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KULLANILMIŞ KISALTMALARININ LİSTESİ
İSTA – İdari Suç Tespit Akdi
SES – Su Elektrik Santrali
СО2 – karbon dioksit
OGM – Ormanlar Genel Müdürlüğü
OP – Ormancılık Planı
MŞM – Mimarlık ve Şehircilik Müdürlüğü
DOİ/DAİ – Devlet Orman/Av İşletmeleri
AKBKF – Avrupa Köy Bölgeleri Kalkınma Fonu
AB – Avrupa Birliği
AAİ – Avrupa Arazi İşbirliği
OYE – Ormanları Yönetim Ekibi
OFOTÜMGKK – Orman Fonu Ormanları ve Toprakları Üzerinde Mülkiyetin Geri Kazanımı Kanunu
OYTAM – Ormanlar, Yönetim ve Ticaret Alanında Mevzuat
OYA – Ormanlar Yürütme Ajansı
KÖYA – Katılım Öncesi Yardım Aleti (IPA)
OTP – Orman Tertipleme Projesi
OB – Ormanlar Bakanlığı
TGB – Tarım ve Gıda Bakanlığı
ÇSB – Çevre ve Sular Bakanlığı
ÇŞB – Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
KB – Kalkınma Bakanlığı
BKBB – Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanlığı
İSPB –İş ve Sosyal Politika Bakanlığı
BG 2020 MKP – Bulgaristan 2020 Milli Kalkınma Programı
OSKMS –Orman Sektörü Kalkınma Milli Stratejisi
MKP – Milli Kalkınma Planı
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BKMS – Bölgesel Kalkınma Milli Stratejisi
MET -Milli Emisyonlar Tavanı
MOİ – Milli Ormanlar İdaresi
STÖ – Sivil Toplum Örgütü
OTP – Ortak Tarım Politikası
OH – Operasiyonel hedef
ÇÜED – Çevre Üzerinde Etkileşim Değerlendirilmesi
DP – Doğa Parkı
YKE – Yangın Karşıt Eylemleri
SÇD – Sular Çerçeve Direktifi
BEM – Bölge Eğitim Müfettişliği
ÇSBM –Çevre ve Sular Bölge Müfettişliği
BOM – Bölge Orman Müdürlüğü
SED – Stratejik Ekolojik Değerlendirme
SH– Stratejik Hedef
OTEÖOP - Ormansızlaşma ve Toprak Erozyonu Önleme Ortak Planı
SÖİ – Sınır Ötesi İşbirliği
DST – Devlet Su Tedariği
ÖBA – Önemli Bitki Alanı
İSKİ B – İstanbul Sular ve Kanalizasyon İşleri Bölümü
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GİRİŞ
Türkiye Cumhuriyeti’ nin Kırklareli ve Bulgaristan’ ın Burgaz bölgesinde bulunan ormanlık alanlardaki
orman tahribatı ve toprak erozyonunun önlenmesi için son sınır ötesi değerlendirme; Istranca/Yıldız
dağlarındaki ormanlık alanların doğa koruması için perspektiflerin ve mevcut durumun ortak
çözümlemesini sunmaktadır. Son sınır ötesi değerlendirmenin amacı; hedef sınır ötesi bölgedeki
ormansızlaşma ve toprak erozyonunun önlenmesi amacıyla ortak plan geliştirilmesi (JPDSEP) için özet
temel bilgilerin temin edilmesi ile uyum sağlanabilen katılımcı yönetim planlama süreci araçları
vasıtasıyla Istranca/Yıldız dağlarının uzun dönemli ve büyük ölçekli olarak korunabilmesi ve
sürdürülebilir kullanımını başlatmaktır.
Burgaz ve Kırklareli Bölgeleri ile bir bütün olarak Türkiye ve Bulgaristan ülkelerinin ikisinde de son
yıllarda orman sektörünün karşılaştığı en önemli sorunlar iklim değişikliği etkileri ve bu iklim
değişikliğine uyum sağlama, ormanlık alanlardaki biyolojik ve çevresel çeşitliliğin temini ve korunması,
ormanların doğal felaketlerden, yangınlardan ve yasadışı faaliyetlerden korunması amacındaki orman
yönetimi, devlet ormanları arasındaki ekonomik fonksiyon ve kontrol fonksiyonu ayrımı ve varlığını
güçlendirme hedefiyle uygulanan kurumsal değişikliklerle ilgilidir. Ormanlardan hizmet ve yarar
sağlama adına kamunun büyüyen ihtiyaçları, orman sektörünün sürdürülebilir ve verimli yönetimi
bakımından farklı paydaşların görüşleri arasında artan zıtlıklara yol açmıştır. Bu da; fonksiyon ve
hizmetler arasında bir dengenin başarılması için orman ekosistemlerinin sürdürülebilir yönetimi
temelinde var olan araçların daha verimli kullanılmasını ve yenilerinin de geliştirilmesini
gerektirmektedir.
Bu rapor, Sürdürülebilir Gelişme İçin Ortak Istranca Bölgesi’ nin Korunması Projesi altında
hazırlanmıştır; Bulgaristan-Türkiye IPA sınır ötesi programı fonundan yararlanılmaktadır.
Rapor, projenin stratejik hedeflerinden biriyle ilgilidir ki bu da; hedef sınır ötesi bölgelerdeki orman
alanlarında ağaçların yok edilmesi ve toprak erozyonunun önlenmesi için ortak plan aracılığıyla insan
faaliyetlerinin olumsuz etkilerinin azaltılmasıdır.
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GEÇMİŞ
Ormansızlaştırma: Küresel düşün, yerel davran
Gemi ve ev yapımı için binlerce yıl önce ağaçlar yok edilmeye başlandı. Ancak; geçen 20 yılda, 300
milyon hektardan fazla tropik orman (Hindistan’ ın büyüklüğünden de daha geniş bir alan) ekim, tarım,
otlak, madencilik ya da kentsel gelişim için yok edildi. Bugün ormanlar 11000 yıl önce tarımın başladığı
zamandakinin sadece yarısı kadar yer kaplamaktadır. Dünya ormanlarının %50’ lik bu erken kaybı
küresel karbon dönüşümünü ciddi anlamda bozmak için kendi içinde yeterlidir. Birkaç neden şunlardır:
•
•
•

Ahşap ürünler ve kâğıt ürünleri üretmek için kereste hasadı
Büyükbaş hayvancılık, satışa yönelik ekimve çiftlikler için toprağın ağaçtan arındırılması
Ev ve yol gibi kentsel gelişim amaçlı toprağın ağaçtan arındırılması

Kirlenmeye sebebiyet veren faaliyetlerimiz neticesinde oluşan asit yağmurları tarafından ve hastalık ve
yayılan türler aracılığıyla da ormanlar ayrıca yok edilmektedir. Ormansızlaşma çok gerçek bir çevresel
tehdittir. Bir zamanlar olan geniş ormanlar ortadan kaybolmaktadır. Tüm dünyada ağaçlar; yeni
ormanlar yerini alamadan yeryüzü için çok hızlı bir şekilde kesilmektedir.
Ormanlar yok edildiği zaman ne olur?
Seller ve toprak erozyonları
Bir ağacın kökleri toprakta boşluklar yaratır böylece yağmur yağdığı zaman su daha toprak tarafından
emilemeden gömülmüş olur. Bu boşluklar ayrıca hava ve suyun bitkilerin köklerine ulaşmasına izin
verirler. Ağır makinalar kullanılarak ağaçlar söküldüğünde, toprak aşağı itilir ve boşluklar dolar. Bütün
bitki ve ağaçlar hava ve suyun köklerine ulaşmasına ihtiyaç duydukları için, şartlar yeni yetişenler için
pek arkadaşça olmuyor.
Toprak suyu daha fazla ememeyeceği için, yağmur yağdığı zaman su toprağın yüzeyinde kalır ve bu da
sellere sebep olabilir. Hareket eden su ayrıca toprağın üst tabakasını tamamen aşındırabilir. Bu ise
toprak erozyonu olarak adlandırılır. Toprağın tam beslenme tabakası olan üst tabakası olmadan bitkiler
beslenemez ve zor büyürler.
Kaybettiğimiz: 24 milyar ton tarımsal üst toprak (toprağın en üst kısmı) aşınır veya sürüklenir.
Kuraklık
Ormanlar yağış üretimine katkıda bulunur. Ne kadar çok ağaç olursa o kadar çok su bulutların içinde
emilir ve o kadar çok yağış miktarı olur. Ormanlar yok olursa, en sonunda kuraklığa varacak olan daha
kuru koşullara sebep olan daha az yağış olacaktır. Bu bir kere olunca, toprak çok sıkı ve kurak olacağı
için sonradan daha fazla ağaç veya bitki dikmenin zor olacağı geniş bir zararı olur.
Sera gazları ve asit yağmurları
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Yeryüzü atmosferi çeşitli sayıda sera gazları içerir. Sera gazları güneşten gelen ısıları atmosfer içinde
yakalar. Bazı sera gazları karbondioksit (CO2), metan ve su buharıdır. Tüm bu gazlara az miktarda
ihtiyaç duyarız ama fazla miktarlarda olduğunda zararlı olabilirler.
Ormanlar havadaki yüksek CO2 miktarını giderirler. Fotosentez boyunca gazı emerler. Ancak; fosil
yakıtlar yakıldığında, örneğin; ormanlar kesildiğinde bütün ağaçların emebileceğinden daha fazla
karbondioksit üretilir, dahası atmosferde sıkışmış kalarak daha az CO2 emilir.
Sera gazları kuvvetlenip arttıkça, güneş ısısının daha fazlası yakalanır ve bu iklim değişikliğine sebep
olur. (dünya ekosisteminin nazik dengesinin bozulması) atmosferde katlanan kirlilik gazlar bulutlardaki
sularla karıştığında asit yağmurlarına yol açar. Orman üzerine kurulduğunda ağaçlara ve ekosisteme
tümden zarar verebilir.
Türlerin yok olması
Ormansızlaşmanın bir diğer zararlı sonucu ise bitki ve hayvan türlerinin yok olmasıdır. Onlar yok
olurlar çünkü çevreleri ve yaşam döngüleri bozulmuştur ve değişikliklere uyum sağlayamazlar.
Türler yok olduğunda “neslin tükenmesi” olarak adlandırılır. Ormanlar kesildiğinde habitatları kaybolur,
vahşi yaşam türleri evlerini, besin kaynaklarını ve yaşam ağındaki yerlerini kaybederler. Yok olma
yaşamın bir parçası olmasına rağmen, bu şimdi çok daha hızlı gerçekleşmektedir.
Tüm dünyada her gün 150-200 türün yok olduğu tahmin ediliyor.
Dünya Vahşi Yaşam’ a göre (www.worldwildlife.or) toprak dünya üzerindeki tüm yaşamın dayanak
noktası olan yeryüzünün kırılgan bir derisidir. Dinamik ve karışık bir ekosistem yaratan sayısız
türlerden oluşmuştur ve insanlara en değerli kaynaktır. Tarımsal mallara artan talep, ormanları tarım
alanları ve otlaklar için arazilere dönüştürmeye teşvik yaratır.
Bitki örtüsünden tarıma geçiş toprakta genellikle tutunamaz ve bu bitkilerin birçoğu –kahve, pamuk,
palmiye yağı, soya fasulyesi ve buğday gibi- toprağın kendini idame ettirebilme yeteneğinin ötesinde
aslında toprak erozyonunu arttırabilirler.
Gezegendeki humusun (üst toprak) yarısı son 150 yılda kayboldu. Erozyona ek olarak, tarımın başka
yönleriyle de toprak kalitesi etkilenir. Bu etkiler; sıkışma, toprak yapısının kaybolması, besin değerinin
düşmesi ve tuzluluğu kapsamaktadır. Bunlar oldukça gerçek ve ciddi konulardır.
Toprak erozyonunun etkileri verimli toprağın kaybını aşmaktadır. Dere ve nehirlerde artan kirlenme ve
tortulaşmaya, bu suyollarının tıkanmasına, balık ve diğer türlerde azalmalara yol açmıştır. Bozulmuş
topraklar da genelde suyu tutma bakımından yeteneksizdir ki sel olayını daha da kötüleştirebilir.
Sürdürülebilir toprak kullanımı; çölleşmeye varan değerli toprağın kaybı, toprak bozulması ve erozyonu
önleyerek hayvan mevcudu ve tarımın etkilerini azaltmaya yardımcı olur.
Ormanlar gezegenimizdeki kara alanının %31’ ini kaplarlar. Vahşi yaşam ve insanlar için hayati
önemdeki oksijeni üretirler ve yaşam alanı sağlarlar. Dünyanın en tehdit altındaki ve tehlikedeki
hayvanlarının çoğu ormanlarda yaşar ve 1,6 milyar insan besin, taze su, giyim, geleneksel tıp ve
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barınma da dâhil olmak üzere ormanların sunduğu faydalara güvenmektedir.
Ancak dünyadaki ormanlar bu faydaları tehlikeye atan ormansızlaştırmadan kaynaklı olarak tehdit
altındadır. Ormansızlaşma değişik şekillerde olabilir. Yangınlar, tarım alanı açma, çiftçilik, gelişme,
sürdürülemez kereste üretimi, iklim değişikliğine bağlı olarak bozulma gibi… Bu durum insanların
geçimini etkiler ve geniş yelpazedeki bitki ve hayvan türlerini tehdit eder. Her yıl 120-150 kilometre
kare orman yok olmaktadır, bu da her dakika 36 futbol sahasının yok olmasına denktir.
Ormanlar iklim değişikliğinin azaltılmasında kritik rol oynarlar çünkü aksi takdirde atmosferde serbest
kalacak olan karbondioksiti emerek bir karbon havuzu gibi davranırlar ve iklim modellerinde süregelen
değişikliklere katkıda bulunurlar. Ormansızlaşma, bu önemli karbon havuzu fonksiyonuna zarar verir.
Tüm sera gaz emilimlerinin %15’ inin ağaçların yok edilmesinden kaynaklandığı tahmin edilmektedir.
Ormansızlaşma özellikle tropik yağmur ormanlarında belli bir kaygıdır çünkü bu ormanlar dünya
biyoçeşitliliğinin çoğuna ev sahipliği yaparlar. Örneğin; Amazonlar’ da çoğunlukla büyükbaş
hayvancılık için ormanın dönüştürülmesine bağlı olarak ormanın %17’ si son 50 yılda yok oldu.
Ormansızlaşma özellikle daha kalabalık alanların, cadde ve nehirlerin yakınında yaygın vaziyettedir.
Ancak değerli maun, altın ve yağın keşfedilmesinden sonra uzak alanlar bile tecavüz edilmeye başlandı.
Toprağın sağlığı öncelikli olarak geçimleri ayaklarımızın altındaki kirle başlayan iyi yönetilmiş tarıma
bağlı olan çiftçilerin ve küresel toplumun kaygısıdır. Sağlıklı toprağın sürdürülmesine karşı pek çok
sorun olmasına karşın, çözümler ve WWF (Dünya Doğayı Koruma Vakfı) gibi biyoçeşitliliğin
kaynaklandığı o kırılgan kabuğun sağlanması ve yenilenmesi için çalışan özel bir grup insan da var.
Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) sekretaryasına göre,
ormansızlaşmanın ezici doğrudan sebebi tarımdır. Geçim çiftçiliği ormansızlaşmanın %48’ inden, ticari
tarım %32’ sinden, tomrukçuluk %14’ ünden sorumludur ve yakacak odun için ağaç kesimi
ormansızlaşmanın %5’ ini oluşturur.
Avrupa Birliği’ ne dair, ormanlar 177 milyon hektar alan ya da tüm alanının %42’ sini kaplamaktadır.
Ormanların en çok yer kapladığı ülkeler Finlandiya (%77) ve İsviçre (%75)’ dir. Onları İspanya (%57),
İtalya (%37), Almanya (%32), ve Fransa (%31) takip eder. Ormanların en az yer kapladığı ülkeler Malta
(%1), İrlanda (%10), Hollanda (%11) ve Birleşik Krallık (%12)’ tır. Birleşik Avrupa’ nın topraklarında
dünya ormanlarının yaklaşık %4’ ü yer almaktadır ama artan nüfus yoğunluğuna bağlı olarak Avrupa’
oturan her bir kişiye tekabül eden ortalama orman alanı küçüktür (0,36Ha). Ancak, kişi başına ormanlık
alan 4,4 Ha’ dan (Finlandiya) 0,07 Ha’ a (Belçika) kadar çeşitlilik gösterir (Euro stat, 2010). 2000 ve
2005 yılları arasında AB’ de ormanların kapladığı alan %1,6 artmıştır. Bu gerçek sadece ormanlar
üzerindeki baskının durdurulmasına atfedilemez ancak başlıca tarım topraklarının dolaylı
ormansızlaşmasının terk edilmesi ve yaylaların terk edilmesine bağlanabilir.
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I. STRATEJİK POLİTİKA İÇERİĞİ
Türkiye’ nin Kırklareli ve Bulgaristan’ ın Burgaz yörelerinde bulunan orman bölgelerindeki ağaçların
yok edilmesi ve toprak erozyonunun önlenmesi için son sınır ötesi değerlendirme, Bulgaristan-Türkiye
IPA CBC Programı (2014-2020)’ na tam uyumluluk içinde geliştirilmiştir ve akıllı, kapsayıcı ve
sürdürülebilir gelişme için Avrupa stratejisi ve ilgili ulusal stratejik belgeler çerçevesinde tasarlanmıştır.
Avrupa düzeyinde, makro-bölgesel ve ulusal seviyedeki temel politika çerçevesi programda aşağıdaki
şekillerde yansıtılır:
•

Avrupa 2020: Akıllı, Sürdürülebilir ve Kapsayıcı Büyüme için Avrupa Stratejisi

Avrupa 2020 stratejisi hedeflerine ulaşmaya yardımcı olacak gerekli önlemleri almak için Avrupa
kurumları, üye devletler ve sosyal ortaklar arasında paylaşılmıştır. Strateji üç adet karşılıklı güçlendirici
önceliği öne çıkarır:
-

Akıllı büyüme: bilgi ve yenilik temelinde bir ekonomi geliştirmek
Sürdürülebilir büyüme: kaynakların daha verimli kullanıldığı, daha yeşil ve daha rekabetçi bir
ekonomiyi desteklemek
Kapsayıcı büyüme: toplumsal ve bölgesel bağlılığı teslim eden yüksek istihdamlı ekonomiyi
teşvik etmek

2020 yılına kadar ulaşılacak beş kapsayıcı ana hedef üzerine odaklanmaktadır. Bu hedefler mevcut olan
tüm politika ve araçların kullanımıyla ulusal eylemler ve AB eylemlerinin karışımını gerektirmektedir.
Üye devlet seviyesinde, bölgesel ve yerel düzeyler dâhil olmak üzere devlet başkanları ve hükümetler
nezdinde tam mülkiyet esastır. Toplumsal ortakları ve diğer paydaşları içeren sivil toplum da hem
programların geliştirilmesinde hem de takip edilmelerinin gözlenmesinde önemli rol oynar. Aynı
prensip yedi destekleyici girişim için de uygulanır.
•

Avrupa Bölgesel İş Birliği Stratejisi ve Sınır Ötesi İş Birliğinin Rolü

2020 Avrupa bölgesel gündemi bazı önemli sorunları ve bölgesel gelişme için potansiyeli teşhis eder.
Bunlar; küreselleşmeye artan şekilde maruz kalınması, demografik değişiklikler, sosyal ve ekonomik
dışlanma, iklim değişikliği ve biyoçeşitliliğin kaybedilmesini kapsar, hepsi programın alanıyla
ilişkilidir. Avrupa Bölgesel İş Birliğini (ETC) ve CBC programlarını “… Küresel rekabette kilit
etmen… Gelişme potansiyellerinin daha iyi kullanımını kolaylaştırma ve doğal çevrenin korunması”
olarak tanımlar. Mevcut doküman yukarıdaki iş birliği programına tam uygundur.
•

Avrupa Stratejik Çerçevesi: Bulgaristan Ortaklık Anlaşması

Bulgaristan ortaklık anlaşması, Bulgaristan’ ın AB gelişme stratejisine katkıda bulunmak için katıldığı
CBC programlarının merkez rollerinin altını çizer. Makro-bölgesel stratejiler yeni, sağlam ve tutarlı iş
birliği platformu sunduğu için ortaklık anlaşması EUSDR’ yi teşvik etmenin önemini vurgular. CBC
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programları sınır bölge topluluklarının arasındaki bağlantıyı arttırırken ayrıca istihdamı arttırma, turizmi
geliştirme ve kültürel mirası teşvik etmenin önemini de vurgular. Çevresel sistemin gelişmesi de teşvik
edilir.
•

AB stratejik çerçevesi: 2014-2020 dönemi Türkiye için Strateji Raporu

Katılım öncesi yardımın amacı; sınır ötesi, uluslar ötesi iş birliğini güçlendirecek bir bakış açısıyla
bölgesel iş birliğini teşvik etmek ve sınır ötesi faaliyetlerden yararlanan ülkelerin katılımıyla yerel ve
bölgesel düzeyde uygun idari kapasitelerin geliştirilmesinin yanı sıra sınır bölgelerin sosyo-ekonomik
gelişimini arttırmak olacaktır: “Türkiye-Bulgaristan sınır ötesi iş birliği programının kilit hedefi AB
gelişim düzeylerine kıyasla ilgili bölgelerde sosyo-ekonomik gelişmedeki rekabet eksikliğini ele
almaktır. Diğer amaç ise sınır ötesi acil durumların yanı sıra çevre ve doğanın korunmasında karşılaşılan
ortak sorunlarla yüzleşmektir.”
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II. COĞRAFI ÖZELLIKLER. ORTAK DOĞAL KAYNAKLARIN ALANI
Ortak iş birliği alanının coğrafi yapısı 710 m ile 1000 m arasında değişmektedir ve düzlükler, alçak
vadiler, platolar ile bazı dağ özellikli tepelik alanlar içermektedir. Yakın Doğu’ da işbirliği alanı sınırları
Bulgaristan’daki Koca Balkan Dağları ve güneydoğuda Istranca/Yıldız Dağları ve hem Bulgaristan hem
Türkiye’ deki Karadeniz kıyılarıdır.
Istranca/Yıldız Dağları bölgesi tüm Trakya’ daki su kaynakları üzerinde en zengin olanıdır. Beş nehir
Istranca/Yıldız Dağları’ dan doğmaktadır. Bunların en büyükleri Ropotamo, Dyavolska ve
Veleka/Değirmendere’ dir. Ayrıca, Bulgar tarafında konumlanan birkaç büyük göl yüzey sularını temsil
etmektedir: Pomorie gölü, Burgaz gölü, Atanasovsko gölü. Yer altı su kaynakları, maden kaynak suları
ve termal sulardan oluşmaktadır. Karadeniz ve Ege Denizi’ nin ortak etkisi; Istranca, sakar, Balkan
Dağları hedef iş birliği alanındaki iklim modelini belirlemektedir. İklim, geçiş-kara ikliminden ve karaAkdeniz iklimine kadar çeşitlilik gösterir. (ılıman kışlar, sıcak yazlar). Dağlar genellikle yaprak döken
ve bazı yaprak dökmeyen ağaçlı ormanlarla kaplıdır. Farklı maden kaynak türleri işbirliği alanında
bulunmaktadır. Bulgar tarafındametal olmayan yataklar (kireçtaşı, mermer, gabro, granit, asbest ve kil),
metal kaynakları ve kahverengi kömür yatakları vardır. Türk tarafında kömür, krom, demir, bakır,
boksit, mermer ve sülfür yatakları vardır. İşbirliği alanının Karadeniz sahil bölgelerinde önemli miktarda
deniz tuzu kaynakları mevcuttur.
Hava, su, toprak gibi farklı çevresel ortamlara bakmak göstermektedir ki bölgedeki hava koşulları
oldukça iyidir. “hava kirliliğinin temel nedenleri sanayide ve hanelerin ısınması ile araçların egzos
gazları için kullanılan yakın emisyonlarıdır.” (Bulgaristan-Türkiye IPA CBC Programı 2007-2013,
2011:19).
Toprak alanında, özellikle Kırklareli’ deki daha geniş alanların etkilendiğierozyon bölgenin ana
konusudur. (Bulgaristan-Türkiye IPA CBC Programı 2007-2013, 2011:19). Aynı durum yüzey suyu
alanında da görünmektedir. Kirli suyu temel sebebi küçük belediyelerin çoğunda kanalizasyon
sistemlerinin olmamasıdır. Yüzey suyunda fosfat veya nitratlı kirlenme vardır. (Bulgaristan-Türkiye
IPA CBC Programı 2007-2013, 2011:19). İki ülkenin de doğanın korunması ve yönetilmesi geleneği
vardır. Biyoçeşitliliğin korunması konusu bölgede önemli bir konudur ve bir dizi bölgesel iyi-uygulama
örnekleri mevcuttur. (Bulgaristan-Türkiye IPA CBC Programı 2007-2013:20). Bölge; Bulgaristan’ daki
Istranca Doğa Parkı ve Türkiye’ deki Gala Gölü Ulusal Parkı (Edirne) gibibirkaç doğa parkı ve
korunmuş alana ev sahipliği yapar. Buna ek olarak; Kasatura Körfezi Doğa Rezervi (Kırklareli) ve Saka
Gölü Doğa Rezervi (Kırklareli) bölgeleri Kırklareli ilinde yer almaktadır. (Istranca, 2014: Çevrimiçi;
Türkiye Cumhuriyeti, Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2014a/b)
Istranca, güneydoğu Bulgaristan ve Türkiye’ nin kuzeybatı, Balkanlar’ ın güneydoğu kısmında, batıda
Trakya düzlüklerinin, kuzeyde Burgaz yakınlarındaki ovalar ve doğuda Karadeniz’ inarasında yer alan
dağ kütlesidir. Bulgaristan’ daki en yüksek noktası Golyamo Gradishte (710 m) iken en yüksek zirvesi
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Türkiye’ deki Mahiada (Mahya Dağı) (1,031 m)’ dır. Kütlenin toplam alanı yaklaşık olarak 10000 kim.
dir
Bölgenin iklimi Karadeniz’ den önemli ölçüde etkilenmektedir ve dağlarda ağırlıklı olarak nemli kara
iklimi ve kıyıda nemli astropikal iklimi hakimdir. Bölgedeki büyük nehirler Veleka (147 km) ve
Rezovska (12 km) sınır nehridir. Dağın Bulgaristan kısmında 1995 yılında kurulmuş olan Istranca
Ulusal Parkı bütün Bulgar topraklarının 1,161 km. si veya %1’ ini kapsayan Bulgaristan’ daki en büyük
korunmuş alandır. Istranca Dağı sıra dışı bir doğal ve tarihi zenginlik yeridir. – iki kıta arasında
köprüdür. Avrupa ve Asya. Bu durum, flora ve faunasıyla bölgeyi Avrupa’ da benzersiz yapar. Buradaki
özel doğa, jeolojik geçmişinin, iklim ve coğrafik konumunun bir sonucudur. Dağdaki bitki toplulukları,
Karadeniz ve Akdeniz’ i birbirine bağlamakta olan Boğaz Köprüsünün yapılmasıylaAvrupa Asya’dan
ayrılmadan önce gelişmiştir. Buz çağı döneminde kara buzları asla dağa ulaşmamıştır. Bu buzullaşma
eksikliği geçmişe açılan eşsiz bir pencere yaratmıştır. Üçüncü zaman dönemi boyunca Avrupa kıtasına
yayılmış olan bitkiler şimdi sadece Istranca’ larda korunmaktadır. Dağın yaşayan müze olmasının sebebi
budur. Istrancaların manzarası güzeldir. Yeşil denizi, tepelik ormanlar, doğal olarak kıvrımlı ırmaklarla
bölünür. Bunlardan en uzunu Veleka Nehri’ dir, yabani bir nehir ağzında Karadeniz’ e akar. Istrancalar
sarp kalker kayalıklar, birçok maden suları ve karmaşık mağara sistemleri ile karstik arazi yapısındadır.
Dağ, vahşi yaşam için bir sığınaktır. Dik ve taşlık tepelikler ve derin geçit ve boğazlar; vaşak, altın
çakal, su samuru, karaleylek, altın kartal, puhu kuşu ve bıldırcın kılavuzu gibi muhteşem kuş ve
memelilerin evidir. Kuş türleri parkta yetişmektedir ancak çok daha fazlası görülebilir. Via Pontica kuş
göç yolu bu özel alana çok daha fazla sayıda tür getirmektedir. Göç süresince muazzam leylek grupları,
pelikanlar ve kartallar sahil boyunca park etrafında uçmaktadır.
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III. YEREL VE BÖLGESEL YÖNETIM, PLANLAMA VE İDARI KAPASITE
Hedef sınır ötesi bölgesi Türkiye’den Kırklareli yöresi ve Bulgaristan’ dan Burgaz yöresini içerir.
Burgaz Bölgesi
Bulgaristan’ın güneydoğu bölgesinde Burgaz 7748,1 km2’ lik (Bulgaristan’ın % 6,9’ u) bir alanda
kuruludur. Sofya ilinden sonra ikinci büyük şehridir. Şehrin sınırı doğuda Karadeniz (224 km2),
güneyde Türkiye Cumhuriyeti, batıda Yanbol ve Siliven illeri, kuzeyde ise Varna ve Shumen şehirlerine
uzanır.
Harita No. 1: Burgaz İlinin İdari Haritası

Kaynak :http://www.journey.bg/bulgaria/map.php?region=12
Şehir idari olarak 13 belediyeden oluşmaktadır. Bunlar: Aytos, Burgaz, Kameno, Karnobat, Malko
tornovo, Nesebar, Pomorie, Ruen, Sozopol, Sredets, Sungurlare, Primosko ve Tsarevo.
Kırklareli ili
Kırklareli İli; Karadeniz’in batı kıyısında Türkiye’nin kuzeybatısında yer alan bir ildir. Kırklareli
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Bulgaristan ile kuzeyde 180 km2 bir sınırla komşudur. Batıda Edirne’ye, güneyde Tekirdağ’ a
güneydoğuda İstanbul’a sınırı vardır. Kırklareli ilinin kelime anlamı Türkçe’ de Kırkların toprağı
demektir ve 15 yy. da Osmanlı İmparatorluğu adına şehri fethetmek üzere Sultan I. Murat tarafından
gönderilen 40 Osmanlı Gazisini veya Osmanlı’nın fethinden önce bölgede bulunduğu öne sürülen 40
kiliseyi ifade etmektedir. Kırklareli şehrindeki bir tepenin üstünde Osmanlı fatihlerini onurlandırmak
üzere ‘’Kırklar Anıtı’’ denilen bir anıt bulunmaktadır. (İsmin kökeni hakkında daha fazlası için bkz.
Kırklareli)
Harita no: 2 Kırklareli idari haritası

Şehir, Yıldız (Istranca) sıra dağları tarafından ikiye bölünmüştür. Şehrin kuzey ve kuzeydoğu kısımları
Türkiye’nin en nüfuslu ve az gelişmiş kısımları arasındadır. Güney ve batı kısımları nüfus olarak daha
kalabalıktır. Çünkü toprak endüstriyel gelişim ve tarım için daha uygundur. Kuzey ve doğu kısımlarına
ormanlar hâkimdir. Böylece bu bölgelerde ormancılık önemli bir geçim kaynağıdır. Karadeniz kıyıları
boyunca balıkçılık yapılmaktadır.
Kırklareli 8 belediyeye ayrılmaktadır. ( Merkez bölge koyu harfle yazılmıştır.)
*Babaeski
*Demirköy
*Kırklareli
*Kofçaz
*Lüleburgaz
*Pehlivanköy
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*Pınarhisar
*Vize
Bulgaristan’daki mekânsal planlamaya göre yerle yönetimler temel birimlerdir ve belediye meclisi karar
organıdır. Belediye meclisleri nazım imar planlarını hazırlama ve Bulgaristan belediyelerinin mekânsal
planlaması için temel olacak yerel arazi kullanımı yetkisine sahiptir. (bkz. Tosic 2010: 81f.) NUTS-3
birimlerine karşılık gelen birimler dağınık bir devlet idari birimi sergiler ve ‘’Hükümetin politikalarını
bölgesel düzeyde uygulamaktan sorumludur. Seçilmiş bir bölgesel hükümet yoktur. İl idaresi devlet
organizasyonun bir parçasıdır ve devlet bütçesi tarafından finanse edilir. Yetkileri temel olarak yerel
otoritenin yasal kararlarını denetlemek ve bölgesel kalkınma planlarının hazırlanmasında yer
almaktadır.” (Tosic et al., 2010: 82)
Ulusal düzeyde Kalkınma ve Bayındırlık Bakanlığı bölgesel planlama yetkisine sahiptir. İlgili planlama
belgeleri ulusal entegre mekânsal planlama şablonlarını ( bütün ülke) bölgesel gelişim şablonları ( il,
bölge ) belediye toprakları için nazım imar planları ayrıntılı büyüme planları (belediyeler, kasabalar)
içerir. Türkiye’nin planlama sisteminde bölgesel yetki düzeyine göre planlar aşağıdaki gibi
sınıflandırılır: kalkınma planları stratejik mekânsal planlar ve ulusal ve nuts2 düzeyinde bölgesel
planlar, nuts 3 düzeyine karşılık gelen il düzeyinde 1/25.000 ile 1/100.000 ölçeğinde haritaları kapsayan
bölgesel düzenleme planları, belediye düzeyinde 1/5000 ölçeğinde haritaları kapsayan arazi geliştirme
planları. Kalkınma planları anlamında, kalkınma bakanlığı ulusal ve bölgesel kalkınma planlarının
hazırlanmasında yasal vekalete sahiptir. Bu açıdan Kalkınma Bakanlığı Ulusal Kalkınma Planı (UKP)
ve bölgesel kalkınma için ulusal strateji (BKUS) hazırlar. Kalkınma Bakanlığı UKP ve BKUS
doğrultusunda NUTS2 düzeyinde bölgesel kalkınma planlarını Kalkınma Ajanslarına hazırlatır.
Mekânsal planlama açısından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı mekânsal stratejik planlar hazırlamaya
yetkilidir.
Ulusal ve Bölgesel planlama kararlarına uygun olarak büyükşehirler dışındaki illerin toprak düzenleme
planları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafında hazırlanır ve büyükşehirlerin ise büyükşehir belediyeleri
tarafından hazırlanır. Belediye düzeyinde uygulama ve master planları içeren arazi geliştirme planları
toprak düzenleme planları doğrultusunda belediyeler tarafından hazırlanır. Toprak kullanımı, fiziksel
planlama ve imar süreçleri arazi geliştirme planları içinde yer alır.
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IV. SINIR ÖTESİ BÖLGEDE ORMAN SEKTÖRÜNÜN MEVCUT DURUMUNUN ANALİZİ
VE DEĞERLENDİRMESİ
Sınır ötesi bölgede orman sektörünün mevcut durumunun analizi ve değerlendirmesi iki sınır ötesi
bölgenin (Burgaz ve Kırklareli) durum analizlerinin belli özelliklerine dayanır. Analiz belirli özelliklerin
ve farklılıkların tanımlarını verir, dahası; hedef sınır ötesi bölgesinde ormansızlaşmanın önlenmesi ve
erozyon planlama sürecine ilişkin genel konuları içerir.
IV.1.Burgaz Bölgesindeki Orman Sektörünün Durum Analizi ve Belli Özellikleri
Burgaz bölgesinde arazisi yüksekliği 200 m’ ye kadar olan alçak araziler (ovalar) ve tepelik araziler
hakimdir. Ova kuşağı Burgaz ovaları ile Karnobat ve Aytos düzlüklerinden oluşur. Bölgenin yaklaşık
üçte biri tepeler ile çevrilidir.
Harita No. 3: Burgaz Doğal Coğrafi Haritası

Kaynak:http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bulgaria_Burgas_District_relief_location_map.jpg
Bölgenin kuzey kısımları yüksekliği 1000 metreden biraz fazla olan Doğu Stara Planina (Koca Balkan)
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dağlarının bir kısmı ile çevrilidir ve kuzey-doğu Bulgaristan ile iletişime önemli bir engel teşkil etmez.
Bölgenin güney kısmında 710 m. yüksekliğindeki Gradishte zirvesiyle Istranca dağları yer alır.
Bölgenin iklimi Karadeniz, Stara Planina, Istrancaların ortak etkisi ile birlikte belirlenir. Yıllık yağış
miktarı Sozopol da 5000/1 m2 den Malko Tarnovo da 9271/ m2 değişir. Burgaz, Karnobat, Aytos,
Sungurlare, Ruen ve Kameno bölgelerinde en çok yağış miktarı mayıs ve haziran aylarındadır. Istranca
bölgesinde ise bu kasım ve aralık aylarındadır. Tüm alandaki en düşük yağış miktarı ise ağustos
ayındadır.
Ruen ve Malko Tarnovo Belediyelerinde ortalama yıllık sıcaklık 11,3 dereceden başlar ve Sozopol’da
13,3 dereceye ulaşır. Burgaz bölgesi için 12,7 derecedir. Karobat’da 0,5 dereceden Tsarevo da 3,2
dereceye kadar değişen sıcaklığıyla tüm bölgenin en soğuk ayı ise ocaktır. Burgaz bölgesi için ocak
ayındaki ortalama sıcaklık 1,8 derecedir. Tüm bölgediki en sıcak aylar temmuz ve ağustos aylarıdır. En
yüksek sıcaklık 42,9 derece olarak Aytosda en düşük sıcaklık -30,2 olarak Sredets ‘de ölçülmüştür.
Bölgedeki kış görece olarak daha ılımandır. Ovalarda çoğu günler karsız geçer ancak Stara Planina ve
Istrancalar20 ila 46 gün kar kaplıdır. Bahar serin ve geç gelir. Yaz sıcaktır, sonbahar ılık ve uzundur.
Burgaz bölgesindeki temel toprak türleri çernozem-melnitsa topraklar, tarçın orman topraklar ve
alüvyon çayır topraklarıdır. Bunlar tarım topraklarının %90-92 sini kaplar. Hidrolojik (su bilim) olarak
bölge orografi ve denize yakınlığı tarafından belirlenen bazı türlerle karakterize edilmiştir. Kuzey ova
kısmı birçok nehirlerle çevrili olmasına rağmen zayıf drenaj özelliğiyle şekillenmiştir. Yağmur suyunun
drenaj etkisi burada önemli değildir. Yağış miktarının daha önemli olduğu güney alt bölgedeki dar kıyı
şeridinde drenaj etkisi daha fazladır. Nehir ve yağış miktarı rejimi denize yakınlığın Akdeniz iklimin
etkilerini güçlendirmesine bağlı olarak tipik olarak Akdeniz rejimidir. Farkı tuzluluk derecelerindeki
lagünler ve limanlardan oluşan sığ kıyı gölleri Trakya- Istranca bölgesi boyunca en çok su temin edilen
yerdir. Burada oluşturulan nehir drenajları kilometre başına 4 ila 15 dm3 /s den başlar ve Istranca en
yükse sınır kısımlarında 15 dm3/s ye ulaşır. Bu yerler yılda 1000 mm den fazla yağış miktarı ile en
yüksek yağışı alır. Bölgeye özel önemi olan doğal kaynakların başında Burgaz’ın tüm alanını %35’ni
kaplayan ormanlar gelir. Doğu Stara Planina’nın dağlık kısımları yapraklarını döken karışık ağaçlar ile
kaplıdır. Bu ağaçlar arasında hakim olanlar İtalyan meşe (Quercus frainetto) Türk meşe (Quercus
cerris), Sapsız Meşe(Quercus petraea), Avrupa Kayını(Fagus sylvatica). Ova alanlarında günümüzde
hala smilax excelsa, silkvine (yunan ipek otu) yabani üzüm (Vitis sylvestris), yaprak dökmeyen yaban
asması (Clematis vitalba)gibi tırmanan bitkilerle kaplı tatlı su bataklık ormanları (Fraxinus) (Longoz),
Karaağaç (ulmus) ve İngiliz Meşesi (Quercus robur) bulunabilir.
Bölgedeki ormanlar Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yönetilir ve denetlenir
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Harita No. 4: Burgaz RFD haritası

Kaynak: http://www.iag.bg/struct/lang/1/type/R/id/4/unit_single
Orman Bölge Müdürlüğü 13 adet devlet orman ve avcılık işletmesinden (DOİ, DAİ) oluşur – DOİ
Aytos, DOİ Burgaz , DOİ Zivezdets, DOİ Karnobat, DOİ Kosti, DOİ Malko Tarnavo, DOİ Novo
Panicharevo, DOİ Sadovo ( Sungurlare), DOİ Sredets, DAİ Gramatikovo , DAİ Nesebar, DAİ
Ropotamo ( Bkz 4.No’ lu Harita )
Çok çeşitli bitki ve hayvan türlerine ek olarak Burgaz şehri Avrupa’daki nerdeyse tüm büyük habitat
örneklerinin varlığı ile şekillenmiştir. Çayırlar, sulak alanlar, turba bataklıkları ve gölleri, yaşlı meşe
ormanları, Akdeniz ve alt Akdeniz bitki toplulukları, nehir kıyısında yetişen orman ve bitki örtüsü,
önemli iç ve kıyıdaş sulak alanlar, kum tepecekleri ve Karadeniz sahilindeki diğer eşsiz habitatlar
Karadeniz’in kendisindeki deniz, kıyı ve bentik bölge popülasyonlarıdâhil son derece değerli olan
benzersiz ve temsili ekosistem ve popülasyona sahiptir.
Burgaz topraklarında en büyük tabiat parkı yer almaktadır: Istranca Tabiat Parkı. Park ormanları Malko
Tarnovo, Zvezdets, Kosti, Tsavero devlet orman işletmeleri ve Gramatikovo devlet av hayvanları
yetiştirme birimi tarafından idare edilmektedir. Park sınırları dâhilinde aşağıdaki 5 doğal rezervi yer
almaktadır. Silkosia, Lopushna, Tısovitsa, Vitanovo, Sredoka (Lopushna Biyosfer Rezervi UNESCO
listesindedir.) Park ayrıca 12 adet korunmuş alan ve pek çok doğal anıt içerir (Kaya oluşumları, Anıt
ağaçlar vs.).
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IV.1.1. Orman Alanlarının Büyüklüğündeki Değişiklikler
Tablo No. 1: 1960-2013 arasında Burgaz’ın orman alanlarının büyüklüğündeki değişiklikler
aşağıdaki tabloda sunulmuştur.
Yıl

Toplam
Ormanlık Alan
tasarlan
(ha)
mış
Toplam
Ağaç
Kapalı
orman
ekimi 0,4- baltalık
alanı (ha)
1,0 indeks alanlar

Ağaçlan
dırma
için
ağaçsız
alan (ha)

Verimsiz
alan (ha)

Açık
baltalık
alanlar

Seyrek
doğal
ağaçlar

Inceltilm
iş
plantasy
onlar

1960

286 235

264 593

244 290

8 707

-

11 696

-

15 537

6 106

1965

280 132

260 869

210318

12 824

18 546

19 028

153

11 165

8 098

1970

285 887

256 148

209 235

2 368

25 311

19 095

139

20 111

9 628

1975

302 348

265 273

212 377

12 283

28 301

12 096

216

24 654

12 421

1980

304 638

268 426

205 544

21 122

29 874

11 407

479

19 912

16 300

1985

307 740

272 557

203 411

29 684

27 238

11 402

822

17 614

17 569

1990

307 956

274 316

201 751

36 728

24 521

10 632

684

16 510

17 130

2000

324 548

293 860

213 675

63 484

8 282

7 873

546

13 321

17 367

2010

335 670

312 179

258 959

37 906

4 221

10 276

817

3 237

20 254

2012

339 330

315 985

265 073

36 881

3 495

9 709

827

3 055

20 290

2013

340 590

317 334

266 688

37 015

3 241

9 528

862

2 808

20 448

Source: RFD Burgas
Analiz edilen dönemde ormanlık bölgelerin alanlarının artmasına doğru sabit bir eğilim olduğunu veriler
göstermektedir. Ormanlık bölgelerin alanlarının artmasına olan sabit eğilime yol açan sebepler
ağaçlandırma, havza alanlarının güçlendirilmesi, Orman Kanunu 2. maddeninhükümlerince orman
özelliği taşıyan ağaçlandırılmış ve kendinden ağaçlık bölgeler kadar peyzaj ve ormanlık alan
oluşturulması için çorak topraklar ve aşınmış alanların dahil edilmesi ve devlet orman işletmesi –
Sadavo (Sungurlare) topraklarının Burgaz Orman Bölge Müdürlüğü’nün faaliyet alanına transfer
edilmesidir.
1990’ a kadar doğal orman alanlarının azalmasına ve orman plantasyonlarının karşılıklı artışına ilişkin
olumsuz bir eğilim vardı. Aynı dönem süresince nerdeyse yarısı kadar azalmış olan kapalı gölgelik
plantasyonların alanı 2000 yılına kadar arttı. 1980’den beri açık gölgelik plantasyonların ve
ağaçlandırma için uygun ağaçsız arazilerin alanında sabit bir düşme eğilimi görülmektedir.
EFA’ nın talimatlarına göre baltalık orman yenilmesi veya yenileme için ağaçların temizlendiği alanlar,
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ağaçlandırma için uygun ormansız alanlar 2000 yılından beri %75’ ten fazla azalmıştır. Ağaçlandırma
oranları, 2000 yılından sonra açık gölgelik alanlarda keskin bir düşüş olmasıyla da kanıtlandığı üzere
1990’ dan sonra dramatik şekilde düşmüştür. Orman devlet arazilerindeki ağaçlandırma hacminde son
yıllarda gözlenin düşüş yetersiz fon, düşük ücretler, sözleşmenin olmaması gibi nedenlerin sonucudur.
Ciddi dikkat gerektiren bir neden de verimsiz orman topraklarında üç kattan fazla büyümedir. Çalılık,
yol, açıklık alan ve kereste depo yerlerinin ormanlık alanlar içindeki artışıdır. Zayıf plantasyon ve
seyrek doğal ağaçlar yıllar boyu görece olarak değişmeden kalmıştır.
Analiz edilen dönem boyunca, toplam orman bölgeleri ve ormanlarla çevrili alanlar görece paralel
oranlarda değişmiştir.
Grafik No. 1: 1960-2013 döneminde toplam orman bölgeleri ve ormanlık alanların büyüme
dinamikleri
400,000
350,000
300,000

Toplam orman
bölgesi
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0,000
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Source: RFD Burgas
Toplam orman bölgesi 54 355 ha (%19,0), ağaçlık alanlar 52 741 ha (19,9%) artmıştır.
31.12.2013 itibariyle, orman bölgelerinin 317 334 hektarı (%91 ulusal ortalama ile %93,2) ormanlarla
kaplıdır. Verimsiz orman alanları (%7 ulusal ortalama ile %6) ve ağaçlandırma için ağaçsız arazi (%2
ulusal ortalamayla %0,8)dâhil orman ağaçlarıyla kaplı olmayan orman bölgelerinin alanı 23 256
hektardır (%9 ulusal ortalamayla, toplam orman bölgesinin %6,8’ i)
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Grafik No. 2: Burgaz ili ve bütün ülkedeki orman bölgeleri toplam alanının dağılımı, 2013
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Kaynak: RFD Burgas, EFA
2012 yılına kıyasla, tüm mülkiyet çeşitlerinin alanı toplamda 1260 hektar artmıştır:
•

Karnobat DOİ orman arazileri işletmenin yeni orman arazileri altında 1236 ha artmıştır.

•

Tarım ve Gıda Bakanlığı’ nın 14.01.2013 tarih 49-2 sayılı talimatıyla DOİ Burgaz aktif toprakları
DAİ Ropotamo bölgesinden çıkarılan 866 hektarla genişlemiştir.

•

Tarım ve Gıda Bakanlığı’ nın 01.02.2013 tarih ve 91-179 kayıt endeksine göre, Burgaz DOİ
alanındaki 3 hektar devlet orman arazisi toprak-kullanım şekli değiştirilmiş, yüksek-etkili belediye
tesislerinin inşası için gayrimenkul tayin edilmiştir.

Zvezdets DOİ ve Garamatikovo DAİ topraklarında Malko Tarnovo Bölge Mahkemesi kararıyla
toplamda 5499 hektarlık artış ve Karnobat DOİ ve Ropotamo DAİ için hazırlanan yeni orman
planlarıyla 2361 hektarlık azalma ve Burgaz Belediye’ nin mülkiyet hakkını tanıyan MAO Burgaz
kararıyla Burgaz DOİ’ nin 74 hektarlık azalması dahil devlet orman arazilerinin alanı 3064 hektar
artmıştır.
Belediyelerin mülkiyetindeki orman arazileri 2012 hektar artmıştır. Buna, Malko Tarnovo Bölge
Mahkeme’ sinin kararına bağlı olarak DOİ Zvezdets ve DAİ Gramatikova arazilerindeki toplam 5499
hektarlık azalma, Karnobat DOİ ve Ropotamo DAİ için yeni ormn planlarını hazırlanmasıyla 2551
hektar arazide artış ve Tarım ve Gıda Bakanlığı’ nın 14.01.2013 tarihli 49-2 talimatına bağlı olarak
Burgaz DOİ’ nde 936 hektarlık artış dâhildir. Karnobat DOİ ve Ropotamo DAİ yeni orman planlarının
sonucu olarak, tüzel kişilerce sahip olunan alanlar 597 ha ve dini kurumlarca sahip olunan ormanlar 253
ha azalırken özel kişilere ait arazilerde 1058 ha artış olmuştur. Geçmiş yıllara kıyasla tarım topraklarına
dikilen ormanlar ve Çevre ve Su Bakanlığı (ÇSB)’ nca sahip olunanlarda bir değişiklik olmamıştır.
Devlet orman arazilerindeki yanmış alanlar 60 hektardır ve geçen yıldan beri değişmemiştir.İkame
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edilmemiş ağaçtan temizlenmiş alanların büyüklüğü 11 ha artmış ve yeni orman planının sonucu olarak
ağaçlandırmaya ayrılmış ağaçsız alanlar 314 ha azalmıştır. 2013’ te devlet orman arazilerinde 595 daa
ve belediye orman arazilerinde 259 daa ağaçlandırma olmuştur.
IV.1.2. Orman türlerince ağaçlandırılmış arazi dinamikleri
Aşağıdaki tablo 1960-2013 döneminde Burgaz arazilerinde ağaçlandırılmış alanlardaki değişikliği
göstermektedir.
Tablo No. 1: 1960-2013 arasında Burgaz yöresinde orman türlerine göre ormanlık alandaki
değişiklikler
Alan

Yıl

%

1960

1965

1970

1975

1980

1985

1990

2000

2010

2013

ha

2339

13574

24460

33550

41000

50564

52721

38936

38244

38833

%

1

5

10

12

15

19

19

13

12

11

ha

110089

90448

79589

80327

84111

81889

84521

102529

104790

110542

%

42

36

31

30

31

30

31

35

34

32

ha

41054

84568

80176

73521

64404

57385

54348

48990

-

-

%

15

34

31

28

24

21

20

17

-

-

Dönüşüm
için ha
düzleştirilmiş
%

59932

59939

70511

76835

77770

44200

35101

100673

152043

170298

23

24

27

29

29

19

13

34

49

50

Düzleştirilmiş

ha

51179

1681

1412

1040

1135

1164

1530

2732

17102

20917

%

19

1

1

1

1

1

1

1

5

6

Orman türleri

İğne yapraklı

Geniş yapraklı

İmar

Kaynak: RFD Burgas
Bu dönemdeki en büyük değişim 1960’ da % 1’ ken 1990’ da %19’ a artan iğne yapraklı ağaç
plantasyonlarında meydana gelmiştir. Bu; temel olarak yüksek oranda iğne yapraklı ağaçlandırma ile
ormanların yeniden yapılandırılmasına, orman arazilerindeki ağaçsız alanlara ve ağaçlandırma için
toprak tayin edilmesine bağlı olarak gerçekleşmiştir. Geçen 20 yılda, iğne yapraklı ormanların alanı
yangınların yol açtığı hasarlar, ağır kar yağışı ve böcek istilası sonucu 14477 hektar azalmıştır. 10 yıl
önce iğne yapraklıların ölüp gitmesi Karadeniz sahili için tipi bir durum iken, 2013’ te Burgaz
arazilerindeki orman ağaçlarının büyük bölümü üzerinde süreç genişledi. Özel ağaç türleri ve ağaçların
konumlarına uygun olarak iğne yapraklılar için farklılaştırılmış optimum rotasyon zamanları tanıtmak
gerekmektedir. Ölü ağaçları yavaş yavaş doğal tohum alanlarına dönüştürmek mümkün olacaktır.
Seyrek meşe palamudu üretimi ve yetersiz fide kaynağına bağlı olarak ve hızlı dönüşüm göz önünde
bulundurularak, gelecekte bazı yerlerde meşe ilim kuşağı içinde kozalaklı ağaç dikmek, esas olarak
Avrupa karaçamı (Pinus nigra) gerekli olacaktır. Sedir, selvi ve diğer kuraklığa dayanıklı türleri ekerek
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ağaçlandırma konusunda doğru bir eğilim vardır.
Yüksek gövdeli geniş yapraklı orman alanlarının azalmasına doğru bir eğilim bulunmaktadır. 1970’
lerde, kökenlerini daha iyi belirlemek üzere, ormanların bazıları dönüşüm için ağaçlık olarak tayin
edilmiştir, diğerleri ise imara ve iğne yapraklı orman sınıflarına devredilmiştir. 2013’ te yaprak döken
yüksek ormanların alanı bölgedeki tüm ormanlık alanın % 32’ si olduğu hesaplanarak 110542 hektardı.
Bir ormancılık yöntemi olarak “Yeniden yapılanma” doğanın dönüşümü ve orman üretkenliğinin
arttırılması hususunda çağdaş anlayışla doğru orantılı olarak ülkede 1960’ larda kabul edildi. Bu anlayış
temelinde, kavramlar ve stratejiler geliştirilmiş ve uygulanmalarına ilişkin taktiksel önlemler kabul
edilmiştir. “İmar” yönetim sınıfında, kötü durumda ve düşük verimlilikteki yaprak döken türlerin
ağaçlık ve fide bitkileri; meşe, Avrupa ve Doğu kayını, dişbudak, ıhlamur ve diğerleri gibi ticari açıdan
değerli olan ağaç türleri de dahil olmak üzere kapsanmaktadır.
Bu yönetim sınıfı taşlık, dik ve sarp yamaçlardaki uygunsuz çevre koşullarında büyüyen çalılık ve bazı
fidelik yaprak döken ormanları da kapsamıştır. Çoğu durumda bunlar düşük verimliliği ve ağırlıklı
olarak düşük-değer ağaç türleri ve çalılar olan ormanlardır.
1965-1970 döneminde, yeniden yapılanma için ayrılan ormanların alanı ağaçlıklar (coppice) pahasına
ikiye katlanmıştır. Bu, zayıf koru yönetim sınıfının neredeyse tamamen yok edilmesiyle 1970’ lerin
başında olmuştur çünkü bu dönem imara ayrılan ormanların alanı ağaçlandırmaya bağlı olarak sabit bir
şekilde azalmıştır. 2000’ de Burgaz’ da imara ayrılan ormanların alanı 48 990 ha ya da Bölge
Müdürlüğü tarafından yönetilen orman alanının %17’ si tutarındaydı.
2007’ de “Bulgaristan’ daki imara ayrılan ormanların değerlendirmesi ve yönetimine dair olasılıklar”
başlığı altında bir oturum gerçekleştirildi. Ormanların yeniden yapılandırılması üzerine çok yıllı işlerin
sonuçlarının değerlendirilmesi ve “imar” teriminin anlamının sürdürülebilir orman yönetimi bağlamında
yenilenmesinden sonra, uzman forumu orman yönetimleri için yeni başlıkların gelişimi konusunda şu
anda “yeniden yapılanma” yönetim sınıfına dâhil olan ve aşağıdaki kararları benimseyenbir öneri ortaya
koydu.
•

“İmar” yönetim sınıfı durdurulacak ve buraya dâhil olan ormanlar ağaç türleri, kökenleri gibi
genelde kabul edilen ölçütlere göre mevcut ticari sınıflara dağıtılacaktır.

•

Zayıf ağaçlıklı ticari sınıflardaki plantasyonların dâhil edilme ölçütleri düzeltilecek böylelikle
fakir ya da çok fakir A, AB, B doğal habitat türlerinde kötü koşullarda büyüyen 5 kalite
endeksindeki yerlerin plantasyonları kapsanabilecektir.

•

Bütün ticari sınıfların hedefi genişletilecek ve restorasyon ya da sürdürülebilirlik, biyoçeşitlilik ve
verimlilik, belirli bir doğal habitatın birincil orman ekosistemi karakteristiği doğrultusunda
yönlendirilecektir.

•

“İmar” yönetim sınıfındaki plantasyonların mevcut yönetim sistemleri arasında yeniden
dağılımına; yeni hedefler, büyüyen çevre çeşitliliği ve plantasyonların durumu doğrultusunda
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yönetimleri için ek ormancılık faaliyetlerinin uygulanması eşlik edecektir.
Baltalık ağaçların fidelikleri dönüştürülme koşulu korkutucudur. Bunlardan bazıları dağılmaya
başlamıştır ve planlanan ormancılık hedeflerini kesinlikle gerçekleştiremeyecektir. Karmaşık nedenlerin
arasında, en yüksek etki son yıllarda devam eden kuraklığa ve orman sağlığının bozulmasına yol açan
zarar verici çevresel koşullara aittir. Ayrıca, baltalık ağaçların yönetiminde yıllardır yapılan yanlışlar
baltalık ağaçların fideliklere hızlanarak dönüştürülmesi hedefinin başarısızlığa uğramasına katkıda
bulunmuştur.
Son yıllarda zayıflamaya ve ölmeye başlamış her yaştaki baltalık ağaçların bazıları yüksek orman
arazisine yeniden-atanmıştır. Mayıs 2002’ de Kiten şehri Primorko kasabasında baltalık meşe
ağaçlarının yönetimi konusunda ulusal bir konferans yer aldı ve daha sonra alınan kararlarla, Burgaz
Orman Bölge Müdürlüğü arazisinde şu konularda envanter ve durum değerlendirmesi yapılmıştır:
•

Yüksek-orman kategorisine dâhil edilen baltalık ağaçlar

•

Ağırlıklı ağaç türleri ve yönetim sınıflarına bağlı olarak ticari sınıfların değişimi uzman
değerlendirmesine sunulmuş olan, dönüşüm için yüksek kalite ticari sınıflarına göre bütün baltalık
ağaçlar

Alınan envanter temelinde, Tsarevo, Kosti, Malko Tarnovo, Zvezdets, Novo Panicharevo, Sredets and
Aytos orman işletmeleri ve Gramatikovo avcılık işletmesi arazisinde orman yönetim planları dönemi
boyunca baltalık ağaçların yönetimi için bir bildiri ve program hazırlanmıştır.
Burgaz bölgesi için, toplam 3521 ha alanlık ticari sınıf ve köken değişimi için ağaçlar önerilmiş ve
onaylanmış. Oysa kesimin uygulanması için teklifler 108 180 m3 tahmini kullanılabilir hacimdeki
kerestelik ağaçlarla beraber 2492 ha miktarındadır.
2013’ te fidan dönüştürülecek baltalık ormanların alanı bölgedeki ormanlık alanın % 50’ sine tekabül
eden 170298 ha miktarındaydı. 2000 yılındaki 69625 hektara kıyasla bu ormanların alanındaki artış
“İmar” ticari sınıfının durdurulması ve bu ağaçların alanının öncelikli olarak fidelik ve kendinden
ağaçlandırılmış alanlara dönüşüm amaçlı baltalık ağaçlara devredilmesidir.
1960’ daki baltalık ormanların alanı 51179 hektardı. 1965-1990 dönemi boyunca, baltalık ağaçların
alanı önemli miktarda değişmemişti Burgaz bölgesi ormanlık alanının yüzde birini oluşturmaktaydı. Bu
oran 2000’ de de devam etti. 1200 hektarlık artış asıl olarak akasya dikilen alanlar ve bu türün 19902000 dönemi süresince yerleşen yaygın bitkilerine bağlıydı. Baltalık ormanların alanlarındaki artış 14
370 hektar ile 2000 yılına kıyasla durdurulan imar ormanlarının alanının bir kısmının eklenmesine
dayalıdır. 2013’ ün sonunda baltalık ormanların alanı Burgaz arazilerindeki ormanlık alanının % 7’ sine
karşılık gelen 20 917 hektardı.
Sonuç olarak, 31.12.2013 itibariyle orman türlerine göre orman arazilerinin toplam alanındaki dağılım
aşağıdaki grafikte gösterilmektedir:
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Grafik No. 3: 31.12.2013 itibariyle orman türlerine göre orman arazilerinin toplam alanındaki
dağılım
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Kaynak: RFD Burgas
IV.1.3 Mülkiyet türlerine göre orman arazilerinin dağılımı
Önceki toprak kurullarının 2000-2002 dönemi süresince aldıkları kararlarla (mevcut Belediye Tarım
Ofisleri), Orman ve Orman Arazilerinin İadesi Kanunu’ na göre orman arazileri sahiplerine iade
edilmiştir. Bu kararların sonucu olarak, özel ve tüzel kişiler, kilise kurulları ve şu belediyeler mülkiyet
kazandı: Malko Tarnovo, Primorsko, Sozopol, Nesebar, Pomorie, Sredets, Karnobat ve Sungurlare.
Sonraki aşamada belediyeler komitelerin kararlarından bazılarını temyize götürdüler ve mahkeme şu
belediyelerin mülkiyetindeki ilave orman arazilerini iade etti: Tsarevo, Sozopol, Sredets, Pomorie,
Nesebar, Karnobat ve Sungurlare.
Arzi komitelerinin ve mahkemelerin bu kararlarının sonucu olarak, 2000-2013 dönemi boyunca belediye
orman alanları 69194 hektar, özel kişilerin 2338 ha tüzel kişilerin 2083 ha, kilise kurullarının 302 ha
artmıştır. Devlet orman arazilerinin alanı aynı dönemde 61 687 ha azalmıştır. Malko Tarnovo’ daki
bölge mahkemesinin kararının sonucu olarak, 2013’ te devlet orman arazilerinin alanı 3064 ha artmıştır.
Burgaz bölgesinde MEW (Çevre ve Su Bakanlığı) mülkiyetindeki rezervlerin alanı 31.12.2013 itibariyle
6194 hektardır.
2000-2013 döneminde mülkiyet türlerine ve yıllara göre Burgaz orman arazilerinin dağılımı aşağııdaki
tabloda gösterilmiştir.
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Tablo No. 2: 2000-2013 döneminde mülkiyet türlerine ve yıllara göre Burgaz orman arazilerinin
dağılımı
Devlet
orman
arazisi

Toplam

Yıl

(ha)

Özel
gerçek
kişiler

(SOFT)

Belediye
orman
arazisi
(MOFT)

Özel tüzel
kişiler
(PLE)

(PNP)

2000

324 548

266 831

40 081

11 294

2003

330 071

242 291

69 895

11 380

2005

331 738

215 198

97 989

2008

332 640

211 995

2010

335 670

2012
2013

Dini
kurumla
r

Çevre ve
Su
Bakanlığı
(MEW)

Tarım
arazileri
ndeki
ormanlar

96

6 246

198

150

6 177

11 397

553

424

6 177

100 813

11 610

1 673

455

6 194

207 285

104 966

12 711

1 676

398

6 194

2 440

339 330

205 244

109 275

13 632

2 083

398

6 194

2 504

340 590

208 308

107 263

14 690

1 486

145

6 194

2 504

Kaynak: RFD Burgas
2000-2013 döneminde, orman sektöründeki özel mülkiyet Burgaz Bölgesindeki orman arazilerinin
alanının % 4,75’ ine (ülkenin ortalama %11’ i) ulaşak payını sürekli olarak arttırmıştır. Aşağıda da
gösterildiği gibi, artış temel olarak devlet ve belediye orman arazileri pahasına olmuştur.
Özet olara, 31.12.2013 itibariyle mülkiyet türlerine göre orman arazilerinin dağılımı aşağıdaki grafikte
gösterilmiştir:
GrafikNo. 4: 31.12.2013 itibariyle mülkiyet türlerine göre Burgaz ve Bulgaristan’ daki orman
arazilerinin dağılımı
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ÖTK
31,49%

Dini
61,16%

ÖTK
Dini

12,46%

ÇSB
Tarım topraklarında
ormanlar

ÇSB
69,15%

Tarım topraklarında
ormanlar

Kaynak: RFD Burgas, EFA
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RFD Burgaz tarafından sağlanan verilere göre, toplam 5708 özel mülk iade edildi ve 31.12.2002
itibariyle müdürlüğün arazisi üzerine kaydedildi.
Özel milklerin çoğunun alanı – 4831 (%84,6)’ i 2 hektardan küçüktür. 609 tanesinin (%10,7) alanı 2 ila
5 ha arasındadır. 163 tanesinin (%2,9) alanı 5 ila 10 hektar arasındadır. 95 tanesi (%1,7) 10 ila 50 hektar
arasındadır. Sadece 10 tanesi (%0,2) 50 hektardır. (bkz aşağıdaki grafik). Tablo 4, alanlarına ve devlet
orman veya avcılık işletmesi olmasına göre özel gerçek kişilere ait mülklerin dağılımını göstermektedir.
Graik No. 5: 31/12/2002 itibariyle Burgaz’ daki özel mülkiyetin dağılımı
2,9%

1,7% 0,2%

Mülkiyet ile 2 ha
10,7%

Mülkiyet alanı 2 ila 5 ha
Mülkiyet alanı 5 ila 10 ha
Mülkiyet alanı 10 ila 50 ha
Mülkiyet 50 ha
84,6%

Kaynak: RFD Burgas
Tabo No. 3: 01/01/2002 itibariyle Burgaz bölgesinde alanlarına ve devlet orman veya avcılık
işletmesi olmasına göre özel gerçek kişilere ait mülklerin dağılımını
Özel gerçek kişilere ait mülklerin adeti
DOİ/DAİ

20 daa’ dan
az

Tsarevo

2

Kosti

9

20-50 daa

50-100 daa

100-500 daa

500 daa’ dan
fazla

Toplam

1

3
9

Gramatikovo
Malko Tarnovo

402

Zvezdets

1

Novo Panicharevo

108

12

Sredets

1 828

219

Burgas

1 606

54

Nesebar

13

1

1

1

417
2

1

5

78

3

206
2 047

3

2

1 665
1
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Aytos

278

7

1

Karnobat

484

254

156

Sadovo (Sungurlare)

20

2

Ropotamo

193

39

RFD Burgas

4 831

601

286
10

3

907
22

3
163

95

235
10

5 708

Kaynak: RFD Burgas
Hem ülke çağında hem Burgaz yöresinde, genel orman politikasının uygulanmasını ve orman
faaliyetlerinin düzenli işleyişini ciddi anlamda etkileyen özel orman mülkiyetinin yüksek oranda dağılım
ve parçalanması söz konusudur. Özel orman mülkiyetinin %84’ ü 2 hektardan küçüktür, ülke ortalaması
%94’ tür.
31.12.2012 itibariyle belediye orman arazilerinin alanı 109275 hektar ve toplam orman arazilerinin
%32’ siydi. En büyük belediye ormanları Sungurlare’ deki 23045 ha, Sredets’ deki 21840 ha,
Primorsko’ daki 14312,9 ha ve Nesebar’ daki 13201 hektarlık ormanlardır. En küçük belediye ormanları
157,9 hektarlık Burgaz, 56,8 hektarlık Aytos ve 37,8 hektarlık Kameno ormanlarıdır. Aşağıdaki tablo
belediyeler ve devlet orman ya da avcılık işletmesi olmasına göre belediye orman arazilerinin kullanım
amaçları ve alanlarının dağılımını (hektar olarak) göstermektedir.
Tabo No. 4: 31.12.2012 itibariyle belediye ormanları ormancılık projelerine göre kullanım
amaçları ve yüz ölçümlerinin dağılımı
No.

Belediye

DOİ/DAİ

1

Aytos

DOİAytos

Ruen

DAİ Nesebar
DOİ Aytos

3

Burgas

5

Sozopol

Primorsko

56,8

FP’ye gore dallarıyla birlikte
kereste kullanım amacı
0

56,8
235,7

0

44,0
191,7
157,9

50

157,9

50

7 653,9

15 598

2 639,5

5 300

DAİ Novo Panicharevo

2 710,0

4 568

DAİ Ropotamo

2 304,4

5 730

14 312,9

41 940

571,1

500

DOİ Burgas

DOİ Burgas
4

Yüzölçüm, ha

DOİ Burgas

28

6

Kameno

DOİ Novo Panicharevo

7 871,9

DOİ Tsarevo

50,2

DAİ Gramatikovo

3,2

DAİ Ropotamo

5 816,5

7 665

37,8

10

37,8

10

21 840,7

40 572

1 375,7

2 095

20 465,0

38 477

9 793,2

18 356

4 541,0

7 360

DOİ Zvezdets

3 450,0

6 885

DOİ Kosti

12,0

DAİ Gramatikovo

1 790,2

4 111

5 852,0

14 380

5 852,0

14 380

23 045,0

31 658

7 621,0

10 510

15 424,0

21 148

3 488,1

5 768

2 425,5

4 038

DOİ Burgas

DOİ Burgas
7

Sredets
DOİ Sredets
DOİ Мalko Tarnovo

8

9

10

Malko Tarnovo

Karnobat

Sungurlare

DOİ Karnobat

DOİ Karnobat
DOİ Sadovo (Sungurlare)
DOİ Tsarevo

11

12

Tsarevo

Nesebar

Pomorie
13
RFD Burgas

33 775

DOİ Kosti

469,0

DAİ Gramatikovo

593,6

1 730

13 201,0

22 257

13 201,0

22 257

9 600,0

13 728

9 600,0

13 728

109 275,0

204 317

DAİ Nesebar

DAİ Nesebar

Kaynak: RFD Burgas
RFD Burgaz’ dan saplanan bilgiye göre, 2012-2013 dönemi boyunca Tarım ve Gıda Bakanlığı
tarafından temsil edilen hükümet belediyelerin mülkiyetindeki iade edilmiş orman arazilerine karşı dava
29

duruşmalarını kayda geçirmiştir. Bunu yapmaktaki dayanak Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu 1.
Paragraf 124. maddede ayrıca LRFFL 8. paragraf 13. maddede yer almaktadır. Orman arazileri
belediyelere “baltalık” (kullanım hakkı) olarak iade edilmiştir. Şu belediyelerce sahip olunan iade
edilmiş orman arazilerinin bir kısmına karşı dosyalar tutulmuştur: Tsarevo, Primorsko, Sozopol, Malko
Tarnovo, Pomorie, Nesebar, Karnobat ve Sungurlare. Zvazdets DOİ ve Gramatikova DAİ’ nin faaliyet
alanı içindeki orman arazilerinin yaklaşık 5499 hektarının devlet arazisi olarak atanmasına ilişkinMalko
Tarnovo’ daki bölge mahkemesinin kararı 31.12.2013 itibariyle yürürlüğe girmiştir.
Aşağıdaki tabloda özel gerçek kişilerin iade edilmiş mülkleri gösterilmştir.
IV.1.4. Ağaçlandırma ve erozyon kontrolü
1999 yılına kadar ağaçlandırma analizi
Burgaz yöresinde ilk ağaçlandırmalar 1896 yılı civarında başladı. Bunun için maddi bir ön koşul vardı,
yani aynı yıl Vetren Köyü yakınlarındaki minaral banyoları civarında orman fidanlığı oluşturuldu. Aytos
yakınlarındaki Germos sitesi binalarının çevresindeki ağaçlandırma 1921’ e kadar uzanır. Ağaçlandırma
1930 yılında Malko Tarnovo yukarısında Avrupa karaçamı (Pinus nigra) ile başlamıştır. 1935-1936
arasında Kaleto ve Kabata yerleşimlerine Avrupa karaçamı (Pinus nigra) ağaçlandırmasına başlanmıştır.
Bol meşe palamudu üretiminin bir sonucu olarak, 1952 yılında Istrancaların ağaçlandırması Sapsız meşe
(Quercus petraea), İtalyan meşe (Macar meşesi), Türkiye meşe (Quercus cerris) ve tohum ağırlıklı
olarak diğer meşeler ile başlamıştır. Baltalık yenilenmesi sonlandırılınca (1958-1960) yeniden
yapılanma alanlarında Avrupa karaçamı (Pinus nigra) and sarıçam (Pinus sylvestris L.) ile yoğun bir
ağaçlandırma başladı. 1952-1972 arasında yaklaşık 20 yıl, yalnızIstrancalarda 207600 daa saf ve karışık
iğne yapraklı ağaçlar yaratıldı.
1970’ lerin başlarından beri iğne yapraklı ağaçlar buz, mantar hastalıkları, kuraklık ve diğerlerine karşı
üçsüz direnç göstermeye başladılar. Bu bağlamda, sarıçam (Pinus sylvestris L.) ağaçlandırması 1980’
den sonra durduruldu, 1989’ a kadar yıllık ortalama 5700 daa hacminde dikimi sürdürülen ve sonradan
oldukça sınırlandırılanAvrupa karaçamı (Pinus nigra) 1975 yılından sonra önemli miktarda azaltıldı.
Kamchiya deposunun inşasının parçası olarak, 30285 daa orman dikildi, 44 baraj ve 2140 m3 çimento
karışımı bent inşa edildi. 1999-2013 döneminde orman yenilemesiyle ilgili faaliyetler Burgaz
ormanlarının sonraki olumsuz gelişim süreçlerini belirleyen yağış eksikliği ve uzun süren kuraklıklar
gibi iklim değişikliğinin etkileri tarafından belirlendi:
•

Meşe ağaçları ve iğne yapraklı ağaç plantasyonlarının kısmi olarak ya da tamamen ölmesi

•

Ormanların yangınlarla yok olması

•

Yoğun kar yağışı ve karın yol açtığı ağır hasar sonucu ağaçlandırma toprağının açılması

•

Hastalık ve veba saldırıları neticesinde orman ağaçlarının sağlığının bozulması

Yukarıda listenen süreçler geniş alanlarda sıhhi kesim uygulanmasını gerekli kılmıştır. Bu süreç dönem
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boyunca ağaçlandırma faaliyetleri ormanların yeniden oluşturulması süreciyle de belirlenmiştir. Ayrıca,
ağaçlandırma için uygun alanlar kasaba ve köylerdeki yasadışı keresteciliğe bağlı olarak artmıştır.
1998 Orman Kanunu’ nun 1 ve 2. Paragrafları, 43. Maddeye göre orman sahiplerine ağaçlar ve bitki
örtüsünden yoksun kaldıktan sonraki bir yıl içinde ya da objektif nedenler zemininde 2 yıl içinde yanmış
alanların ve canlandırılmamış kesim alanlarının (cutovers) ağaçlandırılması mecburiyeti
getirilmiştir.1998 Orman Kanunun Uygulanması Yönetmeliğinin 61. Maddesine göre, orman
sahiplerinin ağaçlandırma için uygun alanların yıllık bazda envanterinin almaları ve acilen canlandırma
planları geliştirmeleri gerekmektedir.
Yukarıda listelenen gereksinimlere bağlı olarak, Ulusal Orman Dairesi Başkanlığı 1999-2000 yılında
Milli Ağaçlandırma Programını onaylamıştır. Burgaz bölgesel orman departmanındaki bu program
altında 1999 yılında 2926 daa ağaçlandırılmış, 2000 yılında 1682 daa yeni orman ağaçları yaratılmıştır.
Burgaz yöresinde 1999 ve 2000 yılı yazında yüksek atmosfer sıcaklıkları ve yağış eksikliğine bağlı
olarak asıl olarak iğne yapraklı plantasyonlar ve bir kısım yağrak döken ağaçlardan oluşan geniş alanları
etkileyen söndürülmesi zor yangınlar meydana gelmiştir. Ağaçlandırma yoluyla canlandırılacak olan
bütün yanan alan 23000 daa’ dı. Ağaçlandırılacak en geniş alanlar Sredets Belediyesi, Burgaz Devlet
Orman İşletmesi ve Sozopol Belediyesi’ ndeki Sredets Devlet Orman İşletmesi arazisinde yer
almaktadır.Ağaçlandırma yoluyla yanan alanların canlandırılması için “Bulgar Ormanlarının
Canlandırılması ve Korunması” ulusal programı geliştirilmiştir.
Programın uygulanmasında yer almak için Devlet Orman İşletmesi ve Devlet Av Hayvanları Yetiştirme
Birimi bir proje hazırlamak zorundaydı. Burgaz’ daki Bölgesel Orman Departmanının tüm ofisleri
program altındaki projelerde yer aldılar. Bu program dahilinde, devlet orman arazilerinin ağaçlandırma
için elverişli olan tüm yanan alanları canlandırılmıştırç ulusal program projeleri altında ağaçlandırılan en
geniş alanlar Sredets, Aytos, Burgaz ve Karnobat Devlet Orman İşletmeleri tarafından uygulanmıştır.
Güneydoğu Bulgaristan’ da 2000 ve 2001 yıllarındaki ciddi kuraklıkların sonucu, Obzor’ da Tsarevo
kasabasına kadar olan Burgaz-Istranca sahili boyunca iğne yapraklı plantasyonların ölümüyle büyük
hasar meydana gelmiştir. 2000 ve 2001’ de yıllık ortalama yağış miktarı bölgenin yıllık seviyelerinden
%40 daha az olmuştur. Bu da toprak ve hava nemliliğinde ters etkiye yol açmıştır.
Ağustos 2001’ de Istranca’ da yapılan ölçümler toprak nemliliğinin %7-10’ u 80 cm derinliğindedir. Bu
rakamlar sürekli solmaya neden olan nemlilik seviyelerine karşılık gelmektedir. Sürecin aşamalı
hızlanışı, etkilenen ağaçların alanını ve bu alanlardaki ölü ağaçların yüzdesini arttırırken, yaprakların
solmasıyla kendini gösteren iğne yapraklı plantasyonların görünür ölümü aynı yıl mart ayında
başlamıştır ölü iğne yaprak plantasyon arazisinde yapılan envanter %70 ila %100 arasında değişen ölüm
yoğunluğuyla daa türünden alanlarına göre aşağıdaki verileri göstermiştir:
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Tablo No. 5: Burgaz yöresinde 2001 yılında daa türünden iğne yapraklı plantasyonların %70 ila
%100 arasında değişen ölüm yoğunluğu ve mülkiyet türüne göre ölümü
SFE/SGBU

Devlet

Belediye

Özel mülkiyet

Tsarevo DOİ

350

60

620

1 030

Burgas DOİ

5 800

4 000

1 000

10 800

SGBU Nesebar

1 975

1 284

3 259

SGBU Ropotamo

6 400

5 450

11 850

Toplam RFD:

14 525

10 794

1 620

Toplam

26 939

Kaynak: RFD Burgas
Envanter çalışmaları sarıçam (Pinus sylvestris L.) ve Avrupa karaçamı (Pinus nigra) plantasyonlarının
en çok etkilendiğini ortaya koymuştur. Sunny Beach, Sozopol ve Tsarevo bölgesinde yer alan Sedir
(Cedrus) ve Akdeniz servisi (Cupressus sempervirens) plantasyonlarında bulunan ölüm hasarı
olmamıştır. Yerel yaprak döken türler yani tüylü meşe (Quercus pubescens), Güney Avrupa çiçekli
dişbudak (Fraxinus ornus) ve kısmen İtalyan meşesi (Quercus frainetto) de kuraklıktan etkilenmemiştir.
İğne yapraklı orman plantasyonlarının ölümü konusunu tartışmak ve çözüm bulmak amacıyla önlem
almak için, RFD Burgaz yönetimi 07.02.2002 tarihinde ölüm sürecinden etkilenen orman arazileri
sahiplerinin temsilcileriyle bir konferans düzenlemiştir. Konferansta, ölü orman plantasyonlarının
canlandırılması için bir proje hazırlanması kararlaştırılmıştır. Proje, 2003’ ten 2005’ e kadar 3 yıllık bşr
dönem için hazırlanmıştır. Projede yer alan orman alanlarının her sahibinin ağaçlandırma için fon
sağlaması gerekmimştir.
Tablo No. 6: 2003-2005 dönemi için fon ihtiyacına ve mülkiyet türlerine göre ağaçlandırma için
zayıflatılmış alanların dağılımı
Devlet mülkiyeti:
SFE/SGBU

Ağaçlandırma için zayıflatılmış
alan (daa)

Gerekli fon (BGN)

SFE Tsarevo

10

4 179

SGBU Ropotamo

100

24 400

SFE Burgas

3 647

1 250 800

SGBU Nesebar

815

414 243

Toplam RFD:

4 572

1 693 622

Belediye mülkiyeti:
Belediye

Ağaçladırma için zayıflatılmış alan
(daa)

Gerekli fon (BGN)
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Primorsko

2 219

999 056

Sozopol

4219

1 780 900

Pomorie

125

61 813

Nesebar

63

31 285

Sredets

300

138 000

Total of the RFD:

6 926

3 011 054

1 012

428 200

Özel mülkiyet:

Kaynak: RFD Burgas
Proje devlet ormanlarında tamamen ve belediye orman alanlarında kısmen uygulanmıştır. Özel
mülklerin ormanlaştırılması ise uygulanmamıştır. Uygulanmamasındaki temel neden fon eksikliğidir.
Proje dâhilinde ağaçlandırma asıl olarak yaprak döken türlerle yapılmıştır: İtalyan meşe (Quercus
frainetto), Türk meşesi (Quercus cerris), tüylü meşe (Quercus pubescens), Güney Avrupa çiçekli
dişbudak (Fraxinus ornus, ıhlamur ağaçları (Tilia) ve diğerleri.
1999-2013 dönemindeki ağaçlandırmanın değerlendirilmesi
Bu dönemdeki ağaçlandırma her zaman RFD tarafından onaylanan teknolojik gelişmelerle uyumlu
olarak uygulanmıştır. Bunlar, ağaçlandırma ve orman plantasyonu envanteri yönetmeliklerinin
hükümlerince gerekli olduğundan oorman sahiplerince hazırlanmıştır. (28.07.2000 tarihli 17 sayılı
yönetmelik ve 2009.02.02 tarihli 2 sayılı yönetmelik)
Bu dönemde uygulanan ağaçlandırmanın iğne yapraklı ve yaprak döken ağaç türleri arasındaki yaklaşık
oran yaprak döken türler lehine %90:10’ du.
Bu dönemdeki ağaçlandırmanın temel hedefleri:
•

Tüm yanmış alanların ağaçlandırılması

•

Geniş yapraklı türlerin baskın olduğu plantasyonlar ve karışık-tür plantasyonların yaratılması

•

Kalkmış ölü orman kültür ve plantasyonlarının olduğu alanların ağaçlandırılması

Bu hedefler aslında sadece devlet orman arazileri durumunda başarılmış ve bi ölçüde de hala
ağaçlandırılması gereken büyükçe alanlar olan belediye ormanları ve özel ormanlarda başarılmıştır. Son
yıllarda orman sahibi belediyeler arasında Kırsal Kalkınma Programı altında projeler geliştirerek
Avrupa Birliği’ nden alınan fonlarla boş alanların ağaçlandırılması yönünde faaliyetler artmıştır. Şu
belediyeler proje sunmuş ve sunmayı hedeflemiştir: Burgas, Sredets, Sozopol, Primorsko, Karnobat,
Sungurlare, Pomorie, Nesebar.
Orman alanlarının mülkiyetine göre 1999-2013 dönemindeki ağaçlandırmanın özeti aşağıdaki tabloda
sunulmuştur:
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Tablo No. 7: Orman alanlarının mülkiyetine göre 1999-2013 döneminde Burgaz yöresindeki
ağaçlandırma
SFE/SHE

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

SHE Gramatikovo

66

50

25

SFE Tsarevo

50

20

35

SFE Kosti

54

55

41

SFE Мalko Tarnovo 40

25

25

SFE Zvezdets

60

30

SFE Novo Panicharevo 10
SFE Sredets

49
9

10

57
350

50

76

50

2

75

30
30

12

50
325

30
22

25

30

70

80

80

65

50

20

406

418

300

2059 3 730 1 230 1 378 813

SFE Burgas

516

344

185

382

SHE Nesebar

230

130

200

SFE Aytos

655

215

410

520

200

SFE Karnobat

345

186

175

233

1 326

SFE
Sadovo
459
(Sungurlare)

142

318

1 628 2 100 110

80

22

44

200

101

30

32
30

400

34

50
40

10

319

132

118

6

4

75

110

1

23

15

615

50

650

786

612

700

620

353

50

39

90

30

165

150

77

250

220

100

250

38

80

50

100

17

30

50

215

17

20

68
300

200
225

50

50
229

143

SHE Ropotamo

35

50

Toplam : 32 228

2 926 1 682 1 794 3 304 7 420 5 030 3 214 1 974 1 700 1 128 1 064 905

383

109

595

Kaynak: RFD Burgas
Devlet orman arazilerinin ağaçlandırılması
1998 Orman Kanunu’ nun ağaç kesimine ilişkin yasağı sonucu (sıhhi kesim ve zayıf baltalık ağaçların
kesimi beklentisiyle), uygulanan orman iadeleri, imar yönetim sınıfının durdurulması (diğer sınıflara
dağıtılması) yanısıra artan doğal canlandrıma alanları, devlet orman arazilerinde ağaçlandırma bölgede
büyük ölçüde azaltılmıştır. Bu dayanakla, 2010 yılında faal olan ormancılık projelerine göre planlı
ağaçlandırma 2417 daa’ dı ve şu şekilde dağılmıştı: 862 daa neyi ağaçlandırma, olgun plantasyonlarda
1378 daa ve 178 daa seyrek ağaçların tamamlanması
RFD tarafından yapılan envanterden öğrenilmiştir ki 1999 yılsonu itibariyle yapılan ağaçlandırma
raporu sadece devlet orman arazileri hususunda hazırlanmıştır. 1999-2013 döneminde DOİ ve DAİ
tarafından devlet orman arazilerinde uygulanan ağaçlandırma 33 228 daa’ dı ve bunun 14980 daa’ı
yanmış ormanlık alanlar ve 4983 daa’ ı ölü orman plantasyonları bölgelerindeki ağaçlandırmalardı.
Ağaçlandırma lisanslı müteahhitler tarafından uygulanmıştır.
Bu dönem boyunca devlet orman arazilerindeki ormancılık faaliyetlerinin finansmanı NFD, SFA, EFA,
MLSP bütçeleriyle gerçekleştirilmiştir. 2010 yılındaki Ulusal Kalkınma Programı altında Sredets DOİ’
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ndeki 97 daa ve 2013’ te Karnobat DOİ’ nde 229 daa ağaçlandırılmıştır. Burgaz DOİ’ nde15 daa özel
şirket finansmanıyla ağaçlandırılmıştır.
Belediye orman arazilerinin ağaçlandırılması
RFD Burgaz tarafından edinilen bilgiye göre, 1999-2013 döneminde belediye orman arazilerinin
ağaçlandırılması 5639 daa’ dı. Bu bilgi belediyeler tarafından yapılan ve RFD Burgaz’ a bildirilen
orman kültürleri sonbahar envanderinin sonucudur. Belediyelerce yapılan araştırmanın dağılımı
aşağıdaki gibidir:
•

Sozopol Belediyesi - 249 daa;

•

Malko Tarnovo Belediyesi - 514 daa;

•

Primorsko Belediyesi - 50 daa;

•

Sredets Belediyesi - 4567 daa;

•

Nesebar Belediyesi - 132 daa;

•

Pomorie Belediyesi - 127 daa.

Özel orman arazilerinin ağaçlandırılması
1999-2013 dönemi boyunca en az miktarda ağaçlandırma özel kişilere ait orman arazilerinde
uygulanmıştır-365 daa. 2002’ de kısmi mekanize toprak hazırlığı tüylü meşe (Quercus pubescens) ve
akasya ile ağaçlandırılan 315 daa’ lık yanmış özel orman mülkleri alanında uygulanmıştır. Ayrıca 2002’
deki toprak hazırlığı, 45 daa Burgaz DOİ alanındaki yanmış özel orman mülklerinde el yapımı teraslar
şeklinde yapılmıştır. Alan karaçam (Pinus nigra) ile ağaçlandırılmıştır. Orman ağaçlarının durumu şu
anda memnun edici değildir.
2013’ te Aytos civarındaki 5 daa tarım arazisi paulownia ile ağaçlandırılmıştır. Ağaçlandırmadan önce
toprak dönüştürülmüştür. Mevcut plantasyon oldukça iyi durumdadır.
Özet olarak, 1999-2013 döneminde orman arazileri mülkiyet şekillerine göre ağaçlandırmanın dağılımı
aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.
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Grafik No. 6: daa cinsinden 1999-2013 döneminde orman arazileri mülkiyet şekillerine göre
ağaçlandırmanın dağılımı
365
5639
DOA
BOA
ÖOA

32228

Kaynak: RFD Burgas
Dönemlerine göre ve daa türünden Devlet Orman İşletmelerindeki ağaçlandırma aşağıdaki tabloda
sunulmulmuştur:
Tablo No. 8: Burgaz yöresinde dönemlerine göre ve daa türünden Devlet Orman İşletmelerindeki
ağaçlandırma
Devlet
işletmeleri

orman

1955

1960

1965

1970

1975

1980

1985

1990

1992

1998

Tsarevo

1 630

4 363

9568

21975

35723

45648

52686

56247

59181

59831

60502

Kosti

-

-

2997

15045

25806

31477

34972

38203

41313

42113

42477

Gramatikovo

1 456

2836

10779

21894

29011

32635

35720

38966

42148

42556

43036

Malko Tarnovo

1 180

2747

9222

19956

28117

34727

43062

49731

54975

56080

56673

Zvezdets

1 472

3220

12340

23375

34314

40009

42390

42390

42390

42390

42935

Novo Panicharevo

-

-

5735

18055

24359

27503

29777

32640

36184

36606

37038

Sredets

2 401

7321

24834

51325

77065

100264

122588

137547

152222

153975

159586

Burgas

2 177

7271

25048

50830

75039

95532

117934

134304

146746

148409

151525

Nesebar

1 898

8026

34423

54611

70571

85899

102670

117818

131843

133813

135681

Aytos

2 872

9317

27375

53961

75508

96713

119134

136232

152707

155883

163057

Karnobat

2 000

6831

27390

49659

70783

88031

103497

114147

123758

125804

129667

Sadovo (Sungurlare) 1 847

4665

15870

30871

46287

63094

79123

91191

101199

101199

105515

Ropotamo

-

-

-

-

-

-

-

-

150

592583

741532

857276

989416

1084582

1098659

1127842

RFD Burgas

18 932 56 597

205581

411557

Kaynak: RFD Burgas
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Tablodan da açıkça anlaşılacağı üzere, Devlet Orman İşletmelerindeki en geniş ağaçlandırma alanları şu
şekildedir: Aytos, Sredets, Burgas, Karnobat ve Sadovo (Sungurlare).
IV.1.5 Erozyon Kontrolü
1999-2013 dönemi boyunca Burgaz arazilerinde erozyon kontrol yapıları inşaa edilmemiştir. RFD
Burgaz’ a göre, bunlar DOİ, DAİ ve orman sahibi belediyelerin ormancılık projelerinde şart
koşulmamıştır. Sadovo (Sungurlare) DOİ barajlarından birnin bakımı yapılmıştır. Aytos DOİ’ ndeki
Balaban dere nehri barajı güncellenmiştir. Ek olarak, aynı dönem boyunca erozyon karşıtı 1977 daa ağaç
dikilmiştir.
IV.1.6 Ormanlık alanlarının yangından korunması
Orman yangınlarının ve son 10 yılda orman arazilerindeki yanmış alanların sayısının
değerlendirmesi
Burgaz Orman Bölge Müdürlüğü’ nün geçen 10 yıl için bölgedekş orman yangınlarına ilişkin verileri
adet ve büyüklük olarak değişiklik gösterdiklerini ortaya koymaktadır. Ancak iki eğilim kayda değerdir.
İlk eğilim orman yangınlarının zirvede olduğu belirli döngülerdir. Örneğin; 32322 daa yanmış arazinin
olduğu 2000 yılı, 42594 daa olduğu 2001 yılı gibi. Bunu daha sonra daha küçük alanlardaki çok küçük
birkaç orman yangınının olduğu birkaç yıl takip etmiştir. 2002’ de tüm bölgede sadece sadece 241 daa
yanmış toprak arazisi vardı, 2002-2006 döneminde orman yangınlarının alanı 241 daa ve 1479 daa
arasındaydı. 2008 ise 12963 dka yanmış alan ile zirveydi.
Grafik

No.

7:

2000-2013

döneminde

daa

cinsinden

Burgaz

arazisindeki

yangınlar

Kaynak: RFD Burgas
Az yangınlı birkaç yılın ardından 2012’ de 23049 daa orman arazisinin yandığı başka bir zirve yaşandı.
Bu döngü büyük oranda atmosferik ve meteorolojik koşullara bağlıdır. İkinci eğilim Mart ve Nisan
aylarında ve son yıllarda özellikle Kasım ve Aralık aylarında olan yangın miktarındaki yeni zirve
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olmuştur.
01.01.2004’ten 31.12.2004’ e kadar olan dönem boyunca Burgaz yöresi arazilerindeki orman
alanlarında 295 yangın olmuştur. 7996 daa saçrayan yangın dahil olmak üzere toplam 56433 daa
yanmıştır. 8128 daa yanmış iğne yapraklı ağaçlar, 39608 daa yanmış yaprak döken ağaçlar, 2843 yanmış
karışık ağaçlar ve 5854 daa yanmış ağaçsız arazi bulunmaktaydı. Yanmış alanların mülkiyet türlerine
göre dağılımı aşağıdaki gibidir:
•

Devlet mülkü – 27 469 daa;

•

Belediye mülkü – 24 349 daa;

•

Özel mülkiyet – 3414 daa;

•

Dini örgütler – 1083 daa;

•

Tüzel kişiler – 119 daa.

Burgaz DOİ’ nde çok miktarda yangın (49) meydana gelmiş, 46 adetle bunu Karnobat DOİ, 5 adetle
Zvezdetz DOİ ve 4 adetle Gramatikova DAİ takip etmektedir. En geniş yanmış alan Sredets DOİ’
ndedir: 17953 daa. Aytos DOİ’ nde 8368, en az ise Gramatikova DAİ’ nde tüm dönem boyunca sadece
28 daa’ dır.
2004-2013 döneminde 1 ha’ dan küçük alana sahip yanmış orman arazileirnin sayısı 81, 1 ha ve 100 ha
arasında alanı olanlar 199, 100 ha ile 500 ha arasında alanı olanlar 14 ve 500 ha’ dan büyük alanı
olanların sayısı 1’ dir. Aynı dönemde, Burgaz Orman Bölge Müdürlüğü içindeki ortalama yanmış alan
295 daa’ dı.
BOM tarafından sağlanan veriler temelinde, orman yangınlarının yol açtığı hasar 730271 BGN olarak
ölçülmüştür.
2013’ te bölge arazisindeki orman alanlarında 23 yangın meydana gelmiştir. Yangının sıçramasıyla 207
daa yanan alan da dâhil 3129 daa alan yanmıştır. 253 daa iğne yapraklı ağaç, 2791 yaprak döken ağaç, 1
ha karışık ağaçlar ve 84 daa ağaçsız alan yanmıştır. Mülkiyet türlerine göre yanmış alanların dağılımı şu
şekildedir: 1809 daa devlet arazisi, 690 daa belediye arazisi, 619 özel mülkiyet ve 11 daa tüzel kişilere
ait mülkiyet.
Ek olarak, doğal sebeplerle çıkan yangınların bölgede oldukça nadir olduğu dikkat çekmektedir. Çoğu
yangın insan ihmali nedeniyledir ve genellikle anız yakılması, nadas tarım toprağı, meralar veya orman
ya da birleşik arazilerde olan çalışmalardaki ihmallerle ilgilidir. Maksatlı yanma ise çoğu durumda
araştırması ve belirlenmesi zor bir durumdur.
Yangın önleme faaliyetlerinin uygulanması
Burgaz Orman Bölge Müdürlüğü’ nün 2013 verilerine göre toplamda 635162 BGN orman önleme
faaliyetlerine harcanmıştır:
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•

Yangın Söndürme: BGN 2418;

•

3 yangın gözetleme kulesi: BGN 504 680;

•

Yangın gözetleme için 2 kişi: BGN 3720;

•

32480 m yangın önleme engellerinin yapımı ve korunması: BGN 25 893;

•

138050 m ağaç engellerinin yapımı ve sürdürülmesi: BGN 37 596;

•

264760 m mineralize control hatlarının yapımı ve sürdürülmesi: BGN 60 204;

•

Diğer maliyetler (yangın depoları, panolar, plakalar vs): BGN 10 651.

Üç Devlet Orman İşletmesi (Aytos, Sredets ve Tsarevo) Toyota Hilux off-road pikap kamyonet olan
birer mini itfaiye aracı almış ve İtalyan yangın söndürme parçalrıyla teçhizatlandırmıştır. 2013 yılında
Sredets Belediyesi’ nde iki yangın gözetleme kulesinin yanı sıra dört yapay su kaynağı yapıldı ve
gözlemleme, iletişim ve orman itfaiye ekipmanıyla 2 yangın deposu temin edilmiştir.
2007-2013 Kırsal Kalkınma Programı Önlem 226 “Orman potansiyelinin restore edilmesi ve önlem
eylemlerinin tanıtılması” çerçevesinde finansman sağlanmıştır. 2013’ te Sredets Belediye arazisinde üç
yangın söndürülmüştür ve belediye orman arazisinin 10,6 ha alanı yanmıştır.
Uygulanan faaileyetlere bakmaksızın, Burgaz Orman Bölge Müdürlüğü’ nün arazisinin büyük kısmında
yangın söndürma alt yapısının iyi durumda olmadığı belirtilmelidir. İtfaiye araçları için yollar ya
bulunmamaktadır ya da mevcut yollar geçilemez hale gelmiştir. Yakında birkaç su kaynağı ancak erişim
yoktur.
Orman alanlarında yangınların önlenmesine ilişkin çözülmesi gereken en önemli görevler ve konular
aşağıdaki gibidir:
•

Yangın donanımına daha kolay ulaşılmasını temin etmek ve yangının daha çabuk söndürülmesini
sağlamak amacıyla doğal ve yapay bariyerlerin yanı sıra FP’ ye uygun olarak orman arazilerinde
mineralize control hatlarının yaratılması

•

Devriye gezmek orman yangınlarının söndürülmesinde acil karşılık vermek amacıyla özel off-road
araçların satın alınması

•

Yangın söndürme depoları için ekipman temin edilmesi

•

Koruyucu kıyafet veyangın söndürme ekipmanlarının satın alınması

•

Devlet orman ve avcılık işletmelerinin arazilerinde Orman Bölge Güvenliği ve Popülasyonun
korunması hizmetiyle ortak eylemler

•

Yerel yetkililerin daha yüksek ihtiyat ve orman alanlarının gözlenmesine katılımı için
desteklenmesi

•

Orman yangın söndürme birimlerinde görev alan DOİ/DAİ çalışanlarına özel eğitim verilmesi
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IV.1.7. Ormanların böcek ve hastalıklardan korunması ve muhafazası
Orman korumasının hedefi belli bir vebanın tamamen yok edilmesi değil ancak kitle üremesini
önlemektir. Burgaz yöresindeki en tehlikeli böcek zararlıları Çingene güvesi (Lymantria dispar),
geometria güveleri (Geometridae) ve yaprak döken plantasyonlardaki kahverengi-kuyruk (Euproctis
chrysorrhoea) ile iğne yapraklı plantasyonlardaki kabuk böcekleri (Scolytinae) ve kozalak sineği
(Diprionidae) dir. Büyüme döngüsü bilgisi temelinde gelecek yıl zararlı böcek nüfusu kolaylıkla
tahmin edilebilir ve belalı salgınları önlemek üzere vakitli önlemler alınabilir.
Ormanların solarak ölmesi doğal bir süreçtir ancak Burgaz Orman Bölge Müdürlüğü’ nde iki nedene
bağlı olarak son birkaç yılda daha geniş alanlara yayılmıştır: ıslak kar ve 17,18,19 Ekim 2011’ deki
güçlü rüzgarlar. Plantasyonlarda iğne yapraklı ve yaprak döken ağaçlara çeşitli derecelerde hasarlar
olmuştur. (Yaşları 30 ile 50 arasında değişen Avrupa karaçamı ve sarıçam (Pinus sylvestris L.)). Hasar
bütün plantasyon alanı boyunca aynı yoğunlukta olmamıştır, blokların ortalama çapı ve toprak yapısının
maruz kalma, derinlik ve aşırı nemliliğine bağlı olarak çeşitli nedenlerle farklı şekil ve boyut bloklarında
toplanmıştır.
Rüzgârın kopardığı şeylerle ve ağır kar yağışıyla sökülen ve çeşitli yükseklikte kopan kalasları
kullanmak için kurtarma hasadı gereklidir. Şu anda önceki tarım topraklarında oluşturulan iğne yapraklı
plantasyonların geniş alanlarında özel mülkiyet olduklarından dolayı uygulanmamaktadır. Ormanlarının
tam yerinden habersiz orman sahipleri bulunmaktadır. Diğerleri kereste satışından büyük kazançlar
ummaktadırlar. Sonuç olarak, sökülmüş kereste hasat edilmez ve böcekler için üreme zemini haline
gelirler. Böylece devlet mülkiyetinde olmayan ormanları korumak için yasal bir değşikliğin kabulüne
ihtiyaç vardır.
IV.1.8 Yasadışı kerestecilik ve yasak avlanma
Burgaz Orman Bölge Müdürlüğü tarafından saptanan ihlaller
Yasadışı kerestecilik ve yasak avlanma Burgaz yöresinde ve ülke genelinde orman korunmasıyla ilgili
en önemli konulardan bazılarıdır. Orman kanunundaki cezalandırıcı hükümlerin etkili bir şekilde
uygulanması düşük orndadır. MAF, EFA ve Devlet Orman İşletmelerinin temel öncelikleri arasında
orman yasasının cezalandırıcı hükümlerinin uygulanmasının yanı sıra orman alanlarında yasadışı
faaliyetlerin hem sayı hem de sebep olunan hasar bakımından keskşn ve hızlı bir azalmasının sağlanması
olmalıdır.
Burgaz orman Bölge Müdürlüğü’ ne göre 01.01.2013-31.12.2013 döneminde kayıtlı ihlallerin
çoğunluğu Orman Kanunu ihlalleridir (%85). Bunlardan en genel olanları yasadışı kerestecilik
(işaretlenmemiş kereste kesimi), taşıma makbuzu olmadan kerestenin taşınması, yasal zeminini
kanıtlayan belgeler olmadan odunların depolanması gibi konularla ilgilidir. Ayrı tutulmuş ihlaller
yangınların başlamasına, kereste dışı orman ürünlerinin hasadı ve orman bölgelerindeki inşaatlarla ilgili
olarak kayot altına alınmmıştır.
2013’ te idari ihlallerin belirlenmesi için Burgaz Orman Bölge Müdürlüğü arazisinde toplam 1270 yasa
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çıkarılmıştır. Devlet orman arazilerinde 986 yasa, belediye orman arazilerinde 218 yasa ve özel gerçek
kişiler ve tüzel kişilerin mülkiyetindeki orman alanlarında 66 yasa çıkarılmıştır. Burgaz Orman Bölge
Müdürlüğü çalışanları tarafından çıakrılan bu yasaların sayısı 581, Devlet Ormanve Avcılık İşletmesi
tarafından çıkarılan 545, belediye yapıları tarafından çıkarılan 142 ve avcılık birlikleri tarafından
çıkarılan yasaların sayısı 2’ dir. En yüksek sayıda yasanın çıkarıldığı bölgesel şubeler 188 ile Aytos
DOİ, 118 ile Sredets DOİ, 61 ile Burgaz DOİ ve 56 ile Karnobat DOİ’ dir.
Burgaz yöresi arazilerindeki orman alanlarının korunması ve denetlenmesiyle ilgili temel
sorunlar
Ormanlık alanların korunma ve denetim kalitesini ilgilendiren önemli bir sorun orman yönetim
potansiyeli olan orman müfettişlerinin yeterli sayıda olmamasıdır. Bunun asıl nedeni Orman Bölge
Yönetimi çalışanlarına düşük ücret uygulanmasıdır.
Orman yönetim becerileri ve bilginin geliştirilmesi amacıyla, başmüfettiş ve üst düzey uzman
müfettişlerin orman mevzuatına ilişkin eğitim almaları gerekmektedir.
IV.1.9. Istranca Tabiat Parkı
Istranca Tabiat Parkı Çevre Bakanlığı’ nın 24.01.1995 tarih ve 30 sayılı talimatıyla bir grup çevreci ve
ormancının insiyatifleriyle oluşturulmuştur. Amaç; bölgenin sürdürülebilir sosyal ve ekonomik
gelişimini temn etmek olduğu kadar toplum yararı için Istrancaların doğası ile ilgili gelenek ve geçim
şekillerini de muhafaza etmektir.Istranca Tabiat Parkı Bulgaristan’ daki en büyük korunmuş alandır
(116 068 ha, ya da 1160 km2, tüm ülke alanının %1’ i). Güneyde Türkiye ve doğuda karadenizle sınırı
olan Istranca Dağları’ nın Bulgaristan’ da kalan kısmını kapsamaktadır. Sınırları dâhilinde Malko
Tarnovo Belediye’ sinin tamamı, Tsarevo Belediye’ sinin büyük kısmı ve Primorsko Belediyesi’ nin 87
hektarı bulunmaktadır. Arazisinde iki küçük ilçe olan Malko Tarnovo ve Ahtopol’ un dahil olduğu 21
yerleşim yeri vardır.
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Harita No. 5: Istranca Tabiat Parkı

Kaynak: http://www.strandja.bg/
Istranca tabiat parkında belirlenen 122 habitat türü onu Avrupa’ da korunan alanlar arasında birinci
sıraya yerleştirmektedir. Istranca tabiat parkı defne-türüne biyom altı çalılık ve Güney Euxinia
habitatları ile ılıman geniş yapraklı yaprak döken ormanların AB’ deki tek yeridir.
1998 yılında Korunmuş Alanlar Kanunu’ nun yürürlüğe girmesiyle, park; geleneksel geçimm şekillerini
korurken bir yandan da biyoçeşitliliği korumak, bilimsel, eğitimsel ve dinlence faaliyetlerinin, turizm ve
yenilenebilir doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımının geliştirilmesi amacındaki altı korunmuş alan
kategorisinden biri olan “Doğal” olarak kategorize edilmiştir.
Parkın doğal sermayesinin gelişen ve hedeflenen muhafazasının sağlanması için 5 ayrı doğa rezervi, 14
korunmuş alan ve çok sayıda doğal anıt kurulmuştur.
CORINE Biyotopları projesş altında, Istranca Bölgesi ülkenin çevresel a ğı içinde öncelikli alan olarak
ve Bulgaristan’ daki korunmuş alanların en önemlilerinden biri olarak tanımlanmıştır. Ulusal düzeyde,
tüm biyolojik gruplar içinde en yüksek tür çeşitliliği ile korunmuş bir alandır.
1992’ de İsviçre şehri Lucerne’ deki toplantıda, Avrupa çevre bakanları Istranca’ yı Orta ve Doğu
Avrupa’ daki beş öncelikli koruma alanlarından tek Bulgar alanı ilan etmiştir. Vasküler bitki zenginliği,
ıslah kuşları ve sürüngen çeşitleri ile Avrupa çapında ve memelileri, omurgasızlar ve üçüncül orman
bitki örtüsü ile küresel çapta öneme sahiptir.
Istranca tabiat parkının tüm arazisi Natura 2000 uluslararası ekoloji ağı içindedir.
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Istranca Tabiat Parkı’ ndaki orman arazileri
Istranca Tabiat Parkı Balgaristan’ daki en ormanlık doğa parkıdır. Arazisinin %80’ den fazlası (93638
ha)nesli tükenmekte olan, endemik ve tehlike altındaki türlerin üçüncül habitatı olan ormanlarla kaplıdır.
Yaprak döken yüksek doğal ormanlar ormanlık alanın %61,1’ ini (ülke için %28,1) ve baltalık ormanlar
%23,8’ ini doldurmaktadır, bunların %61’ i Tsarevo DOİ içindedir.
Temel orman ağacı türleri park ormanının %67’ sini ve Bulgaristan’ daki meşe ormanlarının toplam
alanının %5,2’ sini oluşturan meşelerdir. Istranca’ da 47 ağaç türü vardır. Doğu sapsız meşesi (Quercus
polycarpa Schur) deniz seviyesinden dağların yüksek kısımlarına kadar en yaygın ağaç türüdür,
ormanlık alanın %31’ ni kaplamaktadır. İtalyan meşesi (Quercus frainetto)daha kuru habitatlarda
yetişmekte ve alanın %29’ unu kaplamaktadır. Çoğunlukla kuzeydeki daha nemli habitatlarda görülen
doğu kayını (Fagus orientalis) %18’ ini kaplamaktadır. Türk meşesi (Quercus cerris L.) %7, Avrupa
gürgeni (Carpinus betulus) ve doğu gürgeninin (Carpinus orientalis Mill.) her biri %2’ lik bir alanı
kapsar.
Diğer yaprak döken ağaç türleri %3, en tipik olan Hartwiss meşesi (Quercus hartwissiana), tüylü meşe
(Quercus pubescens), akçaağaç (Acer campestre), yabani üvez ağacı (Sorbus torminalis), gerçek üvez
ağacı (Cormus domestica), siyah kızılağaç (Alnus glutinosa), Avrupa beyaz karaağacı (Ulmus laevis
Pall.) ve dar yapraklı dişbudak (Fraxinus angustifolia)’ dır. Doğal olarak oluşan türlerden, yaygın olarak
Avrupa porsukağacı (Taxus baccata), dikenli ardıç (Juniperus oxycedrus) ve ortak ardıç (Juniperus
communis) vardır. Parktaki doğu kayınıyla (Fagus orientalis) kaplı toplam alan (yaklaşık 15000 hektar)
Bulgaristan’ daki doğu kayını ormanlarının tüm alanının %30’ udur.
100 yaşın üzerindeki yaşlı ormanlar korunmuş arazideki ormanların %30’ unu oluşturur ki bu ülke
ortalamasının üç katıdır. Doğal yaşlı ormanlarda, koruma perspektifinden en değerli habitatları genelde
çapı 1,5 ila 2 metre olan ve 500’ den yaşlı doğu sapsız meşesi (Quercus polycarpaSchur), İtalyan meşesi
(Quercus frainetto), doğu kayını(Fagus orientalis) ve Hartwiss meşesi (Quercus hartwissiana)
ağaçlarından oluşur.
Parktaki eski ormanlar muazzam bir ekolojik niş çeşitliliği sağlar ve çok sayıdaki yerel dendrobiyontik
türlerin ve bu ormanlara yakından bağlı onlarla birlikte de yok olacak olan türlerin ilk habitatıdır. Eski
ormanlar memelilerin (21 tür) ve herpetofaunasının (10 tür) üçte biri ve ıslah kuşlarının %36’ sı (43 tür),
en az yüz tür soyu tükenmekte olan, endemik ve nadir ksenobiyotik omurgasız türlerinin öncelikli ya da
tek habitatıdır. Yaşlı ormanlar ayrıca korunması önemli 14 yosun türünün biyotopudur. Korunan
memeliler arasında Avrupa ağaç sansarından (Martes martes); 4 tür yarasa: Bechstein yarasası (Myotis
bechsteinii), barbastelle (Barbastella barbastellus), büyük erken uçan yarasa (Nyctalus lasiopterus) ve
küçük erken uçan yarasa (Nyctalus leisleri); yaban kedisi (Felis silvestris), fındık fareleri (Gliridae),
sincap (Sciurus vulgaris) tan bahsedilmelidir.
Korunan kuş türleri beyaz sırtlı ağaçkakan (Dendrocopos leucotos), siyah ağaçkakan (Dryocopus
martius), gri güvercin (Columba oenas), bayağı puhu (Bubo bubo), yarı yakalı sinekçil (Ficedula
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semitorquata), karaleylek (Ciconia nigra), çobanaldatan (Caprimulgus europaeus) ve diğerleridir. Bu
ormanlar aesculapian yılanları (Zamenis longissimus), Trakya tosbağası (Testudo hermanni), yavaş
solucan (Anguis fragilis colchicus) ve diğerleri için öncelikli üreme yerleridir.
Istrancaların tipik özelliği ortak orman gülü (Rhododendron ponticum), karayemiş (Prunus
laurocerasus), Kafkas çayüzümü (Vaccinium arctostaphylos), Karadeniz çobanpüskülü (Ilex colchica),
funda (Calluna vulgaris), sarı kantoron (Hypericum calycinum), bishop’s hat (Epimedium pubigerum),
funda (Erica), ikiz çiçekli defne (Daphne pontica) ve diğerleri yaklaşık 15000 ha orman alanında
bulunabilir.
İğne yapraklı türler parkta ormanlık alanın %8,4’ ünü işgal eder.
Parktaki ağaçların ortalama yaşı 72’ dir (ulusal ortalama 45’ tir.) Istran Tabiat Parkı ormanlarındaki
kereste hacmi 16 972 355 m3 miktarındadır. Bulgaristan’ daki ormanların toplam dikili ağaçlarının
%3,7’ sini oluşturmaktadır.
Zvezdets DOİ, Malko Tarnovo DOİ, Malko Tarnovo belediye ormanları, Kosti DOİ, Gramatikova DAİ
ve Tsarevo DOİ’ nin yarısından biraz fazlası tamamen Istranca Tabiat Parkı arazisi kapsamındadır.
IV.1.10. Burgaz’ daki ormanlar ve iklim değişikliği
İklim değişikliğinin önemi geçen birkaç on yılda artış göstermiştir çünkü bilim adamları sera gazı
emisyonları, artan yeryüzü sıcaklığı, dünya okyanus seviyesinin yükselmesi ve aşırı iklim fenomeninin
artışı arasındaki ilişkiye dair daha iyi bir anlayışa sahip oldular. Bilimsel araştırma ve gözlemler
kanıtlamıştır ki ortalama küresel sıcaklıkların sabit artışına doğru bir eğilim vardır. 2100 yılına kadar
İrlanda ve Büyük Britanya’ da 2°C, Orta Avrupa’ da 3°C ve Akdeniz bölgesinde 4-5°C artış sıcaklıklara
yansıyacaktır.
Doğal kaynakların yönetilme yollarının revizyonu ve ani ve geri döndürülemez iklim değişiklikleri
meydana gelmeden önce düzenlenmiş ekolojik temelde ekonomik faaliyetlerin yerleştirilmesi
gerekmektedir.
Ormanlar iklim oluşumu ve değişimi sürecinde önemli bir rol oynamaktadırlar. Bir tarafta önemli bir
karbon rezervuarı görevi görürken, diğer tarafta da küresel ısınma eğilimindeki beklenen iklim
değişikliğine karşı hassastırlar. Ormanlar karbondioksit için büyük bir havuz görevi görürler ve
seragazlarının atmosferde emiliminin azaltılmasında önemli bir rol oynarlar çünkü biriken biyokütledeki
carbonu bağlarlar ve böylece aslında CO2 emerler.
Burgaz yöresi ve Bulgaristan genelindeki önemli orman kaynakları sürdürülebilir yönetim ve
kalkınmalarıyla beraber seragazı emisyonlarının azaltılması için önemli faktörlerdir. Avrupa Orman
Bilgi Senaryo Modeli (EFISCEN, 2009)’ ne göre hazırlanan 2015-2030 döneminde orman
kaynaklarının dinamikleri projeksiyonları ortaya koymuştur ki Bulgar ormanları 2020 yılında 264
milyon tona ve 2030’ da 288 milyon tona ulaşması beklenen 299 milyon ton mevcut karbonun
rezervuarı durumundadır. Geçen 21 yılda, sera gazlarının ormanlar, otlaklar ve çayırlar tarafından
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emilimiBulgaristan’ daki toplam sera gazı emisyonlarının %11,35 ila %19,9’ u arasında denge
kurmaktadır. Karbon yakalaması ve depolaması için en büyük rolü (toplam emilimin %94-95’i) orman
arazileri oynamaktadır.
2013-2020 Orman Sektörünün Kalkınması için Ulusal Strateji iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin
azaltılmasına katkıda bulunan canlı, verimli ve çok fonksiyonlu ekosistemlerin korunmasını öncelik
olarak çizmiştir.
Bu bağlamda, sürdürülebilir yıllık kereste ve kereste ürünleri üretimini temin ederken aynı zamanda
ormanlardaki karbon depoları ve kereste stoklarının devamı ve arttırılmasını amaçlayan uzun vadede
sürdürülebillir ve çok fonksiyonlu orman yönetimi için konsept geliştirilmesine devam edilmesi
gereklidir.
Tarım alanları, çorak ve ağaçsız alanlar, erozyonla aşınmış ve tehlikeye girmiş toprakların
ağaçlandırılması yoluyla ormanlık alanların genişletilmesi kadar orman yetiştirilmesi ve sağlık
durumlarının iyileştirilmesi için alınan önlemlerin arttırılması da diğer taraftan karbondioksitin ve
orman arazilerindeki karbon birikiminin emilmesini arttırmaya yönelik olumlu etkisi olan ormanların
daha verimli, çevresel ve koruma fonksiyonlarını daha iyi gerçekleştirebilmelerine imkân tanır.
İklim değişikliğinin ormanlar üzerinde sırayla çoğunlukla belli ağaç türlerinin coğrafi aralığının
değişmesi ve durum ve üretkenliklerinde değişikliği de içeren olumsuz etkilere yol açtığı hesaba
katılmalıdır.
Bulgaristan’ da geçen birkaç yıl boyunca ülkedeki iklim değişikliğine ilişkin 1970’ lerin sonundan beri
ısınma, yıllık ortalama hava sıcaklıklarının olumlu anomalileri, kar kaplama kalınlığının azalması ve
yaprak döken ormnaların üst orman limitinden daha yiksek limitlere kayma olmasına yönelik eğilim
olduğunun doğrulandığı birçok araştırma ve gözlem yapılmıştır.
Gelişmiş iyimser, kötümser ve gerçekçi iklim senaryolarında 2020, 2050 ve 2080 yılları için “Bulgar
Cumhuriyetindeki ormanların adaptasyonu ve bunlar üzerindeki olumsuz iklim değişikliği etkilerinnin
azaltılması için önlem programı” nda (AB’ nin INTERREG IVC Programı altındaki Futureforest projesi
dâhilinde geliştirilen) ve kuraklıkla alakalı olarak sıcaklıkların artması eğiliminde, daha alçak orman
büyüme alanlarındaki (800 m yüksekliğe kadar) orman ağacı türlerinin büyüme koşulları üzerinde
olumsuz bir etki beklenmektedir.
Coğrafik konum varyasyonları, yükseklik, su havzalarına yakınlık gibi durumlar göz önünde
bulundurularak ülkedeki iklim değişikliğine bağlı olan savunmasızlıkbölgeleri programda
tanımlanmıştır.
Harita № 6: Bulgar orman ekosistemlerinde savunmasızlık bölgeleri
Çağdaş iklimde (1961-1990) (a) iklim değişikliklerinden sonra: 2020 (b –gerçekçi senaryo), 2050 (c –
gerçekçi senaryo), 2080 (d – iyimser, f – gerçekçi ve g –kötümser senaryo).
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A Bölgesi (kırmızı) – yüksek derece savunmasızlık; B Bölgesi (sarı) – yüksek derece savunmasızlık; C
Bölgesi (yeşil) – orta derece savunmasızlık; D Bölgesi (mavi) – düşük derece savunmasızlık; E Bölgesi
(mor) – çok düşük derece savunmasızlık.
Kaynak: Bulgar Cumhuriyetindeki ormanların adaptasyonu ve bunlar üzerindeki olumsuz iklim
değişikliği etkilerinnin azaltılması için önlem programı
Yukarıdaki haritalarda gösterildiği gibi, asıl savunmasızlık bölgesi Bulgaristan’ daki iklim değişikliği
durumunda orman ekosistemlerinin gelişimi için aşağıdaki altı kilit alanda tanımlanmıştır: su yönetimi,
orman toprağı muhafazasıi biyoçeşitlilik, biyolojik verimlilik, karbon ayırma yönetimi ve doğal
felaketler (yangınlar, vebalar, hastalıklar gibi)
Senoryolara bakmadan, Burgaz yöresi arazileri, orman ekosistemlerinin yüksek savunmasızlık
bölgelerine girer. Bu bağlamda, orman sektörü gelişiminin karşılaştığı kilit sorunlar aşağıdaki gibi
belirlenmiştir:
•

Rüzgar kesicilerin sağlanması ve korunması kadar plantasyonların yetiştirilmesi ve ağaçlandırma
için yeterli yatırımın temin edilmesi

•

Devlet harici orman sahiplerinin ağaçlandırmayla desteklenmesi için yeterli politikalar

•

Ormanların çevre-şekillendirici fonksiyonunun arttıırılması ve yol, şantiye vs inşaatı için
kullanılan mevcut orman arazilerinin azaltılması amacındaki çevre dostu yönetimlerle
ormansızlaşmanın önlenmesi

•

Tarım ve orman arazilerinde toprak erozyonnu riskinin önlenmesi için yeterli önlemlerin alınması
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•

Kentsel alanlardaki karbon yakalama potansiyelinin arttırılması amacıyla rekreasyon bölgeleri ve
kentsel ve ekstra kentsel ormanlık parkların korunması ve genişletilmesi

•

Sera gazı emisyonları ve atmosferdeki zararlı emisyonların azaltılması ve emilmesi için orman
sektörünün kapasitesinin arttırılması

•

Ormanlık alanların beklenen iklim değişikliklerine ve karbon birikim potansiyeline adapte
edilmesi gerekliliği

•

Biyokütleden enerji üretmek için tesis inşa ederek veya olanları geliştirerekbiyokütle enerjisinin
daha geniş kullanımı

•

İklim değişikliği ve orman arazilerinin sürdürülebilir yönetimiyle ilgili olan faaliyetlerin
uygulanması için kullanılacak Ab veya diğer dış finans kaynaklarından fon kullanımının
arttırılması

IV.1.11 Burgaz yöresi ormanlarında kesim sistemleri
Net kesim sistemi
Kesim belirli bir alandaki olgun ağaçların kısa bir süreliğine, genelde bir yıldan az, kaldırıldığı bir
ormancılık faaliyeti türüdür. Böyle bir işlem için tasarlanmış ormanlık alana kesim bloğu denir.
Örgütsel ayrıntılara göre kesim türleri oldukça çeşitlidir. Kesim blokları küçük, orta veya büyük gibi pek
çok farklı şekilde, dağılmış veya bir bölgede toplanmış olabilir: a) küçük alan veya dar yerlerin kesimi
b) yoğun net kesim c) sözde net kesim
1955-1960’ a kadar yüksek ormnalarımızdaki kereste kesimi temel çeşidi ardından baltalık yenilemesi
gelen yoğun net kesimdir. Burgaz yörresinde de sıklıkla kullanılmıştır. Bu, tarım arazileri arasında ve
yerleşim yerlerine yakın olanlarda kullanılanyönetim sistemiydi. Alçak baltalık ormanlardaki net
kesimin sonuçları tatmin edici değildi. Çoklu rotasyonlar kesim köklerini yormuş, kök emici ve
atıcıların sayısı düşmüş ağaçlar incelmiştir. Yeni kesim alanlarında hayvanların otlatılması kısmen
sınırlandırılmıştır. Gürgen ve diğer ikincil fakat hızlı büyüyen dirençli türler ağarlıkta olurken, değerli
türlerin kalitesi düşmüştür.
Ormanlar seyrek hale geldi ve çalılar öne çıktı erozyon hızla yayıldı. 1955-1960 arası baltalık sistemi
durduruldu ve baltalık ağaçlar 2 gruba ayrıldı: yüksek ormanlara dönüştürülmek üzere tasarlanan daha
yüksek kalitede olanlar, çabuk büyüyen ve yüksek verimlilikteki türlerle ağaçlandırma yoluyla yeniden
yapılanmaya ayrılan daha düşük kalitede olanlar
1955-1960’ tan sonra ormanların durumunu iyileştirme ve verimliliklerini arttırma amacıyla özellikle
1985’ e kadar yoğun şekilde uygulanan bir ormancılık faaliyeti olan yoğun kesim, orman
plantasyonlarının yaratımı için kullanılmıştır. Sonraki 2011 Orman Kanunu (104. Madde) kavak ve
enerji bitki plantasyonları ve baltalık ağaçlar beklentisiyle tüm ormanlardaki toplu kesimleri
(clearcutting?) yasaklamıştır.
47

Tohum ağacı tutma sistemi (bir yarı kesim çeşidi) yıllarca büyüyen stoğun %60-90’ ı kaldırılarak
kereste hasadı amacıyla kullanıldı. Düşük değerdeki türler ve ağaçlarbir dahaki hasada kadar kısmi
tohum yenilenmesi için tutulmuştur.
Sera gazları ile atmosfer kirliliğinden doğan olumsuz iklim değişikliklei doğaya artan şekilde hasar
vermektedir: ıslak kar, hortum gücünde rüzgârlar, kuraklıklar, sağanak yağışlar, sıradışı ve ölümcül hava
değişiklikleri. 16-18 Ekim 2011 arası, güçlü rüzgârlarla eşlik eden ıslak kar Burgaz’ da Sredets, Aytos,
Karnobat ve Sadovo (Sungurlare) devlet orman işletmelerindeki yüksek ormanlara Gramatikovo
Zvezdets DOİ Bosna sırtı kuzey yamaçlarındaki yüksek ormanlara dönüşüm için olan baltalıklara hasar
vermiştir. Sebebi de ağaçlar henüz yapraklarını dökmemişken olan erken kar yağışıdır. Binlerce
metreküp kerestelik ağaç kırılmış y da devrilmiştir. Bazıları %5-10 ila %60-70 oranında değişen bir
yoğunlukta etkilenirlen Sredets DOİ’ deki bazı ağaçlar neredeyse tamamen yok olmuşur.
Çevreci bir perspektiften bakıldığında, herhangi bir büyük doğal afette olduğu gibi ekosisteme verilen
zarar geri dönülemezdir. Çevresel durum tamamen rahatsız edilmiş ya da kısmi olarak hayvanlar ve
bitkiler için cşddş sonuçlar doğurmuştur. Orman yönetimi perspektifinden bakıldığında, kayıplar çok
büyük ancak uzun bir zaman diliminde iyileştirilebilir. Yönetim yöntemlerinde olduğu kadar
ormanlardaki kesim sistemlerinde de köklü değişikliklere gidilmesi gerekmektedir.
Bu alanlarda, açık alanların doğası gereği olan kesim bloklarının şekil ve büyüklükleriyle kurtarma
hasadı (bir çeşit yarı-kesim) yapılmaktadır. En önemli şey ölümcül derece hasar görmemiş olan bütün
ağaçları korumaktır: genç yaş ve küçük taçlı (?), kısmen ya da tamamen kırık taçlı ancak sağlam
gövdeli, ikincil taç ve yapraklar geliştirebilen üstü kırık olan yğksek sağlıklı gövdeli ağaçlar.
Sonrakilerden bazıları ölebilirdi fakat ayakta ağaç ve ağaçlardaki ölü dalların düşmesi ihtiyacından
dolayı kritik bir durum değildi.
Ağaç dalları ve üstleri ve diğer hasat kalıntıları (kerestecilik kesikleri) yığınlarda toplanmamalı ancak
alana eşit olarak yayılmalıdır. Nemliliğin korunması, toprak erozyonunun önlenmesi, ekoloji ve toprak
iyileştirmesi, ileriki yenilenmenin ve gelecek filizlerin malç olarak korunması için oldukça faydalı bir
rol oynamaktadırlar. Ağaç altındaki çalılıklar eğer ileri yenilenmeye engel teşkil etmiyorsa
tutulmalıdırlar.
Sürekli kesim
Sürekli kesim ile olgun ağaçlar10 ila 40 yıl arasında belli bir dönemde birkaç kez ortadan kaldırılırlar.
Olgun ağaçların hasadı arasındaki dönemin uzunluğuna göre, genellikle 2 çeşit sürekli kesim
tanımlanmaktadır: kısa rotasyon ve uzun rotasyon
Kısa-rotasyon sürekli kesimiyle bütün olgun ağaçlar 10-20 yıllık bir dönem için kaldırılırlar. Uzunrotasyon kesimde ise 30-40’ tan 80 yıla kadar olabilir.
Kısa rotasyon sürekli kesimi
Çevreci perspektiften, kısa-rotasyon sürekli kesimi yüksek ormanlar durumunda kabul edilemezdir
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ancak kısa-ömür stoklu zayıf ve kuru habitatlarda kaçınılmazdır. Küresel ısınma ışığında istikrarsız,
sürdürülemez ve tahmin edilemez olan, biyolojik olarak yaşlı ağaçlı ülkenin alçak alanlarındaki
dönüşüm baltalıkları için, tercih edilen yöntemler öncelikli olarak genişleyen-boşluk sürekli kesimi ve
grup sürekli kesimi olarak kalır.
Çevreye dost, çok fonksiyonlu ve sürdürülebilir yönetim sistemi altında tamamen kabul edilemez olan
son kesim fazıdır. İlk defa “Natura 2000 içinde ormanların sürdürülebilir yönetim biçimleri” belgesinde
ormanların yenilenmemiş kısımlarında son kesim fazının uygulanmaması önerisi öne sürülmüştür.
Hüküm çok sayıda hayvan türü için ekolojik ev olan yaşlı ağaçlar ve aynı amaçtaki ölü ağaçlarda son
fazın uygulanmaması verilmiş ve toprak verimliliği vs için ihtiyaç duyulmuştur. Kesme işlemi geniş
alanların çevresel durumlarında dramatik bir değişiklik yapmadan ve böylece özellikle omurgasızlar için
ekosistemin bozulmasına yol açmadan 20-metrelik şeritler atlayarak uygulanacaktır.
Yüksek dağlık alanlarda mevcut olan dönüşüm baltalıkları büyük oranda fide ve kök emici ağaçların
birleşiminden oluşmaktadır. Düşük kalite ve dal bitkilerin kaldırıldığı yerlerde birkaç inceltme
uygulanmıştır. Fide ve dal bitkileri arasında dikkatli bir değerlendirme uygulanmalı ve fideliklerin
ağırlıklı olduğu yerler yüksek ormanlar olarak tayin edilmeli ve uygulanabilir yenileme kesimlerine
maruz kalmalıdır. Kalan ağaçlar için, uzun-rotasyon ve yalnızca bazen kısa-rotasyon yenileme
kesimleri uygulamak tercih edilebilirdir.
Grup seçim kesimi
Bu kesim şekli de Bulgar ormancılığında bilinmekte ve şu şekilde pratik edilmektedir: açık-blok kesimi,
sürekli uzun rotasyon, seçmeli kesme bloğu, sürekli düzensiz vs
Bulgaristan’ da grup seçme kesimi karışık ormanlar ve düzensiz araziler için pek çok yerde
planlanmıştır. Ancak pratikteuzun sürmesi ve uygulamadaki karışıklıktan dolayı herhangi bir yerde
uygulanmamıştır. 2004 orman kesimi yönetmeliğinde gerçek karakterine uygun olarak “grup-sürekli”
şeklinde adlandırılmıştır. Buna ek olarak, yerinde gösterilerden sonra 2008 yılında ve daha sonra da
kereste hasadı karakteri kazandırma hevesi doğrultusunda 2011 yılındaki orman kesim yönetmeliğiyle
değiştirilmiş olan bu İsviçre “Femel” kesme (Femelschlag) ya da düzensiz sürekli kesim tanınmıştır.
Grup sürekli kesimi
Grup sürekli kesimi ağırlıklı olarak gölge toleranslı ağaç türlerinden oluşan yüksek ormanlarda, genç
yüksek orman ağaçlarında ve gölge intoleranslı ağaçlardan oluşan yğksek ormanlarda gölge toleranslı
türlerin rejenerasyonu olduğu zaman ve yerlerde uygulanmaktadır.
Düzensiz sürekli kesim
Düzensiz sürekli kesim yeni yönetmeliğe bağlı olarak gölge intoleranslı ağaç türleri için 40 yıldan az
olmayan ve gölge toleranslı ağaç türleri için 80 yıldan az olmayan karışık dikey, yatay ve yaş
yapılarından oluşan ormanların yaratılması için kullanılmaktadır. Kesim, 0,6 üzerinde endeksli kapalı
baltalık alanlarda ve 5 hektar üzerindeki toplam alanda sağlıklı ağaçlarda uygulanır.
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Düzensiz srekli kesimin uygulanmasıyla birlikte orman içinde canlandırma alanları, fidanlık alanlar,
canlandırmanın ertelendiği ya da hiçbir orman faalilyetinin tamamen uygulanmadığı yüksek kapalı
baltalık alanlar şekillendirilmiştir.
Düzensiz sürekli kesim ile, 5 ila 15 yıllık periyotlarda tekrarlanan kesimin yoğunluğucanlandırma
periyodu ve canlandırma işleminin gelişimine bağlı olarak 30’ u bulabilir.
Büyüyen boşluk sürekli kesimi
Bulgaristandaki doğu Stara Planina (Koca Balkan Dağları) ve Istrancalardaki meşe ormanlarının
canlandırılması için bu sistemkanıtlanmış, önerilmiş ve onaylanmıştır. Önemli olan, özellikle sürekli
kesme işleminin birinci ve ikinci evrelerinden sonra boşlukların açılmasıyla serbest kalam kalın büyüme
alanlarının olduğu eşit inceltilmiş olgun ağaçlar altında bu canlandırma kesimi sürekli grup seçimi
kesme sistemlerinin (büyüyen boşluk) esnek bir birleşimidir.
Bu kesme sisteminin teknolojisi şöyledir. Normal kapalı baltalık olan ormanlık alanda, kısa rotasyon
sürekli sisteminin ilk fazı uygulanır ve baltalık 0,7’ ye indirilir. Başarılı tohumlamadan sonra, ileri
canlandırma düzensiz ve gruplar halinde olduğunda, boşlukların açılmasıyla ortaya çıkarılır. Çevre
ağaçların baltalığı altında canlandırma tatmin edici olduğunda, boşluklar genişletilir. Boşlukları
genişletmek için şeritlerin genişliği öncü büyümenin yoğunluk ve miktarıla belirlenir. Genişleme olgun
ağaçların son kesimine kadar devam eder.
Canlandırmanın hızına bağlı olarak, kesimin toplam süresi 10-15 ile 25-30 yıl arasındadır. Seçkin
ağaçlarda bu süre genişleyebilir.
Birleşik sürekli genişleyen-boşluk kesiminin bir karakteristiği şeritlerdeki ağaç stoğunun kaldırılmasının
tek tip olmasıdır.Bu sistemin avantajları tohumlama ve başarıyla kurulmuş alanlarda öncü
canlandırmanın ortaya çıkarılmasında daha esnek olunmasıdır.
2011 yılındaki 8 sayılı yönetmelikte 30 yıl olarak belirlenmişken, 33 sayılı yönetmelikte canlandırma
periyodu 20 yıl olarak belirlenmiştir
Seçme sistemi
Seçme sistemi yıllık olarak ya da bazı aralıklarla olgun olduğu ya da belli bir büyüklük, yaş veya
kaliteye ulaştığı düşünülen ağaçların teker teker ya da grup olarak kaldırıldığı bir ormancılık sistemidir.
Bu sistem ile bütün ağaçlar asla kaldırılmaz ve alan her zaman bütün yaş gruplarından düzensizyaşlanan ağaç popülasyonuna sahiptir. Seçme sistemiyle belli bir kesim bloğu yada canlandırma
periyodu olmaz. Ana ve yan kesim arasında bir ayrım yoktur. Doğal canlandırma amacıyla spesifik
arazideki ağaçların tüm yaşam döngüsü boyunca bütün tohum-üretim yılları kullanılır. Her 3 ila 10 yılda
hasat yapılır. Bu aralık, ticari ağaçların rotasyon periyodu olarak bilinir.
IV.1.12. Burgaz yöresi arazilerinde kereste üretimi
Burgaz Orman Bölge Müdürlüğüne göre, 2013 yılında bölge arazisinde orman projelerindeki
projeksiyonların neredeyse %99’ unun başarıldığı toplam 558 243 m3odun (yığın hacmi) veya 677 951
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m3kereste üretilmiştir. (Orman yönetim planı)
2013 yılında üretilen kereste mülkiyet şekilllerine göre şu şekilde dağıtılmıştır:
Tablo No. 9: Mülkiyet şekillerine göre 2013 yılında üretilen kerestenin dağılımı
Mülkiyet şekli

Üretilen odun (m3)

%
Orman
projesindeki
projeksiyon
yüzdesi (FMP)

Hasat
edilmiş
kereste (m3)

%
Orman
projesindeki
projeksiyon
yüzdesi (FMP)

Devlet arazisi

350 167

96,00%

431 176

97,00%

Belediye arazisi

168 767

102,00%

192 504

99,00%

Özel gerçek kişi mülkü

30 010

100,00%

36 039

100,00%

Tüzel kişi mülkü

8 894

197,00%

10 206

192,00%

Dini yapıların mülkü

405

100,00%

484

100,00%

558 243

670 409

Kaynak: RFD Burgas
Üretilen yuvarlak kerestenin %29,2’ si (163 176 m3) uygulanan kurtarma hasadı ve kesiminden,
(standing) kerestenin oranı %30,3 (203 179 m3).
Üretilmiş yapı kerestesi Orman projesindeki projeksiyonun 170 986 m3veya%65,3’ü iken diğer odunlar
386 724 m3ya da 134,8%.Kurtarma hasadı ve sıhhi kesimden hasat edilen yakacak odun hacmi, 115 233
m3. Geniş yapım kerestelerinin üretilmesi %27, orta %87 ve küçük %63.
İğn eyapraklı yumuşak ağaç yuvarlak kerestesinin üretimi %126, geniş yapraklı sert ağaçların %93.
Dönüşüm baltalıklarından yuvarlak kereste hacminin daha yüksek rakamları odun kategorisine bağlı
larak başarılmıştır. Tüm mülkiyet çeşitlerindeki baltalık ormanlarda yuvarak kereste üretimi %111,
inşaat kerestesi %53 ve odun üretimi %155. Bu ağaçların artan kullanımındaki nedenler bir tarafta ivme
kazanmış ölüm süreçleri ve diğer tarafta İtalyan meşesi (Quercus frainetto), doğu sapsız meşesi
(Quercus polycarpa Schur) ve Türkiye meşesi (Quercus cerris L.)’ nin tohum üretme yıllarını kullanma
fırsatıdır.
Ormancılık projesindeki (orman yönetim planı) projeksiyonlara karşı yuvarlak kereste üretimi orman
türlerine göre şu şekildedir: 83% yüksek meşe, 51 % yüksek kayın, 170% kavak, 88% diğer yaprak
döken ağaçlar, 111% dönüşüm baltalıkları, 31% diğer baltalık ağaçlar ve 126% iğne yapraklılar.
Ormancılık projesine karşı yuvarlak kereste üretimi başına canlandırma kesiminin uygulanması %84. En
yüksek oran % 166 ile iğne yapraklılardadır. İnceltme ve kesme işlemleriyle, en yüksek üretim
oranlarıyla tohuma dönüşüm baltalık ormanların ve iğne yapraklı plantasyonlarında üretim %121.
2013 yılında devlet ormanlarında kullanımı, yuvarlak kereste üretimiyle ilgili olarak %96’ ydı.
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Canlandırma kesiminin uygulanması %78, inceltme kesiminin uygulanması %121. Canlandırma kesimi
ile, sadece iğne yapraklı ağaçlarla tamamlama vardır.
Yuvarlak kereste üretimiyle ilgili olarak belediye arazilerinde kullanımı 2013 yılında %102 iken, geçen
beş yıllık dönemde (2008-2012) yüzde oranları sırasıyla 88%, 71%, 79%, 77% ve 86%’ dır.
Yuvarlak kereste üretimiyle ilgili olarak özel gerçek kişi arazilerinde kullanımı 2013 yılında %100 iken
bu oran özel tüzel kişilerde %197’ dir.
2013 Burgaz orman bölge müdürülüğü arazsinde devlet ormanları içinde ticari üretimi olmayan 722 ha
genç ağaç eğiliminde olunmuştur. Yönetim planında bualan 882 ha (%82) olarak belirlenmişti.
Yönetim planında alan 2124 ha (67%) olarak belirlendiği halde Burgaz orman genel müdürlüğü
arazisinde 2013 yılında 1417 ha devlet ormanındaki ağaç altı çalıların kaldırılmasıyla doğal canlanmaya
yardım uygulanmıştır.
IV.2. Kırklareli Yöresindeki Orman Sektörünün Durum Analizi ve Belirli Özellikleri
Adem-i merkeziyet, şeffaflık hesap verilebilirlik karar verme sürecinde yer alma gibi küresel yönetişim
eğilimleri daha önemli hale geldikçe doğal kaynak yönetimindeki ulusal hükümet ve yerel ajansların
rolü önemli ölçüde değişmekte ve katkısı fazla olan yerel topluluklar önemli paydaşlar olarak
tanımlanmaktadır. Türk hükümeti önemli doğal alanların yönetimi ve planlamada katılımı sağlamak için
kapasitesini arttırmak doğrultusunda müthiş çabalar sarf etmektedir. Yıldız (Istranca) Dağları, paydaşlar
arasındaki katılım ve ortaklığın hükümetin kilit hedefi olduğu bu alanlardan biridir. Bu gölgenin
yönetim planlamasında paydaş katılımının ve uygulamasının her şeyden önemli olduğu korunmuş alan
olarak tayin edilmesi hükümetin çabalarına kanıttır. Kapasite geliştirme katılımı sağlamak için önemli
ve bütünleyici bir parçadır ve bu strateji daha somut çıktılardan potansiyel anlamda, sonuçları açısından
daha önemli olan, çok paydaşlı süreçleri güçlendirmeyi hedeflemektedir.
IV.2.1. ISTRANCA DAĞLARI
Bölgede, biyosfer rezerv yaklaşımı araçlığıyla biyolojik çeşitlilik envanteri kontrol edilmiş, toplumsal
konum değerlendirilmiş, katılım yaklaşımı aracılığıyla yönetim planları kurulmuş ve proje bölgesinin
korunmuş bölge olarak kabul edilmesi için korunmuş bölge aday planları hazırlanmıştır.
Ne yazık ki Türkiye açısından gerekli teknik ve tüzel sosyal ağ Istranca dağlarındaki Biyosfer
rezervlerini korumak için gerektiği kadar yapılanmamıştır. Bu durumun ardındaki en büyük nedenlerden
biri nehir ve tatlı suların doğal yollarını değiştiren ve İstanbul’a taşıyan İSKİ ( İstanbul Su ve
Kanalizasyon İdaresi ) dir.
2009 daki biyosfer plan toplantısı, 1990 yılındaki 775. Bakanlar kurulu kararına ilişkin ıstranca sularının
ISKI’ nin mülkiyetinde olduğunu ileri sürer. Haklılığını ortaya koymak için ISKI “yenilikçi ve adil
fiyatlandırma mekanizması kullanarak bölge halkını desteklemek için tomruk, ahşap, karbon ve su
bakımından kamunun temel ihtiyaçlarının karşılanmasına katkıda bulunmak” ifadesini ileri sürer.
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Biyolojik çeşitlilik sadece ıstrancalar
için değil aynı zamanda downer (?)
havza için de önemlidir. Istrancalar 10
milyondan fazla insan için su
kaynağıdır. Taze ve içilebilir su
kaynakları daha da azalırken, mevcut
su kaynakları önem kazanmaktadır.
Uluslararası
temelde,
korunması
gereken doğal miras anlamında Orta
ve Doğu Avrupa’ nın beş en önemli
beş doğal bölgesinden birisidir.
Istranca Avrupa’ nın beş önemli
bölgesinden biriydi. Bulgar Istranca
Doğa Parkı’ nın yanı sıra, Türk Istranca Dağları sürekli bitki orman formuyla çevrilidir. Istranca iki
ülkede farklı fonksiyona sahiptir. Bulgaristan’ da Istrancalar biyosfer rezerv bölgesi gibi kullanılırken,
Türkiye’ de çakıl rezervi olarak kullanılmaktadır. Iki yıldan sonar, 130 yer tanımlanmıştır. Bunlardan
bazıları derin noktalar (longoz olarak bilinen), 30 kaleden fazla, oksijen bakımından oldukça zengin
kayın ormanlarıdır (?) ayrıca, tıbbi ve hoş kokulu bitkiler gözlenmektedir.
Projenin parçası olan araştırmada, 12 sıcak bölge değerlendirilmiş ve 11 tanesi için tavsiyeler
geliştirilmiştir.
IV.2.2 Sıcak bölge
1. İğneada longoz ormanları
2. Dupnisa Mağarası ve çevresi
3. Taxus Baccata ormanı
4. Balaban nehri ve çevresi
5. Mutludere (Rezve River)
6. Demirköy dökümhanesi
7. Mahya dağı
8. Kasatura koyu
9. Panayır rıhtımı
10. Tekkaya (Bitki çeşitliliği için faydalıl ve saha
çalışmaları neticesinde sıcak bölge kabul edilmiştir)
11. Derekoy-Border sınır hattı
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12. Kiyikoy

Görülmektedir ki, bu 12 nokta korunamamaktadır. Istranca dağlarında sayıları gün be gün artan 50 taş
ocağı vardır.
Devlet su işleri tarafından balaban nehri için hazırlanan raporda “Kırklareli sınırlarında olan
Demirköy Balaban Köyü’ ndeki hidroelektrik santral için bir rapor hazırlanmıştır. Proje,
balaban köyündeki nehirleri kapsamaktadır. Kazandere ve Pabuc nehri sularının bir kısmı
Kömürköy’ de kurulu Balaban Barajı, Kızılağaç Barajı ve Balaban nehri aracılığıyla Kırklareli’
nin Ergene bölgesinde yerleşik sanayi bölgesinin su ihtiyaçlarını karşılardı.” diye belirtilmiştir. Bu
da, sıcak bölgeler ve bu bölgelerin korunma yöntemleri hakkında bazı soruları tetikler.
Doğu avrupanın en önemli beş bölgesinden biri olan Istrancaların korunması gereksinimi
vurgulanmıştır.(GEF II, Bİyosfer, 1/100000 ölçekli çevre planları). Yukarıda belirtilen 12 sıcak bölge
tehlike altındadır. Kontrolsuz şehirleşme ve su kaynakları üzerindeki barajlarıstrancalardaki yaşamı
tehdit ederkne, Dupnisa mağarasından 600m uzaklıktaki planlı taş ocağı mağaranın doğal yapısını tehdit
etmektedir. Hayvan çiftlikleri Taxus Bacata ormanı çevresinde Mahya tepesinde kurulmuştur. Balaban
nehrine kurulması planlanan Hidroelektrik santralinin fizibilite raporları hazırdır. En büyük çatışma
doğa eğitim merkezinin önüne inşa edilen taş ocağına lisans verilmesi konusudur. Özellikle çocuklar
için tasarlanmış Eğitim merkezinin önüne inşa edilern taş ocağına lisans verilmesi hükümet otoriteleri
arasındaki koordinesizliği kanıtlamaktadır.
Projelendirilen bölgede yeni olarak 345 bitki türü kaydedilmiştir. Bitki örtüsü envanterinde 1377 bitki
türü mevcuttur. Trakya florasına 14 tür eklenmiş ve 16 tür kayıt altına alınmıştır.
IV.2.3. Kırklareli ve ıstrancaların faunası
Istranca dağları, Bulgaristan sınırına ve doğuya doğru Karadeniz’ e bitişik, kırklaeli nin il sınırları içinde
trakyanın kuzeyinde yer almaktadır. Istranca dağlarının yaklaşık 1,218 km2 sinin biyosfer rezervi olması
teklif edilmiştir.
Trakya Türkiye’ nin coğrafi olarak Avru’ da uzanan tek bölgesidir ki, Türkiye’ de bazı fauna
unsurlarının sadece Trakyada görülmesinin sebebi bbudur. Longoz ormanları ve bozulmamış karma
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ormanları gibi benzersiz ekolojik özellikleri nedeniyle yıldız dağları trakyanın en önemli doğal
alanlarının arasındadır.
Yıldız dağlarının kıyı bölgeleri ve ormamnlarındaki Memeliler, Sürüngenler, Amfibi, Odonata
(yusufçuk ve damselflies) ve Lepidoptera (Kelebekler ve güveler) çeşitliliklerini ilgilendiren kapsamlı
very eksikliğine bağlı olarak, envanter ve yönetim planlama amaçları için saha araştırması çok
önemlidir. Böylece, bu araştırmanın amaçlarından biri plan desteği içindeki fauna çeşitliliğini (avifauna
hariç) incelemektir.
pul kanatlılar ve memeliler için 6 ana habitat türü incelenmiştir: 1) longoz ormanları 2) tarım arazileri 3)
ormanların içindeki açık alanlar 4) karma ormanlar 5) dere boyundaki çalılar 6) çam plantasyonları Ek
olarak, su akıntıları, yol kenarları ve çimenlik alanlar gibi uygun habitatlar fırsat bilinerek pul kanatlılar
için control edilmiştir.. arka arkaya 3-4 gün için her sette yaklaşık 100 tuzak kullanılarak bu habitatların
her birinde Küçük memeliler incelenmiş ve günlük olrak control edilmmiştir. her bir habitat türü
içindeki transektler memeliler ve izlerini (pislik, iz…) araştırmak için takip edilmiştir. Araştırma
süresince, Odanata ve pul kanatlılar için uygun görülen habitatlar araştırılmış ve alınan örnekler
fotoğraflanmıştır.
36 lokasyonda ve ana habitatları içinde herpetofauna (amfibi ve sürüngenler), ağaçta yaşayan yarasa ve
kemirgenlerden örnekler alınmıştır. Su sistemleri içinde yaşayan amfibileri yakalamak için ağlar
kullanılmıştır. Ağaçta yaşayan yarasa ve fındık fareleri halinde, sırasıyla canlı tuzaklar ve sis ağları
kullanılmıştır. Proje havzasındaki yedi nehirde 28 yerden tatlı su balığı örnekleri (6 göl ve 16 dere)
alınmıştır. Bir memeli, Gunther'in tarla faresi (Microtus guentheri) ilk defa proje alanında kayıtlara
geçmiştir. 66 memeliden dördü savunmasız türdür: benekli kokarca (Vormela peregusna) ve üç çeşit
yarasa Rhinolophus euryale, Rhinolophus mehelyi, veMyotis capaccinii.Su samuru (Lutra lutra) yakın
tehlike altındadır. Bern Konvensiyonu’ nun Ekler II bölümünde 7, Ekler III bölümünde 13 tür
listelenmiştir. Kör fare Nannospalax leucodonYıldız Dağları Biyosferi için önerilen envanterin dışında
tutulmuştur çünkü araştırma süresince yeni kayıtlara ulaşılamamıştır. Önceki kayıtların köstebek
yuvalarının yanlış yorumlanmasından kaynaklandığı düşünülmektedir, yine Akdeniz foku da (Monachus
monachus) son on yıllarda yeni kayıtlara ulaşılamadığından liste dışı bırakılmıştır.
Kapan kurmanın küçük memeli tür çeşitliliği ve farklı habitatlardaki zenginlik konusunda bilgi
üretmedeorta ölçüde etkili biraraç olduğu toplam % 19 başarı oranıyla kanıtlanmıştır. Longoz ormanı %
46 barınak oranı temelinde küçük memeliler için bugüne kadar en zengin habitattı, onu çalı örtüsüyle
açık ormanlar ve dereler ile çam plantasyonu takip etmekteydi.
Küçük memeliler bağlamında en az üretken olan tarım sahasıdır. Özellikle çam ormanı Trakya’ da doğal
olarak oluşmadığından çam plantasyonlarının daha yüksek verimliliğine karşılık küçük memeliler
konusunda karma ormanlar şaşırtıcıdır.
Özellikle küçük örneklem büyüklüğü verilen daha ileri araştırma gerekmektedir.
Küçük memelilerle ilgili olarak belirli bir tehdit belirlenememiştir. Büyük memelilere (alacageyik
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(Cervus elaphus) ve karaca (Capreolus capreolus) gibi) asıl tehdit yasadışı avlanmadır. C.
Elaphusbazen Bulgar sınırında Türk sınırına geçmekte ancak yasa dışı avlanma yüzünden ancak birkaç
tanesi geri dönebilmektedir. Avlanmadan korunmak sağıklı yetişen popülasyonların ön koşuludur. Açık
alanlar otlama ve çiftleşme zeminleri olarak önemli olduğundan açık ve kapalı gölgelik orman
mozaiğini temin etmek de çok önemlidir.
Özetle, önerilen Yıldız Dağları Biyosferi Türkiye memelilerinin ve amfibik türlerinin %40 ya da daha
fazlası ile Karadeniz balık türlerinin %70’ ini temsil eden önemli ve çeşitli bir faunayı desteklemektedir.
Su baraj ve su transfer şemaları ile birlikte avcılık, balıkçılık ve vahşi yaşam ticareti için toplayıcılık ve
uygunsuz orman yönetim pratiklerinin aşırı sömürüsü gibi kilit tehditlerden korunmaya işaret
edilmelidir.
IV.2.4 Trakya Florası
Trakya, batıda Ege Denizi ve doğuda Karadeniz’ e uzanan Avrupa’ nın güney doğu ucunda yer alan
Türkiye’ nin 23,500 km2 lik bir alanı kaplayan küçük bir kısmıdır. Türkiye’ nin ana toprakları olan
Asya’dan Marmara Denizi, sırasıyla Ege ve Karadeniz’ e bağlantısı olan Çanakkale ve Boğaz Köprüleri
ile ayrılmaktadır.
Türkiye’ nnin geri kalanına kıyasla Trakya topoğrafyası genellikle alçaktır. Yıldız Dağları kuzey doğu
Trakya’ da yer almaktadır ve en yüksek noktası 1,035 m ile Mahya Dağı’dır. Bu sıra dağlar Karadeniz’
e komşudur ve Anadolu’ nun kuzey Karadeniz dağlarının güneydoğu Bulgaristan’ a genişleyen ve
burada Istranca Dağları olarak bilinen devamını temsil etmektedir. Dağlar büyük oranda şistlerden
oluşmaktadır ve ağırlıklı olarak orman bitki örtsüyle çevrilidir ve nemli kuzey yamaçları Fagus
orientalis ormanı veRhododendron ponticumçalı örtüsünü desteklemektedir.
Gelibolu Yarımadası’ nın güneylerine doğru devam eden Tekir Dağları ve Kuru Dağı’ nı karakterize
eden Güneybatı Trakya’ da arazi tipik olarak Pinus brutiaormanlı Doğu Akdeniz iklimi ve maki bitki
örtüsüne sahiptir. Büyük bir kısım 200m yükseklikten az hafifçe dalgalı Ergene (Meriç’ in bir kolu)’nin
suladığı neredeyse tamamen ekili ovalardan oluşmaktadır.
Trakya’ nin florası asıl olareak 19. yy’ ın başından itibaren çok sayıda botanik bilimcinin dikkatini
çekmeye başlamıştır. Clarke (1816), Grisebach (1938-40), Formanek (1890) veAznavour(1897-1913,
İstanbul’ un Avrupa tarafından pek çok kayıt yayınlamışır). Çok sayıda ek tür 1912-1923 savaşları
süresince askeri personel tarafından toplanmıştır. (Bulgar, Rus ve İngiliz)
1950’ lerden sonra Türk botanikçileri ISTE’ den (İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Bitki
Müzesi) A. Baytop ve arkadaşları tarafından çok sayıda numune toplamış ve kayıt altına almıştır.
The Flora of European Turkey (Webb, 1966), Flora of Turkey and The East AegeanIslands (Davis,
1965-88) gibi 95 basılı rapor ve ISTE’ de korunan numuneler temelinde Trakya’ dan yaklaşık 2,250
takson (alt türler ve çeşitler dahil) kayıt altına alınmıştır.
Anadolu’ nun daha tür zengini kısımlarıyla karşılaştırılmamasına karşın, 1000 m. den yüksek çok az
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toprak olan Trakya’ nın nispeten daha küçük alanına rağmen floral çeşitliliği görece daha yüksektir.
Yerli bitki örtüsü bası kızımlarda yok edilmiş ve alanın çoğu ağırlıklı olarak kerestecilik açısından
yönetilmiştir. Trakya’ daki göree yksek çeşitlilik geniş yelpazedeki iklimsel koşullardan ve habitatların
çeşitliliğinden kaynaklanmaktadır. Ayrıca, Trakya birkaç floristik elemanın karşılaşma noktasıdır;
özellikle Akdeniz, Balkan-Merkez Avrupa, Sarmatian and Euxine iklim bileşenleri.
300’ den fazla ulusal çapta nadir bulunan ya da tehdit altındaki türler; 50 türün dünyada başka hiçbir
yerde olmadığı kadar bol olduğu Trakya’ da oluşmaktadır. Bölgedeki birkaç habitat doğa koruması
açısından ulusal hatta uluslararası olarak yüksek öneme sahiptir.
•
•
•
•

Karadeniz kıyısı bıyunca olan kumullar
Longoz ormanlarını oluşturan sulak alanlar ve kamış-saçaklı kıyı lagünleri
Istranca Dağları’ nın kuzey yamaçlarında nemli Trakya-Euxine ormanları
Orta Avrupa steplerinin tipik özelliklerini sergileyen fundalık ve kuru kalkerli otlak fragmanları

Harita No. 7: Önemli Bitki Alanı Lokasyonları (IPA)

IV.2.5. Yıldız Dağları’ ndaki önemli bitki alanları
122 önemli bitki alanının Türkiye’ de belirlendiği (Özhatay et al, 2003), Istranca Dağları ve Longoz
ormanları önerilen Yıldız Dağları Biyosferi içinde konumlanmakta ve üçüncü alan olan Kasatura ve
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Terkos kısmen alan içinde uzanmaktadır. Bu üç önemli bitki alanının konumları harito no 7’ de
gösterilmiş ve çoğunlukla Yıldız Dağları’ nın florası hakkında mevcut bilgiye dayalı olarak kurulmaları
aşağıdaki gibi özetlenmiştir:
Harita No 8. Önemli bitki alanlarının konumları: (a) Istranca Mountains, (b) İğneada Longos ve
(c) Kasatura ve Terkos

Yıldız Dağları (Istrancalar) Rezve Deresi’ nden 70 km boyunca aşan ve Bulgaristan’ la sınırı çizen
alçak sıra dağları içermektedir. Sıra dağlar, Karadeniz’ in doğusunu ya da Ergene Nehri havzası içinde
güneybatı bölgelerini sulayan bir dizi nehir tarafından derince kesilmektedir. Dağlar çoğunlukla önemli
oryental kayın, meşe ve karışık orman yolları olan ve daha küçük çalı ve otlak alanları bulunduran
ormanlarla kaplıdır. 39 tanesi Ulusal Olarak Ender, bir tanesi Küresel Olarak Tehdit altında (Symphytum
pseudobulbosum) ve Bern Konvensiyonu’ ndan 3 tür (Cyclamen coum, Vaccinium arctostophyllos,
Veronica turriliana) olmak üzere toplamda 600 taksondan fazla IPA’ ya kaydedilmiş.
Bulgar sınırına yakınlığına bağlı olarak, IPA birkaç Türk endemik türü destekler ancak çok sayıda
Euxine türün en batı karakolu ve en güneydeki Balkanlar ve Orta Avrupa taksonunun lokasyonu
olduğundan büyük öneme sahiptir.
Avrupa’ nın içlerine ancak yayılan türleri içeren Trakya’ daki en geniş yüksek orman (özellikle Euxine
oryental kayın-rhododendron ormanı) yolu özelliğinden dolayı uluslararası öneme sahiptir. Ayrıca,
dağılımın en batı sınırına ulaştığı ve balkanlara has diğer türlerin en güney limitine ulaştığı Euxine
türleri özel bir fitocoğrafik öneme sahiptir.
Iğneada karma sulak ormanlar

(longoz), fen ve bataklık topluluklarını içermekte ve Karadeniz
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sahilinde 10 km uzunluk ve 300 m derinlikteki sığlığın arkasında oluşmuştur. Sığlık, Istranca Dağları’
ndan batıya (özellikle Çavuşdere ve Bulanıkdere) Karadeniz’ e akan; ardındaki sulanma yönünden fakir
habitattaki bir dizi kumul bitki örtüsü türlerine ve sulak orman mozaiği ve sulak alan habitatlarına yol
verenderelere doğal baraj konumundadır.
Türkiye’ de tek lokasyonundakiCentaurea arenaria ve Bern Konvansiyonu’ nun Ekler I’ inde listelenen
5 tür dâhil(Auriniauechtritziana, Salvinia natans, Silene sangaria, Trapa natans and Verbascum
degenii) en az 11 adet Ulusal Olarak Ender tür sunulmaktadır.
IPA şu açılardan önemlidir:
•
•
•

Türkiye’ deki Güneydoğı Avrupa kül-meşe-kızılağaç ormanının iki örneğinden biridir.
Uzun ve bozulmamış kumul bitki örtüsü
Uluslararası korunan türleri içeren zengin kumul ve sulak alan florası

Sulak kül-meşe-kızılağaç ormanının en sulak kısımlarda Alnus glutinosa ve Fraxinus angustifolia
ssp.oxycarpave daha kuru alanlarda bir dizi Quercus species (özellikleQ. robur) hakimdir. Bu ormanlar
hem Bulgaristan hem de kuzeybatı Türkiye’ de Karadeniz’ in güney doğu kıyısı boyunca uzanan nadir
ve ayırt edici özellikteki birkaç sulak vadidir.
Kumul florası şüphesiz ki yerin en önemli floristik elemanıdır ve nadir KB Türkiye/Bulgar Karadeniz
endemikleri nin çoğunu kapsamaktadır. Auriniauechtritziana, Centaurea arenaria, C kilaea, Jurinea
kilaea, Peucedanum obtusifolium, Stachysmaritima, Silene sangaria and S. dichotoma ssp. euxina.
Acı ve tatlı su sulak alan toplulukları bir dizi acı ve tatlı su göllerinin olduğu sulak orman mozaiği
içinlde açık alanlarda gelişmiştir. Bunlar acı Erikli Gölü(River) (43 ha) ve Mert Gölü (266 ha), ve tatlı
su gölleri Saka (5 ha), Hamam (19 ha) and Pedina (10 ha).
Göllerin denize doğru olan tarafları uzun monospesifik bataklık topluluklarıyla çevrilir ve tipik olarak
Phragmites australis veSchoenoplectustürleri hâkimdir. Daha tatlı su koşullarında, göller, Türkiye’ de
görülen Avrupa-Sibirya tatlı su florasının birkaç örneğinden biri olarak büyük öneme sahip görece türzengini bataklıklar içinde uzanır.
Kasatura ve Terkosiçinde, geniş kıyı kumul sistemi önerilen Yıldız Dağları Biyosferi içinde
uzanmaktadır. Florası olağanüstüdür ve uluslararası alanda önemli popülasyonlar olan Asperula
littoralis, Isatis arenaria veLinum tauricum subsp. bosphoridahil ender tür çeşitliliğini içermektedir.
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Basılı ve basılı olmayan literatüre, herberyada korunan numunelere (ISTE ve EDTU) ve İğneada,
Dupnisa, Taxus Baccata ormanı ve Velika Nehri’ ndeson zamanlarda yürütülen projelere dayanan bu
incelemeye göre, 1030 damar bitki taksonu proje alanında kayıt altına alınmıştır.
Bölüm 2.1’ de tanımlandığı üzerei ileriki 8 site envanter ve araştırma işleri için öncelikli hale
getirilmiştir. Bunun sonucu olarak; bitki takson ve önemli bitki çeşitliliği merkezlerinin dağılım ve
bolluğu hakkında daha çok bilgi sağlandığı gibi envantere önemli miktarda eklemeler olmuştur.
Önerilen Yıldız Dağları Biyosferi için envanter 1369 taksondadır. 339 takson önceki listeye eklenmiştir.
(sonraki 8 takson önerilen biyosfer sınırının çevresindeki alanlardan kaydedilmiştir.) Envanterdeki bu
yoğun artış proje alanı içinde ve 1218 km2 lik bu geniş alanda önceden sürdürülmüş ayrıntılı araştırma
sınırlarında oluşan habitatların çeşitliliğinin bir yansımasıdır. Bu fazladan 339 taksonun çoğu Trakya’ da
başka yerlerde bilinmekte ancak 7 tanesi Türkiye için de yeni olan 20 tanesi, Trakya’ da yeni kayıt altına
alınmıştır. Sonraki 2 takson bitki bilmi için yeni türlerdir. Bu 22 taksonun tam listesi bölüm 5.1’ de
verilmektedir. Önerilen biyosfer alanındaki floranın koruma statüsü hakkındaki önemli noktalar:
•

Endemik damar bitki türleri bazıları geniş dağılıma sahip ve diğerinin Türkiye’ de kısıtlı dağılıma
sahip olduğu toplam 17 takson (yıldız Dağları Biyosfer Projesi’ ne göre 9 endemik takson
kaydedilmiştir). İki yeni keşfedilen tür, proje alanı dahilinde tek lokasyonlarıyla sadece bilinen
potansiyel ‘nokta’ endemikleridir.

17 endemik taksondan, 15 tanesi Bern Konvansiyonu Ekler II bölümünün birinci ekinde
listelenmektedir. Bu endemik türler: Allium rumelicum, Anthyllis vulneraria subsp. variegata,
Asperulalittoralis, Centaurea hermanii, Centaurea kilaea, Cirsium baytopae, Erysimum
sorgerae,Euphorbia amygdoloides var. robbiae, Isatis arenaria, Jasione heldreichii subsp. papillosa,
Jurineakilaea, Jurinea turcica, Lamium purpureum var. aznavourii, Peucedanum obtusifolium,
Silenesangaria, Symphytum pseudobulbosum and Verbascum degenii.
•

Proje alanında kaydedilen 10 ender takson Bern Konvansiyonu’ nun 1. Ekinde kesinlikle
korunmaktadır. Bu; Türkiye’ deki tür ve site koruması için en önemli uluslararası yasal
enstrümanlardan biridir. Bu 10 takson 3 endemik tür içermektedir: Aurinia uechtritziana,
Centaurea hermanii, Cyclamen coum var. coum, Salvinia natans,Silene sangaria, Trapa natans,
Vaccinium arctostaphylos, Verbascum degenii, Verbascumpurpureum, Veronica turrilliana
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•

Türk Kırmızı Veri Kitabı (2000) temelinde, tehlike altında türler: tamamı endemik olan (bölüm
3.1’ de listelenen) 16 küresel olarak tehdit altında olan tür, Avrupa koruma kaygısından 7 tür
(endemik değil sınırlı yayılmalarıyla ender) ve yanızca Trakya’ da görülen Anadolu’ da
görülmeyen (çoğunlukla Balkan türleri) 91 ulusal olarak tehdit altında olan takson. Böylece,
toplam 116 takson tehdit altındadır (bkz Ek 1) ve habittalarının önerilen biyosferin koruması ve
sürdürülebilir yönetimi ile korunması önemlidir.

IV.2.6. Sıcak Flora Bölgelerinin Korunması
11 sıcak flora bölgesinin toplam alanı 54.816 Ha (548 KM2) dir ki bu da proje alanı %45’i, Trakya ‘nın
%2,3’ üne denktir. Büyüklükleri 1,3 ha dan (Kasatura koyu) Dere Köy etrafında 20.000 ha’a kadar
değişiklik gösterir. Bu sıcak bölgelerin çoğu önemli bitki alanı içinde uzanmasına rağmen çok az bir
kısmı yasal koruma altındadır ve flora koruması için kritik yerlerin bazıları ne tam anlamıyla
korunmaktadır (Kıyıköy, Mutlu (Rezve) nehri) ne de koruma hükümleri etkili bir şekilde
uygulanmaktadır. (Kasatura Koyu Doğa Rezervi)
Şekil 7 11 sıcak flora bölgesinin ( bitki çeşitliği merkezi ) dağılımı ve yaklaşık genişliği. 11 sıcak
bölgenin yaklaşık sınırları şekil 7’te gösterilmiştir. Daha büyük yerler durumunda, özellikle Dreköy ve
civarı Mahya Dağı ve Mutlu ( Rezver Deresi) nehri gibi bu alanların zaten diğer toprak kullanımı ve
yönetimi şekilleri altında olduğu gerçeğinin tanınmasıyla bu sıcak bölgelerin merkez alanlarının
belirlenmesi maksadıyla bir teşebbüs gerçekleştirilmiştir. Böylece geniş orman yolları her zaman
koruma maksadı dığrultusunda kolaylıkla mevcut olamayabilir ve yerel toplulukların ihtiyaçlarıyla bitki
koruma önceliklerinin uzlaştırıldığı entegre bir yaklaşımın benimsenmesi gerekmektedir. Harita,
Potansiyel koruma zorunluluğuna sahip çekirdek bölgeler ile sürdürülebilir kullanım uygulamalarının
uygun olabileceği ve floranın bütünlüğünün korunacağı yerde alınan yeterli önlemlere tabi olan diğer
sıcak bölge kısımlarını ayırır.
Son flora araştırmalarından doğan önemli yönetim uygulamaları aşağıdaki gibidir:
•

•

İğneada Longoz Ormanı 2007’de doğal park olarak gösterildiği bilinen ve araştırmadaki diğer 11
sıcak bölgenin herhangi birinden daha çok türün varlığını destekleyen Türkiye sınırlarındaki çok
önemli bir bitki çeşitliliği merkezidir. Bu ormanın yasal koruması uygun yönetim ve uygulama
önlemleriyle takip edilmelidir. Kıyı bölgesi geniş kum tepeleri habitatıyla nadir ve endemik bitki
türlerinin en fazla çeşitliliğini destekler. Kumulları korumak için yasal hükümler mevcuttur. (3621
sayılı Kıyı kanunu, 1990) fakat bunlar düzenli uygulanmamaktadır. Kıyı şeridi Bulgaristan sınırı
yakınından Tekirdağ ili idari sınırları yakınındaki Kasatura’ya uzanır. Tüm bu kıyının koruma
altına alınması önerilmektedir.
Ziyaretçilerin yüksek orandaki uygunsuz kullanımı tarafından tehdit edilen Kasatura ve Kıyı
köydeki küçük kumul alanları kıyı şeridinde özellikle önemlidir. Kıyıköy korunmuş alan (doğa
rezervi) olarak tanımlanan 11 sıcak bölgenin belki de en önemlisidir. Yaz mevsiminde kumsala
gelen ziyaretçilerin verdiği büyük rahatsızlıktan zarar gören 6 ha gibi küçük bir alandaki nadir
kumullar gibi zengin bitki çeşitliği ve yüksek miktarda endemik türün olduğu bilinmektedir.
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•

•

•

•

•

kasatura saha ziyaretleri için eğitim yeri olarak geliştirilmeli ve özellikle korunmalıdır. Zaten
Kıyıköy Orman Müdürlüğü yönetimi altında olan bir doğa rezervidir. Orman kısmı tipik kumul
habitatı özelliği gösterdiğinden eğitim için kullanılmalıdır. Eğitim amaçları doğrultusunda bitkiler
isimlendirilmeli ve afişlendirilmelidir. Bu yer gösterim amaçlı kullanılmalı kamu farkındalığını
arttırmaya yardımcı olabilir.
Kalkerli mostra açık alanı ve eski yaprak döken orman özelliğindeki Mahya dağı ve balaban
(Velika) Nehri yakınlarındaki sıcak bölgeler, Taxus baccata ormanı, tekkaya ve dupnisa mağarası
yönetimin tarafından tek bir koruma alanı olarak düşünülmeyi hak etmektedir.
Karayol kenarları boyunca mevcut herbisit kullanımı yol kenrarında oluşan geçici göletlerdeki
nüfusu meydana getiren birçok tür için potansiyel anlamda ciddi bir tehdittir. Bu türler Türkiyede
sporadik (periyodik) yayılan ve Çukurpınar Üsküp karayolu lenarı bouyunca oluşan balkan ve
kuzey batı karadeniz endemik türü olan Verbascum purpureum (Bern sözleşmesi kapsamında
koruma altına alınan), Cirsium candelabrum (bölgede bu türler için bilinen tek yer), and
Cardamine penzesii türlerini içermektedir.
Robinia pseudoacacia (yalancı akasya) ve Galinsago parviflora gibi egzotik türler kolaylıkla
kolonileşebildikleri habitatlar olan ve yerel türleri geride bıraktıkları ormanın derinliklerine kadar
nüfuz etmiştir. Fidanlamayla tanıtılmalarına gerek yoktur.
Ekili bitkilerin Köy tabanlı yapay çoğalma ve üretilmesi, çiçek soğanları dâhil (Leucojum
aestivum, Lilium candidum) yerel tüketici taleplerini karşılarken vahşi yaşam bitkilerine olan
tehditleri de azaltmaya yardımcı olacaktır.

Sonraki araştırma uzun dönemde daha ayrıntılı yönetim planlaması yapmak için gereklidir.
Yıldız dağları biyosferinin envanterini yapmada büyük gelişme sağlanırken projenin sınırlı süresi ve
araştırma alanın büyük bölümü kapsamlı ölçüde el alındığından detaylı araştırmalar kısıtlanmıştır.
Özellikle araştırmalar çiçek soğanları dail olmak üzere pek çok bitki türünün çiçek açtığı erken bahar
aylarında yapılamamış ve çalışma Mutlu Deresi’nin güneyi gibi askeri alanlarda bölgeye girmek için
izin almak gereksinimine bağlı olarak daha geç başlamıştır. Bulgaristan sınırı boyunca uzanan bölgedeki
bitkilerin daha kapsamlı bir envanterinin elde edilmesi çok önemlidir. Çünkü bu yerler insan etkisi ve
habitat yıkımının daha büyük olduğu Yıldız-Istranca Dağları’nın diğer kısımlarındaki tehdit edilen
türlerin genetik çeşitlilik kaynağıdır. Dahası bu çalışma; yeni takson tanımlamak ve bunların dağılım ve
statüsünün daha iyi anlaşılmasını sağlamak için geniş bir coğrafik aralıktaki bütün habitatların tüm
çiçeklenme periyotlarını kapsayacak sonraki araştırmalara olan ihtiyacı ve bölgenin önemini vurgular.
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IV.2.7 Önemli koruma konuları
Dereköy ve civarı ile ilgili önemli tehditler ve diğer konular aşağıdaki gibidir:
•

hayvan yetiştiriciliği dahil özellikle dere kenarlarındaki pek çok tarımsal faaliyet bitki örtüsü ve
florasını etkilemektedir. Benzer olarak bazı orman faaliyetleri ve orman ürünlerinin ( makta)
toplanması sürdürülebilir değildir. Suyun yıldız dağlarında istanbula taşınması Dereköy sıcak
bölgesini potansiyel olarak etkileyecektir. Kapaklı yakınındaki taşocakları da bölgeye ciddi bir
tehdittir.

•

Dereköy ve Bulgaristan sınırı arasındaki otoyol inşa faaliyetlerinden ciddi hasar meydana
gelmiştir. Allium moschatun gibi türlerin habitatları ne yazık ki yok olmuştur. Ayrıca İstanbul’u
Bulgaristan’a bağlamak için planlanan büyük otoyol projesi kayın ormanları için özelliklede bu
bölge koruma statüsünde olmadığından ciddi tehlike olacaktır. ( not projenin detayları henüz
belirlenmemiştir). Yol kenarları bakım ve tamirin parçası olarak kesildiği ve yol kenarlarında ot
büyümesini önlemek için herbisitler kullanıldığı gözlenmiştir. Bu herbisitler ayrıca yol
kenarlarındaki geçici göletlerde yaşayan türleri de tehlikeye sokmaktadır. Örneğin, Verbascum
purpureum (tehdit altında Avrupalı bir tür ) Cirsium candelabrum ( sadece bölgedeki yeriyle
bilinen ulusal olarak tehdit altındaki tür) ve Cardamine penzesii ( bir balkan ve kuzey-batı
Karadeniz endemik türü) çukur pınar- üsküp otoyolu kenarında ortaya çıkmaktadır ve bu türler
herbisitler ile daha da tehlikeye girmektedir. Sonuç olarak bu sıcak bölgeler de herbisitler
kullanılmamalıdır.

•

Araştırma göstermektedir ki yerleşmenin olmadığı yerlerde robiniapseudoacacia ve
galinsagorilorlando gibi egzotik türlerin orman içlerindeki dereleri işgal etmiştir. Yerel flora bu
yayılmacı türlerle rekabet edememektedir.

•

Araştırma temmuz ortasında başlamıştır. Bu sınırlı alan Istranca-Yıldız Dağları’nın diğer
kısmındaki tehdit altında olan türlerin genetik çeşitlilik kaynağı olduğundan özellikle Bulgaristan
ile olan uluslararası sınırda araştırmayı diğer mevsimlere genişletmek hayatidir. Ayrıca bu çalışma
keşfedilmeyi bekleyen yeni takson olasılığını ve bölgenin önemini vurgular.

•

Gelişmenin temel ihtiyaçlarından biri enerji üretimidir. Mevcut enerji üretim ve tüketim sistemleri
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yerel, bölgesel ve küresel ölçekte su ve toprak kirliliğine yol açmaktadır. Kirlenmeyi azaltan
önemli araçlar yeni ve yenilenebilir enerji içerecek şekilde yaratılan çevreye duyarlı ve
sürdürülebilir enerji sistemleridir. Olumsuz sağlık koşulları ve çevresel etkileri nedeniyle iklim
değişikliğine olumsuz katkıda bulunduğundan kömür yakıtlı enerji santralleri bilimsel dünyada
ciddi kaygı uyandırmaktadır. Yerleşmelerle iç içe olan kömür yakıtlı enerji santralleri bunların
yakınlarında yaşayan insanların sağlık sorunlarını artırmaktadır. Yenilenebilir enerji kaynakları
göz ardı edilerek nükleer ve kömür yakıtlı enerji santralleri inşaa etmeye eğilimin olduğu son
zamanlarda enerji sektörü çevresel sorunların başında gelmektedir.
•

1973 Dünya Petrol Krizi alternatif ve yenilenebilir enerji kaynaklarına olan ilgiyi artırmıştır.
Yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi dünya enerji ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan fosil
yakıtların yaşam süresine kısıtladığı, enerji elde ederken doğaya zarar verildiği ve gelecek
nesillerin de enerjiye ihtiyacı olacağı hesaba katılınca daha da iyi anlaşılabilir. Bu kaynakları
yaygın kullanımı teknolojik gelişmelere ve potansiyeli belirleyen ulusal ve uluslararası bilgi
ağının yaratılmasına bağlıdır. İlk etapta düşünülmesi gereken enerji kaynaklarından birisi rüzgar
enerjisidir.

•

Rüzgar, yatay veya yaklaşık olarak yatay doğrultuda değişen hava kütlesi hareketleri olarak
tanımlanmaktadır. Ve rüzgar enerjisi potansiyeli iş yapma kabiliyeti olarak tanımlanmaktadır.

•

Dünya rüzgar potansiyelinin 50 derece Kuzey ve Güney enlemleri doğrultusunda 26.000
TWH/YIL olduğu ölçülmektedir. Ancak ekonomik ve diğer sebepler yüzünden bunun 9.000
TWH/yıl kullanılabilir. Yine çalışmalara göre bütün dünya kara alanın %27’sinin (107*106 km2
sinin 3* 106 km2 ) yıllık 5.1 m/s hızında rüzgarın kontrolü altında olduğu ileri sürülmektedir.
Rüzgar enerjisinden yararlanma fırsatı olabileceği varsayımıyla 8MW/km2 üretim kapasitesiyle
240.000 GW kurulu enerji elde edileceği hesaplanmaktadır.

•

EİE tarafından yapılan araştırmalarda bölge enerji anlamında rüzgar zengini bölge olarak
tanımlanmıştır. Türkiye’nin yıllık güneş ışıması 1303 KWH/m2, yıllık ortalanma güneşlenme
süresi 2623 saattir. Bu da günlük 3,6 KWH/m2 lik enerji ve 7,2 güneşlenme süresine ve toplamda
110 güne karşılık gelmektedir.

IV.2.8 Kırklareli Bölgesindeki Orman Sektörü
Bölgesel düzeyde orman koruma politikası Kırklareli devlet orman müdürlüğü tarafından
yürütülmektedir. Kırklareli devlet orman müdürlüğü 3204 sayılı ve 04.06.1937 tarihli orman genel
müdürlüğü teşkilatı hakkında kanun temelinde 1944 yılında kurulmuştur. Kurulduğunda 3 departman
mevcuttu- Dereköy, Kofçaz, Pınarhisar bundan sonra Kırklareli ve Lüleburgaz’da erozyon kontrol ve
ağaçlandırma departmanları ortaya çıktı. Orman genel müdürlüğünün talimatıyla (13,05,1996-21) yeni
ekonomik orman alanları yaratılmıştır – Değirmendere, Kirazpınar, Lüleburgaz ve Üsküp şuanda
Kırklareli orman genel müdürlüğü dahilinde 8 departman mevcuttur. Kırklareli, Üsküp, Kofçaz,
Değirmen dere, Dereköy, Kirazpınar, Pınarhisar ve Lüleburgaz. Meteoroloji ve hidroloji genel
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müdürlüğü ile Ankara’daki orman genel müdürlüğü arasındaki ön anlaşmaya göre Kırklareli
Meteoroloji Müdürlüğü (alo 177 orman yangın ihbar) görevi hakkında günün meteorolojik
koşulları(sıcaklık, nem, enerji ve rüzgar yönü vs.) uyarınca kişileri bilgilendirir. Özellikle nemlilik
%30’un altına düştüğünde ve rüzgâr 20 km/ saati aştığında müdürlük acil önlemler alması için
bilgilendirilir.
Table 11.AfforestationoffarmsfromKırklareli Districtinforestareas
YANGIN TEHLİKE DÜZEYİNE GÖRE DAĞILIM (Hа.)

Orman alanı

Toplam
(Hа.)

I. SEVİYE

II. SEVİYE

III. SEVİYE

IV. SEVİYE

V. SEVİYE

Orman
alan
alanı

Forest
area

Area

Forest
Area
area

Forest
area

Forest
area

Degirmendere

12762.5

780.5

780.5

Derekyoy

8936.5

126.5

126.5

Kırklareli

26719.5

6546.0

6546.0

Kirazpinar

11145.5

209.0

209.0

Kofçaz

12384.5

519.0

1221.0

Luleburgaz

9470.5

1186.0

1186.0

Yuskyup

13544.0

5649.5

5649.5

Pinarhisar

15476.0

1512.5

1512.5

TOTAL

110439.0

18170,5

18175.0

Area

Area

Kaynak: Kırklareli orman müdürlüğü
Kırklareli ormanlarında meşe, kayın, gürgen ve karaçam ağırlıklı olarak bulunur. Bütün alan 110,4390
ha ‘ dır. Toplam tomruk hacmi 8695.798 m3 ve yıllık ortalama büyüme 249,530 m3’tür. Kırklareli
orman bölgesinde ormanların çoğu genç ormanlardır.
Kırklareli’ nin coğrafik konumu bakımından tipik olarak iklimi ılımandır. Kırkaleli devlet orman
müdürlüğünün arazisinde 19,375.00 ha karaçam plantasyonu vardır. Bunların 1622,00 hektarı yangın
tehlike alanı statüüsündedir. Dört gözetleme kulesi mevcuttur:(Mayadağı, Babatepe, Sivridikme,
Yoguntaş) ve dört aet orman yangınlarına hızlı yanıt ekipleri vardır. Bunlar orman yangınıyla
mmücadele araçlarıdır.
Kırklareli ormanlarında 2006 yılında 3 yangın çıkmış, 2,6 hektarlık kayıp olmuştur. Sonraki yıllarda, on
binlerce lira zarara yol açan yangınlarda 5 kat artış olduğunu istatistikler göstermiştir.
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Tablo 12. Yangın eğimi / 2006-2009/
Toplam

MINIMUM

( Hа.)

(Ha. )

MAKSIMUM(Ha.
Suçlu kişi
)

3

2,60

2,60

-

-

2007

7

20.05

20.05

-

1

2008

4

41.52

1.52

40.00

-

2009

15

11.00

9.00

2.00

-

2010

1

0.10

0,10

-

-

2011

6

4.01

4.01

-

-

2012

8

14.0

10.0

4.0

1

TOTAL

44

93.28

47.28

46.00

2

Yıl

Yangın adeti

2006

Müdürlüğün alanındaki orman yangınları temel olarak, zemin yüzeyindeki yangınlardır ve çimen,
yaprak, kopmuş dallar gibi ölü örtünün yandığı yangınlardır. Ancak bazı zamanlar karaçam
plantasyonlarının üstlerinde önemli kayıpların olduğu oorman yangınları olmaktadır.
Kırklareli orman genel müdürlüğü, bölgesinde sürdürülebilir gelişme ve orman yönetimi için önkoşullar
planlari organize eder ve yaratır. Böylece,ulusal zenginliğin korunmasıyla birlikte ulusal ekonominin
gelişmesine katkıda bulunur. Yangın döneminden önce yangın riskini azaltmak için, Kırklareli orman
müdürlüğü çalışanları ve bölge halkıyla beraber sistematik etkinlikler düzenlenmektedir
. Hazirandan ekime kadar olan yangın sezonunda 24 saat 177 alo orman yangını ihbar hattı, olası ber
yangın durumunda yönetim organını uyarmak için tepkide bulunacak ve uygun önlemleri alacak, diğer
departmanlar ve müdürlük arasında koordinasyonu sağlayacak, personelin yangın yerine ulaştırılmasını
organize edecek sürekli kurtarma takımları mevcuttur.
24 saat ulaşılabilir olan ve yangının yer ve durumunu, ölçeğini, yangın yerine giden en kestirme yol güzargahını vs rapor
etmek deYangın kulleri kapsamındadır.
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Grafik No. 8:
KIRKLARELI BÖLGE ORMANLAR MÜDÜRLÜĞÜ
Hektar

VERİMLİ ORMANLAR

VERİMSİZ ORMANLAR

Kaynak: Kırklareli Bölge Ormanlar Müdürlüğü

Grafik No. 9:

Kırklareli Bölge Ormanlar Müdürlüğü
yaprakları dökmeyen ormanlar m3

yaprakları döken ormanlar m3

3%

97%

Kaynak: Kırklareli Bölge Ormanlar Müdürlüğü
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Grafik No. 10:

Kırklareli İli
36,902
Oksijen üretimi
(ton) yaprakları
dökmeyen
ormanlar

Oksijen üretimi
(ton) yaprakları
döken ormanlar

1,027,885

Kaynak: Kırklareli Bölge Ormanlar Müdürlüğü

Grafik No. 11:

Kırklareli İli
555,832

29,838,150

Orman
ekosistemlerinde
karbon miktarı
(ton) yaprakları
dökmeyen
ormanlar
Orman
ekosistemlerinde
karbon miktarı
(ton) yaprakları
döken ormanlar

Kaynak: Kırklareli Bölge Ormanlar Müdürlüğü
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Orman geliştirme önlemleri
Iğneada longozu zengin faunası, florası, biyolojik çeşitliliği, sıradışı güzelliği, iklimi, jeolojisi, farklı
ekolojik değerlerleri, su kaynakları ve avrupadaki endemic türlere ve vahşi hayvanlara ev sahipliği
yapması nedeniyle dünyada nadir görülen yerlerden biridir.
Araştırma ve incelemenin sonucu olarak, bazı önemli noktalar aşağıda belirtilmiştir.
- Longoz ormanlarının dünya doğal mirası olarak UNESCO ya önerilmesi
- Sulak alanlar sözleşmesi hakkında RAMSAR Kongresine dâhil edilmelidir.
- Longoz ormanları GEF II projesii bakanlar kurulunca onaylanmalıdır.
- Istranca dağları biyosfer projesi UNESCO’ ya, Biyosfer sitesi ya da aday adaylığı belgesine teslim
edilmelidir.
- Istranca dağları natura 2000 kuş göç yolları ölçütü adaylık dosyası için hazırlanmalıdır.
- Longoz ormanlarına Doğal koruma alanları statüsü verilmelidir.
- Kuş göç yolları üzerinde olduğundan ıstrancalarda rüzgâr enerji santralleri kurulmamalıdır.
- Istrancadaki vahşi yaşam koruma alanlarına statü kazandırmak
- Anıt ağaçlara statğ kazandırmak
- Diş budak ağacı envanteri alınmalı ve anıtsallaştırılmalı
- Hala varlığı devam edem endemik bitki türleri ve vahşi hayvanlar, avrupanın en geniş kuş göç yolu,
ekolojik habitatlar vs için koruma alanları oluşturulmalı
- Trakyanın ve ıstanblun tek su kaynağı turkiyedeki ıstrancalarda bulunmaktadır. Bu yüzden su
kaynaklarını tehdit eden projelere izin verilmemeli ve önlem alınmalıdır.
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V. SWOT ANALİZİ
Strateji seçimine katkıda bulunmak amacıyla bu raporun parçası olarak bir SWOT analizli
hazırlanmıştır. Burgaz ve kırklareli bölgelerindeki orman sektörü stratejik analiz, inceleme ve “zayıf” ve
“güçlü” taraflarının değerlendirilmesine tabi tutulmuştur. Operasyonel sektör çevresi ayrıştırılmış,
“fırsat” ve “tehditler” anlamında analiz edilmiş ve değerlendirilmiştir.
Orman sektörünün SWOT analizi ile birlikte Burgaz ve kırklareli bölgelerindeki orman sektörünün
durum analizi şimdinin güçlü ve zayıf yanları ile geleceğin fırsat ve tehditlerinin değerlendirilmesinde
temel alınmıştır.
Güçlü yönler

Zayıf yönler

Burgaz için

Burgaz için

• Ülkede Sektörü yöneten Var olan yasama • 1990 dan beri düşük oranda ağaçlandırma
ve yasal düzenlemeler AB mevzuatıyla
• Üretken olmayan orman alanlarında 3
uyum içindedir.
kattan fazla artış
• Sektörün gelişimi için ulusal düzeydeki
• Söndürülmesi güç yangınlar, ağır kar, kar
stratejik belgeler ve program belgeleri
yağışı ve zararları nedeniyle Son 20 yılda
yerindedir.
iğne yapraklı ağaç ormanlarının alanında
• Ormanlara bölge topraklarında görece
14477 hektar’lık azalma
yüksek pay sağlayan Elverşli doğal
• Son yıllarda uzayan kuraklıklara ve
koşullar, sıradışı floral ve faunal çeşitlillik
çevresel durumun bozulmasına bağlı olarak
ve orman alanlarındaki önemli su
Karışık ormanlara dönüştürme için tahsis
kaynakları
edilmiş ormanların bir kısmının bozulması
• Bölgede ıstranca doğa ormanı yer
• Meşe plantasyonlarının ve iğne yapraklı
almaktadır.
orman ağaçlarının kısmi ya da bütün olarak
• Orman alanının ve orman biyokütlesinde
kuruması
sırasıyla odun ve karbon stoğunun
• Hastalık
ve
pestisitler
sonucunda
sürdürülebilir genişlemesi
ormandaki ağaç sağlığının azalması
• Ormanların
yaratılması
ve
• Ortak
bir
orman
politikasının
yetiştirilmesindeki gelenekler
uygulanmasını ve orman faaliyetlerinin
• Orman ekosistemlerinin sağlığı
düzenli performansını ciddi anlamda
engelleyen Özel orman mülkiyetinin
• Envanteri yapılmış orma alanları
dağılöış ve parçalanmış olması durumu
• Doğal ve yarı doğal orman alanlarını artan
• Ağaçlandırma faaliyetlerini yürütecek
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payı

finansal kaynakların eksikliği

• Natura 2000 ulusal ekolojik ağına dahil •
olan orman alanlarının varlığı
•
• Orman idaresinde ormancılık alanında
deneyimli kalifiye personelin çalışması

Ormanların yangınlarla yok edilmesi
Devriye gezecek ve Orman yangınlarını
söndürmede hızlı hareket edecek özel offroad araçlarının kıtlığı. Zayıf donatılmış
yangın depoları, yangın söndürmek için
koruyucu kıyafetlerin ve ekipmanların
eksikliği

• Ağaçlandırma ve ormanların ekonomik
değerinin arttırılması için 2007-2013 Kırsal
kalkınma programı altındaki projelere mal
sahiplerin bireysel katılımı
• Yangın söndürme araçları için yolların
olmaması veya mevcut yolların geçilemez
olması, yakınlarda su depose ve bunlara
erişşim olmaması
• Kasaba ve köylerin çevresinde yasadışı
keresteciliğe bağlı olrak ağaçlandırma için
uygun alanların artması
• Orman yasasındaki cezai hükümlerin
uygulanmasındaki düşük verimlilik
• orman bölge müdürlüğü çalışanlarına
hizmet karşılığı düşük ödeme yapılması
nedeniyle Orman yönetme potansiyeline
sahip Yeterli orman müfettişinin olmaması

Kırklareli için

• Ormanların önemi, ormansızlaşmanın
sonuçları ve toprak erozyonu hakkında
nüfusun farkındalığının olmaması

•

Ormanlara, Bölge topraklarında görece Kırklareli için
yüksek pay sağlayan elverişli doğal
• Tarih bililnci ve farkındalığının olmaması
koşulların bulunması
• Koruma eğitiminin olmaması

•

Orman alanlarındaki Sıradışı floral ve •
faunal çeşitlilik ve önemli su kaynakları
•

•
•

Ormancılıkta eğitimli kalifiye personelin
orman idaresinde çalışması
•
Doğa koruma ağına dâhil orman •
alanlarının bulunması: kasatura körfezi

Koruma mevzuatının kısıtlanması
Gelişmede
koruma
habersiz olunması

potansiyelinden

Vizyon tanımlamasının yokluğu
Bölgesel planlamada katılım eksikliği
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doğal rezerv, Kırklareli, saka gölü doğal
•
rezervi, Kırklareli
•

Orman ekosistemlerinin sağlıklı ve zengin
oluşu, verimli toprakların varlığı

•

Üretken toprağın düzensiz kullanımı ve
yıkımı

•

Tehdit alltındaki bölgelerde rekültivasyon
faaliyetlerinin eksikliği

• Envanteri yapılmış orman alanları
• Istranca doğa rezervinin bölgede yer alması
• Üniversite ve bilimsel enstitülerin varlığı

Plansız şehirleşme ve sanayileşme:
yeniden yapılanma baskıları, tarım
topraklarının yok olması gibi.

Fırsatlar

Tehditler

Burgaz için

Burgaz için

•

Ab fonlarının sektörde etkin kullanımı

•

Orman bölgelerinde alt yapı inşa etmek • Korunmuş ve özel orman alanlarının artışı
için “orman yatırımları” fonunun
ve kereste ve kereste dışı orman ürün ve
kullanımı
servislerinin arasında artan çelişkiler

•

Gelişmiş orman yönetimi ve ahşap • Doğal felaket ve orman yangını riski
kullanımında
yüksek
vermlilik
• Yasadışı kerestecilik ve kaçak avcılığın
seviyelerinin başarılması
artması
Doğal kaynakların, arazinin ve
• Sektördeki çalışanların yetersiz profesyonel
biyoçeşitliliğin çok fonksiyonlu ve
uyum ve niteliklerinin iş gücü pazarının
sürdürülebilir kullanımı
gereksinimleri ve sanayinin özellikleriyle
Baltalık ormanların yüksek ormanlara
uyumlu olmaması
dönüşümünün sonu olarak Iğne
• Yetersiz orman alt yapısının sonucu olarak
yapraklı yüksek ormanların alanında
belirli orman alanlarında aşırı kerestecilik
sürdürülebilir büyümesi

•

•

•

Kereste dışı orman ürünleri
faydalarının artan pazarlaması

•

Yangın
ekipmanına
daha
hızlı
ulaşılması ve Yangınların çabuk
söndürülmesini garantilemek için
orman bölgelerinde mineralize yangın
hatlarının yanı sıra doğal ve yapay
bariyerlerin yapılması

• Iklim değişkliğinin olmsuz etkisi

ve
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Sektörde çalışanların artan nitelik ve Kırklareli için
bilgileri
• Istranca taş ocakları ve madenleri
Kırklareli için
• Yetersiz orman alt yapısının sonucu olarak
• Zengin ekosistem çeşitliliği ve
belirli orman alanlarında aşırı kerestecilik
biyoçeşitlilik
• Doğal felaket ve orman yangınları riski
• Uluslararası programları ve AB
• Yasa dışı kerestecilik ve kaçak avcılık riski
projelerini kullanma fırsatı
• Bölgesel planlamada katılım eksikliği
• Ab üye devletleri ile iyi uygulamaların
• Kurumlar arası iş birliği ve kaynakların
değişimi
eksikliği
• Gelişmiş orman yönetimi ve ahşap
kullanımının
yüksek
verimlilik • Tehdit eden yatırımlar: taş ocakları,
iğneada nükleer enerji santrali projesi
seviyelerinde başarılması
•

•

Doğal kaynakların, arazinin ve biyo • Bölgesel planlamada katılım eksikliği
çeşitliliğin çok fonksiyonlu ve
sürdrülebilir kullanımı

•

Baltalık ormanların yüksek ormanlara
dönüşümünün sonu olarak Iğne
yapraklı yüksek ormanların alanında
sürdürülebilir büyümesi
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VI.

ORMAN
YÖNETİM
PLANLAMA
SİSTEMİ:
ORMAN
EKOSİSTEMLERİ
SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİME DOĞRU NASIL YÖNLENDİRİLİR?

Bir ülkenin orman yönetim sistemi orman ekosistemlerinin sürdürülebilir yönetiminde takip edilecek
felsefe, ilke ve yönü gösterir.
Büyüme için stratejik perspektif yaratan normative ve stratejik belgeler sistemi ile Bulgaristandaki
orman sektörünün sürdürülebilir yönetimi için politika oluşturulmuştur.
Son yıllarda dinamik olarak gelişen orman sektörü politikasının düzenleyici çerçevesi sektörün
gelişimine dair ulusal politikayı yansıtır ve AB mevzuatıyla uyum içindedir.
2011 yılında kabul edilen orman kanunu ilgili düzenlemeleriyle birlikte bulgaristan’ daki orman
alanlarının korunması, yönetimi ve kullanımına bağlı kamusal ilişkikleri düzenleyen temel yasal
çerçeveyi şekillendirmektedir. Orman ekosistemlerinin Çok fonksiyonlu ve sürdürülebilir yönetimini
sağlayan Kanunun amaçları aşağıdaki gibidir:
•

orman alanlarını korumak ve genişletmek

•

ormanların durumunu korumak ve iyileştirmek

•

ekosistemi, orman alanlarının sosyal ve ekonomik fonksiyonlarını korumak ve sağlamak

•

çevreyle dost orman alanları yönetimiyle kereste ve kereste dışı orman ürünlerinin üretimini
sağlamak ve arttırmak

•

biyolojik çeşitlilik ve arazi çeşitliliğini korumak ve vahşi yaşam flora, fauna ve mikota türlerini
geliştirmek

•

popülasyona rahatlaması için olanak sağlama ve rekreasyon koşullarını geliştirme

•

toplumun çıkarları ve orman sahiplerinin arasında bir dengeye varma

•

orman alanlarındaki toprak sahiplerinin desteklenmesi ve teşvik edilmesi

•

Orman habitatlarının korunması için uluslararası ve avrupa sözleşmelerinin uygulanması

Hukuk, orman yönetiminin denetleme fonnksiyonlarını ticari fonksiyonlarından ayırır. Ormann idaresi
orman alanlarıyla ilgili düzenlemelerin uygulanmasına ilişkin denetleme fonksiyonlarının yerine
getirilmesi sorumluluğunu taşımaktadır.herhangi bir kuruma ya da yasal varlığa devredilmemiş devlete
ait orman alanlarının yönetilmesi amacıyla 6 adet devlet teşebbüsü yaratılmıştır. Devlet orman islet ve
devlet avcılık işletmelerinin sayısı 2011’ de 164 olmuştur. Orman kanunun 163. Maddesine göre devlet
işletmelerinin yönetim organı Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile devlet orman işletmelerinin
yönetim kurullarıdır. Kanunla dayatılan faaliyetleri uygulamak için hedefleen yatırımları sağlamak ve
devlet işletmelerinin finansal istikrarını garantilemek için işletmeler, kanunun 163. Maddesine uygun
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olarak birnOrman ve Rezerv Fonu Yatırımı hayata geçirmelidirler.
Sektörün gelişmesiyle ilgili bir diğer kanun ise Avcılık ve av hayvanlarını koruma kanunudur. Bu kanun
av hayvanlarının sahipliği, koruması ve yönetimi, avcılık işlerinin organizasyonu, av hayvanları ve
bunların yönetimiyle birlikte avlanma hakkını düzenler.
Korunan alanlar kanunu, çevre koruma kanunu, biyoçeşitlilik kanunu, enerji verimliliği kanunu,
yenilenebilir enerji kanunu vs da ayrıca orman koruma korunma faaliyetleirye ilgilidir.
Orman sektöründeki stratejik politika çerçevesi, çoğu şu anki program döneminin 2020 de sonaermesine
kadar bir zaman aralığına sahip olan çok sayıda stratejik doğa dokümanlarından oluşur (doğal stratejiler
ve planlar)
Ulusal kalkınma programı: bulgaristan 2020 ülkenin 2020 yılına kadar olan kalkınma politikasının
amaçlarını ayrıntılandıran stratejik ve progamlama belgesidir. Hükümet politikalarının kesin olarak
ifade edilen hedefleriyle hızlanarak artan bir ekonomik büyüme başarmak ve orta ve uzun vadede bulgar
vatandaşlarının yaşam standartlarını arttırmaktır.
Bu program 3 ulusal stratejik hedefi ve tüm sektörlerdeki 8 politika önceliğini tanımlar. Ormanların
koruma ve korunmasıyla ve orman sektörünün gelişimiyle doğrudan ilgili olanlar Öncelik 3 ve Öncelik
4’ tür.
•

Öncelik 3: sürdürülebilir birleşik bölgesel gelişme ve yerel potansiyelin kullanımın başarılması.
Alt-öncelik 3.5 bölge çevresinin iyileştirilmesi ve korunması için gerekli koşulların yaratılması,
gelişen iklim koşullarına uyum sağlanması ve enerji kaynaklarının sürdürülebilir ve verimli
kullanımı

Belgeye göre, sadece avrupa ekonomisi için değil küresel olarak da en önemli sorunlardan biri iklim
değişikliğidir. Iklim değişikliği alanında ulusal politika, iklim değişikliğine karşı en duyarlı sektörlerin
(tarımi turizm, su kaynakları ve orman yönetimi vs) adaptasyonuna doğru yönlendirilmelidir. Çünkü bu
doğrultuda hareket edilememesi ülkemiz için uzun vadede aleyhte ekonomik sonuçlara yol açabilir.
•

Öncelik 4: gıda güvenliğinin ve sürdürülebilir doğal kaynaklar yönetimiyle yüksek katma değerli
ürünlerin üretiminin sağlanması için tarım sektörünün kalkınması alt-öncelik 4.5 doğal
kaynakların sürdürülebilir kullanımı ve yönetimi

Alt-öncelik tamamen orman kaynaklarının bakımı ve korunmasına yönelikitir. “Orman kaynaklarını
sürdürme ve koruma” Hedef bölgesi dahilinde devlet desteği, rüzgar ve su erozyonu, çölleşme ve
küresel ısınmanın olumsuz sonuçlarıya mücadeleye yöneldirilmelidir.
12/19/2012 47.61sayılı bakanlar kurulu kararı ile Kabul edilen 2013-2025 dönemi ulusal mekansal
gelişme konsepti toprak kullanım planlaması, yönetimi ve ulusal toprakların korunmasına dair
talimatların taslağını çizen ve sektörel politikaların koordinasyonu ve mekansal uyum sağlama için ön
koşulları yaratan stratejik bir belgedir. 2012-2022 ulusal bölgesel kalkınma stratejisiyle birlikte, entegre
planlama ve sürdürülebilir mekansal, ekonomik ve sosyal kalkınma için uzun süredir beklenen bir araç
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ve temel bir belgedir.konsept, bazıları orman sektörünün kalkınma süreci ile ilgili olan başarmak için
gerekli ilgili öncelikler ile beraber 6 stratejik hedef oluşturmuştur:
•

Stratejik hedef 4: “ iyi korunmuş doğal ve kültürel miras”

Biyolojik denge,bölgenin mekansal doğal ve kültürel kimliğinin korunması amacı ve bu değerlerin
çağdaş yaşama entegresi için korunmuş doğal ve kültürel mekanların ulusal koruma ve geliştime
sistemine işaret eder.
48.1 sayılım27/11/2013 bakanlar kurulu kararıyla Kabul edilen 2013-2020 dönemi bulgaristan
ormanlarının kalkınması için ulusal strateji orman sektörünün uzun vadeli sürdürülebilir yönetimini
sağlayanhükümet politikasının stratejik çerçevesini şekillendiren temel belgedir.
Belgenin 3 stratejik hedefi vardır:
•

Ormanların çevresel fonksiyonu ile uzun vadeli somut fayda ve hizmet sağlama becerileri arasında
optimum dengeyi başararak ormn sektörünün sürdürülebilir kankınmasını sağlamak

•

Ülkenin ekonomik büyümesinde ormanların rolünün arttırılması ve daha toprağa dayalı sosyoekonomik gelişme.

•

Orman sektörünün yeşil ekonomiye katkısını arttırma

2013-2020 ormanların kalkınmasına dair ulusal stratejide oluşturulan Vizyon, stratejik amaçlar,
öncelikler ve önlemler 2014-2023 orman sektörünün kalkınması için stratejik planın geliştirilmesi için
temeldir. “idari kapasite” operasyonel programının desteğiyle Orman kanunun 9. Fıkra (par 1)’ nın
birinci maddesine göre geliştirilmiş, Avrupa Sosyal Fonu tarafından finanse edilmektedir. Bu plan özel
faaliyetler, gerekli kaynakların değerlendirilmesi, beklenen sonuçlar, sorumlu ve dahil olan kurumlar,
iletişim ve medya politikası, uygulamayı gözlemlemek için gösterge ve kuralları tanımlamaktadır.
2020’ ye kadar bulgaristan cumhuriyeti enerji stratejisi 9 mart 2011 tarihli ve 133 sayılı bakanlar kurulu
kararı ile Kabul edilmiştir. Enerji stratejisindeki temel öncelikler beş doğrultuda zetlenebilir: enerji arzı
güvenliği, yenilenebilir enerji hedeflerine ulaşılması, eneji verimliliğinin arttırılması, rekabetçi enerji
piyasası veenerji ihtiyaçlarının karşılanması amacına yönelik politika geliştirilmesi ve tüketicilerin
çıkarlarının korunması.
Yerel tükenmez kaynaklar olan yenilenebilir enerji kaynakları ulusal enerji politikasının önceliği
olacaktır. Diğer temiz enerjilerin (su, güneş, jeotermal vs) yanı sıra 2020’ den sonra ülkedeki toplam
nihai enerji talebinde yenilenebilir enerji kaynaklarının payının %16’ dan fazla olmasının başarılması
için Su potansiyeli en yüksek düzeyde kullanılacaktır. Aynı zamanda ülkenin; biyogaz ve sıvı yakıt
üretimi için hem katı biyokütle hem de ham material olan önemli orman kaynakları ve iyi gelişmiş
tarımsal üretimi olduğu belirtilmektedir.
04/06/1998 15.3 sayılı bakanlar kurulu tutanağıyla Kabul edilen Biyo çeşitliliğin korunması için ulusal
strateji biyo çeşitliliğin kaybolmasını kapsamakla birlikte ülkedeki biyoçeşitliliğin korunması,
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restorasyonu ve sürdürülebilir yönetimini amaçlamaktadır.
01/06/2012 tarih ve 439 sayılı bakanlar kurulu kararıyla onaylanan 2013-2020 dönemi iklim değşikliği
konusunda üçüncü ulusal eylem planı tüm sektörlerdeki sera gazı emisyonunun azaltılması için belirli
önlemler sunmaktadır ve bu önlemler hem iklim değşiliği hakkında ulusal politika hem de emisyonları
azaltmak için ulusal ekonomi potansiyeliyle tutarlılık içindedir. Toprak kullanım, arazi kullanım
değişikliği ve orman sektörü için iklim değişikliği konusunda ulusal eylem planının amaçlarını
gerçekleştirmek için 16 önlem geliştirilmiştir ve bunlar karbon dengesini yönetmede bir kaç popüler
yaklaşımdan oluşan dört öncelik ekseninde gruplandırılmıştır. Ilk öncelik ekseni sera gazlarının
ayrılmasını arttırmak için alınan önlemleri toplamaktadır ve gerekli önlemler, arazi kullanım sınıflarının
artması (sera gazı çukurları) ormanlar, otlaklar ve çayırlar ve biyo kütle miktarının artması için bunların
sürdürülebilir korunmasına dair önlemler ile ilişkilidir.
2014-2020 dönemi felaket riski azaltma stratejisinin temel amacı doğal veya insan yapımı felaketlerin
insan sağlığı, sosyo-ekonomik faaliyet, çevre ve bulgaristandaki kültür mirası üzerinde yol açtığı ters
sonuçların önlenmesi ve/veya azaltılmasıdır. Bu temel amacı başarmak için dört eylem önceliği
tanımlanmıştır.
•

Sürdürülebilir ulusal politikanın gelişimi ve afet riskinin azaltılması için istikrarlı bir yasal ve
kurumsal çerçevenin sağlanması

•

Ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde Tanımlama, çözümleme ve afet riski değerlendirmesi

•

Bilgi, eğitim, bilimsel araştırma ve yenilikler kullanılarak tüm yönetim düzeylerinde ve toplumda
afet koruma kültürünün teşvik edilmesi

•

Altında yatan risk faktörlerinin azaltılması ve bütün yönetim düzeylerinde afet durumunda etkili
tepkide bulunmak için hazır olma durumunu güçlendirmek

2014-2019 afet koruma ulusal programı afet ve acil durumların önlenmesi, yönetilmesi ve sonuçlarıyla
başa çıkılması hususunda uygulnacak temel politika belgesidir. Program, verimli, kaynak ve teknik
olarak güvenli ulusal afet koruma ve müdahele sistemi kurmak için başlıkları tanımlammaktadır.
04/06/2014 tarihli bakanlar kurulu kararıyla onaylanan 2014-2030 bulgaristan turizminin sürdürülebilir
kalkınması için strateji, Bulgaristan’ ın merkez ve doğu avrupa’ daki ilk beş istikamet arasında öne
çıkması (ön ayak olması) nı sağlamaktadır. Belge; Turizm potansiyeli olan bölgelerin çekiciliğini ve
belirli turizm türlerinin – balneal (tıbbi kaplıca), spa ve sağlık, kültür (tüm şekilleriyle-tarihi, arkeolojik,
etnografik, hac kültürü vs), ekoturizm ve kırsal turizm, macera, avcılık, golf, şarap ve gurme turizmi vs
gelişimi için önerdikleri olanakları vurgulamaktadır.
Mevcut olarak halk katılımına tabi olan 2012-2027 dönemi bulgaristan’ daki avcılığın gelişimi stratejisi
de bu belge hazırlanmaktayken analiz edilmekteydi.
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Bulgaristandaki avcılık geliştirme stratejisi taslağı vizyonu aşağıdaki gibidir:
Avcılığın geliştirilmesi stratejisi ülkedeki devlet, toprak ve orman sahipleri ilea v yöneticilerinin
çıkarlarını uzlaştırarak avcılık faaliyetlerinin asıl olarak ülkemizin ve yerel av hayvanı türlerinin biyo
çeşitliliğini ve genetik havuzunu koruma hedeflerini ortaya koyar.
Su sektörünün yönetilmesi ve geliştirilmesi için ulusal strateji, ulusal yenilenebilir enerji eylem planı ve
2008-2020 dönemi için ulusal uzun vadeli biyokütle kullanımını destekleme programı, 2020 bilimsel
araştırmayı geliştirme ulusal stratejisi, bulgaristan cumhuriyetindeki ormanların adaptasyonu ve iklim
değişikliğinin olumsuz etkilerini hafifletme özel programı gibi diğer stratejik ve planlama belgeleri
mevcuttur.
Avrupadaki emsallerinin yardımıyla 1960 larda başlatılan türkiye’ deki orman yönetimi sistemi hala
ham madde üretimi üzerine yoğunlaşmaktadır. 20.7 milyon hektarlık ormanlık alanıylöa, ülke;
milyonlarca göçmen kuşa büyük göç yolları sağlayan ve avrupa çapında görülen bitki türlerinin %75’ ini
barındıran, hepsinin kendine has endemic türleri ve doğal ekosistemleri olan bir kaç farklı biyocoğrafik
bölgeye sahiptir. Bu yüzden yönetimi dünyanın geri kalanı için kritik dönemdedir. Bu rapor, mevcut
yönetim felsefeleri, düzenlemeleri, sosyo-kültürel ve örgütsel yapı ve yönetim faaliyetlerinin ülke
çapında uygulanmasını sunmaktadır. Rapor, sürdürülebilir orman yönetimi konseptini akılda tutarak
sistemin eleştirisini yapmaktad, yönetim planlarının hazırlanması ve uygulanması sırasında karşılaşılan
önemli sistem tuzaklarını belgelemekte ve ses yönetimi için bazı caddeler (ağaçlı yollar) sağlamaktadır.
Yönetim sisteminin odun üretimiyle dar görüşlü alann düzenlesine odaklanan eski bir neo-klasik avrupa
tarzında olduğu ve planlama konseptinde eko system sürdürülebilirliğine dayalı çeşitli orman
değerlerinin bütünsel yönetimine doğrultusunda acil değişiklikler gerektirdiği sonucuna ulaşmaktadır.
Türkiye ormanları uzun yıllar odun arz taleplerini karşılamak ve ulusal gelir üretmek için
sömürülmüştür. 1960 lara kadar, ormanlar tek ağaç seçimi silvikültürel sistemi (ağaçlandırma) ile
mevcut ticari ağaçların biyolojik özelliklerine bakılmaksızın (Efendioğlu and zyk 1993) yönetilmiştir.
Örneğin, sadece ışık isteyen ağaçlardan oluşan ormanlara, bu ormanlar tek katmanlı düzenli yaşlanan
ağaç özellikleri yansıtmasına ragmen düzensiz yaşlanan yönetim pratikleri uygulanmış (çam ağaçları)
tır. Orman yöneticilerini büyük kilemde bırakan Düzensiz ve kuralsız orman yapıları ülkede
yaratılmıştır. (Köse ve Başkent 1996)
Zamanındaki uygunsuz yönetim eylemlerinin zararlı sonuçlarının farkına varılarak, düzenli-yaşlanan
yönetim uygulamaları 1963’ ten sonra acilen getirilmiştir. (Özdemir 1968). Bu, Türkiye orman
yönetimindeki eşi görülmemiş bir karardı. Mevcut yönetim sorunlarını yenmeyi amaçlayan yeni
yönetim anlayışına ilişkin yüksek beklentiler varken, bu beklentiler çabucak soldu. Ormancılar sadece
çeşitli temiz kesim yönetim eylemlerini uygulayarak yönetim planlarıyla belirtilmiş ve yetkilendirilmiş
izin verilebilir kesim seviyelerini karşılamak için teşebbüste bulunmuştur.
1971’ den sonra hem toleranssız ağaçların baskın olduğu ormanlar için düzenli yaşlanma yönetim
yöntemleri hem de ormanın gberi kalanı için düzenli yaşlanma yöntemleri uygulanmıştır. Planlama
78

dönemi 1971-1990 arası 20 yıldır. (10 yılı kızılçam ormanları için) Ancak 1983’ te, planlama döngüsü
sona ermeden önce, deneyimsiz ormancılar, büyük kesim blokları, kesim alanlarında bitki örtüsü
denetimi olmaması, yüksek derecelendirme, dik yamaçlarda ağaçların tamamen kesilmesi ve ulaşılabilir
ve sosyal basınç ağaç sitelerinde aşırı hasat kaldırmaya bağlı olarak revise edilmiş yönetim planlarıyla
beraber yeni bir orman envanteri başlatılmıştır. Yüzyıllardır süren yanlış kullanım, yanlış yönetim ve
ihmal sağlıklı yeşil bitki örtüsünün çalı, step, çorak topraklar ya da bozulmuş ve düzensiz ormanlara
dönüşmesine yol açmıştır.. Ancak bugünlerde orman bilgi sistemi kurulması ve çok kullanımlı orman
yönetim planlarının hazırlanması odağında pilot bölgelerde bir çok uluslararası girişim düşünülmektedir.
Bu rapor, bu yüzden, mevcut yönetim felsefesi, ilkeler, düzenlemeler, sosyo-kültürel ve örgütsel yapı ile
ülke çapında yönetim faaliyetlerinin uygulanmasını sunmaktadır. Küresel sürdürülebilir yönetim
faaliyetleri temelinde sistemin eleştirisini yapmakta, yönetim planlarının hazırlanma ve uygulanması
süresince karşılaşılan önemli system arızalarını belgelemekte ve ses yönetimi için bir kaç avenue
sağlamaktadır.(?)
Türk ormanları orman bileşimi ve yapısı anlamında oldukça zengin ve çeşitlidir. Bunlar Çam, köknar,
ladin gibi yumuşak gövdeli ağaçlar ile kayın, meşe, kızılağaç, ceviz, gürgen gibi sert gövdeli ağaçların
hakim olduğu hem yönetilmiş hem de bozulmamış doğal karışık ormanlardır. Kırsal nüfusun yarısından
fazlasının orman yakınlarında yaşaması ve Bölgenin orman kaynaklarına bağlı olması gerçeğinden
dolayı Orman yönetim planları kereste üretimi için hazırlanmıştır. (Anonim 1980)
Istranca/Yıldız, Tüm avrupada ortaya çıkan bitki türlerinin %75’ ine sahiptir. Komşu ülkelerin
floaralarından iki kat daha fazla çeşitli olan Türkiye florasının üçte biri sadece Türkiye’ de
bulunmaktadır. Ülke, her biri kendi endemik tür ve ekolojik sistemine sahip olan bir kaç farkklı
biyocoğrafik bölgeye sahiptir. Karışk ılıman yağmur ormanları ve Kuzeydoğu Karadeniz sahilinin alp
ekosistemleri, Orta Anadolu platosunun bozkır otlakları, muhtemelen kalan en büyük bozulmamış
alüvyon ve Kıbrıs ormanlarını içeren avrupa ve akdeniz bölgeleri bu biyocoğrafik bölgelere dahildir.
Buna ek olarak, her yıl Batı Palearktik ve Afrika arasında hareket eden milyonlarca göçmen kuşun göç
yolu olan 3 büyük göç yolundan biri Türkiye’ den geçmektedir. (dünya bankası 1998)
Türkiyedeki orman alanları toplam alanın % 26,6 (20,6 milyon hektar) kaplamaktadır. Tüm orman
alanının % 80,2’ si kereste üretimi için yönetilmektedir. Yaklaşık %15,8’ i orman ıslah siteleri ve
koruma ormanları dahil koruma alanları olarak tahsis edilmmiştir.. Ancak sadece yönetilen ormanların
%48,3’ ü üretkendir ve kalan (%51,7) bozulmuş ormanlar, meralar veya aşınmış alanlardır. Dahası, tüm
orman alanın çok küçük bir kısmı (%4) doğal park, doğa parkları, doğa koruma alanları, doğa anıtları,
tohum ağaçlar, gen koruma ormanları, klonal tohum bahçeleri ve özel koruma alanları gibi
biyoçeşitliliğin korunmasına ayrılmıştır. Diğer tarafta, türk ormanlarının yaklaşık %91,6’ sı doğal
ormanlar, kalan %8,4 ü ise plantasyon ormanlar (sonradan dikilen) dır.
Yüksek verimli ormanlar tüm orman alanının %39,7’ sini kaplamaktadır. Verimli ormanlar temel olarak
yükseklerdeki iğne yapraklı türlerden (%54) ve alçaklardaki geniş yapraklı türlerden (%46)
oluşmaktadır. Iğne yapraklılar arasında çam, köknar, ladin, ardıç ve sedir; sert gövdeliler arasında kayın,
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meşe, kestane, gürgen, kızılağaç bulunmaktadır. Ayakta ağaç kök hacmi yhaklaşık 1,2 milyar m3, hacim
artışı ise 34,270,000 m3 tür. (Konukçu 2001).
Yönetim planlama süreci
Planlama süreci Türkiye’ de orman genel müdürlüğü merkezi planlama bölümünce hazırlanan orman
yönetim planları (stratejik ve taktik planlarının birleşimi) nın merkezidir. Planlar, bölüm tarafından
konan aslında yasa düzenlemeleri olan yönetim başlıklarının temelinde hazırlanmalıdır. Şekil 8 Türkiye’
deki yönetim planlama sürecini göstermektedir.
Süreç, 1/15,000 lik kızılötesi hava fotoğrafları aracılığıyla orman örtü tipi haritaları yaratmak ve
büyüyen stok ve artışı belirlemek için tam bir orman envanterinin alınmasıyla başlar. Orman ağaçları
sadece 3 ölçüte göre ayrılmaktadır: tür karışımı, crown kapatma ve gelişim evreleri. Büyüklüğü 400 m2
den 800 m2 ye değişen dairesel araziler 300 m aralıklarla ormana dağıtılmıştır. Yer koşulları sadece
gözlenmiş ve ayrıntılı sınıflandırma yapılmamıştır. Envanter verileri sonra derlenmiş ve nihai kapak tipi
haritalar üretilmiştir.
Yönetim planları planlamacının doldurması gereken bir kaç adet tablo ile talimatlarla dolu olan
planlama kurallarına dayalı olarak hazırlanmaktadır. Yönetim tasarımı süreçte yer almadığından ve
süreç ülke çapında merkezileştiğinden ormancılara karar alma sürecinde çok az açık kapı bırakmaktadır.
Alan control yönetiminin klasik orman düzenlemesi düzenli yaşlanan ağaçlar için kullanılmaktadır ve
Hufnagel büyüklük sınıflandırma yöntemi köknar gibi gölge toleranslı ağaçların baskın olduğu
düzensiz-yaşlanan ağaçları düzenlemek için kullanılmaktadır.
10 ila 20 yıl için hazırlanan yönetim planları tam orman envanterinin tekrar alınmasını takiben 10 ila 20
yıl aralıklarla yenilenir. Planların uygulanmasından sorumlu baş ormancılar ne yazık ki yönetim
planlama sürecinin dışındadırlar ve bir bölgeden diğerine kısa idari rotasyonlara maruz kalmaktadırlar.
Bu ormancılar yönetim hedeflerinin nasıl konduğunu ve en iyi alternatiflerin nasıl seçildiğini
bilmediklerinden planlarda her hangi bir değişiklik yapamamaktadırlar.
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ÖN İŞLETİLMESİ
Ofis araştırmaları
• Numuneler alınması için
alanların belirlenmesi
• Fotoğrafların okunması
• İdari Birimin
çerçevelerinin belirlenmesi

ENVANTER

ye

Yerinde araştırmalar
• Alan envanteri
• Yedekler ve artış
envanteri
• Obje denetimi

KONTROL
• Numuneler
alınması amacıyla
alanların yoklanması
• Final haritalarının
yapılması

Ana bilgileri
• Topoğrafya haritası
• Havadan fotoğraflar

PLAN REVİZYONU

DEĞERLENDİRME

PLANLAMA
Mevcut ve optimum orman
yapısının belirlenmesi
• Kaplama tipi haritası
• Obje sınıfı, yaş sınıfı haritaları
• Diğer tablolar
Obje ölçütü, kalite dağılımı

Orman sektörü düzenlenmesi
(alan kontrol yöntemi )
• Yaş ve sınıf uyarınca dağılım
yöntemi
• Ölçüt uyarınca dağılım
yöntemi
• Aynı yaşta olan ormanların
kesme yöntemi

GERÇEKLEŞTİRME

Yönetim birimlerinin büyüklüğü
Hükümet 20,7 milyon hektar ormana hem sahip hem de onu yönettiğinden, devlet orman idaresinin ülke
çapında örgütlenmesi gerekir. En üstte, orman alanları her biri orman bölge müdürlüğü tarafından idare
edilen ve yönetilen 27 orman bölgesine ayrılır. Her bölge daha sonra tüm ülkede sayıları 241’ e varan
devlet orman işletmelerine ayrılır. Orman işletmelerinin büyüklüğü 10,000 hektardan 100,000 hektara
kadar değişir. Ancak orman işletmelerinin ortalama büyüklüğü 83,000 ha civarındadır. Böylece, bir
ortalama orma işletmesinin büyüklüğü planlama birimi olan bir orman bölgesinden 3-15 kat daha
geniştir. Herbir orman işletmesi tekrar bir orman mühendisinin yönetmesi için tayin edileceği orman
bölgelerine ayrılır. Bir yönetim planının geliştirilmesi ve yürütülmesi gerekmektedir. 1328 civarında
yönetim birimi ve çok sayıda ormn yönetim planları mevcuttur. Bir yönetim planlama birimi belli idari
ve politik sınırlar, topoğrafya ve senkronize teknik işlerle beraber coğrafik bitişik orman alanları olarak
tanımlanmaktadır. Büyüklükleri 1000 hektardan 40000 hektara değişmektedir. Türkiye’ de ortalama
yaklaşık 16000 ha civarındadır. Ideali 5000 ha olarak belirlenmiştir. Buradaki ilginç bir konu ise her
bölgenin en az bir yönetim planının olması zorunluluğudur.
Yönetim planlamasının örgütsel yapısı
Türkiye orman işleri idaresi altında, orman yönetim bölümü mülkiyetlerine bakılmaksızın tüm orman
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alanları için orman yönetim planları hazırlamakla sorumludur. Bölüm yaklaşık 40 adet orman yönetim
ekibiyle çalışmaktadır. Ekiplerin her biröi orman baş mühendisi, genelde orman mühendisi olan iki
ormancı, bir teknisyen, bir sekreter ve bir şoförden oluşmaktadır. Ayrıca kereste taşınmasının (orman
envanteri) denetlenmesinden ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen orman yönetim planlarının
hazırlanmasından sorumlu yaklaşık 15 orman yönetim uzmanı (profesyonel orman baş mühendisleri)
bulunmaktadır. Ancak, 1987 yılından sonra bazı kereste taşıma işleri ve yönetim planlarının
hazırlanması için orman hizmet bölümü dışındaki orman danışmanlarına yetki (lisans) verildi: Özel
orman yönetim ekipleri. Bu durum esas olarak bölümün yetersiz personel kapasitesi, cazip olmayan
kereste taşımacılığı gibi zor ve riskli bir iş için ödenen eşit maaş, politik dalgadan etkilenen bölüm
içinde hızlı personel döngüsü ve revizyon için bekleyen planlama birimlerinin sayısındaki artışa bağlı
olarak oluşmuştur.
Bölüm, her yıl Orman Bakanlığı’ na tahsis etmek üzere orman yönetim planları için alanlar planlar.
Ormanlık alanlar her on yıllık aralarda araştırma ve orman yönetim planlarının hazırlanması için
yeniden ziyaret edilir. Özellikle, her yıl yaklaşık 2 milyon ha orman alanı araştırılır ve yönetim planları
hazırlanır. Önemli bir odak noktası ise bir yönetim planlaması hazırlandığında ona karşılık gelen kereste
araştırmasının da yürütülmesi gerektiğidir.
Toplumsal Boyut
Türkiye’ deki orman arazilerinin tek bir sahibi olduğuna dayanarak orman yönetim planlarının
hedeflerinin kolaylıkla tanımlanabileceği düşünülebilir. Aslında, aslında ülke çapında yönetim
planlarının tüm hedefleri (yaklaşık 1339) bağlayıcı yasal belgeler olan orman yönetim ilkelerine göre
tanımlanmakta ve uygulanmaktadır. Spesifik olarak, hazırlanma formatından teknik ayrıntılarına kadar
herhangi bir orman yönetim planı kararlaştırılmış yönetim ilkeleri dahilindeki düzenlemeleri aşamaz.
Böylece, yönetim hedefleri ilkeler içinde “en fazla orman ürünü üretilmesi” olarak belirlenmektedir.
Çok açıktır ki, topluluk ya da toplum için orman yönetim hedeflerini tanımlamada bir boşluk yoktur.
Dahası, kereste odaklı yönetim hedefi yönetim planlama süreci ve tüm ülkenin yönetim sistemini
götürmektedir. Bölgesel (topoğrafik, ekolojik, sosyal ve ekonomik) farklılıklar planda düşünülmezken,
teknik yetersizlik, isteksizlik ve bağnaz orman yönetim idare sistemine bağlı olarak plan içinde çeşitli
orman değerleri seçenek dışı bırakılmaktadır. Karşıt olarak, Türkiye’ deki orman ekosistemleri sadece
keresteden başka çok sayıda orman değerleri sağlamaktadır: rekreasyon, vahşi yaşam habitatı, toprak ve
su koruması ve biyoçeşitlilik. Araştırmalar orman hizmetlerine orman ekosistemlerinin bütünsel
yönetimine doğru ilkeleri değiştirmek gerektiğini önerse de, bu değerler hala orman planlama sisteminin
bir parçası değildir.
Yerel topluluklara orman konularından daha iyi ve güncel haberdar olabilecekleri doğru bilgiler
sağlanmamaktadır. Orman kaynaklarının yönetiminde toplulukların rolü büyük bir iletişim boşluğu
yaratacak şekilde tanımlanmamaktadır. Böylelikle bu insanlar sürdürülebilir kaynak yönetimi için
uygunn olmayan orman kaynaklalrından odun ya da kuru ot temini gibi kısa vadeli kazançlarına
bakmaktadırlar.
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Yerel fakirlik durumu şiddetlendirmektedir. Dahası, bu insanlar düzenlenmemiş orman arazisine yol
açan nadir politik kazançlarla sürülmektedirler. (Türker et. al. 2001) durumu iyileştirmek için ülkede
sivil toplum kuruluşları olsa da, bunlar etkisizdir. Ancak, 1992’ deki Rio Dünya Zirvesi ile başlayan
bazı uluslararası orman süreçleri veya insiyatifleriyle, halk katılımı hükümet tarafından ciddi olarak ele
alınmıştır. Sonuç olarak, ormancılık toplantıları ve çeşitli atölye çalışmalarıyla toplum
bilgilendirilmiştir. Bu gerçekler doğrultusunda, yönetim bölümü yerel halka danışmaya ve çok amaçlı
orman yönetim planları hazırlamaya istekli hale gelmiştir.
Mülkiyet modeli
Orman toprak zeminin %99,9’ u devlete aittir. Aslında, devlet tüm ülkedeki ormannların hem sahiibi
hem yöneticisidir. Ancak Orman Bakanlığı altındaki devlet orman örgütlenmesi (orman hizmetleri)
toprak gayrimenkullerinin sayısı veya mülkiyetle ilgili konulara bağlı olarak orman alanlarını etkili bir
şekilde yönetememektedir. Ilk olarak, uygun mülkiyet ve arazi kullanım başlıkları için yasal orman
sınırları henüz tamamlanmadığından (%25 tamamlanmamış), bir çok orman alanı hala sosyal çatışmaya
bağlı olarak ihtilaf altındadır. Sonuç olarak, çok sayıda dava mahkemeye taşınmış ve bu alanların
yönetimine karşı büyük zorluklar yaratılmasının sonuna gelinememiştir. Ikincisi, arazi tabanı etkili arazi
kullanım kategorilerine düzenli tahsis edilmemiş ve toprağı kullanan sektörler arasında tekrar teknik
sorunlar ve çatışmalar yaşanmıştır. Örneğin, Türk Arazi Kullanım Envateri’ ne göre (Konukçu 2001).
6,1 milyon heltarlık tarım ve mera alanının tahsis edilmesi gerekirken 0,3 milyon hektarlık orman alanı
mera veya tarım razisi kullanımlarına tahsis edilmiştir. Üçüncüsü, geleneksel toprak kullanım haklarının
yerel halk tarafından iddia edilmesi ve yasadışı kullanılması hem yönetim planlarının hazırlanmasında
hem de ormancılık sektörü tarafındanyönetim faaliyetlerinin uygulanmasında sorunlar yaratmaktadır.
Yönetim faaliyetleri genellikle yerel yerleşim alanları veya köylere bitişik erlerdeki alanlar içinde
engellenmektedir. Örneğin, 3,4 mimlyon hektar orman alanı (orman alanının %15’ i) bazılarıtoplumsal
çatışmalara bağlı olarak korunma için tahsis edilen , ki bu bölgeler genelde toplumsal baskı alanları
olarak adlandırılır, orman yönetim planları dahilinde koruma için reserve edilmiştir. Sonuncusu, anayasa
orman alanlarını orman olarak kalmaları için korurken, 1950’ den beri ironik olarak yaklaşık 2,6 milyon
hektar orman alanı kaybolmuştur. (Meclisteki yasal düzenlemelerle yasal olarak %56’ sı kaybolmuştur)
Ülkenin bu karışık ve sorunşu yasal yapısı ile, herhengi bir çeşit orman yönetim konseptinin (faaliyetler
ve yaklaşımlar) uygulanması oldukça zor bir hale gelmiştir. Böylelikle, etkili yönetim planlama sistemi
yerine getirilmeden önce bu sakınca veya tuzaklar çözülecektir.
Türkiye orman yönetimi en fazla odun akışını üretmek iççin klasik alan düzenlemesiyle
yürütülmektedir. 1963 yılında konulan yönetim ilkeleri hala yürürlüktedir vetüm orman değerlerinin
sürdürülebilir yönetimine karşı büyük ilgi sunmaktadır. Yönetim planları, izin verilen bazı basit kesim
formulleriye doldurulan ya da hesasplanan standart tabloların olduğu belgelerdir. Bir kaç yeni inisiyatif
(orman kaynakları bilgi sistemi ve çoklu kullanım yönetimi pilot projeleri) olmakla birlikte
bunlarbaşlangıç aşamasındadır. Yönetim müdaheleleri altında orman dinamiklerinin uzun dönem
tahmini karar destek sistemleri kullanılarak daha iyi kararlar alınması için alternative yönetim
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seçenekleri yaratılamadığından uygulanamamıştır.
Pek çok etken doğal orman ekosistemlerinin kötü yönetimini açıklayabilir:
•

Çözülememiş ormn mülkiyeti sorunu

•

Devam eden sosyal baskı ve orman kaynaklarının kanunsuz kullanımı

•

Teknşk ve profesyonel ormancıların eksikliği ve etkisiz hükümet politikalarına bağlı olarak sık yer
değiştşirme.

•

Yönetim tasarımı ve stratejik plan hazırlama modelinin olmaması

•

Sürdürülebilirliğe dair uzun vadeli anlayış olmadan klasik alan düzenlemesi

•

Ticari ağaçların gözden kaçan ekolojik ve biyolojik ilkeleri

•

Ağaçların silvikültürel gereksinimlerinden ziyade sadece alan deneyimi temelinde inceltme
seviyelerinin belirlenmesi

•

Verimsiz ormanlarla sonuçlanan uygunsuz silvikültürel tedaviler

•

Uzun süren ekonomik krizlerin ve fakirliğin birlikte doğal orman ekosistemleri yönetimini kötü
etkilemesi

•

Su üretimi, toprak koruması, rekreasyon, biyoçeşitlilik, ekosistem sağlığı ve bütünlüğü gibi yeni
ortaya çıkan konulara uyum sağlamada zayıf, ekide kalmış yönetim süreci

Açıkça görülmektedir ki, orman yönetim sürecinin orman envanteri, planlama, uygulama ve
değerlendirme fazları bilimsel ilkelere yönetim tasarımı madelleme fazlarıyla senkronize edilmelidir.
Orman ekosistemlerinin sürdürülebilir yönetimi hem ayrıntılı karar alma süreci hem de orman yönetim
planlarının başarılı bir uygulaması fonksiyonudur. Aslında, sorumlu orman yönetimi bilimsel bilgi ve
idari kapasite ile ayrılmaz bir bütündür.
Bu sonuçlarla, bölgesel düzeyde yönetim planlama sürecinin geliştirilmesi için aşağıdaki önerileri
sunabiliriz:
1. Devam eden yasadışı kullanımı önlemek için, ormancılığa bağımlı sosyo-ekonomik toplulukların
ormanlar üzerinde süregelen baskıyı yumuşatmak için geliştirilmeleri gerekir.
2. Toprak mülkiyeti ğlkenin önemli bir sorunudur. Orman müdürlüğü ve yerel halk toprak kullanım
hakkına ilşkin çatışma içindedir. Şimdiden, binlerce dava çözüm için devlet mahkemelerinde
beklemektedir. Milkiyet sorunları toprakların gerçek ve yasal sahiplerinin anlaşılması için gelişmiş bilgi
teknolojileri ve kadastro uygulamalarıyla acilen çözülmelidir. Bu arada, karışıklığa sebep olan toprak
kullanım hakkı sorununun çözümünde kullanılan kanun ve düzenlemeler sıklıkla değiştirilmemelidir.
3. Kısa dönem rotasyonlu kereste odaklı orman yönetiminde ülkenin zengin yerel biyoçeşitliliğini yok
etme potansiyeline sahiptir. Daha geniş orman yönetimi hedefleri kereste ve kereste harici amaçların
karşılanması için kişilerin tam katılımıyla oluşturulmalıdır. Dinamik rotasyon dönemleri ve periyodik
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orman kullanım alanları böylece bu çoklu hedeflere göre belirlenmelidir.
4. Orman planlarının uygulanması gözlenmeli ve düzenli olarak değerlendirilmelidir. Yönetim
planlama sürecini geliştimek ve otomatikleştirmek için coğrafik bilgi sistemleri, very tabanı yönetim
sistemleri ve uzaktan algılama gibi gelişmiş bilgi teknolojileri kullanılmalıdır.
5. Temelde yönetim planlarının uygulanmasındansorumlu baş ormancılar sıklıkla uygulama fazı
süresince büyük sorunlara yol açan yan değişikliklere maruz kalmamalıdırlar. (Anlaşılmaz hükümet
politikalarına bağlı olarak bir bölgeden diğerine değişen)
6. Son olarak, ormanlar artık kullanılacak fiber havuzlar olarak görülmemelidir. Onlar başka türlü
üretilemeyecek diğer pek çok fayda sağlamaktadırlar. Böylece, orman yönetimin çoklu kullanımı
ekosistem yönetimi ilkeleriyle ilgili olarak uygulanmalıdır.
(Baskent and Jordan 1995; Baskent and Yolasığmaz 1999; Grumbine 1994).
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Sürdürülebilir Kalkınma için Ortak Istranca Bölgesinin Korunması-IRPSD

Ormansızlaşma ve Toprak Erozyonu Önlenmesi Ortak Planı /OTEÖOP/
Bulgaristan Cumhuriyeti Burgas İli ve Türkiye Cumhuriyeti Kırklareli İli

Proje CCİ 2007CB16IPO008 Nolu İPA Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı üzerinden
finanse edilir.
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VII. MİSYON
Bulgaristan Cumhuriyeti Burgas İli ve Türkiye Cumhuriyeti Kırklareli İli’nde Istranca dağlarıında
mevcut Ormansızlaşma ve Toprak Erozyonu Önlenmesi Ortak Planı
/OTEÖOP/
CCİ
2007CB16IPO008 Nolu İPA Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı çerçevesinde finanse
edilen “Istranca Bölgesinin Sürdürülebilir Kalkınma Amacıyla Ortaklaşa Korunması- IRPSD “ projesi
kapsamında uzman ekibi tarafından geliştirilmiştir. Proje lider partneri Türkiye DAYKO Çevre Koruma
Vakfı ile Bulgaristan Yeşil Balkanlar Pomoriye Şubesi Derneği işbirliğinde Evropa i Nie Derneği
tarafından gerçekleştirilir.
“Istranca Bölgesinin Sürdürülebilir Kalkınma Amacıyla Ortaklaşa
Korunması- IRPSD” projesinin ortak amacı daha kuvvetli Avrupa işbirliği ve bütünlüğüne katkı
sağlayacak sınır ötesi bölgesinin kilit avantajlarına dayanarak kurulmuş dengeli sürdürülebilir gelişmeye
ulaşılmadır.
Projenin spesifik amaçları şu:
•
•
•

Ortak doğa kaynaklarının etkili kullanılması yoluyla yaşam kalitesinin iyileştirilmesi;
Istranca-Yıldız Dağlarının cazipliğinin teşvik edilmesi, biyo çeşitliliği ve ortak doğa kaynaklarının
korunması;
Ormansızlaşma ve toprak erozyonu önlenmesine yönelik ortak planı geliştirilmesi yoluyla çevre
üzerinde olumsuz insan etkisinin azaltılması.

Mevcut belge stratejik belgenin nihai versiyonu olmaktan çok orman fonu sektörü koruma
politikalarının hayata geçirilmesinden
sorumlu olan iki sınır bölgesindeki resmi kurum ve ilgili
tarafların tarafından onaylanacak Istranca’da Ormansızlaşma ve Toprak Erozyonu Önlenmesi Ortak
Sınır Ötesi Planı /OTEÖOP/ geliştirilmesi ve onaylanması ile ilgili gelecek tartışmalar platformu
sunmak iddiasında bulunur. Mevcut önleme ortak planı Bulgaristan Burgas İli ve Türkiye Kırklareli
İli’nde toprakların erozyonu ve orman arazilerinin ormansızlaşmasından korunmasında imkanlar,
tehditler, kuvvetli ve zayıf tarafların SWOT analizine olduğu gibi hedef bölgesinin kaynak
potansiyelinin özetlenmiş sınr ötesi değerlendirilmesine dayanarak geliştirilmiştir.
Ormancılıkta uzun yıllık olumlu tecrübe, gelenekler ve ulaşıldığı neticeler bütün ilgili tarafları
Istranca’nın yeşil altınını koruması ve çoğaltmasına mecbur eder. Bunun için orman fonu
sürdürülebilirliğine ihtiyacı, kaynakların özellikleri ve onların yenilenmesi için gerekli zamanı
gözönünde bulundurarak doğru uzun vadeli planlama büyük önem taşıyor.
Bulgaristan Burgas İlinde ve Türkiye Kırklareli İlinde bulunan Istranca’da Ormansızlaşma ve Toprak
Erozyonu Önlenmesi Ortak Planı’nın /OTEÖOP/ misyonu bir dizi milli ve uluslararası stratejik
belgelerde belirlenen stratejik amaçlar, öncelikler ve tedbirlerin yerine getirilmesine yönelik somut
aktivitelerin tespit edilmesidir.
Bulgaristan Cumhuriyeti’nde 2013-20120 yılı orman sektörünün geliştirilmesine yönelik milli stratejiye
bağlı Vizyona ulaşılma şartları sağlamak amacıyla işbu tespit edilmiştir:
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“2020 senesine kadar Bulgaristan dirilik, verimli ve çok fonksiyonlu ormanlar, sürdürülebilir, yenilikçi
ve rekabetçi orman sektörü, orman arazilerinde muhafaza edilmiş biyo çeşitliliği, su kaynaklarının
kalite ve miktarına sahip olacak. Sektör ülkenin ekonomi gelişmesine yardımcı olup, onda çalışanların
tam gerçekleşmesi için şartlar sağlayıp iklim değişiminin etksinin hafifletilmesine azami ölçüde
yardımcı olup sağlıklı çevrenin desteklenmesini garantileyecek. ”
Mevcut Ormansızlaşma ve Toprak Erozyonu Önlenmesi Ortak Planı’nın /OTEÖOP/ işbu stratejik
belgelere uyarak hazırlanmıştır:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2014-2020 yılı Burgas İli Gelişmesi İl Stratejisi ;
2014-2020 Güney-Doğu Planlama Bölgesi Kalkınma Planı;
Bulgaristan-Türkiye 2014 – 2020 İPA Sınır Ötesi İşbirliği Programı ;
AB Avrupa 2020 Stratejisi ;
Avrupa Komisyonu Orman Koruması Yeşil Kitabı ;
Türkiye’nin 10-uncu Gelişme Planı ;
Türkiye’nin (2013 - 2017) Stratejik Ekoloji Değerlendirilmesinin İncelenmesi için Plan Stratejisi ;
Türkiye’nin (2007 - 2017) Biyo Çeşitliliğinin Milli Stratejisi ve Plan Tarifesi;
(2010 - 2020) İklim Değşmesi Milli Stratejisi;
(2011- 2023) İklim Değişmesi Milli Plan Tarifesi .
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VIII. AB ORMAN FONU KORUMA VE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ POLİTİKASI
AB işleyişi anlaşmasında AB’in orrmanlar ve orman sektörü politikasıyla ilgili özellikli hükümlerin
öngörülmediğinden dolayı AB’in ormanlar tedbirleri diğer ortak politikaların hükümlerinde yer buluyor:
1) ortak tarım politikası (OTP) – orman tedbirleri 1 ; 2) iklim politikasından bir kısmı olarak- ormanlar
karbon döngüsünün ana öğesidir; 3) Orman koruma politikası – Natura 2000 Avrupa ekoloji ağı –
ormanlar koruma altındaki habitatlardan bir kısmı olur; 4) yenilenebilir enerji politikası-orman
arazilerinden biyo kütlesi üretilmesi ; 5) Ormanlar, yönetim ve ticaret sektörlerinde mevzuat uygulanma
politikası (FLEGT)4 _ piyasaya kereste ve orman ürünleri sunan öperatörlerin yükümlülüklerinin
belirlenmesi ile ilgili Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’nin 20 Ekim 2010 tarihli 995/2010 1 Nolu (AK)
Düzenlemesi (ОВ, L 295/23 от 12.11.2010); 6) Sular Çerçeve Direktifi – 2000/60/AT Direktifi -(OВ L
327, 22.12.2000 tarihli) nehir havuzları tedbirleri programında orman tedbirleri de içerir.
Topluluğun politikalarına ve milli özelliklere uyumlu sorumlu orman politikasını uygulama
sorumluluğu her bir AB üye ülkesine düşer.
AB rolü işbu noktalarda belirlenir:
•
•
•

AB ormanları üzerinde denetim sağlanması ve onların durumunun raporlanması;
Küresel trendlerin denetlenmesi ve üye ülkelerinin dikkatinin yeni tahriklere çekilmesi;
AB 2 seviyesinde acil harekat önlemlerinin desteklenmesi veya teklif ve koordinasyon edilmesi;

Bu amaçla Avrupa seviyesinde 1998 yılından bu yana üye ülkelerinin orman kaynaklarının iyi
yönetilmesi, sürdürülebilir ve rekabetçi orman sektörüne kavuşma denemelerinde ortak niyetlerinin bir
ifadesi olarak Ormancılık Ortak Avrupa Stratejisi uygulanır.
AB’deki orman sektörünün sürdürülebilir gelişmesinin önünde bulunan yeni tahrikler yeşil ekonomiye
katkının artırılması ve iklim değişimlerinin olumsuz neticelerinin önüne geçilmesi, biyo çeşitliliğinin
korunması, biyo kütlesinin enerji kaynağı olarak kullanılmasının artırılması kaynakların etkili
kullanılması şartları ile dengelenmesini empoze ederler. İş yerleri, akıllı ve kapsayıcı büyüme Avrupa
2020 Stratejisi’nde belirlenmiş ortak öncelikleriyle beraber bu tahrikler geliştirilmiş AB Ormanlar
Yeni Stratejisi’nin4 temelinde bulunur. Bu strateji 2020 senesine kadarki dönemini ve ormanlar ile
ormancılık sektöründeki politikaları kapsar. Strateji Komisyon’un (COM(2013) 659/20.09.2013)
Avrupa Parlamentosu’na, Avrupa Ekonomi ve Sosyal Komitesi ve Bölgeler Komitesine beyannamesi
ile kabul edilmiştir. Stratejinin Avrupa Parlamentosu’nda gözden geçirilmesi beklenir.

1

http://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm

AB’de ormanlar korunması ve ormanlar ile ilgili bilgiler ile ilgili Yeşil Kitaba bak: ormanların iklim değişimleri için hazırlanması (COM(2010)66)
2http://www.parliament.bg/pub/ECD/86141COM_2010_66_BG_ACTE_f.doc
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Avrupa Orman Strateji Projesi, sadece köy bölgelerinin gelişmesi için değil, aynı zamanda çevre, biyo
çeşitliliği, ormanlarda iktisadi aktiviteler, biyo enerjisi ve iklim değişimleri ile mücadele amacıyla
“Avrupa’nın kendi ormanlara ihtiyacı olduğunu” vurgulayarak stratejik planlamada yeni bir bütünsel
yaklaşım benimsemektedir. Vurgu ormanlar üzerinde etkili olabilen diğer bağlantılı politikalar üzerinde
konulmuştur. Belgede “ormanların sürdürülebilir yönetilmesi”, ormanların ve orman arazilerinin biyo
çeşitliliği, verimliliği, geri kazanım kapasitesi, diriliği, ve şimdi ve gelecekte yerel, milli ve dünya
seviyesinde diğer ekosistemlere zarar vermeden ilgili ekolojik, iktisadi ve sosyal fonksiyonları yerine
getirme potansiyelinin destekleneceği tarz ve ölçüde kullanılması anlamına gelir.
Strateji taslağı orman sektörünün 2020 senesine kadar hedefleri belirlemektedir:
„…AB’de bütün ormanların sürdürülebilir yönetim ilkelerine uygun olarak yönetilmesi ve AB’in
ormanların sürdürülebilir yönetilmesinin teşvikine ve dünya çapında ormansızlaşmanın azaltılmasına
katkısının güçlendirilmiş olduğu garantilenip gösterilsin. Bu gidişle:
•

Ormanların çeşitli fonksiyonlarının dengelenmesine katkıda bulunularak ihtiyaçlara karşılık
verilip hayati önemi olan ekosistem hizmetleri sunulur:;

•

Ormancılığın ve ona bağlı bütün maliyet zincirinin biyo ekonomisine katkıda bulunan yaşayabilir
rekabetçi etkenleri olabilmesi için zemin hazırlanır …“

Strateji taslağında birbirine bağlı sekiz tane öncelikli sektör belirlenmiştir. Her bir öncelikli sektörde
Komisyon’un ve üye ülkelerinin ormanlarla ilgili ortak Avrupa stratejisinin gerçekleştirilmesi için
üzerinde çalışması lazım olan somut stratejik yönergeler gösterilmiştir.
Öncelikli bölge 1. Köy ve şehir topluluklarının desteklenmesi
Üye ülkelerinden ormanların sürdürülebilir yönetilmesinin sosyal fonksiyonlarının teşvikine katkıda
bulunması, bilgilendirmeyi artırması, eğitimi ve yerel orman üreticileri ile kurumlar arasındaki iletişimi
iyileştirmek için ormancılıkta danışmanlıklar sistemlerini desteklemesi ; köy bölgeleri kalkınma
politikası çerçevesinde ormancılık sektöründeki tedbirlerin etkisini değerlendirip iyileştirmesi;
ormanların topluma sağladıkları avantajların maliyetini tespit etmesini iyileştirip ormanları
sürdürülebilir yönetmesi yoluyla sunulan mal ve hizmetlerin tam dengesini bulması amacıyla köy
bölgeleri kalkınma fonlarından faydalanması bekleniyor.
Öncelikli bölge 2. AB’in ormancılığa bağlı sektörleri, biyo enerjisi ve daha geniş anlamda ekolojik
ekonomisinin sürdürülebilirliği ve rekabetçiliğinin teşviki.
Üye devltleri kerestenin dayanıklı, geri kazanımlı, iklim ve çevre ile tutarlı bir malzeme olarak daha
kapsamlı kullanılmasını inceleyip teşvik etmeli, malzemeler ve enerjinin orman biyo kütlesi ve
kerestecilikten alınan kereste ürünleri ile değiştirilmesinin neticesinde iklim avatajlarını ve orman biyo
kütlesinin kullanılması ile ilgili teşviklerin piyasa aksamaları yaratma etkisini değerlendirmeli.
Kerestenin potansiyel arzı ve kerestenin kullanılması için daha büyük seferber edilmesi v.s.
değerlendirilmeli. Devletler orman sanayisi ürünlerinin piyasa büyümesi ve uluslararası olmalarını
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teşvik etmeli, ikili anlaşmalar yoluyla üçüncü piyasalara ulaşmalarını kolaylaştırmalı v.s., çeşitli kaynak
ve enerji verimlilikli ürün ve süreçler ile ilgili bilimsel araştırmalar ve inovasyonlar olduğu gibi kamuözel partnerlikler de teşvik edilmeli.
Öncelikli bölge 3. İklim değişimleri anlamında ormanlar
Üye devletleri kerestenin şelale tipi kullanılması yoluyla dahil soğurmaların artırılması ve emisyonların
azaltılması yoluyla ormanlarının iklim değişimlerinden meydana gelen neticeleri yumuşatma
potansiyelini nasıl artırmak niyetinde olduklarını ve AB’in İklim Değişimlerine Adaptasyon
Stratejisinde ve AB’de Ormanların ve Orman Bilgilerinin Korunması Yeşil Kitabı içinde önerilen
faaliyetleri kullanırken ormanlarının adaptasyon ve dayanıklılığını nasıl artırdıklarını göstermeli.
Öncelikli bölge. Ormanların korunması ve ekosistem hizmetlerinin iyileştirilmesi
Üye devletlerinden Komisyon yardımıyla 2020 senesine kadar ekosistemlerin haritalanma ve
değerlendirilmesine ve onların sundukları hizmetlere dayanan ekosistem hizmetlerinin maliyetinin
belirlenmesi konsept çerçevesini hazırlaması beklenir. Devletler Sular Çerçeve Direktifi ve Köy
Bölgeleri Kalkınma Programları’nın nehir havuzları yönetim planlarından kısmı olan tedbirler
programına sürdürülebilir ormancılık uygulamaları entegre etmesi yoluyla toprakların korunması ve
suların kalitesi ve miktarını garantilemek amacıyla orman örtüsünü bakıp iyileştirmelidir. 2020 senesine
kadar AB’in doğa koruma mevzuatının tam uygulanması ve ormanlar milli planlarının Natura 2000
ağı’nın uygun şekilde yönetilmesine katkıda bulunması garantilenmesi yoluyla orman türleri ve
habitatların orman koruma statüsünde önemli ve ölçülebilir iyileştirme sağlanmalı. Devletler 2011-2020
dönemi zarfında biyo çeşitliliği ile ilgili stratejik yaklaşım uygulayıp Biyo Çeşitliliği Sözleşmesi ile
kabul edilmiş Ayçi hedeflerine ulaşmalı ve orman genetiğinin muhafaza edilmesini sağlamalıdır.
Öncelikli bölge 5. Ormanlarımız nedir ve nasıl değişir?
Mevcut platformlara uygun olup entegrasyon ve analizi sağlayabilen üye devletlerinden bilgileri
toplayacak ormanlar ve orman kaynakları ile ilgili Avrupa genelinde uyumlaştırılmış bilgileri
toplayacak Avrupa Ormanlar Bilgilendirme Sistemi’nin kurulması öngörülür.
Öncelikli bölge 6. Yeni ve yenileşim ormancılığı ve katma değeri yüksek ürünler
Önde gelen bilim araştırmalarında işbirliği ve ormanlara ilişkin sosyo, ekonomik ve ekolojik
değişimlerin daha iyi anlaşılmasına yönelik model oluşturma aletleri teşvik edilir.
Öncelikli bölge 7. Koordine yönetim ve ormanlarımızı daha iyi anlamaya yönelik ortak işi
Strateji taslağı, ormanların milli mal sayımı bilgileri ile ilgili uyumlaştırılmış kriterlerin geliştirilmesi
amacıyla Avrupa ormancılık servisleri ağı oluşturulması olduğu gibi ormanların sürdürülebilir yönetimi
ve ormanlarla ilgili bilgilerin uyumlaştırılması olanaklarının incelenmesini öngörmektedir. Üye
devletleri ormanlar ve kereste ile ilgili toplum bilgilendirilmesini iyileştirip AB’in orman sektöründeki
iletişim stratejisini iyileştirmeli.
Öncelikli bölge 8. Küresel açıdan ormanlar
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Öncelikli bölge ormanlar yönetiminde avrupalı ve uluslararası politikalarının koordine edilmesi
aranmasına yöneliktir. Dünya çapında kanun dışı ağaç kesme ile mücageleye destek verilirken
gelişmekte olan ülkeler ormanlarla ilgili politikaları ve norm belgelerini iyileştirme çabalarında
desteklenecek.
AB’in ormanlar strateji taslağında üye devletlerinin ormancılık milli politikalarının ilgili tarafların
katılmasına büyük önem verip stratejinin uygulanmasını ve onunla ilgili sonraki eylemleri garantilemesi
olduğu gibi Avrupa seviyesinde formülünü bulmuş politikalara bağlı olmasının lazım olduğunun altı
çizilmiştir.
AB’de iklim değişimlerinin köy bölgelerinin gelişmesi ve tarım önünde uyandırdığı meydan
okumaları konusunda olan Avrupa Komisyonu tarafından 2009 senesinde onaylanan Beyaz
Kitap 3 sorunun çözülmesi için ortak çerçeve yapılmasının temelindedir. Burası vurgu AB’in bütün
kilit politikalarının entegre adaptasyonu ihtiyacı ve milli hükümetlerin daha geliştirilmiş işbirliği
üzerinde konulmuştur.
Beyaz Kitap’a ek olarak “İklim değişimlerine adaptasyonu: avrupalı tarım ve köy bölgelerine
meydan okuma ” isimli rapor iklim değişimlerinin ana etkilerini özetler, adaptasyona ihtiyaçları
inceler, AB Ortak Tarım Politikası için neticelerini ve onun içinde olası gelecek değişimleri tarif eder.
Belge, iklim değişiminin AB’in ana politikaları üzerinde etkisinin kaydedilmesine yönelik eylemler
çerçevesini, milli, bölge ve yerel iktidarlarla işbirliğinde çeşitli siyasi önlemlerin kombinasyonunu
tespit eder.
Orman sektörü gelişmesi için stratejik belgelerin Beyaz Kitap’ta iklim değişimleri neticesinde meydana
gelen meydan okumalarına uyması etkili politikalar ile tedbirler ve sektör arası işbirliğinin
şekillendirilmesi için büyük önem taşıyor.
2010 senesinde Avrupa Komisyonu tarafından kabul edilen “AB’de ormanların ve bilgilerin
korunması için AK’un Yeşil Kitabı: Ormanların iklim değişimlerine hazırlanması ” içinde AB’in
ormanları koruma yaklaşım çeşitleri ve onların kaynakları ve durumu ile ilgili bilgilerin korunması
gözden geçirilmiştir. Orada Avrupa ormanlarının iklim değişimlerinin ve biyoçeşitliliği kaybının zararlı
etkilerine karşı korunması lazım değerli bir kaynak oldukları kabul edilir. Yeşil Kitap’ta İklim
değişimine adaptasyon ile ilgili Komisyon tarafından kabul edilmiş Beyaz Kitab’ın dokümantasyonun
bir kısmı bulunur. Belgede üye ülkelerinin inisiyatiflerine katkısının artırılması amacıyla bu alanda AB
politikasının ne gibi bir şekilde izlenmesi lazım olduğu belirlenmesi gözönünde bulundurulurken
orman sektörünün gelişmesine yönelik stratejik yönler ve politikaların esas çıkış noktalarını ihtiva eder.
Avrupa Orman Stratejisi için BM tarafından biyo çeşitliliği onyıllığı olarak ilan edilmiş 2011-2020
dönemini kapsayan AB Biyoçeşitliliği Stratejisi 4 kilit önemi taşıyor. Strateji koordineli ve
optimizasyonlu bir yaklaşıma ihtiyacı ve 6 öncelikli hedeften birinin tarım ve ormancılığın
3

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2009)0147_/com_com(2009)0147_bg.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/comm2006/2020.htm
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biyoçeşitliliğinin iyileştirilmesine katılması olduğunun yanı sıra 2020 senesine kadar türlerin kayıp
tempoları yavaşlatılmasını amaçlayan belirlenen hedeflerin ortak çerçevesini tespit eder. AB Konseyi
AK’in üye ülkelerinin de biyoçeşitliliği ile ilgili hedefleri optimum durumuna getirip ilgili avrupalı ve
milli sektör politikalarının geliştirilmesi ve uygulanmasına içermesini sağlayan karar verir.
Orman sektöründeki milli politikanın ortak Avrupa politikasına uyumlaştırılmasında AB’in bir takım
diğer belgeleri de gözönünde bulundurulmaktadır: Topraklar Tematik Stratejisi ile Topraklar Çerçeve
Direktifi Taslağı; Sular Çerçeve Direktifi; AB’in İklim Değişimleri Birinci ve İkinci Programı; 2050
Yol Haritası; Yenilenebilen Enerji Kaynakları Enerjisinin Kullanılmasına Destek ile ilgili 2009/28/AB
Direktifi; Komisyon’un 30.06.2009 tarihli Yenilenebilen Enerji Konusunda Hareket Milli Planları
Formunun kabul edilmesi ile ilgili kararı; AB’in Tuna Bölgesi Stratejisi v.s. 5
Orman sektörü politikasının şekillendirilmesinde 2014-2020 programlama dönemi için aşağıda
sıralandığı gibi düzenlemelerle tertiplenen AB’in finansman aletleri büyük önem taşır: bütün fonlar ile
ilgili genel olarak uygulanabilen ve genel hükümler içeren (AB) 1303/2013 nolu DÜZENLEME 6;
Uyum Fonu ile ilgili 1300/2013 (AB) DÜZENLEME; Köy Bölgelerinin Kalkınması Avrupa Tarım
Fonu (KBKATF) tarafından köy bölgelerinin kalkınmasının desteklenmesi ile ilgili 1305/2013 Nolu
(AB) DÜZENLEME 7; Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu ile “Büyüme ve iş yerleri” hedefi ile ilgili özel
hükümler ile ilgili (AB) 1301/2013 Nolu DÜZENLEME 8; Avrupa Sosyo Fonu ile ilgili (AB)
1304/2013 Nolu DÜZENLEME 9; “Avrupa Arazi İşbirliği” hedefi üzerinden Avrupa Bölgesel
Kalkınması Fonu tarafından desteklenme konusunda özel hükümlerle ilgili (AB) 1299/2013 Nolu
DÜZENLEME 10; Çevre ve İklim Faaliyetleri Programı (LIFE) hazırlaması ve (AT) 614/2007 Nolu
Düzenleme’nin iptali ile ilgili (AB) 1293/2013 Nolu DÜZENLEME 11.
Bu münasebetle ana etkeni direkt ödemeler, köy bölgeleri kalkınması, tek piyasa düzeni ve yatay yönler
olmak üzere dört kanun tasarısı yoluyla 2013 senesinde kabul edilen AB’in Ortak Tarım Politikası dır.
Bu Politika Bulgaristan’a ilk olarak şartlı 2 orman tedbirlerinin ihtiva edileceği 2014-2020 Köy
Bölgeleri Kalkınma Programı üzerinden uygulanır. 12:
•

Tedbir 8 „Orman Arazilerinin Kalkınması ve Ormanların Yaşayabilirliğinin İyileştirilmesinde
Yatırımlar“ (takriben 65 Milyon Avro)

•

Tedbir 15 „Ormancılıkta Ekolojik Hizmetler ve İklimle İlgili Hizmetler ve Ormanların
Korunması“ (takriben 15 Milyon Avro).

Преки връзки към тези документи могат да бъдат открити в Приложение 1 към настоящия документ
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1402562040344&uri=CELEX:32013R1303
7
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1402562106067&uri=CELEX:32013R1305
8
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1402562141804&uri=CELEX:32013R1301
9
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1402562171510&uri=CELEX:32013R1304
10
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1402562210014&uri=CELEX:32013R1299
11
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1402562240072&uri=CELEX:32013R1293
12
http://prsr.government.bg/index.php/bg/sections/l2/101
5
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AB orman alanında uluslararası işbirliğine önemli katılımcıdır. O “FOREST EUROPE” 13 isimli Avrupa
ormanları korunması için Pan-Avupa Sürecine, Avrupa’daki Ormanlar ile ilgili Hukuki Bağlayıcı
Anlaşma müzakerelerine, BM’in Ormanlar ile ilgili Hükümetlerarası Forumu’na v.s.’ye katılmaktadır 14.
FOREST EUROPE çeşitli Avrupa ülkelerinde ormanların yönetilmesinden sorumlu bakanların
doğrudan katıldıkları Avrupa kıtasındaki ormanların sürdürülebilir yönetilmesine yönelik siyasi bir
süreç olur.
FOREST EUROPE (Bulgaristan’ın da aralarında bulunduğu) Avrupa Birliği’nin
Ormanların Sürdürülebilir Yönetilmesi ve Korunması Anlaşmasını imzalamış olan 46 ülke için ortak
stratejilerini geliştirir.
FOREST EUROPE ‘in 2011 senesinde Oslo’da düzenlenmiş olan son koferansında Avrupa’daki
ormanlardan sorumlu bakanlar, sınır ötesi niteliğinde belirlenen sorunlar cevabında ve ormanlar
konusunda ortak kaygısı ve Avrupa kıtasında bütün ülkelerin arasında ormanlarının sürdürülebilir
yönetilmesi işbirliğinin güçlenmesine tespit edilmiş ihtiyacı neticesinde Avrupa’daki Ormanlar Ortak
Vizyonu, Avrupa Ormanları Hedefleri ve 2020 senesine kadar ormanların ortak vizyonu ve hedefleri
desteğinde gerçekleştirilecek 9 Avrupa vazifesi.
Konferansta kabul edilen Ormanların 2020 senesine kadar sürdürülebilir kalkınmsı ile ilgili Ortak
Avrupa hedefleri işbunu içermektedir:
•

•
•

•

•
•

•

13
14

Bütün Avrupa ülkeleri milli orman programları veya milli orman programları ile ilgili ortak
Avrupa yaklaşımının vizyonu ile ortak hedeflerine uygun olarak milli orman programları veya
onlara denk geliştirip uygulasın;
Bilim araştırmaları, eğitim, yenileşimler, bilgi paylaşımı ve iletişim yoluyla orman bilgisi
iyileştirilsin;
Avrupa’da yenilenebilen maddeler ve enerjinin kullanılmasına yönelik siyasi hedeflere cevaben
sürdürüleblir şekilde yönetilen ormanlardan kereste ve diğer orman ürünlerinin tedariği epeyce
artırılsın;
Değerlendirme ortak yaklaşımları kullanılırken örneğin ekosistem hizmetleri ödemeleri gibi
piyasaya yönelik aletlerin oluşturulmasında rakamlar gözönünde bulundurulup Avrupa’da orman
ekosistem hizmetlerinin toplam değeri hesaplansın;
Bütün Avrupa ülkeleri kendi milli orman programları ve ilintili diğer orman stratejilerine iklim
değişimleri etkisinin azaltılması ve onlara adaptasyonu ile ormanlar stratejileri içersin;
Habitat seviyesinde biyoçeşitliliği kaybı tempoları yarısına kadar indirilmeli ve mümkün olduğu
yerde sıfıranmalı ve ormanların durumunun kötüleşmesi ve parçalanmasının azaltılma tedbirleri
alınarak kötü durumdaki ormanlar geri kazanılmalı ;
Ormanların çölleşme ile mücadeledeki rolü tamamen itiraf edilsin ve ormanlar bu açıdan
yönetilsin;
http://www.foresteurope.org/
http://www.un.org/esa/forests/
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•

•

Bütün Avrupa ülkeleri özellikle insan sağlığı, geçimi, köy bölgeleri kalkınması ve ormanda
isthdamı başta olmak üzere sosyo ekonomik ve kültür avantajlarının önemli ölçüde
yükseltilmesini garantileyecek tedbirler ve politikaları uygulasın;
Bütün seviyelerde kanun dışı ağaç kesme ile ona bağlı ticaretin imha edilmesine yönelik etkili
tedbirler alınsın.

FOREST EUROPE’in bakan konferansında kabul edilmiş ikinci ana belgesi Avrupa ormanları ile
ilgili hukuki bağlayıcı anlaşmaya yönelik Oslo Bakanlar görüşmeleri mandası. Anlaşma Avrupa
ormanları ve orman politikasında küresel işbirliğinde tarihi bir adım oluşturur. Oslo kararları 20142023 dönemi Orman Sektörünün Kalkınması Stratejik Planı’nın geliştirilmesine önemli çıkış noktası
olur.
FOREST EUROPE Avrupa orman politikasının önemli aleti olarak önem kazanan sürdürülebilir
orman yönetimi pan-Avrupa göstergeleri uzman seviyesinde geliştirip onaylar. 2002 senesinde kabul
edilen İyileştirilmiş Pan-Avrupa Göstergeleri, Bulgaristan Orman Sektörü Kalkınması Stratejik
Planı’nın yerine getirilmesi üzerinde denetim ve değerlendirme sisteminin uyması lazım olduğu ana
belgesidir.
Orman politikasının hedefler ile önceliklerinin belirlenmesi için temel rolü oynayan Birleşmiş
Milletler’in (BM) sözde Rio Konvansiyonları’nı içeren Brezilya Rio De Janeyro’da 3 ila 14 Haziran
arasında 1992 senesinde düzenlenen BM Çevre ve Kalkınma Konferansı (Yer Gezegeni Sorunları
Yüksek Seviyeli Toplantısı olarak da bilinen) sırasında imzaya açılan belgelerdir: BM Biyoçeşitliliği
Konvansiyonu (CBD) 15, BM İklim Değişimi Çerçeve Konvansiyonu (UNFCCC) 16, М BM Çölleşmeye
Karşı Mücadele Konvansiyonu (UNCCD) 17.
Rio De Janeyro Konferansı dünya orman kaynaklarının sürdürülebilir yönetilmesini destekleyen 27
ilkeden ibaret olan Ormanları Koruma Bildirgesi’ni kabul eder.
Rio Konvansiyonları ve Ormanları Koruma Bildirgesi sosyo-ekonomik soruların ekolojiye uygun
sürdürülebilir kalkınmadan ayrı olarak algılanmasının kesilmesine yönelik gerekli yaklaşımı
göstermektedir. Onların ilkelerinin orman sektörünün kalkınması stratejik belgelerinin geliştirilmesinde
uygulanması çevre üzerinde olumsuz etkilerin azaltılması ve “Avrupa 2020” Stratejisi bağlamında
kaynakların daha etkili şekilde kullanılmasına katkıda bulunacak.
Orman sektörü polütikalarının şekillendirilmesi için ana hedefi bütün orman tiplerinin yönetilmesi,
korunması ve sürdürülebilir kalkınması olan 2000 senesinde kurulan BM Ormanlar Forumu (UNFF)
önemli bir etkendir. 2001 senesinde UNFF’i desteklemek amacıyla 14 dünya teşkilatı içeren “Ormanlar
için Ortak Partnerliği” kuruldu. Forumun inisiyatifleri Ormanlarla ilgili Global Hedefler (2006) ve
hedefi aşağıda belirlenen Ormanlarla İlgili Hukuki Bağlayıcı Olmayan Anlaşma (2007) dır:
15

http://www.cbd.int/default.shtml
http://unfccc.int/2860.php
17
http://www.unccd.int/en/Pages/default.aspx
16
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•

Ormanların önündeki global hedeflere ulaşılmak amacıyla bütün orman tiplerinin etkili
sürdürülebilir yönetilmesinin uygulanması amacıyla bütün seviyelerde siyasi taahhüdü ve
hareketleri güçlendirmek;

•

Yoksulluğu yök etmek ve sürdürülebilir çevre yönetimi gibi Binyıllığının hedeflerini içeren
uluslararası seviyede anlaşılan kalkınma hedeflerine varılmasına ormanların katkısını genişletmek;

•

Milli ve uluslararsı seviyede kooperatifleşme çerçevesini sağlamak.

Orman sektöründeki uluslararası diyalog, ilgili tarafların katılması ve orman sektörü üzerinde etkili olan
bütün tarafların katılmasına ısrarlı olunurken ormanların sürdürülebilir idare yönetilmesi için etkili milli
politikalara ihtiyacı ön plana çıkarmaktadır.

96

IX.

BULGARİSTAN CUMHURİYETİ’NDE ÇEVRE KORUMA VE ORMAN SEKTÖRÜ
KALKINMA POLİTİKALARI

Bulgaristan Cumhuriyetinde orman sektörü sürdürülebilir yönetim politikası, kendi birbirine
bağlanmasıyla sektörün gelişmesi için stratejik perspektifi belirleyen norm ve strateji belgeleri yoluyla
şekillendirilir.
Son yıllarda dinamik geliştirilen sektör norm çerçevesi sektör kalkınması milli politikasını yansıtıp AB
mevzuatına tamamen uymlaştırılmıştır.
2011 senesinde kabul edilmiş Ormanlar Kanunu 18 ve ona bağlı kanun altı norm belgeleri şu anda
Bulgaristan Cumhuriyeti’nin orman arazilerinin korunması, yönetilmesi ve kullanılması ile ilgili kamu
ilişkilerini düzenleyen esas norm tabanıdır. Kanun hedefleri orman ekosistemlerinin sürdürülebilir ve
çok işlevli yönetilmesine yönelik olurken işbunu ihtiva eder :
•

Ormanların arazisini korunması ve çoğalması;

•

Ormanların durumunun bakılması ve iyileştirilmesi;

•

Orman arazilerinin ekosistem, sosyo ve ekonomi fonksiyonlarının garantilenmesi ve
desteklenmesi ;

•

Orman arazilerinin çevreye dost yönetilmesi yoluyla kereste ve kereste olmayan orman ürünlerinin
üretilmesinin artırılması ve garantilenmesi;

•

Peyzaj-ve biyoçeşitliliğinin desteklenmesi ve yabani flora, fauna ve mantarlar türleri
popülasyonlarının durumunun iyileştirilmesi;

•

Nüfusun tatil olanakları sağlanması ve rekreasyon şartlarının iyileştirilmesi;

•

Toplum menfaatleri ile orman sahiplerinin menfaatleri arasında uyum sağlanması;

•

Orman arazilerinde mülkiyet sahiplerine destek sağlanması;

•

Orman habitatlarının muhafaza edilmesine yönelik uluslararası ve Avrupa taahütlerinin yerine
getirilmesi.

Sektörün kalkınması için diğer temel kanunu Av ve Yabani Hayvanları Koruma Kanunu 19 ile
Uygulama Yönetmeliği olur. Kanun mülkiyet, yabani hayvanların korunması ve yönetilmesi, av
işletmesinin tertiplenmesi, avlama hakkı ve yabani hayvanlar ile ürünleri ile ticaret kuralları
belirlemektedir. Avlama alanı tertiplenmesi ve av işletmesinin yönetilmesi için esas ilke olarak genler
fonu ve tür çeşitliliğinin muhafaza edilmesini, yabani hayvanlar yedeklerinin artırılması ve
18
19

http://www.iag.bg/data/docs/Zakon_za_gorite.doc
http://www.iag.bg/data/docs/ZAKON_za_lova_i_opazvane_na_diveca.pdf
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sürdürülebilir kalkınmasını, fauna zenginleştirilmesi ve doğa ortamında ekolojik dengenin korunmasını
amaçlayan yabani hayvanların milli hazine olarak nitelendirilmesidir.
Ormanları koruma faaliyetlerine Koruma Alanları Kanunu, Çevre Koruma Kanunu, Biyo Çeşitliliği
Kanunu, Enerji Verimliliği Kanunu, Yenilenebilen Kaynaklar Enerjisi v.s. ilintisi var.
Orman sektöründe süreçleri düzenleyen kanun ve kanun altı norm düzenlemesinin periyodik
analizi kendi güncelleşme ve gelişmesi şartları oluşturur.
Orman sektöründe stratejik çerçeve, fazlasının zaman kapsamının mevcut programlama
döneminin 2020 senesi sonuna kadar olduğu (milli stratejiler ve planlar olmak üzere) stratejik
özelliğine sahip bir takım belgelerden oluşturulur:
Milli Kalkınma Programı: Bulgaristan 2020 20, ülkemizin 2020 senesine kadar kalkınma politikaları
hedeflerini somutlaştıran önde gelen stratejik planlama belgesidir. Hükümet politikalarının
şekillendirilmiş hadefleri hızlanmış ekonomi büyümesi ile orta ve uzun vadeli planda bulgar
vatandaşlarının yaşam standardının yükseltilmesi.
MKP BG 2020 bütün sektörlede politikaların yönlendirileceği 3 milli stratejik hedef ile 8 önceliğe şekil
verir.
Konulmuş stratejik hedef işbunu içermektedir:
•

Rekabetçi eğitim, kaliteli istihdam ve sosyo katılım şartlarının oluşturulması ve ulaşılabilen ve
kaliteli sağlık hizmetleri yoluyla yaşam standardının yükseltilmesi.

•

Ekonominin gelişmesine en uygun koşulları ve nüfusa kaliteli ve sağlıklı çevre sağlayan altyapı
ağlarının inşa edilmesi.

•

Uygun iş ortamı sağlanması, yatırımların teşvik edilmesi, yenileşim kararları uygulanması ve
kaynak verimliliğinin artırılması yoluyla ekonominin rekabet gücü artırılması.

•

Ormanların korunması ile orman sektörünün gelişmesine BG 2020 MKP’in 3-üncü ve 4-üncü
Önceliklerinin dolaysız ilişkisi var.

Öncelik 3: Sürdürülebilir entegre bölge kalkınmasına kavuşma ve yerli potansiyelin kullanılması.
Öncelik altı 3.5: Bölgelerde çevre korunması ve iyileştirilmesi için koşulların yaratılması,
meydana gelmiş iklim değişimlerine adaptasyon ve doğa kaynaklarının sürdürülebilir
kullanılmasına kavuşma.
Belgeye göre sadece Avrupa ekonomisinin önünde değil aynı zamanda küresel planda kilit meydan
okumalarından biri iklim değişimlerine bağlıdır. Bu istikamete harekete geçmemenin uzun vadeli
planda ülkemize olumsuz neticeleri verebildiğinden dolayı iklim değişimi konusunda milli politikamız
(tarım, turizm, sular ve orman fonu yönetimi v.s. başta olmak üzere) en hassas sektörlerin iklim
20

http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=765
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değişimlerine adaptasyonuna yönelik olmalı. Ekoloji politikasının küresel, milli ve bölgesel çapta
gelecek yapısal değişimlerin itici gücü olarak önemine ve onun diğer politikalar alanlarına
entegrasyonuna dikkat çekilir.
Oncelik altının gerçekleştirilmesine yönelik etkileme alanları olarak işbunlar içerilmiştir:
•

Sular ve ekosistemler üzerinde iklim değişimlerinin olumsuz sonuçlarına adaptasyon ve
onların önlenmesi – planlanmış faaliyetler bölgelerin iklim değişimlerine adaptasyonu ve
ekosistemlerin korunmasına yöneliktir buna dahil çeşitli ekonomi sektörleri üzerinde iklim
değişiminin ekonomi etkileşiminin değerlendirilmesi; mühendis altyapısının bakımı, geri kazanımı
ve inşa edilmesi v.s. Somut olarak orman sektörüne orman ve tarla yangınlarına karşı koruma ve
önleme tedbirleri yöneliktir-gerçekleştirilmesi için yöntemler ve teknik araçların sağlanması;
orman kaynaklarının sürdürülebilir kullanılması ve yönetilmesi.

•

Bölgelerin sürdürülebilir kalkınması için doğa potansiyelinin bir kısmı olarak biyo
çeşitliliğinin korunması, bakımı ve geri kazanımı - planlanmış faaliyetler Natura 2000
kapsamında koruma alanları ve koruma arazileri ağının geliştirilmesini içerir; koruma arazileri
yönetim planlarının geliştirilmesi/güncelleştirilmesi ve tedbirlerin yerine getirilmesi; Natura 2000
koruma alanları yönetim planlarının geliştirilmesi ve tedbirlerin gerçekleştirilmesi; Natura 2000
ağının habitatlar koruma alanlarında koruma objesi olan doğa habitatları ve türlerin doğa koruma
durumunun saptanması ve haritalanması; doğa habitatları tiplerinin uygun doğa koruma
durumunun bakılması, tehlike altındaki hayvan ve bitki türleri ile ilgili hareket planlarının
geliştirilmesi ve gerçekleştirilmesi; zamanında ve yeterli tedbirlerin alınması amacıyla doğa
habitatları ve türlerinin durumunda veya dağılmasında olası değişimlerinin tespiti; ekosistem
hizmetleri konseptinin ve onların sürdürülebilir ve sosyal dayanılabilen yönetimi hayata
geçirilmesi; orman yangınlarının önlenmesi; orman kaynaklarının sürdürülebilir kullanılması ve
yönetimi;

Öncelik 4 „Doğa kaynaklarının sürdürülebilir yönetilmesiyle birlikte gıda güvenliği ve yüksek
katma değer ürünlerinin üretilmesi amacıyla tarımın geliştirilmesi”
Öncelik altı 4.5 „Doğa kaynaklarının sürdürülebilir kullanılması ve yönetilmesi”, tamamen doğa
kaynaklarının bakılması ve korunmasına yöneliktir. „Orman kaynaklarının bakılması ve muhafaza
edilmesi” etkileşim alanında devlet desteğinin rüzgar ve su erozyonu, çölleşme ve iklim ısınmasının
olumsuz sonuçları ile mücadeleye yönlendirilmesi öngörülür. Sürdürülebilir tarzda kullanılan arazilerin
çoaltılması amacıyla orman yangınlarına karşı önleme tedbirleri alınması teşviki, orman kitlelerinin geri
kazanımı ve fidan dikme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, düşük kaliteli terk edilmiş toprağın ormanlara
dönüştürülmesi, toprak erozyonu azaltılması ve su dengesinin iyileştirilmesi.
Bakanlar Kurulu’nun 19.12.2012 tarihli 47.61 Nolu Protokol ile kabul edilmiş 2013 - 2025 Milli Arazi
Kalkınma Konsepti 21 milli arazinin yapısı, yönetilmesi ve korunması için yön veren ve sektör
21
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politikalarının koordinasyonu ve uzaysal yönlendirilmesi için önkoşulları yaratır. 2012-2022 Milli
Bölgesel Kalkınma Stratejisi ile beraber o ana belgesi ve entegre planlama ve sürdürülebilir uzaysal,
ekonomik ve sosyal kalkınma için uzun zaman beklenen bir alettir. Onun yönleri fonksiyonların
çelişkisiz gerçekleştirilmesi, kaynakların rasyonel kullanılması ve milli uzayın iyi bir organizasyonuna
doğru gider. Konseptte biyo dengesinin muhafaza edilmesi amacıyla şehirleşmemiş doğa arazilerine
özellikle dikkat edilir.
Onlardan bir kısmı orman sektörü kalkınması süreçlerine ilişkisi olan varılması için ilgili önceliklerle 6
stratejik hedef konulmuştur:
1 Nolu “Avrupa Alanına Entegrasyon” Stratejik Hedefi, arazi bağlantılılığı, bölgede ve Avrupa
alanında işbirliği ve bütünleşmeye kavuşulma amacıyla orman, milli ve sınır ötesi ulaştırma, enerji,
şehirci, kültür ve ekolojik koridorlarının geliştirilmesine yöneliktir.
Stratejik hedefe ulaşılması için 1.2. öncelik „ Milli arazide Güney-Doğu Avrupa’daki komşu ülkeleri
ile ortak sınır ötesi ekolojik koridirlara bağlı olan biyolojik doğa dengesi standardı ve Avrupa genelinde
önemli rekreasyon ortamı olarak geniş doğa koruma arazisinin bakılması. “ dır.
“Muhafaza edilmiş doğa ve kültür mirası” 4 Nolu Stratejik Hedefi, biyo çeşitliliğinin bakılması,
uzaysal doğa ve kültür kimliği ve değerlerinin çağdaş yaşama bütünleşmesi için koruma alanları ve
kültür değerlerinden ibaret milli sistemin geliştirilmesine yöneliktir.
Bu Stratejik hedefe varılması için orman sektörüne ilişkili işbu öncelikler konulmuştur:
Öncelik 4.1. Koruma altındaki doğa ve kültür kıymetlerinin ekonomi potansiyelinin etkili korunması ve
akıllı kullanılması yoluyla doğa ve kültür mirasının kimliğinin muhafaza edilmesi;
Öncelik 4.2. Koruma arazileri ve alanlarının payı en düşük seviyede olanbölgelerde Milli Ekolojik
Ağı’nın öğelerinin artırılması ve onun doğa kıymetlerinin korunmasına yönelik sınır ötesi işbirliği
yoluyla Avrupa Ekolojik Ağı’na bağlanması;
Öncelik 4.4. Muhafaza edilmiş geleneksel toprak kullanılması ile yüksek konserve kıymetine sahip
pejzajların önleyici korunması ve insan faaliyeti neticesinde ihlal edilen peyzajların geri kazanılması.
“Spesifik Arazilerin Teşvik Edilmiş Kalkınması” 5 Nolu Stratejik Hedefi, kendi doğa , ekonomi,
sosyal ile kültür kalkınma potansiyelinin muhafaza edilmesi ve kullanılması amacıyla (Kara Deniz kıyı
etrafı, Tuna nehri kıyı etrafı, dağ sınırı ve periferik alanları gibi) spesifik özelliklerine sahip arazilerin
bütünleşmiş yönetilmesi ve teşvik edilmiş kalkınmasına yöneliktir.
Stratejik Hedefe ulaşılması amacıyla orman sektörüne ilişkisi olan işbu öncelikler konulmuştur:
Öncelik 5.3. Sulama topraklarına sahip olan belediyelerde biyo tarımının geliştirilmesi, sertifikalanmış
bölgelerde biyo hayvancılığı, en koruyucu biçimlerinde eko turizmi,(gıda, giyim, ağaç işleme v.s. gibi)
konvansiyonel imalatlar için vergi avantajları yoluyla dağ sınır bölgelerine destek;
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Öncelik 5.5. Sınır ötesi koruma alanlarının oluşturulması ve ortak yönetimi yoluyla dağ sınır
bölgelerinde Avrupa Sürdürülebilir Kalkınma ve Doğa Koruma Yeşil Kavşak Oluşturulması
inisiyatifinin gerçekleştirilmesi;
Öncelik 5.6. İhlal edilmiş arazilerin, ekolojik dengenin ve biyo çeşitliliğinin geri kazanılması, iklim
değişimlerine adaptasyon ve doğa afetleri riskinin azaltılması.
Orman sektörüne gelinceye kadar konseptide bulgar ormanlarının yönetilmesi köy bölgelerinin
cazipliliğinin ve potansiyelinin şu ana kadar tamamen kullanılmamış olduğu istihdam yaratan
faaliyetlerin desteklenmesi için imkanlar sağlayan biyo-ve peyzaj çeşitliliğinin korunması için kilit
etkeni olduğu belirtilir. Bundan başka bulgar orman sektörü rekreasyon ve turizm ortamına ulaşım
sağlarken bir takım diğer sosyal fonksiyonları da yerine getirir. Kereste üretimi yüksek potansiyeli,
kerestecilik sanayisi için elverişli stratejik mevkisi, Bulgaristan’da ve komşu ülkelerinde yüksek kereste
talebi aralarında kereste satışları, av kaynakları, kereste işlemesi ve biyo kütlesi üretilmesi gibi
satışlardan gelirleri sağlayan faaliyetlerin geliştirilmesi için önkoşuldur.
Konseptte gösterilmiş kalkınma ve hareket yönleri şunu içerir:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Yönetim – ormanlaşmış alanların artırılması, ormanların durumunun iyileştirilmesi;
Muhafaza edilmesi – iklim değişimlerine ve antropojenik yüklere adaptasyonu dahil ormanların
dayanıklılığı ve sağlığının iyileştirilmesi;
Yangınlardan koruma – yangınlar riskinin azaltılması ve orman yangınlarının zamanında
keşfedilmesi ve söndürülmesi için önkoşulların sağlanması;
Koruma – ormanların ihlallara karşı korunması için yeni modelin oluşturulması;
Kereste kullanılması – ormanların kereste üretim potansiyelinin kullanılması ve ortam oluşturucu
fonksiyonlarının iyileştirilmesi için norm, teknik ve teknoloji koşulların sağlanmsaı ;
Biyolojik ve peyzaj zenginliği-konserve hadeflerinin orman yönetim uygulamalarına entegre
edilmesi ve ormanların doğaya dost yönetilmesi yoluyla biyo-ve peyzaj çeşitliliğinin öğelerinin
korunması ve geri kazanımı;
Turizm ve rekreasyon – ormanların turistik potansiyelinnin geliştirilmesi ve kullanılması ;
turizmin ormanların yönetilmesi geleneksel faaliyetlerine entegrasyonu;
Sosyal fonksiyonları – sektör istihdamı ve ormanların sosyal avantajlarının artırılması ;
Orman sanayisi – kereste işlemesi ve katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesine yönelik
rekabetçi orman sanayisinin geliştirilmesi;
Keresteli olmayan ürünler ve av çiftlikleri – şifalı bitkiler, mantarlar ve orman meyvelerinin
sürdürülebilir kullanılması için norm ve organizasyon koşullarının yaratılması; av çiftliklerinde
populasyonların durumunun iyileştirilmesi.

Belgede Bulgaristan arazisinin üzerinde sürekli kuraklık ve çölleşme ile belirlenen iklim değişimlerinin
beklenen etkisini gözönünde bulundurarak ormanların iktisadi fonksiyonlarının onların korunması,
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yaprak döken kereste ihracatının sınırlanması ve yaprak döken ormanların geri kazanımına
uymlaştırılmasının lazım olduğu belirtilir.
Bakanlar Kurulu 27.11.2013 tarihli 48.1 Nolu Protokolü ile kabul edilen 2013 – 2020 dönemi
Bulgaristan Cumhuriyeti’nde Orman Sektörü Kalkınması Milli Stratejisi 22, orman sektörünün
uzun süreli ve sürdürülebilir yönetilmesinin sağlanması için devlet politikasının stratejik çerçevelerini
koyan ana belgesidir.
2013-2020 dönemi BCOSKMS, milli mevzuatının şartlarına, 2006-2011 dönemi Bulgaristan’da orman
sektörünün durum analizine ve 2020 dönemine kadar Avrupa ve milli vizyonuna uyumlu olarak orman
sektörünün vizyonu, misyonu, hedefleri ve önceliklerini biçimlendiren entegre belgedir.
2013 – 2020 dönemi Bulgaristan Cumhuriyeti’nde Orman Sektörü Kalkınması Milli Stratejisi’nde
formüle edilmiş orman sektörü kalkınma vizyonu şu: 2020 senesine doğru Bulgaristan yaşayabilir,
verimli ve çok fonksiyonlu ormanlara, sürdürülebilir, yenileşimli ve rekabetçili orman sektörüne,
muhafaza edilmiş biyo çeşitliliğine, orman arazilerinde suların muhafaza edilmiş kalite ve miktarlarına
sahip olacak. Sektör ülkenin ekonomi kalkınmasına destek verip onda çalışanların tam gerçekleşmesine
imkan sağlayacak, iklim değişiminin etkisinin azami şekilde hafifletilmasine katkıda bulunacak ve
sağlıklı çevre tutulmasını garantileyecek.
Belirlenmiş stratejik hedef ve önceliklerin gerçekleştirilmesi için 20 tane somut tedbir ve faaliyet tespit
edilmiştir. 2013 – 2020 dönemi Bulgaristan Cumhuriyeti’nde Orman Sektörü Kalkınması Milli Stratejisi
içinde formüle edilmiş vizyon, stratejik hedefler, öncelikler ve tedbirler 2014-2023 dönemi Orman
Sektörü Kalkınması Stratejik Planı’nın geliştirilmesi için taban oluşturucudur.
Adı geçen norm ve stratejik belgelerden çizilmiş olan Bulgaristan Cumhuriyeti Orman Sektörü
Politikaları Milli Çerçevesi Avrupa ve dünyada ormanların sürdürülebilir ve çok fonksiyonlu
yönetilmesi ile ilgili ana süreçlerini yansıtır. Bu çerçeve işbu belgelerle tamamlanır:
696/24.08.2012 Nolu Bakanlar Kurulu Kararıyla kabul edilen 2012 – 2022 dönemi Bulgaristan
Cumhuriyeti Milli Bölgesel Kalkınma Stratejisi 23, Avrupa genelinde yakınlaşmaya ve akıllı,
sürdürülebilir ve birleştirici büyümeye kavuşulması bağlamında ülke bölgelerinin sürdürülebilir ve
dengeli kalkınmasına ve bölgeler içi ve bölgeler arası farkları/eşitsizliklerin üstesinden geçilmesine
yönelik devlet politikasının stratejik çerçevesini belirleyen ana belgesidir.
2012-2022 Milli Bölgesel Kalkınma Stratejisi orman sektörü kalkınması dahil bölgelerin dengeli
kalkınmasına katkıda bulunan bölge kalkınma politikasının öncelikleri ile sektörel politika ve
stratejilerin arasında uyumu ve karşılıklı tamamlanması için önemli rol oynamaktadır.
2012-2022 dönemi Bölgesel Kalkınma Viztyonu bu istikamette formüle edilmiştir:
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Bulgaristan bölgeleri – yaşamaya cazip, sürdürülebilir büyüme, istihdam yaratılması, iş ve turizm için
potansiyelini etkili bir şekilde kullanan, muhafaza edilmiş doğa ve kültür mirası ile.
Orman sektörü faaliyetlerinin gerçekleştirilmesine dolaysız ilişkisine 2012-2023 dönemi Bölgesel
Kalkınma milli Programı’nın Bölgelerin Kendi Potansiyelinin Geliştirilmesi ve Çevre Korunması
Yoluyla Avrupa, Milli ve Bölgeler İçi Planında Ekonomi Yakınlaşması Stratejik Hedefi 1 sahiptir.
Stratejik hedef 1-e ait „Altyapısının geliştirilmesi ve çevre korunması” 1.3 Nolu Önceliği enrji
verimliliği iyileştirilmesine yönelik tedbirlerin alınmasının yanı sıra çevre koruma altyapısının inşası ve
modernizasyonu yoluyla çevre üzerinde olumsuz etkilerin azaltılması ve kaynakların daha etkili
kullanılmasına yöneliktir.
Önceliğin 4 nolu spesifik hedefi olarak „ Bölgelerin sürdürülebilir kalkınması için doğa
potansiyelinden bir kısmı olarak biyo çeşitliliğinin korunması, bakılması ve geri kazanımı”
içerilmiştir.Bu hedefle ilgili faaliyetler koruma arazileri yönetim planlarının geliştirilmesi ve
güncelleştirilmesi ve tedbirlerin yerine getirilmesinin yanı sıra Natura 2000 çerçevesinde koruma
alanları yönetim planlarının giliştirilmesi ve tedbirlerin yerine getirilmesini içermektedir. Bütn
faaliyetin önemli bir kısmı Natura 2000 alanlarında koruma altındaki habitatlar ve türlerin haritalanması,
doğa habitatlarının elverişli doğa koruma durumunun desteklenmesi, doğa koruma tedbirlerinin teşvik
edilmesi amacıyla değişimler tespitine yönelik denetim sağlanmasıdır. Habitatlar ve türlerin korunması,
bakılması ve geri kazanımının olduğu gibi tehlike altındaki hayvan ve bitki türlerine yönelik planların
geliştirilmesi öngörülmektedir.
„Doğa risklerinin önlenmesi” 5 Nolu Spesifik Hedefi iklim değişimlerine adaptasyonu ve doğa
risklerinin normal seviyelerine kadar azaltılması sağlayan faaliyetlerin planlanması yoluyla bulgar
bölgelerinin uzun vadeli planda kalkınması ve ekonomik ve sosayal dayanıklılığının sağlanmasına
yöneliktir.
Gerçeklştirilmesi öngörüldüğü faaliyetler meydana gelen seller, yangınlar, heyelan
süreçlerinin aktiv hale gelmeleri tehlikelerine karşı erken uyarı sistemlerinin kurulmasına nehir yatakları
temizlenmesi ve koruma tesislerinin inşa edilmesine v.s. yöneliktir.
Bakanlar Kurulu 09 Mart 2011 tarihli 133 Nolu Kararla kabul edilmiş Bulgaristan 2020 yılına kadar
Enerji Stratejisi.
Enerji stratejisinin ana yönleri işbu beş istikamete kadar indirilebilir: enerji tedarikleri güvenliğinin
garantilenmesi; yenilenebilen enerji hedeflerine ulaşılması; enerji verimliliğinin artırılması; rekabetçi
enerji piyasasının geliştirilmesi ve enerji ihtiyaçlarının karşılanması ve tüketici menfaatlerinin
korunmasına yönelik politikanın yürütülmesi. .
Önemli yerel tükenmez kaynaklar olarak yenilenebilir enerji kaynakları milli enerji politikasının
önceliği olarak netilendirilmiştir. 2020 senesinden sonra ülkede son brüt enerji tüketiminde yenilenebilir
enerji kaynaklarının 16% payından fazlasına ulaşması için hem su potansiyeli hem de temiz enerjinin
diğer kaynaklarının (rüzgar, güneş, jeotermal sular v.s.) kullanılması öngörülür. Bu bağlamda katı biyo
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kütlesinin olduğu gibi biyo gazı ve akar yakıtları üretilmesinin kaynakları olan ülkede mevcut orman
kaynakları ve gelişmiş ormancılığın önemi vurgulanır.
Bu münasebetle 2013-2020 Bulgaristan Cumhuriyeti Orman Sektörü Kalkınma Stratejisi ağaç biyo
kütlesinden enrji üretimi olanaklarının araştırılması ve enerji amaçlarına yönelik orman biyo kütlesinin
sürdürülebilir üretilmesi ve tüketilmesi için Milli Şema’nın geliştirilmesini öngörmektedir.
Bulgaristan Cumhuriyeti 2020 yılına kadar enerji stratejisi yenilenebilir enerji kaynaklarının
geliştirilmesi, ormansızlaşma önleme tedbirleri, ormanlaştırma artırılması ve yeniden ormanlaştırma v.s.
gibi sera gazları emisyonlarının azaltılmasına yönelik ekolojik projelerin finanse edilmesiyle bağlantılı
sera gazları azaltma politikalarını da öngörmektedir.
Bakanlar Kurulu 06.04.1998 tarihli 15.3 Nolu Protokolü ile kabul edilen Biyo Çeşitliliği Koruma Milli
Stratejisi 24’nin hedefi biyo çeşitliliği kaybının sınırlandırılmasının yanı sıra ülkede biyo çeşitliliğinin
sürdürülebilir yönetilmesi ve geri kazanılmasıdır.
Belge Bulgaristan’da zengin biyo çeşitliliği hakkında bilgi verip korunmasının önünde esas tehlikeleri
gösterir. Onlara dayanarak siyasi ve idari dahil onlardan her biri için bir takım tavsiyelerde bulunan 12
hareket alanını içeren biyo çeşitliliği koruma bütünsel programı geliştirilmiştir.
Stratejide ormanlara ve onların önemine ( kereste ve kereste olmayan orman kaynaklarının kullanılması
dahil) dikkat edilir.
Bakanlar Kurulu 01.06.2012 tarihli 439 Nolu Kararı ile kabul edilen 2013-2020 dönemi İklim
Değişimi ile ilgili Üçüncü Milli Hareket Planı 25 bütün sektörlerde sera gazlarının azaltılma tedbirleri
öngörmektedir. Bu tedbirler iklim değişimi ile ilgili ülke politikası ve milli ekonominin emisyon
azaltma potansiyeline uyumlaştırılmıştır.
İklim Değişimi ile ilgili Üçüncü Milli Hareket Planı’nın hedeflerine ulaşılması amacıyla „Toprak
kullanılması, toprak kullanılmasında değişim ve ormancılık“ sektörü için karbon dengesi yönetimi için
birkaç tanınmış yaklaşımı birleştiren 4 öncelik ekseninde gruplaşmış 16 tedbir geliştirilmiştir.
Birinci öncelik ekseninde sera gazlarının soğurtulmasının artırılmasına yönelik birleştirilmiş tedbirler
var. Bu bağlamda gerekli tedbirler ormanlar, meralar, çayırlar gibi sera gazları soğurcusu olan toprak
kullanma kategorilerinin arazilerinin artırılmasına bağlantılı olduğu gibi biyo kütlesinin artırılması
amacıyla onların sürdürülebilir bakılmasına yöneliktir.
Şehirleşmiş arazilerde yeşil alanların artırılması karbon dengesi üzerinde aynı şekilde olumlu etkisi olan
bir tedbirdir.
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Başka bir tedbirler grubu ormanlarda karbon yedeklerinin korunmasına yöneliktir. Bu öncelik ekseninde
esas olarak ormanların karbon tankı olarak durumunun bakılması ve iyileştirilmesine yönelik faaliyetler
öngörülmiştür.
Üçüncü öncelik ekseninde ormanların karbon tutma kapasitesinin artırılması ile ilgili tedbirler
bulunmaktadır. Ülkede orman kaynağının artırılması ve karbon soğurcusu olarak durumu ve
potansiyelinin iyileştirilmesine yönelik idari düzenleyici ve finansman tedbirleri öngörülmektedir.
Sonuncu öncelik ekseninde diğer yenilenemez ve yüksek enerjili karbon maddelerinin yerine
kullanılmasının genişletilmesi yoluyla ağaç ürünlerinde uzun vadeli karbon tutulmasına yönelik
tedbirler içerilmiştir. Buna toplumun bilgilendirilmesi ve ilgilendirilmesi yoluyla ulaşılabilir.
2014-2020 dönemi Afetler Riski Azaltma Stratejisi’nin 26 ana hedefi Bulgaristan’da doğa ve insan
faaliyeti sonucunda meydana gelen afetler neticesinde insan sağlığı, sosyo-ekonomi faaliyeti, çevre ve
kültür mirası üzerindeki olumsuz etkilerinin önlenmesi ve azaltılmasıdır.
В Afetler Riski Azaltma Stratejisi’nde konulmuş hedeflere ulaşılması için dört ana önceliği
belirlenmiştir:
•

Afetler riski azaltılması amacıyla sürdürülebilir milli politika izlenmesi ve stabil hukuki ve
kurumsal çerçevenin sağlanması.

•

Afetler risklerinin bireyselleştirilmesi, değerlendirilmesi ve denetlenmesi, afetler için etkili milli
öngörme, denetleme, erken uyarı ve bilgilendirme sistemlerinin bulundurulması ve genişletilmesi.

•

Tecrübe , eğitim, bilim araşştırmaları ve yenileşimlerin kullanılması yoluyla toplumda ve
yönetimin bütün seviyelerinde afetlerden korunma kültürünün inşa edilmesi.

•

Önemli risk etkenlerinin azaltılması ve afetler sırasında yönetimin bütün seviyelerinde etkili tepki
hazırlığının artırılması.

Orman yangınları ülkemiz için esas ve gerçekten bulunan afetler olarak gösterilmiş, fakat kar düşerleri,
kar kırılmaları, buz kırılmaları v.s. gibi diğer “ormansal” alanlar gözönünde alınmamıştır.
Bakanlar Kurulu taraf ından 04.06.2014 tarihinde kabul edilmiş Bulgaristan Cumhuriyetinde 20142030 dönemi Turizmin Sürdürülebilir Kalkınma Stratejisi Bulgaristan’ın Orta ve Doğu Avrupa’da
önde gelen beş destinasyon arasında lider yeri almasını öngörmektedir.Ülkemiz kolayca tanınabilen
milli kimliği ve muhafaza edilmiş kültür ve doğaya sahip bütün senede tercih edilen turistik destinasyon
olmalı. Belge, planlama, yatırımlar, iç turizmi, araştırmalar, hizmetlerin verilmesi, ulaştırma ve
altyapısının iyileştirilmesi, turizmde çalışan personelin mesleki yetkileri ile eğitim seviyesi, turistik
ürünün çeşitlendirilmesi, mevcut turistik alanlarının geri kazanımı ve bakılması.
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Turizmin 2014-2030 döneminde kalkınmasının ana hedefi turizmin sürdürülebilir kalkınması için piyasa
şartları ve tüketici beklentilerine uygun olarak mevcut doğa ve antropojenik kaynaklarının optimum
kullanılması yoluyla Bulgaristan turist sektörünün rekabet gücü ve performansının dayatılmasıdır.
Yeni Belge turistik potansiyeli ile bölgelerin cazipliğini ve onların balneo (medikal spa), spa ve welnes,
kültür (tarihi, arkeolojik, etnografik ve hac olmak üzere bütün çeşitlerinde), eko-ve köy turizmi, macera,
kongre, av, golf, şarap, gurme v.s. turizm çeşitlerinin sundukları olanakları vurgulamaktadır.
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X.

TÜRKİYE’DE ÇEVRE KORUMA VE ORMANCILIK KALKINMA POLİTİKALARI

26.08.2014 tarihinde kabul edilmiş Türkiye’nin (2014-2020) Gösterge Stratejisi AB’nin 2014-2020
dönemi mali yardımınn esas öncliklerini belirlemektedir. Katılım öncesi yardım enstrümanı (İPA II)
ülkenin AB üyeliği şartlarını karşılamak için hazırlanmasına yönelik esas mali enstrümanı olur.
Öncelikli alanlar arasında tarım ve ormancılık olur – mevzuat, planlama belgelerinin geliştirilmesi v.s.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından geliştirilmiş 2011-2023 döneminde İklim Değişimleri Milli
Planı öncelik olarak orman sektörünü belirlemektedir. Bu belgeye göre Türkiye’de 2008 yılında toplam
orman alanı 21.36 milyon hektardır. Yılda 37,41 milyon metre küp artışı ile bu alanın toplam ağaç
yedekleri 1 368 milyon metre küptür. Türkiye’de orman kaynaklarının birinci milli envanteri 1972
yılında hazırlanmıştır. Bu liste 2004 senesine kadar güncenleşmemiştir. 32 yıl zarfında orman alanınada
5%, ağaç yedeklerinde 35% ve mevcut yıllık artış hacminde 29% artışı görülmektedir. Bu eğilimin
sebepleri köy bölgelerinden şehir bölgelerine doğru migrasyon, otlama neticesinde meydana gelen
zararların azaltılması, yamaçlar ve sarp bölgelerde ağaç kesme yasağı, ormancılık işletmesinin
sürdürülebilir yönetimi kriterleri ve göstergeleri temelinde açık alanlar ve koşulları uygun olmayan
alanların ormanlaştırılması, eski ve seyrek orman alanlarının verimliliği ve büyüme potansiyeli yüksek
olan dikimlerle değiştirilmesi. (Asan,2008).
Türkiye (2014-2020) Gösterge Stratejisi uyarınca çabukça değişen şartlarının yanı sıra 300 farklı kanun
normu ile ekolojik politika AB katılma süreci önünde en kompleksli ve pahalı meydan okumalarından
biridir. Onun tamamen gerçekleştirilmesi için takriben 60 milyar avro gerekecek. Türkiye kendi iklim
geğişimi politikalarını AB’in ilgili politikalarına uymlaştırmalı. Uluslararası seviyede Türkiye’de özel
koşullar BM İkli Değişimleri Çerçeve Konvansiyonu uyarınca tanınmıştır. Türkiye şu ana kadar önünde
sera gazları emisyonlarını azaltma hedefini koymamış sera gazları emisyonlarının en büyük
üreticilerinden biridir. İkli Değişimi Değerlendirme Hükümetarası Grubu’na göre Türkiye tarım imalatı,
su bulunması, doğa kaynakları, ekosistemler, kamu sağlığı riskleri ve bunlardan meydana gelen geçim
zararları ile iklim değişimlerinin etkilerine en büyük ölçüde maruz kalan bölgelerden birinde bulunur.
Bundan başka sık sık rastlanan depremler, su taşkınları, heyelanları, çığlar ve yangınlarla Türkiye
afetlere de maruz kalır. Buna ek olarak su-ve meteoroloji afetlerinin büyümesi görülmektedir. Yerleşim
merkezlerinin de madur kalması şehir ortamının sürdürülebilir olmayan kalkınmasını keskinleştirir. Bu
koşullara adaptasyonu için Türkiye sürdürülebilirliği kurmalı, afetler risiki yönetimi ve olağanüstü
durumlarda reaksyion kapasitesini iyileştirmeli, şehirleştirme sürdürülebilir uygulamaları geliştirmeli.
Bu sektördeki görüşmeler bölge politikasının 22-inci bölümüne ilintisi ile 27-inci bölümünün kanun
normlarına bağlıdır. Türkiye şu ana kadar kendi mevzuatını AB hükümlerine uygun yapmasını
gerektiren 27-inci bölümün kapatılma göstergelerini yerine getirmemiştir. Türkiye, AB şartlarının
katılma tarihinden itibaren yerine getirileceklerini garantileyecek kapasitesini kurup idari yapıları inşa
etmeli. Bu münasebetle ve göstergelere uyulması amacıyla, yani normların uygulanması için yatırımlar
içme suyu tedarikleri, atık suların arıtılması ve katı atıkların yönetilmesinde olağanüstü gereklidir.
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Bu sektörde lider kurumu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı dır. Buna rağmen Ormanlar ve Su Bakanlığı
sular, biyo çeşitliliği ve çevre üzerinde ısrarlıdır. Baş bakana bağlı olan Afet ve Kazalar Yönetimi
Bölümü afetler riskinin azaltılmasından sorumlu olup afetler riski azaltılması milli platformunun odak
noktasıdır. Türkiye’nin 2006 Milli Çevre Stratejisi AB’in ilgili direktiflerinin uygulanması ve
aktarılması ile ilgili iş planı ve masraflarını saptayıp önemli yatırımlar önündeki şartlara cevap vermesi
için mali planı içerir. Aynı öncelikler 10-uncu Milli Kalkınma Planı içinde konulmuştur. Türkiye’nin
çevre alanında diğer ana stratejileri şu: (2013 - 2017) Stratejik Ekolojik Değerlendirme Araştırılması ve
Bütün Sektörlerde Uygulanması Stratejik Planı; (2007 - 2017) Doğa Koruması için Biyo Çeşitliliği Milli
Plan Stratejisi; (2010 - 2020) İklim Değşimi Milli Stratejisi; (2011 - 2023) İklim Değişimleri
Hafifletilmesi ve Adaptasyona yönelik İklim Değişimleri Milli Plan Tarifesi
Bu sektörün esas hedefi çevre korumasının iyileştirilmesi, iklim değişimi meydan okumasının
üstesinden gelinmesi ve çevre ve iklim değişimi alanında Türkiye’nin mevzuatının AB mevzuatına
uyumlaştırılmasında ilerleme keydedilmesi yoluyla vatandaşların yaşam kalitesinin iyileştirilmesi.
Beklenen neticeler şu:
•

Avrupa standartları uyarınca hüfusun içme suyu tedarikleri için iyileştirilmiş altyapısı, atık
sularının arıtılması ve katı atıkların yönetiminden faydalanması;

•

iklim, hava kalitesi, sivil koruma, deniz çevresi, sektörarası mevzuatı, çevre koruması
faaliyetlerinde yasama reformu ve kapasite kurulması;

•

Ekonomi ve altyapısının hasas sektörlerde iklim değişimlerine karşı dayanıklılığı artırma politikalarının
geliştirilme, denetlenme ve uygulanma kapasitesinin iyileştirilmesi.

Bu neticelere ulaştıran faaliyetler şunu içermektedir:

Mevzuatın uyumlaştırılmasına gelince çevre (yatay mevzuat, hava, su, atıklar, doğa kalitesi, topraklar
koruması, kimyasal, endüstri kirlemesi, risk yönetimi ve sivil koruma) ve iklim (emisyonlar ticareti,
denetim ve raporlama, ozon tabakasının flor sera gazlarından korunması, yakıtların kalitesi ve AB’ye
uyumlaştırma stratejisini içeren diğerler) Teknik Yardım (TY) üzerinden karşılanmalı ve lazımsa yan
yapılması için karşılıksız tedarikler ve inşaat.
Milli, bölgesel ve yerel seviyede yatay mevzuatla ilgili kapasite kurma tedbirleri ve ilgili AB
mevzuatına uyumlaştırılması ve özellikle Çevre Üzerinde Etki Değerlendirmesi (ÇÜED) ve Stratejik
Ekoloji Değerlendirmesi (SED) (sınır ötesi soruları dahil) planlanmış faaliyetlerin odağında bulunacak.
Sular alanında öngörülmüş faaliyetler Türkiye’nin mevzuatı ilgili AB mevzuatına uyumlaştırılmasına
yöneliktir. Sular Çerçeve Direktifi (SÇD) ve Seller Direktifi uyarınca nehir havuzları yönetim planları
ve seller riski yönetim planlarının hazırlanması ve iklim değişimlerine adaptasyon yatırımları
öngörülmektedir. Uluslararası havuzlar için komşu üye ülkeleri ile işbirliği gerekir. Onun neticesi
direktiflerin gerektirdiği ortak planlarıdır. Altyapı yatırımlarına yol açan AB sular politikalarına gelince
hareketler genel olarak içme suyu tedarikleri ve atık sularının arıtılması hizmetlerinin iyileştirilmesini
destekleyecek. Su objelerinin (nehirler, göller gibi) ve statüsünün bozulmasına (mesela su enerjisi,
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seller, su muhafazası ile ilgili barajlar gibi büyük yapısal projeler) son neticesinde SÇD şartları
kapsamında değerlendirilecek.
Bu aynı şekilde Sular Çerçeve Direktifi (SÇD) şartı olunca su
standartlarının iyileştirilmesi amacıyla nehirler ve göller üzerindeki etkisinin azaltılması lazım olan
mevcut altyapı için de geçerlidir.
Atıklar alanında Atıklar Çerçeve Direktifi’ne uygun geri dönüştürülmüş atıklarının miktarı artırılmasına,
depoya giren biyo bozulur atıkların azaltılmasına ve final bertaraf edilmesinin iyileştirilmesine yönelik
altyapı yatırımları dahil öngörülmüştür. İlke olarak atıklar yatırımları depolamanın koordine edildiği
atık yönetimi planının bulunduğu yerde anlaşmaya alınacak.
Bundan başka 27-inci bölümle doğrudan ilgili olağanüstü faaliyetler desteklenecek. Onlar şu alanlar
üzerinde girişimleri kapsayacak: 1) sivil koruma: Türkiye’nin AB ile işbirliğinin destklenmesinin
olduğu gibi olağanüstü hallerde reaksiyon ve afetler riski yönetimi kurumsal kapasitesi güçlendirilmesi
için; 2) hava kalitesi: Direktif 9 Milli Emisyon Tavanı (MET) uyarınca bölge istasyonları kurulması
desteği ve denetime yatırımlar; ve 3) çevre koruması: sağlık ve ekosistemlerin biyo çeşitliliği alanında
teknik yardımla ve Natura 2000 objeleri ile koruma alanları altyapısına yatırımlar. Hassas doğa
objelerinin dayanıklılığının iyileştirilmesi, topraklar bozulmasının azaltılması ve sürdürülebilir
şehirleşmenin desteklenmesi istikametinde çalışılacak.
İklim değişimleri hafifletilmesi alanında faaliyetler iklim ve enerji ile ilgili AB 2030 beklenen çerçeve
uyarınca Türkiye’de düşük seviyeli karbon ekonomisine geçiş kapasitenin iyileştirilmesi ve hafifletme
politikaları tasarlama, gerçekleştirme ve denetleme kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik
olacaklar. Özel önem şehir/yerel seviyesinde dahil İklim Değişimleri Milli Plan Tarifesi’nde belirlenen
sera gazları emisyonlarının azaltılması ile ilgili faaliyetlere verilecek. İklim değişimlerine adaptasyon
alanında faaliyetler ekonominin hassas sektörlerinde iklim değişimlerine karşı dayanıklılığın
artırılmasına elverişli olan yerel ve ulusal seviyede özel sektörün katılması ile kurumsal
kapasitenin inşası üzerinde yoğunlaşacak.
Bu hassas ekonomi sektörleri arasında orman sektörü de bulunur. Devlet mülkiyeti ormanların
planlanmasında yansımıştır. Kanunlar ormanların planlanma görevini devlete verir. “Ormanların
yönetim planlarının hazırlanması, uygulanması, kontrolü ve yeniden gözden geçirilmesi” isimli
Düzenleme ormancılığın planlaması için ana çerçevesini sunar. Bu Düzenleme ormanları yönetim
planlarının hazırlanmasını gerektirip planlama sürecinde sürdürülebilirliği, ekonomi, üretkenliği, çok
kere kullanımı, koruma ve estetik hedefleri gözönünde bulundurur. Buna rağmen ormanları koruma
hariç bütün işletmelerin ormanları koruma hedefleri azami kereste miktarlarının üretilmesine bağlıdır.
Bunun için ormanların envanteri aynı şekilde kereste üretilmesine yöneliktir. Envanter planlama
biriminin alanı, hacmi ve büyümesinin üzerinde odaklanmıştır. Ormancılığın planlanmasının kanun ve
kanun altı norm belgelerine dayandığına rağmen örneğin habitatları ile ilgili yönetime sorunları yaratan
bilgi yetersizliği, planlama ve ekonomi analizleri sırasında seçenek yokluğu, coğrafya bilgiler sistemleri,
dijitalleşmiş ve haritalaşmış orman değerleri kullanılmaz, yönetim hedefleri ile ilgili çevik rotasyon
dönemi belirlenmez v.s. (Başkent, 2002).
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Kurumsal çerçeve
Devlet Türkiye’de ormanların 99,9%-una sahiptir. Ormanlar Bakanlığı (OB) Türkiye’de bütün
ormanların korunması, geri kazanılması, planlanması, yönetilmesi ve kullanılması sorumlusudur.
Ormanların Genel Müdürlüğü (OGM) bu faaliyetlerden çoğu yerine getirir. Üç Ormancılık Merkez
Ajansı var; Milli Parklar, Av ve yabani hayvanlar, Ormanlaşma, Erozyonla mücadele, Ormanlar ve köy
bölgeleri müdürlükleri hazır bulunur. Kurumsal çerçevede bazı problemler var. OGM ve geri kalan üç
ajans farklı biçimde tertiplenmiştir. Bu durum sektörde gereksiz masraflara ve koordinasyon sorunlarına
yol açar. Bundan başka sektörde ciddi algılama sorunu var. Sektör kurumları ve personeli ormancılığa
sıkı ihtisaslanmış faaliyet bakışındadır. Bu gidişle özellikle ekolojik kaynaklar başta olmak üzere orman
kaynaklarının kullanılması ile ilgili bazı faaliyetler ormancılığın bir kısmı olarak algılanmaz. Aynı
şekilde ormancılık esasen biyoloji ve ekonomi bağlamında algılanıp sosyal etkileri önemsizleştirilir.
(Geray 1993).
Kanuni çerçeve
Ana yasası ve 6831 Nolu Ormanlar Kanunu ana hukuk çerçevesidir. Ormanların sürdürülebilirliği ve
ormanlar ile toplumun arasındaki ilişkiler Anayasa ve bir takım diğer türk kanunlarında düzenlenmiştir.
Anayasa’da böyle yönlendirmeler var: "ormanların kullanılması ve korunması ile ilgili toplum-devlet
ilişkilerinin iyileştirilmesinin olduğu gibi ormanların ve bütünlüğünün korunması amacıyla ormanlarda
ve içinde oturan kişilerin geliştirilmesi için tedbirler alınacak ". Ormanların sürdürülebilir yönetimi için
anayasa temelleri var. Buna rağmen Anayasa ve Ormanlar Kanunu ormanların sürdürülebilir yönetimini
engelleyebilir. Mesela: 2/B’de olduğu gibi ormanların hukuk statüsünden bazı öğelerinin bertaraf
edilmesi beyannamesi gibi. 1950-1997 yılları arasında ormanların azaltılmasının sebeplerinden arasında
birinciliği hukuki anlaşmalar tutuyor. (Çadlar,1998).
Bilgiler kaynağı: http://www.fao.org.
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XI. STRATEJİK HEDEFLER
Ormansızlaşma ve Toprak Erozyonu Önlenmesi Ortak Planı /OTEÖOP/ hedef alanında orman fonu
korunması politikalarının gerçekleştirilmesi çerçevesini koyan sınır ötesi belgesidir. Planın
gerçekleştirilmesi için stratejik hedefler, operasyonel hedefler ve hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik
faaliyetler ve sorumlu kurumlar.
XI.1. Stratejik hedefler
Stratejik hedef 1. Ormanların ekolojik fonksiyonu ile uzun vadeli maddi faydaları ve hizmetleri
sunma yeteneği arasında optimum dengenin sağlanması yoluyla Istranca dağlarında orman
fonunun sürdürülebilir kalkınmasının sağlanması.
İlintili öncelikler:
Öncelik 1. İklim dğişimleri ve toprak erozyonu sonuçlarının hafifletilmesine yardımcı olan yaşayabilir,
verimli ve çok fonksiyonlu orman ekosistemlerinin bakımı.
Öncelik 2. Orman alanlarında biyo ve peyzaj çeşitliliğinin korunması, geri kazanılması ve bakımı.
Stratejik hedef 2. Bölgede ekonomi büyümesi ve sürdürülebilir bölgesel kalkınma sağlanmasında
ormanların rolünün artırılması .
İlintili öncelikler:
Öncelik 1. Orman arazilerinde biyo ve peyzaj çeşitliliğinin korunması, geri kazanılması ve bakımı.
Öncelik 2. Bölgede orman sektörünün yaşayabilirliği ve rekabet gücü artırılması.
Öncelik 3. Bölgede yeşil ekonomi kalkınması için orman sektörünün potansiyelinin kullanılması.
Stratejik hedef 3. Orman sektörünün yeşil ekonomide payının artırılması .
İlintili öncelikler:
Öncelik 1. İklim değişimleri ve toprak erozyonu sonuçlarının hafifletilmesine katkıda bulunacak
yaşayabilir, verimli ve çok fonksiyonlu orman ekosistemlerinin bakımı;
Öncelik 2. Istranca2nın orman arazilerinde biyo ve peyzaj çeşitliliğinin korunması, geri kazanılması ve
bakımı ;
Öncelik 3. Orman sektörünün yaşayabilirliği ve rekabet gücü artırılması.
XI. 2. Operasyonel hedefler:
Stratejik hedefler ve önceliklerin gerçekleştirilmesi için 10 tane operasyonel hedef formüle edilmiştir:
Operasyonel hedef 1 „Orman arazilerinde ormanların yüzölçüsü, ağaç yedekleri ve karbon
yedeklerinin artırılması”
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Hedef aynı zamanda Bulgaristan Cumhuriyeti’nde 2013-2020 dönemi Bulgaristan Cumhuriyeti Orman
Sektörü Kalkınma Milli Stratejisi’nin 1.1 Nolu Tedbiri ve Türkiye Cumhuriyeti’nin düzenlemeleri
uyarınca kereste ve kereste ürünlerinin sürdürülebilir yıllık verimi gerçekleştirilirken Istranca’nın
ormanlaştırılmış yüzölçüsünün artırılması, ağaçlar ve karbon yedeklerinin bakımı ve yükseltilmesidir
Operasyonel hedef 2 „Ormanlar yönetilmesi iyileştirilmesi”
Hedef, 2013-2020 dönemi Bulgaristan Cumhuriyeti Orman Sektörü Kalkınma Milli Stratejisi’nin 1.2
Nolu Tedbiri ve Türkiye Cumhuriyeti’nin düzenlemeleri uyarınca yaşayabilir ve çok fonksiyonlu orman
ekosistemlerinin yaratılması ve bakılmasına yönelik gerekli faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli
şartların oluşturulmasına, ıstranca ormanlarının verimliliğinin artırılması, hastalıklara, zararlılara, doğa
afetlerine ve diğer biyotik ve abiyotik etkenlere karşı dayanıklılığının iyileştirilmesine yöneliktir.
Operasyonel hedef 3 „Orman yangınları önlenme ve ormanlarda kanun dışı faaliyetlerle
mücadelenin performansnın artırılması ”
Hedef 2013-2020 dönemi Bulgaristan Cumhuriyeti Orman Sektörü Kalkınma Milli Stratejisi’nin 1.2
Nolu Tedbiri ve Türkiye Cumhuriyeti’nin düzenlemeleri uyarınca Istranca’da orman yangınları
onlenmesi performansının yükseltilmesi ve ormanların ve avın korunması sisteminin optimum
seviyesine getirilmesine yöneliktir.
Operasyonel hedef 4 „Orman arazilerinde biyo ve peyzaj çeşitliliğinin korunmasına bağlantılı
planlama ve faaliyetler gerçekleştirme sisteminin iyileştirilmesi”
Hedef 2013-2020 dönemi Bulgaristan Cumhuriyeti Orman Sektörü Kalkınma Milli Stratejisi’nin 2.1
Nolu Tedbiri ve Türkiye Cumhuriyeti’nin düzenlemeleri uyarınca orman arazilerinin sürdürülebilir
kalkınması doğa potansiyelinden bir kısmı olarak Istranca’da biyo çeşitliliğinin korunması, geri
kazanılması ve bakılmasına ilintili faaliyetlerin planlanması ve gerçekleştirlmesine yöneliktir.
Operasyonel hedef 5 “Natura 2000 ağı kapsamındaki koruma alanlarında ormanların yönetilmesinin
iyileştirilmesi için mali mekanizmaların faaliyetinin genişletilmesi yoluyla dahil koruma alanları
ağının geliştirilmesi.”
Hedef 2013-2020 dönemi Bulgaristan Cumhuriyeti Orman Sektörü Kalkınma Milli Stratejisi’nin 2.2
Nolu Tedbiri ve Türkiye Cumhuriyeti’nin düzenlemeleri uyarınca Natura 2000 koruma alanları ve
arazileri ağının bakılması ve geliştirilmesi ve yönetilmesinin iyileştirilmesine yöneliktir.
Operasyonel hedef 6 „Istranca dağlarında orman genetik kaynaklarını koruma sisteminin bakılması
ve geliştirilmesi”
Hedef 2013-2020 dönemi Bulgaristan Cumhuriyeti Orman Sektörü Kalkınma Milli Stratejisi’nin 2.3
Nolu Tedbiri ve Türkiye Cumhuriyeti’nin düzenlemeleri uyarınca bölgede özel devlet birimlerinin
orman tohum üretim üssünün kaynaklarının onaylanma, kaydedilme ve iptali ile ilgili faaliyetlerinin
performansının artırılmasına, orman üreme maddelerinin toplanması ve verimi, onların
kalitelendirilmesi, ticareti ve ithalatına yöneliktir.
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Operasyonel hedef 7 „Biyo çeşitliliğinin korunması ve orman ekosistemlerin sürdürülebilir
kalkınması amacıyla av hayvanları ve balık popülasyonlarının iyileştirilmesi ve artırılması ”
Hedef 2013-2020 dönemi Bulgaristan Cumhuriyeti Orman Sektörü Kalkınma Milli Stratejisi’nin 2.4
Nolu Tedbiri ve Türkiye Cumhuriyeti’nin düzenlemeleri uyarınca insanlar ile ormanlar ile av hayvanları
arasında gerekli simbiyozun sağlanması için oluşturulmuş ilgili normatif, kurumsal, organizasyönel,
bilimsel ve saire koşulların temelinde Istranca’da av hayvanları ve balık popülasyonlarının
iyileştirilmesi ve artırılmasına yöneliktir.
Operasyonel hedef 8 „Orman arazilerinde faaliyetlerin sürdürülebilir planlanmasının sağlanması”
Hedef 2013-2020 dönemi Bulgaristan Cumhuriyeti Orman Sektörü Kalkınma Milli Stratejisi’nin 3.1
Nolu Tedbiri ve Türkiye Cumhuriyeti’nin düzenlemeleri uyarınca orman arazilerinin komple, entegre ve
sürdürülebilir kalkınması sağlayacak koruma alanları için milli stratejik belgeleri, orman arazileri
kalkınmasına yönelik il planları, ormancılık plan ve programları ve koruma arazileri yönetim planları
yoluyla Istranca’da orman planlamasının iyileştirilmesine yöneliktir.
Operasyonel hedef 9 „Orman sahipleri dernekleri oluşturulmasının ve orman sektöründe kamu-özel
partnerliğinin teşvik edilmesi ”
Hedef 2013-2020 dönemi Bulgaristan Cumhuriyeti Orman Sektörü Kalkınma Milli Stratejisi’nin 3.3
Nolu Tedbiri ve Türkiye Cumhuriyeti’nin düzenlemeleri uyarınca Istranca arazisinde devlet mülkiyeti
olmayan orman arazilerinde ormancılığın sürdürülebilir kalkınması için gerekli koşulların sağlanmasına
yöneliktir.
Operasyonel hedef 10 „Avrupa fon ve programlarının
benimsenmesi”

mali araçlarının etkili bir şekilde

Hedef 2013-2020 dönemi Bulgaristan Cumhuriyeti Orman Sektörü Kalkınma Milli Stratejisi’nin 3.4
Nolu Tedbiri ve Türkiye Cumhuriyeti’nin düzenlemeleri uyarınca Avrupa fon ve programlarının mali
araçlarının etkili bir şekilde kullanılması için önkoşulların sağlanmasına ve Avrupa ve uluslararası
partnerlerinin güveni kuvvetlendirilmesi.
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XII.

FAALİYETLER

Stratejik
hedef
(SH)

Operasyonel
hedef (OH)

SH 1, SH
2

OH 1 Orman
arazilerinde
ormanların
yüzölçüsü,
ağaçlar
yedekleri ve
karbon
yedeklerinin
artırılması

Faaliyetler

1.1. „Toprak kullanılması, Toprak
kullanılmasında
değişim
ve
ormancılık” sektörüne yönelik 20132020 Üçüncü İDMHP tedbirlerinin
aşağıda sıralandığı gibi yerine
getirilmesi ve tamamlanması:
Orman
„ormanlaştırılma
ormanlaşmamış
benimsenmesi”;

arazilerinde
amacıyla
alanın

Bütçe/
finansman
kaynakları

Gerçek
leştirm
e
süreler
i

Beklenen neticeleri

Bulgaristan
Cumhuriyet
Bütçesi

2023

Bölgede
orman
kaynaklarının artırılması,
durumunun
iyileştirilmesi,
karbon
soğurcusu
olarak
potansiyelinin
artırılması. Sera gazları
soğurulması artırılması.

Türkiye
Cumhuriyeti
sektörel
Bütçesi

Orman
arazilerinin
dışında
terkedilmiş tarım arazilerinin, kel,
erozyonlu ve erozyon tehlikesialtında
olan toprakların ormanlaştırılması.

Avrupa
programları
ve projeleri

1.2. „Toprak kullanılması, Toprak
kullanılmasında
değişim
ve
ormancılık” sektörüne yönelik 20132020 Üçüncü İDMHP tedbirlerinin
aşağıda sıralandığı gibi yerine
getirilmesi ve tamamlanması:

Bulgaristan
Cumhuriyet
Bütçesi

-

tarla

koruyucu

orman

Türkiye

Gerçekleştirme
göstergeleri

Sorumlu kurumlar

Mevcut

Hedeflene
n

Lider

Partner

Devlet
arazilerind
e
yeni
ormanlaştır
ılmış.

Bölge
idareleri –
BölgeOrm
anlarMüdü
rlüğü
–
Burgas,
OrmanlarS
ervisi
Kırklareli,
Çevre
veSularBöl
ge
Müdürlüğü
,
Valilikler,b
elediyeler

Çevre
ve
SularBakanlı
ğı

Devlete ait
olmayan
arazilerde
yeni
ormanlaştır
ılmış.
Gerçekleşti
rilmiş
projelertaneler.

2023

Bölgede
orman
kaynaklarının artırılması,
durumunun
iyileştirilmesi,
karbon
soğurcusu
olarak
potansiyelinin
artırılması. Sera gazları

Geri
kazanılmış
orman
kuşakları

Bölge
idareleri –
BOM
–
Burgas,
OS
Kırklareli,
Çevre

Devletİşletm
esi,
devlet
olmayan
orman
sahipleri,
STÖ, Tarım
ve
Gıda
Bak.,
OrmanlarYü
rütmeAjansı
TC Çevre ve
Şehircilik
Bakanlığı
Çevre
ve
SularBakanlı
ğı
Devletİşletm
esi,
devlet
olmayan
orman
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kuşaklarının geri kazanılması ve
bakılması ve erozyona karşı yeni
ormanlaştırmaların yapılması.
- Yeni tarla koruyucu orman
kuşaklarının
durumunun
ve
kurulması ve geri kazanılmasına
ihtiyacın analizi;

soğurulması artırılması
geri
kazanılmış
ve
artırılmış
orman
kuşakları.

Cumhuriyeti
sektörel
Bütçesi

veSularBöl
ge
Müdürlüğü
,
Valilikler,b
elediyeler

Avrupa
programları

TC Çevre ve
Şehircilik
Bakanlığı

- tarla koruyucu orman kuşaklarının
kurulması.

SH 1; SH
2

OH 2
Ormanlar
yönetiminin
iyileştirilmesi

2.1.
Ormancılık
planları
ve
programlarında
öngörüldüğü
çerçevesinde
yetiştirme
ağaç
kesmeleri yoluyla daha yüksek
kullanım
seviyelerinin
gerçekleştirilmesi.

DOİ, devlete
ait olmayan
ormanların
sahipleri

sahipleri,
STÖ, Tarım
ve
Gıda
Bak.,
OrmanlarYü
rütmeAjansı

2023

.

Ormanların yükseltilmiş
yaşayabilirliği,
verimliliği
ve
sürdürülebilirliği, çeşitli
yaşında ve kompleksli
yapısına sahip doğal
dikimlerin artırılmış payı
ve değerli ağaç türlerinin
muhafaza edilmiş gen
fonu ve biyo çeşitliliği.

Ormancılık
planları ve
programlar
ında
öngörülenl
ere nazaren
100
%
gerçekleşti
rilmiş
yetiştirme
ağaç
kesmeleri

Bölge
idareleri –
BOM
–
Burgas,
OS
Kırklareli,
Çevre
veSularBöl
ge
Müdürlüğü
,
Valilikler,b
elediyeler

Çevre
ve
SularBakanlı
ğı
Devletİşletm
esi,
devlet
olmayan
orman
sahipleri,
STÖ, Tarım
ve
Gıda
Bak.,
OrmanlarYü
rütmeAjansı
TC Çevre ve
Şehircilik
Bakanlığı

2.2. Seçme ağaç kesmeleri dahil
Doğal
tohum
yenilenmesi
yenilendirme
ağaç
kesmelerinin
payının artırılması.

DOİ, devlet
olmayan
orman
sahipleri

2023

Ormanların yükseltilmiş
yaşayabilirliği,
verimliliği
ve
sürdürülebilirliği, çeşitli

Doğal
tohum
yenilenmel
i

Bölge
idareleri –
BOM
–
Burgas,

Çevre
ve
SularBakanlı
ğı
Devletİşletm
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yaşında ve kompleksli
yapısına sahip doğal
dikimlerin artırılmış payı
ve değerli ağaç türlerinin
muhafaza edilmiş gen
fonu ve biyo çeşitliliği.

yenilendir
me
kesmelerin
in
yüzdesinin
artırılması.

OS
Kırklareli,
Çevre
veSularBöl
ge
Müdürlüğü
,
Valilikler,b
elediyeler .

esi,
devlet
olmayan
orman
sahipleri,
STÖ, Tarım
ve
Gıda
Bak.,
OrmanlarYü
rütmeAjansı
TC Çevre ve
Şehircilik
Bakanlığı

2.3. Baltalık ormanların diğer
kısmının yoğun bakımı ile beraber
baltalık ormanların zamanlı olarak
tohum ormanlarına dönüştürülmesi.

2.4.
İnceltme
ve
yenileme
kesmelerinin
gerçekleştirilmesinde
yerli, seyrek rastlanan ve tehlike

DOİ, devlet
olmayan
orman
sahipleri.

Bulgaristan
Cumhuriyet
Bütçesi

2023

2023

Ormanların yükseltilmiş
yaşayabilirliği,
verimliliği
ve
sürdürülebilirliği, çeşitli
yaşında ve kompleksli
yapısına sahip doğal
dikimlerin artırılmış payı
ve değerli ağaç türlerinin
muhafaza edilmiş gen
fonu ve biyo çeşitliliği .

Ormanların yükseltilmiş
yaşayabilirliği,
verimliliği
ve

Mevzuata
somut
hükümler
içerilmiştir
Baltalık
ormanların
tohum
ormanların
a
dönüştürül
müş orman
arazisinin
yıllık
hekterları..

Mevzuata
somut
hükümler

Bölge
idareleri –
BOM
–
Burgas,
OS
Kırklareli,
Çevre
veSularBöl
ge
Müdürlüğü
,
Valilikler,b
elediyeler

Çevre
ve
SularBakanlı
ğı
Devletİşletm
esi,
devlet
olmayan
orman
sahipleri,
STÖ, Tarım
ve
Gıda
Bak.,
OrmanlarYü
rütmeAjansı
TC Çevre ve
Şehircilik
Bakanlığı

Bölge
idareleri –
BOM
–

Çevre
ve
SularBakanlı
ğı
116

altında ağaç türlerinin korunması
şartıyla ormanların karışık karakteri
ve çeşitli yaşlı yapısının tutulması. .

sürdürülebilirliği, çeşitli
yaşında ve kompleksli
yapısına sahip doğal
dikimlerin artırılmış payı
ve değerli ağaç türlerinin
muhafaza edilmiş gen
fonu ve biyo çeşitliliği

Türkiye
Cumhuriyeti
sektörel
Bütçesi

içerilmiştir
.
Korunmuş
karışık
ormanlar
hektarları.

Avrupa
programları
ve projeleri

Burgas,
OS
Kırklareli,
Çevre
veSularBöl
ge
Müdürlüğü
,
Valilikler,b
elediyeler

Devletİşletm
esi,
devlet
olmayan
orman
sahipleri,
STÖ, Tarım
ve
Gıda
Bak.,
OrmanlarYü
rütmeAjansı
TC Çevre ve
Şehircilik
Bakanlığı

2.5. İklim değişimleri koşullarındayarı kurak alanlarda orman alanlarının
sürdürülebilir yönetilmesi için iyi
uygulamaların
incelenmesi,
kullanılması ve adaptasyonu.

Bulgaristan
Cumhuriyet
Bütçesi

Türkiye
Cumhuriyeti
sektörel
Bütçesi

Avrupa
programları
ve projeleri

2023

Ormanların
küresel
ısınma
sonucunda
kuraklığa hazırlanması.

Yapılmış
analiz
Norm
belgelerind
e yapılmış
değişimler.
İçerilmiş
iyi
uygulamal
ar.

Bölge
idareleri –
BOM
–
Burgas,
OS
Kırklareli,
Çevre
veSularBöl
ge
Müdürlüğü
,
Valilikler,b
elediyeler

Devlet
Orman
İşletmesi,,
Bulgar Bilim
AkademisiOrman
enstitüsü ,
Ormanlar
sahipleri,
Çevre
ve
SularBakanlı
ğı
Devlet
İşletmesi,
devlet
olmayan
orman
sahipleri,
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STÖ, Tarım
ve
Gıda
Bak.,
OrmanlarYü
rütmeAjansı
TC Çevre ve
Şehircilik
Bakanlığı

SH 1, SH
2

OH 3
Orman
yangınların
önlenmesinin
ve
ormanlarda
kanun
dışı
eylemlerle
mücadele
performansını
n artırılması.

3.1.
Ormanların
yangınlardan
korunması
tedbirlerinin
gerçekleştirilmesi sonuçlarının analizi
ve değerlendirilmesi.

3.2. Orman yangınları denetleme,
erken fark etme ve bilgilendirme
sistemi kurulması.

2016

Bulgaristan
Cumhuriyet
Bütçesi

2023

Ormanların
yangınlardan korunması
tedbirlerinin
gerçekleştirilmesi
sonuçlarının hazırlanmış
analizi,
gelecek
faaliyetlerin
güncelleştirilmesi.
Faaliyetlerin planlama ve
optimizasyon tabanı ve
ormanların yangınlardan
korunma
sisteminin
rerformans artışı.;

Orman alanları yanında
ortaya çıkmış yangınların
zamanında farkedilmesi ,
ilk müdahale zamanı ve

Yapılmış
analiz

Yanmış
ormanlar
ve
diğer
orman

Bölge
idareleri –
BOM
–
Burgas,
OS
Kırklareli,
Çevre
veSularBöl
ge
Müdürlüğü
,
Valilikler,b
elediyeler,
İç
İşleri
Bakanlığı
İl
müdürlüğü
,
orman
sahipleri
BOM
–
Burgas,
OS
Kırklareli,

Çevre
ve
SularBakanlı
ğı
Devletİşletm
esi,
devlet
olmayan
orman
sahipleri,
STÖ, Tarım
ve
Gıda
Bak.,
OrmanlarYü
rütmeAjansı,
İç
İşleri
Bakanlığı
TC Çevre ve
Şehircilik
Bakanlığı
İç
İşleri
Bakanlığı,
Çevre
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ve

orman
yangınlarından
meydana gelen zararların
azaltılması..

Türkiye
Cumhuriyeti
sektörel
Bütçesi

arazilerinin
yıllık
bazında
azaltılması.
Orman
yangınları
sonucunda
zayiatların
levada
azaltılması.

Avrupa
programları
ve projeleri

ormancılık
işletmeleri,
DOİ,
belediyeler
,
orman
sahipleri

SularBakanlı
ğı
Devletİşletm
esi,
devlet
olmayan
orman
sahipleri,
STÖ, Tarım
ve
Gıda
Bak.,
OrmanlarYü
rütmeAjansı
TC Çevre ve
Şehircilik
Bakanlığı

3.3. Kurumların orman arazilerinde
kanun dışı eylemleri keşfetme ve
önleme kapasitesi ve aralarındaki
işbirliğinin iyileştirilmesi.

Bulgaristan
Cumhuriyet
Bütçesi

2023

Ormanları
ve
av
hayvanları kanun dışı
eylemlerden korunması
için
gerçekleştirilmiş
performanslı bir model.;

Türkiye
Cumhuriyeti
sektörel
Bütçesi

Orman
mevzuatında
öngörülmiş
ceza
hükümlerinin
uygulanmasının
artırılmış performansı.;

Avrupa
programları
ve projeleri

Orman arazilerinde kalıcı
bir şekilde azaltılmış
kanun dışı faaliyetleri.

BOM,
DOİ,
belediyeler
,
orman
sahipleri,
İç
İşleri
Bakanlığı
İl
Müdürlüğü

İç
İşleri
Bakanlığı,
Çevre
ve
SularBakanlı
ğı
Devletİşletm
esi,
devlet
olmayan
orman
sahipleri,
STÖ, Tarım
ve
Gıda
Bak.,
OrmanlarYü
rütmeAjansı
TC Çevre ve
119

Şehircilik
Bakanlığı
3.4. Kereste kesilmesi ve nakliyatı
için elektronik belgelerinin verilmesi
ve raporlanması bilişim sisteminin
kullanıma alınması. .

Devlet
bütçeleri,
AB
programları .

2016

İyileştirilmiş kontrol;

BOM,

Ormanlarda kanun dışı
eylemlerinin azaltılmış
sayısı;

DOİ,
belediyeler
,
orman
sahipleri,
İç
İşleri
Bakanlığı
İl
Müdürlüğü

Ormanlarda kanun dışı
eylemlerinin azaltılmış
yoğunluğu.

İç
İşleri
Bakanlığı,
Çevre
ve
SularBakanlı
ğı
Devlet
Ormanİşletm
esi,
devlet
olmayan
orman
sahipleri,
STÖ, Tarım
ve
Gıda
Bak.,
OrmanlarYü
rütmeAjansı
TC Çevre ve
Şehircilik
Bakanlığı

3.5. Yangınlar tehlikesi olduğu
mevsimde yerel yürütme idaresi
tarafından
tarım
arazilerindeki
faaliyetlerin üzerinde kontrolünün
artırılması. .
- Yangın tehlikesi olduğu bölgelerde
orman sahipleri ve yerli nüfusuna
eğitim verme programının yapılması;
bilgilendirme
kampanyalarının
düzenlenmesi.

DOİ,
belediyeler
ve
orman
arazilerine
sahip diğer
şahısların
kendi mali
araçları
,
KBKP, diğer
Avrupa ve

2023

- Orman yangınlarının
azaltılmış
sayısı
ve
onların
tarafından
etkilenen orman arazisi..

Onaylanmı
ş program;
verilmiş
eğitimlerin
sayısı;
Gerçekleşti
rilmiş
bilgilendir

Valilikler,
Belediye
İdareleri

İç
İşleri
Bakanlığı,
OrmanlarYü
rütmeAjansı,
Ormanlar
Bölge
Müdürlüğü,,
Tarım
ve
Gıda Bak..
TC Çevre ve
120

Orman
yangınları
önleme
ve
söndürme
gönüllüler
ve
özel
gruplarının
eğitilmesine
yönelik
eğitim programlarının geliştirilmesi
ve gerçekleştirilmesi.

uluslararası
programları.

Şehircilik
Bakanlığı,

me
kampanyal
arının
sayısı;
Katılımcıla
rın sayısı.
Orman
yangınları
önlemesi
için
kurulmuş
ve
eğitilmiş
ekipler.

3.6. Orman yangınları denetleme ve
direkt söndürme teçhizatının satın
alınması.

3.7. Yangınlarla mücadele amacıyla
Yangın
karşıtı
altyapısı,
su
kaynakları, orman yolları v.s.
yapılması,
iyileştirilmesi
ve
bakılması.

DOİ,
belediyeler
ve
orman
arazilerine
sahip diğer
şahısların
kendi mali
araçları
,
KBKP, diğer
Avrupa ve
uluslararası
programları
Devlet
bütçeleri,
AB
programları

Denetleme
ve
doğruden
söndürme
için satın
alınmış
yeni
teçhizat.

2023

Km’de
inşaat
edilmiş
orman
yolları

DOİ,
devlet
olmayan
orman
arazileri
sahipleri

İç
İşleri
Bakanlığı,
OrmanlarYü
rütmeAjansı,
Ormanlar
Bölge
Müdürlüğü,,
Tarım
ve
Gıda Bak..
TC Çevre ve
Şehircilik
Bakanlığı,
OrmanlarYü
rütmeAjansı,
Ormanlar
Bölge
Müdürlüğü,,,
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Devlet
Ormanİşletm
esi,
devlet
olmayan
orman
sahipleri, TC
Devlet
kurumları

OH 4
SH 1, SH
2, SH 3

Orman
arazilerinde
biyo ve peyzaj
çeşitliliğinin
korunmasına
ilişkin
faaliyetler
planlama ve
gerçekleştirme
sistemi

4.1. Orman arazileri yönetiminde ve
faaliyetler planlanmasında biyo ve
peyzaj
çeşitliliğinin
korunması
hedeflerinin bütünleşmesi.

Operasiyone
l program,
diğer avrupa
ve
uluslararası
programları .

2023

Orman
arazileri
yönetiminde
ve
faaliyetler
planlanmasında biyo ve
peyzaj
çeşitliliğinin
korunmasının
bütünleşmiş hedefleri.

Yayınlanm
ış belgeler.

Bölge
İdareleri –
BOM
–
Burgas ve
OS
Kırklareli,
Valilikler ,
Belediyele
r, orman
sahipleri

Çevre
ve
SularBakanlı
ğı
Devletİşletm
esi,
devlet
olmayan
orman
sahipleri,
OrmanlarYü
rütmeAjansı
TC Çevre ve
Şehircilik
Bakanlığı

4.2. Istranca Dağları ormanlarında
biyo çeşitliliği hakkında verilerin
sistematik
toplanması,
değerlendirilmesi, denetlenmesi ve
alış verişine yönelik metodolojilerin
geliştirilmesi ve uygulanması. .

Devlet
bütçeleri,
AB
programları

2016

Istranca
Dağları
ormanlarında
biyo
çeşitliliği
hakkında
verilerin
sistematik
toplanması,
değerlendirilmesi,
denetlenmesi ve alış
verişine
yönelik

Yüksek
konservasi
yon
değerine
sahip
orman
arazilerind
e

Bölge
İdareleri –
BOM
–
Burgas ve
OS
Kırklareli,
Valilikler ,
Belediyele

Çevre
ve
SularBakanlı
ğı
Devletİşletm
esi,
devlet
olmayan
orman
122

kullanıma alınmış
işleyen sistem.

4.3. Natura 2000 kapsamındaki daha
fazla orman alanları içeren koruma
alanları
yönetim
planlarının
geliştirilmesi ve onaylanması.

Operasiyone
l program,
diğer avrupa
ve
uluslararası
programları.

ve

Natura
2000
Milli
Ekolojik Ağı kapsamına
giren
orman
habitatlarının
iyileştirilmiş durumu..

biyoçeşitlil
iğinin
değerlendir
ilmesi ve
denetlenm
esi
için
geliştirilmi
ş
ve
uygulanan
metodoloji.

r, orman
sahipleri

Onaylanmı
ş Yönetim
planları
sayısı,
raporlar,
denetim;

Bölge
İdareleri –
BOM
–
Burgas ve
OS
Kırklareli,
Valilikler ,
Belediyele
r, orman
sahipleri

İlan
edilmiş
koruma
alanları –
hektarlarda
yüzölçü;

sahipleri,
STÖ, Tarım
ve
Gıda
Bak.,
OrmanlarYü
rütmeAjansı
TC Çevre ve
Şehircilik
Bakanlığı
Çevre
ve
SularBakanlı
ğı
Devletİşletm
esi,
devlet
olmayan
orman
sahipleri,
STÖ, Tarım
ve
Gıda
Bak.,
OrmanlarYü
rütmeAjansı
TC Çevre ve
Şehircilik
Bakanlığı

4.4. Ormancılıkta invazyon türleri ile
mücadele tedbirlerinin girmesi ve
kullanılması.

Devlet
bütçeleri,
AB
programları.

2023

Orman
arazilerine
invazyon
türlerinim
girmesi ve dağılması ile
gerçekleştirilmiş
mücadele tedbirleri.

Orman
arazilerine
invazyon
türlerinin
girmesi ve
dağılması

Bölge
İdareleri –
BOM
–
Burgas ve
OS
Kırklareli,

Çevre
ve
SularBakanlı
ğı
Devletİşletm
esi,
devlet
123

ile
mücadelen
in
gerçekleşti
rilmiş
tedbirlerini
n sayısı.

Valilikler ,
Belediyele
r, orman
sahipleri

olmayan
orman
sahipleri,
STÖ, Tarım
ve
Gıda
Bak.,
OrmanlarYü
rütmeAjansı
TC Çevre ve
Şehircilik
Bakanlığı

SH 1, SH
2, SH 3

OH 5
Natura 2000
koruma
arazileri
çerçevesindeki
ormanların
yönetilmesini
n
iyileştirilmesi
ni amaçlayan
mali
mekanizmalar
ı
etkisinin
genişletilmesi
yoluyla dahil
koruma
arazileri
ağının
genişletilmesi.

5.1. Biyo çeşitliliği korunması
faaletlerinin performansı ile ilgili
analizlere dayanarak Koruma Alanları
Kanunu kapsamında bölgesel koruma
alanları ağının geliştirilmesi.

Devlet
bütçeleri,
AB
programları;

Bulgaristan
Koruma
Alanları Kanunu ve
Türkiye düzenlemeleri
uyarınca
bölgesel
koruma alanları optimum
durumdaki ağı.

Ağ
tarafından
kapsanmış
arazide
ilan
edilmiş
koruma
alanları/ara
zi
ölçüsünde
değişimler,
hektarlarda
.

Bölge
İdareleri –
BOM
–
Burgas ve
OS
Kırklareli,
Valilikler ,
Belediyele
r, ÇSBölge
Müfettişliğ
i

Çevre
ve
SularBakanlı
ğı
Devletİşletm
esi,
devlet
olmayan
orman
sahipleri,
STÖ, Tarım
ve
Gıda
Bak.,
OrmanlarYü
rütmeAjansı
TC Çevre ve
Şehircilik
Bakanlığı

5.2. Koruma alanlarının arasında
bağlantıların iyileştirilmesine yönelik
tedbirlerin geliştirilmesi.

Devlet
bütçeleri,
AB

Sınır ötesi bölgesinde
koruma arazileri arasında
iyileştirilmiş irtibat..

Koruma
alanlarının
geliştirilmi

Bölge
İdareleri –
BOM
–

Çevre
ve
SularBakanlı
ğı
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ş
sicil.
Sınır ötesi
bölgesinde
kurulmuş
ekoloji
köprüleri.

programları

Burgas ve
OS
Kırklareli,
Valilikler ,
Belediyele
r,

Devletİşletm
esi,
devlet
olmayan
orman
sahipleri,
STÖ, Tarım
ve
Gıda
Bak.,
OrmanlarYü
rütmeAjansı
TC Çevre ve
Şehircilik
Bakanlığı

5.3. Biyo çeşitliliği koruması alanında
çalışan
ormancılık
sektörü
kurumlarının personelinin mesleki
kalifikasyon
seviyesinin
iyileştirilmesi.

Devlet,
belediye
bütçeleri,
AB
programları
ve projeleri.

Natura
2000
MEA
kapsamındaki
koruma
alanları ve sınır ötesi
bölgesinde
koruma
arazileri yönetimi için
iyileştirilmiş kapasite.

Bölge
İdareleri –
BOM
–
Burgas ve
OS
Kırklareli,
Valilikler ,
Belediyele
r,

Çevre
ve
SularBakanlı
ğı
Devletİşletm
esi,
devlet
olmayan
orman
sahipleri,
STÖ, Tarım
ve
Gıda
Bak.,
OrmanlarYü
rütmeAjansı
TC Çevre ve
Şehircilik
Bakanlığı
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SH 1, SH
2, SH 3

OH
6.
Istranca
Dağlarında
orman
gen
kaynaklarını
koruma
sisteminin
bakılması ve
geliştirilmesi.

6.1. „Ex-situ” gen çeşitliliği muhafaza
edilmesi sisteminin geliştirilmesi ve
yerli gen fonu korunmasına yönelik
eylem sisteminin kurulması.

Devlet
bütçeleri,
AB
LIFE
programları

6.2. Orman tohum üretim üssünün
genişletilmesi ve bakılması.

Devlet
bütçeleri,
AB
LIFE
programları

6.3. Orman gen kaynaklarının
muhafaza edilmesi amacıyla en
değerli ağaç türlerindaen ibaret olan
tohum
koleksiyonlarının
oluşturulması için gerekli tohumların
üretilmesi.

Devlet
bütçeleri,
AB
LIFE
programları

6.4. Orman tohum üslerinin gen
değerlendirme yapılması ve gen fonu
muhafaza edilmesi.

Devlet
bütçeleri,
AB
LIFE
programları

Orman
üreme
malzemelerinin
iyileştirilmiş seleksiyon
yapısı ve kalitesi.;
Orman
üreme
malzemelerle
iyileştirilmiş ticaret ;
tehlike altında olan ve
öncelikli türleri kapsayan
kurulmuş olan „gen
bankası” yenilendirilmiş
doğa habitatları.

Toplanmış
ve
muhafaza
edilmiş
tohumlar
türleri, kg.

Bölge
İdareleri –
BOM
–
Burgas ve
OS
Kırklareli,
Valilikler ,
Belediyele
r,

Çevre
ve
SularBakanlı
ğı
Devletİşletm
esi,
devlet
olmayan
orman
sahipleri,
STÖ, Tarım
ve
Gıda
Bak.,
OrmanlarYü
rütmeAjansı
TC Çevre ve
Şehircilik
Bakanlığı

İzoenzim analizi yoluyla
orman tohum üretim üssü
tarafından onaylanmış ve
tescil
edilmiş
kaynakların tohumlarının
gen özelliklerinin tespit
edilmesi
için
iyileştirilmiş imkanlar.

Hazırlanmı
ş analiz

Bölge
İdareleri –
BOM
–
Burgas ve
OS
Kırklareli,
Valilikler ,
Belediyele
r.

Çevre
ve
SularBakanlı
ğı
Devletİşletm
esi,
devlet
olmayan
orman
sahipleri,
STÖ, Tarım
ve
Gıda
Bak.,
OrmanlarYü
rütmeAjansı
TC Çevre ve
Şehircilik
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Bakanlığı

SH 1, SH
2, SH 3

OH 7
Orman
ekosistemlerin
in
sürdürülebilir
kalkınması ve
biyo
çeşitliliğinin
korunması
amacıyla av
hayvanları ve
balık
popülasyonlar
ının
iyileştirilmesi
ve artırılması.

7.1. Av hayvanları ile balık
popülasyonları
korunması,
iyileştirilmesi ve artması amacıyla
avcılık sektöründe bütün ilgili
tarafların kapasitesi ve aralarındaki
kordinasyonu iyileştirilmesi.

Devlet
bütçeleri,
AB
LIFE
programları

Avcılık
ekonomisi
alanında bütün ilgili
taraflar
arasında
iyileştirilmiş
koordinasyonu
ve
artırılmış kapasite.

Bölge
İdareleri –
BOM
–
Burgas ve
OS
Kırklareli,
Valilikler ,
Belediyele
r.

Çevre
ve
SularBakanlı
ğı
Devletİşletm
esi,
devlet
olmayan
orman
sahipleri,
STÖ, Tarım
ve
Gıda
Bak.,
OrmanlarYü
rütmeAjansı
TC Çevre ve
Şehircilik
Bakanlığı

7.2. Gen seleksiyonu, tanıtım v.s.
yoluyla dahil av hayvanları ve balık
kaynaklarının
artırılma
ve
çeşitlendirilmesi. .

Devlet
bütçeleri,
AB
LIFE
programları

Artırılmış
çeşitlendirilmiş
hayvanları
ve
kaynakları.

ve
av
balık

Bölge
İdareleri –
BOM
–
Burgas ve
OS
Kırklareli,
Valilikler ,
Belediyele
r.

Çevre
ve
SularBakanlı
ğı
Devletİşletm
esi,
devlet
olmayan
orman
sahipleri,
STÖ, Tarım
ve
Gıda
Bak.,
127

OrmanlarYü
rütmeAjansı
TC Çevre ve
Şehircilik
Bakanlığı

SH 2, SH
3

OH 8
Orman
arazilerinde
faaliyetlerin
sürdürülebilir
planlamasının
sağlanması.

8.1. Bütünsel orman kadastro
kurulması, orman istatistik verileri ve
orman arazilerinin planlanma ve
yönetilme
ile
ilgili
süreçleri
kalitesinin iyileştirilmesi.

8.2 Bir arazi birimi çerçevesinde sınır
ötesi orman envanterinin pilot
uygulanması.

Bitirilmiş ve yürürlüğe
geçirilmiş
bütünsel
orman kadastrosu;

Devlet,
belediye
bütçeleri,
AB
programları
ve projeleri;

Devlet,
belediye
bütçeleri,
AB
programları
ve projeleri;.

Istranca dahil ormanlarla
ilgili yapılmış entegre
sınır ötesi kamu ulaşımlı
elektronik
bilişim
sistemi; bitirilmiş orman
kadastrosu,
orman
istatistik
verileri
ve
orman
sektörünün
geliştirilmesi ile ilgili
öngörülerin
ve
analizlerin iyileştirilmiş
kalitesi..

2020

Envanter
yapılması
sırasında
şartların
geliştirilmesi ve ölçme
parametrelerinin tespit
edilmesi.

Bitirilmiş
ve
yürürlüğe
geçirilmiş
orman
kadastrosu;
Ormanlarla
ilgili kamu
ulaşımlı
elektronik
bilişim
sistemi .

Bölge
İdareleri –
BOM
–
Burgas ve
OS
Kırklareli,
Valilikler ,
Belediyele
r.

Çevre
ve
SularBakanlı
ğı
Devletİşletm
esi,
devlet
olmayan
orman
sahipleri,
STÖ, Tarım
ve
Gıda
Bak.,
OrmanlarYü
rütmeAjansı
TC Çevre ve
Şehircilik
Bakanlığı

Istranca’da
sınır ötesi
orman
envanteri
yapılması
için
uygulanmı
ş
metodoloji.

Bölge
İdareleri –
BOM
–
Burgas ve
OS
Kırklareli,
Valilikler ,
Belediyele
r.

Çevre
ve
SularBakanlı
ğı
Devletİşletm
esi,
devlet
olmayan
orman
sahipleri,
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STÖ, Tarım
ve
Gıda
Bak.,
OrmanlarYü
rütmeAjansı
TC Çevre ve
Şehircilik
Bakanlığı
9.7. Orman arazilerinin yerel ve
bölgesel sürdürülebilir yönetilmesi ile
ilgili belgelerin planlanma ve
uygulanma sürecine STÖ-lerin etkili
katılması için yeni biçimlerin
yaratılması dahil kamu danışma
mekanizmalarının iyileştirilme ve
geliştirilmesi.

- Orman sektöründeki
bütün
seviyelerde
iyileştirilmiş
operasiyonel ve stratejik
kararlar;

Devlet,
belediye
bütçeleri,
AB
programları
ve projeleri.

Bölge
İdareleri –
BOM
–
Burgas ve
OS
Kırklareli,
Valilikler ,
Belediyele
r.

- Kamu kaynakların
etkili
bir
şekilde
kullanılması
amacıyla
orman
sektöründeki
devlet
işletmelerinin
daha iyi kontrol edilmesi
ve yönetilmesine katkı.;
- Orman sektörünün
yönetilme iyileştirilmesi
ve
performansının
artırılmasına katkı.

SH 2, SH
3

OH 9 Orman
sahiplerinin
derneklere
birleştirilmesi
ve
orman
sektöründe

9.1. Devlete ait olmayan ormancılığın
geliştirilmesi için sınır ötesi plan
hazırlanması.

Avrupa ve
uluslararası
programları
v.s.

2020

Devlete ait olmayan
orman
ekonomisinin
sürdürülebilir ve etkili
kalkınması;
Çeşitli

objelerde

tek

Çevre
ve
SularBakanlı
ğı
Devletİşletm
esi,
devlet
olmayan
orman
sahipleri,
STÖ, Tarım
ve
Gıda
Bak.,
OrmanlarYü
rütmeAjansı
TC Çevre ve
Şehircilik
Bakanlığı

Devlete ait
olmayan
ormancılık
ekonomisi
nin
kalkınması

Bölge
İdareleri –
BOM
–
Burgas ve
OS
Kırklareli,

Çevre
ve
SularBakanlı
ğı
Devletİşletm
esi,
devlet
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başına
veya
ortak
ormancılık ve avcılık
iktisadi
faaliyetleri
gerçekleştirmek
hakkı
için uzun vadeli anlaşma
imzalanmasına
imkan
verilmesi
yoluyla
yatırımlar çekilmesi.

kamu-özel
partnerliğinin
teşvik
edilmesi.

SH 2, SH
3

için
geliştirilmi
ş ve kabul
edilmiş
plan.

Valilikler ,
Ormanlar
sahibi
Belediyele
r, ormanlar
sahipleri
olan özel
tüzel
kişileri, ,
branş
örgütleri,
GOROVL
ADELETS
Orman
Sahipleri
Milli
Derneği

olmayan
orman
sahipleri,
STÖ, Tarım
ve
Gıda
Bak.,
OrmanlarYü
rütmeAjansı
TC Çevre ve
Şehircilik
Bakanlığı

OH 10
Avrupa
ve
uluslararası
fon
ve
programlarda
n etkili bir
şekilde mali
araçların
benimsenmesi
.

10.1 Avrupa ve uluslararası fon ve
programlarına
yeni
orman
tedbirlerinin içerilmesine yönelik
tekliflerin geliştirilmesi.

Devlet,
belediye
bütçeleri,
AB
programları
ve projeleri

2020

Daha yüksek benimseme
performansı
amacıyla
avrupalı ve uluslararası
fon
ve
programları
çerçevesindeki
ormancılık
tedbirleri
konusunda
olan
projelerle
ilgili
tam
zamanında hazırlanması,
daha fazla onaylanmış
projeler ve daha yüksek

İçerilmiş
yeni orman
tedbirlerini
n sayısı.

Bölge
İdareleri –
BOM
–
Burgas ve
OS
Kırklareli,
Valilikler ,
Belediyele
r.

Bölge
sel
Kalkınma
Bakanlığı, ,
belediye
idareleri,
diğer orman
sahipleri.
Çevre
ve
SularBakanlı
ğı
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gerçekleştirme seviyesi.

Devletİşletm
esi,
devlet
olmayan
orman
sahipleri,
STÖ, Tarım
ve
Gıda
Bak.,
OrmanlarYü
rütmeAjansı
TC Çevre ve
Şehircilik
Bakanlığı

10.2 Avrupa ve uluslararası fon ve
programları tarafından finanse edilen
projelerde başvurma ve çalışmaya
yönelik ormancılık idaresi, orman
sahipleri ve orman iş dünyasının idari
kapasitesinin
kurulması
ve
iyileştirilmesi.

Avrupa ve
uluslararası
programları.

AB
fon
ve
programlarından
faydalanması
için
artırılmış kapasite. Emek
piyasasının
şartları
uyarınca
uygulama
yetenekleri oluşturulması
için sağlaanmış mali,
maddi-teknik ve idari
önkoşullar; Ormanların
artırılmış
performansı,
iyileştirilmiş yönetilmesi
ve
sürdüürülebilir
idaresi.

Gerçekleşti
rilmiş
projelerin
sayısı;
Eğitim
alanların
sayısı;
Benimsen
miş
araçların
ölçüsü –
levada.

Bölge
İdareleri –
BOM
–
Burgas ve
OS
Kırklareli,
Valilikler ,
Belediyele
r.

Bölge
sel
Kalkınma
Bakanlığı, ,
belediye
idareleri,
diğer orman
sahipleri. TC
Çevre
ve
Şehircilik
Bakanlığı
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BU YAYINLAMA İPA BULGARISTAN-TÜRKIYE SINIR ÖTESI IŞBIRLIĞI PROGRAMI ÇERÇEVESINDE AVRUPA BIRLIĞI YARDIMIYLA
GERÇEKLEŞTIRILMIŞTIR. IÇERIĞINDEN YALNIZ 'EVROPA I NIE' DERNEĞI SORUMLUYKEN YAYINLAMA HIÇ BIR ŞEKILDE AVRUPA
BIRLIĞI VEYA PROGRAMIN YÖNETIM ORGANININ GÖRÜŞLERINI YANSITMAZ.
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