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I. PROJE RAPORU

Derneğimizin, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP) GEF SGP
kapsamındaki desteği ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü’nün yanı sıra
Türkiye Ormancılık Kooperatifleri Merkez Birliği’nin de (ORKOOP) yardımlarıyla
yürüttüğü çalıştığı “Orman Köyü Kalkındırma Kooperatifi Yönetici ve Üyelerine
Orman Ekosistemlerindeki Biyolojik Çeşitliliği Yerinde Koruma Eğitimi” konulu proje
kapsamında 1 Mayıs 2002 tarihine değin gerçekleştirilen çalışmalar aşağıda
sıralanmıştır:

1) İşbirliği ortamları yaratılması amacıyla OR-KOOP ile Orman Bakanlığı ve bağlı
kuruluşu olan Orman Genel Müdürlüğü düzeyinde çeşitli girişimlerde bulunulmuş
ve işbirliği olanakları sağlanmıştır.

2) Aralarında kırsal kalkınma, sorun çözme, projelendirme ve proje yönetimi
teknikleri uzmanlarının da bulunduğu 9 kişilik gönüllü eğitmenler ekibi (birer
ziraat yüksek mühendisi kırsal kalkınma uzmanı, ev ekonomisti; toplumbilimci,
işletmeci ve peyzaj mimarı ile üç orman yüksek mühendisi) oluşturulmuştur (Ek
1).

3) Projede gönüllü olarak eğitmenlik yapan bilimadamı ve uzmanlarımızın birlikte
hazırladıkları eğitim programını (Ek 2) denemek amacıyla, 9-11 Kasım 2001
tarihlerinde Kastamonu’da, Orman Bölge Müdürlüğü’nün eğitim tesislerinde bir
eğitim çalışması yapılmıştır.

4) Kastamonu deneyimi eğitmenler, Orman Bölge Müdürlüğü’nden eğitime katılan
teknik elemanlar ve OR-KOOP’un yöneticileri tarafından birlikte sorgulanmış;
eğitimin içeriğinde ve düzeninde yararlı olabilecek değişiklikler saptanarak gereği
yapılmış ve bu gelişmeleri içeren ayrıntılı bir yazanak hazırlanarak UNDP GEF
SGP Proje Koordinatörlüğü’ne sunulmuştur. Bu kapsamda, eğitmenlerimizin
zamanlama olanakları birleştirilerek sırasıyla Giresun, Zonguldak, Artvin ve
Sinop’ta yapılacak eğitimlerin olası tarihleri belirlenmiş ve bu illerdeki Orman Bölge
Müdürlükleri ile OR-KOOP’un il Birliklerine bildirilmiştir.

5) Katılımcılara dağıtılmak üzere eğitim konularını içeren 7 kitapçık ve iki poster
hazırlanarak binbeşyüzer adet bastırılmış (Ek 3); ek görsel malzemeler
(saydamlar, bez afişler, anlatımlarla ilgili çizimler vb) üretilmiş; katılımcıların
eğitimi değerlendirmelerine yönelik soru formları tasarlanarak çoğaltılmıştır (Ek
4). Bu kitapçıklar ve posterler hem eğitim çalışmalarına katılanlara ve hem de OR-



KOOP’un 22-23 Mart tarihlerinde Kastamonu’da gerçekleştirdiği sempozyuma
katılan üçyüz dolayındaki kooperatif yönetici ve üyelerine dağıtılmıştır.

6) Eğitim öncesinde kapsama alınan illere gidilmiş ve Birlik ve Orman Bölge
Müdürlüğü yöneticileri ile doğrudan görüşmeler yapılarak; i) katılımın
örgütlenmesi için girişimlerde bulunulmuş; ii) eğitim salonu ile katılımcılar için
barınma ve beslenme yeri olanakları belirlenmiştir. Ek olarak; eğitim tarihlerinden
bir gün öncesinde de eğitimin yapılacağı illere gidilerek; i) eğitim salonu ile
katılımcıların barınma ve beslenme yerleri uygun biçimde düzenlenmiş; ii) yerel
mülki yöneticiler ile yazılı ve görsel iletişim kanalları bilgilendirilmiş; iii)
gerçekleştirilecek eğitimin amacı, içeriği ve yöntemi konularında bilgi verilerek
katılımcıların eğitime düşünsel olarak hazırlanmasına çalışılmıştır.

7) Günün, ortalama olarak 8.30-18.00 saatleri arasında gerçekleştirilen (Ek 5)
eğitim çalışmalarının katılımcı bir düzen içinde yürütülmesi için uygun
düzenekler işletilmiş; bu bağlamda, kitapçıklar ve posterler dağıtılmış;
tartışmalı oturumlar düzenlenmiş; konular özelinde grup çalışmaları
yaptırılmış; katılımcıların eğitime ilişkin görüş ve önerilerini almak amacıyla
hazırlanan soru formları doldurtularak değerlendirilmiş; eğitimlerin bitiminde
de katılımcılara, önceden adlarına düzenlenen katılım belgeleri (Ek 6)
verilmiştir. 

8) Olanak bulunduğunda yerel radyo ve TV kanallarının yanı sıra yazılı basına, eğitim
amacı ve düzeni hakkında bilgiler verilmiştir.

PROJESİNDE KAPSAMINDAKİ ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ ve
GELİŞTİRME ÖNERİLERİ

Özellikle orman ekosistemlerindeki biyolojik çeşitliliğin yerinde korunması ile ilgili
benzer amaçlı projelerin geliştirilmesi, planlanması ve yürütülmesi sırasında aşağıdaki
değerlendirmelerin ve önerilerin yararlı olabileceği düşünülmektedir.

Değerlendirmeler

1) Kapsama alınan illerdeki Orman Bölge Müdürlükleri, eğitimin öngörülen düzen
içinde yürütülebilmesi için gerekli donanımları (eğitim salonu, yemekhane,
misafirhane; taşıt, yardımcı personel vb) olanakları elverdiğince sağlamış;
çalışmaları engelleyici, güçleştirici herhangi bir olumsuz tutuma girmemiş;
kurumsal ve yönetsel etkinliklerini de eğitimin amacına  ulaşması yönünde
kullanmışlardır.

2) OR-KOOP, gerek genel merkez yönetimi ve gerekse kapsama alınan illerdeki bağlı
birlikler ve bu birliklerin üyesi kooperatifleri aracılığıyla, katılımın öngörülen
düzeyde olması amacıyla gerektiğince çaba göstermiş; kimi eğitimlere de Genel
Başkan, birlik başkanı ve danışman düzeyinde katılım sağlayarak katılımcıları
özendirici bir tutum içinde olmuştur.

3) Çalışmalara gönüllü olarak katılan eğitmenler sunuşlarının konusu, dili, söylemi ve
etkenliği konularının tümleştirilmesinin yanı sıra çalışmaların öngörülen düzen
içinde yürütülmesi sırasında da anlayış ve işbirliği çabası içinde olmuş; her etkinlik



sonrasında, topluca, gerçekleştirilen etkinliğin özeleştirel değerlendirmesini
yapmıştır.

4) Eğitime katılan kooperatif yönetici ve üyeleri ile teknik personelin eğitimle ilgili
tutum ve davranışlarına ilişkin gözlemlerin ve bu gözlemlerden hareketle yapılan
değerlendirmelerin başlıcaları da aşağıda verilmiştir:

a) Kooperatif Yönetici ve Üyeleri:

Her eğitime kapsama alınan ildeki OR-KOOP üyesi Tarımsal Kalkınma
Kooperatifleri Birliği’nin örgütlüğü altındaki kooperatiflerden 35-40 dolayında,
çoğunluğu yönetici konumunda üye katılmıştır. Katılımcılar tarafından doldurulan
soru formlarının değerlendirme sonuçları Ek 4’te verilmiştir. Ek olarak aşağıdaki
gözlemler yapılmıştır:

• “Orman ekosistemlerindeki biyolojik çeşitlilik” sorunu bir yana onlarca yıldır
temel geçim kaynaklarından birisi olmasına; dahası, çeşitli olumsuz
sonuçları ile giderek daha sık karşılaşmalarına karşın orman ve ormancılık
sorunları, katılımcıların ilgi ve duyarlılık alanlarına henüz yeterince
girmemiştir.

• Katılımcıların çok büyük bir çoğunluğu, ilk kez böylesi bir eğitime
katıldıklarını belirtmiştir. Bu nedenle olsa gerek, “seminer” niteliğinde
eğitsel etkinliklerden gerektiğince yararlanabilme ilgi ve becerileri
yeterince gelişmemiştir. Ek olarak, katılımcıların çoğunluğu eğitimin
amacı ve içeriği ile ilgili olarak önceden yeterince bilgilendirilememiştir.
Böyle iken, çalışmalara katılma istekleri ve düzeyleri, zaman zaman
beklenenin üzerinde olmuştur.

• Katılımcılar sık sık içinde bulundukları güncel sorunları yakınmacı bir
söylemle dile getirme ve çözüm bulma çabasına girmiş; eğitmenlerden bu
tutumlarını destekleyici ve özendirici bir tepki alamadıklarında da,
programın içeriğine yoğunlaşma düzeyleri, en azından eğitimin başlarında
son derece düşük olmuştur. Eğitimlerin yürütüldüğü dönemde “orman
köylüsü” sayılanlara sağlanan yasal haklarla ilgili bir sorunun gündemde
olması ise bu durumu pekiştirmiştir.

• Eğitimlere katılanların çoğunluğunu, kooperatiflerin yasal haklarının
alınması ve değerlendirilmesiyle ilgili duyarlılık ve girişkenlik düzeyleri;
dolayısıyla da gelir düzeyleri görece olarak yüksek; yine görece olarak daha
eğitimli, yarıkentlileşmiş kişiler oluşturmuştur. Bu nedenle, görece olarak
düşük eğitimli ve çeşitli yoksunluklar içinde bulunan; gelir kaynakları
hemen hemen yalnızca orman işçiliği olan köylülerin olası gereksinmeleri
göz önünde bulundurularak hazırlanan eğitim programı, eğitmenlerin bu
durumun aşılmasına yönelik özenli çabalarına karşın yeterince amacına
ulaşamamıştır.

• Katılımcıların temsil ettikleri kooperatiflerin hemen hemen tümünün
yalnızca yasal hakların alınması ve değerlendirilmesiyle ilgili etkinliklerde
bulunması; kırsal kalkınma projesi uygulama görgü ve deneyimlerinin yanı
sıra bu türden sorunlarla ilgilerinin az olması ve çoğunluğunun da hiç
olmaması, başlangıçta, eğitimin içeriğinin ve biçiminin yadırganmasına yol
açmıştır. Ancak, çalışmaların sonunda bu durum büyük ölçüde değişmiş,
katılımcıların çoğunluğu, eğitimin içeriğinden ve düzeninden hoşnutluklarını
açıklıkla belirtmiş; bu içerikte eğitimlerin daha sık yapılmasını; köylerde de
doğrudan “köylülere”; bu bağlamda ağırlıkla da kadınlara ve gençlere
yönelik eğitimlerin düzenlenmesini; katılımcılara beceri kazandırabilecek



orman işçiliği, kooperatif muhasebesi vb daha somut konularda eğitim
programlarının hazırlanmasını istemişlerdir.

• Eğitimlerin hiçbirine kooperatif yöneticisi ve üyesi kadın birey
katılmamıştır.

• Eğitmenlerin özel olarak çaba göstermesine karşın katılımcılardaki
sorunların devlet tarafından çözüme kavuşturulması beklentisi yeterince
kırılamamış; kendilerinin, en azından bu sürece katkıda bulunabilecekleri
düşüncesi yeterince oluşturulamamıştır.

b) Teknik Elemanlar:

Eğitimin içeriği ve düzeni orman köyü kalkındırma kooperatifi yönetici ve
üyelerine yönelik olarak tasarlanmış olmakla birlikte Orman Bakanlığı APK
Kurul Başkanlığı’nın uyarısı doğrultusunda ilgili teknik elemanların da
eğitimlere katılması için girişimlerde bulunulmuştur. Öte yandan, çalışmalara,
ormancı teknik personelin yanı sıra Tarım İl Müdürlüklerinden de teknik
elemanlar katılmış ve kimi durumlarda da katılımcıların çeşitli soruları üzerine
gerekli açıklamalarda bulunmuştur.

Teknik elemanların eğitime ilişkin tutum ve değerlendirmeleri ile ilgili olarak
aşağıdaki gözlemler yapılmıştır:

• Teknik elemanların eğitime katılmaları için yapılan girişimlere, iki Orman
Bölge Müdürlüğü dışında (Zonguldak ve Sinop) başarılı sonuç vermemiş;
idare binası ve lojmanların da içinde bulunduğu tesislerde gerçekleştirilmiş
olmasına karşın ilgili olduğu düşünülen teknik elemanların çoğunluğunun
eğitimlere katılma düzeyi düşük olmuştur. Öyle ki, bir orman bölge
müdürlüğü dışında ORKÖY Başmühendisliklerindeki teknik elemanlar
çalışmalara yeterince ilgi göstermemiştir.

• Çalışmalara katılan teknik elemanların çoğunluğu, yürütülen eğitimin
gerekliliğinden yana olumlu bir değerlendirme yapmıştır. Ancak, kimi teknik
elemanlar tarafından eğitim sırasında katılımcıların eğitim ve kültür
düzeylerine gerektiğince inilemediği görüşü öne sürülmüştür.

• Ormancı teknik elemanların “biyolojik çeşitlilik” olgusu ve ilgili kavramların
yanı sıra kırsal kalkınma teknikleri ve halkla ilişkiler konuları ile ilgilenme
ve bilgilenme düzeylerinin düşük olduğu gözlemlenmiştir.

• Teknik elemanların çoğunluğu uygulamalı çalışmalara katılmamayı;
sunuşlara katkıda bulunmamayı, sessiz kalmayı yeğlemiş; kimileri ise,
katılımcıların eleştirel değerlendirmeleri karşısında tepkisel bir tutuma
girerek savunma yapmayı gerekli görmüştür.

• Kimi teknik elemanlar, eğitimin tüm teknik elemanlara yönelik olarak da
yürütülmesinin yararlı olacağını belirtmiş; hizmetiçi eğitim çalışmalarının
yetersiz olduğunu öne sürmüştür.

Öneriler

Sözünün çokça edilmesine karşın eğitim, ormancılık kesiminde de, uygulamada,
henüz yeterince öne çıkarılan ve gerektiğince ağırlık verilip kaynak ayrılan bir etkinlik
alanı olamadığı kanısına varılmıştır. Bu gerçek, çalışmalar sırasında, eğitime katılan



teknik elemanlar ile kooperatif yönetici ve üyeleri özelinde, çeşitli biçimlerde, somut
olarak gözlemlenebilmiştir. Bu durumun aşılabilmesi için iki kesimi de ilgilendiren
güncel gelişmeler göz önünde bulundurularak tasarlanmış; etkili eğitim teknikleri ve
teknolojilerinin kullanılabileceği eğitsel çalışmaların düzenli olarak ve yaygın
biçimde yapılması gerekmektedir. İki kesimin ilişkili oldukları kurum ve kuruluşların
bu gereği yerine getirebilecek güce ve donanıma sahip olduğu; ek olarak yeni
yatırımlara gerek bulunmadığı düşünülmektedir. Bu donanımın verimli olarak
kullanılması amacıyla geliştirilen öneriler aşağıda verilmiştir:

a) Ortak Çözümler

Farklı konumlarda bulunmalarına karşın ormancılık kesimi çalışanları, eğitim
gereksinmelerinin karşılanması yönünden çok sayıda ortak soruna sahip
bulunmaktadır. Öyle ki bu sorunların çoğunluğunun benzer yaklaşımlarla
geliştirilebilecek önlemlerle çözümlenebileceği düşünülmektedir. Aşağıda, ormancılık
kesimi çalışanlarının, “orman ekosistemlerindeki biyolojik çeşitliliğin yerinde
korunması” sorununun çözümlenebilmesine de katkıda bulunabilecek doğrultuda
eğitilebilmesine yönelik önerilere yer verilmiştir:
• Eğitim gereksinmeleri, yöresel koşullar ve sorunlar da göz önünde bulundurularak

belirli aralıklarla belirlenmeli, bu amaçla katılımcı bir düzen içinde bilimsel
tekniklerden yararlanılmalı; bu yolla yapılacak belirlemeler temel alınarak yıllık
eğitim programları hazırlanmalıdır.

• İlgili kurum ve kuruluşlar, eğitim çalışmalarını, ilke olarak, kendi eğitmenleri
aracılığıyla tasarlama, planlama ve yürütme çabasında olmalıdır. Bu nedenle, kısa
dönemde, kendi eğitmenlerini yetiştirme programlarını hazırlamalı ve
uygulamalıdır. Ek olarak, gerektiğinde yararlanılmak üzere, kurum ve kuruluş
dışından çeşitli alanlardaki uzmanlardan olanakların elverdiğince geniş bir
“eğitmenler havuzu” oluşturmalıdır.

• Eğitim çalışmalarında öncelik ve ağırlık, katılımcıların bilgilendirilmesinden çok
öğrenme ve sorun çözümleme yeteneklerinin geliştirilmesine; ormancılık
kesiminde ortak bir dil ve söylemin oluşturulmasına verilmelidir.

• Eğitim programlarının hazırlanması, planlanması ve yürütülmesi; eğitmen, tesis,
personel, araç-gereç vb donanımların verimli biçimde kullanılabilmesi için ilgili
kurum ve kuruluşların işbirliği ve dayanışma içinde olmalarını sağlayabilecek
düzenekler kurulmalı ve sürekli olarak işletilmelidir.

b) Orman Bakanlığı Kuruluşlarındaki Teknik Personelin Eğitimine İlişkin 
Öneriler

Bilindiği gibi 3800 sayılı Kuruluş Yasasının 2. Maddesinin “n” bendine göre;
“Bakanlığın çalışma alanına giren hizmetlere ilişkin olarak araştırma birimleri,
eğitim merkezleri açmak; yurt içinde ve dışında gerekli personeli yetiştirmek; her
çeşit uygulamalı araştırmalarla eğitim, yayın ve yayım çalışmaları yapmak,
yaptırmak” da Bakanlığın görevleri arasında sayılmaktadır. Aynı yasanın 19.
Maddesinde görevlerine açıklık getirilen Personel Dairesi Başkanlığı’nın bir görevi de
“Eğitim planları hazırlamak; hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını
düzenlemek ve uygulamak” olarak belirlenmiştir. Orman Bakanlığı’nın bağlı kuruluşu
Orman Genel Müdürlüğü’nün de benzer görevleri bulunmaktadır. Son yıllarda
azalmış olmakla birlikte Orman Bakanlığı’nda ve Orman Genel Müdürlüğü’nde çeşitli
hizmet içi eğitim çalışmalarının yapıldığı bilinmektedir. Ancak, bu programların
çeşitli yönlerden (amaç, içerik, teknik, zamanlama vb) eşgüdümünü sağlayacak bir



eğitim “planı” bulunmamakta; yıllık eğitim “programlarının” hazırlanmasıyla
yetinilmektedir. Ek olarak; kısıtlı kaynaklarla yapılabilen çalışmalar sırasında; i)
eğitimlerin yeterince yaygınlaştırılamadığı ve sürekli kılınamadığı; ii) eğitim
konularının çeşitlilik göstermediği; iii) güncel gelişmelere ilişkin bilgilerin
verilmesinin ve yeniliklerin aktarılmasının hedeflenmediği; iv) gelişkin eğitim
teknikleri ve teknolojilerinden yararlanılmadığı; v) katılımcıların işlevleri, yöreleri
ve statüleri arasında denge kurulamadığı; vi) araştırmacı ve uygulamacı birimlerdeki
uzman teknik personelden; var olan tesislerden ve araç-gereçlerden yeterince verimli
yararlanılamadığı gözlemlenmiştir. 

Bu sorunların aşılabilmesi için, yukarıda “Ortak Çözümler” başlığı altında yer verilen
önlemlerin yanı sıra aşağıdaki önlemlerin de alınması gerekli görülmektedir: 

• Orman Bakanlığı’nın eğitim çalışmaları sırasında yararlanılabilecek uzman
personel; tesis ve araç-gereç varlığının niteliksel ve niceliksel dökümü
yapılmalıdır. 

• Çeşitli alan, yöre ve düzeylerden ormancı çalışanlar ile meslek örgütlerinden;
araştırma ve ormancılık öğretim kurumlarından temsilcilerin katılabileceği bir
çalışma düzeni içinde orta dönemli bir eğitim “planı” hazırlanmalıdır;  

• Döner sermayeli kuruluşların ürün ve hizmet satış gelirlerinden belirli bir oranın
ayrılmasıyla sürekliliği güvence altına alınabilecek, “fon” niteliğinde bir kaynak
oluşturulmalıdır.

• Özellikle orman ekosistemlerindeki biyolojik çeşitliliğin yerinde korunması
sorunu ile ilgili gerekli bilgiler eğitim programlarına içselleştirilmelidir.

• Eğitim programlarının hazırlanması ve yürütülmesi sırasında teknik personelin
“orman köyü kalkındırma kooperatifi yönetici ve üyeleri” ile birlikte olabilecekleri
konuların da ele alınmasına ve bu yolla birlikte çalışma ortamlarının yaratılmasına
da özen gösterilmelidir. Ayrıca, Orman Bakanlığı’nın farklı genel
müdürlüklerinden teknik personelin birlikte eğitilecekleri koşulların da
yaratılabilmesi için düzenlemeler yapılmalıdır.

c) Orman Köylülerinin Eğitilmesine İlişkin Öneriler

Orman Bakanlığı’nın orman köylülerinin eğitilmesine yönelik çalışmaları
bulunmamaktadır. OR-KOOP’un ve bağlı birliklerinin üyelerine yönelik eğitim
çalışmaları da son derece sınırlı düzeylerdedir ve tümüyle rastlantısaldır. Oysa, orman
köylülerinin ve özellikle de “orman köyü kalkındırma kooperatiflerinde”
örgütlenebilmiş kesiminin; i) orman ekosistemlerindeki biyolojik çeşitliliğin yerinde
korunması; ii) orman köylerinde daha gerçekçi, uygulanabilir, getirisi görece olarak
yüksek ve ormanların yanı sıra sahip oldukları öteki kaynaklardan da çok yönlü
yararlanılabilecek kırsal kalkınma projelerinin geliştirilebilmesi ve yaşama
geçirilebilmesi; bu doğrultuda küçük girişimciliklerin desteklenmesi; iii) kaynakların
verimli; şimdilerdeki yaygın anlatımıyla “sürdürülebilir” biçimde kullanılabilmesi vb
amaçlarla eğitilmesi gereği ortadadır. Bu gereğin, ilke olarak, OR-KOOP ile bağlı
birlikler ve son noktada da kooperatifler aracılığıyla yerine getirilmesi, görece olarak
daha etkili olabilecek ve daha kalıcı sonuçlar verebilecektir. Ancak, en azından ilk
aşamada, Orman Köy İlişkileri Genel Müdürlüğü tarafından yönetilen kaynakların bu
amaçla da kullanılması yararlı olabilecek; kooperatif ve birliklerde eğitim çalışmalarının
gerektireceği alt yapısal koşulların yerine getirilmesine yaşamsal önemde katkılar
sağlanabilecektir. Bilindiği gibi 4629 sayılı Bazı Fonların Tasfiyesi Hakkında Kanun’
dan sonra, 24 Mart 2002 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulan
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göre “Özel Ödenek” olarak anılan kaynak; “Orman köylerinde yaygınlaştırılacak
sosyal ve ekonomik amaçlı projeler için eğitim, deneme ve demostrasyon çalışmalarının
yapılması ile orman köylülerinin eğitilmesine ilişkin...” harcamalar da yapılabilecektir.
ORKÖY’ün bu olanaktan yararlanarak yaşama geçirebileceği orman köylülerine yönelik
eğitim planları ve programları ile uygulama projelerini hazırlaması ve uygulaması
gerekmektedir.

Öte yandan, daha önce de vurgulandığı gibi, sorunun kalıcı biçimde çözümlenebilmesi
OR-KOOP ve bağlı birlikler ile kooperatiflerin, en azından orta dönemde; üyelerinin
gereksinme duyacakları eğitim çalışmalarını yapabilecek yapısal özelliklere ve giderek
de gerekli donanımlara sahip kılınması zorunlu görülmektedir: OR-KOOP ve bağlı
birlikler; i) ilgili hukuksal düzenlemelerin gereği olan eğitim ödeneklerinin
(paylarının) yalnızca eğitsel amaçlarla kullanılmak üzere ayrılmasını sağlamalıdır; ii)
eğitim ödeneklerinin kullanılması sırasında gözetilecek ilkeleri ve uyulacak kuralları
belirleyen yönerge/yönetmelik vb düzenlemeler yapmalıdır; iii) kendi eğitim
birimlerini oluşturmalı ve/veya en azından başlangıçta, eğitim sorumlularını ve
giderek de eğitmenlerini yetiştirmelidir; iv) üyeleri ile kurulu bulundukları köy
ve/veya köylerde yaşayanların eğitim gereksinmelerini belirli aralıklarla
belirlemelidir; v) ORKÖY ve Orman Genel Müdürlüğü’nün merkez ve taşra
birimleriyle de işbirliği yaparak orta dönemli eğitim planları ile yıllık eğitim
programları hazırlamalı ve uygulamalıdır. Açıktır ki, OR-KOOP ve bağlı birlikler,
eğitim etkinlikleri sırasında Orman Genel Müdürlüğü’nün eğitim tesislerinden
yararlanabilecek; orman, ziraat, veteriner ve su ürünleri fakültelerinin öğretim
üyelerinden ve gerektiğinde Derneğimizin yanı sıra Sürdürülebilir Kırsal ve Kentsel
Kalkınma Derneği ile Doğal Hayatı Koruma Derneği vb gönüllü kuruluşlardan ve
kişilerden de eğitmenlik desteği sağlayabilecektir.

Gelecekte Yapılması Öngörülenler

Derneğimizin Projeye destek sağlayan UNDP GEF SGP kapsamındaki yükümlülükleri
etkinlikleri sonuçlandırılmıştır. Ancak,  Projenin kalıcı sonuçlar verebilmesine katkıda
bulunabilecek başka çalışmaların yapılması da öngörülmektedir. Öngörülen çalışmalar
da ORKOOP ile işbirliği yapılmasını gerektirmektedir. Bu gereğin yerine getirilmesi
durumunda aşağıda kısaca açıklanan çalışmaların yapılması öngörülmektedir:

a) Eğitim

Ormanların içinde ve bitişiğinde yaşayan köylülere yönelik eğitim çalışmalarının
doğrudan ORKOOP ve bağlı birlikler, giderek de bağlı kooperatifler tarafından
yapılması gerekmektedir. Bu gereğin sürekli olarak ve daha etkili biçimde yerine
getirilebilmesi için ORKOOP’un, bağlık birlik ve kooperatiflerin kendi eğitim
düzeneklerini kurmaları ve bu kapsamda da kendi eğitmenlerini yetiştirmeleri yararlı ve
olanaklı görülmektedir. Derneğimiz, ORKOOP’un katılımı sağlama görevini üstlenmesi
ve gerektiği gibi yerine getirmesi durumunda, Ankara’da, bağlı birliklerin
eğitmenlerinin yetiştirilmesine yönelik, ikişer günlük ikişer “eğiticilerin eğitimi
semineri” düzenleyebilecektir. Bu seminerlerin ilkinde katılımcıların eğitmenlik
becerilerinin geliştirilmesine yönelik bir program uygulanacaktır. Seminerlerin
ikincisinde ise biyolojik çeşitliliğin yerinde korunması ilkesinin de gözetilebileceği bir
yaklaşımla ormanlardan “çok yönlü yararlanma” olanakları ve teknikleri ile ilgili
bilgiler verilecektir.



Derneğimiz, “eğiticilerin eğitimi” seminerleri dışında, ORKOOP ve bağlı birlikler ile
kooperatiflerden gelebilecek eğitmenlik istemini de, olanakları elverdiğince
karşılayabilecektir. 

b) Yayın

Bastırılan kitapçıkların ve posterlerin ORKOOP’un öteki birlik ve kooperatiflerine
ulaştırılmasına yönelik çalışmalar sürdürülecektir. Bu amaçla, öncelikle,
ORKOOP’un 2002 yılı ortalarında gerçekleştireceği genel kurul çalışmalarından
yararlanılacak; ulaşılamayan kooperatiflerin yöneticilerine de posta yoluyla
gönderilecektir.

İlgili başlık altında da belirtildiği gibi, eğitimlere katılan kooperatif yönetici ve
üyeleri, çoğunlukla, ilgili yasayla tanınan hakların alınması ve değerlendirilmesi ile
sınırlı bir alanda etkinlikte bulunmaktadır. Bu durum gözönünde bulundurularak, yine
kooperatif yönetici ve üyelerine yönelik iki kitapçığın yayımlanması öngörülmektedir:
İlk kitapçıkta, çeşitli konularda başarılı kırsal kalkınma çalışmaları yapan tarımsal
kalkındırma kooperatiflerinin başlıcaları tanıtılacaktır. İkinci kitapçıkta ise, orman
ekosistemlerin-deki biyolojik çeşitliliğin tanıtılması ve yerinde korunması için gerekli
temel bilgilere yer verilecektir. İki kitapçık da, uygun biçimde basıldıktan sonra
“orman köyü kalkındırma kooperatiflerine” ücretsiz olarak dağıtılacaktır.


