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FAO ORMANCILIK KOMİSYONU TOPLANTISI 20. OTURUMU 

 GÖREV RAPORU 
 
 

1. Konunun Evveliyatı: 

 
Uluslar arası arenada ormancılıkla ilgili temel kurum olan Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım 

Örgütü (FAO) nun; ormancılıkla ilgili iki temel organı vardır. Bunlar;  Dünya Ormancılık 

Kongresi ve Ormancılık Komitesidir.  

 

Dünya Ormancılık Kongresi beş yılda bir değişik ülkelerde, Ormancılık Komitesi ise (COFO- 

Committe on Forestry) iki yılda bir, genel olarak FAO‟ nun merkezi Roma‟da toplanır. 

 

COFO‟ nun 20. Oturumu 4-8 Ekim 2010 tarihlerinde Roma‟da yapılmış olup, 

http://www.fao.org/forestry/cofo/en/ , bu rapor bu oturuma iştirak eden Türkiye Heyeti adına 

hazırlanmıştır. 

 

 

 FAO Ormancılık Komisyonu toplantısında FAO‟nun komisyonları ile birlikte üzerinde 

çalışması gereken öncelikli konular belirlenir. Bölgesel Komisyonlarda ve COFO‟da çıkan 

kararalar dört yılda bir düzenlenen FAO Konsey toplantısında görüşülür. 

http://www.fao.org/forestry/cofo/en/
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COFO‟nun Roma‟daki genel merkezlerinde iki yılda bir düzenlenen bu oturumlarda, ortaya 

çıkan yeni politikaları ve teknik konuları belirlemek, çözümler aramak ve uygun adımlar atma 

konusunda tavsiyede bulunmak üzere ormancılık hizmetlerinden sorumlu üst düzey  yetkililer 

bir araya gelmektedir. 

Uluslararası ormancılık sorunlarının düzenli bir şekilde gözden geçirilmesi ve bu sorunların 

değerlendirilmesi; FAO ormancılık çalışma programları ve bunların uygulanmasının gözden 

geçirilmesi; ormancılık alanında ve bunun uygulanması konusunda gelecekteki FAO 

ormancılık çalışma programıyla ilgili FAO Genel Müdürüne tavsiyede bulunma; FAO 

Konseyinin bahsettiği ormancılıkla ilgili özel konular hususunda değerlendirmeler ve 

tavsiyeler; Genel Müdür ve ya üye devletler ve FAO Konseyine sunulan raporlar sayesinde 

yerine getirilir. COFO‟daki üyelik COFO „nun çalışmasına katılmak isteyen bütün FAO üye 

devletlerine açıktır. 

COFO 19‟da FAO‟nun Ormanlar ve Ormancılık Stratejisi; Orman ve İklim Değişikliği 

üzerine Ormanların Stratejik Çerçeve İşbirliği Ortaklığı ve sürdürülebilir orman yönetimi ve 

iklim değişikliğiyle ilgili konular; orman genetik kaynakları; ormansızlaşma ve ormanın 

bozulmasından kaynaklanan emisyonların azaltılması; gerekli finansmana ulaşma ve 13. 

Dünya Ormancılık Kongresi hazırlıkları ele alınmıştır. COFO 19, üyelerin, iklim değişikliğine 

verilen ulusal ve uluslararası cevaplar üzerine düşünmesi konusunda baskı yapan; FAO ve 

diğer kuruluşlardan, üyelerin Sürdürülebilir Orman Yönetimi uygulama kapasitelerini 

artırmasını ve 2013‟e kadar Dünya Ormanları Genetik Kaynaklarının Durum raporunun 

hazırlamasını ön gören nihai bir rapor kabul etmiştir. 

2. Toplantı Gündemi 

a. Oturumun Açılışı 

b. Gündemin Kabulü 

c. Ofis Elemanlarının seçimi ve Darfting komitenin açılması   

d. Küresel Orman Kaynakları Değerlendirmesi (FRA)  

e. İklim değişikliği kapsamında orman,su ve yangın 

f.  Ormancılık Finansmanında ve yönetişimde acil önlemler ve fırsatlar 
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g. Fao Komitesi organlarının kararları ve önerileri             

h. FAO Ormancılık Program Öncelikleri 

i. Sürdürülebilir Kalkınmada Ormanın Rolünün Anlatılması - 2011 Uluslararası Orman Yılı     

j. 13.Ormancılık Kongresinin Sonuçları ve 14. Ormancılık Kongresinin Düzenleneceği Yer  

k. Bir sonraki oturumun tarihi ve yeri 

l. Raporun kabulü 

m. Kapanış              

 

3. Toplantı Gündemi ve Dile getirilen Konu Başlıkları 

 

4. madde FRA 

178 ülkeden 900 uzmanın katıldığı ve 25 milyon dolara mal olan ve bu alandaki en kapsamlı 

değerlendirme olan 2010 Küresel Orman Kaynakları Değerlendirmesini sunmuştur. Kapasite 

yokluğu yüzünden, birçok ülkeden elde edilen veri kalitesinin yetersiz olduğuna dikkat 

çekilmiş ve ormanın bozulmasının değerlendirilmesinde karşılaşılan zorlukları ele alınmıştır. 

Ayrıca FRA‟da uzaktan algılamanın daha da önemli bir rol oynayacağı belirtilmiştir. 

5. madde Biyolojik çeşitlilik 

FAO‟nun biyolojik çeşitliliğin korunmasında, iklim değişikliğinin hafifletilmesi, iklim 

değişikliğine uyum sağlamada ve ormanın yönetiminde uygulanacak ulusal stratejiler 

konusunda bilgi toplama ve biyolojik çeşitliliğin değerlendirilmesinde göstergelerin 

miktarının artırılmasından ziyade elde edilen verinin kalitesini geliştirme konusunda ülkelere 

yardımcı olması dile getirilmiştir. 

Orman Yangınları 

Rusya Orman Yangınlarına Havadan Müdahale Merkezi, artan yangın sıklığının iklim 

değişikliği ve bölgesel kuraklıkla bağlantılı olduğunu belirtmiş ve yeni sınır ötesi yangın 

önleme çabalarının altını çizmiştir. Avrupa Birliği, Küresel Yangın İzleme Merkezi ve Felaket 

Azaltma Uluslararası Stratejisi gibi var olan çabalarla güçlü birliktelikler oluşturmayı 
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önermiştir. İran, koruma altındaki alanlarda çıkan orman yangınlarının, ormanın doğal 

döngüsünün bir parçası olarak yanmasına izin verilmeli mi konusunu sorgulamıştır. 

Orman ve su 

Orman ve su yönetimi kapsamında kurak ve yarı kurak alanların rolleri, FAO‟nun su 

platformu, yoğun nüfuslanmış bölgelerde su tutma alanlarının korunması, entegre edilmiş su 

yönetimi ve su kaynaklarının korunmasında peyzaj tesisi gibi konulara değinilmiştir. Orman 

ve su konularının sınır ötesi, sosyal ve ekonomik boyutlarının altı çizilmiş ve FAO‟nun 

ülkelerin içinde bulunduğu koşulları dikkate alması gerektiğinden bahsedilmiştir. 

 

6. Madde Sürdürülebilir Orman Yönetimi için Kamu Sektör 

Finansmanını Güçlendirme:  

Sürdürülebilir orman yönetiminde finansman bulmadaki engelleri ve bunlarla başa çıkma 

yolları anlatılmış, ormanın çoklu faydalar sağladığını ve birçok sektör tarafından finansman 

sağlanması gerektiği ve ormancılık sektörleri için fon oluşturmadaki zorluklar anlatılmıştır. 

Avrupa Birliği ve Japonya,  özel sektör yatırımını teşvik etmek için uygun koşulların 

oluşturulması ricasında bulundu. Çin, ormanın ekolojik ve kültürel olmak üzere farklı 

fonksiyonlarını ele almaya uygun ayrı finansman mekanizmalarının oluşturulmasını önerdi. 

İngiltere, Kanada ve Japonya, FAO‟ya, orman idare göstergelerini geliştirmek için mevcut 

ulusal deneyimlerden, bölgesel kriterlerden ve göstergelerden faydalanma önerisinde 

bulunmuştur. Yeni Zelanda, orman idaresini değerlendirme çabalarının, orman idaresini 

geliştirmek için ortaya konulan ulusal orman programları gibi var olan çabalar üzerine 

dayandırılması gerektiğini söyledi.  

Genel Kurulda Gündem 6.1: Ormancılıkta Finansman(Ek-1) ve Gündem 6.2:Ormancılıkta 

Yönetişim (Ek-2) konu başlıkları altında Bakanlık Strateji Dairesi Başkanlığında görevli 

Mevlüt DÜZGÜN tarafından, söz alınarak ülke görüşü dile getirildi. 
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REDD 

FAO‟nun ulusal REDD+ çabalarını destekleyebileceği yolları ana hatlarıyla anlatmıştır: 

ormanın, iklim stratejileri ve politikalarına entegre edilmesi, bilgi alış-verişi, inceleme, rapor 

verme ve doğrulama konusunda kapasite geliştirme, orman envanteri ve veri tabanıyla yardım 

etme, kendi REDD+ programlarını hazırlamada ülkelere destek vermek için Birleşmiş 

Milletler REDD+ programına katılma konuları ele alınmıştır. 

İngiltere, REDD+‟ın sağlam bir gözlemi,  güçlü sosyal ve çevresel önlemleri kapsaması 

gerektiğin vurguladı. İngiltere ve Norveç, FAO‟nun var olan çabalara yenilerini ekleyerek 

iklim değişikliği faaliyetlerinde önemli bir rol oynayabileceğini belirtti. 

Japonya; Kopenhag Anlaşmasının, REDD‟e ilişkin bir eylem için temel oluşturduğunu 

belirtti. Kongo Cumhuriyeti,  FAO‟dan, bozulmuş ormanların tesisinde bir araç olan REDD‟i 

destekleme ve kıtlığa karşı verilen mücadelede, orman kaynaklarının sürdürülebilir 

kalkınmasını temin etmesi konusunda yardım istedi. 

Avrupa Birliği, bu anlaşmanın tarım ve orman için arazi kullanım idaresini geliştirme ile 

ilişkilendirerek, sürdürülebilir arazi kullanımına daha fazla dikkat çekmesi gerektiğini 

belirtmiştir. 

İsviçre, gelişmiş bölgesel bir işbirliği ve orman ve iklim uyumu konusunda bilgi paylaşımı 

çağrısında bulundu ve Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi altında 

tasarlanmış iklim değişikliği platformlarıyla FAO‟nun bölgesel komisyonları arasında bağ 

kurulmasını savunmuştur. Destek hizmetleri sağlayacak birleştirici bir örgütün gerekli 

olduğunu söylemiş ve bölgelerarası çıkarları gözetecek düzenli toplantılar yapılmasını 

desteklemiştir. 

 

7. madde FAO Organlarının Kararları ve Önerileri:  

FAO temsilcisi, COFO başkanlarının rollerini güçlendirecek COFO prosedür kurallarını 

incelemek ve 2012-2015 çok yıllık program çalışmasını geliştirmek gibi tekliflerin altını 

çizerek, bununla ilgili bir doküman sunmuştur. 

Birkaç ülke, orman genetik kaynaklarının analizini savunan ve bölgesel politika alış veriş 

desteğinin önemini vurgulayan bu dokümandaki önerileri desteklemiştir. Avrupa Birliği ve 
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İngiltere, FAO Tarım Komitesiyle daha yakın bir işbirliğin bulunma çağrısı yaptı. Gündem 7: 

FAO Organlarının Tavsiye ve Kararları (Ek3) başlığında da OGM Dış İlişkiler Şube 

Müdür Vekili Emine ATAŞ tarafından söz alınarak; Türkiye‟nin hem Avrupa ormancılık 

Komisyonuna hem de yakın doğu ormancılık komisyonuna üye olduğunu ve bu 

komisyonların bölge ülkelerinin ormancılık politikalarını geliştirmede ve uygulamada önemli 

bir rol üstlendiğinden bahsetmiştir. Bu tip faaliyetlerle bir araya gelen ülkelerin ormancılı 

politikalarını ve deyimlerini karşılıklı paylaştıklarını bu nedenle FAO‟nun bölgesel 

komisyonlarının faaliyetlerinin COFO tarafından desteklenmesi gerektiğini belirtmiştir.  

 

8. madde Ormancılıkta FAO’nun Program Öncelikleri: 

Bu başlıkta ormancılık eğitiminde kapasite geliştirme, sosyal ve toplumsal orman 

yönetiminde faaliyetler, uluslar arası orman yılı süresince iletişim fırsatları, sürdürülebilir 

orman yönetiminde örnek durumların çoğaltılması, orman sağlığı ve orman genetik 

kaynaklarında kapasite geliştirme ve ittifakların güçlendirilmesi konuları ele alınmıştır. 

Avrupa Birliği; FAO‟dan iklim değişikliği ile ilgili, özellikle iklim değişikliğinin 

hafifletilmesi ve uyumu gibi faaliyetleri öncelik sırasına koymasını istemiştir. FRA‟ya ilişkin 

olarak kriterlerin sayısının artırılmasından ziyade, orman kaynakları değerlendirmesinde 

verilerin kalitesinin artırılmasına öncelik vermesi çağrısında bulunmuştur. 

İngiltere, Ulusal Finansman Ortakları için, özellikle ulusal finansman stratejileri için kapasite 

geliştirilmesini istemiştir. İklim değişikliğini öncelik alanı olarak kabul eden İngiltere, 

sektörler arası iklim değişikliği konularının ormancılığa entegre edilmesi, ulusal ormancılık 

stratejileri ve küresel uzaktan algılamayı hatırlatarak, FAO‟nun karşılaştırmalı üstünlüğüne 

konsantre olması gerektiğini vurgulamıştır. 

9. Madde Sürdürülebilir Kalkınmada Ormanın Rolünün Anlatılması - 

2011 Uluslararası Orman Yılı 

Rio+20 sürecinin yanında, Milenyum Kalkınma Hedeflerini başarmada önemli bir rol 

oynadığı için ormanların ilgi merkezi haline geldiği belirtilmiştir. 
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Avrupa Birliği, Uluslararası Orman Yılı boyunca, Milenyum Kalkınma Hedeflerini yerine 

getirmede ormanın rolünün vurgulanması gerektiğini önermiş ve Avrupa Orman İletişim 

Ağının başarısını dile getirmiştir. Ormanın vermesi gereken mesajın, bölgesel ve yerel 

düzeyde etkili olması için uygun hale getirilmesi gerektiğini önermiştir. 

Norveç, Avrupa‟daki Ormanların Korunması Bakanlar Konferansında; Avrupa’daki 

Ormanlar Konusunda Yasal Bağlayıcılığı Olan Sözleşme için müzakereler başlatılıp 

başlatılmayacağı konusunda bir karara varacaklarını belirtmiştir. 

İklim değişikliği ve diğer meselelerle meşgul olunmasının, ormanın sürdürülebilir 

kalkınmadaki rolünün önemini arka planda bıraktığından şikâyet eden Endonezya, Uluslar-

arası Orman Yılının, dağılan bu ilgiyi daha da geniş bir bakış açısıyla tekrar ele alacağı 

ümidini dile getirmiştir. 

10. Madde 13.Ormancılık Kongresinin Sonuçları ve 14. Ormancılık 

Kongresinin Düzenleneceği Yer  

2009 yılında Ajantin‟de düzenlenen 13. Dünya ormancılık Kongresinin sonuçları sunuldu ve 

ardından 2015 yılında 14. Dünya ormancılık Kongresine ev sahipliği yapmak isteyen 

Hindistan ve Güney Afrika ülkelerinin tanıtım sunumları ve filmleri gösterildi. Dünya 

ormancılık Kongresinin şimdiye kadar Afria kıtasında hiç düzenlenmemiş olmasından dolayı 

ülkeler Günay Afrika‟nın adaylığını destekler görüşler bildirdiler. Bu görüş ve öneriler son 

karar için FAO Konseyine iletildi. 

11. Madde Bir sonraki oturumun tarihi ve yeri 

COFO‟nun 20 oturumununda 2012 yılı Ekim ayında İtalya-Roma‟da yapılması kararlaştırıldı. 

12. Madde Raporun kabulü 

Öğleden sonra COFO 2010 raporu (Ek-4) bazı ülkelerin son katkıları ile kabul edildi. 

Toplantının sonunda söz alan FAO‟non ormancılıktan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı 

Eduardo Rojas Briales; kapanışta tüm katılımcılara teşekkür ederek ormanların sağladığı 

fayda ve hizmetlerin 360 derecelik bir bakışla değerlendirildiğini ifade etmiştir. 
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4. PARALEL OTURUMLARDA ELE ALINAN KONULAR 

4 Ekim 2010 tarihinde Başkan yardımcılığı görevi 2010 Nisan ayından beri Genel 

Müdürlüğümüz adına Genel Müdür Yardımcısı İsmail BELEN tarafından yürütülen  Avrupa 

Ormancılık Komisyonunun toplantısı da yapıldı. Toplantıya Başkan Peter Blomback (İsveç), 

Başkan Yardımcısı İsmail BELEN (Türkiye),  Başkan Yardımcısı Conceiçao Fereire 

(Portekiz) ve FAO‟nun Avrupa Ekonomik Komisyonu Orman ve Kereste Bölümü Şefi  Paola 

Deda katılım sağladı. Söz konusu toplantıda COFO‟nun 7. Gündem maddesi olan “ FAO 

organlarının COFO‟ya karar ve önerileri” başlığı altında Avrupa Ekonomik Komisyonunun 

ve Diğer komisyonların öncelikli konuları tespit edildi. 

Toplantının ikinci günü İklim Değişikliği Kapsamında Orman Yangınları- Ormanların Sağlığı 

İle Orman Ve Su Konuları paralel oturumlar olarak  ele alındı. “İklim Değişikliği Kapsamında 

Ormanlar ve Su  Ormancılık Üst Düzey Yöneticileri Paneli” kapsamında dünyanın çeşitli 

bölgelerini temsil eden kilit role sahip ülkeler; Türkiye, İsviçre, Bhutan, Ekvador ve Güney 

Afrika Ormancılık Üst Düzey Yöneticileri sunumlarını yaptılar. 

Ülkemiz adına toplantıda panelist olarak yer alan Genel Müdür Yardımcımız İsmail BELEN  

Türkiye’deki Orman ve Su Sektörü Arasındaki İşbirliği başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. 

Bu katılımdan dolayı FAO Genel Müdür Yardımcısı Rojas tarafından bir teşekkür mektubu 

gönderilmiştir.(Ek-5) 

 

Yan etkinlikler çerçevesinde “Türkiye‟de Dağlık Ormanların sürdürülebilir Yönetimi “ 

konulu projeye ilişkin olarak ÇOB Strateji dire başkanlığında görevli Mevlüt DÜZGÜN 

tarafından bir yan etkinlik düzenlendi. 

 

Yan etkinlikler çerçevesinde Silva-Med  EFIMED, Fransa Gıda Tarım ve Balıkçılık 

Bakanlığı, AIFM, Plan Blue, GTZ, ARCMED gibi kurum ve kuruluşların katılımıyla MENA 

çalıştayı kapsamında İstanbul‟da gerçekleşen toplantıda görüşülen  “Akdeniz Ormanları 

Ortaklığına Doğru” konulu toplantı yapıldı. 

http://web.ogm.gov.tr/birimler/merkez/egitim/disiliskiler/Dokumanlar/sunumlar/İB-COFOsunum.ppt
http://web.ogm.gov.tr/birimler/merkez/egitim/disiliskiler/Dokumanlar/sunumlar/İB-COFOsunum.ppt
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Toplantıda ;FAO tarafından Silva Med gerçekleştirdikleri ve 2011 için planlanan faaliyetler, 

EFIMED‟in Akdeniz Orman Araştırma Gündemi (2010-2020), MENA Projesi Sunumu ve 

Akdeniz Birliği Ve 2. Akdeniz Ormancılık Haftası (Avigran) gündem edildi. Ayrıca bu 

toplantıda “Akdeniz Ormanları Ortaklığına” EFIMED başkanı imzası ile katılmış oldu. 

Akabinde  gerçekleştirilen Silva- Med Komite Toplantısında; 2011 İçin Planlanan 

Faaliyetlerin Gerçekleşme Durumu Konusunda Üyelerin Raporlar, Silva-Med Üye Ülkeleri 

Tarafından Kabul Edilen Silva Med Ormanlarının Durumu (SOMF) Konsept Raporu, 

Akdeniz Birliği Kapsamında Antalya‟dan Avignon‟a Üye Ülkelerin Bilgilendirilmesi ve 

2012‟deki Silva- Med Komitesinin Gelecek Oturumu gündem edildi. Ayrıca Silva Med‟in 

2012 yılındaki toplantısının Türkiye‟nin ev sahipliğinde yapılması teklif edildi.   

 

 

 

5. SONUÇ VE KANAAT 

COFO‟nun 20. Oturumu toplantısına Genel Müdürlük olarak etkin bir şekilde katılım 

sağlanmıştır. Gündem başlıkları çerçevesinde görüşler dile getirilmiş, genel kurulda Orman ve 

Su başlığı altında düzenlenene yan etkinliğe panelist olarak katılım sağlanmış, Genel 

Müdürlüğümüz tarafından yürütülen Avrupa Ormancılık Komisyonu Başkan yardımcılığı 

görevi kapsamında da toplantılara katılım sağlanmıştır. 

 Bu çerçevede yapılan görüşmeler sonucunda 2011 sonunda; 

 Avrupa Ormancılık Komisyonu Toplantısının, 

 UN-ECE Timber Komite Toplantısının, 

 Dağlık Su Havzaları Çalışma grubunun toplantısının ülkemizde yapılmasına karar 

verilmiştir. 

Ayrıca Silva-Med‟in 2012 yılında yapılacak toplantısına da ülkemizin ev sahipliği yapması 

teklif edilmiştir. 
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Ek-1 

20th Session of the FAO COFO 
 

Statement of Turkey, Made by Mevlüt DÜZGÜN 

Agenda Item: 6.1:  Forestry Financing 

 

Mr. Chairman, distinguished delegates, ladies and gentlemen, 

 
 
Thank you very much for giving me the flour. By means of this opportunity I would like to 
say a few words about the financing structure of Turkish forestry on behalf of the Turkish 
delegation. 
 
As it is mentioned in the document of COFO, item6.1, there are significant linkages between 
forests and the sustainable development. Sustained financing for forests is therefore a key 
concept as a global challenge not only for forestry but also for the effectiveness of many other 
sectors particularly for environment, agriculture, health, food security, a number of trans 
boundary issues and so on. 
 
In Turkey, all arrangements and practices of the forest management has generally remain 
under the responsibility of state forestry services since the %99 of forested land owned by the 
state.  The financing for forests management therefore depends upon the government budget 
allocation which fully used to be  own budget of the sector itself.  
  
Until recently, the financial source of the basic operations, new investments in forestry, staff 
salaries, protection was coming only the revolving rolling budget of state forestry of which 
revenue comes from the sale of forest-related goods and services and partly from the private 
sector investments etc. However, after 1980s, the revenue of the state forestry service 
unfortunately encountered important deficits and could not meet the routine expenditures 
because of the contradictions and low prices in the wood markets as well as the increased 
social and environmental demand of the society from the forestry.  
 
As a result of the successful initiatives of the forestry authorities, they managed to convince 
the central government bodies and the member of parliament for allocation some financial 
assistance from the state budget in addition to the revolving budget of state forestry service. 
Furthermore, afforestation, erosion control, management of protected areas and wildlife and 
the support of forest villages begun to financed by the state budget too. The increased public 
interest on the social and economic functions of forests, global warming and climate change, 
forest fires, carbon emission etc were taken into account as key impacts for such possibility. 
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Then some important items of forestry expenditures were officially taken over from the 
revolving budget of the forestry service and given to central government budget.  
Moreover, in order to financially support to the forestry, the Law 4122 (1995), titled such 
“National Public Campaign on the Afforestation and Erosion Control” and the Action of that 
Law (2007) has given obligatory responsibility to the many government sectors other than 
forestry as well as private enterprises   in order to contribute to the sector financially. This 
initiative quiet captures the agenda of COFO which addresses the strengthening the public-
sector financial support to forestry. Despite those important progresses, the forestry sector in 
Turkey is still can be seen as low priority by policy makers and need for broadening and 
diversifying its financial sources.  
 
As it is well known that a number of international, conventions, agreements, decisions and 
discussions  have made clear that the world forests and forestry resources has key roles on 
challenges to the climate change, combating desertification and protection the world 
biodiversity even the several targets of the Millenium Development Goals. Progresses made 
through the implementation of the three Rio Conventions on these aspects respectively, 
UNFCC, UNCCD and CBD have strictly underlined the significant role of world forest on 
their achievements and the need of financing forestry by the other sectors.  Furthermore, in 
terms of job creation and mitigation of unemployment, economic development of rural 
dwellers, forestry has an important role too. Those all may be considered as important 
strategies for augmenting the financial contribution to sustainable development in general and 
to the forestry sector in particular. 
 
It is therefore, a number of sectors other than the forestry should develop necessary policy 
mechanism in order to increase the financial assistance for forestry services so that for the 
sustainable development efforts of the countries. 
 
In this regard, Mr. Chairman, the Committee should suggest to FAO to support the member 
countries on their efforts for promoting institutional capacity and formulation of innovative 
mechanism such as national forest development funds and on seeking other possibilities for 
the strengthening  the financial channels of forest financing. 
 
Thank you. 
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EK-2 

20th Session of the FAO COFO 
 

Statement of Turkey, Made by Mevlüt DÜZGÜN 

 

Agenda Item: 6.2:  Forest Governance 

 

 

Mr. Chairman, distinguished delegates, ladies and gentlemen, 

 

Thank you Mr. Chairman giving me he floor. 

Distinguished delegates, ladies and gentlemen, 

First of all I would also like to the Vice-Chairman  for summarizing the outcomes of two 
sessions of strengthening the public sector finance for SFM and forest governance 
respectively. 

AS mentioned in the document of twentieth session of the COFO, item6-2, the issue of the 
forest governance has emerged on the agenda of the global forestry debate for the past ten 
years. It is also broadly understood that good governance in the sector is vital for achieving 
the sustainable forest management particularly on the efforts to minimize the deforestation, 
forest degradation, carbon emission, losses of forest biodiversity as well as the poverty 
reduction which are all the major challenges of forest management. 

In Turkey, public management and ownership have always dominated since all forests are 
under the care and supervision of the state. However, the governance f state forests was 
comprehensively elaborated in 1930s firstly when the fundamental forestry related Code, so 
called Forest Law No 6831 came into effect. This law designed the fundamental framework of 
management strategies and highlighted the overall elements of management structure of 
forests. Today, the management of all forests in Turkey is stil directed and supervised under 
the Ministry of Environment and Forestry on behalf of the State. The ministry has four 
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general directorates and their country- wide field organizations at regional, provincial and 
district levels in accordance with the defined disciplines of the forestry practices. 

Mr. Chairman, 

This administrative and management structure of the state forest service has also established a 
number of relevant and appropriate planning schemes and action plans for all types of forestry 
operations such as particularly protection, harvesting, regeneration, afforestation, public 
relations, marketing, research studies, management of protected areas, forest recreation and so 
on. The state forests over the country are being well protected even expanded through with 
short, medium and long term planning programs through appropriate methods and techniques. 

The forestry sector of Turkey has developed a number of comprehensive and significant 
mechanisms for supporting to the livelihood of 7 and half million of forest-dependent people 
living in and/or around the state forests. In particular, subsidies for timber and fuel wood 
selling to forest villagers with a highly discounted prices which values up to 100 million USD 
annually. Although that value is loss of state forestry service, it is realized to be returned to 
the protection efforts of the state and also the improvement of the livelihood of forest villagers 
even the avoiding of those communities from illegal attitudes to the state forests. Besides, a 
number of privileges were given to these communities and their cooperatives such as 
employment priority in all kind of forestry operations in the state forests. 

For  the sustainable development of forest dependent population, variety of social and 
economic credit schemes with very low even zero interest rates for their income generating 
activities such as livestock, bee-keeping,, orchid establishment, private tree planting and 
woodlot creating, greenhouses, renewable energy systems etc. 

It has been witnessed that, the measures taken by the state forestry service of Turkey I 
mentioned, are very much related to the emerging forestry debate addressed in the document. 
The last two measures are have well captured the issues of Millennium Development Goals, 
particularly poverty reduction strategies in related areas of the country while the first one 
addressed the context of REDD –Plus challenges in the frame of the forests‟ roles in the 
carbon stocks. 

Within the changing vision of the state forestry service of Turkey, the role of civil society and 
the private sector as well as the other stakeholders is being also comprehensively taken into 
account through their participation with different values at all levels. 

Mr. Chairman, in conclusion, despite the many elements of forest governance mechanisms 
developed and being updated by the state forestry service in Turkey, appropriate and up-to-
date policy framework, more effective and accountable decision-making as well as providing 
land tenure security for further improvement the elements of good governance should be 
properly be advanced and followed up. In this regard, FAO should support and provide 
technical assistance on how the assessment and monitoring mechanisms of the forest 
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governance including institutional capacity can be  achieved. 
Thank you. 
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Ek-3  

20th Session of the FAO COFO  

Statement of Turkey, Made by Emine ATAŞ 

 
Agenda Item: 7: Decisions and Recommendations of FAO Bodies of Interest to the 
Committee  
 
Mr. Chair, 
Distinguish Delegates, 
Ladies and Gentlemen, 

I am honored to speak on behalf of Turkey, related to Agenda item 7 namely Decisions and 
recommendations of FAO bodies of interest to the Committee. 

Turkey is the member of European Forestry Commissions and Near East Forestry 
Commissions and also is a member of UNECE TC. So we appreciate the role that the regional 
forestry commissions playing in regional forestry policy development. 

With this opportunity I would like to express Turkey‟s support to the United Nations 
Economic Commission for Europe and FAO Joint Initiative Team of Specialist on Forest 
Policy in Eastern Europe and Central Asia, which we believe that is very important regional 
activity.  

The objective of the initiative is to exchange information and experiences on forestry policy 
formulation and implementation through open discussion and is to build on these experiences 
at national level.  Right now about 20 countries are involved in this regional and transregional 
cooperation. 

Last time the countries met in Turkey, İstanbul (www.ogm.gov.tr) 2 weeks before this COFO, 
between 20-22 of September 2010,  and discussed concrete policy and governance cases. 
Countries clearly expressed the need for further continuation of the process which was 
enabled by the FAO framework and the structure of the sub regional offices and the FAO 
forestry program parts for Eastern Europe and Central Asia.  

The results of the meeting were a clear indication that in the sub region the need for policy 
exchange is priority and state that the FAO regional approach is highly valid  

In conclusion, Turkey is encouraging COFO to maintain this approach. 

Thank you for your consideration.  

http://www.ogm.gov.tr/
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Ek-4  

COFO SONUÇ RAPORU 

Ormancılık Komisyonu 20. Oturumu Raporu 
 

a) FAO‟nun Ormancılık Komitesi COFO 20. Oturumu 2. Dünya orman haftası ile 

birlikte gerçekleştirildi. 

b) Oturum 117 ülkeden katılımcılar ve 1 üye kuruluş katılımı ile gerçekleşti. 

c) COFO‟nun 19. Oturum başkanı Ms Conciçao Ferreire oturumu açtı ve belirlenen konu 

başlıklarındaki zamanlamaya dikkat çekti. FAO genel müdürü adına hoş geldiniz 

diyen Changchui, açılış konuşmacılarını davet etti. FAO‟nun ormancılıktan sorumlu 

Genel Müdür Yardımcısı Mr. Eduardo Rogos Briales, FAO‟nun ormancılıkla ilgili 

mevcut sorunların çözümüne yönelik çabalarını anlattı. 

d) Küresel orman kaynakları: ileriye doğru 

 Komite önümüzdeki FRA Raporunu 2015‟ten önce hazırlanmasını tavsiye eder. 

 FRA 2015 ormansızlaşma ve orman degredasyonu oranları, orman karbon stokları, 

orman dışı ağaçlıklar konusundaki bilgiyi geliştirmeye ve ormanların geçim 

kaynağı sağlama, su ve toprak koruma fonksiyonuna ilişkin bilgiyi geliştirmeye 

öncelik verir. 

 Ülkeler FRA sürecine ormanlara ilişkin yüksek kalitede bilgi sağlayarak,  

 Ülkeler FRA sürecine ulusal kapasitelerine göre ormanlar ve ormana ilişkin sosyal 

kurumsal ve yasal koşullar çerçevesinde yüksek kalitede bilgi sunarak katkı sağlar. 

 Veri ve bilgi kalitesi ile mevcut gösterge setleri arasında uyum sağlayan bir yol 

bulmaya odaklanır. 

10.  Komite ülkeleri, tamamen kapasite geliştirmeye yönelik olan gönüllü açık uçlu bir fona 

katkı sağlamaya davet eder. 



 

 
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

YURTDIŞI GÖREV RAPORU  
 

19 
 

11.  komite ormana ilişkin işbirliği ortaklığını (CPF) ve diğer ilgili kuruluşları FAO sürecine 

katkı sağlamaya devam etmeye davet eder. 

12.  FRA‟nın uzun dönem küresel ihtiyaçları karşılamak için komite FAO‟dan rica eder. 

 FRA‟nın sürdürülebilir şekilde fonlama imkânını da içeren uzun dönemli bir 

strateji hazırlamayı 

 Özellikle bölgesel yatırımlar ve ulusal ve uluslararası kapasite oluşturan kapsamlı 

ormancılık raporlamasına devam etmeyi 

 Uzaktan algılamayı etkin kullanarak küresel seviyede ormanları izlemek için 

uluslar arası çabaları koordine etmeye devam etmesini, 

 Ülkelerde kendi katkıları için uzaktan algılama veri ve araçlarını kullanmak için 

kapasite oluşturmaya davet eder. 

13.  Komite, CPF‟ye üye kuruluşların yönetim organlarına kendi işlemlerinde FRA‟nın bilgi 

ve analizlerini dikkate almayı davet eder ve UNFF‟i de FRA 2010‟un sonuçlarını kullanmaya 

ve FRA 2015‟i de sürdürülebilir orman yönetimindeki ilerlemeyi ölçen bir araç olarak 

kullanmaya davet eder.       

İklim Değişikliği Çerçevesinde Orman Biyoçeşitliliği Yangın Ve Su 

a) İklim Değişikliği Kapsamında Orman Biyoçeşitliliği 

14.  Komite FAO‟dan CPF‟e üye ve diğer ortaklarla işbirliği halinde üretim ormanlarında da 

orman yönetiminde biyoçeşitliliğin korunmasını ve sürdürülebilir kullanımını etkin şekilde 

birleştirme konusunda üye ülkelere yardım etmek için kapasitesini güçlendirmeye yardım 

eder. 

15.  Komite dünya ormanları genetik kaynakları durumu (SOW-FGR) konusundaki kapsamlı 

bir raporu geliştirme çabasını memnuniyetle karşılar ve FAO‟nun bu önemli çabaya devam 

etmesini tavsiye eder. 

16.  Komite CPF üye ülkelerin yönetim organlarına FRA‟nın analiz ve bilgileri ve SOW_FGR 

raporunu kendi çalışmalarında dikkate almaya davet eder. 

17.  Komite FAO‟dan uluslar arası raporlama ve bilgi paylaşımı ihtiyacına cevap verecek 

kapsamda kapasite geliştirmeyi rica eder. 
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Komite FAO‟dan orman biyoçeşitliliğinin korunması, küresel orman kaynaklarını 

değerlendirme, ulusal orman izleme ve değerlendirme ve dünya orman genetik 

kaynakları durumunu da içeren. 

18.  Komite ülkeleri bu girişimleri destekleyecek ek kaynak sağlama konusunda 

cesaretlendirir. 

 

b) İklim Değişikliği Kapsamında Orman Sağlığı Ve Orman Yangınları 

19.  Komite FAO‟yu “ ormancılıkta fitosanitary standartlarının uygulanması rehberini”, 

böceklerin dayanıklılığı ve yayılımını en alt düzeye indirecek ve tomruk ticaretini 

etkilemeyecek bir uygulama rehberi olarak dağıtması FAO ve ortaklarını ülkelerinde pilot 

faaliyetlerle bu önlemleri uygulama, eğitim materyalleri geliştirme ve bölgeler içinde ve 

arasında bu konuya ilişkin bilgi, tecrübe paylaşımı ve işbirliğini güçlendirerek ülkelerdeki 

kapasiteyi güçlendirmelerini cesaretlendirir. 

20.  Komite ülkelerin orman yayılıcı türleri konusuna da ilgi göstermelerini ve bölgelerde ve 

bölgelerarası bilgi ve tecrübe paylaşımı yoluyla işbirliği arttırmayı cesaretlendirir. 

21. Komite ülkeleri davet eder; 

 Orman yangınlarının sera gazı emisyonlarına olan katkısını ve orman yangın 

yönetim sisteminin ormansızlaşmadan ve orman bozulmasından kaynaklanan 

emisyonların azaltılması (REDD +) programlarında önemini dikkate almayı. 

 Vejetasyon yangın yönetimini sürdürülebilir arazi kullanımı, politika, planlama ve 

uygulamaları içermesini, 

 Yangınında koruma ve sürdürmeyle işbirliği ve çok yönlü yardım anlaşmaları 

geliştirmeyi, 

 Yangın korunmasına toplumun katılımını 

 Gelişmekte olan ülkelere yerel koşullara adapte edilecek yangın yönetiminin 

gönüllü rehberliği için stratejik faaliyet ve prensiplerin uygulanması konusunda 

odaklanan mevcut fona katkı sağlamaya davet eder. 
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22. Komite FAO‟yu ülkeler arasında yangınlar konusunda bilgi ve tecrübe paylaşımını 

sağlayan tüm bölgesel ve uluslar arası işbirliği gelişimini sağlayan faaliyetleri geliştirme 

konusunda cesaretlendirir. 

c) İklim Değişikliği Kapsamında Orman Ve Su 

23. Komite ülkeleri ilgili uluslar arası girişimlerin konuya ilişkin çalışmalarını dikkate alarak 

orman ve su konusundaki çalışmalarını arttırmayı tavsiye eder. 

24. Komite ülkelere ormanların sağladığı çevresel hizmetlerin fiyatlandırılması gibi finansal 

mekanizmalar ve orman ve su ile işkili konulara daha fazla önem vermeye davet eder. 

25. Komite ayrıca ülkelere iklim değişikliği müzakerelerinde orman ve su konularını 

düşünmeye ve bölgesel ve ulusal düzeydeki planlama süreçlerinde bütünleşik bir yaklaşım 

geliştirmeye davet eder. 

26.Komite FAO‟nun orman ve su konusundaki raporunu memnuniyetler karşılar ve FAO‟nun 

orman, su ve toprakla ilgili özellikle kurak ve yarı kurak alanlara ve iklim değişikliğine 

odaklanarak nehirlerde dahil olmak üzere havza bazında çökelme sonucunda dolan barajlar 

gibi  kritik konularda bilgi eksikliği, deneyimlerden öğrenilenler konularında incelemelere 

devam etmesini ve FAO‟nun bu alanlarda üye ülkelere verdiği teknik desteğe devam etmesini 

rica eder. 

27.Komite FAO‟dan sınır aşan konular da dahil olmak üzere orman ve su yönetimine ilişkin 

kurumsal düzenlemelerdeki bilgi ve tecrübe paylaşımını kolaylaştırmasını tavsiye eder. 

28. Komite;  sürdürülebilir orman yönetim finansmanı sağlamada ekonomik temellerini 

genişletmek ve çeşitlendirmek için, ülkelere mevcut deneyimlerden ve derslerden tam olarak 

faydalanmaları önerisinde bulunmuştur. 

29. Komite; kamu ve özel sektörün finansman desteğini güçlendirmek için,  ortaya konulan 

ulusal çabaları aşağıdaki noktalara önem vererek FAO‟nun desteklemesini istemiştir.  

 Gerekli kurumsal kapasiteyi ve enformasyon paylaşımını artırma, 
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 Ulusal ormancılık programları gibi mekanizmalarla, uygulanabilir ulusal orman finansman 

stratejilerini geliştirme, 

 Ulusal sürdürülebilir kalkınma planlarında ve stratejilerinde sürdürülebilir orman 

yönetimini devam ettirme, ulusal ormancılık kalkınma fonları gibi yenilikçi 

mekanizmaların oluşturulmasına yardımcı olmak ve Birleşmiş Milletler çerçevesi 

içerisinde düşünülen kalkınma için yenilikçi finansman çeşitlerini araştırma 

30.Komite; FAO‟dan orman finansmanı konusunda CPF üyeleriyle iş birliği yapması ve 

Birleşmiş Milletler Ormancılık Forumu Uzman Grubunun orman finansmanı konusundaki 

çalışmasını desteklemesi ricasında bulunmuştur. 

(b) Orman İdaresi 

31. Komite; ormansızlaşma ve orman bozulmasını azaltma, yerel yasaları ihlal eden orman 

sektöründeki yasa dışı faaliyetleri azaltmayı ve arazi ve kaynak kullanım hakkı güvenliği 

sağlamayı içeren sürdürülebilir orman yönetimini gerçekleştirmek için ülkeleri diğer 

sektörlerle işbirliği içerisinde orman idaresinde karşılaşılan zorluklarla başa çıkma çabalarını 

artırmaya davet etmiştir. 

32. Komite; FAO‟nun,  ülkeleri yerel orman yasası uygulamasında ve orman idaresindeki 

hedeflerini güçlendirme konusunda desteklemesi gerektiğini belirtmiştir. Özellikle şu 

konularda destek istemiştir: 

 Ormancılıkta idare durumunu izleme ve değerlendirme,  

 Orman yasası uygulamasını da içeren, ormancılık politikası geliştirilmesi ve uygulaması 

için kurumsal kapasiteyi kuvvetlendirme, 

 Ülkenin deneyimlerine dayanan orman arazi kullanım reformu için seçenekler geliştirme 

ve orman idaresini geliştirmek için bir platform olan ulusal ormancılık programları gibi 

programlama süreçlerini güçlendirme 

33.Komite; FAO‟ya,  ülke düzeyinde sosyo-ekonomik ve kurumsal göstergelerin 

değerlendirilmesi ve izlenmesi adına analitik bir çerçeve sunmak için, mevcut kriter ve 
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gösterge süreçlerini içeren bölgesel girişimlerini, ülkelerle ve diğer uluslararası örgütlerle 

yaptığı ortak çalışmasını göz önünde bulundurmasını önermiştir. 

(c) REDD+’sı da kapsayan ortaya çıkan yeni fırsatlar ve iklim değişikliği kapsamında 

karşılaşılan zorluklar 

34.Komite;  REDD+,  iklim değişikliği uyumu ve hafifletilmesi kapsamında,  FAO‟nun 

aşağıda belirtilen karşılaştırmalı üstünlüğüne odaklanarak, ülkelerin orman dışındaki ağaçların 

ve ormanların potansiyel katkılarına önem verme ve bu katkılardan faydalanma çabalarına 

FAO‟nun yardımcı olmasını istemiştir: 

1) ormanın ulusal iklim değişikliği stratejilerine entegre edilmesi 

 İklim değişikliği gereksinimlerine daha iyi cevap vermek için, sürdürülebilir orman 

yönetimi ulusal orman finansman stratejilerini kapsayan orman politikalarını ve ulusal 

ormancılık programlarını bir daha gözden geçirilmesinde ve bunların uyarlanmasında 

ülkelere yardım etmek, 

 Orman idaresindeki yeni eğilimlerin izlenmesine ve değerlendirilmesine yardımcı olmak. 

2) orman bağlantılı iklim değişikliğinde enformasyon alış verişi ve işbirliğini 

güçlendirmek 

 Ormanlar ve iklim değişikliği konusunda teknik bilgi ve politikayla ilgili bilgiyi 

sağlamak, 

 Bölgesel ormancılık komisyonları ve diğer ortaklarla işbirliği içerisinde orman ve 

iklim değişikliği konusunda bölgesel işbirliğini teşvik etmek. 

3)orman ve iklim değişikliğiyle ilgili izleme yapılmasını desteklemek 

 Çok amaçlı orman izleme ve değerlendirmesi için ülke kapasitesini güçlendirmek, 

 Yol gösterici kılavuzu, ormanın çok amaçlı izlenmesi ve değerlendirilmesi için uyumlu 

hale getirmek, 
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 Çevresel, bölgesel ve evrensel düzeyde orman rejimi konusunda ve ormanın bozulmasına 

ve ormansızlaşmaya neden olan yeni eğilimler hakkında evrensel bir uzaktan algılama 

anketiyle enformasyon toplamak ve oluşturmak, 

 FAO‟nun UN-REDD programına ve iklimle ilgili diğer girişimlere katılımını düşünerek, 

FAO‟nun karşılaştırmalı üstünlüğünün olduğu alanlarda kapasite geliştirilmesine yardımcı 

olmak, 

4)iklim uyumu ve etkilerinin hafifletilmesini kolaylaştırmak için orman yönetiminde 

gerçekleştirilen en iyi uygulamaları uygulamak 

 mevcut kılavuzun ulusal koşullara uyarlanması için ülke kapasitesinin güçlendirmek, 

 iklim değişikliği uyumu ve hafifletilmesi kapsamında, sürdürülebilir orman yönetimindeki 

en iyi deneyim ve en iyi uygulamanın kullanılması için ülke kapasitesini kuvvetlendirmek, 

 iklim değişikliği uyumu ve hafifletilmesinde  en iyi uygulamaların paylaşılması için 

iletişim ağını güçlendirmek 

5)orman yutaklarının yayılmasına ve ormansızlaşma ve orman bozulmasının ana 

nedenlerine bağlı olan kısıtlamaların üstesinden gelme 

 arazi kullanım planlaması konularını açığa kavuşturmak, arazi ve orman kullanım hakkı 

düzenlemeleri konusunda ülkelere talepleri doğrultusunda yardımcı olmak, 

 REDD+ ve iklim değişikliği uyumu ve hafifletilesi stratejilerinin ulusal bütçe ve 

finansman sağlama süreçlerine dahil edilmesine yardım etmek, 

 REDD+‟sı ekosistemin diğer ödemelerine entegre etmek için fırsatların değerlendirilmesi 

ve geliştirilmesi, 

 yerel kuruluşları içine almaya yardımcı olacak metot ve araçları geliştirmek ve hafifletme 

eylemlerinden ilgili paydaşlara karların eşit dağılımı temin etmek, 
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 ormancılık hafifletme ve uyum ile ilgili tartışmalarda orman ürünleri endüstrisini, diğer 

sektörlerin ve politika alanlarını içine almak, 

35.Komite; iklim değişikliği ve orman ekosistem dayanıklılığı ilgili belirli ihtiyaçları ve 

kapasite düzeyini düşünmek üzere bölgesel ormancılık kuruluşlarını, ülkeler arasındaki 

tecrübe alış verişini artırmaya ve çalışmaları hakkında COFO‟ya rapor vermeye davet 

etmiştir. 

 FAO Örgütlerinin Kararları ve Önerileri  

36. Komite; Yakın Doğu Ormancılık ve Mera  Komisyonundan, koordinasyon ve işbirliğini 

artırmak amacıyla, bölgede ormancılık ve mera faaliyetleriyle meşgul olan ilgili örgütlerin 

çalışmalarının yeniden gözden geçirmelerini ve bulguları hakkında COFO‟nun gelecekteki 

oturumuna rapor vermelerini istemiştir. 

37. Komite; Ekler 1‟de ana hatlarıyla belirtildiği gibi prosedür kurallarındaki değişiklikleri 

kabul etmiştir. 

38. Komite; Yürütme Komisyonuyla istişare ederek sekretaryanın, 2012‟de 21. oturumunda 

değerlendirmek üzere 2012-2015 Çok Yıllık Çalışma Program taslağı hazırlamasını istemiştir. 

39. Komite; Tarımcılık Komitesinin 22. Oturum tartışmalarını hatırlatmış ve orman altı 

tarımcılık(agro-forestry), toprak ve suyu kapsayan ilgili bütün alanlarda sektörler arası 

yaklaşımı güçlendirmek için daha yakın bir işbirliği çağrısında bulunmuştur. 

40. Komite;  FAO‟nun Orman Genetik Kaynakları Uzman Panelini devam ettirmesini ve 

Orman Genetik Kaynakları konulu yeni kurulmuş olan Hükümetler arası Teknik Çalışma 

Grubuyla etkili ve verimli bir koordinasyon çalışmasını temin etmesini önermiştir.  

Ormancılıkta FAO için Program Öncelikleri 

41. Komite, ortaya çıkan meseleleri, ana değerlendirmeler, ortak üstlenilen değerlendirme ve 

iş maliyetini göz önünde bulundurarak, ileriki öncelikler dokümantasyonunun önerilmiş önem  

alanlarını daha açık bir şekilde belirtmesi gerektiğini söylemiştir. İşlevsel sonuç göstergeleri 

Kurumun performansına odaklanmalıdır. 
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42. Komite, önceliklerle ilgili tamamlayıcı enformasyonun bölgesel, alt bölgesel ve ulusal 

düzeyde tanımlandığını kabul etmiştir. 

43.Komite;  bilhassa kısıtlı kaynaklar göz önünde bulundurulduğunda FAO‟ya öncelikler ve 

önem alanları konusunda bir kılavuz sağlanmasının önemini vurgulamıştır. 

44. FAO‟nun güç alanlarını göz önüne alarak, 2012-2013 Stratejik Hedef E‟nin İşlevsel 

Sonucu için aşağıdaki önem alanlarını önermiştir: 

1)EO2 altında, ormanları ve ormancılığı etkileyen politika ve uygulamalar belirtilen zaman 

içinde ve güvenilir bilgiye dayanmalıdır. 

 Küresel Orman Kaynakları Değerlendirme Programını geliştirmek, önemli-kilit 

parametreler için sağlam değerlendirmeler sağlama konusunda ülkelere kapasitelerini 

güçlendirmede yardımcı olmak ve ormanı uzaktan algılama için ülkelerin 

standartlaştırılmış ürünlere ve araçlara ulaşımını kolaylaştırmak. 

 Ulusal Orman İnceleme ve Değerlendirmelerin hazırlanmasında ve benzeri uygun 

metodolojilerin geliştirilmesinde ülkelere destek vermek. 

2)EO2 altında, ormanı ve ormancılığı etkileyen politika ve uygulamalar ulusla arası işbirliği 

ve müzakereleri ile pekiştirilir. 

 Ülke temsilcilerinin görüş ve katılımını artırmak için COFO‟yu ve COFO‟nun bölgesel 

ormancılık komisyonlarıyla olan bağlarını güçlendirmek.  

 CPF üyeleri arasında işbirliğini ve koordinasyonu güçlendirmek ve çeşitli uluslararası 

süreçlerde  ulusal rapor vermeyi güçlendirmek. 

 Mevcut ormancılık finansmanın etkisini artırmayı ve REDD gibi sürdürülebilir orman 

yönetim karlarının ortaya çıkan finansman fırsatlarının artırılmasını da kapsayan 

sürdürülebilir orman yönetimi ve gelişmekte olan ülkelerde kapasite geliştirmek için 

bütün kaynaklardan finansman artırmak amacıyla CPF ortaklarıyla birlikte çalışmak. 
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3) EO3 altında- ormanı idare eden kurumlar güçlendirilir, karar verme aşaması geliştirilir ve 

orman paydaşları ormancılık politikalarına ve orman yasasına dahil edilir. Böylece ormancılık 

ve orman sektöründe yatırıma fırsat veren bir ortam geliştirilir. Ormancılık ve diğer arazi 

kullanımları arasındaki keşişim noktaları düşünüldüğünde, ormancılık ulusal kalkınma 

planlarına ve süreçlerine daha iyi entegre edilir. 

 sektörler arası birleşmeye vurgu yaparak, kapsayıcı ve katılımcı ulusal ormancılık 

programlarını ve sürdürülebilir orman yönetimi finansman stratejilerini geliştirmek ve 

uygulamak konusunda ülkelere destek vermek. 

 Ormancılıkta, kullanım hakkı düzenlemeleri gibi engelleri ele alarak, müşterek ormancılık 

ve diğer katılımcı yaklaşımları desteklemek. 

 Ormancılık eğitimi dahil, kamu ormancılık kurumlarına sağladıkları hizmetleri daha da 

güçlendirmek konusunda yardımcı olmak. 

 orman idaresini daha iyi hale getirmek amacıyla yenilikçi yaklaşımları geliştirmek için 

ülkelere destek vermek. 

 kapasite geliştirme ve bilgi paylaşımını içeren etkili ulusal ormancılık programlarını 

desteklemek. 

 Ulusal Ormancılık Programına ev sahipliği yapmak ve onu desteklemek. 

4) EO4 altında- ormansızlaşma ve orman bozulması  azaltılarak, ormanın ve ağaçların halkın 

geçimine , iklim değişikliği uyumu ve hafifletilmesine katkıda bulunarak, ormanların ve 

ağaçların sürdürülebilir yönetimi geniş bir şekilde uygulanıyor. 

 Özellikle iklim değişikliği kapsamında, ormanın çok amaçlı işlevlerinin ve ormana olan 

taleplerin altını çizerek, daha geniş bir alanda ormanların ve ağaçların sürdürülebilir 

yönetimi için bakış açısını genişletmek ve kullanılan araçları geliştirmek.  
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 Öncelik meseleleriyle ilgili en iyi uygulama kılavuzunu geliştirmek ve alan uygulamasına 

doğru ülkelerin kapasitelerini güçlendirmek amacıyla mevcut kılavuzu yeniden gözden 

geçirmek ve uygulamak.  

 Sürdürülebilir orman yönetimi, peyzaj tesisi, model ormanlar, REDD+ ve diğer bölgesel 

ve uluslar arası ortaklıklara katılmak konusunda ülkelere yardımcı olmak. 

5)EO5 altında- ormanın sosyal ve ekonomik değerleri, ormanların ve ağaçların geçim sağlama 

faydaları güçlendirilir. Orman ürünleri ve orman hizmetleri pazarları ormanı ekonomik olarak 

daha uygun bir arazi kullanım seçeneği yapar. 

 Yoksul toplumlara vurgu yaparak geçim kaynaklarını geliştirmek için, sürdürülebilir 

yönetilen kereste ve kereste dışı ürün pazarlarına toplumların ulaşımını sağlamak 

amacıyla ülkelere kapasite geliştirmelerinde yardım etmek. 

 Ormanın sahip olduğu değerleri, ürünleri ve hizmetleri artırmak amacıyla kullanılan 

araçları ve metotları yaymak. 

 Daha yeşil bir ekonomiyi ve sürdürülebilir kalkınmayı geliştirmek için ormanın rolünü 

güçlendirmek. 

6) EO6 altında- ormanın ve orman dışındaki ağaçların çevresel değerleri daha iyi anlaşılır; 

orman biyolojik çeşitliliğini ve genetik kaynaklarını muhafaza etme, iklim değişikliği uyumu 

ve hafifletilmesi, bozulmuş arazilerin iyileştirilmesi, su ve vahşi yaşam yönetimi gibi birçok 

strateji etkili bir şekilde uygulanmaktadır. 

 iklim değişikliği mülahazalarını ormancılık politikası ve amenajman uygulamalarına 

entegre etmek için ülkelere yardımcı olmak. 

 çevresel hizmetlerin ödemeleri gibi yenilikçi ekonomik mekanizmalara ve kurumsal 

gelişime ve politika gelişimine odaklanarak, su havzaları yönetiminde işbirliği ve ortaklık 

geliştirme çabalarını artırmak. 
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 çölleşmeyle savaşmada ve bozulmuş arazilerin iyileştirilmesinde, ağaçlandırılmasında ve 

tesisinde ülkelere destek vermek. 

 sürdürülebilir kırsal kalkınma ve iklim değişikliği uyumunda önemli bir katkı sağlayan  

ormanların muhafaza edilmesi, sürdürülebilir yönetimi ve iyileştirilmesi için stratejik 

ortaklık geliştirme amacıyla ortaya konulan bölgesel çabaları desteklemek. 

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMADA ORMANLARIN ROLÜNÜN ANLATILMASI-  

ULUSLARARASI ORMAN YILI (2011) (madde 9) 

45. Komite;  ormanların daha kapsamlı kalkınma stratejilerine daha iyi bir şekilde entegre 

edilmesi için ülkelerin harekete geçmelerini tavsiye etmiştir. 

46. Komite; ülkelere, FAO‟ya ve diğer davetli uluslararası örgütlere, evrensel düzeyde 

sürdürülebilir kalkınmada, ormanların ve sürdürülebilir yönetimin varlığını artırmalarını 

şiddetle tavsiye etmiştir. Aşağıdaki noktalara dikkat ederek: 

 UNFF‟nin 9. Oturumunda ve Rio+20 Çevre ve Kalkınma Zirvesinde ormanların evrensel 

kalkınma gündemine olan katkılarının önemini vurgulama, 

 Sürdürülebilir orman yönetimini kalkınma stratejilerine entegre etme ve ; 

 2011 Uluslararası Orman Yılına aktif olarak katılma; 

 Uluslararası orman gününün gözlem fikri ve profilinin güçlendirilmesini göz önünde 

bulundurma; 

47) Komite;  CPF üye örgütlerinin yönetim kurulu üyeleri olarak ülkelere, orman meselelerin 

ve ormancılıkla ilgili endişelerin bu örgütlerin uygun bulunan yerlerde çalışma 

programlarında öncelik vermelerine ön ayak olmuştur. 

48) Komite; aşağıdaki noktaları dikkate alarak, FAO‟dan sürdürülebilir orman yönetimini 

daha iyi hale getirmek için ortaya koyduğu çabaları artırmasını istemiştir:  

 Sürdürülebilir kalkınma ve özellikle Milenyum Kalkınma Hedeflerini yerine getirmede 

ormanların ve sürdürülebilir orman yönetiminin rolünü daha iyi açıklama; 
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 Malların ve hizmetlerin miktarını belirlemek ve tam olarak bir değer vermek amacıyla 

araçları geliştirme ve böylece sosyal ve ekonomik ana hedeflerin ve amaçların 

gerçekleşmesinde ormanın katkısını anlaşılmasını sağlama; 

 Ulusal ormancılık programlarının güncellenmesi ve geliştirilmesini destekleme ve 

ülkelerin bu programları ulusal sürdürülebilir kalkınma stratejilerine entegre etme 

çabalarına yardımcı olma; 

 Sektörler arası işbirliğinin, politika ve program koordinasyonunun etkili ve ileriye dönük 

bir iletişim sayesinde artırılmasına yardım etme ; 

 Uluslararası Orman Yılı ve RİO+20 Zirvesi iletişim faaliyetlerinde sunulan fırsatlar 

üzerine yenilerini ekleme. 

49) Birliktelik ve işbirliğini artırmak için Komite; iletişim stratejileri geliştirmede,  bu strateji 

uygulamalarına danışmanlık yapmada ve ormanlar üzerine kamu ilgisinin sürekliliği için 

yaklaşımlar geliştirmede, üye ulusları ve FAO yu desteklemek amacıyla bölgesel girişimler 

üzerine yapılandırılarak, FAO‟nun ormancılık iletişimi üzerine uluslararası iletişim ağını 

desteklemesi gerektiğini savunmaktadır. 

50) Komite;  CPF‟yi ormancılık iletişimiyle ilgili faaliyetlerini artırmaya davet etmiştir. 

13. Dünya Ormancılık Kongresinin Sonuçları ve 14.Dünya Ormancılık Kongresi 

Hazırlıkları(2015) (madde 10) 

51) Komite,  Arjantin‟in sunduğu 14. Dünya Ormancılık Kongre raporunu takdirle 

karşılamıştır. Raporda, Kongrenin bir çok yüksek düzey delegenin de yer aldığı 7000 

katılımcı arasında deneyim alış verişi için bir ortam sağladığını belirtilmiştir.  

52) Komite; Hindistan ve Güney Afrika‟nın gelecekteki kongreye ev sahipliği yapma isteği ve 

onların yüksek başvuru kaliteleri üzerine yorum yapmıştır. 

53) Komite;  bazı delegelerin daha önce Dünya Ormancılık Kongresinin Afrika kıtasında 

gerçekleşmediğinin farkında olduklarını ve ilk kongrenin bu kıtada olabileceğini belirterek, 

Konseyin son karar için bu başvurular üzerinde düşünmesi önermiştir.  
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Ek-5 

Sayın BELEN,  

FAO Ormancılık Komitesi 20. Oturumu ve 2. Dünya Orman Haftasının ardından ben ve FAO 

Ormancılık bölümü personeli, 2010 yılı 4-8 Ekim haftası boyunca aldığımız önemli tavsiye ve 

rehberliklerle önemli yol aldık.  

 

Öncelikle, FAO ve çeşitli resmi ve paralel etkinliklere katılım sağlayan 620 den fazla 

katılımcı adına, “İklim Değişikliğinde Orman ve Su” konulu sunumunuzla sağladığınız katkı 

için, en içten teşekkür ve takdirlerimizi sunuyorum.  

Bildiğiniz gibi, Dünya Orman Haftası “Ormanlar ve Sürdürülebilir Kalkınma” konusu 

üzerinde yoğunlaştı. Buna bağlı olarak, tüm yönleriyle ele alınacak anahtar paradigmanın 

tartışması ve uyumlu fırsatların araştırılmasına yönelik tartışmalar için olanakları aradık. 

Resmi ve gayri resmi aldığımız geribildirimlerden, fikir ve görüşlerin, Küresel ormancılık 

sektörüyle ilgili faaliyetlerimizde bugün ve gelecekteki sorunlarımıza destek sağlayacağından 

eminiz. Bu sürece olan katkılarınızdan dolayı çok müteşekkiriz.  

Başka bir vesileyle sizinle iş birliği yapmak umuduyla, işleriniz ve çalışmalarınızda başarılar 

diliyorum.  

 

Saygılarımızla tekrar teşekkür ediyorum.  

Edoardo ROJAS- Briales  

FAO Genel Müdür Yardımcısı  
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