ORMANCILIKTA YÖNETİM VE ÖRGÜTLENME ÇALIŞTAYI
SONUÇ RAPORU
Türkiye Ormancılar Derneği (TOD) Genel Merkezinde, 26-27 Ocak 2019 tarihlerinde yapılan
çalıştayda ormancılık yönetimi ve örgütlenme konuları görüşülmüş ve değerlendirmiştir.
Çalıştayda bilimsel araştırmalarla ortaya konulan bazı modeller ele alınmış, akademisyen ve
meslektaş görüş ve deneyimlerine bağlı olarak, olası örgütlenme yaklaşımları tartışılmıştır.
Örgütlenmeyle ilgili olarak kamuoyunda dile gelen, ancak resmi makamlarca açıklanmayan
bazı duyumlar da irdelenmiştir.
Çalıştay sonucunda aşağıdaki hususların ilgili makamlara iletilmesine ve kamuoyu ile
paylaşılmasına karar verilmiştir:
1) Ormancılığın en eski ve deneyimli sivil toplum örgütü olarak, ormancılık teşkilatının
yapılanmasına önem vermekteyiz. Bu konuda tarihi sorumluluğumuzun bilincindeyiz ve
taraf olduğumuzun bilinmesini isteriz. Bu nedenle, ormancılık örgüt yapısı ile ilgili
çalışmaların duyumlara dayalı olarak yürütülmesini doğru bulmuyor, sorumluları açık
olmaya davet ediyoruz.
2) Kamu maliyesine katkılar sağlamak, verimliliği arttırmak, örgütsel yetenekleri
yükseltmek vb. amaçlarla toplum adına kamu idaresinde değişiklikler yapılabileceği açıktır.
Ancak, bugüne kadar yapılan bakanlık birleştirmelerinin kamu maliyesine hangi katkılar
yaptığı veya nasıl bir verimlilik sağladığı meçhuldür. Bu konuda herhangi bir bilimselliğe
dayanmayan anlayışlarla ormancılık teşkilat yapısının sık sık değiştirilmesinin ülke
ormancılığı ve doğasının yönetimine katkı yapmadığı gibi, telafi edilemez zararlara da
neden olduğu açıktır. Ormancılık teşkilatının bağımsız bir bakanlık yapısı altında
örgütlenmesinin en etkin sonuçları verdiği geçmişteki örnekler ve deneyimlerle
kanıtlanmıştır. Bu nedenle; TOD olarak, ülkemizin %28,6'sına karşılık gelen orman varlığını
yöneten, odun hammaddesinden temiz hava ve suya kadar çeşitlenen pek çok ticari ve
kamusal mal ve hizmeti tüm toplum ve insanlık için üreten ülkemiz ormancılık teşkilatının
müstakil bir Orman Bakanlığı çatısı altında örgütlenmesinin ideal yaklaşım olduğunu
düşünmekteyiz.
3) Ormancılık yönetimi ve örgütlenmesi konusunda yapılması düşünülen değişikliklerde
aşağıdaki hususların dikkate alınması önem arz etmektedir;
a) Orman Genel Müdürlüğünün (OGM) tüzel kişiliğinin bağlı kuruluş olarak mutlaka
korunması,


Merkezdeki daire başkanlıklarının görev, yetki ve sorumluluklarının işlevsel
olarak düzenlenmesi,



Taşradaki bölge müdürlük yapılarının korunarak verimlilik arttıracak, eşgüdüm
ve danışmanlık sağlayacak şekilde iyileştirmelerin yapılması,



Orman işletme müdürlüklerinin ormancılığın mal ve hizmet üreten, kaynak
yaratan temel birimleri olduğunun dikkate alınması ve bu kritik rollerinin zaafa
uğratılmaması,
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b) Tohum ve fidan üretimi, ağaçlandırma, erozyon kontrolü, çölleşme, sel ve çığ
kontrolü, mera ıslahı vb. alanlarda ülkemizin uzmanlık gerektiren bir hizmet
üretimine ihtiyaç duyduğu ve bunun taşra teşkilatı olan bağımsız Ağaçlandırma ve
Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğünce (AGM) başarılabileceğinin dikkate alınması,
c) Orman-köy ilişkilerinin kentsel gelişimler dikkate alınarak, orman-toplum ilişkilerini
de kapsayacak şekilde genişlediği, bu alanda da önemli bir hizmet arz açığının
bulunduğu ve bunun taşra teşkilatı olan bağımsız Orman Toplum İlişkileri Genel
Müdürlüğünce (ORKÖY) başarılabileceğinin göz önünde bulundurulması,
d) Doğa koruma, tür ve habitat yönetimi, biyoçeşitlilik, gen kaynaklarının korunması,
yaban hayatı, uluslararası statülere uygun alanların yönetimi vb. konularda
ülkemizin özellikleri ve küresel sorumlulukları dikkate alındığında; doğamızı ve
biyolojik çeşitliliğimizi daha etkin koruyabilmek için dağınık halde bulunan doğa
koruma mevzuatının yeniden düzenlenmesi, farklı bakanlıkların görev alanı içindeki
bu tür hizmetlerin taşra teşkilatı olan bağımsız Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel
Müdürlüğü (DKMP) bünyesi ve yetkisinde toplanması,
e) Ormancılık araştırma kurumlarının asla ormancılık dışında bir örgüt yapısı içinde
düşünülmemesi, aksine merkezde Ormancılık Araştırma Geliştirme (AR-GE) Genel
Müdürlüğü olarak teşkilatlanması ve taşradaki mevcut yapılarının korunması ve
geliştirilmesi,
4) Yukarıda önerilen Genel Müdürlüklerin taşra teşkilatlarının oluşturulmasında yerelde
işbirliği, kaynak kullanımında etkenlik, verimlilik, eşgüdüm sağlama ve sinerji yaratma
noktaları dikkate alınarak OGM, AGM, ORKÖY Genel Müdürlüklerinin mevcut orman bölge
müdürlükleri ve orman işletme müdürlükleriyle ilişkili olarak faaliyetlerini sürdürmesi, bu
tür hizmetlerin yapısı ve yerel özellikleri dikkate alınarak yeni hizmet birimlerinin
kurulabileceğinin dikkate alınması, ancak DKMP'nin faaliyetleri farklılık arz ettiğinden ayrı
bir bölgesel yapılanmaya sahip olması,
5) Ormancılık politikası amaçlarına ulaşmada örgütlenme konusunun sadece bir araç
olduğu, yönetim anlayışından bağımsız ele alınamayacağı gerçeğinden hareketle;
a) Ormancılık yönetiminde objektif ölçütlerle tanımlanmış liyakate dayalı adil bir
personel yönetim anlayışının temel olması, personel sayısı ve dağılımındaki eksiklik
ve dengesizliklerin her düzeyde giderilmesi, personelin hizmet öncesi ve hizmet içi
eğitimine önem verilmesi,
b) Bilgiyi, uzmanlığı, deneyimi ve araştırma sonuçlarını, kurumsal plan ve programları
ön planda tutan bir yönetim anlayışının hâkim olması,
c) Tüm toplumu ve insanlığı ilgilendiren ormancılık çalışmalarının şeffaf, katılımcı ve
demokratik bir anlayışla yürütülmesi esas olmalıdır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur. 27.01.2019
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