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6ZET 
Bu c;all§mada, katlilmClgm ormanclilkla ilgili uluslarasl surec;ler ve ulkemiz orman

Clilk planlama c;iI§malanndaki mevcut durumu genel olarak irdelendikten sonra, Trab
zon Orman Bblge Mudurlugu'ne bagil Mac;ka Devlet Orman i§letme Mudurlugu'nde 
gerc;ekle§tirilen bir ara§tlrmadan hareketle, ilgi gruplan ve bu gruplann i§letme amac;
lannm bnceliklerinin belirlenmesi sOrecine katlilmma ili§kin degerlendirmeler yapli
maktadlr. 

Participation Concept and Stakeholders' Participation in the Determination 
Process of Goal Priorities for Forest Enterprises 

Abstract: In this study, the situation of the participation in the context of inter
national process and Turkish forestry planning activities was examined. Then, the 
results of the research were evaluated in terms of demands and demands priorities of 
the forest stakeholders carried out Mac;ka State Forest Enterprise under the Trabzon 
Forest Regional Directorate. 

1. GiRi$ 
GOnOmuze gelinceye kadar ormanlardan faydalanma sOreciyle e§ zamanil olarak, 

orman-insan ana ekseninde cereyan eden bir etkile§im sOrecinin ortaya c;lktlgl go
rOlmektedir. Bu etkile~im surecinin en belirgin bzelliklerinden birisi, orman kaynakla
nndan kar§llanan insan gereksinimlerinin c;e§it ve sayl olarak oldukc;a fazla olu~udur. 
Benzer §ekilde, orman kaynaklanndan dogrudan ya da dolayil olarak faydalanan bi
rey ya da gruplar da oldukc;a fazla saYldadlr (OztOrk vd., 2003). Orman kaynaklannm 
giderek kit bir kaynak olma bzelligine bOrOndOgu goz bnOne almdlgmda, soz konusu 
sOrecin hem ilgili kesimlerin ihtiyac; ve isteklerini ve hem de orman kaynaklannln 50
rekliligini dikkate alacak §ekilde yOrutOlmesi, sOrdOrulebilir ormanClilk aC;lslndan son 
derece bnemli olmaktadlr. 

Bu noktada, pek c;ok fayda c;e§idine, canil ve canslz ogeler araslndaki karma§lk ili§
kilere sahip olan orman kaynaklannln ybnetiminden sorumlu orman i§letmeleri ic;in 
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planlama ~uphesiz vazge~ilmez bir ara~ olarak ortaya ~Ikmaktadlr. Orman i~letmele
rinde ger~ekle~tirilen / ger~ekle~tirilecek olan planlamanln en onemli a~amalanndan 
birini, orman kaynaglnln hangi ama~ ya da ama~larla yonetilecegi ya da i~letilecegi
nin ortaya konmasl olu~turmaktadlr. 

Genel olarak orman i~letmelerinde, i~letme ama~lannln belirlenmesi surecinde; 
ormanclilk politikasl ama~lan, varsa ormanclilga ili~kin yasal duzenlemeler, ilgili i~let
melerin sahibi ya da sahiplerinin isteklerinin yanmda orman kaynaklanyla dogrudan 
ya da dolayll ~ekilde ili~ki i~inde olan ilgi gruplannln / toplumun isteklerinin ve bu 
isteklerin onceliklerinin dikkate almmasl gerektigi ifade edilmektedir (Eraslan, 1973; 
Miraboglu, 1983; Geray, 1986; Asan 1992; Kapucu, 1996; bzturk, 2003). Bununla bir
likte, katlilmClilk konusu Olkemiz ormanClilgl a~lsmdan ele ailndlglnda, gerek sektorel 
plan lama ve gerekse i~letme duzeyindeki planlamalar noktaslnda, saYllan hususla
ra hassasiyet gosterilmedigi ya da gosterilemedigi dikkat ~ekmektedir. Bu noktada, 
ozellikle de i~letme ama~lannm tespit edilmesinde, en fazla eksikligi duyulan husus, 
toplumsal talep ve bu taleplerin onceliklerinin dikkate allnmaYI~1 olmaktadlr. 

Gunumuzde, ozellikle orman kaynaklanndan ~e~itli duzey ve ~ekillerde istifade 
eden farkll ilgi gruplannm da i~letme ama~lannm belirlenmesi surecine katkl sag la
maSI, ormanlann surdurulebilirlik, ~ok yonlu faydalanma ve katlilmClilk ilkeleri dog
rultusunda yonetilebilmesinin gereklerinden biri olarak kabul gormu~tUr. Nitekim, 
Rio, Montreal, Helsinki, Yakm Dogu vb. uluslararasl ve bolgesel sure~lerde, orman 
kaynaklan yonetimine ili~kin ama~, strateji ve politikalann belirlenmesi surecinde 
toplumsal katlilmm saglanmasmm gerekliligi onemle vurgulanmaktadlr (Durusoy ve 
Turker, 2003). 

Bu ~ali~mada, katlilmClgm ormanclilkla iligili uluslarasl sure~ler ve ulkemiz or
manclilk planlama ~Ii~malanndaki mevcut durumu genel olarak irdelendikten son
ra, Trabzon Orman Bolge Mudurlugu(OBM)'ne bagll Ma~ka Devlet Orman t~letme 
MudurlUgu'nde ger~ekle~tirilen bir ara~tlrmadan hareketle, ilgi gruplan ve bu grup
lann i~letme ama~lannm onceliklerinin belirlenmesi surecine katllimlna ili~kin deger
lendirmeler yaplimaktadlr. 

2. ORMANCILIKTA KATlLlMCILlGA GENEL BiR BAKI$ 
2.1. Ormanclhkta Katlllmclhk Kavraml ve Ozellikleri 
Gunumuzde, ormanlann da i~inde yer aldlgl dogal kaynaklann yonetiminde ve 

planlanmaslnda surdurUiebilirlik ve katllimClllk vazge~ilmez ilkeler olarak dikkat ~ek
mektedir. Kullamldlgl alana ve kullamm amacma gore farkli ~ekillerde tammlanabil
mekle birlikte, ozellikle ormanClllk gibi ~ok saYlda ki~i, grup ve kurulu~larla etkile~im 
halinde olunan sektorlerde katlilmcllik, ~ogunlukla halk katlilml (public participation) 
kavramlyla ifade edilmektedir. 

Orl11anclilkta halk katillml, belli bir orman alanlna ili~kin karar verme sure~lerine, 
farkli kesimlerin farkli derecelerde etkide bulunmalannl mumkun klian bir ileti~im 
sureci olarak tanlmlanmaktadlr. Yine, halk katlilml kavrammda kullanlian halk terimi 
ile ifade edilen, belli bir orman alamndan elde edilen urun veya hizmetlere iIi~kin 
ama~lan veya yasal ilgileri olan tUm birey veya gruplar olmaktadlr (Cote ve Bouthillier, 
2002). 

bte yandan, ele allnan konuya, katlilmclnm bakl~ a~lslna ve ~Ikarlanna, kultUrel, 
politik ve kurumsal yapliara bagll olarak degi~ebilmekle birlikte, ormanclilkta halk 
katlliml sure~lerinin ba~llca ama~lannl a~agldaki ~ekilde maddeler halinde halinde 
slralamak mumkundur (Anonim, 2000a): 

- Ormanclilkla ilgili konularda halkm bilin~ duzeylerini arttlrmak ve ~Ikarlann kar
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~Ilikli olarak tanmmasml (benimsenmesi) saglamak. 
- Bilgi toplamak ve ormanlar ve kullanlcllanna ili~kin bilgileri arttlrmak. 
- C;:oklu orman urOnleri ve hizmetlerinin tedarikini geli~tirmek, karar alma ve uygu

lama surec;lerine katillml te~vik etmek. 
- OrmanCilik politikalan, planlan ve uygulamalannm kabulOnO saglamak. 
- Karar alma sUrec;lerinin ~effafligml ve gUvenirliligini artlrmak. 
- C;:atl~ma ve problemleri adil ve e~it bir ~ekilde birlikte saptamak ve yonetmek. 
GOnUmUzde ormancillkta halk katlliml kavrammm one C;lkmasmda pek c;ok faktor 

etkili olabilmektedir. Soz konusu faktorlerden ba~licalan ile orman kaynaklan yone
timinde halk katillml sOrec;lerinin olumlu ve olumsuz yonleri Tablo l'de ozetlenmi~tir 
(Anonim, 1997; Anonim, 2000b). 

Tablo 1. Ormanclhkta Halk Katlhml Slirecinin Genel Ozellikleri 

Halk Katdlmlnl One Halk Katdlmlnln Halk Katdlmlnln 
t;lkaran Fa/ctorler Olumlu YOnleri Olumsuz YOnleri 

Hukumet yetkililerinin Daha geni~ bir halk Makul bir 
(karar vericilerinin) kitlesinin sorunlannl, katlhm surecinin 
yoresel gerc;ekleri C;lkarlannl ve degerlerini gerc;ekle~tirilmesi ic;in 
dikkate almayan yanslttlgl ic;in daha dogru zaman ve para gerekliligi, 
tutumlanna kar~1 kararlann almmasl, Nispeten yeni bir c;all?ma 
gosterilen tepkiler, Alman kararlardan alanmda ba?anmn 
Tuketicilerin kaynaklanabilecek belirsizlik riski ta~lmasl, 
bilinc;lenmesi, ban~, c;atl?malann azaltilmasl ya Geleneksel olarak orman 
insan haklan ve c;evre da c;atl?malardan kac;mlimasl yonetim kararlanndan 
hareketlerindeki artl?, ve kararlara ili~kin halk sorumlu olan ki~ilerin, 
Halk arasmda egitim desteginin saglanmasl, yonetim surecine ili~kin 

duzeyinin artmasl, Orman yonetimi planlama C;lktllar uzerindeki kontrol 
Medyanm yaygmhgl ve surecinin guvenilirliginin yetkilerini kaybetmesi 
etkinligi, artmasl, ilgili tUm kesimlerin ve kendi amac;lanm 
Orman yonetimi (gruplann) egitimi, gerc;ekle~tirmede taviz 
alamnda ise, Ormanlara ve ormanclilga verme (uzla~maya gitme) 
ormanlann odun yonelik halk ilgisinin ihtiyacmm dogmasl, 
dl?mda pek c;ok degeri artmlmasl, 
ve faydaYI sagladlgmm Dahil edilen tUm gruplann 
anla~llmasl, egitimi, 

OrmanCilikta halk katillmmm one C;lkmasml etkileyenfaktorleri; ormanCilik sektorO 
dl~mdan ve ormanClllk sektoru ic;inden kaynaklananlar ~eklinde genel bir aylrlma tabi 
tutmak mumkUndUr. Nitekim, c;evresel duyarillikiara ili~kin toplumda meydana gelen 
bilinc;lenme ormanClhk sektorU dl~mdan kaynaklanlrken, ormanlann c;ok yonlu fayda
lanmaya yonelik olarak planlanmasl ve yonetilmesi ise dogrudan ormanCilik sektorU 
ic;erisinden kaynaklanan, halk katillmml one C;lkaran faktorler olmaktadlr. 

bte yandan, ormancillkta halk katillmmm saglayacagl faydalann ozellikle farkli 
ilgi gruplannm yonetim sUrecine dahil edilerek, soz konusu sUrec;te dogru kararlar 
alinmasl ve c;atl~malann en aza indirilmesi noktalannda yogunla~tlgml ifade etmek 
mOmkundOr. Buna kar~llik, zaman ve finansman klsltlan ile c;atl~an istekleri dengele
me noktasmda ya~anan sorunlar, halk katlilmmm olumsuz yonleri olarak ba~langlC;
ta dikkate alinmasl gereken hususlar olmaktadlr. Zira, orman kaynaklan yonetimine 
dahil edilen ilgi gruplannln artl~1 aynl zamanda gruplar arasl c;atl~ma ihtimalini de 
artlrabilecekti r. 
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2.2.Uluslar Arasl Surec;ler Kapsammda Katlhmclhk 
Katilimclllk, 1990'11 yillara kadar uluslararasl politika arenasmda onemli bir konu 

olarak yer almamaml~tlr. Ancak, 1972 yllmda Stockholm'de duzenlenen Birle~mi~ Mil
letler insan ve C;:evresi Konferansl'nda ve 1982'de ise yine Birle~mi~ Milletler Doga 
ic;:in Dunya Beyannamesinin Kabulu Toplantlsl'nda katlllmCllik konusuna deginilmi~tir. 
Dogal kaynaklann yonetiminde, geni~ tabanll ve a~agldan yukanya dogru bir yakla
~Iml destekleyen yeni ilke ve bakl~ aC;:llanndaki son geli~meler, 1992 yllmda yapllan 
Birle~mi~ Milletler C;:evre ve Kalkmma Konferansmda ortaya konmu~tur. Hukumet dl~1 
kurulu~lann tabana dayall bir strateji olarak katlllmClllgl one C;:lkaran soz onusu kon
feransta, kararlann artlk ust kademelerde almmamasl ve her hangi bir projeye ba~la
madan ve uygulamadan once yerel halka danL~LlmaSl ongorulmu~tOr (Appelstrand, 
2002). 

Birle~mi~ Milletler C;:evre ve Kalkmma Konferansmda tOm sektorlerde ve bu arada 
ormanCilik sektorunde halk katlllmi konusu uzerinde onemle durulmu~tur. Surduru
lebilir kalkmmanm gerc;:ekle~tirilmesi ic;:in ve ozellikle klrsal halkm kalkmdmlmasl ic;:in 
katlllmclliktan yararlanllmasl gerektigi ifade edilmi~tir. Bu konferansta, orman kay
naklan ve orman kaynaklan yonetimi de uzerinde onemle durulan konulardan bir 
tanesi olmu~tur. Bu kapsamda, ormanClllk sektorunde de halk katllimmm gerekliligi 
ifade edilmi~tir. Bu noktada, konferans sonunda ortaya konulan genel belgelerde ve 
yasal baglaYlclllgl olmayan Orman Prensipleri'nde, halk katillmma ili~kin olarak c;:e~itli 
kararlar almml~tlr. Bunlardan bazllan ~unlardlr (Anonim, 2000a): 

- UNCED'in hedefleri toplumdaki butOn gruplann katlliml ile gerc;:ekle~tirilebile
cektir. azellikle kadmlar, yerli halk ve orman ic;:inde ya~ayanlar, ba~ta olmak uzere, 
toplumun butOn kesimlerinin ormanlann korunmasl ve geli~tirilmesine tam katllimma 
ozel onem verilmelidir. Ulusal ormanCilik politikalannda yerli halk ve orman ic;:inde 
ya~ayanlann haklannm, kultOrlerinin ve kimliklerinin desteklenmesi ve onlann ko
rumaCilik ve surdurulebilir orman kullanlml bilgilerine saygl duymasl ve kullanmasl 
vurgulanmalldlr. 

- Hukumetler, yerel topluluklar, yerli halk, sanayi ve i~gucu, sivil toplum orgutleri, 
bireyseI olarak orman koyluleri ve kadmlar gibi ilgili taraflann ulusal ormanCilik poli
tikalannm planlanmasl, uygulanmasl ve geli~tirilmesine katillmlan ic;:in flrsatlar yarat
mali ve te~vik etmelidir. 

- Ormanlann yonetimi, korunmasl ve surdurulebilir geli~imindeki tOm a~amalara, 
kadmlann tam olarak katillml aktif bir ~ekilde te~vik edilmelidir. 

- Tum orman tiplerine ili~kin onerileri geli~tirme ve uygulamalar, kaynak kullanl
Cllannm, kamu ve gonullu kurulu~lann aktif ve e~it ko~ullarda katillmlyla gerc;:ekle~ti
rilmeli, planlama c;:ali~malannda dinamik bir yakla~lm benimsenmelidir. Klrsal alanda 
dogal kaynaklann kullanlmmda, kadmlar onemlidir. Bu nedenle surdurulebilir kalkm
mada kadmlar, proje tasanm ve uygulamalanna katilmalidlrlar. 

- azel sektorun, i~c;:i birliklerinin, klrsal kooperatiflerinin, yerel topluluklannln, yerli 
halkm, genc;:lerin, kadmlann, kullanici gruplannm ve sivil toplum orgutlerinin orman
Cllikla ilgili faaliyetlere ve ulusal duzeyde bilgilendirme ve egitim programlanna eri
~imleri ve katilimian saglanmalidlr. 

ate yandan, surdurulebilir kalkmma ve surdurulebilir orman i~letmeciligi ile ilgi
Ii olarak ele alman; Rio, Montreal, Helsinki, Yakm Dogu vb. uluslararasl ve bolgesel 
surec;:lerde, orman kaynaklannm yonetiminde etkinligi saglamak amaCi ile, ilgi ve C;:I
kar gruplannm karar ve uygulama surec;:lerine katillmmm saglanmasl gerektigi ifade 
edilmi~tir. Bu surec;:lerde surdurulebilir orman i~letmeciliginin tanlmlanmasl amaclyla 
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ortaya konulan ole;Ut ve gostergeler bUnyesinde mutlak suretle halk katlllmrna yer 
verilmi~tir. Soz konusu ole;Utler ve gostergeler ormanClilkta halk katlilml ac;lsrndan 
degerlendirildiginde, sUrdurulebilir orman i~letmeciliginin temel elemanlanndan 
olan orman ekosistemlerinin sosyo-ekonomik i~levlerinin diger iki temel bile~en olan 
ekolojik ve ekonomik i~levleri He dengeli bir ~ekilde ele alrnmasrnrn ve de orman kay
naklanmn y6netimine ili~kin amar;, strateji, politika ve kararlann tespitinde ormancLllk 
sektOru ile toplum arasmdaki i~birliginin geli~tirilmesi gerekliligi Uzerinde duruldugu 
gozlemlenilmektedir (Durusoy ve TUrker, 2003). 

Nitekim, Olkemizin de bakanllk duzeyinde katlidlgl 1998 ylirnda Lizbon'da dUzen
lenen 3. Avrupa'da Ormanlann Korunmasl Bakanlar Konferansrnda da, alrnan iki ka
rardan birisi, "halk, ormanlar ve ormancLllk" olmu~tur. Bu kararlar kapsamrnda, genel 
olarak toplum ve ormanCllrk arasrndaki kar~lirkll etkile~imin ve ortaklrklarrn destek
lenmesi ve sUrdurUlebilir kalkrnmada ormanlar ve ormanclirgrn rolU ve sUrdUrUlebilir 
orman yonetimi kavramr konulannda genel anlamda artan toplum bilincinin gUe;len
dirilmesi ve bu nedenle ormancllLkta yeterli katlltm, egitim, halkla ili~kiler ve ~effafl£gm 
olu~turulmasr gerekliligi uzerinde durulmu~tur (Anonim, 2000c). 

Rio sUreci ve ardrndan ba~latlian uluslararasl ve bolgesel sUree;lerde ve sertifika
land Irma sistemlerinde, katlirmcrlrkla ilgili olarak; yerli halk ve orman ie;inde ya~a
yanlar ba~ta olmak uzere, ozel sektorun, i~e;i birliklerinin, klrsal kooperatiflerin, yerel 
topluluklann, yerli halkrn, gene;lerin, kadrnlann, kullanici gruplannrn ve sivil toplum 
orgUtlerinin tam katilrml, ormanclilk politikalannda ve planlannda yerli halk ve orman 
ie;inde ya~ayanlann haklannrn, kUltUrlerinin ve kimliklerinin desteklenmesi, yerel top
lumlann ekonomik ve sosyal yonlerden kalkrndrnlmalan, halkrn ormanlann i~levleri ve 
surdUrulebilir i~letimi hususunda bilgilendirilmesi ve biline;lendirilmesi, etki ve e;rkar 
gruplan arasrndaki e;atr~malann azaltllmasr ~eklinde ozetlenebilecek hususlar Uzerin
de onemle durulmaktadlr (Durusoy ve TUrker, 2003). 

Halk katlilmrna ili~kin Rio Deklarasyonunun katkrlanna ilaveten, gunUmuzde 
halk katrilmrna ili~kin en detayil ve ileri beige 1998 ylirnda gere;ekle~tirilen Aarhus 
Kongresi'dir. Bu kongre, ulusal kurulu~lar araclirgryla uluslar arasl e;evre hukukunun 
kurallannr uygulamak ie;in onemli arae;lar saglamaktadrr (Appelstrand, 2002) . 

. 2.3. Olkemiz Ormanclhk Sektoru Planlama C;ah~malarrnda Katllimclhk 
TUrkiye'de ormancllrk sektoru plan lama e;ail~malanna genel olarak bakrldrgrnda, Ue; 

temel planlama ?~amasrndan soz etmek mUmkUndUr. Bunlar yukandan a~agrya dog
ru srraslyla; Be~ Yllilk Kalkrnma Planlan (BYKP), Ormanclilk Ana Plan Ian ve Amenajman 
Planlan hazlrlrk suree;lerinden olu~maktadrr (~ekil 1) 

Be~ Yllhk Kalkrnma Planlarr ~ Ulusal Duzey I I 
.n n 

Sektorel Duzey Ormanclhk Ana Planlarr ~ I II I nn 
Orman Amenajman Planlarr i~letme DuzeyiII II~ I I 


$ekill. Ormanclhk Sektorii Planlama Hiyerar~isi 
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Planlama hiyerar~isinin en UstUnde, BYKP*'ler yer almaktadlr. BYKP'ler 1963 YI
Imdan itibaren ulusal ekonomiyi sektbrler dUzeyinde planlayan ve diger sektbrlerle 
birlikte ormancllik sektbrUnUn de makro duzeyde amac;, hedef, ilke, politika ve ted
birlerinin belirlendigi planlardlr. Aynca, BYKP'lere temel te~kil etmek amaClyla diger 
sektbrlerde oldugu gibi ormanClllk sektbru ic;in de Ormancll1k Ozel ihtisas Komisyonu 
(OOiK) Raporlan da hazlrlanmaktadlr (OztUrk vd., 2005). 

BYKP'lerde ormancillk sektbru kapsammda katillmClllk olgusunun; aglrl1kl1 olarak 
ormanlann korunmasl ve geli~tirilmesi c;erc;evesinde orman-halk ili~kileri ve bzellikle 
orman kbylu ili~kileri ile zaman zaman da ormancll1kla ilgili bazl kurulu~lar baglamm
da ele almdlgl gbrulmektedir. Ozellikle agac;landlrma faaliyetleri kapsammda ordu ve 
egitim kurumlannm destegi ve c;e~itli ormanClllk faaliyetlerine ili~kin olarak da isim 
zikretmeden ilgili kurulu~lann e~gudumunden sbz edilmektedir. 

Ote yandan, katll1mClgm kavram olarak yer aldlgl tek plan, VIII. BYKP olmu~tur. Bu 
plan dbneminde katillmCll1k, bzellikle c;evre bilincinin olu~turulmasl, orman yangm
lannm bnlenmesi noktasmda toplumsal irade olu~turabilmek, toplum ormanCllIgmm 
yaygmla~tJrllmasl ve ormancillk ara~tlrma faaliyetlerinin yurutUlmesi amaClyla; ara~
tlrmaCi ve uygulaYlcl kesimler, sivil toplum brgutleri, orman kbyluleri, meslek odalan 
ve bilim c;evrelerinin katillmma iIi~kin bngbrUlerle, planda yer alml~tlr (OztUrk vd., 
2003). 

Ote yandan, BYKP'ler ic;in bnemli bir altllk te~kil eden OOiK raporlannm hazlrlan
masmda; Orman Bakanl1gl'nm farkll birimleri, diger devlet kurulu~lan, universiteler, 
sivil toplum kurulu~lan ve bzel sektbr temsilcileri komisyon c;all~malanna davet edil
mekte, ancak bu c;al1~malara gbsterilen ilgi ve katilim genelde yetersiz kalmakta ve 
c;all~manm buyuk bolumu Orman Bakanllgl elemanlan ve ormanci uzmanlarca ger
c;ekle~tirilmektedir. Nitekim, Sekizinci BYKP OOiK c;all~malanna katilan toplam 318 
ki~iden; 203'u Orman Bakanl1gl elemam, c;ogunlugu orman fakultelerinden olmak 
uzere 50 tanesi universite mensubu, 36 adedi emekli ormanCI, 20 adet sivil toplum 
orgutU temsilcisi, 4 adet bzel sektor temsilcisi, 3 adet diger bakanl1klardan ve 2 adet 
de kooperatif temsilcisi yer alml~tlr (Dogru ve Ozugurlu, 2003). 

Ulusal duzeyde haZirlanan BYKP'lere ilaveten, sektbr duzeyinde OrmanClllk Ana 
Planl adl verilen planlar kullanilmaktadlr. Turkiye'de Ormancillk Ana Planlan kapsa
mmda katll1mcillk konusu ele almdlgmda, ~u ana kadar haZirlanan iki ana plamn da 
ormanclilk te~kilatl tarafmdan yurutUldugu, diger ilgi gruplannm katillmlan ve katkl 
duzeylerinin onemsiz duzeylerde kaldlgl gbrulmektedir (Dogru ve Ozugurlu, 2003). 

Ote yandan, Turkiye'de 2004-2023 Yilianm kapsayacak ~ekilde ve sektorel duzeyde 
hazlrlanan Ulusal OrmanClllk Programl (UOP), $ekil l'deki planlama hiyerar~isinden 
gbrOlecegi Ozere Ormancillk Ana Planl kategorisinde degerlendirilebilmektedir. 

Sbz konusu program incelendiginde, katillmClllga programm temel ilkeleri arasm
da yer verilmi~ oldugu ve bu ilke c;en;evesinde ciddi c;all~malar yurutUldugu gbrul
mektedir. Nitekim, sbz konusu program c;erc;evesinde; gbrev alan personelin egitimi 
amaClyla uluslar arasl katilimil toplantilar, yerel halkm orman kaynaklannm ybnetimi
ne ili~kin gbru~ ve bnerilerinin aimmasl amaClyla kbylerde yapllan katlllmCl klrsal de
gerlendirme c;al1~malan, orman kbyleri kurultaYI ile degi~ik ilgi gruplannm ve orman 
te~kilatmm degi~ik birim temsilcilerinin katillmlyla duzenlenen katll1mCl c;al1~taylan 
saymak mumkundur. Vine aynl program ic;erisinde toplumun degi~ik ilgi gruplannm 
ormanlardan talep ve beklentilerinin mevcut durumu ve degi~im trendleri hakkmda 
genel bir degerlendirme de yapilml~tlr (Anonim, 2004). 

Ote yandan, planlama hiyerar~isinin altmda amenajman planlan yer almakta olup, 
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bu planlar orman kaynaklannm ybnetimi ve i~letilmesinde temel birimler olan orman 
i~letmelerinin belirli bblgeleri ic;:in, orman amenajman heyetleri tarafmdan hazlrlan
maktadlr. Planlann temel bzelligi, odun hammaddesi Oretimi ana amaCi c;:erc;:evesinde 
haZirlanmakta olu~u ve yerel ~artlar ile sosyo-ekonomik yaplyl dikkate alma noktasm
da oldukc;:a yetersiz bir ic;:erige sahip olu~udur. 

Nitekim, plan haZirlama sOrecinde amenajman heyetleri c;:ogunlukla yerel orman 
te~kilatl c;:all~anlan diyalog kurmakta, onun btesinde diger ilgi gruplannm dogrudan 
katllimcillgmi saglamaya ybnelik c;:all~malar sbz konusu olmamakta ya da olanlar da 
c;:ok yetersiz dOzeyde kalmaktadlr. Bu nedenle, orman i~letmelerinde i~letme ~eflikle
ri dOzeyinde amenajman planlannm haZirlanmasl sOrecinde, bzellikle yerel halk, ne 
plan lama ve ne de karar verme sOrecinde aktif bir ~ekilde rol oynayabilmektedir. Bu 
nedenle de ybnetim ve faydalanma sOrec;:lerinde yerel halkm ihtiyac;: ve talepleri dog
rudan planlara dahil edilememektedir. 

Ote yandan, son yillarda gerek orman tekilatl ic;:inde, gerekse diger ilgi gruplanya 
yapilan degerlendirme c;:all~malarna gbre, mevcut planlama sisitemi ile ilgili ba~lIca 
yetersizlikler arasmda (Dogru ve Ozugurlu, 2003); 

- farkll dOzeylerde, farkli uygulama alanl ve periyotlanna sahip ve farkll birimlerce 
yOrOtOlen c;:ok c;:e~itli planlama faaliyetleri arasmda gerekli e~gOdOm ve entegrasyo
nun saglanamamasl, 

- plan lama amac;:lan arasmda odun faydalanmasmm baskm durumda olmasl, or
man kaynaklannm c;:ok yenlO potansiyellerinden yararlanmaya ybnelik i~levsel planla
ma yakla~lm ve uygulamalannm yetersiz olmasl, 

- planlama c;:all~malannda yeterince katillmClligm ve ~effafllgm saglanamamasl, 
yer almaktadlr. 
Ozetle, Olkemiz ormanClllk sektbrOne genel olarak baklldlgmda, gerek makro dO

zeyde ve gerekse i~letmeler dOzeyinde gerc;:ekle~tirilen planlama c;:all~malannda katl
IlmCiligm yeterli oldugunu sbyleyebilmek oldukc;:a zordur. 

3. ORMAN i$LETMELERiNDE i$LETME AMA<;LARININ ONCELiKLERiNiN BE
LiRLEMESi SORECiNE iLGi GRUPLARININ KAlIUMI 

Orman i~letmeleri; kamusal sorumluluklan, yerine getirmekle yOkOmlO oldugu 
birtaklm amac;:lan ve gbrevleri olan birer ekonomik brgOt (Da~demir, 1996) olarak 
tanlmlansa da, Olkemizde orman i~letmeleri ayn ayn ele almarak her biri ic;:in yetkili ve 
uzman ki~iler tarafmdan amac;:lan saptanml~ degildir. 

Bununla birlikte, Orman Amenajman Planlannm DOzenlenmesi, Uygulanmasl, De
netlenmesi ve Yenilenmesi Hakkmda Ybnetmelik ve orman amenajman planlannda 
i~letme amac;:lan hakkmda bazl genel bilgilere yer verildigi gbrOlmektedir. Nitekim, 
adl gec;:en ybnetmeligin 3. maddesinde sbz konusu amac;:lar; "Devlet ormanlannm 
genel olarak i~letme amac;:lan; yeti~me ortaml faktbrlerinden optimal dOzeyde fayda
lanllarak birim alanda, en yOksek miktar ve kalitede orman OrOnleri Oretmek ve Ulu
sumuzun bu OrOnlere olan ihtiyac;:lannl sOrekli kar~llamak, bunun yanmda ormanlann; 
Hidrolojik, Erozyonu Onleme, Klimatik, Toplum Sagllgl, Dogayl Koruma, Estetik, Rek
reasyon, Ulusal Savunma ve Bilimsel Fonksiyonlanndan maksimal dOzeyde yararlan
dlrmaktlr." ~eklinde ifade edilmektedir (OGM, 1991). SbzO edilen genel nitelikli amac;:
lann orman i~letmeleri dOzeyinde i~letmelerin bzellikleri ve ilgi gruplannln talepleri 
dogrultusunda ~ekillendirilerek daha somut hale getirilmesi gerekirken, uygulamanm 
bu yende olmadlgl dikkat c;:emektedir. 

Nitekim, orman i~letmelerinin temel planlanndan olan amenajman planlannda yer 
alan amac;:lar, tOm Olke dOzeyi ic;:in tek dOze bir bzellik gbstermekte ve bu amac;:lann 
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tespitinde i~letme ya da bblgelerin bzellikleri dikkate almmamaktadlr. Vine, amenaj
man planlannda tanlmlanan amac;lann, daha ust duzeydeki ama~larla uyumlu olmasl 
da gbz bnunde bulundurulmamaktadlr. Bu ybnuyle de tanlmlanan ama~lar, ~ok fazla 
eksiklikler ic;ermekte ve ~agda~ anlamda bir orman i~letmeciligi faaliyeti ic;in yetersiz 
kalmaktadlrlar. Bu nedenle, orman kaynaklannm c;ok yonW faydalanma, surduriJIebi
lirlik ve kattlLmcLllk ilkeleri dogrultusunda ybnetimi de, bu ~ekilde sekteye ugrayabil
mektedir (OztUrk, 2003). 

Bu bblumde, ormanclilkla ilgili ust duzey planlarda yer alan ama~larla tutarll ve 
ybresel bzellikleri dikkate alarak geli~tirilen i~letme ama~lannm, ilgi gruplannm katlil
mlyla bnceliklendirilmesi sureci brnek bir ~all~mayla aC;lklanmaya c;all~limaktadlr. 

3.1. Ara~tlrma Alanmm Belirlenmesi 
Orman i~letmelerinde i~letme ama~lannm bnceliklerinin belirlenmesi surecine, 

ilgi gruplannm katlilmlrlm saglanabilmesi i~in bncelikle ~all~malann yurutUlecegi bir 
orman i~letmesinin sec;ilmesine ihtiya~ duyulmu~tur. Bu ama~la a~aglda birka~1 slra
lanan gerek~elerden dolayl Ma~ka Devlet Orman i~letmesi (DOi),nin se~ilmesi karar
la~tlnlml~tlr (OztUrk, 2003). 

- Ma~ka DOt ~ok saYlda orman urun ve hizmetlerini bunyesinde banndlran, do
laYlslyla orman kaynaklan ybnetimi olarak adlandlrllabilecek olan c;ok ybnlu bir fay
dalanmanm sbz konusu oldugu ve buna bagll olarak da, butUn orman i~letmeciligi 
faaliyetlerinin ger~ekle~tirildigi ya da gerc;ekle~tirilmeye ~all~lidlgl bir i~letme karak
terindedir. 

- Ma~ka DOt Altmdere Milli Parkl ba~ta olmak uzere, bir~ok dogal, tarihi ve kultU
rei degerleri bunyesinde banndlrmakta ve buna bagll olarak yogun bir yerli ve yaban
CI turist potansiyeline sahip bulunmaktadlr. Bu baglamda, doga turizmi faaliyetleri 
a~lsmdan bnemli bir yere sahiptir. 

- Vine, Ma~ka Doi smlrlan i~erisinde; Avcliar ve Atlcliar Dernegi, OKUi'ler gibi or
man kaynagl ve ormanclilkla ilgili ~e~itli ilgi ve C;lkar gruplan yer almaktadlr. Aynca, 
Ma~ka DOi'nin sec;ilmesi durumunda, Trabzon gibi Dogu Karadeniz Bblgesi (DKB)'nin 
merkezi konumunda olan bir ilde kurulu bulunan orman ve ~evreyle ilgili c;e~itli sivil 
toplum brgutlerinin de, mesafe olarak yakm olmasl nedeniyle Mac;ka orman kaynak
lanyla ilgili, ilgi ve ~Ikar gruplan olarak degerlendirilmesi mumkun olabilecektir. 

3.2. Ara~tlrma Alanmmdaki ilgi Gruplarmm Belirlenmesi 
Bilindigi uzere, Ulkemizde toplumun degi~ik ilgi ve ~Ikar gruplannm, orman kay

naklanndan ve bu kaynaklann geni~ anlamda ybnetimi ve i~letilmesinden sorumlu 
olan ormanClilk te~kilatmdan, farkll talep ve beklentileri bulunmaktadlr. Sbz konusu 
talep ve beklentilerin ve bnceliklerinin belirlenerek, orman kaynaklannm planlama
slnda gbz bnunde bulundurulmasl; orman te~kilatl-toplum ~atl~malannl azaltma, or
manclilkta ve bzellikle de orman i~letmeleri duzeyinde ybresel talepleri, bzellikleri 
ve ~artlan dikkate alan rasyonel planlar geli~tirme ve sonuc;ta etkin ve verimli orman 
i~letmeciligi faaliyetleri ger~ekle~tirme noktalannda bnemli katkliar saglayabilecektir. 
Ancak, bu noktada sbz konusu ilgi ve ~Ikar gruplannm belirlenmesi bnemli bir sorun 
te~kil etmektedir (OztUrk, 2003). 

Ulkemizde gerek orman kaynaklan ve gerekse ormanclilk te~kilatlyla dogrudan ya 
da dolayll ~ekilde ili~ki ic;inde bulunan ~ok saYlda ilgi grubu mevcuttu. Bu gruplann 
bzellikle ulusal duzeyde ~e~itli ~ekillerde smlflandlrlldlgl gbrulmektedir (Geray, 2001; 
Dogru vd., 2002). Benzer ~ekilde, UOP c;ah~masmda da, Ulkemiz orman kaynaklann
dan saglanan urun ve hizmetlere yonelik talep ve beklentilerindeki degi~im trendleri 
irdelenen ilgi gruplan; orman te~kiLatl, orman koyWieri, orman urunieri sanayii, siviL 
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toplum orgiitleri, ~ehir topluluklan, yerel yonetimler, diger devlet kurulu~lan, politika
eLlar, avellar ve avel birLikleri, orman fakUlteleri ve ara~tlrma miidiirliJkleri ~eklinde 
slralanmaktadlr (Anonim/ 2004). 

Ancak/ ilgi gruplannm planlama dOzeyi de goz 6nOnde bulundurularak belirlen
mesi gerekmektedir. Bu ara~tlrmada/ UOP ~all~masl kapsammda yapllan smlflandlr
mad a yer alan 10 farkll ilgi ve C;:lkar grubu baz almarak/ Ma~ka DOi'nin orman kaynak
lannm mevcut durumu, orman kaynaklanndan faydalanma ~ekilleri ve faydalanmada 
one ~Ikan gruplar ile bu gruplara ara~tlrma amaCi dogrultusunda ula~ma imkanlan 
vb. ozellikler ile ormanclilk te~kilatl uygulamaCilannm g6rO~leri de g6z onOnde bu
lundurulmu~ ve sonuc;: olarak altl farkll ilgi grubunda karar klllnml~tlr (OztOrk/ 2003). 
Bu gruplar; 

- Ma~ka Doi smlrlan ic;:inde ya~amlannr sOrdOren orman k6yl0Ieri, 
- Mac;:ka ilc;:e merkezinde ikamet eden ~ehir halkl/ 
- OKOi temsilcileri/ 
- ormancillk te~kilatl y6netici ve teknik personeli/ 
- aVCllar dernegi Oyeleri ve 
- ormancillkla ilgili sivil toplum orgOtO (STO) uyeleri/ ~eklinde belirlenmi~tir. 
3.3. Toplumsal Taleplerin Onceliklerinin Belirlenmesinde Kullamlacak Veri 

Toplama Vontemi 
Bu ara~tlrmada, birincil verilerin yani toplumsal taleplerin 6nceliklerinin belirlen

mesi amaclyla; orman koylOleri ve ~ehir halkl ic;:in yan yapllandlrllml~ bireysel g6rO~
me; diger ilgi ve C;:lkar gruplan ic;:in ise/ anket y6nteminin kullanrlmasl yeglenmi~tir 
(OztOrk/ 2003). 

Ara~tlrma kapsammda/ farkll kesimler ic;:in hazlrlanan tOm gorO~me kilavuzlan 
ve anket formlannda ilgi gruplannm; ormanl tanlma/ algilama ve ormana bakl~ aC;:l
Sl/ ormanclilk te~kilatl ile iIi~kileri ve orman kaynaklannm y6netimi ve i~letilmesine 
iIi~kin gorO~leri ana ba~lIklannda toplanan c;:e~itli sorular yer almakla birlikte/ orman 
kaynaklanndan saglanan OrOn ve hizmetlere ve orman kaynaklan y6netimine iIi~

kin toplumsal taleplerin onceliklerini belirleme noktasmda/ tOm ilgi ve C;:lkar grupla
nna, "bir soru"/ 6zellikle aynl ~ekilde yoneltilmi~tir. Soz konusu soru/ "Mac;ka Orman 
i~letmesi'nin a~aglda belirtilen amac;lardan ya da orman kaynagtndan elde edilen fay
dalardan hangilerine ne olc;iide oncelik vermesi gerektigini, her bir amaca - faydaya 
vereceginiz puanlarla belirtebilir misiniz? ~eklinde, her bir kesime sorulmu~tur. 

S6z0 edilen soruda gec;:en ve puanlandlnlmasl istenilen amac;:-fayda ya da ilgi 
ve C;:lkar gruplan aC;:lsmdan bakildlgmda talep alternatifleri; BYKP'lerde ortaya konan 
ulusal kalktnma amac;lan ve iilkemiz ormaneLllk sektoriiniin makra diizeydeki ulusal 
ormanellik amac;lan ile tutarll olaeak ~ekilde, Mac;ka DOi'nin sahip oldugu orman kay
naklanntn arz potansiyeli ve yoresel ozellikler ile ilgi ve c;tkar gruplanntn muhtemel 
talepleri dikkate altnarak ara~tlrmacl taraftndan belirlenmi~tir. Sonuc;:ta, Mac;:ka DOi'ye 
ili~kin 15 alternatif amac;: ya da talep ~u ~ekilde slralanml~tlr: 

- Orman Kaynaklannm (Agac;:, hayvan/ SUI mera vb.) Korunmasl/ 
- Ormanllk Alanlardaki Dogal/ Tarihi/ KOltOrel vb. Degerlerin Korunmasl/ 
- Orman Yeti~tirme ve Agac;:landlrma/ 
- Yakacak Odun Oretimi/ 
- Kaliteli Yapacak Odun - Kereste Oretimi/ 
- Mantar, $ifali Bitkiler vb. Odun DI~I OrOn Oretimi/ 
- Rekreasyon ve Doga Turizmi Faaliyetleri/ 
- Her TOrlO Faaliyette Verimlilik/ iktisadilik ve Karllilk/ 
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- istihdam (i~) Sag lama, 

- Orman K6ylOIerinin Sosyo-Ekonomik Y6nden Kalklndlrllmasl, 

- Erozyonu bnleme Faaliyetleri, 

- Orman iC;i Otlatmaclligm - Hayvan OtlatmaClilgmm Desteklenmesi, 

- Orman iC;i Sularda BahkC;lgm Desteklenmesi, 

- Ormanlann Kaliteli Su Oretimi Amaclyla i~letilmesi, 


- Av-Yaban Hayatml Geli~tirme ve Planh AVClhk Faaliyetleri. 

Orman i~letmesi ic;in yukanda slralanan 15 alternatif amacm 6nceligini belirlemek 


ic;in, g6rO~me kllavuzu ve anket formlanna, regular ranking y6ntemine uygun 1-9 
arasl puanlamaya imkan veren tablolaryerle~tirilmi~tir. Puanlandlrmada; slraslyla ilgili 
alternatife verilen1 puan c;ok az 6nem, 3 puan az 6nem, 5 puan orta derecede 6nem, 
7 puan fazla 6nem ve 9 puan ise c;ok fazla 6nemi temsil etmi~tir. 

G6rO~meler, 16 ya~mdan bOyOk ve tesadOfi olarak sec;ilen ki~ilerle yapllml~tlr. An
ketler ise, ilgi gruplannm temsilcileri tarafmdan doldurulmu~tur. G6rO~me kllavuzlan 
ve anket formlannm uygulanma sOreci Tablo 2 ve Tablo 3'de 6zetlenmi~tir. 

Tablo 2. Goru~me kllavuzlarlnln uygulanma sureci 

Ornek 
ilgi Grubu Ana Kiitle 

Biiyiikliigii Enkii~iik 
Biiyiikliik 

Ger~ekle~en 
Biiyiikliik 

Ornek Se~imi 
YOntemi 

Gorii~me 
Donemi 

ORKOVLO 
57 Key 

16 688 ki~i 

36 

96 

36 

117 

Katmanli rasgele 
ernekleme 

Ekim-Aralik 
2002 

~EHALKI 11 060 ki~i 95 96 
Oranslz eleman 

ernekleme 
Aralik 2002 

Tablo 3. Anket formlarlnln uygulanma sureci 

Hedef Uyguilgi Grubu Anketin Kapsamt YOntem TarihKitle lanan 

Ma<;ka Doi a<;lk arttlrmali orman 60 10.12.2002
OKOi TamsaYlm 30

OrOnleri satl~lanna katllan i~letmeler i~letme 28.01.2003 

Ma<;ka DOt Trabzon OBM ve Dogu Kaslm 
ORTE~ Karadeniz Bakanlik Beige MOdOrlOgO TamsaYlm 30 ki~i 30 ve Aralik 

yenetici ve teknik personeli 2002 

Ma<;ka AVCllar ve Atlcllar Dernegi ile Ocak ve 
AVDER Trabzon AVCllik ve Atlcllik ihtisas KulObO TamsaYlm 90 ki~i 43 ~ubat 

Dernegi faal Oyeleri 2003 

Trabzon Doga Sporlan ihtisas KulObO
STO* TamsaYlm - 27 Mart 2003Dernegi faal Oyeleri 

3.4. i~letme Amat;:larmm Oncelik Siralamasma ili~kin Bulgular 
Her bir ilgi ve C;lkar grubu ic;in ortaya C;lkan talep 6ncelik slralamalanndan hareket

Ie elde edilen, Mac;ka Doi orman kaynaklannm y6netimi ve i~letilmesinde s6z konusu 
olabilecek alternatif amac;lann 6ncelik slralamasl** Tablo 4'de g6rOlmektedir. 
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Tablo 4. Ma~ka Doi i~letme ama~lari ve oncelikleri 

Slra No Ama~ Puan % 

Al Talep 1 Orman Kaynaklanmn (Aga<;, hayvan, SU, mera vb.) Korunmasl 14.50 12 

A2 Talep 3 Orman Yeti~tirme ve Aga<;landlrma 13.50 11 

A3 Talep 11 Erozyonu bnleme Faaliyetleri 12.00 10 

A4 Talep 2 Orman Alanlardaki Oogal, Tarihi, KultOrel vb. Oegerlerin Korunmasl 11.17 9 

A5 Talep 10 Orman Koylulerinin Sosyo-Ekonomik Yonden Kalklndlnimasl 11.00 9 

A6 Talep 7 Rekreasyon ve Ooga Turizmi Faaliyetleri 9.42 8 

A7 Talep 8 Ormanlann Kaliteli Su Oretimi Amaclyla i~letilmesi 8.50 7 

A8 Talep 14 Her Turlu Faaliyette Verimlilik, iktisadilik ve Karhhk 8.17 7 

A9 Taiep 9 istihdam (i~) Sagiama 7.08 6 

AlO Talep 13 Av-Yaban Hayatlnl Geli~tirme ve Planh Avclhk Ger<;ekle~tirme 6.50 5 

All Talep 15 Orman i<;i Sularda Bahk<;lgln Desteklenmesi 5.92 5 

A 12 Talep 5 Kaliteli Yapacak Odun - Kereste Oretimi 4.50 4 

A13 Talep 6 Mantar, ~ifall Bitkiler vb. Odun 01~1 Orun Oretimi 3.83 3 

A14 Talep 4 Yakacak Odun Oretimi 2.92 2 

A 15 Talep 12 Orman i<;i Otlatmaclhgln Oesteklenmesi 1 1 

Toplam 120.01 100 

Burada ozellikle vurguianmasl gereken nokta, her bir ilgi ve <;Ikar grubunun i~let
me ama<;lannm onceliklerinin belirlenmesi sOrecine e~it katkl saglayacagl varsaYlmm
dan hareket edilmi~ olmasldlr. DolaYlslyla, yukandaki tabloda ortaya <;Ikan ama<;lann 
oncelik siriamasl her bir ilgi grubunun oncelik siriamalanni olu~turan puanlann orta
lamalanndan hareketle elde edilmi~tir. 

Tablo 4'den de gorOlecegi Uzere, orman kaynaklannm korunmasl amaCi (A1); Ma<;
ka DOi'nin ama<; siralamasmda ilk sirada yer alml~tlr. FarklJ ilgi ve <;Ikar gruplannJn 
da aglrlJkll olarak one <;Ikardlgl bu ama<;, ilk bakl~ta ormanlann alan ve aga<; serveti 
yonUnden korunmasl olarak algJianmakla birlikte, soz konusu ama<; alternatifi ge
Ii~tirilirken, ozellikle orman kaynaklan ifadesine yer verilerek; aga<;lar, yaban hayatl, 
toprak, su vb. ogelerden olu~an orman ekosisteminin bir bOtUn olarak korunmasl ve 
bu sayede sOrdUrOlebilirligin saglanmasl kastedilmi~tir (OztOrk, 2003). 

Nitekim, en son haZirlanan VIII. BYKP'de de orman rejimindeki alanlarda; saha 
emniyetinin saglanmasl, korumanJn etkinle~tirilmesi, saha bUtOnlUgOnOn saglanmasl 
ama<;lanna deginilmektedir (DPT, 2000). Diger taraftan, ulusal ormanCllJk ama<;lan 
arasmda ormanlann korunmasl amaCi kapsammda; ormanlann, alanlannm ve bOtOn
IUgUnOn muhafazasl, ormanlann biyolojik <;e~itliliginin muhafazasl ile ormanlann bi
otik ve abiotik zararlara kar~1 korunmasl alt ama<;lanna yer verilmektedir (Anonim, 
2004). DolaYlslyla, bu ara~tlrmada farklJ ilgi ve <;Ikar gruplan tarafJndan ilk sirada tercih 
edilen orman kaynaklannm korunmasl amacJnJn, aslmda ulusal ormancllJk ama<;lann
dan biri olan ormanlann korunmasl amacJna i~letme dUzeyinde hizmet eden bir ama<; 
olma ozelligi ta~lmaktadlr. Bir ba~ka ifadeyle, i~letme dOzeyinde geli~tirilen ama<;la 
ulusal ormancJilk ama<;lan arasmda tutarlllJk soz konusudur. 

Ote yandan, Ulkemizde orman kaynaklannm korunmasl noktasmda; orman yan
gJnlan, bocekve mantarzararlJian, yasa dl~1 faydalanmalarve kirletici zararlJlan, ba~lJca 
sorunlar olarak one <;Ikmaktadlr (Geray, 1998). Ara~tlrma konusu Ma<;ka Doi ozelinde 
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ele almdlgmda; ozellikle insanlar tarafmdan gen;ekle~tirilen yasa dl~1 faydalanmalar, 
bocek zararian ve orman kadastrosunun tamamlanmaml~ oimasl dolaYlslyla ortaya 
<;Ikan mulkiyet anla~mazllklan ve sosyal ihtilaflar, orman kaynaklannm korunmasmda 
onde gelen sorunlar olmaktadlr. Ornegin, 1990 Yllmda Ma<;ka Doi slmrian i<;inde 
yasa dl~1 ya da ka<;ak olarak tOketilen odun miktan, aynl YII orman koylulerine zati 
ihtiya<; olarak veri len miktann yakla~lk 13 katma kar~lilk gelmektedir (Turker, 1992). Bir 
ba~ka ifadeyle, resmi yakacak odun tOketimiyle kar~lia~tlrlldlgmda, Ma<;ka DOi'deki 
yasadl~1 yakacak odun faydalanmasmm, Turkiye genelinden <;ok daha buyuk boyut
larda seyrettigi anla~llmaktadlr. 

Vine bu ara~tlrma kapsammda ilgi gruplanna yoneltilen bir ba~ka sorudan elde 
edilen % 75'lik oranla Ma<;ka DOi'de bir orman tahribatmm var oldugu yonundeki 
goru~ de, orman kaynaklannm korunmasl amaCinm one <;Ikanlmasmm ba~ilca neden
leri arasmda dU~UnUlmektedir. Benzer ~ekilde, gruplar % 58'lik oranla Ma<;ka DOi'nin 
orman varilgl a<;lsmdan zengin oldugunu dU~unmektedirler. Ancak, 10 ya da 20 yli 
sonra soz konusu orman varilgmm kotO ya da <;ok daha kotO olacagml dU~Unenlerin 
oram ise, yakla~lk % 66 dolaylannda olmu~tur. DolaYlslyla, ilgi ve <;Ikar grubu temsil
cilerinin onemli bir bolumu, Ma<;ka Doi orman varllglnln geleceginin ~u anki durum
dan daha kotOye dogru gidecegini du~unmektedirler (OztOrk, 2003). 

Ote yandan, ozellikle Ma<;ka DOi'nin de i<;inde bulundugu Karadeniz yoresi or
manlan, aga<; tOrleri itibariyle <;e~itli, topografik yapl itibariyle <;ok engebeli ve yerel 
yerle~im a<;lslndan daglnlk ve ormanla i<; i<;e olmasl nedeniyle planlamada orman 
ekosisteminin korunmasl ve surdurulebilmesinin baskm oge olarak du~unulmesini 
hakll <;Ikarmaktadlr (Ba~kent, 1999) ~eklinde yapllan tespit de, orman kaynaklannm 
korunmasl amacmm ilk slrada <;Ikmaslnl teyit eder nitelikte olmaktadlr. 

Kaldl ki, daha once de ifade edildigi uzere, buradaki orman kaynaklanmn korun
masl amacmm, hi<;bir zaman ormanlann mutlak bir korumaya tabi tutulmasl anlaml 
ta~lmadlgml vurgulamakta fayda vardlr. Bir ba~ka ifadeyle, her hangi bir i~letmede 
orman kaynaklannm yonetimi surecinde bu amacm ilk sirada yer almasl; odun ve 
odun dl~1 urunlerin uretimi de dahil olmak uzere, ozellikle; toprak koruma, erozyonu 
onleme, doga koruma, iklimi duzenleme vb. orman ekosistemi i~levlerinden faydala
nliamayacagl anlamlna gelmemektedir. 

ikinci sirada yer alan orman yeti~tirme ve aga<;landlrma amaCl, BYKP ve OAP ama<;
lanyla dogrudan ili~kisi olan ama<;lar niteligindedir. Nitekim, VIII. BYKP'de; potansiyel 
gen<;le~tirme ve aga<;landlrma sahalannm oncelikli olarak korunmasmdan, gen<;le~tir
me <;ail~malannm, silvikUltOr planlan dogrultusunda, dogal aga<; tOrleri esas almarak 
aksatllmadan ger<;ekle~tirilmesinin saglanmasl ongorUlmektedir (DPT, 2000). 

Diger taraftan, ilgi ve <;Ikar gruplannm talep slralamasmda ikinci slrada yer alan 
orman yeti~tirme ve aga<;landlrma amaCl, aynl zamanda UOP'de yer alan ormanlann 
uygun ~ekilde geli~tirilmesi ana amaclna da hizmet eden bir alt ama<; niteligindedir. 
Soz konusu programda yer alan ormanlann uygun ~ekilde geli~tirilmesi ana amaCl;· 
mevcut ormanlann geli~tirilmesi ve orman alanlannln, orman dl~mdaki uygun alanlar 
uzerinde orman tesisi ile geni~letilmesi ~eklinde iki alt ama<;la tanlmlanml~tlr (Ano
nim, 2004). DolaYlslyla, orman yeti~tirme ve aga<;landlrma amaCi her iki alt amaCi 
kapsayacak niteliktedir. 

Aga<;landlrma faaliyetleri Ma<;ka DOi'de fiiliyatta <;ok fazla ivedilik arz etmemekte, 
buna kar~lilk ilgi ve <;Ikar gruplannm talepleri arasmda on slralarda yer almakta ve bu 
yUzden Ma<;ka Doi i~letme ama<;lan arasmda ikinci slrayl almaktadlr. Boyle bir sonu
cun ortaya <;Ikmasmm ba~ilca nedeni olarak, Ulke genelinde ozellikle aga<;landlrma 
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konusunda halkl bilin<;lendirme ve kamuoyu olu~turma yonUndeki <;all~malann etkili 
oldugu dU~UnOlmektedir. 

Bununla birlikte, sOrdUrUlebilir kalkmmanm ekonomik, sosyal ve <;evresel hedefle
rine ula~mada ormanCilik sektorUnOn ve dolaYlslyla orman yeti~tirme ve aga<;landlrma 
faaliyetlerinin hayati bir onem ta~ldlgl gozden ka<;lrIlmamalldlr. Sozgelimi, ormanCilik 
sektorUnUn onemli yatlrlmlanndan biri olan aga<;landlrma yatlrlmlan ile emek yogun 
teknoloji se<;ilmekte, orman koylerinde istihdam artlnlmakta, katma deger saglanarak 
klrsal kesimdeki orman koylOlerinin gelir dUzeyleri yUkseltilmektedir. Vine aga<;lan
dlrma ve Oretim faaliyetleri ile orman koylOleri i<;in ge<;im kaynagl saglanmakta ve 
bu yonOyle sosyal gozeti~lere onem verilmektedir. Aynca, aga<;landlrma ve erozyon 
kontrolO <;ali~malan ile birlikte, aynl zamanda <;evresel hedeflere de tamamlyla ula~l
labilmektedir (TUrker, 2003). DolaYlslyla, i~letme ama<; slralamasmda ikinci slraYI alan 
soz konusu ama<; geni~ <;er<;evede dU~UnOldUgOnde, diger bir<;ok amaca ula~ma nok
tasmda da aym zamanda bir ara<; gorevi Ostlenebilmektedir. 

Aga<;landlrma amacmm ardmdan O<;OncO slrada gelen ama<;, erozyonu onleme 
amaCi olup, ulusal ormanclilk ama<;lanndan biri olan ormanlardan uygun ~ekilde ya
rarlanma ana amaci kapsammda yer alan ormanlann koruyucu ve <;evresel fonksiyon
lanndan (toprak koruma, su kaynaklannm korunmasl ve dOzenlenmesi, sel ve heye
Ian gibi dogal dogal afetlerin onlenmesi, karbon birikimi, havanm temizlenmesi, v.b.) 
faydalanma alt amaclyla (Anonim, 2004) dogrudan ili~kili bir ama<; ozelligindedir. 

Ma<;ka DOi'ye bagll kay yerle~imlerindeki <;ok dik ve sarp arazinin genel arazi
ye oranl % 45 olup, Ma<;ka Doi koylerinin toplam alamnm yakla~lk yansl, erozyona 
a<;lk ya da ugraml~ alanlar olma ozelligi gostermektedir. Bir ba~ka ifadeyle, klrsaldaki 
mevcut yerle~im alanlan her an erozyon riskiyle kar~1 kar~lya bulunmaktadlr (OztUrk, 
2003). Nitekim, 1927-1988 yilian arasmda DKB'de meydana gelen, can ve mal kaybl
na neden olan heyelanlar sonucu; toplam 252 ki~i hayatml kaybederken, 1988 Yllmda 
sadece Ma<;ka Doi slmrlan i<;indeki <;:atak koyOnde meydana gelen heyelanda ise, 
64 ki~i ya~amml yitirmi~tir (Omerbeyoglu ve Sevin<;, 1991). Vine, 19-20 Haziran 1990 
tarihlerinde meydana gelen ve can kaybl ile birlikte <;ok bUyUk hasar ve tahribata 
neden olan sel felaketinden en <;ok etkilenen il Trabzon olmu~ ve soz konusu sel 
olaYI, il genelinde Ma<;ka'nm da aralannda bulundugu be~ il<;ede etkisini gostermi~tir 
(Haznedar ve Uzun, 1990). 

i~letme arazisinin erozyon egiliminin yUksekligi ve gerekse can kaYlplanna kadar 
varan heyelan ve sel felaketlerinde ormanslzla~manm da payl oldugu dU~OnOldU
gUnde, Ma<;ka DOi'de erozyonu onleme faaliyetlerine daha fazla onem verilmesi ge
rektigi, bir ba~ka ifadeyle, toprak koruma fonksiyonunun i~letme ama<;lan arasmda 
toplumsal talepler dogrultusunda one <;Ikanlmasmm isabetli oldugu ifade edilebilir. 

Ozetle, Ma<;ka Doi i~letme ama<;lannm ilgi gruplannm katilimlyia onceliklendiril
mesinde ilk U<; slraYI alan ama<;lara ili~kin yapllan degerlendirmelerden sonra, ama<;
lann slralanmasma iIi~kin genel bir derlendirme yapmakta fayda vardlr. Ma<;ka Doi 
i~etme ama<;lannm oncelik slralamasma baklldlgmda, orman kaynaklannm bir sistem 
olarak korunmasl ilk slraYI alirken, ikinci slrada bu kaynaklann geli~tirilmesinin yer al
dlgl gorUlmektedir. Akabinde gelen ama<;lar ise koruma, geli~tirme ve aglrlikll olarak 
da faydalanmaya yonelik ama<;lar olarak dikkat <;ekmektedir. Ancak, faydalanmaya 
yonelik ama<;lar arasmda dikkati <;eken onemli bir nokta ise, odun dl~1 UrUn ve hiz
metlere yonelik faydalanma taleplerinin ya da ama<;lannm odun kokenli faydalanma
nm nispeten onOnde yer alml~ olmasldlr. 
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4. SONUC; VE OEGERLENOiRME 
Ulkemiz orman kaynaklan yonetimine genel olarak baklldlglnda; ormanclilk sek

torune tahsis edilen dogal kaynaklann bir ekosistem butUnlugu ie;inde ve sureklilik 
prensibi geregince, ormanlann i~levlerine daha e;ok aglrllk verilerek e;ok yonlu i~letil
mesi yerine, odun hammaddesi eksenli bir anlaYI~lyla i~letme, gee;mi~ten gOnumuze 
degin suregelmi~ bulunmaktadlr (Turker, 1999). Vine bu anlaYI~m bir uzantlsl olarak, 
Olkemiz ormancillgmda, gerek ormanClilk sektoru gerekse orman i~letmeleri duze
yinde orman kaynaklan yonetiminde katlilmClilk konusuna yeterince ilgi gosterilme
mi~tir. Ozellikle orman kaynaklan yonetiminde; planlama, karar verme ve uygulama 
a~amalannda ya~anan sorunlann ba~ilca nedenleri arasmda; ya katillmClilga hie; yer 
verilmemesi ya da eksik bir yakla~lmla ele almmasl, yer almaktadlr. 

Ote yandan, yerel, ulusal ve kuresel dOzeyde orman kaynaklanndan elde edilen 
faydalara olan talep giderek artmaktadlr. Bu sOree;te, orman kaynaklanndan sOrdOrO
lebilir bir ~ekilde faydalanllabilmesi ie;in, farkil gruplann taleplerinin kar~llanmasmm 
yanl slra ortaya e;lkabilecek muhtemel e;atl~malann da onlenmesi son derece onem
lidir. Bu noktada, katlilmclilk onemli ve vazgee;ilmez bir arae; olarak orman kaynaklan 
yoneticilerine ve karar vericilerine katkl saglamaktadlr. 

Diger ulkelerde oldugu gibi Olkemizde de artlk ormanlann odun dl~1 urun ve hiz
metlerine olan talep hlzil bir artl~ seyri ie;indedir. Bu yuzden, artlk orman kaynagmm 
tek yonlU, odun kokenli urun i~letmeciligi yerine, e;ok yonlO ve odun dl~1 urunler ve 
hizmetler kapsammda bu kaynakla etkile~im ie;inde bulunan tUm ilgi ve e;lkar grup
lannln katlilml da saglanarak e;agda~ anlamda i~letmeciligine, daha dogru ifadeyle, 
orman kaynaklannm yonetimine gee;ilmesi gerekmektedir. Bu nedenle, halihaZirda 
uygulanan klasik amenajman planlanndan, e;ok yonlU faydalanmaYl, katlilmclilgl ve 
tUm i~letme faaliyetlerini esas alan i~letme planlanna dogru gee;i~ saglanmaildlr (Oz
tUrk vd., 2003). Bu noktada, ilgi gruplannln orman i~letmelerinde i~letme amae;lanmn 
belirlenmesi surecine dahil edilmesi, soz konusu kaynak yonetim faaliyetlerinin sOr
durOiebilirligi ae;lsmdan onemli bir katkl saglayabilecektir. 

ilgi gruplannm orman i~letmelerinde i~letme amae;lannm onceliklerinin belirlenm
si surecine dahil edilmesi uluslar arasl sOree;lerle uyumlu ve hatta bu suree;lerin bir 
geregi olmaktadlr. Rio sOreci ve ardmdan ba~latiian uluslararasl ve bolgesel sOree;ler
de ve sertifikalandlrma sistemlerinde, katllimcillkla ilgili olarak; yerli halk ve orman 
ie;inde ya~ayanlar ba~ta olmak Ozere, ozel sektorOn, i~e;i birliklerinin, klrsal kooperatif
lerin, yerel topluluklann, yerli halkm, gene;lerin, kadlnlann, kuliamci gruplannm ve sivil 
toplum orgOtlerinin tam katlilml, ormanctllk politikalannda ve planlannda yerli halk 
ve orman ie;inde ya~ayanlann haklannm, kOltOrlerinin ve kimliklerinin desteklenmesi, 
yerel toplumlann ekonomik ve sosyal yonlerden kalkmdlnlmalan, halkm ormanlann 
i~levleri ve sOrdOrOlebilir i~letimi hususunda bllgilendirilmesi ve biline;lendirilmesi, etki 
ve e;lkar gruplan arasmdaki e;atl~malann azaltllmasl ~eklinde ozetlenebilecek hususlar 
Ozerinde onemle durulmaktadlr (Durusoy ve TOrker, 2003). 

DolaYlslyla, Olkemizde ormanClilglmlza uzun yillardan beri hakim olan dar kap
samh ormanclilk anlaYI~1 a~arak, ormanclllglmlza yeni ae;llimlar getirme noktasmda 
katllimcillk hem onemli bir flrsat ve hem de uluslar arasl sOree;lerin bir geregi ola
rak ortaya e;lkmaktadlr. Kaldl ki, ozeliikle ilgi gruplannm orman kaynaklanna yonelik 
talep ve beklentileri ile bunlann onceliklerinin planlamada dikkate almmasl, kaynak 
yonetim faaliyetlerinin ba~ansl ve devamililgl ie;in de onem arz etmektedir. Bununla 
birlikte, Olkemiz orman kaynaklan yonetiminde katillmcillgm hangi dOzeylerde, hangi 
gruplann katlilmlyla ve ne ~ekilde saglanabilecegi hususlan ae;lkliga kavu~turulmall ve 
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buna ili~kin kurumsal, politik ve yasal dOzenlemer yapilmalldlr. 
Sonuc; olarak, katillmClllk sayesinde; ormanclilk c;evre etkile~iminin dOzenli ve 

dengeli bir ~ekilde yOrOtOlmesi, orman te~kilatl ile toplum arasmda mevcut olan 
ya da olmasl muhtemel c;atl~malan azaltma ya da engelleme, orman kaynaklannda 
koruma-kullanma dengesini saglama, ,ormancillkta ve 6zellikle de orman i~letme
leri dOzeyinde y6resel talepleri ve ~artlan dikkate alan rasyonel planlar geli~tirme ve 
sonuc;ta etkin, verimli ve sOrdOrOlebilir bir orman i~letmeciligi faaliyeti gerc;ekle~tirme 
noktalannda 6nemli adlmlar atilabilecektir. 

* Halihamda 2001-2005 periyodu ic;in hazlrlanan Sekizinci Be~ Yililk Kalkmma Pla
nl yOrOrlOktedir. 

* Faal Oye saYlsl kesin olarak tespit edilemediginden hedef kitle b610mO bo~ bl
rakllml~tlr. 

** ilgi gruplannm Mac;ka Doi orman kaynaklan y6netimine ili~kin toplumsal talep
leri, aym zamanda Mac;ka Doi aC;lslndan birer amac; olarak dO~OnOlmelidir. 
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