilde sıraladı : 

1. Ülkemizde 11 adet Orman Fakültesi bulunmaktadır ve bunların hepsi lisans öğrencisine 

sahiptir. Sadece fakültemizin lisans öğrencisi yoktur. 2016 yılında YÖK Başkanlığının Orman 

Fakültelerine ilk üç sırada giren öğrencilere burs verileceğini bildirmesi nedeniyle bu 

fakültelerin önemi artmış ve son iki yıldır Orman Mühendisliği bölümlerinin kontenjanları 

%100’ü aşan oranda dolmuştur.  

2. Öğrenci talep edilen bölümde öğretim üyesi sayısının yeterli olması (Mevcutta 4 adet ilgili 

branşta öğretim  üyesi vardır.) 

3. İnsan kaynaklarının verimli olarak kullanılabilmesi, (Fakültede halen akademik ve idari personel 

sayısı toplamı 16 dır.)  

4. Karabük ilinin Türkiye’de %71’i orman alanı ile kaplı tek il olması, Orman Fakültesi’ni oldukça 

önemli kılmaktadır. Karabük’te 250 metre rakımdan yaklaşık 2000 metre rakıma kadar 

ormanlık alanların bulunması biyolojik çeşitlilik açısından oldukça zengin bir bitki örtüsü 

oluşturmaktadır. Bu da öğrenciler için açık bir laboratuvar olarak değerlendirilmektedir. 

5. Fakülteye öğrenci alınamaması, öğretim üyeleri ve araştırma görevlilerinin motivasyonunu 

olumsuz etkileyebilmesi,  

6. Bölgemizdeki Orman İşletme Müdürlükleri ve Orman köyleri muhtarlarının Fakültenin daha 

faal hale gelmesi yönünde talepleri olması. (EK-2) 

7. Üniversitemizin öğrenci sayısının yüksek olduğu halde bir fakültesinin öğrencisinin olmaması 

bir eksiklik olarak değerlendirilebilmesi. 

Yapılabilecek Çalışmalar : 

1. YÖK Başkanlığına ve YÖK Genel Kurulu üyelerine öğrenci isteğimizi değişik yollardan bildirmek, 

2. Karabük milletvekilleriyle görüşüp destek istenilmesinin gerekli olduğunu söyledi. 

 

Belirtilen açıklamaya göre Prof. Dr. Refik POLAT, bu sene Orman Fakültesine öğrenci 

alımıyla alakalı tekrar YÖK’e başvuru yaptıklarını ve konuyu hassasiyetle takip edeceklerini 

ifade etti. 2018-2019 Eğitim Öğretim yılında öğrenci kontenjanının verilmesi için gerekli tüm 

sebeplerin ortadan kalktığını söyledi. 

 

 
T.C. 
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 
ORMAN FAKÜLTESİ 
 



 

Diğer maddelere geçildi. Akademik çalışmalar, Fakülte ve Akademik personelin 

ihtiyaçlarının belirlenmesi maddelerinde: 

 Dekan V. ÇELİK, kısa bir sunum yaptı. En önemli ihtiyacın Fakültemizin bulunduğu binanın yaz 

döneminde çok sıcak olduğunu soğutma sistemlerinin kurulmasının problemi ortadan 

kaldıracağına değindi. Rektör Prof. Dr. Refik Polat da bu konunun çözülmesi yönünde talimat 

verdiğini, gerekli çalışmaların başlatıldığını ve kısa bir sürede çözüleceğini ifade etti. 

 

Öğretim üyelerinin diğer fakültelerdeki ders görevlerini aksatmadan yürütmeleri 
maddesinde  Orman Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Bahattin ÇELİK tarafından; Orman Fakültesi 
Öğretim Üyelerinin Üniversite içinde 20 Yüksek Lisans ve 13 Doktora öğrencisine verilen 
derslerin yanı sıra diğer fakültelerin 137 saat ders ihtiyacını karşıladıkları ifade edildi. 
 

Diğer fakültelerdeki lisans derslerine giren öğretim üyelerinin Kalite Geliştirme 
sistemine göre eğitim öğretim yapmaları konusunun görüşülmesi maddesinde söz alan Dekan 
Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YÖRÜR,  Kaliteli bir eğitim için var güçleriyle çalıştıklarını 2017 
yılında 75 civarında etkinlik düzenlendiğini ve AB ve TÜBİTAK projelerine imza atıldığını söyledi. 
 

Dilek ve temenniler bölümüne geçildi. Dilek ve temennilerin olup olmadığı soruldu. Söz 

alan Öğretim Üyeleri iyi niyet temennisinde bulundular. Dekan V. Prof. Dr. Bahattin ÇELİK, 

2017-2018 Öğretim Yılı Bahar Döneminde de özverili bir çalışma örneği sergileneceğine 

inandığını söyledi ve bugüne kadar vermiş oldukları katkılardan dolayı akademisyen ve idari 

personele teşekkür  etti. 

Akademik Genel Kurul Toplantısı sonunda söz alan Rektör Prof. Dr. Refik POLAT, 
Akademik Genel Kurul toplantısının hayırlara vesile olmasını diledi ve devamla “Çağdaş Bir 
Eğitim Yuvası”  ve “ İlklerin Üniversitesi ” olan Karabük Üniversitemizin gelişmesinde 
fakültemizde görev yapan akademisyen ve idari personelin katkısı yadsınamayacak kadar 
büyüktür. Biz Karabüklüler olarak bununla ne kadar övünç duysak azdır. Bu işler bir ekip 
çalışmasıdır. Akademisyen arkadaşlarıma üniversitemize sundukları katkılardan dolayı bir kez 
daha teşekkürlerimi sunarım.” dedi. 
 

Dekan V. Prof. Dr. Bahattin ÇELİK tarafından kapanış yapıldı. 
 

 

EK-1 

Tarih : 01/03/2018 
Saat   : 13:30 
Yer    : Orman Fakültesi Seminer Salonu 
GÜNDEM : 

1. Açılış 
2. Orman Fakültesi Orman Mühendisliği bölümüne öğrenci alımı için yapılacak faaliyetlerin görüşülmesi 
3. Akademik çalışmaların değerlendirilmesi 
4. Fakülte ihtiyaçlarının belirlenmesi 
5. Akademisyenlerin ihtiyaçlarının belirlenmesi 
6. Öğretim üyelerinin diğer fakültelerdeki ders görevlerini aksatmadan yürütmeleri 
7. Diğer fakültelerdeki lisans derslerine giren öğretim üyelerinin Kalite Geliştirme sistemine göre eğitim öğretim 

yapmaları konusunun görüşülmesi 
8. Dilek ve Temenniler 
9. Kapanış 

 

 



EK-2 

İLGİLİ MAKAMA 

Ülkemiz yüz ölçümünün %27,6’sını orman alanları oluşturmaktadır Karabük ilimizin yüz 

ölçümünün %71’i ormanlarla kaplıdır ve bu özelliği ile ülkemizde ilk sıradadır. Cumhuriyetimizin 

kuruluşundan sonra 1937 yılında ülkemizde ilk kurulan Orman İşletme Müdürlüklerinden birisi de 

Karabük İlinde yer almıştır. İlimizde yaşayan her üç kişiden birisi orman köylüsüdür. Bu nedenle de 

yöredeki kırsal alanda yaşayan vatandaşlarımınız geçim kaynaklarının başında ormancılık sektörü 

gelmektedir. İlimizdeki orman alanları; biyolojik çeşitlilik, yaban hayatı, korunan alan orman varlığı, 

ekoturizm imkanları gibi çeşitli konularda büyük bir potansiyele sahiptir. İlimizin orman alanları ve 

ormancılığının sahip olduğu bu potansiyel, Orman Fakültemiz Orman Mühendisliği Bölümünün 

katkılarıyla köylümüzün kalkınmasının sağlanmasında da etkili olacaktır.  

Karabük ilimizdeki ormancılığın gerek geçmişteki ve gerekse günümüzde yöre insanının 

hayatındaki yeri haklı olarak, Karabük Üniversitesinde Orman Fakültesinin kurulmasına da neden 

olmuştur. Karabük Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümünün eğitim ve öğretime 

başlamasıyla; 

 Bölge orman alanlarının daha iyi korunup geliştirilerek yöre insanına daha fazla yarar 

sağlamasına,  

 Uygulamada yaşanan ormancılık sorunlarının aşılmasında bilimsel katkılar yoluyla yeni 

çözümler üretme merkezi haline getirilmesine, 

 Uygulamada görev alan orman mühendislerinin ve bağlı çalışanlarının bilimsel çalışmalar 

desteği ile teknik bilgi ve deneyimlerinin daha çok gelişmesine, 

 Bölge ve yöre orman halk ilişkilerinin güçlenerek ormancılık teknik çalışmalarının daha 

verimli bir hale getirilmesine, 

 Karabük ili ormanlarının ve ormandan elde edilen ürünlerin ulusal ve uluslararası 

ortamlarda tanınır olmasına ve gelişmiş ülkeler ormancılığına daha kolay entegre olmasına,  

 Ormancılığın çeşitli ürün ve hizmetlerinden yöre insanının sosyal ve ekonomik olarak daha 

fazla yararlanmasına,  

yardımcı olacaktır.  

Gerek ülke çapında ve gerekse Karabük iline yakın illerdeki Orman Fakültelerinin Orman 

Mühendislikleri bölümlerinin son yıllardaki öğrenci doluluk oranı %100’ün üzerinde gerçekleşmiştir. Bu 

nedenle de Karabük Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği bölümünün de eğitim ve 

öğretime başlaması gerekmektedir. 

Yukarıda sayılan nedenlerle Karabük Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği 

Bölümünün Karabük ve çevresine yapacağı katkılar da dikkate alınarak, eğitim ve öğretime başlaması 

için gereğinin yapılması hususunu görüşlerinize arz ederim.     

          

……./………/ 2018 



 















 

 


