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Ekim 1999 tarihinde Slovenya’da yapılan  dördüncü yayım (Extension Work 
Group ) çalışma grubu toplantılarında  Mr. Jon Anderson ile ortak sunulmuş  
ve daha sonra FAO ( Food and Agriculture of the United Nations ) tarafından basım 
ve dağıtımı sağlanmıştır. 

GİRİŞ 
1990 yılların başlarından itibaren Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde 

ormanların mülkiyetinde önemli değişiklikler meydana gelmiş, devlet 
ormanı niteliğindeki geniş alanlar, özel sektör yada kişilere devredilmiş, özel 
orman sahiplerinin sayıları hızla artmıştır. Bu yeni  işletmelerin çoğu 5 ha. 
altında arazilere sahip, orman idaresi konusunda önemli bilgi, tecrübe 
eksiklikleri bulunmaktadır. Dolayısıyla, sürdürülebilir ormancılık yönetimi 
açısından bakıldığında bu yeni kitlenin örgütlenmesi, mekanizasyon 
hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve ortak kullanımı, ormancılık 
faaliyetlerinde etkinliklerinin artırılabilmesi önem kazanmaktadır.  

Yine, bu örgütsel faaliyetler yoluyla; 
 Daha büyük orman  alanlarına sahip çok sayıdaki işletmeye 

de etkin ve yaygın ormancılık yayım hizmetlerinin 
ulaştırılması, 
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 Maliyetlerin örgütlenme ile aşağıya çekilmesi nedeniyle 
yatırımların ve yapısal gelişmenin sağlanmasına yönelik 
faaliyetlerin arttırılması, 

 Pazarlama faaliyetlerine katılım ve satın alma hacminin 
arttırılmasıyla orman endüstrilerde verimliliğin arttırılması 
ve endüstri gelişiminin sağlanmasına öncülük edilmesi 
sağlanabilecektir. 

Katılımcı orman yönetiminin sağlayacağı avantajlara rağmen, bu 
organizasyonlarda yer alacak orman sahiplerinin ilgilerinin sınırlı olması 
bazı sorunlar yaratmaktadır. Bu sınırlayıcı etkenleri şöyle ifade edebiliriz. 

 Psikolojik engeller; Yeni arazi sahipleri halen bu örgütsel 
yapıları mülkiyet haklarının ellerinden alınacağı devlet 
denetimindeki unsurlar gibi gördüklerinden  şüpheyle 
yaklaşmaktadırlar. 

 Orman idarelerine olan güvensizlik; Örgütsel yapının 
kendilerine hizmet vermekten daha ziyade, zorla bazı 
hizmetleri yaptırmaya çalışacağına  inanmaktadırlar 

 Zoraki örgütlenmeler; Yerel şartlara uygun olmayan çeşitli 
örgütsel model tarzlarının kendilerine kabul ettirilmeye 
çalışılacağına inanmaktadırlar.  

Neticede; örgütlenme yapılarının etkinliğinin arttırılması ve 
yaygınlaştırılmasının sağlanması için, başarılı bir grup yaklaşımının 
geliştirilmesi, uygun organizasyon tiplerinin belirlenmesi ve 
geliştirilmesinde yerel şartların dikkate alınması ve gerekli güven ortamının 
yaratılması örgütsel başarı için gerekli görünmektedir. 

Dolayısıyla bildiride, Kuzey ve Orta Avrupa ülkelerinde elde edilen 
tecrübeler ve uygun örgütlenme yapılarının belirlenmesine yönelik 
çalışmalar ele alınmıştır. Ekonomik değişim yaşayan Doğu ve Orta 
Avrupa’daki diğer ülke gruplarına uygun modeller geliştirilmeye çalışılmış 
ve yerel yapıda göz önüne alınarak küçük orman sahiplerinin oluşturacağı 
örgütsel birlikteliğe yönelik bazı kriter ve tanımlamaların ortaya konması 
amaçlanmıştır. 

Örgütsel gelişime etki eden üç önemli faktör ortaya konularak, 
tanımlanmıştır. Bu faktörler; 

 Dış Faktörler: Bu kapsamda politik-yönetsel sistemler, 
sosyo-ekonomik etmenler ve ekonomik sistemler, 

 İç Faktörler: Örgütsel gereksinimler ve amaç, araçlar,  



 

 Bireysel Tercihler: Orman sahiplerinin kurumsal 
tercihlerinde etkili olan kriterlerdir.  

Çalışmada; politik amaçlı örgütlerle, ekonomik yada bilgilendirme 
görevi üstlenmiş kurumlar arasında belirgin farklar  bulunmuştur. Yine 
gönüllü üyeliklere sahip örgütlerin etkin oldukları görülmüştür. 

Örgütlerin hizmet ve faaliyet alanları geniştir. Faaliyetler üyelerin 
desteklenmesi, ürün pazarlamasından, ortak üyeliğe ve orman yönetimine 
katılımına kadar çok geniş bir alanı kapsamaktadır. 

SOSYO-EKONOMİK DEĞİŞİM SÜRECİNDE OLAN 
AVRUPA ÜLKELERİNDE ORMANCILIĞIN 
GELİŞTİRİLMESİNDE ÖRGÜTSEL MODELLERİN 
ETKİSİ 
Orta ve Doğu Avrupa ülkelerindeki örgütsel modeller Batı Avrupa 

ülkelerine benzerlik göstermektedir. Özellikle komşu ülkeler arasındaki 
ekolojik,  sosyal benzerlikler ve ikinci dünya savaşı öncesi oluşturulan yakın 
ilişkiler bu ülkeleri birbirlerine yakınlaştırmıştır. Örneğin bu örgütsel 
modeller  Solevenya ve Slovakya’da yakınlığı dolayısıyla Avusturya’ya, 
Baltık ülkelerinde ise İskandinav ülkelerindeki örneklerine benzemektedir. 

Batı Avrupa ülkelerinde elde edilen tecrübeler dolaylı yollarla da 
olsa çeşitli şekillerde bu ülkelere ihraç edilmiştir. Çiftçilik ve ormancılık 
arasında oluşturulan ilişkileri bunlara örnek gösterebiliriz. Batı Avrupa’daki 
bu yapı kendini çiftlik ormancılığı (Farm forestry) şeklinde göstermektedir. 
Eskiden Doğu Bloğuna dahil olan ülkelerde kabul görmeyen bu sistem, 
günümüzde orman idaresinde bu ülkelerde de önemli rol oynamaya 
başlamıştır. Neticede, son zamanlarda yapılan orman arazilerinin 
özelleştirilmesi faaliyetleriyle de bu tür alanlar büyük oranda tarım yahut 
çiftçilikle ilgisi olmayan kesimlerin yönetimine geçmiştir. 

Diğer ülkelerin tecrübelerinin dikkate alınması, örgütsel yapının 
geliştirilmesi ve yerel şartlarında dikkate alınarak uygulanmaya 
aktarılmasında, gereksiz, faydasız ayrıntılardan kaçınılmasını sağlayacaktır. 

Batı Avrupa’da 1700’lü yıllarda ortaya çıkan bölgesel sivil toplum 
örgütleri 1800’li yılların sonuna kadar ortak hareketin gelişmesinde önemli 
rol oynamış ve 20. yüzyıla gelindiğinde ise bu hareketler ilgi alanlarına göre 
farklılık göstermeye başlamıştır. Yine aynı dönemde girdi temini, kaynak 
bölüşümü ve hizmetlerin çeşitlenmesini amaçlayan yeni yönetim birimleri 
ortaya çıkmıştır. 



 

BİLDİRİNİN AMACI 
Çalışmanın amacı; bulundukları bölgeler itibariyle etkinlikleri de 

göz önüne alınarak küçük orman sahipleri örgütlerinin önemli kriterlerini 
ortaya koymak ve bunları tanımlamak olarak ifade edilebilir. Bu bildiri ile 
aynı zamanda rehber nitelikte bazı örgütsel modellerin geliştirilmesine 
yönelik metodolojiler ortaya konmaya çalışılmıştır. Yine eğitsel programlar 
ve çalışma toplantılarında kullanılacak temel bilgiler ortaya konmuştur.  

Çalışma çeşitli Avrupa ülkelerinde uygulanmakta olan örgütsel 
modellere yönelik bilgiler içermektedir. Bu modeller avantaj ve 
dezavantajları ile birlikte verilmiştir.  

METOD 
Çalışmada, konu uzmanı kişilerle yapılan görüşmeler, literatür ve 

konuya yönelik yapılan diğer çalışmalar kullanılmıştır. Bu arada daha önce 
yapılan çalışmalardan elde edilen sonuçlar, etüd ve gözlemler çalışma 
toplantı sonuçları ile oda, birlik, dernek çalışmaları, İsviçre, Avusturya ve 
Almanya’da yapılan araştırmalar da çalışmaya dahil edilmiştir. 

KURUMSAL TERCİHLER ve ÖRGÜTSEL YAPILAR 
ÜZERİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER 
Bildiri içeriğinde; örgütsel ve ortaklık amaçlı yapılanmalar 

kaynaklarının tek bir merkezi sistemde toplandığı birlikler olarak 
nitelendirilmektedir. Örgüt üyesi olarak bireyler yetkilerini belirli karar alıcı 
mekanizmalara devir etmişlerdir. Karşılığında hizmet ve destek 
almaktadırlar. Üyeler tarafından yaratılan kaynakların değerlendirilmesi ise 
örgütün işlevleri arasındadır. 

Örgütlenme hedefleri ve bu hedeflere ulaşmada saptanacak 
stratejiler üzerinde etkili olan faktörlere göre örgütler değişiklik 
göstermektedirler. 

Bu faktörler 3 başlık altında gruplandırılmaktadır.  Bunlar; 
1. Dış Faktörler; Ekonomik, sosyo-ekonomik, siyasal-yönetsel 

faktörler 
2.  İç Faktörler; Örgütün amacı ve bu amaçlara yönelik araçları 

kapsayan örgütsel karakteristikler 
3.  Kişisel tercihler; üzerinde etkili olan faktörler 



 

Beklenen fayda veya maliyetler hakkında üyelerin kişisel yada ortak 
kararlarını belirlemede özellikle 1970’li yıllarda yapılan çalışmalarda ana 
unsur olarak iç faktörlerin etkisi araştırılırken, son yıllardaki çalışmalarda 
yukarıda verilen  üç faktörün de önem ve etkisi üzerinde durulmaktadır. 

1. DIŞ FAKTÖRLER 

1.1. Ekonomik Faktörler 
Bu tanımlama ile üretim ve değerlendirme aşamalarında yürütülen 

ekonomik faaliyet ve etmenler ifade edilmektedir. Bu duruma, orman 
sahipleri açısından bakıldığında, temelde üretilen ürünlerin pazarlanması 
aşamalarında önemli olduğu görülmektedir. 
 
Tablo: 1 Ekonomik Faktörler 
FAKTÖR TANIM/ÖRNEK 
Odun Endüstrisi 
ve Pazarının 
Yapısı 

Yerel kuruluşların miktarı, dağılımları, ölçekleri, 
teşebbüs yeteneği yada gruplaşmalar ve bunların üretim 
ve değerlendirme aşamalarındaki ağırlıkları 

Odun Kullanımı Kereste kullanımı, (tomruk, endüstriyel odun vb.) 
yakacak odun kullanımının azaltılması ve bu amaçların 
gerçekleştirilmesi için ortak ihtiyaçlarının belirlenmesi 
faaliyetleri 

Odun Talebi İşlenmiş kereste ithalat ve ihracatı da göz önüne alınarak 
odun üretimi ve kullanımı arasındaki ilişkilerin 
irdelenmesi 

Odun Arzı Büyüklüklerine göre kereste üreticilerinin 
gruplandırılması ve sayısı 

Orman/Arazi 
Piyasası 

Ormanlık alanların satın alma ve/veya satma yoluyla el 
değiştirme miktarlarının mukayesesi  

Sertifikanın 
Rolü 

Sertifikasyon yoluyla, odun piyasasında, daha büyük 
ölçekli bazı ünitelerin ön plana çıkarılarak diğer küçük 
yapıların  bazı sınırlamalara tabi tutulması 

Üretim Seviyesi Yüksek maliyetlerin orman sahiplerinin yada örgütlerinin 
yönetim etkinliklerinin arttırılması  üzerinde etkilerinin 
irdelenmesi. 

 



 

1.2.Sosyo Ekonomik Faktörler 
Bu faktör, örgütlerin devamlılığı açısından gerekli olan sosyo-

ekonomik içerikli hususları ifade etmektedir. 

Tablo 2, Sosyo-ekonomik Faktörler 
FAKTÖR TANIM/ÖRNEK 

Ormanın Mülkiyet 
Yapısı 

Mülkiyet sınıflarına dağılımı (devlet, toplum, özel vb.) 
miktar ve büyüklükler itibarıyla ormanlardan bir bütün 
olarak fayda sağlanmasının muhtemel etkilerinin 
ortaya konulması 

Orman Arazisi 
Büyüklüğü 

Orman arazilerinin ve orman sahiplerinin miktarının 
arttırılması ve arazi büyüklüğüne etki eden ortak 
faaliyetlerin avantajlarının ortaya konulması 

Mal Sahiplerinin 
Meslekleri 

Kırsal üretim sistemi olan ormancılık için mülk 
sahiplerinin bu üretim modeli için zamanlarının 
tamamını ayırıp ayırmayacağı önemlidir. Zira çiftçi 
olmayan mal sahipleri de organizasyon aktiviteleri 
içinde yer almaktadırlar. Kooperatiflerde olduğu gibi 
diğer örgütlerde de temel bilgiler yerinde 
alınabilmektedir.  

Mal Sahiplerinin 
İkametgahları 

İkametgah ile ifade edilmek istenen mal sahiplerinin 
bulundukları yerlerin belirtilmesidir. Eğer mal sahibi 
kendi arazisi dışında oturuyor ise yerel örgütlenmelerle 
teması az olmakta ve gelişmeler konusunda yeterince 
bilgilenememektedir. 

Grup ilişkileri ve 
politik süreç, Karar 
alma sürecinde 
örgütlenme 

İlgi alanlarının tanımlanması bir çok örgütün temel 
işlevlerindendir. Resmi yada gayri resmi yollardan 
siyasal bir sürece dahil olmak bir örgüte üye olmanın 
çekiciliğini arttırabilir. 

 
 



 

1.3. Politik ve Yönetsel Faktörler 
Bu faktör grubu, yasal sınırları tanımlayan ve organizasyon 

tercihlerini ortaya koyan yönetsel ve siyasi unsurları ifade etmektedir. 

 

Tablo: 3 Politik Yönetsel faktörler 
FAKTÖR TANIM/ÖRNEK 

Orman 
idaresinin 
Rolü ve Etkisi 

Orman idareleri örgütlenmeler üzerinde hayati öneme 
sahiptir. Zira bu örgütlenmelere destek, yayım ve 
danışmanlık hizmetleri vermektedirler. 

Yasal Çerçeve Arazi sahiplerinin bağlı olduğu örgütlenmeler için temel 
unsurlardan biride mülkiyet hakları ve bunları düzenleyen 
yasal unsurlardır. Temel hak ve sorumlulukların ve 
mülkiyet düzenlemelerinin yapılamaması örgütsel yapının 
devamında önemli engellerden teşkil etmektedir. 

Yasal çerçeve ile örgütlenmede iki temel unsurun ortaya 
konması beklenmektedir. Bunlar ; 

Kişilerin organizasyon şekillerinin belirlenmesinde 
tercihlerini ortaya koyabilecek bağımsız bir örgütsel yapı, 
böylelikle zorunlu tercihlerden kaynaklanabilecek  engeller 
ortadan kalkacaktır. 

Diğeri ise üyeliğin zorunlu olduğu ve devlet etkisiyle 
oluşturulan, tercihlerin sınırlandığı  merkeziyetçi yapı ve bu 
yapının çerçevesinin oluşturulması. 

Destekleme 
Programları 

Hükümetler, sıklıkla, örgütsel yapıyı desteklemek ve teşvik 
etmek üzere, uygulama programları geliştirirler. Bu 
destekler finansal (mali), bilgilendirme, eğitim, yada direkt 
ve dolaylı (vergi muhafiyeti vb.) faydalandırmalar 
şeklindedir. 

 



 

2- İÇSEL FAKTÖRLER 
Bu içerikte; örgütlenmenin amaçları, yapısı, gereksinimleri ve diğer 

özellikleri ifade edilmektedir. 

2.1 Organizasyonun Amacı 

Tablo 4: İçsel Faktörlerin Tanımlanması–Organizasyonun 
Amacı 

FAKTÖR TANIM/ÖRNEK 
1) İlgi Alanlarının 
Tanıtımı 

Bireysel ilgi alanlarının ortak noktalarda toplanması ortak bir 
davranış biçimi olarak politik karar verme süreçlerini 
oluşturmaktadır. Bu tanımlama ile, ortak karar verme 
süreçleri gerek yerel, gerekse bölgesel ve ulusal bazda bir 
bütünü oluşturur. 

2) Bilgilendirme / 
Eğitim 

Bu doğrudan örgüt içindeki bireylere yöneliktir. Bu bilgiler 
genellikle örgüt içinde verilemeyen bilgileri kapsamaktadır. 

3) Ekonomi Ölçek ekonomilerin avantajlarının grup tarafından 
değerlendirilmesi organizasyonun temel bir amacıdır. Ölçek 
ekonomisinden faydalanma girdi yönetiminde, arzda, üretim, 
pazarlama ve maliyet yönetiminde gözlemlenmektedir. 

3a) Arz Büyük ölçüde organizasyonlar kanalıyla üyelerin 
ihtiyaçlarının düşük maliyetlerle karşılanmasıdır. Böylelikle 
giderlerin azaltılması hedeflenmektedir. 

3b)Üretim/Yönetim Organizasyonun diğer bir amacıda odun üretimi ve orman 
idaresi ile ortak hareket etmeyi sağlamaktadır. Bireysel 
açıdan bakıldığında yönetim faaliyetlerine katılım daha etkin 
ve basit olabilir. Mülkleri dışında oturan mülk sahipleri 
yönetim tercihlerini belirleme dışında, diğer faaliyetlerde 
etkin olarak rol alamamaktadırlar. 

3c) Pazarlama  Birim alan (mülkiyet) başına kereste üretimi az olmaktadır. 
Etkili pazarlama faaliyetleri için büyük üretim alanlarına 
gereksinim bulunmaktadır. Bu durumda pazarda oluşan 
fiyatlar üzerinde etkili olmakta, üretici lehine fiyat artışlarına 
sebep olmaktadır. 

1-2 ve 3.cü Şıkların 
Ortak Etkileri 

Örgütlenme yapılarında aynı zamanda bu üç ana şıkkın 
(1,2;3) kombinasyonu da amaçlanabilir. Daha büyük 
örgütlenmelerde ise uzmanlık dallarına ait alt branşlar 
oluşturulmaktadır. 

 



 

2.2 Örgütsel Yapı ve Araçlar 
Yerel hizmet yada olanakların daha verimli ve etkin kullanılması 

açısından bir organizasyon tipinin en uygun kullanımını ifade etmektedir. 

Tablo 5: Örgütsel Araçlar 
FAKTÖR TANIM/ÖRNEK 
1. YAPILANMALAR  
a) Resmi/Gayri resmi 

Örgütsel oluşumlarda karar alma mekanizması önemli rol 
oynamaktadır. Bu örgütlenmelerde resmi ve gayri resmi 
olarak oluşturulmaktadır. 

* Gayri resmi 
Örgütlenmeler 

Bu yapıda, üyeler arasındaki özel anlaşmalar söz 
konusudur. Yine kontratlara ve ön antlaşmalara bağlı 
olarak oluşturulurlar. 

* Resmi Örgütlenmeler Resmi örgütlenme modellerinde belirgin kurallar ortaya 
konmuştur. Kaynaklar yasal çerçeve ve sorumlulukları 
belirlenen bireyler yada komisyonlar tarafından 
işletilmektedir. Bunlara örnek olarak birlikleri, vakıfları ve 
limited şirketleri gösterebiliriz. 

b) Yasal Form Bir örgütlenmenin yasal olurunu, sahip olduğu haklar, 
uymak zorunda olduğu kurallar ve her ülkenin kendi 
yasaları belirlemektedir. Genelde bunlar özel-devlet 
kurumları olmalarına göre farklılık gösterirler. 

*. Kurumsal Yapılar Bu yapının resmi şeklini ülkesel bazda üstlendiği özel 
şartların yerine getirilmesi oluşturmaktadır. Örneğin alt 
birliklerinin denetimi ve dağılımının sağlanması yönetsel 
yada işlevsel görevlerdir. Buralarda üyelik zorunludur ve 
düzenli bir yapı gösterirler. Bunlara örnek olarak Toplum 
ormancılık örgütleri, halk birlikleri, tarım yada ormancılık 
sektörüne yönelik odalar 

*. Özel Yapılar Özel orman sahiplerinin tercihi genelde bu yöndedir. 
Kurumsal yapılara nazaran daha basit ve anlaşılabilir 
özellikleri vardır. Belirli konulara yöneliktir. Gönüllülük 
esastır. Bunlara örnek olarak, dernekler, topluluk 
ormanları, kooperatifler, şirketler gösterilebilir. 

*. Üyelik Biçimi Bu tanımlama orman sahiplerinin herhangi bir örgütsel 
yapıya katılımla ilgili tercihlerini ifade etmektedir. Üyelik 
gönüllü olabildiği gibi yasalarla ifade edilen bazı 
durumlarda da zorunluda olabilmektedir. Sınırlı (üyelik 
için aranan şartlar vb.) olabildiği gibi, üyelik sınırsızda 
olabilir. 



 

 
*. Üye Grupları Üyelerin ortak amaçları örgüt yapısında etkilidir. Bir 

organizasyonda üyelik özel gruplara ayrılarak da 
sınıflandırılmaktadır. Örneğin özel organizasyonlar 
(firmalar, özel orman sahibi örgütleri vb.) yada kamu 
kuruluşları (devlet orman teşkilatı, tüzel ormancılık 
dernekleri vb.) 

Merkeziyetçilik/Yerinden 
Yönetim 

Örgütlenmelerin amaçları, örgütlenme görevlerine 
bağlıdır. Merkeziyetçilik de etkili olan görev dağılımı 
ve karar alma işleminin bir merkezde toplanması iken 
yerel yönetimde temel görevlere ve coğrafi bölgelere 
göre alt bölümlere dağılımları söz konusudur. 

Yapısal Tanımlama Örgütün üyelerine olan sorumlulukları üyelerin örgüt 
üzerinde yarattığı etkilere göre belirlenmektedir. Bu 
etkiler genelde 3 şekilde tanımlanmaktadır. 
1) Toplum Ormancılığı: Üyeler kendi hisseleri 
oranında yönetime katılmaktadırlar.  
2) Üretici Dernekleri: Özel ormanlık alanları 
olanların öncelikli hedefleri göz önüne alınarak 
yönetim tarzının belirlenmesidir. 
3) Pazarlama imkanları sınırlı olan ortaklıklar: 
Pazar gücünü bir araya gelerek oluşturmalarına rağmen 
her birim kendi yönetim tarzına sahiptir. 

Teknolojik Yaklaşım Verilen hizmet ve bilgilendirme çalışmaları (broşür 
kitapçık bülten toplantılar vb) organizasyon amaçlarına 
yönelik olmaktadır. Bu yolla verimlilik ve 
organizasyona olan talebin arttırılması 
hedeflenmektedir. 

Katılım ve Görevlendirme Organizasyon etkinliğinin ortaya konmasında, karar 
almada ve alınan kararların uygulamaya aktarılmasında 
ve planlama aşamalarında üyelerin etkinliği önemli bir 
ölçüttür. 

2.3. Bireysel Tercih Faktörleri 
Aşağıda verilen kriterler, üyelik açısından bakıldığında, 

kurumsallaşma yoluyla üyelikten beklenen maliyetlere karşı muhtemel 
kazançların neler olabileceğine ilişkin varsayımların ortaya konmasını 
belirlemektedir. 



 

 

Tablo 6 Orman Sahiplerinin Kurumsal Tercihlerinde 
Etkili Olan Faktörler 

FAKTÖR TANIM/ÖRNEK 

Beklenen Faydanın 
Belirlenmesinde Etkili 
Olan Faktörler 

Üyelerin/Kullanıcıların sayısı, organizasyonun 
etki alanı, kaynakların yeri ve büyüklükleri, 
bilginin geçerliliği, ekonomik etmenler, üyelikten 
beklenen faydalar, esneklik  

Muhtemel 
Maliyetlerinin 
Belirlenmesinde Etkili 
Olan  Faktörler 

Karar alıcıların sayısı, ilgi alanlarının farklılığı, 
yetenekler, liderlerin becerileri, değişen kurallara 
karşı tercihlerin belirlenmesi, amaçlanan 
hedeflerin tespiti.  

Üye Olma İle İlgili Ana 
Etmenler 

Mevcut kaynakların büyüklük ve yapıları, 
teknoloji kullanımı, pazarlama düzenlemeleri, 
geçerli ve amaçlanan hedeflerin tanzimi 

Üyelik Maliyetlerinin 
Sürekliliği İle İlgili 
Etmenler 

Kaynaklara uzaklık, diğer kooperatif faaliyetleri, 
önceliklere yönelik bilgilendirmenin sağlanması. 

İNCELENEN ÜLKELERDE ÖRGÜTSEL YAPILAR 
Çalışma için 17 Avrupa ülkesindeki özel orman sahiplerinin bağlı 

olduğu örgütlerde incelemeler yapılmıştır. Bu ülkeler, Avusturya, Belçika, 
Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, İtalya, Norveç, İspanya, İsveç, 
İsviçre (Batı Avrupa), Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Letonya, Litvanya, 
Slovenya ve Slovakya dır.(Orta ve Doğu Avrupa) 

Bu ülke gruplarından Çek Cumhuriyetinde henüz kurumsal 
örgütlenme olmadığından tablolarda verilememiştir. 

Ek 1’de İnceleme yapılan organizasyonların ve bunların durumlarını 
gösterir, ülkeler bazında açıklamalar verilmiştir.  

Ek 2’ de Katılımcı yönetim seviyeleri ve temel işlevleri göz önüne 
alınarak orman sahipleri için mevcut örgütlenme tercihlerinin genel bir 
sınıflandırması yapılmıştır. 

Ek 3’de ise, orman sahiplerinin bakış açılarına göre her bir 
organizasyon şekli için avantaj ve dezavantajlar tanımlanmıştır. 



 

 

ÖRGÜTLENME ŞEKİL ve SINIFLANDIRMALARININ 
TANIMLANMASI 
Orman sahiplerinin bağlı olduğu örgütlenmelerin genel yapılarını 

ortaya koymada iki farklı temel organizasyon biçiminden bahsedilmektedir. 
Bunlar ; 

Gayri resmi Örgütlenme Şekli 
Bu tanımlamada merkezi bir kontrol yapısı yoktur. Genel 

örgütlenme tipleri alt başlıklar altında verilmiştir. Bunlar; 
 Gayri resmi düzenlemeler; Kaynak sahiplerinin açık bir 
şekilde belirtildiği fakat herhangi bir kontratın yapılmadığı 
örgütlenme tipidir. 

 Kontratlı Yönetim; Kaynak standartlarının oluşturulması, 
ortaklıkların düzenlenmesi ve kaynak kullanımının tespiti 
için hazırlanmış, taraflarca onaylanmış kontrat ve 
sertifikasyonlara dayalı uygulamalardır. 

 Yönetime Katılım: Küçük arazileri olan orman sahiplerinin 
bir araya gelerek büyük işletmeler oluşturması ve ortak 
yönetimin sağlanmasıdır. Bu amaçla anlaştmalar 
hazırlanarak kontratlar düzenlenmektedir. 

Resmi Örgütlenme Şekli: 
Bu sistemde, merkezi bir kontrol söz konusudur ve kaynaklar 

değişik ölçütlü organizasyonlar tarafından idare edilmektedir. Başlıcaları 
şunlardır; 

 Kişisel ortaklıklar: Kaynakların kullanıma yönelik olarak, 
birbirleriyle ortak çalışabilecek bireylerinin oluşturduğu 
yapılar ve yapıların sayıları belirtilmektedir. Örgütsel yapı 
yada idari kurulları yoktur ve tüm kararlar genel kurullarda 
alınarak, uygulanır. 

 Birlik, Vakıf, Kooperatif ve diğer benzeri birimler : Bu 
organizasyon şekilleri genel amaçlıdır Kaynak kullanımının 
kontrol ve düzenlenmesi organizasyonun yetkili birimleri 



 

tarafından (Başkan, yönetici -bölüm yöneticisi vb.) 
yapılmaktadır. 

Resmi örgütlenme yapıları işlevsel olarak sınıflandırılmaktadır. Bu 
sınıflamada ekonomik amaçlar, politik amaçlar, eğitim ve bilgilendirme 
amaçları göz önüne alınmaktadır. Dolayısıyla; 

Ekonomik amaçlı birliklerde; arzın satın alınması ve /veya 
pazarlama faaliyetleri gibi ortak ekonomik aktiviteler sınırlıdır. Bireyler 
halen önceliklerine göre hareket etmekte ve arazilerini kendileri 
yönetmektedirler. Her ne kadar daha büyük araziler ayrı ayrı yönetilse de 
yönetim kişisel arazilerin sınırları ölçüsünde kaldığından bu durum üretim 
birliklerinde gözlemlenmektedir. 

Toplum yada tüzel kişiliğe ait ormanlarda ise; üyelerin ortak 
amaçları kişisel amaçların yerini almıştır. Yönetimde katılımcılık ve 
paylaşımcılık esastır. 

ÖRGÜTLENME TERCİHLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ    
ve SEÇİMİ 
Orman örgütlenmelerinin analizleri; bize bölgesel yada ulusal bazda 

politik öncelikli örgütlenmelerle, yerel bazdaki yönetsel ve ekonomik 
nitelikli örgütlenmeler arasında bariz farklılıklar olduğunu göstermektedir. 
Bu genel farklılıklardan en önemlisi orman sahiplerinin bağlı olduğu örgüt 
tiplerinin tanımından kaynaklanmaktadır. Örgütlenme ölçütünün bir seviyesi 
olarak organizasyonun amacı dikkate alınmaktadır. Bazı örgütlenme 
şekillerinde ise, daha büyük ölçekli ortaklıkların oluşturulması gereklidir. 
Bütün ülkelerde (17 ülke) ormanların mülkiyet yapısı nasıl olursa olsun tüzel 
örgüt yapıları vardır. Genelde bu tüzel yapı özelleştirme yapılmış ormanların 
büyük bir kısmında da bulunmaktadır. Bununla birlikte gayri resmi 
örgütlenmelere de sıkça rastlanmaktadır. 

Organizasyon yapısını güçlendirmek için, çok tabakalı örgütlenme 
modellerine gidilmesi gerekmektedir. İncelenen ülkelerde bu temel öğe 
gözlemlenmiştir. Yerel ekonomik yapıya uyum sağlanması açısından bu 
tabakalandırma azaltılabilir. Örneğin örgütlenme modeli Fransa’da Ulusal 
düzeyde yapılmakta, Finlandiya ve Almanya da ise yerel bazda 
yürütülmektedir. 

Son bir kaç on yıl boyunca Orta ve Doğu Avrupa da yapılan 
çalışmalarda zorunlu üyeliğin örgütlenmeye karşı bir güvensizlik yarattığı 
gözlemlenmiştir. Gönüllü üyeliğin is tercih edildiği ve hızla yayıldığı 



 

görülmüştür. Dolayısıyla zorunlu üyelik gerektiren örgütlenmelerde 
etkinliğin arttırılması için elde edilecek faydanın açık bir şekilde ortaya 
konması, üyeliğe giriş ücreti ve aidatlarının düşük tutulması gerekmektedir. 
Ortak etkinliğini arttırmak içinde elde edilecek muhtemel faydalardan daha 
ziyade katlanılacak maliyetlerin hesaba katılması gerekmektedir. 

Giriş ve aidat ücretleri düşük olan yada bu ücretlerin ilgili birimlerce 
(devlet-özel) karşılandığı organizasyon şekilleri tercih edilmektedir. Yine 
üye olmanın kazandıracakları üyelere açık ve net bir şekilde anlatılmalıdır. 

Değişen durumlara kolay uyum sağlanması açısından, 
örgütlenmelerde esneklik sağlanması da önemlidir. Yeni örgütlerin 
oluşturulması zor ve zaman aldığından mümkünse mevcut organizasyonların 
yeniden yapılandırmaları sağlanmalıdır. 

Mevcut Çevre 
Örgütlenmenin oluşumu için gerekli olan mevcut çevre etkisi dış 

faktörlerdendir. Sosyo-ekonomik faktörler genelde değişime müsait 
olmamasına rağmen ekonomik özellikle politik- yönetsel faktörler bazen 
mevcut çevre şartlarına göre  yeniden düzenlenebilir. 

POLİTİK YÖNETSEL SİSTEM FAKTÖRLERİ 
Bu faktörlerin başlıcaları şunlardır. 

 .Yasal Çerçeve; Orman sahiplerinin bağlı olduğu örgütlerin 
etkinliklerinin artırılabilmesi için ya yasal düzenlemelere ya 
da orman kanununda orman sahibi haklarının açık şekilde 
ifadesine gerek vardır. Bu düzenlemeler kurumsal tercihler, 
organizasyon tiplerinin belirlenmesi, sınıflandırılmasını ve 
bunların yasal çerçevelerini oluşturacaktır. 

 Devlet Destekleme Programları; Yasamaya ilişkin temel 
kuram ve politikaların biçimlendirilmesine ek olarak, 
devletin aktif katılımı ve orman idaresinin varlığı özel 
orman örgütlenmelerinin başarılı bir gelişme göstermesinde 
önemli rol oynamaktadır. Özellikle örgütlenme çabalarının, 
ilk aşamalarında devlet tarafından sağlanan desteklenme 
programları Kuzey Avrupa dan Orta Avrupa’ya kadar olan 
bu geniş coğrafi bölgede önemli etkileri olduğu 
belirlenmiştir. Desteklenmeler üç şekilde olmaktadır. 
Bunlar; 



 

Enformasyon, (Bilgilendirme )  
Finansal, (Mali)  
Örgütlenme Çabalarının Desteklenmesi. 

Bilgilendirme:  Örgütlenmenin devamlılığının sağlanması açısından  
mevcut bilgi ağından yararlanılması olarak ifade edilmektedir. Eğitim ve 
öğretim kursları da olası örgüt üyelerinin yetenek ve uygulama becerilerini 
artırmada önemli rol oynamaktadır. 

Mali Katkılar : Avrupa ülkelerinde çok sayıda destekleme amaçlı 
yöntem geliştirilmiştir. Bunlar; özünde dolaylı ve direkt destekler olarak 
ikiye ayrılmaktadır. 

 Direkt Desteklemeler: Belirli faaliyet giderlerinin devlet 
tarafından karşılanması yada devletin giderlere ortak olması 
şeklindedir. Bu kapsamda kuruluş giderleri, ekipman ve 
personel giderleri, alt yapı hizmetlerinin sağlanması vb. 
hususlar bulunmaktadır. Bazen de bazı yönetsel faaliyet 
giderlerinin karşılanması da bu bağlamda sağlanmaktadır. 

 Dolaylı Desteklenmeler:  Devlet tarafından bazı faaliyet 
kollarında vergi muafiyetinin sağlanması ve üyelerin 
desteklenmesi şeklinde yapılmaktadır. 

 Örgütlenme Çabalarının Desteklenmesi: Eğitim ve öğretim 
desteğinin yanı sıra, bazı durumlarda devlet orman idaresi 
yeniden yapılandırılmış yada kurulmuş örgütlere ücretleri 
ödenerek teknik destekler sağlamaktadır. Yönetsel ve teknik 
işlemler daha kısa zamanda ve daha düşük maliyetlerle 
karşılanmaktadır. Böylelikle örgütü temsil edenlerle karar 
alıcılar arasında faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında bir 
dayanışmada sağlanmış olmaktadır. Bu dayanışmanın 
devamı ise devlet desteğiyle daha da etkin hale getirilmekte, 
süreklilik kazandırılmaktadır. 

EKONOMİK SİSTEM FAKTÖRLERİ 

Odun Piyasası ve Kereste Sanayii 
Odun talebi, kereste arzı ve bunlarla ilgili gelişmeler küçük orman 

sahiplerinin etkinliğinden uzak, mevcut piyasa şartlarına göre oluşmaktadır. 
Dolayısıyla bireysel üretim yerine örgütsel ve ortak üretim faaliyetlerine 



 

girişilmesi üretilen odun miktarını ve pazarlama, pazar etkinliğini 
artırmaktadır.  Orman ürünleri sanayisi de bu oluşumu desteklemektedir. 

Uluslararası İşbirliği 
Batı ve Kuzey Avrupa’daki orman sahiplerinin bağlı olduğu 

örgütler, Doğu Avrupa’daki örgütlenme çabalarına önemli katkılarda 
bulunmuş ve destekleme programları başlatmışlardır. Kazanılan tecrübeler 
aktarılarak aynı hataların buralarda da  tekrarlanılmasına engel olunulmaya 
çalışılmıştır. Özellikle örgütlenme çabalarının ilk aşaması olan kuruluş 
çalışmalarında bu tecrübeler çok önemlidir.  İşbirliği ve ortak çalışmalar 
bazen hibe nitelikli mali desteklerle de yürütülmektedir. 

ÖRGÜTLENME TİPİNİN BELİRLENMESİ 

Gayri resmi faaliyetler (kontratlı yönetim, anlaşmalar vb.) örgütlenme 
yapısının gelişmesine katkıda bulunmamaktadır. Bu tür faaliyetler daha 
ziyade bölgesel şartlara ve kişisel ilişkilere bağlı olarak gelişmektedir. Yine 
de bu tür yapılanmalara Avrupa’nın hemen hemen her yerinde 
rastlanmaktadır. 

Kişisel ormancılık yönetimi yerine ortaklıklar yoluyla oluşturulan 
toplum ormancılığı modelleri örgütlenme etkinliği açısından en uygun 
yöntem olarak görülmektedir.  Zira küçük birimlerde yönetsel faaliyetler 
düzensiz ve verimsizdir. 

Yukarıda verilen örgütsel prensipler ışığında siyasal temsile 
dayanan kurumlar, bölgesel bazda ekonomik etkinliği artırma ve 
bilgilendirme işlevlerini görmektedirler. 

Ulusal/ Devlet Örgütlenmeleri 
Pazar ekonomisine geçiş sürecindeki bazı ülkelerde örgütlenmelerde 

ulusallık görülmektedir. Bu tür örgütlenmelerde üyelik ise gönüllülük 
esasına dayanır. Buralarda üye sayıları düşüktür ve yerel/bölgesel örgütlerle 
bağları ya yoktur yada çok zayıftır. Orta ve Kuzey Avrupa ülkelerinden elde 
edilen sonuçlar bu tür yapılanmaların daha ziyade tarım-ormancılık 
sektörlerinde yaygın olduğunu ve ekonomik anlamda bölgesel alanlar dışına 
genişlemeye başlanılmasıyla yaygınlaşmakta olduğunu göstermiştir. 

Üyeliğin mecburi olduğu örgütlenmelerde ise etkinlik, politik karar 
alıcıların uyum içinde olmasına ve sağlanacak dolaylı yada direkt  



 

yardımlara bağlıdır. Mecburi üyeliğin olduğu örgütlenmeler özellikle 
yeniden yapılandırılan örgütlü faaliyetler için önemlidir ve yerel bazdaki 
örgütlerin kurumsal baza dönüşmesinde rol oynarlar. 

Yerel / Bölgesel Örgütlenmeler  
Orman sahiplerinin kurduğu ortaklıklar ve bunlarla ilgili diğer 

yapılanma biçimleri Orta Avrupa’daki örgüt tipleri örnek alınarak 
uyumlaştırılmaktadır. Bu tür örgütlenmelerin önemli avantajları vardır. 
Bunları şöyle özetleyebiliriz; 

Kuruluşları kolaydır, 
Bölgesel yada yerel şartlara oldukça iyi uyum sağlarlar, 
Bireysel haklar korunmaktadır, 
Gönüllü üyelik esasına dayanırlar, 
Üyeler karar alma mekanizmalarında yer alabilirler, 
Üyelik maliyetleri düşüktür, 
Daha büyük bir yapısal değişim için gerekli alt yapı ve 

düzenlemelere uygundurlar. 
Faaliyetlerin uygulamaya aktarılması ve değişen hedeflerin ortaya 

konmasında esneklik, uyum özellikleri vardır. 
 
Belirli ilgi  alanlarını temsil eden kurumlar, yerel bazda etkinlik ve 

birliktelik sağladığı gibi, daha geniş ilgi bütününe dönük kurumlarda ortak 
amaçlar ve yönetime katılım konularında önemli rol oynamaktadırlar. 

Ortaklıklarda bazı hususların göz önüne alınması gerekmektedir. Bu 
hususlar; 

Kullanıcı gruplarının belirlenmesi,  
Kullanıcıların ilgi alanlarının farklı olmasına rağmen, dengeli bir 

dağılımın söz konusu olması, 
Katılımcılık özelliklerinin bulunmasıdır. 
Yinede belirli ilgi alanlarına yönelik örgütler yerine daha geniş 

katılımlı, ortaklığa dayanan modeller kullanıcılarının karşılaştığı sorunların 
çözümünde daha uygun olmaktadırlar. 

Kullanıcıların karşılaşabileceği muhtemel sorunlar ise şunlardır; 
Birim alan başına üretim miktarlarının düşük kalması, 
Elde edilen ürünlerde istenilen standartlara ulaşılamaması, 



 

Yoğun üretim yada üretimin geliştirilmesine yönelik faaliyetlerde 
güçlüklerle karşılaşılması, 

Yatırım maliyetlerinin yüksek olması, 
Daha büyük ortaklıklara çeşitli nedenlerle gereksinme duyulması. 
Genelde, özel orman sahiplerinin ekonomik nitelikli ortaklıklarında 

arazilerin birleştirilmesi amaçlanmamakla birlikte, teknoloji ve ekipman 
kullanımı, pazarlama, yönetsel faaliyet etkinliğinin artırılması vb. hususlarda 
birliktelik sağlanmaktadır. 

Kooperatif ve diğer tüzel kişiliklerde kuruluş  prosedürlerinde çok 
daha fazla kısıt olmasına rağmen diğer yapılanmalara benzer özellikleri de 
vardır. Kooperatifler belirli konularda uzmanlaşmışlardır (Pazarlama, 
destekleme vb.) ve üyelik aidatları nispeten daha düşüktür. Yine de bazı 
tecrübelerden elde edilen sonuçlara göre, yaşanan bazı olumsuzluklar ve 
işlevsel farklılıklar nedeniyle kooperatifler yeni orman sahiplerinin bir 
bölümünce mülkiyet kullanım hakkının ortadan kalktığı ve merkeziyetçi bir 
yapıya sahip kurumlar gibi görülmektedir.  

Doğu Avrupa’da yeni orman sahiplerinin bir bölümünün çiftçi 
kökenli olmayışı ve arazilerinden uzak yerlerde yaşamaları önemli sorunlar 
oluşturmaktadır. Bu tür alanlardaki yönetsel faaliyetlerin uzman kişi yada 
kurumlarca denetlenmesine ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesine 
gereksinim vardır. Bu amaçla Avrupa da değişik birimler oluşturulmuştur. 
Örneğin Avusturya’da  bu mekanizma tarımsal komite yada  uzmanlar 
kanalıyla yürütülmektedir. 

Toplum ormancılık anlayışı, aynı zamanda  dışarıda oturan ve çiftçi 
kökenli olmayan arazi sahiplerinin diğer ortaklarla uyumlaştırılabilmesi 
açısından da önemli avantajlara sahiptir. Toplum ormancılığı daha gerçekçi 
ve uzun vadeli hedefler ortaya koyabilmektedir.  Fakat bu durumun 
gerçekleştirilebilmesi için bir dizi aşamanın gerçekleştirilmesi 
gerekmektedir. Bu aşamalar; 

 Orman yönetimine olan ilginin artırılması, teşvik edilmesi, 
 Pay sahiplerinin sayısının artırılması ve yetişmiş kadroların 

oluşturulması,, 
 Toplum ormancılığında görev alacak üyelerin eğitiminin 

sağlanması, 
 Özel ormancılık uygulamaları konularında uzmanlaşmanın 

artırılması 
 Finansal katkı ve yönlendirmelerin sağlanması. 



 

Devlet desteği daha ziyade, örgütlenme faaliyetlerinin organize 
edilmesi, kuruluş aşamalarının planlaması ve özel faaliyetlerin 
geliştirilmesinde gerekli olmaktadır. 

Pazar ekonomilerine yönelik oluşturulan örgütsel yapılar, aynı 
zamanda  planlı ekonomilerde de kullanılan mekanize üretime dönüşüm, 
odun pazarlama kooperatifi veya birlikleri, toplum ormancılığı vb. 
örgütlenme tiplerine de benzerlik göstermektedirler. Bu iki sistem ( pazar ve 
planlı ekonomiler ) arasındaki temel fark ise pazar ekonomilerinde gönüllülük 
esaslarının geçerli olmasından kaynaklanmaktadır. 

 


