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Sürdürülebilir Orman Yönetimi 

Kriter Ve Göstergeleri

• Ulusal Çalıştay



• İçerik

• Neden SOY K&G

• Ulusal Set Geliştirme Süreci

• Beklentiler

• 2018 Sonrası Hedefler
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• Dünya Orman Varlığı

• Dünya ormanlık alanının toplam kara alanına oranı yaklaşık % 30,6 dır. 

• Dünyadaki mevcut ormanların yaklaşık % 93’ü doğal orman, geri kalan % 7’lik kısmı ise 
plantasyonlardan yani dikim yoluyla elde edilen ormanlardan oluşmaktadır. 

• Dünya ormanlarının son iki asırda %40 oranında yok olması sonucu orman alanı yaklaşık 4 
milyar hektara düşmüştür.  

• 1960 ve 1990 yılları arasında çoğu tropikal orman olmak üzere toplam 450 milyon hektar
orman alanı kaybedilirken, ormancılığın gündeme geldiği son yıllarda ormansızlaşma 
hızında belirgin bir düşüş gerçekleştiği gözlenmektedir.

• Orman varlığını artıran tek kıta Avrupa kıtasıdır. 
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Ülkemiz başından beri “Forest Europe” sürecinin aktif bir üyesi olup, aynı

zamanda “Yakın Doğu” sürecinin başlatılmasında lider ülke konumunda

olmuştur.

• Forest Europe en etkili bölgesel süreçtir.

• Ülkemiz Genel Koordinasyon Kurulu üyesi olarak Güney Doğu Avrupa’yı

temsil etmektedir.

• Süreç yaklaşık 4 yılda bir yapılan Avrupa Bakanlar Konferansı ile

yürütülmektedir.

• Şu ana kadar 7 Konferans gerçekleştirilmiştir.

• Bundan sonraki konferans 2019 da Slovakya’da, 2023 de ise Türkiye’de

yapılacaktır.
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“Forest Europe” diye adlandırılan ‘’Avrupa Ormanlarının Korunması Bakanlar

Konferansı’’, BM’nin IPF-IFF-UNFF sürecinde alınmış olan “Eylem Önerisi”

niteliğindeki kararları bölge şartlarına göre derleyerek “Üst Düzey Taahhüt”

niteliği kazandıran kararlar halinde kabul etmiştir.

Bu kararların bölgesel olarak uygulanması için uygulama standartlarını

belirlemiş, kılavuzlar hazırlamış ve uygulamaları periyodik olarak

raporlamıştır.



• Günümüz ormancılık anlayışı

Ormanların ekolojik, ekonomik, sosyal, kültürel ve yönetsel boyutlarının bir 

ekosistem bütünlüğü içerisinde toplum talepleri ve ülke ormanlarının yapısı 

dikkate alınarak yönetilmesidir.

Bu kapsamda ormanların yönetiminden sorumlu Orman Genel Müdürlüğünün 

vizyon bildirimi «sürdürülebilir orman yönetimi uygulamalarında öncü kurum 

olmak»  şeklinde tanımlanmıştır.
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• Ulusal ormancılığımızın temel amacı

Ülkemiz orman kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi ile toplum refahına ve 

ülkenin sürdürülebilir kalkınmasına optimum katkıların sağlanması, (TUOP 

2004-2023) 

Ana politika ise; 

Ormanların, ekosistem yönetimi yaklaşımı çerçevesinde işlevsel (çok amaçlı) 

yönetimi, 

Ormancılık faaliyetlerinin; orman teşkilatı ile diğer ilgi gruplarının katılımı ve 

işbirliği ile havza bazında entegre olarak planlanması ve uygulanmasıdır.
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• Tanım

Ormanların ve orman alanlarının yerel, ulusal ve küresel düzeylerde; biyolojik 
çeşitliliğini, verimliliğini, kendini yenileme kabiliyetini ve yaşama enerjisini, ekolojik, 
ekonomik ve sosyal fonksiyonlarını yerine getirebilme potansiyelini şimdi ve 
gelecekte koruyacak ve diğer ekosistemlere zarar vermeyecek bir şekilde düzenleme
ve yararlanma biçimidir. 

Sürdürülebilir orman yönetimini gerçekleştirmenin temel şartı; ulusal ve uygulama 
birimi düzeyinde sürdürülebilir orman yönetimi kriter ve göstergelerinin belirlenmesi, 
izlenmesi, değerlendirilmesi ve raporlamasının şeffaf ve katılımcı bir şekilde yerine 
getirilmesidir. 

Sürdürülebilir orman yönetimi kriter ve göstergeleri, orman kaynaklarının durumunu 
ve sürdürülebilir orman yönetimi için kaydedilen gelişmeyi değerlendiren araçlardır.
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• SOY K&G Set Geliştirme Düzeyleri
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Kriterler, Sürdürülebilir Orman Yönetiminin 

kavramsallaştırılması, gelişimin takip edilmesi ve uygulanması 

için gerekli araçlardır.

Kriterler, sürdürülebilir orman yönetiminin temel elementlerini 

oluşturmakla birlikte kriter bazında ölçümleme ve değerlendirme 

yapabilmek için her bir kriteri oluşturan ölçülebilen

göstergelerin belirlenmesi gerekmektedir.

Kriter ve Göstergeler;

• Küresel düzeyde

• Bölgesel düzeyde

• Ulusal düzeyde

• Yerel düzeyde

• Uygulama birimi düzeyinde belirlenmektedir.
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Göstergeler; başarıyı ölçmek, bir müdahale ile bağlantılı 

değişiklikleri yansıtmak veya tanımlanmış bir sonuca göre 

performansın izlenmesi ve değerlendirilmesi için basit ve güvenilir 

araçlar sunan niceliksel ve niteliksel değişkenlerdir. 

Açık: Kesin ve belirsizliklerden uzak olmalı,

Bağlantılı: Belirlenen kriterle uygun olmalı, 

Ekonomik: Göstergeye ilişkin verinin elde edilmesi maliyeti makul 

olmalı,

Yeterli: Kriterin değerlendirilmesi için yeterli temel oluşturmalı,

İzlenebilir: Bağımsız doğrulamaya uygun olmalı

Yukarıdaki beş unsurdan herhangi birinin yerine getirilmemesi 

halinde kriter göstergelerinde sorun yaşanacak ve göstergenin 

faydası azalacaktır.
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1999-2017 Konunun Evveliyatı 

• 1999 İlk çalışmalar

• 2003; 6 kriter ve 28 göstergeden oluşan “Ulusal (OGM) Kriter ve 

Gösterge Seti” belirlenmiştir. 

• 2006; il düzeyinde yapılan çalıştaylarda katılımcı yöntemlerle 

değerlendirmelere geçilmiştir. ilk rapor yayımlanmıştır.

• 2009; OGM Sürdürülebilir Orman Yönetimi Kriter ve Göstergeleri 

2008 Yılı Raporu” hazırlanmıştır.

• 2010; “Türkiye’de Sürdürülebilir Orman Yönetimi : Mevcut Durum 

ve Gelecek Ulusal Çalıştayı” Isparta SDÜ

• 2011; yeniden yapılanma süreci kesintiye uğratmıştır.

• 2013-2015; Eğitimler, bilgilendirme toplantıları, uluslararası 

sürecin takibi
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2017-2018 Çalışmalar

• Şubat 2017; İş planı hazırlanmıştır.

• Temmuz 2017; SOY K&G Ulusal Seti ile Uygulamalarının İzlenmesi, Değerlendirilmesi ve

Raporlanması Sürecinin geliştirilmesine yönelik yürütülecek her türlü faaliyetin

koordinasyon görevi Genel Müdürlüğümüze verilmiştir.

• Ağustos 2017; 6 kritere dayalı 6 adet çalışma grubu oluşturulmuş, söz konusu çalışma

gruplarına belirlenen paydaşlardan isim talep edilmiştir.

Alınan geri bildirimler sonrası;

• Orman kaynakları ve karbon döngüsüne katkısı çalışma grubunda 54,

• Orman ekosistemlerinin sağlığı, canlılığı ve bütünlüğü çalışma grubunda 37,

• Ormanların üretim kapasitesi ve fonksiyonları çalışma grubunda 42,

• Biyolojik çeşitlilik çalışma grubunda 52,

• Ormanların koruyucu ve çevresel fonksiyonları çalışma grubunda 48,

• Ormanların sosyoekonomik fonksiyonları çalışma grubunda 48 kişilik üye listeleri

oluşturulmuştur.
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2017-2018 Çalışmalar

• UNDP nin teknik ve finans desteği sağlanmış, çalışmalara teknik danışman ve bilim

danışmanı dahil edilmiştir.

• Kasım 2017; çalışma gruplarının çalışma metodolojisi ve sürecin şekillendirilmesi

konularının görüşüldüğü toplantı Danışmanlarla birlikte gerçekleştirilmiştir.

• Kasım 2017; Ulusal Setin Revizyonu doküman hazırlandı.

 Çalışma gerekleri

 Çalıştay programı

 Süreç ve katılımcılık

 Kapsam ve tanım

 Ülkemiz uygulamaları/deneyimler

 Uygulamalara dair değerlendirmeler

 Temel ilkeler

 Referans belgelerde kriter ve gösterge setleri

 Çalışma belgesi rapor formatı (Giriş, mevcut durum analizi,

geleceğe dair öngörüler, önerilen göstergeler, genel değerlendirmeler, kaynakça,

ekler, 1 ve 2 nolu formlar)

FORM 1- FORM 2.docx
SOY KG ULUSAL SETİ REVİZYON HAZIRLIK PROGRAMI_TASLAK_25.07.2017.pdf
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2017-2018 Çalışmalar

05 Aralık 2017; SOY K&G Ulusal Çalıştayı Hazırlık Sürecinde Oluşturulan Çalışma Grubu

Başkanları, Başkan Yardımcıları ve Raportörlerin Eğitimi (toplantıda süreci şekillendirecek 10

adet karar alınmıştır.)

 Çalışma grubu takvimlerinin oluşturulması

 En az iki toplantı yapılması

 Ulusal set hazırlama kılavuz dokümanında yer alan formlar aracılığıyla toplantıların verimliliğinin artırılması

 Toplantılar sonrası toplantı raporlarının hazırlanarak SGDB na gönderilmesi

 Çoklu gösterge önerilerinde bilim danışmanının önerdiği puanlama sisteminin uygulanması

 Çalışma belgesi formatına uygun nihai raporların SGDB ye gönderilmesi

 Nihai raporların Nisan 2018 e kadar tamamlanması

 Göstergelerde üst uyumluluğun sağlanması (Forest Europe)

 Çalışma grubu yönetim ekibi, üyeleri, SGDB (koordine birim) ile teknik ve bilim danışmanları ile koordineli çalışılması

 Ulusal setin yapılacak ulusal çalıştaylar sonrası 2018 yılı sonuna kadar ilan edilmesi

Aralık 2017; Veri yapısı analizinin yapılmasını sağlayan 3 no’lu form geliştirilmiştir.

Aralık 2017; Çalışma gruplarınca geliştirilen çalışma takvimleri doğrultusunda çalışmalara

başlanmıştır.

GÖSTERGE VERİ ANALİZ FORMU (FORM3).xlsx
Çalışma grupları toplantı tarihleri.xlsx
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Çalışma Grupları Toplantıları

Aralık 2017- Mart 2018 tarihleri arasında çalışma gruplarınca düzenlenen

toplam 13 toplantı düzenlenmiştir.

Toplantılara; çalışma grubu üyeleri yanı sıra gözlemci sıfatıyla çalışmalarda

koordinasyon görevini yürüten SGDB’den katılım sağlanmıştır.

Toplantılar öncesi; çalışma grubu başkan, başkan yardımcısı ve raportör ile

teknik danışman ve koordinatör katılımıyla ön değerlendirme toplantıları

düzenlenmiştir.

Ön değerlendirme toplantılarında yapılacak toplantı öncesi hazırlıklar gözden

geçirilmiş, toplantı yönetimi ve uygulanacak metodoloji konusunda ortak

mutabakat sağlanmıştır.
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Çalışma Grupları Toplantıları
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Çalışma Grupları Toplantıları



22

Çalışma Grupları Toplantıları
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Çalışma Grupları Toplantıları
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Şubat 2018; Çalışma gruplarınca hazırlanan nihai raporların danışmanlarca

değerlendirilmesinin sağlanması ve raporlarda bütünlüğün sağlanmasına

yönelik çalışma grupları nihai raporları değerlendirme formu hazırlanmıştır.

Mart–Mayıs 2018; çalışma grupları nihai taslak raporlarının teknik ve bilim

danışmanlarının değerlendirmeleri çerçevesinde nihai raporlar hazırlanmış ve

SGDB ye gönderilmiştir.

Sürece dair her türlü doküman, belge, rapor, kılavuzunun www.ogm.gov.tr web

sayfasında e-kütüphane –soy k&g uygulamaları bölümünde yayımlanması

sağlanmıştır.

Çalışma grubu raporlarına göre ulusal çalıştayda değerlendirilmek üzere 6

çalışma grubunca toplam 39 gösterge önerilmiştir.

Çalışma Grupları Raporları

DEĞERLENDİRME SON SAYFA.docx
http://www.ogm.gov.tr/


25

ÇG1 ORMAN KAYNAKLARI VE KARBON STOĞU KRİTERİ 

1.1. Ormanlı ve Diğer Ağaçlık Alanlar 

1.2. Orman ve Diğer Ağaçlık Alanlardaki Dikili Ağaç Serveti ve Artım

1.3. Orman ve Diğer Ağaçlık Alanlardaki Karbon Stok Miktarı

1.4. Orman Kadastro ve Sınırlandırma

1.5. Planla Yönetilen Orman Alanları

ÇG2 ORMANLARIN SAĞLIĞI, CANLILIĞI VE BÜTÜNLÜĞÜ KRİTERİ  

2.1. Doğal Faktörlerden Etkilenen Ormanlar

2.2. Silvikültürel Faaliyetler

2.3. İnsan Kaynaklı Zararlar

2.4. Otlatma Zararı

2.5. İzin İrtifaklar

2.6. Ormanlarda Hava Kirliliği ve İklim Değişikliği Etkilerinin İzlenmesi

2.7. Orman Yolları ve Tesisleri

ÇG3 ORMANLARIN ÜRETİM KAPASİTESİ VE FONKSİYONLARI KRİTERİ

3.1. Artım ve Üretim 

3.2. Odun Dışı Orman Ürünleri Üretimi ve Hizmetleri 

3.3. Sertifikalı Orman Alanı ve Sayısı

ÇG4 BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK KRİTERİ

4.1. Ağaç Tür ve Çeşitliliği

4.2. Gençleştirme

4.3. Doğallık

4.4. Tanıtılan Ağaç Türleri

4.5. Ölü Odun

4.6. Gen Kaynakları

4.7. Ormanın Parçalara Ayrılması

4.8. Tehdit Altındaki Orman Türleri

4.9. Korunan Ormanlar

4.10. Yaygın orman Kuş Türleri

ÇG5 ORMANLARIN KORUYUCU FONKSİYONLARI KRİTERİ

5.1. Toprak Koruma

5.2. Su Koruma

5.3. Doğal Afetler ve Altyapı Koruma

ÇG6 ORMANLARIN SOSYOEKONOMİK FONKSİYONLARI KRİTERİ

− GSYH’ya katkı, - Üretim, tüketim ve değeri, − Ticaret,− İstihdam, − Gelir, 

gider ve yatırımlar, − Faydalananlar, − Ar-Ge, − STK’lar

6.1. Ormancılık sektörünün gayrisafi yurtiçi hasılaya katkısı

6.2. Orman ürünleri arz-talep dengesi

6.3. Ormancılık sektöründe istihdamın büyüklüğü ve niteliği

6.4. Ormancılığın finansal güç denge oranı

6.5. Kamu bütçesinden ormancılık çalışmalarına ayrılan pay

6.6. Ormana bağımlı toplumun büyüklüğü

6.7. Rekreasyon hizmetlerinden faydalananlar

6.8. Ormancılık sektöründen orman köylüsüne gelir transferi

6.9. Araştırma, geliştirme, yayım ve eğitim çalışmaları

6.10. Ormancılıkla ilgili STK'ların faaliyetleri

6.11. Orman-toplum uyuşmazlıkları
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Ulusal Çalıştay hazırlık sürecinde Genel Müdür Yardımcısı Sayın Zekeriya MERE

Başkanlığında; UNDP ve Koordinatör birim ilgililerinin katılımlarıyla ilki 22.05.2018

tarihinde ikincisi 18.07.2018 tarihinde üçüncüsü 20.07.2018 tarihinde olmak üzere

üç kez süreçte gelinen noktanın değerlendirildiği değerlendirme toplantıları

düzenlenmiştir.

Değerlendirme Toplantıları
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Üçüncü toplantıya çalıştay organizasyondan sorumlu yetkililer de

(konaklama, lojistik, v.b) katılmış, ayrıca Genel Müdürlüğümüz Basın

biriminden de destek sağlanmıştır.

Değerlendirme Toplantıları
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23.07.2018 tarihinde ise ilgili Daire Başkanları katılımıyla çalıştay yönetim

stratejisi konusunda bir dördüncü toplantı daha yapılmıştır.

Değerlendirme Toplantıları

23.07.2018 23.07.2018



• Beklentiler

• Mevcut setin ulusal ve uluslararası ormancılık sürecinde alınan kararlar ve 

öncelikler doğrultusunda paydaşların katkısıyla geliştirilmesi,

• Paydaşlar nezdinde farkındalığın artırılmasına katkı sağlanması,

• Ülkemiz şartlarını dikkate alan özgün bir izleme, değerlendirme ve 

raporlama sisteminin kurulmasına katkı sağlanması,

• Sürdürülebilir orman yönetimi anlayışının kurumsallaşmasının sağlanması,

• Orman ve orman kaynakları yönetiminde dolaylı yada doğrudan olumlu 

yada olumsuz etkilerin analizine katkı sağlaması, 

• Ormancılık politika ve stratejilerinin geliştirilmesine katkı sağlanması,

• Yapılacak araştırma ve geliştirme çalışmalarına güçlü bir dayanak 

oluşturacak sonuçların elde edilmesi,
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MEVCUT OGM SETİ.pdf
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• 2018 Sonrası…… 

• 2019 yılında Revize edilmiş olan SOY K&G Ulusal Setinin 5 pilot işletmede

(Pos, Andırın, Gülnar, Gazipaşa, Köyceğiz) uygulama birimi düzeyinde test

edilmesi

• Test çalışmalarının sonucuna bağlı olarak uygulamanın ülke düzeyine

yaygınlaştırılması

• 2020 yılında Türkiye Ormanlarının Sürdürülebilir Yönetimi Kriter ve

Göstergelerinin Değerlendirilmesi Ulusal Çalıştayının yapılarak 3. Raporun

yayınlanması
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