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Bu makalede son zamanlarda uluslararası düzeyde yeniden yapılanan
global ormaneılık çalışmaları ele alınmıştır. Dünya ülkelerinin değişik
platformlarda geliştirmekte oidukları uluslararası, ulusal ve yöresel
ormaneılık ilkelerinden birer örnek karşılaştırmalı olarak sunulmuştur.
Değişen bu ormancılık çerçevesinde sürdürülebilir orman amenajmanı ve
orman işletmeciliğine yönelik Türkiye'nin ulusal ormancılık stratejileri
gel iştirmesi vurgulanmış ve bu stratej ilerden bazıları sıralanmıştır.

ABSRACT

In this paper, reeent developments towards international forestry
activities are presented. This paper trackts and eompares three major
developments for sustainable forest management principles at international,
national and local levels. Given the global change in forestry, the need to
develop national forest strategies for Turkish forestry is called upon. As a
start, some of those national forest strategies are developed and presented.

i Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Amenajmanı Anabilim Dalı. 61080
TRAB7.0N
, Karadenız Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Ekonomisi Anabilim Dalı. 61080
TRABZON

29



1. GİRİş

Ormanların sunduğu mal ve hizmetlerin üretimi ve pazarlanması,
ekonomi ve işletmecilik ilkeleri çerçevesinde tasarlandığı gibi, zamanla
değişen onnancılık stratejileri ve - politikaları ile de uyumlu olarak
planlanmalıdır. 21. yüzyılın arefesine girildiği şu dönemde, dünya
ormancılık politika ve stratejileri üst düzey yöneticilerin de katıldığı değişik
uluslararası platformlarda (Rio Zirvesi, Helsinki Sözleşmesi, Montreal
Sözleşmesi, Antalya Bildirgesi) yeniden gündeme getirilmektedir.

Global ısınma, ernisyon, çevre kirliliği, biyolojik çölleşme. tür kıyımı
gibi ciddi global problemlere çözüm olarak orman kaynağının
sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde orman amenajmanı plan yapımı ve
uygulamasında ve ürünlerin üretimi ve pazarlanmasında uluslararası. ulusal
ve bölgesel bazda standardizasyona dolayısıyla sertifıkasyona gidilmesi
kararlaştırılmıştır. Örneğin, Amazon ormanıarın sürdürülebilirlik gösterge ve
ölçütleri ile ilgili Tarapoto Önergesi. Brezilya, Malezya ve Endonezya gibi
tropikal ormanıarın hakim olduğu 52 ülkenin imzaladığı [TTD (Uluslararası
Tropikal Tomruk Ticaret Kurumu), Almanya, Fransa ve isviçre gibi 32 Pan-
Avrupa ülkelerinin imzaladığı Heisinki Sözleşmesi. ve Amerika. Kanada.
Arjantin ve Avusturalya gibi Avrupa ötesi Boreal ve ılıman ormanıarın
hakim olduğu 12 ülkenin imzaladığı Montreal Sözleşmesi Türkiye
ormancılığını etkileyebilecek uluslararası bazdaki yeni gelişmelerdir.
Nitekim, Türkiye Rusya ile birlikte, hem Montreal Sözleşmesi'ne ve hem de
Helsinki Sözleşmesi'ne imza koymuştur.

Tür, doğal yapı. kalite ve fonksiyonel değerler itibariyle hayli özgün ve
zengin olan 20.7 milyon hektar ülke ormanıarının yönetimi (işletimi) ve
mevcut ekolojik yapı ve biyolojik çeşitliliğin sürdürülmesi aşamasında. Türk
ormancılığı da. yukarıda özetlenen global ormancılık süreci dışında kalması
beklenemez. Çünkü, globai ormancılık problemleri insanoğlunun dikte ettiği
suni sınırları tanımamaktadır. Üstelik. Türkiye politik ve hukuki açıdan
Montreal Sözleşmesi ve Helsinki Sözleşmesi prensiplerine uymayı taahhüt
etmekle zaten uluslararası sürecin içerisine girmiştir.

Bu makalede uluslararası platformlarda kararlaştırılan standardizasyon
ve sertifıkasyon kavramları ormancılık sektörü, orman işletmeciliği ve orman
amenajmanı olmak üzere değişik açılardan ele alınarak yapılmış ve genel
ormancılık ilkeleri ile de bütünleştirilerek incelenmiştir. Henüz gelişme
aşamasında olan bu değişikliklerin Türkiye ormancılığı açısından da ayrıca
bir değerlendirilmesi yapılmıştır.
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2. (SÜRDÜRÜLEBİLİR) ORıVlAl'i AMENAJMANı

Orman amenajmanı temel ilkelerinden biri, belki de en önemlisi,
devamlı/ık ilkesidir. Kısaca ormanıarın sunduğu mal ve hizmetlerin zaman ve
mekan boyutunda gelecek nesillere azalmadan aktarılması anlamındaki
devamlılık ilkesi amenajmanın doğuşundan beri teorik de olsa bilinmektedir.
Ancak, giderek azalan ormanlar (çölleşme) ve kaybolan biyolojik çeşitliliğe
paralelolarak sürdürülebilirlik konusuna orman işletmeleri veya ormanca
zengin ülkeler tarafından gerekli veya yeterli hassasiyet gösteritmeyince
konu uluslararası platforma taşınmış ve orman amenajmanı sürdürülebilir
orman amenajmanı şeklinde yeniden gündeme getirilmiştir.

Orman amenajmanındaki sürdürülebilirlik kavramı gündeme
getirilirken planlama süreci ve orman işletmeciliği sistemine de standartların
getirilmesi söz konusu idi. Katı atıkların üçte birini oluşturan kağıt
atıklarmm kontrolü ile birlikte ormanıarın sürdürülebilirlik ilkesiyle
işletilmesinin kontrolü de gerekiyordu. Bir çok ülke ve kurum orman
amenajmanı sürdürülebilirlik gösterge ve ölçütleri (standartları) geliştirmek
ıçın harekete geçti. Sonuçta, orman amenajmanı sistemleri, çevre
amenajmanı prosedür ve süreçleri, kontrol, markalama, performans
değerlendirmesi gibi güncel konuları içeren ıso 14000 ve ıso 14001
standartları geliştirmiştir. Ayrıca bazı ülkeler kendi standartlarını
geliştirınekte de geç kalmadılar. Örneğin Kanada CAN/CSA-Z808-96 ve
CAN/CSA-Z809-96 standartlarını geliştirmiştir. Hatta ülke içerisinde yöre
bazında dahi bir takım standartlar geliştirilmiştir. Örneğin, British Columbia
eyalerinin geliştirdiği yöresel Ormancılık Uygulama Prensipleri Ahdi bu
noktada verilebilir.

3. MONTREAL SÖZLEŞME st

Kanada hükümetinin girişimciliği ile Eylül 1993 Montreal'de yapılan
toplantıda ılıman ve Boreal ormanıarın amenajmanı ve muhafazası için
temeli bilime dayanan gösterge ve ölçüderin geliştirilmesi kararlaştırıldı.
Daha sonra Helsinki sözleşmesine paralelolarak güneelleşen süreç,
Avusturalya, Kanada, Şili, Çin, Japonya, Kore, Yeni Zelanda, Rusya ve
Amerika ülkeleri temsilcilerinin oluşturduğu bir çalışma grubu ile 2-3 Eylül
1995 te Şili'de yapılan son toplantıda Santiago Bildirgesi hazırlandı. Daha
çok öneri (ulusal düzeyde, planlama ünitesinde değil) şeklinde hazırlanan ve
hukuki açıdan bağlayıcı özelliği bulunmayan bildirgeye altı adet
değerlendirme ölçütleri ve bunlara paralelolarak 67 tane de gösterge
konuldu. Ormanıarın mevcut yapısı, fonksiyonları ve çevre ve sosyo-
ekonomik mal ve hizmetler ile ilgili fayda ve değerleri içerisine alan bu
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göstergeler şunlardır (Anonymous 1995a, Anonymous 1995b, Abusow and
Rotherham 1998):

• Biyolojik çeşitliliğin muhafazası;
• Orman ekosistemlerinin verimlilik kapasitesinin sürdürülmesi
• Orman ekosisteminin sağlık ve yapısının sürdürülmesi
• Toprak ve su kaynaklarının muhafazası
• Orman/arın global karbon değişimine olan katkılarının

sürdürülmesi
• Çok yönlü sosyo-ekonomik hizmetlerin toplumun ihtiyaçlarını

karşılayacak şekilde geliştirilmesi ve uzun süreli sürdürülebilir
işletimi

Gösterge. sürdürülebilir orman amenajmanının değerlendirilebileceği
süreç veya şartlar kategorisi veya ormancılığın formüle edilmiş amacı
şeklinde tanımlanırken. her bir göstergeyi karakterize edecek veya
tanımlayacak sayısal veya kalitatif gözlemlere dayalı veya ölçülmüş
parametrelere de ölçütler olarak tanımlamak mümkündür. Her bir gösterge
çok sayıda değişik ölçütlerle ifade edilebilmektedir. Örnek olarak. 6.
göstergenin bazı ölçütleri şöyledir.

Üretim ve tüketim ile ilgili

• Odun ve odun ürünleri (ikici el üretimi dahil) hacmi ve değeri
• Odun dışı orman ürünleri üretim miktarı ve değeri
• GSMH tüketimini de içeren odun ve odun ürünleri arz ve tüketimi
• Rekreasyon ve turizm değeri
• Genelormanlık alana oranla turizm ve rekreasyon amaçla işletilen

orman alanı ve yüzdesi
• Nüfusa ve orman alanına oranla turizm ve rekreasyon tesisleri (tür ve

miktarları)
• Nüfusa ve orman alanına oranla turizm ve rekreasyon amaçlı

ziyaretçi gün sayısı

Ormancıhk sektöründeki yatırım ile ilgili
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• Orman üretimi orman sağlığı ve amenajmanı plantasyon ormanıarı
odun işleme endüstrisi, rekreasyon ve turizmi içine alan yatırım
değeri.

• Araştırma- geliştirme ve eğitime aktarılan harcamaların düzeyi



• Yeni ve geliştirilmiş teknoloj ilerin kullanımı ve aktarımı r
r
)4. HELSİNKİ SÖZLEŞME st
t

Bu sözleşme, 1993 yılında Helsinki 'de Avrupa (boreal, ılıman ve r
Akdeniz kuşağı) ormanıarının muhafazası konusunda ikinci kez bir araya
gelen Avrupa ülkeleri bakanların toplantısı sonucu hazırlanan bir
sözleşmedir. Sözleşme. sürdürülebi iir ormancılığı değerlendirecek gösterge
ve ölçütlerinin hazırlanması konusunu içermektedir. Sözleşmenin iki önemli
önergesinden birisi Avrupa Ormanlarının Sürdürülebilir Amenajmanı ilkeleri ~
(H I)' ne odaklanırken diğeri ise Avrupa Orman/arındaki Biyolojik
Çeşitliliğin Muhafazası İlkeleri (H2)' ne odaklanmaktadır. Montreal
Sözleşmesi'nin aksine bu sözleşmenin hukuki açıdan bağlayıcı özelliği i

bulunmaktadır. Geliştirilen 6 adet Pan-Avrupa sürdürülebilir orman
amenajmanı değerlendirme göstergeleri şunlardır (Anonyrnous 1996c.
Mosseler and Bower 1998, Kiekens 1998):

• Orman kaynakları ve global karbon değişimine olan katkılarının
geliştirilmesi ve sürdürülmesi

• Orman ekosisteminin sağlık ve yapısının sürdürülmesi
• Ormanıarın üretim (mal ve hizmet) fonksiyonlarının geliştirilmesi ve

sürdürülmesi
• Orman ekosistemlerindeki biyolojik çeşitliliğin düzenli şekilde

geliştirilmesi, muhafazası ve sürdürülmesi
• Ormanıarın koruma (özellikle toprak ve su) fonksiyonlarının düzenli

şekilde geliştirilmesi ve sürdürülmesi
• Diğer sosyo-ekonomik işlevlerin sürdürülmesi

Bu göstergeler içerisinde yaklaşık 27 tane sayısal ölçüt geliştirilmiştir.
Yaş sınıfları veya uygun çap sınıflarındaki değişim. tehlike altındaki türlerin
toplam tür sayısına oranla yüzdesi ve adedi veya ormancılıktaki bilhassa
kırsal alandaki istihdam oranı değişimi gibi sayısal ölçütler veya yönetsel
çatının tanımı veya amaçlarla ilişkili ekonomik politikalar gibi de kalitatif
ölçütler ilgili göstergeler için tipik örneklerdendir. Bu gösterge ve ölçürlerin
uygulamasını, Avrupa' da İskandinav ülkeleri bakanların. üniversitelerin,
araştırma kurumlarının, endüstriyel firmaların ve özel sektörün ortak
girişimiyle ulusal bazda başarıyla sürdürmektedir.

5. STANDARTLAR ve SERTİFİKASYON

Gösterge ve ölçütleriri geliştirilmesi. amenajman faaliyetleri ve orman
ürünlerinde standartlara dolayısıyla sertifikasyona gidilmesi için adeta zemin
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hazırlanmış oldu. Ulusal düzeyde hazırlanan bu gösterge ve ölçütlerin,
planlama birimi seviyesinde amenajman uygulamaların değerlendirmesi için
yetersiz oluşu araştırmacılarca sert bir dille eleştiriImiştir. Örneğin, farklı
ölçütlere ait kabul edilebilir seviyelerin bilinmemesi, orman ekosistemindeki
hangi değişimlerin kabul edilebileceği, ormanın doğal yapısına ne kadar
yakın bir yapının kabul edilebileceği veya orman amenajmanı tasarım,
planlama ve uygulama üçgeninde kayda değer bir düzenlemenin nasıl
getitileceği gibi önemli noktaların açıklığa kavuşmaması veya ölçekten
dolayı kavuşturulamaması kabul edilebilir sertifikasyon sistemi için hala
engelolarak görülmektedir. Buna rağmen, şu anda uluslararası. ulusal ve
yöresel sürdürülebilir orman amenajmanı için yine benzer alanlarda belli
kurumlar tarafından standartlar geliştirilmiş olup sertifikasyorı işlemini
resmen yürütmektedirler.

Günümüzde sürdürülebilir orman amenajmanı ve ürünlerin
standartlarını geliştirmek ve bunlara göre uygulama birimlerine sertifikasyorı
vermekle görevli devlet ve/veya gönüllü kuruluşlardan oluşan kurumlar
oluşturulmuştur. Bunlardan önemli bazılarını geliştirdikleri standartlar daha
doğrusu prensipler ve konuya yaklaşımları açısından özetle aşağıda
sunulmuştur.

Bunlardan birincisi ISO tarafından 1996 yılında tamamlanan çevre
yönetim/amenajman sistemleri için geliştirilen ISO 1400 i standartlarıdır
(Kiekens i998). Çevre ile ilgili kanun ve kurallara uyum, halkın katılımı.
çevre yönetiminin sürekli olarak geliştirilmesi ve yine çevre yönetimi ile
ilgili işgücünün eğitimi gibi üç ana kurala dayanan bu standartlar ormancılık
faaliyetlerin ormancı firmalar tarafından doğal çevre amenajmanı
geliştirmelerini içermektedir.

Bunlardan ikincisi uluslararası düzeyde gönüllü bir kuruluş olan
Orman Temsilciliği/İdare Konseyi'nin (Forest Stewardship Council. FSC)
geliştirdiği ilkelerdir. i993 yılında Toronto'da kurulan ve merkezi
Meksika'da bulunan konseyin amacı çevreye uygun, toplumca kabul edilir ve
ekonomik olarak da geçerli orman amenajmanının tanıtımını yapmaktır
(Thompson 1996). Başlangıçta ISO i400 i ilkeleriyle birlikte çalışan ancak
sonraları bu ilkeleri terk eden FSC bağımsız olarak geliştirdiği ulusal ve
bölgesel standartlara göre bağımsız sertifikacıları akredite (kayıt) etmektedir.
Bu şahıslar veya fırmalar FSC standartlarına veya ilkelerine göre (ileride
karşılaştırmalı olarak verilecek) İsveç ve İsviçre gibi seçilen pilot ülkelerde,
şimdiye dek 3.5 milyon m' üretimin ve dolayısıyla bu alanın sertifikasını
yapmışlardır.

Üçüncüsü ise, Kanada Standartlar Kurumu (Canadian Standarts
Association, CSA) nun 1996 yılında geliştirdigi Sürdürülebilir Orman
Amenajmanı (Sustainable Forest Managernent, SFM) standartlarıdır (CSA
ZS08/Z809) (Anonymous i996a, Anonymous i996b). ISO i400 i
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standartlarıyla uyumlu geliştirilen CSA standartları Moı
Sözleşmesi'ndeki gösterge ve çok sayıda ulusal. bölgesel hatta plan
birimi seviyesinde uygulanabilecek ölçütleriri daha da geliştirilmiş ha
ISO 1400 i den daha da ileriye gidilerek, planlama faaliyetlerinin o
konulan amaçlara ve çevreye olan etkisine göre bizzat ormanda ineelen
zaruri kılmrnaktadır. Şu ana kadar. Canfor. Weldwood. Irving ve Macrr
Bloedel gibi 9 büyük Kanada orman endüstri şirketi belirli plan
birimlerinin bu standartlara göre sertifıka işlemelerine başlamışı
(Abusow and Rotherham !998).

Son örnek ise, daha çok uygulama ilkelerini içeren ve yöresel t
Bristish Columbia eyalet hükümeti tarafından geliştirilen British Colu
Orrrıancıhk Uygulama ilkeleri'dir (BC Forest Practices Code). Her
ormancılık uygulama ilkelerini barındıran BC Code uygulayıcıları kan
bağlamakta ve ayrıca prensiplere uygun olmayan uygulamalara da ç
ınüeyyideler uygulanmaktadır.

Yukarıda özetle sunulan örneklerden FSC CSA ve BC (
prensipleri karşılaştırmalı olarak ayrıca Tablo i 'de sunulmuştur (Thom
1996).
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Tablo ı. BC Code, CSA ve FSC'ın hazırladıkları sürdürülebilir orman
amenajmanı prensipleri.

Table I. BC Forest Practices Code, Canadian (C SA), and International (FSC)
requirements for Sustainable Forest Managernem.

BC Ahdı CSA ilkeleri FSC ilkeleri

Planların halk
ınceienmesı fırsatı

tarafından Firmalara damsıp toplum değerlerı ni Kanunlara ve FSC ılkelerıne uyum
yansıtma

Yerli halkın sosyal. kültürel ve Yerlı halkın haklarına saygı Yerli halkın haklarına: saygı
diru değerlerini koruma gösterme gösterme

Onemli değişikliklerin halka Yöre halkın katılımını sağlama
danışılması
i

Ticari ve tıcarı olmayan mal ve
hizmet çeşnliliği sağlama. İddialı
yatırımı ve işletme ortamını
oluşturma. Sürdürülebilir ürün elde
etme ihtıyacını vurgulama.

Makro sevıyede ışletme amaçların
sapıanması

Biyolojik çeşitliliğin muhafazası

Her yıl 5-yıilık orman kalkınma
planları ıbraz etme ve planlanan
bıyolojik çeşitliliği tanımlama

Vizyon, mısvon. prensipler.
hedefler. amaçlar. uygulama ılkeleri.
halkın görusu, rıskler. göstergeler.
izleme. değerlendirme, düzenleme
ve hukuka uygunluk, yıllık raporlar,
detaylı amenajman planı ve
uygulama faaliyetlerin dökümü

Prensiplere uygunluğu
kontrol edecek

Eyalet Krıtik göstergelere göre ölçütleriri
değerlendirilmesi ve takibi

Doğal yaşlı ormanlar ve yaban
hayatı habıtat alanlarında traşıama
kesimi yasak. Traşıama alanı 40
ıla 60 ha la sınırlı. Toprağın
erozyondan korunması ve dere
vataklarırun muhafazası.

Yöre halkı ilişkilerının ve ışcı
haklarının korunması

Ormanıarı ekonomik. sosyal ve
çevresel ışievlere göre işletme ve
sürdürülebilir ürün elde etme.

Biyotojik çeşitliliğin muhafazası ve
çevre' etkisinin izlenmesi

Amaçlar, ormanın profili. haritalar.
silvıkültür planı. kesim planı.
izleme. çevre korunması. ve eğitim
gibi faaliyetlerin dökürnu

Orman ın durumu. işletme süreci ve
bunların etkilerını değerlendirme ve
takıp .

Doğalorman ekosıstemlerle beraber Doğal ormanıarın gerek
toprak ve su kaynaklarının plantasyonla ve gerekse diğer
korunması. Karbon. nitrojen ve su kullanım alanlarına
dönüşümünün devamlılığı ve dönüştürülmesine izin vermeme
orman ın diğer kullanım alanlara yukarıdaki ilkelere göre işletme
dönüştürülrnesıne ızin verilmemesi.

Farklı kurumların katılımı ve farklı düşünme sistemlerinin oluşturduğu
bu yapılanmalar her geçen gün daha da geliştirilerek birbirlerine yaklaşma
eğilimi göstermektedirler. Bu gelişmelerle, sürdürülebilir orman amenajmanı
yapımı ve kontrolu için temel çerçeve çizilmektedir. Geliştirilen ilkelerle
uygulayıcıların beceri ve kabiliyetleri daha iyi bir şekilde
değerlendirilebilecek, orman amenajmanı uygulamaları için daha iyi bir
mücadele ortamı oluşacak ve bu da ormancılığın bilimsel ve teknolojik
yöntemlerle uygulanmasını zorlayacaktır.
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Uluslararası, ulusal ve yöreselolarak geliştirilen sürdürülebilir arnı
amenajmanı ilkelerinin elbette yalın haliyle Türkiye ormancılığı şartlar
uygulanması mümkün değildir. Türkiye ormancılığının en azından hukul
politik, ekonomik ve sosyal boyutları diğer ülkelerden farklı
göstermektedir. Ayrıca, doğal yapısı, iklim koşuları ve aynı zamaili
ormaneılık sektörünün yönetim organizasyonunda da farkı ılık vardır.
farklılıklar özellikle dikkate alınarak benzer çalışmaların bizzat ulusal bax
yapılması daha doğru olacaktır. Ancak, bu farklılıklara rağmen temel bil"
alanında olduğu gibi, ormaneılıkta da bir çok bilimsel ve teknoloj
gelişmelerin gözardı edilerneyeceği muhakkaktır. Olaya bu noktadı
bakıldığında. ormancılıktaki yeni gelişmelerden faydalanmak bilim
teknolojinin gereklerine göre ormancılığımızı zaman zaman revize etmı
kaçınılmazdır.

Bugün ormaneılığımız için erozyon, koruma ve mülkiyet gibi öncelii
problemler ne kadar önemli ise, mevcut ormanıarın sürdürülebilir olara
işletilmesi de o kadar önemlidir. Dolayısıyla. Türkiye ormancılığı .içı
geçerli sürdürülebilir orman amenajman sistemi için prensiplerin ve)
ilkelerin ortaya konulması ve bu çerçevede gösterge ve ölçütlen
geliştirilerek ulusal ormaneılık stratejilerinin oluşturulması gerekmektedir.

Bu ve benzer kurumların geliştirdikleri veya geliştirmekte olduk
standartlar/ilkeler her ne kadar orman amenajman sistemine doğrudan çöa
değilseler ve birbirlerine oranla farklılık gösterseler de ormanıarın bel"
sisteme göre işletilmesi ve ürünlerin de yine böyle bir sistem içerisin
geçerek bir üst seviyeee kontrolü açısından önemlidir.

6. TÜRKİYE ORMANCILlGI içİN BİR DEGERLENDİRME

7. ULUSAL ORMANCILIK STRATEJİLERİ

Ülke ormanıarının değişik sosyal, ekonomik ve ekolojik değerleriı
korumak ve devam ettirmek için genel politikalar, ilkeler, amaçlar ve ülk
ormancılık programı dahilinde ulusal ormancılık stratejileri geliştirili
Ülkemiz ormancılığı için nisbeten yeni bir kavram olan strateji kavramı ve b
kavramın benzer" kavramlada ilişkisini kısaca da olsa vermek fayda
görülmektedir. Strateji, eldeki yapı ve kısıtlı kaynaklar ve araçların ışıi
altında, amaçlara varmada destek olabilecek alternatif hareket biçimlerind
en uygun olanlarının seçimi ve bunların uyumlu hale getirilmesiyle orta)
çıkan eylemler bütünlüğü olmaktadır (Geray, 1986). Bir başka açıdan stratej
rekabete dayanan ekonomik bir ortamda: öncelikle yeniliği, ilerlemeyi
işletmenin devamlı olarak çevreye uyumu ya da çevre ile karşılıklı etkilesiı
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içinde olmasını sağlayarak meydana gelebilecek değişiklikleri kontrol altına
alan yönetsel araç olmaktadır (Eren, 1996).

Strateji kavramı ile amaç ve politika kavramları arasında doğrudan
ilişki vardır (Eren, 1996). Amaç bir işletmenin gelecekte ulaşmayı düşündüğü
durumu ifade eder. Amaç belirleme, stratejik yönetim sürecinin
başlangıcından önce gelen bir aşamadır. Bu çerçevede strateji, amaçların
gerçekleşmesinde bir araç konumundadır. Politika açısından strateji bir
işletmenin amaçlarının ve politik yönelmelerinin toplamını oluşturur. Politika
ise. saptanmış amaçlara ulaşma yolları olarak belirlenir. Şu halde, strateji
politikayı da içeren bir kavram olmaktadır.

Ülke ormanlarının değişik sosyal, ekonomik ve ekolojik değerlerini
korumak ve devam ettirmek için genel politikalar, ilkeler, amaçlar ve ülke
ormancılık programı dahilinde ulusal ormaneılık stratejileri geliştirilir.
Bunlar, ana hedetlerin, prensiplerin ve genel ve de özelorman işletme
amaçlarının belirlenmesine ve gerçekleştirilmesine ışık tutarlar. Ulusal
ormaneılık stratejileri statik yapıdan ziyade dinamik yapıya sahiptirler, yani
mevcut sosyal, ekonomik ve ekolojik yapıya göre belirli zaman aralıklarında
yenilenerek politika, hedef, amaç ve prensiplerde öncelik sıralamasını
düzenlerler.

Günümüzde ormaneılık sektörü açısından gelişmiş ülkeler kendi ulusal
ormaneılık stratejilerini oluşturmakta ve belirli aralıklarla da revize
etmektedirler. Belirlenen ormancılık hedeflerine ulaşmak için ayrıca
Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu'nun
Hükümetlerarası Ormaneılık Paneli (Intergovermental panel on Forests, fPF)
tarafından geliştirilen prensipler ışığı altında, ülkelerin ulusal ormaneılık
stratejileri geliştirilmesi önemle önerilmiştir.

Türkiye ormaneılığı için oluşturulması gereken önemli ulusal
ormancılık stratejilerden bazılarını şöyle sıralamak mümkündür:

n
a
i.

e
n

i. Ülkemiz Devlet Orman İşletmeeiliğinde büyük eksiklik olan, önem ve
ağırlıkları zaman ve mekana göre değişen işletme amaçlarının
belirlendiği işletme planları yapılmalı, uygulanmalı ve denetlenmelidir.
Bu sayede; ülke, sektör, bölge. işletme, proje amaçları ve stratej ileri
arasındaki tutarlılığı sağlamak mümkün olabilecektir (Türker 1998),
(Daşdemir 1996) (Ormanların işletme amaçları dikkate alınarak
işletilmesi amacına yönelik strateji).

2. Ormanıarın mülkiyet konusunun GPS, GIS ve RS teknikleri yardımıyla
kalıcı çözümü için ciddi girişimlerin başlatılması (Mülkiyet sorununun
çözümüne yönelik strateji).

;1

3. Ormanıarın sürdürülebilir olarak işletilmesi ıçın bu ınakalenin birinci
bölümünde örnek olarak verilen değişik düzeylerdeki geliştirilmiş
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onnancılık ilkeleri gibi bilimsel ve uygulanabilir ilkelerin hem ulusal ve
hem de yöresel düzeyde oluşturulması (Orrnanlann zamanla belirlenen
belli ilke veya standartlarla sürdürülebilir işletimine yönelik strateji).

4. Ekosistem envanterinin yapımı. Ormanların potansiyel işlevlerinin
belirlenmesi, potansiyel verim gücünün tesbit edilmesi, biyolojik
çeşitliliğin belirlenmesi ve korunması için planlarda bizzat yer alması
(onnanların ekosistem yaklaşımı çerçevesinde ve biyolojik çeşitlilik
kriterileri de gözönünde tutularak işletilmesi amacına yönelik stratej i)

5. Orman kaynağının odun hammaddesi eksenli işletmeciliği yerine, bu
kaynağın yer altı ve yerüstünde bulunan tüm unsurlarının ve kaynağın
sunduğu hizmetlerin bir sistem içinde ele alınarak çok yönlü işletilmesi
(ormanlar ın odun ve odun dışı ürünler ve hizmetler dikkate alınarak çok
yönlü işletilmesi amacına yönelik strateji)

6. Orman-halk ilişkilerinin geliştirilmesi için plan yapımı ve uygulaması
konusunda halkın bilinçlendirilmesi ve katılımın sağlanması ve özellikle
.ormancılık sektörünün merkez ve taşra teşkilatlarının yönetimi ve
işletmeciliğinde orman kaynağıyla ilgili olan tüm kesimlerin
ormancılıkla ilgili olarak alınan karar sürecine katılımının sağlanması
(karar vermede çoklu katılıma yönelik strateji)

7. Araştırma-geliştirme çalışmalarına öncelik verilmesi ve modelorman
çalışmalarının başlatılması (bilimsel ormancılığa yönelik strateji)

8. Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) yardımı ile genelorman bilgi sisteminin
kurulması, orman işletmeciliği faaliyetlerinde yönetim bilgi sistemleri
(YBS)' nin kullanılması ve taşra teşkilatlarının online ile sisteme
bağlanması (teknoloji yoğun ormancılığa yönelik strateji)

9. Orman işletmeciliğinin gelişen, bölgesel, ulusal ve uluslararası ticari
birleşmeler sonucu, özellikle uluslar arası ticarette gümrük resim ve
fonlarının azalması ya da tamamen ortadan kalkması sonucunda orman
ürünleri piyasasında eksik ve tam rekabet şartlarının geçerli olması
sonucunda, ülke orman işletmeciliği faaliyetlerinin ve bu arada
pazarlama faaliyetlerinin değişen piyasa şartlarına göre yeniden
düzenlenmesi

l O. Ormancılık faaliyetlerinin çevre koruma standartlarına uyumu
(entegrasyona yönelik strateji)

ll. Ülke ormanıarının tahribine neden olan ve ülke ormanıarı nitelik ve
niceiik olarak yetersiz hale getiren resmi ve gizli kalan orman suçlarının
sosyo-ekonomik nedenleri analiz edilerek, ormanıarın ıslah edilerek
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ve verimli olarak işletilmesi sağlanarak, toplumun orman ürünleri talebi
ıen sürekli ve yeterli düzeyde sağlanmalıdır (Orman ürünleri talebinin

karşılanması amacını sağlayan strateji)

ıin 12.Ülke ormanıarının orman tahribirıden daha çok yasal değişikliklerle hem
jik alan ve hem de vasıfça kaybedildiği gerçeğinden hareketle, bir taraftan
ısı kırsal fakiriik içinde bulunan orman köylülerinin hayat standartları
ik iyileştirilmeli, diğer taraftan da politik tercihlere dayalı yasal

düzenlemeler yapılarak orman alanlarının daraltılmasının önüne
geçilmelidir (ülke ormanıarın alanca genişletilmesi ve vasıfça

ıu iyileştirilmesi amacına yönelik olan stratej i).
n

>1 Yukarıdasıralanan stratejiler ülke ormancılığı için elbette son bir liste olarak
k görülmemelidir. Daha ziyade, ülke ormancılığı için eksik olan bu aşamanın

başlatılması için örnek bir liste veya modelolarak mütalaa edilmesi daha
yerindeolacaktır.

8.SONUÇ ve ÖNERİLER

Ormancılık ilkelerinin dünya çapında ele alındığı çağımızda
Türkiye'nin de artık kendi gelişimine ivme katarak bünyesindeki ormanıarını
uluslararası ormancılık ilkeleriyle uyumlu ancak kendi sosyo-ekonomik,
kültürel ve toplumsal yapısı itibarıyla işletmesi için gerekli ilkeleri
koyabilmesi gerekmektedir. Bu ilkelerin değerlendirilebilmesi için de gerekli
ölçütlerin (genel ve özel) oluşturulması zaruridir. Geliştirilecek gösterge ve
ölçütlerle Türkiye ormancılığına sayısalormanetlık diye nitelendirilebilecek
yeni bir çehre kazandırılmış olunacaktır. Yine geliştirilecek prensiplerle
beraber ülke ormancılığının mevcut durumunu özlenen duruma getirebilmek
içinde ulusalormanetlık stratejilerinin geliştirilmesi gerekmektedir.

Ülkemizdeki ormanetlık sektörünün amaçlarını açık ve yazılı olarak
Beş Yıllık Kalkınma Planlarında ve Ormancılık Ana Planında bulmak
mümkündür. Ormancılık Ana Planında bu amaç, "orman ürünleri ve
hizmetlerine olan ihtiyacı yetişme muhiti ve milli ekonomi imkanlarının
elverdiği ölçüde ve asgari masraf ile karşılama" şeklinde açıklanmış
bulunmaktadır (Geray 1986). Yedinci Beş yıllık Kalkınma Planında da, .,
ormanlar, ekosistem yaklaşımı çerçevesinde belirlenecek odun verim gücü ve
milli park ve benzeri alanların taşıma kapasitesi gözönüne alınarak -devamlı.
dengeli ve çok yönlü yararlanma ilkeleri doğrultusunda ve biyolojik
çeşitlilik, çevre koruma, orman peyzajı ve ergonomik kriterler gözönünde
tutularak planlanacak ve işletilecektir. Orman amanejman ve silvikültür
planları, odun ve odun dışı ürün ve hizmetler, ormanıarın çeşitli fonksiyonları
ve işletme amaçları dikkate alınarak yeniden düzenlenecek ve
uygulanacaktır" (7.BYKP (1996-2000)).
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İşte yukarıda her iki plan türünde ortaya konan ulusal ormancılt
amaçları çerçevesinde, ulusal düzeyde Türkiye ormancılığının ulusa
ormancılık stratejileri belirlenmemiş olup, süratle belirlenmelidir. Ülkerniı
ormancılığında, bilim, teknoloji ve ülkenin mevcut sosyo-ekonomik ve
politik yapısına göre belirli aralıklarla revize edilerek güncelleştirilecek olar
ulusal ormancılık stratejileri yardımıyla her iki ana planda belirlenen çağd \
ormancılık zirvesine ulaşılması yolu kolaylaşacaktır.

Konuyu, ülkemiz orman işletmeleri bazında da değerlendirme
mümkündür. İşletmenin sosyal bir kuruluş olarak temel varlık nedeni
amaçlara ulaşmak için bir araç olduğudur. İşletmenin bu amaçlara göre kend
konumunu belirlemesi gerekmektedir. Yani amaçlar ortadan kalkarsa bti

amaçların gerçekleştirilmesinde bir araç rolü oynayan işletme de, strateji de
ortadan kalkar. Çevre zaman içinde nitelik ve nicelik bakımından değişikliğe
uğrarsa, işletme de kendini yenilemeli ve amaçlarını stratejilerini değiştirme]
suretiyle buna ayak uydurmalıdır (Eren 1996). Ne yazık ki ülkemiz
Brmaflcılık sekWrllnlln iskeletini oluşturan ve değişik sosyal, ekonomik.
kültürel, sosyolojik ve coğrafık şartlara sahip olan yurdun dört bir yanında
252 işletmesiyle kurulu bulunan Devlet Orman İşletmelerinin her biri için
belirlenmiş işletme planı ve işletme amacı bulunmamaktadır. Bu cümleden
hareketle, amaçları gerçekleştirmede araç rolü oynaması gereken işletme,
amaçlara sahip olmadığından, ülkemiz Devlet Orman İşletmeleri için strateji
tespiti yapmak da imkansız hale gelmektedir. Kaldı ki, ülkenin farklı
coğrafik, sosyo-ekonomik ve kültürel mahallerinde bulunan bu işletmeler, iç
içe bulundukları çevrede meydana gelen sosyo-ekonomik değişmelere göre
de kendilerini, amaçlarını ve stratejilerini yenileme şansına da sahip
bulunmamaktadır. Öte yandan, artım ve büyüme ilişkilerine dayanılarak, tek
alternatifli idare süresi ve üretim tekniğine göre, ürünün nereden ve ne miktar
alınacağını gösteren amenajman planları; iş planı, yatırım planı, personel
planı vb. unsurlardan da yoksun olup, işletme planı niteliğinde
olmadıklarından (Türker 1998), bu planlara göre orman işletmesi bazında
stratejiler geliştirmek mümkün olmamaktadır yahu! sınırlı kalmaktadır.

Bununla birlikte, ülkemiz Devlet Orman İşletmeleri için, pek rasyonel
olmamakla birlikte, amenajman planlarının tüm ülke orman işletmeleri için
standart olarak belirlendiği dar kapsamlı amaçlara da bağlı olarak önem ve
kapsam derecesi farklı olmakla birlikte aşağıdaki stratej ilerin ilk planda
ülkemiz orman işletmeleri için gözönünde bulundurulmasında yarar
görülmektedir.

Ormanıardan faydalanmanın sürekliliğini sağlamak için öncelikle yöre
halkının geçimi emniyet altına alınmalıdır, çünkü halk yoksun olduğu sürece
ormanıardan izinsiz faydalanma güvence altına alınamaz. Orman işletmesi'
mülkiyet açısından da güvence altına alınmalı, kanunlarla korunmalı ve halk
tarafından da bu kanunlara uyulmalıdır. Mülkiyet çalışmalarının güvenirliliği

41



vekalıcılığını sağlamak için de günümüz CBS, GPS, ve RS teknoloj ilerinden
faydalanılmalıdır. Bundan maksat, doğal bir kaynak olan orman ve bu arada
daçevrenin korunmasının sağlanmasıdır.

Orman amenajmanın normal seyri sonucu gündeme gelen orman
ekosistemin karakterizasyonu, korunması ve çok amaçlı sürdürülebilir
şletimi manasındaki ekosistem amenajmanı (Gillis 1990, Baskent and Jordan
1995) temel ilkeleri ülkemiz için belirlenmeli ve planlamaya
aktarılabilmelidir. Bu plan içerisinde, biyoloj ik çeşitlilik belirlenmeli ve
korunması ve sürdürülebilmesi için de imkanlar seferber edilmelidir. Dere
yataklan, aşırı eğime sahip alanlar mutlak surette kesimden uzak tutulmalıdır
veya özel kesime (seçme) tabi tutulmalıdır. İstihsal faaliyetleri mümkün
olduğu kadar istikrarlı olmalı,· erozyonu hareketlendirmemeli ve toprağı
sıkıştırmamalı ve akabinde hemen gençlik getirilmelidir. Yaban hayatını
korumak için yeterli miktarda ve uygun konumsal dağılışta habitat alanlarının
sürekliliği güvence altına alınmalıdır. Yıllık hasılat periyotlar arası aşırı
farklılık göstermemeli ancak talepteki değişikliğe paralelolarak dinamik bir
yapıya kavuşturuhnair ve ekonomik açıdan da rasyonelolmalıdır. Mevcut
onnancılık bilgilerini günümüz teknolojisiyle (CBS, Uzaktan algılama,
yöneylem araştırması) bütünleştirerek ekosistemin sürekliliğini sağlamak ve
optimal kararları verebilmek için strateji üretebilecek ve ekosistem
amenajmanında temelini oluşturacak konumsal planlamaya gidilerek CBS-
tabanhalternatif orman planlama modelleri oluşturulmalıdır.

Orman ekosisteminin karmaşık ve dinamik bir yapıya sahip olduğu
dikkate alınmalıdır. Mevcut ormanın kuruluş ve gelişimi izlenmeli,
planlamada kesinlikle stratejik seçenekler oluşturulmalı, bunun için de
muhakkak uzun vadeli projeksiyon yapılmalıdır. Türkiye'nin sahip olduğu
değişik jeomorfolojik yapısı ve iklim özellikleriyle değişik orman yapıları
oluşmuş ve bu yapılar genellikle mevcut bitki örtüsü antropojenik
müdahalelerle tür değişikliğine gidilmediğinden doğalortamı yansıtmaktadır.
Dolayısıyla, biyolojik çeşitlilik itibarıyla Türkiye'nin iyi bir konuma sahip
olduğu gerçeğinden hareketle ve bunun da azami titizlikle ancak planlı bir
şekilde korunması ve sürdürülmesi gerekmektedir.

Ormancılıkta, özellikle plan yapımında, karar verme olayının bizzat
gerçekleşmesi için; işletmeye konu orman alanlannın doğal yapının önemli
parçası olduğu, bu yapının sayısalolarak tanımlanması gerektiği, yine bu
yapının ormanın topluma sunacağı işlevlerle ilişkiye getirilmesi, silvikültür
planlarının yapımında alternatif kesim desenlerinin kullanılması, çevre halkın
orınanla olan ilişkilerinin incelenmesi, dolayısıyla tutarlı, uygulanabilir ve
esnek işletme amaçlarının belirlenmesi, planlarda dikkate alınacak
göstergeletin belirlenmesi, bu amaçlar doğrultusunda mevcut durum dikkate
alınarak ormanın bir bütün olarak planlanması ve planların geliştirilen
ölçütleregöre kontrol edilmesi gerekmektedir.
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Orman amenajman planlarının yapımında dikkate alınması gereken bu
ve benzeri stratejilerin geliştirilmesiyle özlenen işletme planına geçiş
mümkün olacaktır. Bu ve ulusal annancılık stratejilerinin oluştunnasıyla da
ülke orman işletmeciliği çağdaş ve bilimsel bir zemine oturtulabilecektir. İşte
değişik düzeylerde amaç ve politikalara bağlı olarak geliştirilecek stratejiler
ve onnancılık ilkeleri ile ülke ormancıhğı özlenen seviyeye gelmiş olacaktır.

ÖZET

Rio Zirvesi'nden beri değişik platformlarda toplanan dünya ülkeleri
sürdürülebilir annan amenajmanının (SOA) gerçekleştilebilmesi için neler
yapılması gerektiği konusunda fikir birliğine vardılar. Helsinki ve Montreal
Sözleşmesi gibi önemli gelişmelerle SOA gösterge ve ölçütleri geliştirilerek
standardizasyona ve akabinde de sertifikasyona gidilmesi ilkeleri
benimsendi. Değişik ülkelerin ulusal ve yöresel bazda geliştirmiş oldukları
standartlardan birer örnek karşılaştırmalı olarak sunuldu. Bu gelişmelerin
ülkeleri ve bilhassa profesyonel onnancıları mücadele ortamına
yöneltebileceği vurgulandı.

Değişen bu onnancılık çerçevesinde Türkiye ormancılığı için bir
değerlendirme yapıldı ve sürdürülebilir orman amenajmanı ve orman
işletmeciliğine yönelik Türkiye'nin ulusal onnancılık stratejileri geliştirmesi
vurgulandı ve bu stratejilerden bazıları sıralandı. Sonuç olarak, Türkiye'nin
sosyal, ekonomik, politik ve kültürel yapısına göre kendine özgü onnancılık
ilkeleri ve standartları belki de akabinde sertifikasyon sistemi geliştinnesi ve
aynı zamanda bilimsel ve teknolojik gelişmelerden kendini uzak tutmaması
gerektiği vurgulandı.

SUMMARY

Since Earth Summit, consensus has been achieved about what
countries should do to achieve sustainable forest management (SFM). Some
processes, such as Helsinki and Montreal, have established certain criteria
and indicators that would lead to standardization and certification towards
SFM. Such initiatives encouraged countries to develop their own sustainable
forest management principles and practices code at national and regional
levels. As a result current forestry has changed towards global forestry
representing a significant challange to everyone involved.

Turkish forestry is evaluated with respect to these recent developments.
The need to develop national forest strategies for Turkish forestry is called
upon. As a starting point, a number of initial national forest strategies are
developed and presented. it was suggested that Turkey should adopt or
rather develop her own forestry principles, standardization and perhaps
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certification system according to the nations social, economi, political and
cultural systems and should not leave herself outside the scientific and
techological developments.
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