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T.C. 

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 

Orman Fakültesi Dekanlığı 

Fakülte Yönetim Kurulu Kararları 

 

TOPLANTI SAYISI                                     KARAR SAYISI                                 KARAR TARİHİ 

               20                                                           2020/50-54                                            25.08.2020 

 

Fakültemizin Fakülte Yönetim Kurulu, Dekan Prof. Dr. Haldun MÜDERRİSOĞLU 

başkanlığında Dekanlık Toplantı Odası’nda 25.08.2020 tarihinde Salı günü saat 15:00’da 

toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. 

 

TOPLANTIYA KATILANLAR TOPLANTIYA KATILMAYANLAR 

Prof. Dr. Haldun MÜDERRİSOĞLU  

Prof. Dr. Zeki DEMİR   

Prof. Dr. Derya SEVİM KORKUT  

Prof. Dr. Abdurrahim AYDIN  

Doç. Dr. A. Ayfer KARADAĞ    

Doç. Dr. Engin EROĞLU  

Dr. Öğr. Üyesi Serir UZUN  

 

KARAR NO: 2020/50 

Fakültemiz Orman Mühendisliği Bölümünün Ek-1’de bilgileri gösterilmiş olan 

öğrencisi Ali COŞKUNSEL 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı Yaz Dönemi Stajı sonunda mezun 

olma şartlarını sağlamış olduğundan; Düzce Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav 

Yönetmeliğinin 36. Maddesi gereğince mezun edilmesinin uygun olduğuna, 

 

KARAR NO: 2020/51 

Fakültemiz Peyzaj Mimarlığı Bölümünün 180405036 numaralı öğrencisi Anıl 

ÇAKIR’ın, Farabi Değişim Programı kapsamında 2019-2020 Akademik Yılı Bahar döneminde 

Ankara Üniversitesi'nde öğrenimini tamamlamıştır. İlgili öğrencinin Bahar dönemi ders 

eşleştirmelerinin Ek-1 deki şekliyle kabul edilmesinin uygun olduğuna, 

 

KARAR NO: 2020/52 

Üniversitemizin 2019-2020 eğitim-öğretim yılı Yaz Okulu Döneminde Fakültemiz 

öğretim elemanları tarafından okutulacak olan ve listesi Ek-1 tabloda gösterilmiş olan derslerin 

karşılarında isimleri yazılı öğretim elemanlarınca okutulmasının uygun olduğuna, 

 

KARAR NO: 2020/53 

Fakültemizin Orman Mühendisliği Bölümü, Toprak İlmi ve Ekoloji Anabilim Dalı Dr. 

Öğr. Üyesi Murat SARGINCI’nın; oluşturulan jüri üyelerinin Ek-1,2,3 olumlu raporları 

doğrultusunda; 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun 23. Maddesi ve Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 9. Maddesi gereğince 14.09.2020 tarihinden itibaren 3 

(üç) yıl süre ile yeniden atanmasının uygun olduğuna, 
 

KARAR NO: 2020/54 

Aşağıdaki tabloda yer alan kadroların; Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim 

Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmeliğin ilgili 



2 

 

maddeleri uyarınca Fakültemize tahsis edilmesi için Rektörlük Makamına arz edilmesinin 

uygun olduğuna, 

ORMAN FAKÜLTESİ Unvan Adet 

ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 

HAVZA AMENAJMANI ANABİLİM DALI Doçent 
1 
 

ORMAN İNŞAATI JEODEZİ ve FOTOGRAMETRİ ANABİLİM DALI Doçent 1 

PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ 

PEYZAJ PLANLAMA ANABİLİM DALI Profesör 1 

PEYZAJ PLANLAMA ANABİLİM DALI Doçent 1 

Gerekçe:  

Havza Amenajmanı Anabilim Dalı, uzun yıllardır akademik faaliyetlerini kısıtlı sayıda öğretim üyesi 
ile yürütmektedir. Bunun yanı sıra Havza Amenajmanı Anabilim Dalında çok sayıda lisans ve 
lisansüstü dersinin olması,  derslerin uygulamalı olması, ormancılık meslek yüksekokulu derslerine 
katkı sağlanması, TÜBİTAK, BAP v.b. projelerinin olmasından dolayı öğretim üyesine ihtiyaç vardır. 
Aynı zamanda Lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim kalitesini artırma ve bilimsel alanı kapsamındaki 
çalışma ve araştırmaları ilerletmek için öğretim üyesi ile desteklenmesine ihtiyaç bulunmaktadır. 
Bununla birlikte Düzce ilinin Melen projesi kapsamında İstanbul gibi büyük bir şehrimize su sağlıyor 
olması Melen havzasının önemini gün yüzüne çıkarmaktadır. Bu nedenle Melen havzasında 
yapılacak her türlü doğru veya yanlış uygulamaların Melen nehri suyuna etkisinin olumlu yada 
olumsuz olacağı aşikardır. Bu bağlamda Melen nehri ve alt havzalarında yapılacak bilimsel 
çalışmalardan elde edilecek veriler önem kazanmaktadır. Ancak ne var ki bu tür havza bazlı 
çalışmaların sınırlı sayıda öğretim üyesi ile gerçekleştirilmesi zor olmaktadır. Talep edilen öğretim 
üyesi ile birlikte Havza Amenajmanı Anabilim dalı kadroları daha güçlü hale gelecek ve bu konularda 
daha fazla bilimsel araştırma yapma imkânı sağlanabilecektir. Bu çalışmalardan elde edilecek veriler 
gerek bilim dünyası için gerekse Melen projesi ile İstanbul’a sağlanan suyun miktar ve kalitesinin 
korunmasına yönelik yapılması gereken planlamalara ışık tutabilecektir. Aynı zamanda 
üniversitemizin çevre ve sağlık alanında ihtisaslaşma üniversitesi olarak seçilmiş olması ve 
dolayısıyla havza bazlı yapılacak çalışmalardan elde edilen veriler çevre alanına katkı 
sağlayacağından bir “doçent” kadrosuna ihtiyaç bulunmaktadır. 
Orman İnşaatı Jeodezi ve Fotogrametri Anabilim Dalı, ormancılıkta transport, orman inşaatı, 
jeodezi ve Fotogrametri konularını kapsamaktadır. Orman İnşaatı Jeodezi ve Fotogrametri Anabilim 
Dalı kamu ve özel sektör ile ormancılıkta üretim ile orman yollarının yapımı ve bakımı konularında 
uzman öğrenci yetiştirme konusunda yerini alması noktasında önemlidir. Orman İnşaatı Jeodezi ve 
Fotogrametri Anabilim Dalında çok sayıda lisans ve lisansüstü derslerinin olması,  bu derslerin 
uygulamalı olması, ormancılık meslek yüksekokulu derslerine katkı sağlanması, TÜBİTAK, BAP v.b. 
projelerinin olması ile lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim kalitesini artırma ve bilimsel alanı 
kapsamındaki çalışma ve araştırmaları ilerletmek için katkı sağlamaktadır. Orman İnşaatı Jeodezi 
ve Fotogrametri Anabilim Dalı akademik faaliyetlerini kısıtlı sayıda öğretim üyesi ile yürütmektedir. 
Ormancılıkta transport planlarının yapılması çalışmalarında, özellikle mikro transport planlamada 
sürütme şeritlerin planlanması çalışmalarında ve alt yapı tesislerinden olan orman yollarının yapımı 
ve bakımı hizmetleri vb. çalışmalarında deneyimli bir “doçent” kadrosuna ihtiyaç bulunmaktadır. 
Peyzaj planlama Anabilim Dalı, Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nün temel bilgi alanlarından birisi olan 
Peyzaj Planlama anabilim dalı, öğrencilerin program çıktılarına ulaşmasında önemlidir. Peyzaj 
planlama ulusal düzeyde strateji belirlenmesinden, bölgesel planlama, kent ve kırsal alan 
planlamasına kadar farklı alanlarda çalışmaları kapsamaktadır. Anabilim dalında Araştırma 
faaliyetleri kapsamında kentsel açık ve yeşil alanların planlanması, yeşil alt yapı çalışmaları, yerel 
yönetimler ve peyzaj ilişkileri, akarsu, maden ve taş ocakları, karayolu vb alanlara ilişkin peyzaj 
onarım çalışmalarında, belirli projelerle ilgili olarak hazırlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi 
Raporlarında, akarsu riperian zonların korunması ve yönetimi konularında, kamping, piknik vb 
alanların düzenlenmesinde, Çevre Düzeni, İmar planlarına ekolojik altlıkların oluşturulması 
çalışmaları yürütülmektedir. Topluma katkı noktasında Belediyelere ve Kamu kurumlarına belirtilen 
konularda danışmanlık hizmeti sağlanmaktadır. Ayrıca  Üniversitedeki  “yerleşke yeşil alan ölçümleri” 
gibi bazı projelere de destek sağlanmaktadır. Eğitim konusunda Bölümümüzde yürütülmekte olan 
100/2000 Doktora programlarından Sürdürülebilir ve Akıllı Kentler ile Peyzaj Mimarlığı doktora 
programları, Peyzaj Mimarlığı Anabilim dalındaki lisansüstü programlara gerek ders gerekse 
danışmanlık olarak katkı sağlanmaktadır (Peyzaj Mimarlığı Anabilim dalında 52 yüksek lisans ve 19 
doktora öğrencisi bulunmaktadır) Ayrıca anabilim dalında yürütülmekte olan bazı BAP ve Cost 
projelerine zaman ayrılmaktadır. Anabilim dalımızın peyzaj planlama konusundaki eğitim, araştırma 
ve topluma katkı konularında daha etkin ve verimli olabilmesi için, ekolojik temelli planlama 
çalışmalarında, ekosistem hizmetleri, yeşil alt yapı, havza ölçeğinde planlama vb. konularında bir 
“profesör” kadrosuna, ekolojik temelli planlama odaklı çalışan, ekoturizm, turizm ve kırsal alan 
planlaması, akarsu riperian zon planlama ve yönetimi konularında deneyimli bir “doçent” kadrosuna 
ihtiyaç bulunmaktadır. 

 

 

Oy birliği ile kabul edilmiştir. 
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Prof. Dr. Haldun MÜDERRİSOĞLU  

Başkan  

                                                            

 

 

                                                            

 

 

 

Prof. Dr. Zeki DEMİR                                                                  Prof. Dr. Abdurrahim AYDIN                                                                   

             Üye                                                                                                         Üye                        

                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Derya SEVİM KORKUT                                             Doç. Dr. A. Ayfer KARADAĞ                                                                                                          

                     Üye                                                                                               Üye 

 

 

 

                                                                                                                                                                           

 

 

  

 

Doç. Dr. Engin EROĞLU                                                                Dr. Öğr. Üyesi Serir UZUN                                                                 

                 Üye                              Üye 


