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Fakültem�zde 7+1 eğ�t�m model� uygulanmaktadır. 

Bu model �le öğrenc�ler�m�z 
7 dönem teor�k ve uygulamalı 

1 dönem de tamamen uygulamalı 
İşletmede meslek� eğ�t�m almaktadır.

7+1

Orman Fakültes�; 11 Temmuz 1992 tar�h�nde kurulmuş olup, Orman 
Mühend�sl�ğ� Bölümü 1995-1996, Orman Endüstr� Mühend�sl�ğ� Bölümü 
�se 2005-2006 eğ�t�m-öğret�m yılında öğrenc� alarak eğ�t�m-öğret�me 
başlamıştır. Yaban Hayatı Ekoloj�s� ve Yönet�m� Bölümü �se 2017 yılında 
açılmış ancak henüz l�sans eğ�t�m� �ç�n öğrenc� alımına başlamamıştır.

Kuruluşundan �t�baren 2018 yılına kadar SDÜ çatısı altında faal�yet 
gösteren fakültem�z, o tar�hten bu yana �se ISUBÜ'nün b�r parçası olarak 
eğ�t�m ve araştırma faal�yetler�n� sürdürmekted�r. 28 yıllık köklü ve saygın 
geçm�ş�, tecrübel� akadem�k kadrosu, modern dersl�k ve laboratuvar g�b� 
altyapı �mkanları �le öğrenc�ler�ne ve ülke ormancılığına katkı sunmaya 
devam etmekted�r.

Ün�vers�tem�z�n yerleşkes�, step ve Akden�z �kl�mler�n�n geç�ş bölges�nde 
b�rçok farklı ekos�stem�n bulunduğu b�r coğrafyadadır. Ayrıca bölgem�zde 
b�yoloj�k çeş�tl�l�k bakımından zeng�n m�ll� park ve tab�at koruma alanları 
bulunmaktadır. Yerleşkem�z�n bu özel n�tel�ktek� alanlara yakın olması, 
ormancılık, orman ürünler� sanay� ve yaban hayatıyla �lg�l� çalışmaların 
yürütülmes�nde çok öneml�d�r.  Fakültem�z öğrenc�ler�, eşs�z manzara ve 
b�yoloj�k çeş�tl�l�ğe sah�p bu alanlarda, öğrend�kler� teor�k b�lg�ler� sıklıkla 
yapılan araz� uygulamalarıyla pek�şt�rmekted�rler. 



BURS & KREDİ
YÖK tarafından 

2016-2017 eğ�t�m öğret�m yılından �t�baren  
Orman ve Orman Endüstr� Mühend�sl�ğ� 

l�sans programlarını terc�h ederek yerleşen 
�lk üç sıradak� öğrenc�ye 

eğ�t�m süreler� boyunca burs ver�lmekted�r. 

Meslek eğ�t�m� süres�nce öğrenc�ler, 
Yüksek Öğret�m Kred� ve Yurtlar Kurumu'ndan 

öğren�m ve harç kred�s� alab�l�rler. 

Ayrıca başarılı öğrenc�lere bazı özel 
kuruluşlardan burs ver�lmekted�r.



V�zyon

D�s�pl�nler arası �şb�rl�ğ�ne dayalı, çağdaş eğ�t�m-öğret�m ve 
araştırma faal�yetler�n� yürüten, b�l�msel çalışmaları uluslararası 
�l�şk�lerle gel�şt�rerek sürdürüleb�l�r kılan, ulusal alanda l�der, 
dünyada saygın b�r fakülte.

M�syon

Orman ve orman kaynaklarına bağlı tüm değerler�n korunması, 
ormanların çok yönlü planlanması, üret�m�, zararlıları �le 
mücadeles�, �şlet�lmes�, ekonom�s�, endüstr� ve pazarlanması 
konularında b�l�msel ve tekn�k b�lg�yle donatılmış, çağdaş, 
paylaşımcı, katılımcı ve b�l�nçl� mühend�sler yet�şt�rmek,

Eğ�t�m-öğret�m, b�l�msel yayın ve etk�nl�kler yapmak suret�yle 
ün�vers�tem�z�n güçlenmes�ne gel�şmes�ne katkıda bulunmak,

Yöresel, bölgesel, ulusal ve uluslararası ölçekte b�l�msel ve 
tekn�k b�lg� üretmek ve paylaşmaktır.



Sosyal  Faal�yetler

Fakültem�zde her yıl 21 Mart Ormancılık Haftası Etk�nl�kler� kapsamında 
fidan d�k�m tören� �le meslek cam�asında görev almış duayenler ya da 
doğa akt�v�stler� tarafından söyleş�ler gerçekleşt�rmekted�r. 

Ayrıca, 2019 yılından �t�baren öğrenc�ler�m�z�n b�lg� ve becer�ler�n� 
kullanarak yarıştıkları ve eğlend�kler� Orman Ol�mp�yatları düzenlemeye 
başlamıştır. 

Fakültem�ze özgü mezun�yet törenler� yapılmakta ve bu törende 
Isparta'mızın geleneksel lezzetler� öğrenc�ler�m�z ve a�leler�yle 
buluşturulmaktadır.

Fakültem�z bünyes�nde bulunan çok sayıda öğrenc� kulüp ve toplulukları 
sayes�nde öğrenc�ler�m�z �lg� duydukları farklı alanlarda kend�ler�n� 
gel�şt�rme �mkanı bulab�lmekted�rler.



Değ�ş�m Programları
Erasmus, Mevlana ve Farab� g�b� Öğrenc� değ�ş�m 
programları aracılığıyla öğrenc�ler�m�ze yurt �ç� ve yurt dışı 
pek çok farklı ün�vers�tede b�r ya da �k� dönem eğ�t�m alma 
ve staj fırsatı sunulmaktadır.



NEDEN 
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 
ORMAN FAKÜLTESİ ? 

Ÿ Güçlü, deney�ml� ve n�tel�kl� akadem�k kadro

Ÿ Mezunlar �ç�n yüksek �ş bulma oranı 

Ÿ İşletmede meslek� eğ�t�m ve uygulamalı dersler �le 
alanında teor�k b�lg�n�n yanında prat�k b�lg� sah�b� 
olarak mezun olma �mkanı

Ÿ Endüstr� �le yakın �şb�rl�ğ� 

Ÿ Eğ�t�me destek veren tekn�k gez�lere katılma şansı

Ÿ Yaşanab�l�r b�r kent ve uygun konaklama 
seçenekler�

Ÿ Kent �le �ç �çe b�r yaşam ve er�ş�leb�l�r sağlık 
olanakları

Ÿ Muhteşem b�r doğa

Ÿ Sosyal, kültürel ve sport�f etk�nl�kler ve kulüp 
faal�yetler� 

Ÿ Kampüs �ç� kablosuz �nternet er�ş�m�



Orman Mühend�sl�ğ� Bölümü

1995 yılında eğ�t�m-öğret�me başlayan Orman Mühend�sl�ğ� Bölümü, 
b�l�msel b�r anlayışla ormanın b�r ekos�stem olarak değerlend�r�lmes�ne, 
genet�k ıslah �lkeler� çerçeves�nde �y�leşt�r�lmes�ne, gel�şt�r�lmes�ne ve 
doğal ve/veya yapay yollarla gençleşt�r�lmes�ne �şlet�lmes�ne ve 
korunmasına �l�şk�n b�yotekn�k, sosyo-ekonom�k ve kolekt�f-kültürel 
konularda eğ�t�m, öğret�m, araştırma ve danışmanlık h�zmetler� 
vermekted�r. Bu nedenle Orman Mühend�sl�ğ� Bölümü'nü terc�h edecek 
adayların matemat�k-fen konularına �lg� duyan, sosyal �l�şk�lere yatkın, 
dışa dönük, yaratıcı, mücadelec� ve doğayı seven b�r yapıya sah�p olması 
gerek�r.

Orman Mühend�sl�ğ� Bölümü Yükseköğret�m Kurumları Sınavı (YKS) 
sonucunda sayısal puan türüne göre öğrenc� almaktadır.

Orman Mühend�sl�ğ� Bölümü ders programını başarıyla tamamlayan 
öğrenc�ler, "Orman Mühend�sl�ğ�" bölümü l�sans mezunu olarak meslek 
yaşamlarına devam etmekted�r.



Orman  mühend�s�n�n  çalışma  alanları

Orman Mühend�sler� Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel 
Müdürlüğü �le Doğa Koruma ve M�ll� Parklar Genel Müdürlüğü başta 
olmak üzere Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü, Devlet 
Su İşler� Genel Müdürlüğü, Beled�ye Başkanlıkları g�b� kamu 
kurumlarında görev yapab�lmekted�r.

Son yıllarda yapılan kamu atamalarında mezunlarımızın yerleşme oranı 
oldukça yüksekt�r.

Ayrıca fakültem�zden mezun olan öğrenc�ler�m�z Orman Mühend�sler� 
Odası'na kayıt olmak ve gerekl� yükümlülükler� yer�ne get�rmek suret�yle, 
özel ormancılık büroları açarak kamu ve özel sektöre h�zmet 
sunab�lmekted�rler.



Orman  Mühend�sl�ğ�  Bölümü  
Laboratuvarlar ve Uygulama Alanlarımız

Ÿ Entomoloj� Müzes�

Ÿ Herbaryum

Ÿ B�lg�sayar Laboratuvarı

Ÿ Hasılat Laboratuvarı

Ÿ Gymnospermae Laboratuvarı

Ÿ Coğrafi B�lg� S�stemler� Laboratuvarı

Ÿ Yaban Hayatı Müzes�

Ÿ Moleküler B�yoloj� Laboratuvarı

Ÿ Transport ve Geomat�k Laboratuvarı

Ÿ Dendrokl�n�k

Ÿ Ekos�stem Laboratuvarı

Ÿ Entomoloj� Laboratuvarı

Ÿ Toprak F�z�ğ� Laboratuvarı

Ÿ B�tk� Yet�şt�rme Laboratuvarı

Ÿ B�tk�sel Yağ Anal�z Laboratuvarı

Ÿ Orman Botan�ğ� Laboratuvarı

Ÿ Toprak Laboratuvarı

Ÿ Ekofizyoloj� Laboratuvarı

Ÿ Orman Fakültes� F�danlığı

Ÿ Araştırma Ormanlarımız



Orman  Endüstr�  Mühend�sl�ğ�  Bölümü

2005 yılında eğ�t�m-öğret�me başlayan Bölümde, ağaç malzemen�n 
yapısı, yapı malzemes� olarak kullanılab�l�rl�ğ�, odunun fiz�ksel ve 
mekan�ksel özell�kler�, mühend�sl�k ürünü ağaç malzemeler, ağaç 
malzemen�n doğal koruyucu k�myasallar kullanılarak mantar ve 
böcek g�b� zararlı etmenlere karşı korunması, orman ve tal� 
ürünler�n�n k�myasal �çer�kler� ve bunların ant�b�yot�k, yakıt ve kök 
boyası olarak kullanılması, z�ra� l�gnoselüloz�k artıklardan 
termoplast�k, termoset ve tutkalların üret�lmes�, orman ve z�ra� 
artıklardan yonga ve l�f levha g�b� kompoz�t levhalar, �zolasyon 
malzemeler� ve kağıt mamuller�n�n üret�lmes�, yıllık b�tk�ler�n kağıt 
üret�m�nde kullanılması ve odun-plast�k kompoz�tler�n�n �ncelenmes� 
konularında araştırma yapılmaktadır. Söz konusu araştırmaların b�r 
bölümü yüksek l�sans ders, tez çalışmaları ve fakülte-sanay� �şb�rl�ğ� 
�çer�s�nde gerçekleşen projeler �le gerçekleşt�r�leb�lmekted�r.



Orman  endüstr� mühend�s�n�n  çalışma  alanları

Orman Endüstr� Mühend�sler� kamu ve özel sektöre a�t orman ürünler�n� 
�şleyen kağıt ve karton fabr�kalarında, kereste, mob�lya, yonga levha, l�f 
levha, kontrplak, kapı ve pencere, selüloz ve selüloz türevler� �le d�ğer 
orman ürünler�n�n üret�m�n� yapan özel �şletmeler�n bünyeler�nde 
çalışab�l�rler.

Orman  Endüstr�  Mühend�sl�ğ�  Bölümü  
Atölye ve Laboratuvarları

Ÿ Ahşap İşleme Atölyes�

Ÿ Odun Anatom�s� Laboratuvarı

Ÿ Kağıt Test Laboratuvarı

Ÿ K�mya Laboratuvarı

Ÿ K�mya İşlem Laboratuvarı

Ÿ Odun Mekan�ğ� ve Teknoloj�s� Test Laboratuvarı



Yaban  Hayatı  Ekoloj�s�  ve  Yönet�m�  Bölümü

2010 yılında kurulan Yaban Hayatı Ekoloj�s� ve Yönet�m� Bölümü, doğal 
kaynaklarla �lg�l� ülkem�zdek� en yen� programlardan b�r�s�d�r. 
Bölümümüzün m�syonu; sosyal, rekreasyonel, ekoloj�k ve ekonom�k 
faktörler� d�kkate alarak ve �ler� teknoloj�ler kullanarak, yaban hayatının ve 
hab�tatlarının korunması ve etk�l� yönet�m� �ç�n b�r eğ�t�m ve araştırma 
programı gel�şt�rmekt�r. Bölümümüzün ana amacı yaban hayvanlarının 
ve onların hab�tatlarının sürdürüleb�l�rl�ğ�n�n sağlanması konusunda 
donanımlı b�reyler yet�şt�rmekt�r. Dört yıllık b�r eğ�t�m programı sonunda, 
öğrenc�ler ülkem�zdek� yaban hayvanlarının b�yoloj�s� ve ekoloj�s�, onların 
hab�tat �stekler�, hastalıkları, sulak alanlar, orman ekos�stemler�, av 
amenajmanı, b�yoloj�k çeş�tl�l�k, �ç sulardak� balıklar ve ekotur�zm 
konularında kend�s�n� �y� yet�şt�rm�ş b�reyler olarak mezun olacaklardır. 

Bölümümüz henüz öğrenc� kabul etmemekted�r. L�sans ve L�sansüstü 
eğ�t�m programlarıyla �lg�l� hazırlıklar devam etmekted�r. Bölümüzde, 
Yaban Hayatı Ekoloj�s� Anab�l�m Dalında �k� ve Yaban Hayatı Yönet�m�nde 
�k� olmak üzere dört öğret�m üyes� görev yapmaktadır.



Akadem�k  Kadromuz ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Prof.Dr. H. Oğuz Çoban 

Prof.Dr. Serkan Gülsoy



Akadem�k  Kadromuz ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Doç.Dr. Fat�h Tonguç

Dr. Öğret�m Üyes� M. Sa�d Özçel�k

Arş.Gör. Hakan Durgun

Arş.Gör. Dr. Fatma Merve Nacakcı

Arş.Gör. Dr. Şükran Oğuzoğlu



Akadem�k  Kadromuz ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Doç.Dr. Tuğba Yılmaz Aydın Arş.Gör. Merve Cambazoğlu

Dr. Öğret�m Üyes� Ö. Üm�t Yalçın

Dr. Öğret�m Üyes� Gürcan Güler



Akadem�k  Kadromuz YABAN HAYATI EKOLOJİSİ VE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
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