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Uluslararası arenada ormancılıkla ilgili temel kurum 
olan Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ‘nün; 
ormancılıkla ilgili iki temel organı bulunmaktadır. Bu 
organlar; Dünya Ormancılık Kongresi (World Forestry 
Congress - WFC) ve Ormancılık Komitesi (Committe on 
Forestry - COFO) ‘dir

Dünya Ormancılık Kongresi her beş yılda farklı ülkelerde; 
Ormancılık Komitesi toplantıları ise her iki yılda bir, ge-
nellikle FAO’ nun merkezi Roma’ da, yapılmaktadır.

FAO COFO toplantılarında, FAO’ nun bölgesel komisyon-
ları ile birlikte, üzerinde çalışması gereken öncelikli konu-
lar belirlenmektedir. Bölgesel komisyonlarda ve COFO’ 
da çıkan kararlar dört yılda bir düzenlenen FAO Konsey 
toplantısında görüşülmektedir. 

COFO’ nun Roma’ daki genel merkezinde iki yılda bir 
düzenlenen bu oturumlarda, ortaya çıkan yeni politika-
ları ve teknik konuları belirlemek, çözümler aramak ve 
uygun adımlar atmak konusunda tavsiyede bulunmak 
üzere, ormancılık hizmetlerinden sorumlu üst düzey yet-
kililer bir araya gelmektedir. 

Uluslararası ormancılık sorunlarının düzenli bir şekilde 
gözden geçirilmesi ve bu sorunların değerlendirilmesi, 
çeşitli tavsiye ve raporlar yoluyla gerçekleştirilmektedir. 
Bunlar: FAO ormancılık çalışma programları ve bunların 
uygulanmasının gözden geçirilmesi; ormancılık alanında 
ve bunun uygulanması konusunda gelecekteki FAO or-
mancılık çalışma programıyla ilgili FAO Genel Müdürü’ne 
sunulan tavsiyeler; FAO Konseyi’nin bahsettiği ormancı-
lıkla ilgili özel konular hususunda değerlendirmeler ve 
tavsiyeler; ve Genel Müdür veya üye devletler ve FAO 
Konseyi’ne sunulan raporlardır. COFO’ daki üyelik, COFO’ 
nun çalışmasına katılmak isteyen bütün FAO üye devlet-
lerine açık bulunmaktadır.

KONUNUN EVVELİYATI1
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HAZIRLIK TOPLANTILARI

1 http://www.fao.org/forestry/cofo/en/
2 http://www.fao.org/forestry/cofo/78119/en/

FAO’nun ormancılık 
faaliyetleri ve önceliklerinin 
belirlendiği en yüksek 
organı olan Ormancılık 
Komitesi (Committe on 
Forestry - COFO)’ nin                                   
21. Oturumu,  24-28 Eylül 
2012 tarihlerinde Roma / 
İtalya’da gerçekleştirilmiştir.1

2.1. 17 Eylül 2012       
Tarihinde Yapılan 
Toplantı

Ormancılık Komitesi (COFO) 
21. Oturumu için 17 Eylül 
2012 tarihinde ÇEM Genel 
Müdür Yardımcısı İsmail 
BELEN başkanlığında hazırlık 
toplantısı düzenlenmiştir. 
Toplantıya; İsmail BELEN, 
Ümit TURHAN, Abdurrahman 
KÖK, Serdar YEGÜL, Mediha 
HALİLOĞLU ve R.Ertuğrul 
APAYDIN katılmıştır. 

Toplantıda; gerek Genel Kurul salonunda, gerekse “yan etkinlik” olarak 
birçok faaliyetin düzenleneceği program incelenmiştir. COFO 21. Otu-
rum programı, gündeme gelecek konular ile bu konulara ilişkin resmi do-
kümanlar incelenerek dokümanlarda yer alması uygun görülen konular 
ve oluşturulacak ülke görüşleri istişare edilmiştir.  Ayrıca, Türkiye olarak 
katılmamızda fayda görülen öncelikli yan toplantılar ve bu toplantılara 
kimlerin katılacağı belirlenmiştir. (Program bağlantıda2 yer almaktadır)

Foto 1:17 Eylül 2012 Tarihinde Yapılan 
Hazırlık Toplantısı

2
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2.2. 18 Eylül 2012 Tarihinde 
Yapılan Toplantı
18 Eylül 2012 tarihinde Orman 
ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşar 
Yardımcısı Dr. Mahir KÜÇÜK 
Başkanlığında ikinci hazırlık 
toplantısı düzenlenmiştir. 
Toplantıya; Dr. Mahir KÜÇÜK, 
İsmail BELEN, Mustafa YURDAER, 
Serdar YEGÜL, Ali TEMERİT, 
Abdurrahman KÖK, Ümit TURHAN, 
Belgin ÇAGDAŞ, Rahime POLAT 
ve R. Ertuğrul APAYDIN katılım 
sağlamıştır.

 

Toplantıda;

�� Yapılacak toplantı ve yan etkinliklere kimlerin katılacağı, 

�� Gerekli toplantılarda sunum yapılması ve görüş bildirilmesi için gerekli 
hazırlıkların yapılması,

�� Gıda güvenliği ve kırsal kalkınmaya destek (çam balı ormanlarının kurulumu) 
ve buna benzer çalışmaların geliştirilmesi,

�� 23.09.2012 tarihinde COFO Yönlendirme Komitesi toplantısına                                                           
Sn. Ali TEMERİT’in katılım sağlaması,

�� İkili görüşmeler yapılacak ülkelerle (özellikle Rusya ile) irtibat kurulması,

�� Roma Büyükelçiliği ile irtibat kurulması ve toplantı için ofis tahsis edilmesi ile 
Sn. Abdurrahman Kök’ün ilgilenmesi

�� Uluslararası kuruluşlarda Bakanlığımızın hangi konumda olduğuna dair bilgi 
toplanması ve

�� RİO dokümanlarının incelenmesi hususları görüşülmüştür.

Foto 2: 18 Eylül 2012 Tarihindeki COFO 
Hazırlık Toplantısı
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1. Oturum Açılışı

2. Gündemin Kabulü

3. Görevlilerin Seçimi ve Taslak Raporu 
Hazırlama Komitesinin Tayini

4. 2012 Dünya Ormanlarının Durumu

5. Rio+20 Çıktılarının Uygulamaya 
Aktarılması

6. Ormancılığın Sektörler arası 
Bağlantılarının Güçlendirilmesi

a. Tüm düzeylerde çevre ve arazi kullanım 
politikaları ile ormanların entegre edil-
mesi;

b. Ormanlar, ağaçlar ve insanların birlikte 
yaşadığı bir peyzaj: Kırsal kalkınma için 
zorunlu;

c. Sürdürülebilir orman yönetimi için fi-
nansal temellerin genişletilmesi: Odun 
ve odun dışı ürünler, hizmetler, yeni-
likler, piyasa, yatırımlar ve uluslararası 
araçlar; ve

d. İyi yönetişim ve daha iyi politikalar için 
sağlam bilgi.

COFO 21. OTURUMU GÜNDEMİ3
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7. COFO’nun 20. Oturumunun Önerilerinin Takip edilmesi

a. 2011 Uluslararası Orman Yılı deneyimleri ve ilerleme raporu;

b. Yakındoğu Bölgesi orman ve mera kurumlarının faaliyetlerinin 
gözden geçirilmesi;

c. Orman kaynaklarının değerlendirilmesi için uzun süreli stratejiler;

d. Yönetişim göstergelerinin ölçülmesi;

e. Vejetasyon yangınları üzerine geliştirilmiş çalışma; ve

f. 2012-2015 dönemi için COFO  çok yıllık çalışma programı.

8. Komite ile ilgili FAO Organlarının Kararları ve Önerileri

9. Ormancılıkta FAO için Program Öncelikleri

a. FAO’nun ormancılıktaki rolü ve çalışmasının stratejik 
değerlendirmesine ilişkin ana bulgular;

b. Stratejik çerçeve ve ormancılıkta FAO’nun program öncelikleri

10. Gelecek Oturumun Yeri ve Tarihi

11. Raporun Kabulü

12. Oturumun Kapatılması
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COFO 21. OTURUMU AÇILIŞI

FAO Ormancılık Komitesi 21. Oturumu, 24 Eylül 2012 
tarihinde İtalya’nın başkenti Roma’da başlamıştır. 
FAO’nun merkez binasında başlayan toplantı, 28 Ey-
lül 2012 Cuma gününe kadar devam etmiştir. 

COFO 21. Oturumu ve III. Dünya Orman Haftası açılı-
şı; üye ülkeler BM temsilcileri, uluslararası örgütler ve 
uluslararası sivil toplum örgütleri dâhil 500’ den fazla 
delegenin katılımı ile gerçekleşti.

Açılış konuşmasında FAO Genel Direktörü José Gra-
ziano da Silva, COFO Başkanı Sn. Aders lönnbland, 
Brezilya Çevre Bakanı  Izaebella Teixeira,  Bangladeş 
Halk Cumhuriyeti Çevre ve Orman Bakanı Dr. Hasan 
Mahmud, UNCCD Genel Sekreteri Luc Gnacadja, Bir-
leşmiş Milletler Avrupa Ekonomi Komisyonu Genel 
Sekreteri Sven Alkalaj ve Güney Afrika Tarım Orman-
cılık ve Su Bakanı Yardımcısı Dr. Pieter Willem Mulder 
söz almıştır.

4
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Konuşmacılar genel olarak; 

2012 Dünya Ormanlarının Durumu ra-
poruna atfen; ülkelerin ağaçlandırma 
programları ve ülke ekonomisi için bü-
tünleşmiş orman yönetimini vurgulamış 
ve örneğin  bölgesel ormanların önemi ile  
Sahra ve Sahel Büyük Yeşil Duvar Girişimi 
gibi hususlara değinmişlerdir.

FAO Genel Direktörü José Graziano da Sil-
va; yaklaşık 350 milyon insanın yoksulluk 
ve açlık çektiğini uzun vadede çözüm ola-
rak ormana dayalı tarım ve iş olanaklarının 
geliştirilmesi üzerinde durmuş ve bunun 
yanında; 

�� “Agroforestry” ile çiftçilere (ilaç, 
odun, meyve, yağ gibi) % 40’a ya-
kın fayda sağlanabileceğini; 

�� Dünyada açlığa sorun bulmak için 
kısa vadede değil sürdürülebilir çö-
zümlerin gerektiği;

�� Tarımda üretimi arttırabilmek için 
sürdürülebilir sosyal ormancılığın 
geliştirilmesi;

�� Kadınların, gençlerin, kırsal nüfu-
sun istihdamı ve üretim kaynakları-
na erişimin kolaylaştırılması;

�� Yerel, bölgesel ve ulusal bazda ta-
rım ve gıda sistemlerinin etkinleşti-
rilmesini 

�� Kriz ve ekonomik tehditler için kır-
sal kesimin direncinin arttırılması 
hususlarına değinilmiştir.

Foto 3: COFO 21. Oturumu ve
Dünya Orman Haftasının Açılışı
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Dünya Orman Haftası etkinliklerinde ise;

�� Her düzeyde çevre ve ara-
zi kullanım politikaları ile 
orman işletme politikaları-
nın birleştirilmesi;

�� Sürdürülebilir orman yö-
netimi için mali yatırım-
ların genişletilmesi, odun 
ve odun dışı ürünler, hiz-
metler, yenilikler, piyasa-
lar, yatırımlar, uluslararası 
çalışmaların uygun şekilde 
değerlendirilmesi;

�� Orman, ağaç ve insanın bir 
bütün olarak çalışmaların 
yapılması ve bunun kırsal kalkınma için önemli olduğu;

�� İyi bir politika ve yönetim için sağlıklı bir veri tabanının oluşturulması; üze-
rinde durulmuştur.

Brezilya Çevre Bakanı Izabella Teixeira; sürdürülebilir kalkınma için çevre koruma-
nın önemini belirtmiş ve:

�� Sürdürülebilir kalkınmada ormancılığın rolü; 

�� Açlık yetersiz beslenme ve yoksullukta ormanların rolü;

�� Doğal kaynakların kullanımı, korunması ile su, toprak ve biyoçeşitliliğin ko-
runması,

�� Toprak bozulumu ve çölleşme ile mücadelede, sürdürülebilir ormancılık ve 
tarımın katkısı konularına değinmiştir.

2015 yılında yapılacak olan Dünya Ormancılık Kongresi’nin hazırlıklarının başla-
tılması için işbirliği antlaşması imzalanmıştır. COFO 21. Oturumu, 28 Eylül 2012 
Cuma gününe kadar devam etmiştir.
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5.1.  Madde 5: Rio+20 Zirvesinin Sonucunun Hayata 
Geçirilmesi

Rio+20 20-22 Haziran 2012 de gerçekleştirilmiş Ve   7 ana temada 
odaklanmıştır .Bunlar:

♦♦ Ormanların; ilgili sektörlerle birlikte çalışması, ormanların 
sürdürülebilir geçim ve açlığı ortadan kaldırmada önemli bir katkısı 
olduğu; 

♦♦ Sürdürülebilir üretim ve tüketim, olumsuz çevresel atıkların en aza 
indirilmesi ve arazi mülkiyeti;

♦♦ Ormanla ilgili kurumların güçlendirilmesi orman yönetimi için 
kapasite ve hakların arttırılması;

♦♦ Yeşil ekonomiye katkıların en üst düzeye çıkarılması için çaba 
gösterilmesi; 

♦♦ UNUP - ITTO - REO gibi kuruluşların başkanlarının davet edilmesi 
gerektiği;

♦♦ Ormancılık ve tarım bağlantıları arttırılarak gıda güvenliği ortamlarının 
oluşturulması;

♦♦ Farklı orman tipleri için farklı uygulama yöntemleri geliştirilmesi;

♦♦ Orman ürünlerinin sürdürebilirliğini arttırmak için ülkelere analiz ve 
yardım sağlanması;

♦♦ Ülkeler ve uluslararası politikalarda sürdürülebilir kalkınma da 
ormanların sağladığı faydaları vurgulamak ve desteklemek için 
teşvikler geliştirilmesi hususları belirtilmiştir.

�� İş

�� Sürdürülebilir 
Kentler

�� Gıda Güvenliği ve 
Sürdürülebilir Tarım

�� Enerji

�� Su 

�� Okyanuslar

�� Afet Hazırlığı

TOPLANTI GÜNDEMİ VE DİLE 
GETİRİLEN KONU BAŞLIKLARI5
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5.2. Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Odun Enerjisi

5.3. Çevresel ve Toprak Kullanım Politikalarının
Tüm Orman Alanları ile Entegresi

Çevre ile ormanların entegresi ve her düzeyde arazi kullanım politikalarının doğal 
kaynak üzerinde artan baskısı dikkate alındığında;

�� Yükselen gıda ve enerji talebi;

�� Arazi ve diğer kaynakların, gerekli ihtiyacı karşılamadaki kıtlığı;

�� Değişen üretim deseni ve yapılar

�� Önemli bir risk faktörü olarak; iklim değişikliği konularında 

Orman Komite’si; ülkelerde odun enerjisi kapsamın-
da  sürdürülebilir kalkınma, modern yenilenebilir 
enerji hizmetlerini arttırma ve sürdürülebilir orman 
yönetimini güçlendirme için neler yapılabileceği 
üzerinde durmuş ve ayrıca aşağıdaki konulara vur-
gu yapılmıştır:

�� Sürdürülebilir orman yönetimi için ilgili 
sektör politikalarının geliştirilmesi;

�� Sürdürülebilir tüketim;

�� Geliştirilmiş bilgi ağı. 

Ayrıca, tüm Komite üyesi ülkeler aşağıdaki konular-
da FAO’ ya tavsiyede bulunmuştur:

�� Bilginin geliştirilmesi;

�� Bütüncül odun enerjisi için politikaların 
geliştirilmesi;

�� Sektörler arası iletişim ve işbirliği;

�� Ahşabın optimum kullanımı. 
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�� Arazi kullanım çalışmaları ve 
ormanların yönetim meka-
nizmasının nasıl güçlendiri-
leceği,

�� İklim değişikliğini ele alırken 
ormanların faydalarını arttır-
mak için neler yapılabilece-
ğine dair sorunlar konuşul-
muştur.

5.4. Orman, Ağaç ve İnsan: 
Kırsal Gelişim için Anahtar

Sektörel bir yaklaşımla ve tek yönlü 
çözümlerle gıda güvenliği, yoksullu-
ğun azaltılması ve doğal kaynak yö-
netimi çözülememiştir.

Problemlerin çözümü için birbiri ile 
bağlantılı olan sektörlerle entegre bir 
yaklaşımla aşağıdaki zorluklarla mü-
cadele edilmesi gereklidir

Çözüm olarak ise:

�� Arazi kullanıcılarının çıkar çatışmalarına 
karşı farklı düzeyde yönetim mekanizmala-
rının güçlendirilmesi;

�� Faydaları arttırmak için yeni ortak alanların 
üzerinde çalışılmalı ve kilit sektörlerin keş-
fedilmesi;

�� Ormanların ve ağaçların faydalarını arttır-
mak için iklim değişikliğine karşı uyumlu 
çeşitlerin seçilmesi,

�� Toplumun farklı grupları ile iletişim ve diya-
logun güçlendirilmesi;

�� Ormancılık, arazi kullanımı ve sektörler ara-
sındaki işbirliğini güçlendirilmesi;

�� Arazi ve ormancılık konularında gönüllü 
rehberlik yapılması;

�� Orman ve çiftlik tahsisi dâhil arazi kulla-
nımları arasında yönetim mekanizmaları-
nın güçlendirilmesi;

�� Geçim, gıda ve enerji güvenliği için sürdü-
rebilir katkının sağlanması;

�� Daha geniş arazi kullanım politikaları ile 
bölgesel düzeyde kurumlar ve sektörler 
arası diyalog kurulması ve işbirliği yapılma-
sı çözümleri önerilmiştir
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�� İlgili sektörler ile bağlantılı kurumların kurulması;

�� Mülkiyet haklarının dikkate alınması ve

�� Kırsal ve kentsel nüfusun birlikteliğinin sağlanması.

Bozulmuş arazilerin geri kazanımı kapsamında ise

�� Kırsal gelişime destek;

�� Orman restorasyonunda küresel ortaklık;

�� Uluslararası model orman oluşturulması 

�� İnsanlar için yaşam ortamları ve gıda güvenliği girişimi ele 
alınmalı.

�� Havza yönetimi;

�� Kurak alan yönetimi;

�� Entegre yangın yönetimi;

�� Agroforestry ve kentsel ormancılık; 

�� Akıllı iklim tarımı konularında FAO’ nun yeni Stratejik Çerçevesi 
ile yeni fırsatların bulunduğu göz ardı edilmemelidir.

Entegre bir peyzaj yaklaşımı ile sektörler arası işbirliği güçlendirilerek 
tarım, ormancılık, balıkçılık ve hayvancılık yönetimi sağlanmalıdır.

�� Dünyadaki peyzaj alanlarının ilgili sektörler arasında 
yararlanılabileceği maliyet analizleri derlemek ve 
belgelemek,

�� Bozuk alanların restorasyonu için ortakların işbirliğini 
sağlaması

�� Tarım ve diğer arazi kullanım sistemleri, uygun peyzaj 
yaklaşımı ve bunların entegrasyonunun sağlanması. Bu 
alanlarda sürdürülebilir yönetiminin oluşturulması.

�� Sektörler arası planlama, kurumsal gelişim ve uygulama 
kapasitelerinin gelişmesi için uygun programların  
sağlanması  hususlarında ise FAO ayrıca tavsiyelerde 
bulunmuştur.

�� Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü (ÇEM), 
Genel Müdür Yardımcısı İsmail BELEN konuşmacı olarak 
katılım sağlamıştır.  
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5.5. RFCs, SILVAMED, IPC, ACPWP 
İçeren İlerleme Raporları

Akdeniz Ormancılık Sorunları Komitesi’nin 
(SilvaMediterranean-SilvaMed);

•	 26 üyesi bulunmaktadır;

•	 Her 4 yılda bir olağan toplantı yapılır;

•	 Yürütme komitesi her yıl toplanır;

•	 Altı çalışma grubu vardır; 

•	 2012-2016 yılları arasında     
SilvaMed Başkanlığı Türkiye’ de 
bulunmaktadır; ve 

•	 17-21 Mart 2013 tarihinde Cezayir’in 
Tlemcen kentinde III. Akdeniz Orman 
Haftası düzenlenecektir.

Bölgelerin Sürdürülebilir Kalkınması için Akdeniz Ormanları: Küresel Değişimleri 
Azaltma ve Uyum Stratejileri teması önemli görülmektedir.

Ayrıca, Akdeniz Ormanları Stratejik Çerçevesi;

Mart 2013’e kadar hazırlanacak, Cezayir’de yapılacak III. Akdeniz Orman Haftası’nda 
tartışılacaktır. Çıkan sonuçlar, İstanbul’da, UNFF 10’ a sunulacaktır.

Silvamed Çalışma Grupları:

•♦ Orman Yangınları Çalışma Grubu;
•♦ Odun Dışı Orman Ürünleri Çalışma Grubu;
•♦ Akdeniz Ormanları Sürdürülebilir Kalkınma Çalışma Grubu
•♦ Orman Genetik Kaynak Çalışma Grubu (iklim değişikliğine uyum için genetik 

çeşitlilik kullanılmalıdır)
Silvamed Yeni çalışma grupları:

 � Kentsel ve Kent Kenarı Ormanlık Çalışma Grubu; (İtalya’nın liderliğinde 
kurulmuştur.)

 � Çölleşme ile Mücadele ve Kurak Alan Ormancılığı Çalışma Grubu; 
(Türkiye’nin - Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü liderliğinde 
kurulmuştur.)

Foto 4: 21Mart 2013 III. Akdeniz 
Orman Haftası
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TÜRKİYE HEYETİNCE
YAPILAN GÖRÜŞMELER VE
YAN ETKİNLİKLER

6.1.  24 Eylül 2012 Günü Akşamı Verilen Protokole
Katılım Sağlanması

24 Eylül 2012 günü akşamı Dr. Mahir KÜÇÜK ve İsmail BELEN, COFO tarafından 
verilen protokol yemeğine katılmıştır. Yemekte, Forest Europe toplantılarının FAO 
çatısı altında yürütülmesi ve UNNF 10’ un finansmanı konusunun öne çıkarılarak 
değerlendirilmesi konusunda Türkiye’nin de desteği istenmiştir.

6.2.  “Forests, Trees and 
People together in a Living 
Landscape; A Key to Rural 
Development”

“Peyzajda ormanlar, ağaçlar ve insanın 
birlikte yaşaması: kırsal gelişim için temel 
unsur” konulu oturumda, İsmail BELEN 
konuşmacı olarak katılarak, Türkiye 
Cumhuriyeti, Orman ve Su İşleri Ba-
kanlığı hakkında kısaca bilgi vermiştir. 
İsmail BELEN konuşmasında, odun dışı 
orman ürünlerinin (ODOÜ) önemini 
(çam fıstığı, mantar, keçiboynuzu, kes-
tane v.d.) ve gıda güvenliğinin sağla-
nabilmesinde ODOÜ’ nin önemli bir rol 
oynadığının altını çizmiştir.

Çam balının ülkemize ve arıcılıkla ge-
çinen aileler için önemli olduğunu ve 
maddi olarak büyük katkı sağladığını 
belirtmiştir.

6

Foto 5: Çam Balı oluşumu
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Oturum Kapsamında 

�� Ağaçlandırma seferberliği;

�� Kurak alanların restorasyo-
nu;

�� 28-31 Mayıs 2012’ de Kon-
ya’ da yapılan Kurak Alanla-
ra Dirençli Orman Arazile-
rinin İnşası konulu çalıştay;

�� 13-18 Haziran 2012 tarih-
leri arasında Ankara’ da ya-
pılan Çölleşme ile Mücade-
lede STK’ların Rolü konulu 
çalıştay; 

�� Ocak 2013’ de Senegal’ de 
yapılması planlanan çalış-
tay hakkında bilgi verilmiş 
ve ayrıca;

Ekosistem bütünlüğü - katılımcı ve fonksiyonel planlama, Türkiye’nin kent orman-
ları, model ormanlar ve orman ekosistemleri;

Sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve özel sektör ile yapılan çalışmalar Havza 
yönetiminde; su havzaları, barajlar tarımsal faaliyetler, yol yapımı ile ormancılık 
faaliyetlerinin bir bütün olarak planlanması.

Biyolojik çeşitliliğin korunması.

Yangın yönetiminde; yangınların genelinin insan kaynaklı olduğunu; biyolojik çe-
şitlilik, odun dışı orman ürünlerinin üretiminde işbirliği yapılması gerektiği konu-
larına değinilmiştir.

Özellikle çam balı konusunda ülkemizde yapılan faaliyetler katılımcıların özel ilgi-
sini çekmiştir.

Yalova’ da bulunan Model Orman, COFO katılımcılarının dikkatini çekmiştir. Bu 
konuda,  14-16 Kasım tarihinde ülkemizde yapılacak toplantıya katılım ve ilginin 
yüksek olması beklenmektedir.

Foto 6: Peyzajda Ormanlar, Ağaçlar ve İnsanın Birlikte 
Yaşaması Konulu Oturum

Foto 5: Çam Balı oluşumu
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6.3.  Silva Mediterranea Olağanüstü Toplantısı

“Olağanüstü Akdeniz Orman-
cılık Komitesi (Silvamed) Top-
lantısı” düzenlenmiştir. Top-
lantıya, İsmail BELEN başkanlık 
etmiştir. UNDP Türkiye Ofisi 
ve TİKA Akdeniz Ormancılığı 
İşbirliği Ortaklığı’ na imza atıl-
mıştır. Toplantıda, Ankara’ da 
düzenlenen “Çölleşme ile Mü-
cadelede STK’ ların Rolü” isimli 
çalıştay sonunda yayınlanan 
bildiri broşür olarak dağıtılmış-
tır. TİKA ve UNDP imzacı ortak 
olarak katılmıştır.

Ülkemizde TİKA Başkanı ve diğer yetkililerle yapılan bir dizi görüşmeler sonu-
cunda TİKA yetkilisi M. Belgin ÇAĞDAŞ, Türk heyeti ile birlikte COFO 21 Roma 
Toplantısı’na katılmıştır. Toplantı sonucunda yapılan imza töreni ile,  TİKA resmi 
olarak “ortak” statüsü kazanmıştır. Böylelikle bundan sonra yapılacak çalışmalarda, 
TİKA daha etkin bir rol oynaması sağlanmış olmaktadır.3 Toplantı sonrasıda FAO 
tarafından bülten  hazırlanmıştır.Bülten  ektedir.4 (EK :3)  

Foto 7: Silvamed Olağanüstü Toplantısı

3 http://foris.fao.org/meetings/download/_2012/extraordinary_session_of_the_committee_on_
mediterr/presentations/cofopresentationtemplateismailbelen.pdf
4 http://www.fao.org/forestry/34939-0c87fc119b7a269d9f44ac8c84a754e5b.pdf
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6.3.1. Son Zamanlarda Türkiye’de Organize Edilen Toplantılar

T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, FAO ve TİKA birlikte “Küresel İklim değişikliğine  
ve Kuraklığa Dayanıklı Orman Alanlarının İnşası” konulu Türkiye- Konya’ da 28-31 
Mayıs 2012 tarihleri arasında düzenlenen uluslararası bir Çalıştay ile 

T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, UNCCD ve TİKA işbirliğinde, “Çölleşme ile Mü-
cadele STK Rolü” konulu uluslararası bir çalıştay, 13-18 Haziran 2012 tarihleri 
arasında Ankara’da düzenlenmiştir. Çalıştaya, FAO temsilcisi katılım sağlamıştır. 
“Çölleşme ile Mücadele STK Rolü” başlıklı  Ankara Deklarasyonu 17 Haziran 2012 
tarihinde  kabul edilmiştir.

01-15 Ağustos 2012, tarihinde  Türkiye de 40. Uluslararası Ormancılık Öğrenci 
Sempozyumu (IFSS) düzenlenmiştir. 

6.3.2. Bakanlığımızca Yapılması Planlanan İşler

2015 yılında Güney Afrika’da yapılacak olan Dünya Ormancılık Kongresi sırasında 
Akdeniz Ormancılık Sorunları üzerine bir yan etkinlik düzenlenmesi .

TİKA ve T.C. Dışişleri Bakanlığı ile birlikte Çölleşme ile Mücadele Merkezi kurulması 
ve Asya da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı’nın gerçekleştirilmesi.

Türkiye de UNCCD Bölge Ofisi’nin kurulması.

TİKA’nın desteği ile Akdeniz ülkeleri arasında öğrenci ve işçi değişiminin sağlan-
ması.

İşbirliğinin geliştirilmesi gereken önemli kuruluşlar; UNFF, Afrika Birliği, Ekonomik 
İşbirliği Teşkilatı (ECO) ve İslam İşbirliği Teşkilatı, GIZ, UNDP, STK’lar, özel sektör ve 
üniversiteler.

6.3.3. CPMF (Collaborative Partnership on Mediterranean Forest)

Akdeniz Ormanları İşbirliği Ortaklığı’ na üye ülkeler, kapasitelerini güçlendir-
mek niyetindedir. Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Akdeniz Ormancılık Sorunları Komi-
tesi (SilvaMediterranea), silvamed sekreteryası, sürdürülebilir orman uygulama-
larını hızlandırmak için Güney Akdeniz bölgesinde iklim değişikliği kapsamında  
orman tabanlı ekosistemlerin oluşturulması ve destek faaliyetlerini koordine ede-
rek kararlaştırılan hedeflerin, beklenen sonuçlara göre ortak bir plan yapılmasını 
sağlamaktadır. İmzalanan metin ektedir.5 (EK:4)

Foto 7: Silvamed Olağanüstü Toplantısı

5 http://foris.fao.org/meetings/download/_2012/extraordinary_session_of_the_committee_on_
mediterr/misc_documents/cpmfversionenglishsigned25092012.pdf
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Bu ortaklıkta FAO ve SilvaMediterranea’ nın yanında aşağıdaki kuruluşlar da 
bulunmaktadır.

1. Agence Française de Développement / FondsFrançais

2. pourl’Environnement Mondial (AFD/FFEM)

3. Association Internationale Forêts Méditerranéennes (AIFM)

4. European Forest Institute - Mediterranean Regional Office (EFIMED)

5. Deutsche Gesellschaftfür Technische Zusammenarbeit (GTZ)

6. International Unionfor Conservation of Nature - Centrefor

7. Mediterranean Cooperation (IUCN - Med)

8. Ministère de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Pêche de France (MAAP)

9. Plan Bleu / Mediterranean Action Plan (PB/PAM)

10. World Wide Fund for Nature - Mediterranean Initiative (WWF-MedPO)

11. Office Nationaldes Forêts - International (ONF-I)

12. Mediterranean Model Forest Network (MMFN)

6.3.4. 2013 yılı sonu itiba-
riyle planlanan etkinlikler

•♦ 3-5 Ekim 2012: 
İstanbul’da EFI Yıllık 
Konferansı;

•♦ 13-16 Kasım2012: 
MMFN Sekreterliği ve 
Türkiye Orman Genel 
Müdürlüğü ile Birlikte 
(MedForum2012) 
düzenlenmesi;

•♦ 19-22 Kasım2012:            
3. CPMF İdari Komitesi;

•♦ Ocak 2013: Kurak alan 
ormancılığı konulu 
çalıştayın TİKA’nın 
desteği ile yapılması 
(Dakar, Senegal);

Foto 8: TİKA, “İmzacı Ortak” olarak katılmıştır
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•♦ 27 Ocak-1 Şubat 2013: 
Avrupa (INC-Forests3) 
Ormanlar üzerinde yasal 
olarak bağlayıcı anlaşma 
için Hükümetler arası 
Müzakere Komitesi 
(Üçüncü Oturum 
Antalya’da organize 
edilecek);

•♦ 17-21 Mart, 2013: 
Üçüncü Akdeniz 
Ormancılık Haftası 
(Tlemcen); 
8-19 Nisan 2013: 
Birleşmiş Milletler 
Orman Forumu              
10. Oturumu (UNFF 10)

Foto 9: UNDP “İmzacı Ortak” Olarak Katılmıştır
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6.4. The Excellence Factor: 
Inspirational organizational innovations

Orman politika sürecine üyelerin katkısını arttırmak kapsamında yapılan Yan etkin-
liğe İsmail BELEN konuşmacı olarak katılım sağlamıştır. Ormancılık kuruluşlarının 
sosyal değişimlere ve beklentilere göre ürün ve hizmetlerin uyumunun sağlanması 
konusu görüşülmüştür.

Bu uyumu sağlaması için yapılan çalışmalar kurumsallık düzeyinde ya da seçili üni-
teler düzeyinde çalışanların motivasyonunu sağlaması bilgi ve iletişim teknolojile-
rinin kullanılması, değişimlerin tespit edilmesi, yeni kaynaklarla finansal değişimin 
sağlanması diğer kamu kuruluşları ile özel sektörle paylaşımcılığın arttırılması üze-
rine konuşulmuştur.

6 http://www.unece.org.unecedev.colo.iway.ch/fileadmin/DAM/timber/other/COFO_ECE_FAO_side_
event_01.pdf
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6.5. The Forest Sector in a Green Economy in the ECE Region

ECE bölgesinde yeşil ekonomide Orman sektörü konulu yan etkinlikte ; Orman 
ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Dr. Mahir KÜÇÜK yaptığı sunumda; 
Bakanlığımız ve Bakanlığımız bünyesinde ülkemizde yapılan çalışmalar hak-
kında bilgi vermiş ve özellikle;

Yeşil ekonomide orman ürünleri çeşitliliğinin orman endüstrisindeki önemine; 

Sürdürülebilir orman yönetiminin anahtar bir strateji olduğuna, 

Sertifikalandırılmış orman alanlarının sürdürülebilir orman yönetimi için öne-
mine ve sürdürülebilir enerjinin sağlanmasında ormanların rolü ve biokütle 
olarak nasıl ısı ve elektriğe dönüştürülebileceği, nano teknoloji ve kâğıt mal-
zemelerin geri dönüşümleri hususlarına değinilmiştir.6

6 http://www.unece.org.unecedev.colo.iway.ch/fileadmin/DAM/timber/other/COFO_ECE_FAO_side_
event_01.pdf

Foto 10: The Forest Sector in a Green Economy
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UNECE/FAO
Forestry and Timber Section 

Taking Action:
The Forest Sector in a Green Economy

ECE Region
21st Committee on Forestry, Side Event

Wednesday, 26 September 2012, 14.15-16.00
FAO Rome, Mexico Room

How is the forest sector taking action for a Green Economy? This side event will introduce the 
ECE region Action Plan for the Forest Sector in a Green Economy, developed with the 
assistance of the UNECE/FAO Forestry and Timber Section. The Action Plan covers the whole 
ECE region, including 56 countries in the European Union, non-EU Western and Eastern 
Europe, South-East Europe and Commonwealth of Independent States (CIS) as well as North 
America. The program includes presentations and discussion about actions/activities taken at 
regional and country level. The target is to share the experience and lessons learned with 
other regions, as well as plan the way forward.

Provisional Agenda

14:15 Welcome Remarks, Paola Deda, UNECE/FAO Forestry and Timber Section
14:20 Opening Remarks, Rob Busink (Chair), Ministry of Agriculture, Nature and Food 
Quality, The Netherlands
14:25 The Action Plan for the Forest Sector in a Green Economy in the ECE Region,
Arnaud Brizay, UNECE/FAO Forestry and Timber Section
14:40 The Priority Actions for the Turkish Forest Sector, Mahir Kucuk, Ministry of 
Forestry and Water Affairs, Turkey
14:55 The Lviv Forum on Forests in a Green Economy (Eastern Europe, Northern and 
Central Asia), Christoph Dürr, Federal Office for the Environment, Switzerland
15:10 Boreal Forests in a Green Economy, Heikki Granholm, Ministry of Agriculture and 
Forestry, Finland
15.25 Discussion and Recommendations for Follow-up
15.50 Closing Remarks
16.00 Coffee

For more information contact: elina.warsta@fao.org                
www.unece.org/forests
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6.6. Building Forest 
Landscapes Resilient  to Global 
Change in Drylands

“Kurak Alanlarda iklim değişikliğine Di-
rençli Orman Peyzajlarının İnşası“ adlı 
bir yan etkinlik düzenlenmiştir. Yan et-
kinliğe İsmail BELEN başkanlık etmiştir. 
Yan etkinliğe, Afrika ülkelerinden yoğun 
katılım sağlanmıştır. “Çölleşme ile Müca-
delede STK’ların Rolü konulu çalıştay so-
nucu yayımlanan bildirge broşür halinde 
katılımcılara dağıtılmıştır.7

     Kurak alanlarda özellikle;

�� Su kıtlığı;

�� Toprak erozyonu;

�� Su tutma kapasitesinin düşük 
olduğu ;

�� Ormansızlaşma ve orman 
bozunumu (aşırı otlatma, yangın, 
diğer arazi kullanımları, yanlış 
yönetim),

�� Çölleşme,

�� Ulusal politikalarda önceliğinin 
olmaması,

�� Yoksulluk ve artan nüfus 

�� İklim değişikliği; hususları dile 
getirilmiştir.

7 http://www.cem.gov.tr/erozyon/Files/declaration.pdf

Foto 11: Kurak Alanlarda İklim Değişikliğine 
Dirençli Orman Peyzajlarının İnşası Konulu Yan 
Etkinlik
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Kurak alanların restorasyonun-
da; FAO üye ülkeleri, yerel ör-
gütler, uluslararası kurum ve 
kuruluşlarla işbirliği dile getiril-
miştir.

Kurak alanlarda ağaçlandırma, 
restorasyon programları ve 
projelerin yapılması sürecinde; 
FAO kurak alanlar restorasyon 
sistemi ve diğer bölge çalışma-
larından faydalanılması gerek-
mektedir.

Kurak alanların restorasyonun-
da başarı ve başarısızlık neden-
lerinin kapsamlı bir şekilde in-
celenmesi gerekmektedir. 

Kurak alanların restorasyonu 
kapsamında öncelikle;

�� Farklı kurak ve yarı kurak 
bölgesi bulunan ülkeler-
le deneyimlerin paylaşıl-
ması;

�� Başarı ve başarısızlık un-
surlarının belirlenmesi;

�� Yapılacak olan restoras-
yon izleme aracının ge-
liştirilmesi,

�� İşbirliği ve finansman 
olanakları hakkında bil-
gilendirme ve ileride ne-
ler yapılacağı hususları 
ele alınmalıdır.

8 http://foris.fao.org/meetings/download/_2012/building_forest_landscapes_resilient_to_global_
cha_1/misc_documents/drylandsrestoration_web.pdf

Kurak alanların restorasyonu ile ilgi-
li ilk çalıştay Mayıs 2012’ de Konya’da 
yapılmıştır. Ocak 2013’ de Türkiye’nin 
organizatörlüğünde Senegal’ de bir ça-
lıştay planlanmaktadır. Çalıştay sonrası; 
çalıştaydaki kazanımlar ve diğer kurak 
alanlara sahip ülkelerin deneyimlerini 
kapsayan bir rehber oluşturulacaktır. Bu 
rehber, UNFF 10 toplantısında katılımcı-
lara sunulacaktır.

Bunun haricinde kurak alanlardaki çalış-
maların takibi ve yeni yapılacak çalışma-
ların daha sistemli olabilmesini sağlamak 
için on-line bir sistem oluşturulacaktır. 
Bu sistem sayesinde farklı ülkelerden 
katılımcılar fikirlerini paylaşabilecek ve 
çalışma yapılması gereken bölgelere he-
men müdahale edilecektir.8
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Building forest landscapes resilient 
to global change in drylands

SIDE EVENT

FAO member countries recommended to develop operational guidelines for the restoration 
of degraded forest landscapes and lands under the difficult environmental and 
socio-economic conditions in arid and semi-arid zones, for the benefit of the local 
population. 

This side event will introduce to participants the Drylands Restoration Initiative launched by 
FAO together with its partners  to achieve this goal.
 

Objectives of the side event
• Introducing the Drylands Restoration Initiative; 
• Presenting the outcomes of the International workshop on “Building landscapes 

resilient to global change in drylands” organized in Konya, Turkey, May 2012; 
• Presenting the preliminary findings of  the analysis and guidelines on drylands 

restoration;  
• Gathering views and comments from participants on the process for the guidelines 

finalization and implementation. 

  

27 September 2012, Time: 13.00-14.30, Iran Room
Organizers: Turkish Ministry of Forestry and Water Affairs, FAO and the African Union Commission 
Languages: English and French 

Refreshments will be served after the closing of the event



31

Agenda

Welcome 
by Eduardo Mansur, FAO, Director, Forest Assessment, Management and Conservation Division.

Introduction 
by Chairperson – M. Ismail Belen, Deputy of General Director,  General Directorate of Combating 
Desertification and Erosion, and President of Silva Mediterranea.

Panel of  speakers: 
• Nora Berrahmouni, FAO: Introduction to the Drylands restoration Initiative
• Pedro Regato, FAO Consultant: Presentation of the preliminary findings of the analysis and 

guidelines on drylands restoration
• Almami Dampha, African Union Commission: Relevance of the guidelines to the implementation of 

the Great Green Wall for the Sahara and the Sahel initiative

Discussion

Contact: 
Nora Berrahmouni, 
email: nora.berrahmouni@fao.org
www.fao.org/forestry/aridzone/restoration

 

This document has been produced with the financial assistance of the European Union. The views expressed herein can in no way be taken to reflect the official opinion of the European Union
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6.7. Side-event on the third Mediterranean                    
Forest Week (III MFW)
‘III. Akdeniz Orman Haftası” isimli yan etkinlik de Cezayir’ 
de yapılması planlanan III. Akdeniz Orman Haftası ve Haf-
ta toplantı çıktılarının İstanbul’ da yapılacak UNFF 10’ a su-
nulması ile ilgili görüşmeler yapılmıştır ve bu toplantının 
düzenlenmesi için yapılması gerekenler tartışılmıştır.

Toplantıya, OGM’den Ümit TURHAN ve Abdurrahman KÖK 
katılım sağlamıştır. Açılış konuşmaları yapılmış, ormancılık 
haftası kutlamalarının 2010 yılında Antalya’da başlatılmış 
olmasına vurgu yapılarak ve Akdeniz ormancılık sorunla-
rının çözümüne yönelik önem ifade edilmiştir. 2013 yılı 
Tlemcen Cezayir de yapılacak olan III. Akdeniz  Orman 
Haftası “Sürdürülebilir Arazi Kalkınması Hizmetinde Ak-
deniz Ormanları : Küresel Değişimlere Uyum ve Zayıflıklar 
Nelerdir?” başlığında 16-21 Mart 2013 tarihleri arasında 
gerçekleştirileceği belirtilmiş olup program üzerinde gö-
rüşmeler yapılmıştır.

Ülkemiz adına taslak başlık olarak Toros dağları boyunca 
yapılacak sedir ve ardıç ağaçlandırmasının iklim deği-
şikliğinin olumsuz etkilerini azaltmaya etkisi konusunda 
sunum yapılması ve orman yangınları konusunda erken 
uyarı sisteminin tanıtılması, sunum poster ve film gösteri-
si şeklinde olabileceği önerilmiştir. 21 Mart 2013 Perşem-
be günkü taslak programının değiştirilmesi üzerine çalış-
malar yapılmıştır.

Toplantı gündeminde yapılacak oturumlara başkanlık 
edecek kişiler belirlenmiştir. Ev sahibi ülke Cezayir de, 
toplantı gündemine ilişkin bir film hazırlanması istenmiş 
bunda önemli kişilerin bulunması farkındalığı artıracağı-
na vurgu yapılmıştır. Davetli listeleri ile ilgili kimlerin davet 
edileceği hangi zarfların kullanılacağına karar verilmiştir. 

Haziran 2013 yılında İstanbul’ da yapılacak Birleşmiş Mil-
letler Ormancılık Forumu 10. Oturumunda III. Akdeniz 
Orman Haftasına ait bir sonuç çıktısının hazırlanmasının 
önemine vurgu yapılarak toplantı sonlandırılmıştır. 
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İKİLİ GÖRÜŞME YAPTIĞIMIZ
ÜLKELER

7.1. İrlandalı Yetkililerle 
Yapılan Görüşme

Görüşmede, İrlanda tarafı  İrlanda’nın Ocak 
2013’de AB Dönem Başkanı olacağından 
dolayı Ülkemizle etkili işbirliği sağlanması 
gerektiğini belirterek UNFF 10 oturumu  ko-
nusunda dönem başkanı olarak ülkemize 
her türlü yardımı yapacaklarını ifade ettiler.

Ayrıca İrlandalı yetkililer UNFF 10. Oturu-
mun’ nun  İstanbul’da yapılacak olmasından 
büyük memnuniyet duyduklarını, bu toplan-
tının, BM merkezi dışında yapılmasının bir 
başarı olduğunu dile getirdiler.

Foto 12: İrlandalı Yetkililerle
İkili Görüşme

7.2. Dünya Bankası Yetkilileri ile 
Yapılan Görüşme
Dünya Bankası uzmanları ile Türkiye dele-
gasyonu arasında yapılan ikili görüşmede 
Dünya Bankası yetkilileri Heyet Başkanımız 
Sayın Dr. Mahir KÜÇÜK’e Orman Genel Mü-
dürlüğü ile uzun zaman projeler kapsamın-
da işbirliği yapıldığı yeniden pek çok işbirliği 
ve ortak konular bulunduğunu ifade ettiler.

Türk tarafı yetkilileri, ülkemizin ormancılık 
konusunda engin deneyimlerinin olduğu ve 
yeni yapılanma ile ORKÖY ve odun dışı ürün-
ler gibi birimlerle OGM’ nin daha da güçlen-
diğini belirterek en kısa zamanda işbirliği 
yapmak amacıyla Dünya Bankası Yetkilileri 
ile bir araya gelinmesini önermişlerdir.

Foto 13: Dünya Bankası Yetkilileri 
ile Görüşmeler

7
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7.3. Kırgız Yetkilileri ile Yapılan Görüşmeler

Kırgızistan adına Ormancılık Birimi Müdürü Sabir ATADSANOV, iki ülke arasındaki 
iyi ilişkileri geliştirmeyi umduklarını söyleyerek; Türk ormancılarının kendilerine 
ceviz ve fıstıkçamı yetiştirme ile ilgili yardımcı olunmasını talep etmiştir. Kendi 
köylülerini bu alana çekmek istediklerini, bu ağaçların odunundan çok meyvesine 
önem verdiklerini, köylülerin kentlere göçlerine engel olmak istediklerini, bu ko-
nudaki gelişmelerden haberdar olmak istediklerini ve ıslah edilmiş ağaç ırklarının 
Kırgızistan’a taşıma isteklerini ifade etmişlerdir. Diğer taraftan, bazı ülkelerin en 
kötü ırkları Kırgızistan’a taşıdıklarını söylemiştir.

Ülkemiz adına, Müsteşar Yardımcımız Sayın Dr. Mahir KÜÇÜK, belirtilen konula-
ra yönelik ülkemizdeki uygulamaları anlatmıştır. Konuşmasında; şehirlere göçü 

Foto 14: Kırgız Yetkililerle Yapılan ikili Görüşmeler
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önlemek için devlet eliyle orman köylülerine bazı imkânları sunabileceğini be-
lirterek; Orman köylerinin etrafında bulunan uygun alanlarda devlet tarafından 
ikincil ürün veren ağaç ve meyve ağacı türleri ile örnek ağaçlandırmalar yapıp bu 
alanların en yakın orman köylülerine kura ile dağıtılabileceğini ve bu alanların 
koruma-bakım hizmetlerini yapan köylülerin elde edilen tüm ürünlerden yarar-
lanabileceğini belirtilmiştir. Türkiye’de Orman köylülerine çok düşük faizle sosyal 
ve ekonomik içerikli kredi verildiğini belirtmiştir. Yakacak odun ihtiyaçlarının ma-
liyet fiyatına karşılandığını, yılda ortalama 20.000 orman köylüsü ailelerine güneş 
enerjisi paneli verildiğini belirtmiştir. Ormancılık çalışmalarının ormanlarımıza ve 
orman köylüsüne daha etkin ve başarılı hizmetler sunma adına(ceviz ve fıstıkçamı 
gibi) eylem planına dönüştürüldüğünü sözlerine eklemiştir.

GEF5 projesinde, çölleşme ve her türlü ormancılık faaliyetlerinde, TİKA ile birlikte, 
ikili işbirliği için gereken adımların atılması önerisiyle görüşme sona ermiştir.

7.4. Senegal Yetkilileri ile 
Yapılan Görüşmeler
Bakanlığımız adına ÇEM Genel 
Müdür Yardımcısı İsmail BELEN 
Senegal yetkilileri ile görüşmede 
bulunmuştur. Görüşmeye FAO 
yetkilisi Nora BERRAHMOUNİ da 
eşlik etmiştir. Görüşmede, Mayıs 
2012’ de Türkiye / Konya’ da yapı-
lan kurak alanların restorasyonu 
çalıştayının ikinci aşaması olan 
ve Ocak 2013’ de Senegal’de ya-
pılması planlanan çalıştay hak-
kında görüş alışverişinde bulu-
nulmuştur.
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SONUÇ VE KANAAT

COFO’ nun 21. Oturumu toplantılarında Bakanlığımız ÇEM Genel Müdür-
lüğü ve diğer ilgili taraflar olarak etkin bir şekilde katılım sağlanmıştır. Çe-
şitli gündem başlıkları çerçevesinde özellikle aşağıda belirtilen konularda   
görüşler dile getirilmiştir:

1. WFW-event on “Forests, trees and people together in a living 
landscape: A key to rural development” 

2. Extraordinary Session of the Committee on Mediterranean 
Forestry Questions-Silva Mediterranea

3. CPMF (Collaborative Partnership On Mediterranean Forest)

4. The Excellence Factor: Inspirational organizational innovations

5. The Forest Sector in a Green Economy in the ECE Region

6. Building Resilient Forest Landscapes Resilient to Global Change 
in Drylands

7. Side-event on the third Mediterranean Forest Week (III MFW)

ÇEM Genel Müdürlüğü tarafından yan etkinlikler düzenlenmiş ve Bakanlı-
ğımızın görüşleri yan etkinliklerde dile getirilmiştir ve kapsamlı sunumlar 
yapılmıştır. 

Sürdürülebilir orman yönetimi; Doğal kaynak yönetiminin en önemli un-
surunu teşkil etmekte, etkin Peyzaj yönetiminin sağlanabilmesi için ilgili 
sektörler arası diyalog ve işbirliğini zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle or-
man, tarım, balıkçılık, hayvancılık, ve gıda güvenliği sorumlu taraflarının 
ulusal güç birliği ve diğer taraflar ve STK’lar ile işbirliği içinde COFO otu-
rumlarının ilgili gündem maddelerine ilişkin önerilerini önceden hazırla-
maları ve yan etkinlikler düzenlemek için entegre ve katılımcı yaklaşım-
larla işbirliği yapmaları, ulusal ormancılığımızın prestij kazanması yanında 
engin deneyimlerimizin tüm FAO üye ülkelerince itibar görmesi açısından 
önemli mütalaa edilmektedir .

8
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EKLER

9.1. EK 1: Intervention during COFO 21                                       
(27 September2012 - item 9.b)

Thank you Mr. Chairman

Our commend will be general but short. As we probably know that in sus-
tainable forest management, the smallest operation unit is compartment 
and even sub-compartment. Compartment or sub-compartment-vise 
management of the stands differs from watershed management perspec-
tive, which is a way forward the landscape approach.

We think that FAO Forestry should concentrate on watershed-vise man-
agement covering all integral parts of the nature to emphasize the forestry 
sector amongst other competing sectors.

We also think that FAO Strategic Objective drafting is rather technical is-
sue perceiving green economy approach and world trade interactions to 
optimize the natural resource in diversifying forest goods and ecosystem 
services in the support of predominantly private sector and international 
donor organizations with special attention to the restoration and rehabili-
tation in drylands.

Beside that we also recommend that assessment and monitoring of gov-
ernance on sustainable forest management be concerned in FAO Forestry 
priorities to help improve specifically public institutions.

Thank you very much. 

Ali TEMERİT on behalf of Turkish Delegation

Chair of NEFRC 20
General Directorate of Forestry
Ministry of Forestry and Water Affairs
The Republic of Turkey

9
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9.2. EK 2:Intervention during COFO 21                   
(24 September 2012 item 4)

Distinguished Chair,                                                                                       

Excellencies,

Distinguished Delegates, 

Ladies and Gentlemen,

Chairman, we would like to congratulate you for being selec-
ted as a chair of COFO. Also, I would like to extend my sincere 
thanks on behalf of Turkish Delegation to those who contri-
bute to the organization of the 21st. Session of the United Na-
tions Committee on Forestry. I strongly believe that this Con-
ference will bring important outputs to plan our economic, 
environmental and social future.  

I also wish to express my gratitude and thanks to FAO for its 
endless supports in forestry. In this context, we continue our 
activities for promoting the use of sustainable wood as an 
environmentally-friendly product and integrating green eco-
nomy into forests and forestry.  

In accordance with the international developments, Turkey 
initiated radical changes in forest management concept in 
2011 in order to increase the efficiency to better manage fo-
rest resources, to effectively protect forests as the source of 
biological diversity, to improve the forest-people relationship, 
to combat forest fires, and to protect the clean air and clean 
water resources.
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However, the efficiency and deve-
lopment of sustainable forest mana-
gement in this regard requires close 
cross-sector collaboration and an in-
tegrated landscape approach between 
the Parties of natural resources mana-
gement. 

On the other hand I would like to take 
this occasion to express that we would 
be honored to welcome you during 
the 10th. Session of the United Nations 
Forum on Forests to be held on 8-19 
April in 2013 in Istanbul,Turkey with 
the overall theme of “forests and eco-
nomic development.

To conclude, I hope that this meeting 
will bring acceptable and implemen-
table outputs for all the Parties. High-
lighting the necessity of disseminating 
the vital role of forests in achieving the 
Millennium Objectives, I wish that this 
meeting will be very fruitful. 

Thank you very much.   

Ali TEMERİT on behalf of Turkish 
Delegation

Chair of NEFRC 20
General Directorate of Forestry
Ministry of Forestry and Water Affairs
The Republic of Turkey
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9.3. EK 3: Silva Mediterranea Olağanüstü Toplantısı Sonrası
FAO Tarafından Yayınlanan Bülten

 
 
 

 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

News of Silva Mediterranea partners:  
The Steering Committee of the Collaborative 
Partnership on Mediterranean Forests will be held in 
Tlemcen, Algeria, from 19 to 22 November 2012.  

A workshop on prevention of forest fires in the 
Mediterranean region will be held in Batna, Algeria, 
from 3 to 6 December 2012. 

The third Mediterranean Forest Week will be held in 
Tlemcen, Algeria, from 17 to 21 March 2013. For 
more information: http://www.iii-med.forestweek.org  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
The third quarter of the year 2012 was especially 
intense for the Committee on Mediterranean Forestry 
Questions-Silva Mediterranea. 
 
A workshop of experts was organized to develop a 
Strategic Framework on Mediterranean Forests : policy 

orientations for integrated 
management of Mediterra-
nean forest ecosystems.  
 
The event was held in 
Chania (Crete) from 10 to 
13 September 2012 with the 
support of the International 
Centre for Advanced 

Mediterranean Agronomic Studies (CIHEAM). This 
workshop was part of the preparation of the Third 
Mediterranean Forest Week (III MFW), to be organized in 
Tlemcen (Algeria), where the main strategic lines proposed 
by the experts could be adopted (See article on page three 
dedicated to the expert workshop in Chania). 
 
The inception workshop and the first Steering 
Committee of the regional project funded by the French 
Global Environment Facility (FFEM) was held at FAO, 
Rome, from 18 to 21 September 2012. The project entitled 
“Maximize the production of goods and services by 
Mediterranean forest ecosystems in the context of global 
changes”, will be mainly implemented at the scale of the 
pilot sites proposed by partner countries. 
 
During this inception workshop, each partner country 
(Algeria, Lebanon, Morocco, Tunisia and Turkey) 
presented all potential pilot sites to the Steering 
Committee, which selected sites that better fulfill 
criteria for implementation of the various components.  
 
After this consultation, the final selection of pilot sites was 
confirmed and the first actions to be implemented before the 
next Steering Committee in Beirut, 23 - 25 April 2013, were 

approved by main partners 
(See article dedicated to 
this FFEM project Steering 
Committee).  
 
An extraordinary session 
of the Committee on 
Mediterranean Forestry 
Questions - Silva 

Mediterranea was held in Rome on September 25, 2012 
during the Committee on Forestry (COFO 2012, 24 - 28 
September 2012).  This meeting  was an  opportunity to 
inform   all  members   about   decisions  taken  in   Antalya, 

 
 
 
during the 21st formal session of Silva Mediterranea 
organized at the beginning of February 2012. This 
meeting was also an opportunity for Turkish 
representatives to propose the roadmap of their 
presidency for the period 2012 - 2016. Finally, this 
session was a chance for five new organizations to sign 
their membership to the Collaborative Partnership on 
Mediterranean Forests (CPMF). 
 

During the ceremony we had the pleasure of welcoming 
in the CPMF (i) the Turkish country office of the United 
Nations Programme for Development (UNDP), the 
International Centre for Advanced Mediterranean 
Agronomic Studies (CIHEAM), the Global Mechanism of 
the United Nations Convention to Combat Desertification 
(UNCCD), the Forest 
Technologic Centre of Catalonia 
(CTFC) and the Turkish 
Cooperation Agency (TIKA). 

Lastly, a regional training 
focused on wildfire causes 
and investigations post fires 
was held in Sabaudia, Italy, 
from 22 to 26 October 2012. 
This training, which was an 
activity in the context of Silva 
Mediterranea working group on forest fires, brought 
together participants from Northern Europe (Sweden), 
Southern Europe (Spain, France, Italy and Turkey) and 
North Africa (Algeria, Morocco, Tunisia and Lebanon). 
The training was jointly supported by the German 
Agency for International Cooperation (GIZ), the Italian 
Corpo Forestale dello Stato, FAO and the Joint Research 
Centre of the European Commission (See last article of 
this Newsletter dedicated to the training in Sabaudia).  

Ismail BELEN 
President of Silva Mediterranea Committee 

Deputy Director General at Ministry of Agriculture  
Department of Water Affairs and Forestry 
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       Newsletter  n°12: Events of third trimester 2012 
 

 

 
An extraordinary session of the Committee on Mediterranean Forestry Questions - Silva 
Mediterranea with five new organizations joining the CPMF (25 September 2012) 
 
An extraordinary session of the Committee on Mediterranean Forestry Questions - Silva Mediterranea was held 
in Rome on 25 September 2012 during the Committee on Forestry (COFO 2012, 24 - 28 September 2012). This 

session was an opportunity to share with members the main 
decisions made during the 21st formal session of Silva Mediterranea 
held in Antalya, Turkey at the beginning of February 2012.  
 
The secretariat of Silva Mediterranea highlighted several key 
regional initiatives such as: (i) the Collaborative Partnership on 
Mediterranean Forests (CPMF); (ii) the preparation of the first State of 
Mediterranean Forests (SoMF); (iii) the organization of the third 
Mediterranean Forest Week (III MFW) to be held in Tlemcen, Algeria, 
from 17 to 21 March 2013 and (iv) the current consultation on the 
Strategic Framework on Mediterranean Forests : policy orientations 
for integrated management of Mediterranean forests landscapes. 

 
The work plans 2012-2013 of the working groups of the Committee on Forestry Questions of Silva Mediterranea were 
briefly presented and the evaluation process of these Silva Mediterranea working groups, to be implemented by a high 
level panel of Experts by end of 2013, was shortly presented by the Secretariat. 
 
This meeting was also an opportunity for representatives of Turkey to propose a roadmap of their presidency for 
the period 2012 - 2016. This roadmap shows the commitment of the new Presidency in promoting the Committee on 
Mediterranean Forestry Questions - Silva Mediterranea. 
 
The President of Silva Mediterranea expressed his 
intention to focus the year 2013 on several events in 
order to promote current regional dynamics. He 
especially highlighted a major involvement in the 
organization of the III MFW in Tlemcen (17 - 21 March 2013) 
and the promotion of Mediterranean priorities during the 10th 
session of the United Nations Forum on Forests (UNFF 10) 
to be held in Istanbul from 8 to 19 April 2013. 
 
This short session of the Committee on Mediterranean 
Forestry Questions - Silva Mediterranea, was also an 
opportunity for five new members to sign the document of the 
Collaborative Partnership on Mediterranean Forests (CPMF).  
 

During the signing ceremony we had the pleasure of welcoming in the Collaborative 
Partnership on Mediterranean Forests (CPMF): (i) the Turkish country office of the 
United Nations Program for Development (UNDP), the International Centre for 
Advanced Mediterranean Agronomic Studies (CIHEAM), the Global Mechanism of the 
United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD), the Forest 
Technologic Centre of Catalonia (CTFC) and the Turkish Cooperation Agency (TIKA). 
 
Many of these new members, already very active in the regional cooperation on 
Mediterranean forests briefly explained the reasons of their commitment before the 
formal ceremony of signatures. They will have the opportunity to give more details 
on their future contributions in 2013 at the next Steering Committee of the 
Collaborative Partnership on Mediterranean Forests to be held in Tlemcen, 
Algeria, on 20/21 November 2012 (See Silva Mediterranea Newsletter 13 to be 
published in January 2013).  

Christophe BESACIER 
Secretariat of Silva Mediterranea (FAO) 

 
For further information, please contact Christophe Besacier (christophe.besacier@fao.org) or Caterina Marchetta 
(caterina.marchetta@fao.org) at the Secretariat of the Committee on Mediterranean Forestry Questions-Silva Mediterranea (FAO) 
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An experts workshop to prepare a Strategic Framework on Mediterranean Forests: Policy orientations 
for integrated management of forest ecosystems in Mediterranean landscapes (10-13 September 2012) 
 
A workshop of experts was held in Chania, Crete, from 10 to 13 September 2012 to prepare a Strategic 
Framework on Mediterranean Forests (SFMF) with the purpose to propose new policies orientations for the 
integrated management of forest ecosystems in Mediterranean landscapes. This workshop, jointly supported by 

the French Ministry of Agriculture, Agro business 
and Forest (MAAF) and the International Centre for 
Advanced Mediterranean Agronomic Studies 
(CIHEAM), was organized in the context of the 
preparation of the third Mediterranean Forest 
Week (III MFW) which will take place in Tlemcen, 
Algeria, from 17 to 21 March 2013. 
 
Over twenty-five participants with different 
backgrounds (international NGOs, Universities, 
Research Institutions, General Directorates in 
charge of forests from several Mediterranean 

countries and Association of Mediterranean Forest Owners - ArcMED) participated in these discussions on the Strategic 
Framework on Mediterranean Forests held in the Cretan training center of CIHEAM. 
 
At the end of this intense work week, experts proposed the ''version zero'' of the Strategic Framework on Mediterranean 
Forests, a rationale presenting the key questions for integrated management of Mediterranean forest ecosystems 
(developed on the basis of the key findings of the State of Mediterranean Forests) and nine strategic lines presenting the 
main recommendations addressed to Mediterranean decision makers.  
 
These nine strategic lines, proposed by the experts in Chania, are structured around three objectives: 
 
Objective 1: Develop and promote goods and services provided by forest ecosystems: 

Strategic line 1: Improve sustainable production of goods and services by Mediterranean forests; 

Strategic line 2: Enhance the role of Mediterranean forests in rural development; 

Strategic line 3: Promote good governance at landscape level taking into account inter sectoral approaches; 
 
Objective 2: Promote resilience of forest ecosystems in the context of global change: 

Strategic line 4: Promote wildfire prevention in the context of global 
changes; 

Strategic line 5: Manage forest genetic resources and biodiversity to 
enhance adaptation of Mediterranean forests to 
climate change; 

Strategic line 6: Restore degraded Mediterranean forest 
landscapes; 

 
Objective 3: Improve capacity and resource mobilization: 

Strategic line 7: Develop knowledge and enhance communication on Mediterranean forests; 
Strategic line 8: Reinforce international cooperation on Mediterranean forests; 

Strategic line 9: Adapt existing financing mechanisms and develop innovative ones to support forest policies 
and programs in the Mediterranean; 

 
This first version of the Strategic Framework on Mediterranean Forests is currently under review by the Committee 
on Mediterranean Forestry Questions - Silva Mediterranea. 

Valentina GARAVAGLIA  
Secretariat of Silva Mediterranea (FAO) 

 

For further information, please contact Christophe Besacier (christophe.besacier@fao.org) or Valentina Garavaglia 
(valentina.garavaglia@fao.org) at the Secretariat of the Committee on Mediterranean Forestry Questions-Silva Mediterranea (FAO) 

        Newsletter  n°12: Events of third trimester 2012 
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An inception workshop and the first Steering Committee of the project financed by the French Global 
Environment Facility (FFEM) in order to select pilot sites proposed by partners of the South and East 
of the Mediterranean (18 - 21 September 2012)  
 

The first meeting of the Steering Committee of the project “Maximize the 
production of goods and services of Mediterranean forest 
ecosystems in the context of global changes" was held in Rome on 21 
September 2012. It followed a three-day Inception Workshop (from 18 to 
20 September, 2012) which aimed to analyze the interest of the pilot sites 
proposed by partners and the first activities to be implemented by project 
coordinators, in particular, actions to be done in cooperation with UN 
REDD (to mobilize international expertise on REDD+ in Mediterranean 
countries involved in this FFEM project). 

 
Thirty participants attended these meetings: 

 The representatives of five beneficiary countries of the project (Algeria, Lebanon, Morocco, Tunisia and Turkey). 
Syria did not participate due to the current political situation that didn’t allow to mobilize partners in Damas; 

 The representatives of the French Development Agency (AFD), the Secretariat of French Global Environment 
Facility (FFEM) and the Ministry for Ecology, Sustainable Development and Energy (MEDDE); 

 The representatives of project coordinators selected by the FFEM Secretariat (FAO and Plan Bleu); 

 Several institutions members of the Collaborative Partnership on Mediterranean Forests (AIFM, CTFC, GIZ, 
MMFN/CESEFOR, ONFI, UNDP Country Office in Turkey, WWF MedPO). 

 
Activities planned for the various components of this project will be mainly implemented on pilot sites proposed by 
partners (Algeria, Lebanon, Morocco, Syria, Tunisia and Turkey). This project is intended to promote sustainable 
management of forest ecosystems by maximizing production of goods and services (including carbon sequestration).  
 
The program is structured around the following five components: 

Component 1:  Production of data and development of tools to support decision-making and management in 
terms of both the vulnerability of these Mediterranean forest ecosystems to climate change 
and their ability to adapt ; 

Component 2:  Assessment of the socio-economic value of 
goods and services provided by 
Mediterranean forest ecosystems; 

Component 3:  Development of local, participatory 
modes/approaches of governance for 
Mediterranean forest ecosystems;  

Component 4:  Optimization of goods and services provided 
by Mediterranean forest ecosystems and 
valorization of their potential role for 
mitigation of climate change (including 
carbon sequestration); 

Component 5:  Support to the coordination of several 
regional initiatives and communications 
activities of the Collaborative Partnership on 
Mediterranean Forests (CPMF). 

 
After a week of consultation in FAO headquarters, Rome, nine pilot sites were selected by the Steering 
Committee in each country for implementation of planned activities for the several components (see detailed 
table of pilot sites). The first actions, to be implemented in the countries with the support of project coordinators (FAO 
and Plan Bleu) by the next scheduled meeting in Beirut from 23 to 25 April 2013, were also approved by the Steering 
Committee. This pilot sites selection fully respects the criteria of ecosystems diversity present in the Mediterranean 
region with the main tree species present in the pilot sites: Atlas Cedar, Cedar of Lebanon, Aleppo Pine, Green Oak, 
Cork Oak, Black Pine, Argan and Thuya. 

            Newsletter  n°12: Events of third trimester 2012 
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* Security conditions of Kamouaa site (Site not far from Tripoli) do not guarantee the effective 
implementation of project activities. It was agreed with the representative of Lebanon to keep 
open the option to work on the site of Nahr El Kalb. This decision will be quickly taken in order to 
be sure that activities on the site fit into the dynamic of the project.FFEM.  
 

Christophe BESACIER 
Secretariat of Silva Mediterranea (FAO) 

 
 

For further information, please contact Christophe Besacier (christophe.besacier@fao.org) or Valentina Garavaglia 
(valentina.garavaglia@fao.org) at the Secretariat of the Committee on Mediterranean Forestry Questions-Silva Mediterranea (FAO) 
 

 
Euro-Mediterranean Training on Forest Fire Causes and Investigation Post Fires: how to prevent 
wildfires in the Mediterranean (22 - 26, October 2012) 
 
Wildfires are considered as a major threat to forests in the Mediterranean region. Every year forest fires cause 
massive and irreparable damage to our Mediterranean forest ecosystems, often resulting in significant economic and 
human losses. The Training on Forest Fire Causes and Post Fire Investigations, held in Sabaudia from 22 to 26 
October 2012, was an opportunity to understand what factors cause wildfires in the Mediterranean region and 
what techniques can be applied to find the responsible for those disasters.  
 
 

This training was organized in the context of the the Working 
Group 1 on Forest Fires of the Committee on Mediterranean 
Forestry Questions-Silva Mediterranea. Its Agenda for actions 
2011/2012 included the organization of a regional workshop in 
Morocco on the “Extension of the European Forest Fire Information 
System (EFFIS) to MENA countries”. During this event (held in 
Rabat on October 2011) several partners: Algeria, Lebanon, 
Morocco, Syria and Tunisia, agreed to join EFFIS and 
addressed their need for a specific regional training focused on 
causes of fires and post fire investigation methods.  
 
The training, jointly organized by the Corpo Forestale dello Stato 
(CFS - Italy), the Committee on Mediterranean Forestry Questions-
Silva Mediterranea and the German Cooperation (GIZ), aimed to 
share best practices and scientific methods developed by the 

Investigation Task Force against Forest Fires (NIAB of the CFS) on the subject of forest fires in the last 10 years.  
 
The course was attended by participants from South and East of the Mediterranean: Algeria, Lebanon, Morocco, 
Turkey and Tunisia. Participants from North of the Mediterranean were also present with several experts from 
Sweden, Spain, France and Kosovo.  
 
The European Forest Fire Information System (EFFIS) also supported this training on Forest Fire Causes and 
Investigation Post Fires in Sabaudia. The expert from the Joint Research Center (European Commission), Mr. Andrea 
Camia, presented the new European Classification Scheme on Forest Fires adopted by the European Union Expert 
Group on Fires in 2011. This new classification should allow harmonizing EFFIS database on forest fire causes.  
 
Nowadays, EFFIS is currently the focal point for information on forest fires in Europe with the largest existing 
database (over 2 million fire events have been already reported in EFFIS database).  
 
If members of this European Information System on Forest Fires do not adopt a common classification it will be 
impossible to fully understand causes of many forest fires and, therefore, to develop relevant and appropriate 
prevention strategies for different national contexts.   

Algeria Lebanon Morocco Tunisia Turkey 

Chréa Jabal Moussa Ifrane Barbara Ciglikara 

Djelfa/Senalba Kamouaa* Maamora Siliana   

  Taznakht    
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Jabal Moussa: pilot site of the 
FFEM project in Lebanon  

Training on investigation post fires in the 
Mediterranean - Sabaudia – October 2012 



45
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On the first day of the training, national experiences of Spain and France, on the subject of forest fire causes and post 
fire investigations, were presented by Ms. Moreno Ruiz (Spanish Minister of Agriculture), Mr. Seprona (Spanish 
Department of Interior) and Mr. Yvon Duché (French National Forests Office).  
 
Moroccan and Algerian experiences were also briefly described by representatives of the Moroccan ‘’Gendarmerie 
Royale’’ and Algerian experts (Ministry of the Interior and the General Directorate in charge of Forests). Following 
sessions were lead by NIAB representatives who illustrated which activities have been carried out in the Italian territory 
and what new tools and techniques were developed to find responsibilities for forest fires in recent years. National 
universities and research centers representatives and several key partners of the Corpo Forestale dello Stato were also 
present and gave their academic support to better understand the factors involved in forest fires in the Mediterranean.  

 
According to the CFS, this year Italy has already experienced 9,000 forest fires, burning more than 100,000 
hectares of woodland. Ninety eight percent of these forest fires are caused by individuals who start fire on purpose or 
for negligence. Inappropriate agriculture practices, especially during summer months, seem to be the main reason for 

fires in Italy as well as for most countries in the Mediterranean. Find legal 
responsibility and punishment for these irresponsible actions are 
good measures to prevent and reduce forest fires. However, it is hard 
to proof that an attempt to make fires was made and for this reason NIAB 
propose the use of all modern investigative techniques available.  
 
NIAB demonstrated how most fires are started by the same single 
individual. The profile of the typical arsonist was compiled. Interesting 
details were given to help detecting the criminal who usually sets up the 
fire not far from his/her home and stays around it without really hiding. 
NIAB showed cases of arsonists arrested thanks to the use of advanced 
devices as: small video camera systems located in strategic spots and 
advanced software, as the IBM “Analyst’s Notebook for Investigation” 
which tracks people creating a visual analyze that links phone calls.  

 
Practical exercises on the field were organized with participants. Methods to collect physical evidences and to analyze 
proofs were presented by NIAB experts. Techniques to identify the starting point of a fire and what devices were used to 
set it up were also showed during the day on the field (25 October 2012).  
 
At the end of the training the feedback from participants was positive. They appreciated the opportunity to evaluate 
the situation of other countries and share differences and similarities with their own nation. Participants also expressed 
the need for more support in the future in order to implement the knowledge acquired during the course in their own 
country. Material, as handbooks and/or manuals, was also required for them to better organize similar training in their 
national schools. CFS, Spain and France offered to provide these tools, as they already have the material available (in 
French and English). The Secretariat of Silva Mediterranea proposed to try to find possible funding for translation of 
these documents in Arabic. It was also highlighted that such material can only be used as a support for national training 
and not as guidelines. Each country should adapt this knowledge/manuals/handbooks to its own context (different 
vegetation, different legal constraints, etc...).  
 
The Silva Mediterranea working group on forest fires also proposed to help for the organization of trainings at the 
national level on forest fire causes and post fire investigations (mobilization of key experts from France, Italy and/or 
Spain) and to integrate this activity in its work plan for 2013.  

Caterina MARCHETTA and Pieter VAN LIEROP 
 

For further information, please contact Pieter Van Lierop (Pieter.VanLierop@fao.org) or Caterina Marchetta 
(caterina.marchetta@fao.org) at the Secretariat of the Committee on Mediterranean Forestry Questions-Silva Mediterranea (FAO) 
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Signature by new members of the Collaborative 
Partnership on Mediterranean Forests  

Chréa  National 
Park: pilot site of 

FFEM project 

Side event on the 
III Mediterranean Forest 

Week (III MFW) 

Practical session on post fire 
investigations - Sabaudia – October 2012 
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Akdeniz Ormanları İşbirliği Ortaklığı imza metni
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SILVA MEDITERRANEA
OLAĞANÜSTÜ TOPLANTISI 
KATILIMCI İLETİŞİM BİLGİLERİ

NAME AFFILIATION E-MAİL

CHRISTOPHE BESACIER FAO christophe.besacier@fao.org

MiGUEL SEGUR MMFN-CESEFOR miguel.segur@cesefor.com

DAVID SOLANO CTFC david.solano@ctfc.es

PLAADO PLAZA CIHEAM plaza@cıheam.org

MAHİR KÜÇÜK TURKEY mkucuk58@gmail.com

ŞHAHID NAJAM UNDP- TURKEY shahid.mgjam@undp.org

NURİ ÖZBAĞDATLI UNDP -TURKEY nuri.ozbagdatli@undp.org.tr

BELGİN ÇAĞDAŞ TİKA-TURKEY b.cagdas@tika.gov.tr

CATHERINE RIVOAL FRANCE/MINISTERE 
AFRİCULTURE catherine.rivoal@africult.gov.tr

NOUAL MOHAMED 
SEGHİN

ALGERIE=DIRECTION 
GENERAL DR FOREST moualms@hotmail.com

İSMAİL BELEN PRESIDENT OF 
SILVAMED ismailbelen52@gmail.com

DOUG McGuire FAO douglas.mcguire@fao.org

Nora BERRAHMOUNI FAO nora.berrahmouni@fao.org

BENHAMMOU 
BOUZEMOURI MAROC bouzemouni@gnail.com

YUSSEF SAADANI TUNISIA ysaadaniou@yahoo.tr

Chadi MOHANNA LIBAN MOA cmohonna@agriculline.gov.tr

JODO SOVERAL ICNF-PORTUGAL jodo.soveral@icnf.pt

CONCEIÇAO FERREIRA ICNF-PORTUGAL Cohceicao.Ferreira@icnf.pt

MICHELLA GOUTHIC FAO michelle.gouThic@fao.org

10
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LOSEUZER COLLETTI ITALIAN FOREST SERVICE I.colletti@corhoforestek.it

MICHELE DI COSMO ITALIAN 
COOPERATION(M.A.E) michele.dicosmo@esteri.it

J.M.SOLANO SPAIN jmsolano@magrama.es

MOHAMED SAKET FAO RNE mohamed.saket@fao.org

CATERINA MARCHETTA FAO caterina.marchetta@fao.org

VALENTINA 
GARAVAGLIA FAO valentina.garavaglie@fao.org

RAMAZAN ERTUĞRUL 
APAYDIN TURKEY rapaydin@ormansu.gov.tr

NABİL ASSAF FAO nabil.Assf@fao.org

CARLOS MARX 
CARNEIRO MMFN/CESEFOR/SPAIN carlasmora.carneiro@cesefor

REİNHARD ALEXONDER 
VASTE GIZ reinhard.vaste@giz.de

LUDURIG LIAGRE GIZ ludurig.Liagre@giz.de

RANION BRIENS PLAN BLEU mbriens@planblev.org

MAKBULE KOÇAK TURKISH EMBAUSY mkocak@mfa.gov.tr

EMİN GURE TURKISH EMBAUSY emm.gure@haine.gov.tr

INAZIO MARTINEZ DE 
DABRO USSE inmaramo@usse.es

DOMINIQUE REEB UNECE/FAO dominique.veeb@fao.org

CHRISHINE TON NU RP FRANCE chrishine.tonnu@diplohi.gov.tr

PHILIPPE BLEROT SPW philippe.blerot@spiu.wsllonibe

CHRISTINE FARCY ÜNÜV. LOUVAUN christine.farcy@unclouvain.be

KAİMA BOU BEKEUR ALG İÜE bob.bouima@hotmail.tr

PILAR VALBUENA PEREZ MMFN/CESEFOR pilar.valbuena@cesefor.com /
mmfn@mmfn.into

VAL MEZAINIS U.S. FOREST SERVICE vmzaiınıs@fs.ted.us

ELISABETH             
BARSK-RUNDGUIST

GLOBAL MECHANISM 
OF UNCCD e.barsk@ifad.org

ÜMİT TURHAN GDR-TURKEY umitturhan@ogm.gov.tr



» FAO : Gıda ve Tarım Organizasyonu

» COFO : Ormancılık Komitesi

» WFC : Dünya Ormancılık Kongresi

» UNCCD : Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi

» UN : Birleşmiş Milletler

» ITTO : Uluslararası Tropikal Kereste Organizasyonu

» ÇEM : Çölleşme ile Mücadele Genel Müdürlüğü

» OGM : Orman Genel Müdürlüğü

» RFCs : Bölgesel Orman Komisyonları

» SILVAMED : Akdeniz Ormancılık Sorunları Komitesi

» IPC : Uluslararası Fakirlik merkezi

» ACPWP : Kâğıt ve Orman Ürünleri Danışma Kurulu

» UNFF : Birleşmiş Milletler Ormancılık Forumu

» STK : Sivil Toplum Kuruluşları

» UNDP : Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı

» TİKA : Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı

» MFW : Akdeniz Orman Haftası

» IFSS : Uluslararası Ormancılık Öğrenci Sempozyumu

» ECO : Ekonomik İşbirliği Organizasyonu

» GIZ : Alman Uluslararası İşbirliği

» CPMF : Akdeniz Ormanları İşbirliği Ortaklığı

» EFIMED : Avrupa Orman Enstitüsü-Akdeniz Bölge Ofisi

» MMFN : Akdeniz Model Orman Ağı

» MedForum : Akdeniz Formu

» GEF5 : Küresel Çevre Fonu

» UNECE - ECE : Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomi Komisyonu

» Agroforestry : Tarımsal Ormancılık

» “Forests, Trees and People together in a Living Landscape; A Key to Rural Development”:
 “Yaşayan peyzajda ormanlar, ağaçlar ve insanların birlikteliği: kırsal gelişimin anahtarı”

» The Excellence Factor: Inspirational organizational innovations:
 Mükemmellik faktörü: İlham kaynağı kurumsal yenilikler

» The Forest Sector in a Green Economy in the ECE Region:
 ECE bölgesinde yeşil ekonomide Orman sektörü

» Building Forest Landscapes Resilient to Global Change in Drylands:
 Kurak Alanlarda iklim değişikliğine Dayanıklı Orman Peyzajlarının kurulması



www.cem.gov.tr
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