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BAKAN SUNUŞU 

Son yıllarda milletlerarası alanda ki hızlı ve çok yönlü değişim 

süreçleri, küreselleşme temayülleri, bilgi ve iletişim 

teknolojilerinde yaşanan gelişmeler, özellikle 

bürokratik yapı ve yönetim anlayışında köklü 

değişiklikleri gündeme getirmiştir. Bu süreçte 

ülkemizde kamu mali yönetimi reformu kapsamında, 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 

yürürlüğe konmuştur. Stratejik planlama ise yeni 

kamu mali yönetiminin temel araçlarından biridir. 

5018 sayılı Kanunla Stratejik Planlama ve Performans 

Esaslı Bütçeleme konuları düzenlenerek kamu 

harcama yönetiminin iyileştirilmesi ve bütçe 

sürecinde etkinliğin artırılması amaçlanmaktadır. Bu 

Kanun ile kamu kurumlarının politika oluşturma kapasitelerinin 

güçlendirilmesi, bütçe hazırlama ve uygulama süreçlerinde mali 

disiplinin sağlanması, kaynakların etkin ve verimli bir şekilde 

kullanılıp kullanılmadığının izlenmesi ve bunun üzerine kurulu 

bir hesap verme sorumluluğunun geliştirilmesi bakımından 

“stratejik planlama” temel bir araç olarak benimsenmiştir. 

Stratejik Planla (2010–2014), Bakanlığımızın misyonu, vizyonu 

ve temel değerleri tanımlanmış, hedefleri saptanmış ve bu 

hedeflere ulaşabilmek için ölçülebilir göstergeler belirlenmiştir. 

Bu çerçevede temel maksadımız, Bakanlığımızın kuruluş kanunu 

çerçevesinde kendisine verilen görevleri misyonuna uygun 

yerine getirmek için etkili çözümler üreten ve ortaya koyduğu 

vizyona ulaşma yolunda sürekli ilerleyen bir kurum olmaktır. 

Dünyadaki çevresel sorunların giderek artması, toplumlar 

üzerinde baskılar oluşturmaya başlamıştır. Özellikle küresel 

ısınma, iklim değişikliği ve doğal kaynakların azalması kurumlara 

daha fazla sorumluluk yüklemiştir. Çevre ve Orman Bakanlığı 

olarak; önümüzdeki süreçte üzerimize daha büyük görevler 

düşeceğinin bilinciyle sorumluluklarımızı en iyi şekilde yerine 
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getirme gayreti içindeyiz. Kuruluşundan bugüne kadar Bakanlık 

olarak, doğal kaynaklarımızın akılcı kullanılması esası 

doğrultusunda sürdürülebilir kalkınmayı ilke edinmiş olup, 

planlı yaklaşımlarla gelişmemizi sürdürmeye devam edeceğiz.  

Stratejik Planımız, ülkemizin ihtiyaç ve beklentilerine cevap 

verebilecek nitelikte ve katılımcı bir anlayışla hazırlanmıştır. Bu 

planla belirlediğimiz misyon, vizyon, amaçlar ve hedefler 

doğrultusunda yürütülecek çalışmalarla, geleceğe güvenli olarak 

bakmamız ve halkımıza daha iyi hizmet sunmamız mümkün 

olacaktır. Bakanlığımız Stratejik Planıyla, politika belirleme ve 

maliyetlendirme kapasitesinin sağlanması, amaçlar ve hedeflere 

dayalı yönetim ve bütçelemenin geliştirilmesi ile daha kaliteli, 

etkili ve verimli hizmet sunulmasını hedeflemekteyiz.  

Stratejik Planın hazırlık sürecinde görev alan Bakanlığımız 

personeline, değerli katkıları için kamu, özel sektör, meslek 

örgütleri ve sivil toplum kuruluşlarına teşekkür ederim. 

Anayasanın 56 ıncı maddesinde belirtildiği üzere, bütün 

vatandaşlarımızın ve gelecek nesillerimizin; sağlıklı, dengeli ve 

yeşil bir çevre içinde yaşama hakkına sahip olduğuna inanarak, 

planın başarı ile uygulanmasını ve ülkemize hayırlı olmasını 

dilerim. 

 

 

 
Prof. Dr. Veysel EROĞLU 
Çevre ve Orman Bakanı 
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MÜSTEŞAR SUNUŞU 

Çevrenin korunması, geliştirilmesi ve iyileştirilmesi konusunda 

gösterilen çabaların gayesi, insanların dengeli ve 

kaliteli bir çevrede yaşamalarını sağlamaktır. Son 

yıllarda, çevre kirliliğinin büyük boyutlara ulaşması 

şimdiki ve gelecek nesilleri tehdit etmektedir. Doğal 

kaynaklarımızın hızla tükenmesi bizleri farkındalık 

içinde hareket etmeye ve acil tedbirler almaya 

zorlamaktadır. Bakanlığımız bu doğrultuda, 

önceliklerini belirleyebilmek, görevlerini başarılı bir 

şekilde yerine getirebilmek ve kaynaklarını en etkin 

şekilde kullanabilmek için gerçekleştirilebilir 

hedeflere dayalı stratejik planlama çalışmalarını 

başlatmış ve özverili bir çalışma ile ilk stratejik planını 

tamamlamıştır. 

Dünyada yaşanan gelişmeler, kamu kurumlarının, meselelere 

geçici çözümler üretmek yerine, kalıcı ve kurumsal tedbirlere 

yönelmesini sağlamıştır. İdarede yeni yaklaşımlar getiren 

stratejik planlama; kuruluşların analizlerini yaparak amaç ve 

hedeflerini belirledikten sonra, bu hedeflere ulaşmayı mümkün 

kılacak stratejiler oluşturmayı, ölçülebilir kriterler geliştirerek 

değişimleri izleme ve değerlendirme sürecini ifade eden 

katılımcı, esnek bir yönetim yaklaşımıdır.  

Kamuda stratejik yönetim yaklaşımının alt yapısını oluşturacak 

olan beş yıllık stratejik planlarla kamu idarelerinin kalkınma plan 

ve programları, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler 

çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını 

oluşturmaları, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler 

saptamaları, performanslarını önceden belirlenmiş olan 

göstergeler doğrultusunda ölçmeleri ve kamu hizmetlerinin 

istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile 

program ve proje bazında kaynak tahsislerini önceden tespit 

etmeleri sağlanmış olacaktır.  
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Bakanlığımız görev alanında yer alan çevre ve ormancılık 

konularında belirlenen hedeflere ulaşmak için, ülkemiz şartları, 

küresel gelişmeler, kurumsal yapı, iş süreçleri, iç ve dış 

paydaşların yaklaşımları planda yer almıştır. Çağdaş yönetim 

anlayışının gereği olarak, planlamanın gerekliliğine ve planın 

sahiplenilmesini sağlayan katılımcılığa inanıyoruz. Bu 

doğrultuda, stratejik planın hazırlanmasının her aşamasında iç 

ve dış paydaşlarımızın görüş ve düşüncelerinin plana 

yansıtılması planın vazgeçilmez öğesi olmuştur. Planın 

uygulanma aşamalarında da katılımcılık ve paylaşım temel 

prensibimiz olacaktır. Bundan sonra hazırlanacak planlara, bu 

plan döneminde elde edilen deneyimlerin büyük katkı 

sağlayacağını beklemekteyiz.  

Çevre ve Orman Bakanlığının 2010–2014 yıllarını kapsayan 

Stratejik Planının, önümüzdeki beş yıl içinde 

gerçekleştireceğimiz bütün faaliyetlerimize yön verecek bir 

kılavuz olacağı inancıyla, stratejik planının hazırlanmasında 

emeği geçen bütün personelimize ve paydaşlarımıza teşekkür 

ediyor, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. 

 

 

 

Prof. Dr. Hasan Z. SARIKAYA 
Müsteşar 
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STRATEJİK PLANLAMA HAKKINDA  

Stratejik planlama; etkili iletişim ve katılımın sağlanmasına, farklı ilgi alanları ve değerlerin 

yerleşmesine yardımcı olmayı, analitik karar almayı ve başarılı işlevselliği teşvik eder. Stratejik 

planlama örgütleri üretkenliğe ve dinamikliğe teşvik eder. Karar alıcılar, sorumluluklarını plan 

doğrultusunda yerine getirir.  

Stratejik Planlama Yürütme Ekibi, stratejik planlamanın önem ve yararına inanan ekip 

çalışmasını ve uzmanlığı dikkate alan, çalışmalara yeterli zaman ve enerjilerini ayıran kişilerden 

gönüllülük ilkesine göre oluşturmuştur.  Stratejik planlama çalışmaları, Bakanlığımızın daha kaliteli ve 

etkin hizmet sunabilmesi için bir fırsat olarak değerlendirilmiştir. İki yıl gibi uzun soluklu ve yoğun 

çalışma sürecinin verimli bir şekilde tamamlanabilmesi için düzenli olarak her hafta gerçekleştirilen 

durum değerlendirme toplantıları, ekip içi iletişim ve koordinasyonun sağlanmasında etkin bir ortam 

oluşturmuştur. Haftalık değerlendirme toplantılarında Stratejik Plan çalışmasının zaman çizelgesine 

göre bir sonraki aşamaya ilişkin izlenecek stratejiler belirlenmiş, gerek Bakanlık içinde yürütülen 

çalışmalara, gerekse paydaş çalışmalarına ilişkin darboğazların önceden tespiti ile zamanında tedbir 

alınması sağlanmıştır.  

Bakanlığımızın geleceğe yönelik amaç ve hedeflerinin, bütün paydaşlarımızı kapsayacak bir 

yaklaşım içinde, iyi yönetişim ilkeleri doğrultusunda oluşturulması, stratejik planlama çalışmalarında 

temel prensip olarak benimsenmiştir. Bu doğrultuda, iç ve dış paydaşlardan alınan görüş, teklif, 

eleştiri ve beklentiler çalışmalara önemli girdiler sağlamıştır. Bu anlayışla stratejik planlama 

çalışmalarına en geniş katılımın sağlanmasına özen gösterilerek, Bakanlığımızın değişik birim ve 

seviyelerindeki çalışanlarının, ilgili diğer kurum ve kuruluşların, toplumun ilgili kesimlerinin görüşleri 

planlama sürecine dâhil edilmiş olup ortak akıl çerçevesinde bütün olarak Bakanlığı tanıma fırsatı 

oluşmuş, bu sürecin bir sonucu olarak da Bakanlık içi iletişim ve motivasyon güçlenmiştir. 

Ülkemiz çevre ve ormancılık çalışmaları için büyük önem arz eden ve Çevre ve Orman 

Bakanlığı’nın önümüzdeki beş yılına rehberlik edecek stratejik planında belirlenmiş olan misyon, 

vizyon, temel değerler, stratejik amaç ve hedeflerle hizmetlerimizin daha etkin bir şekilde 

yürütüleceği ve bu süreçte elde edilen deneyimin bundan sonraki planlarda yol göstereceği 

inancındayız. 

Bu inançla,  stratejik planlama çalışmaları sırasında ihtiyaç duyduğumuz her aşamada tecrübe 

ve bilgilerini bizlerle paylaşan, katkıda bulunan bütün iç ve dış paydaşlarımıza ve çalışmalarımıza 

destek veren herkese teşekkürlerimizi sunarız.  

Stratejik Planlama Yürütme Ekibi 
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STRATEJİK PLANLAMA YOL HARİTASI 

Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca; 

Bakanlığımız, en geç 31.01.2009 tarihinde stratejik planını tamamlayarak değerlendirilmek üzere 

Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Müsteşarlığına göndermesi gereken kurumlar arasında yer 

almaktadır. Bu çerçevede; ilk olarak DPT ve Maliye Bakanlığı yetkilileriyle görüşme ve toplantılar 

yapılmış,  ilgili kaynak ve mevzuat tarama çalışmaları yapılarak, Bakanlığımız Stratejik Planlama süreci 

30.11.2006 tarihli Genelge ile başlatılmıştır. Stratejik planlama sürecinin tasarlanması ve işletilmesi 

amacı ile hazırlanmış olan Çevre ve Orman Bakanlığı Stratejik Planlama Hazırlık Programı 12.12.2006 

tarihinde DPT Müsteşarlığına gönderilmiş, Bakanlığımız üst düzey yöneticilerine yönelik bilgilendirme 

toplantıları yapılarak hazırlık ve altyapı çalışmaları kapsamında, planlama sürecinden sorumlu ekipler 

belirlenmiştir. Stratejik planlama çalışmalarında yönlendirme görevini yürütmek üzere Bakanlığımız 

harcama birimi yetkililerinden oluşan Strateji Geliştirme Kurulu, stratejik planlama çalışmalarını 

birimlerinde yürütmek üzere bütün birimlerin temsil edildiği Stratejik Planlama Ekibi, çalışmaları fiilen 

yürütmek ve koordinasyonu sağlamak üzere Stratejik Planlama Yürütme Ekibi oluşturulmuştur.  

Stratejik Planlama Yürütme Ekip üyelerinin seçiminde; Kurum içindeki farklı birimleri temsil 

etme, Kurum hakkında yeterli bilgiye sahip olmaları, gönüllü ve istekli olmaları ve Kurumun hedef 

kitlesini yeterince tanıma gibi ölçütler esas alınmıştır. Ekiplerin oluşturulmasının ardından, planlama 

çalışmalarının yürütülmesinde izlenecek çalışma usul ve esasları tespit edilmiştir. Bütün ekiplere 

yönelik olarak Milli Prodüktivite Merkezinden bir günlük eğitim ve danışmanlık hizmeti alınmış ve 

ekip üyeleri konu hakkında bilgilendirilmiştir. Yürütme Ekibi üyelerinin çalışabileceği stratejik 

planlama bürosu hazırlanmış, planlama sürecinde temel alınacak kılavuz ve diğer kaynaklar, mevzuat 

belgeleri, konuya ilişkin yerli ve yabancı kaynaklar,  daha önce yapılmış çalışmaların raporları ve 

sürecin her aşamasında üretilen belgeleri kapsayacak şekilde bir arşiv oluşturulmuştur. Bakanlığımız 

Stratejik Planlama çalışmalarına yönelik internet sayfası hazırlanarak, belgelere ve kullanılacak diğer 

kaynaklara elektronik ortamda ulaşılmasını sağlayacak altyapı düzenlemeleri yapılmış, çalışma 

sürecinde elde edilen bütün çıktılar şeffaflık ilkemiz gereğince paylaşıma açılmıştır. 

Planlama çalışması sürecinde, diğer kurum deneyimlerinin Stratejik Plan çalışmasına 

yansıtılması maksadıyla, Stratejik Planlamaya ilişkin Bakanlıklar arası deneyimlerin paylaşıldığı 

toplantılara katılma konusunda özen gösterilmiştir.   

Stratejik planlama çalışmalarının verimli bir şekilde yürütülebilmesi için, planlamanın her 

aşamasında gerçekleştirilecek çalışmalar detaylandırılmış, çalışma takviminin izlenmesi için zaman 

çizelgesi hazırlanmıştır. Öngörülen çalışma sürelerinin gerçekleşmesi izlenerek, darboğazlar aşılmış, 

böylece planlama sürecinin belirli bir zaman periyodunda tamamlanması gerçekleştirilmiştir. Çalışma 

takvimine uygun olarak, plan sürecinde sorumlu bütün ekiplerle düzenli toplantılar yapılmış, 

kullanılacak yöntemler belirlenmiştir.  
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Stratejik planlamanın ilk aşaması olan durum analiziyle başlayan çalışmada;  Bakanlığımızın 

tarihsel gelişimi, organizasyon yapısı, yasal yükümlülükler ve mevzuat analizi, faaliyet alanları ile ürün 

ve hizmetlerin belirlenmesi, paydaş analizi, içyapı analizi, dış çevre analizi konuları işlenmiştir.  

Durum analizi kapsamında anketler yapılarak iç ve dış paydaşlarımızın görüşleri alınmış, anket 

bulguları SPSS programı kullanarak değerlendirilmiştir. Durum analizinin son aşamasında, planlamış 

olduğumuz çalıştaya altyapı oluşturmak, kurum çalışanlarımızın katılımlarının azami oranda olmasını 

sağlamak maksadıyla Bakanlığımız harcama birimleri ile bir program kapsamında bütün personele 

yönelik bilgilendirme toplantıları düzenlenmiştir. Yedi grupta yapılan bu toplantıların bilgilendirme 

bölümünden sonra, katılımcılarla güçlü, zayıf yönler, fırsatlar, tehditler (GZFT) analizi ile misyon, 

vizyon ve temel değerler konusunda çalışma yapılmıştır. Bütün çalışanların görüş ve düşüncelerinin 

plana yansıması ve planın sahiplenmesi amaçlanarak yapılan bu toplantılara her kademeden katılım 

sağlanmış olup, yaklaşık 700 personel çalışmalara katkı sağlamıştır. 

Bakanlığımızın güçlü ve zayıf yönleri ile fırsat ve tehditleri, misyon, vizyon ve temel 

değerlerini iç ve dış paydaşlarımızla birlikte belirlemek maksadıyla, Stratejik Planlama Çalıştayı 

yapılmıştır. Katılımcıların herhangi bir etki altında kalmadan, deneyim ve düşüncelerini 

yansıtabilmeleri için, geniş katılımlı çalıştayın tarafsız moderatörler tarafından yönetilmesi 

sağlanmıştır. 

Planın; Stratejik Amaçlar, Hedefler, Performans Göstergeleri ve Maliyetlendirilmesinin 

belirlenmesinde, ana hizmet birimi Genel Müdürlüklerimiz bünyesinde Stratejik Planlama Birim 

Ekipleri kurulmuştur. Yürütme Ekibinin, Birim Ekipleriyle önce ayrı ayrı, daha sonra da ortak olarak 

yaptığı toplantılar sonucunda Bakanlığımızın Amaç ve Hedefleri, Performans Göstergeleri ve 

Maliyetlendirme çalışmaları tamamlanmıştır. Bu süreç Bakanlık birimlerimizin planı 

sahiplenmelerinde etkili olmuştur. Bu aşamaya ilişkin Stratejik Planlama konusunda pilot 

kuruluşlardan biri olan Türkiye İstatistik Kurumu yetkilileri ile görüş alışverişinde bulunulmuştur. 

Ayrıca amaçların belirlenmesi çalışması aşamasında amaçlar arasındaki ilişki ve etkileşimi test etmek 

için kullanılan Balanced Score Card yöntemine ilişkin bir günlük çalıştay yapılmıştır.  

Stratejik Planlama çalışmaları kapsamında izleyen her aşamadan önce, Kurum içi farkındalığı 

sağlamak ve toplantılar ve çalıştay duyuruları için Yürütme Ekibi tarafından Bilgi İşlem Daire 

Başkanlığı katkılarıyla hazırlanan bilgilendirme amaçlı afişler Orman Genel Müdürlüğü ve Meteoroloji 

Genel Müdürlüğü matbaasında basılmıştır. İç ve dış paydaşlarımızın Bakanlık hakkında güncel bilgilere 

sahip olmaları, planlama aşamaları ve yöntemleri hakkında her toplantı öncesi katılımcılar için 

raporlar hazırlanarak dağıtılmıştır. Plan çalışmalarının her aşaması Planlama Ekibinin onayından 

geçirilmiştir. 
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1 GİRİŞ 

Bütün dünyada olduğu gibi, ülkemizde de toplumsal yapı ve ilişkileri derinden 

etkileyen hızlı değişim bütün kurum ve kuruluşları etkili tedbirler almaya zorlamaktadır. Bu 

mecburiyet kamu yönetiminde kapsamlı bir yeniden yapılanma ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. 

Stratejik Planlama; kamu idarelerinin planlı hizmet sunmaları, politika geliştirmeleri, bu 

politikaları performans esaslı bütçelemeye dayandırmaları ve uygulamayı etkili bir şekilde 

izleyip değerlendirmelerini sağlamaya yönelik temel bir araç olarak benimsenmiştir. Stratejik 

planlama yaklaşımı ile politika belirleme ve maliyetlendirme kapasitesinin güçlendirilmesi, 

hedeflere dayalı yönetim anlayışı ve bütçelemenin geliştirilmesi, kamu hizmetlerinin arzında 

yararlanıcı taleplerine duyarlılığın artırılması ve hesap verme sorumluluğunun oluşturulması 

amaçlanmaktadır. 

Stratejik planlama yaklaşımıyla; bir yandan geleceği planlayarak sonuç odaklı bir 

yönetim anlayışına yönelik somut adımlar atılması, diğer yandan planda tespit edilen amaç 

ve hedeflere ulaşılması beklenmektedir. Çevre ve ormancılık alanında bu hedeflere ulaşmak 

için, ülkemiz şartlarının, küresel gelişmelerin, kurumsal yapının, iş süreçlerinin, iç ve dış 

paydaşların yaklaşımlarının değerlendirilmesi önem taşımaktadır.  

Çevre, geniş anlamda ele alındığında, her ne kadar ormancılık sektörünü kapsamı 

içine alsa da, iki sektörün gerek tarihsel gelişimi gerekse kurumsal örgütlenme sürecinin 

birbirinden bağımsız olarak gelişmesi Bakanlığımızın sorumluluk ve yetki alanı ile birlikte 

değerlendirildiğinde; birçok sektör ile doğrudan veya dolaylı olarak etkileşen “çevre” ve 

“ormancılık” olmak üzere iki temel sektör olarak ortaya çıkması nedeniyle rapor içindeki bazı 

başlıklarda ayrı ayrı değerlendirilmiştir.  

Ormancılık sektörü konusunda Bakanlığa verilen görev ve yetkiler, ağırlıklı olarak bağlı 

kuruluş statüsünde olan Orman Genel Müdürlüğünün (OGM) sorumluluk alanında olmakla 

birlikte, geniş bir uğraş alanı olan ormancılık sektörünün ağaçlandırma, milli parklar ve orman 

köylüleriyle ilişkilerini konu alan görev ve sorumluluklar, Bakanlık merkez ve taşra birimleri 

tarafından yerine getirilmektedir. 

Bakanlığımızın geleceğe yönelik amaç ve hedeflerinin, bütün paydaşlarımızı 

kapsayacak bir yaklaşım içinde ve iyi yönetişim ilkeleri doğrultusunda oluşturulması stratejik 

planlama çalışmalarında temel prensip olarak benimsenmiştir. Bu doğrultuda, iç ve dış 

paydaşlardan alınan görüş, teklif, eleştiri ve beklentiler çalışmalara önemli katkı sağlamıştır. 
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2 DURUM ANALİZİ 

Çevre ve Orman Bakanlığı; 01.05.2003 tarihli 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığının 

Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun ile Çevre ve Orman Bakanlıkları birleştirilerek 

kurulmuştur. Bu Kanunun amacı, Çevre ve Orman Bakanlığının teşkilât ve görevlerine ilişkin 

esasları düzenlemektir.  

Çevre ve Ormancılık, tek bakanlık çatısında yakın zamanda bir araya geldiğinden 

durum analizi başlığında değerlendirilen hususları daha iyi ortaya koyabilmek açısından 

“Çevre” ve “Ormancılık” bazı alt başlıklarda ayrı ayrı değerlendirilmiştir.  

2.1 TARİHSEL GELİŞİM 

2.1.1 Çevre 

Çevrenin korunmasına ilişkin çeşitli kanunlarda yer alan hükümler, 1970’li yıllara 

kadar farklı bakanlık ve kuruluşlar tarafından kendi ilgi alanları ile alakalı olarak 

uygulanmıştır. Bu dönemde Devlet Planlama Teşkilatı, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma 

Kurumu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, Orman Bakanlığı ilgili kanunların 

uygulamasında ayrı ayrı yetkili olan bakanlık ve kuruluşlar olarak sayılabilir.  

Çevre alanında ilk bağımsız yapılanma; 12.02.1973 tarihli ve 7/5836 sayılı Bakanlar 

Kurulu Kararı ile “Çevre Sorunları Koordinasyon Kurulu”nun oluşturulmasıyla 

gerçekleştirilmiştir. Bu Kurulun görevi çevre problemlerinin çözümlenmesi yolundaki 

çalışmaları koordine etmek ve özellikle Ankara’nın havasının temizlenmesini sağlamak olarak 

tanımlanmıştır. 

Dünya’daki “çevre” ile alakalı gelişmeler ülkemize de yansımış, farklı amaçlar için 

hazırlanmış kanunlar altında, birbirinden bağımsız ya da mükerrer yapılardaki görev ve yetki 

dağılımını gidermek, çevre ile ilgili düzenlemelerin uygulanmasında mahalli yönetimler ile 

kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak üzere yukarıda bahsedilen Kurul, 16.04.1974 

tarihli ve 7/8329 sayılı Kararname ile “Çevre Koordinasyon Kurulu”na dönüştürülmüştür.  

Çevrenin korunmasına yönelik temel politikaların belirlenmesi, konuyla ilgili plan ve 

projelerin hazırlanması, bunların uygulanmasında ilgili bakanlık ve kuruluşlar arasında 

koordinasyonun sağlanması maksadıyla 27.07.1978 tarihli ve 7/16041 sayılı Bakanlar Kurulu 

Kararı ile “Başbakanlık Çevre Örgütü” kurulmuştur. Bu örgüt; “Yüksek Çevre Kurulu”, 

“Başbakanlık Çevre Müsteşarlığı” ve “Teknik İnceleme Komisyonu” olmak üzere üç alt 
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birimden oluşturulmuştur. Bu dönemde çevre konusunda en önemli gelişme, 09.08.1983 

tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun yürürlüğe girmesidir.  

Başbakanlık Çevre Örgütü yapılanması 1984 yılına kadar devam etmiştir. 08.06.1984 

tarihli ve 222 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Başbakanlığa bağlı, tüzel kişiliğe sahip, 

katma bütçeli bir Kurum olarak Çevre Genel Müdürlüğü kurulmuş, Çevre Kanununu 

uygulamakla sorumlu kılınmıştır.  

19.10.1989 tarihli ve 383 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle çevre koruma ile ilgili 

diğer bir kurum olarak Başbakanlığa bağlı, tüzel kişiliğe sahip “Özel Çevre Koruma Kurumu 

Başkanlığı” kurulmuştur. Çevre Kanununun 9 uncu maddesine göre Bakanlar Kurulunca Özel 

Çevre Koruma Bölgesi olarak ilan edilen ve edilecek yerlerde çevre değerlerini korumak ve 

mevcut çevre problemlerini gidermek için bütün tedbirleri almak, bu alanların koruma ve 

kullanım esaslarını belirlemek, imar planlarını yapmak, mevcut her ölçekteki plan ve plan 

kararlarını revize etmek ve re’sen onaylamak, kurumun kuruluş amaçları arasında yer 

almıştır.  

Çevre Genel Müdürlüğünün kurulmasına ilişkin Kararname 1989 tarihli ve 389 sayılı 

Çevre Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 

yürürlükten kaldırılmış ve çevre örgütlenmesi Müsteşarlık düzeyine çıkarılmıştır. Bu 

Kararname ile Çevre Müsteşarlığı; çevrenin korunması, çevre kirliliğinin önlenmesi ve 

çevrenin iyileştirilmesi için prensip, politika ve program belirlemek; çevre master planı 

hazırlamak; çevrenin korunması ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak; çevre 

standartlarını belirlemek; çevrenin korunması ile ilgili çeşitli kuruluşlar ve mahalli yönetimler 

arasında koordinasyonu sağlamak; gönüllü kuruluşları desteklemek ve yönlendirmek; 

çevreye yönelik eğitim programları uygulamak ve çevre farkındalığını yaymak konularında 

görevlendirilmiş ve yetkili kurum olarak belirlenmiştir. 

Çevre Müsteşarlığı, çevre alanında daha etkili bir kurumsal yapı oluşturmak 

maksadıyla 09.08.1991 tarihli ve 443 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Çevre Bakanlığı 

olarak yapılandırılmıştır. Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı ve Devlet Meteoroloji İşleri 

Genel Müdürlüğü bağlı kuruluşlar olarak Bakanlık bünyesinde yer almıştır. Ancak daha sonra 

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü yeniden Başbakanlığa bağlanmıştır.  

Çevre Kanunu gereği, çevre koruma ve geliştirme etkinliklerinin gereklilikleri 

doğrultusunda halkın katılımını sağlamak amacıyla, Çevre Bakanlığı koordinasyonunda Çevre 

Şurası, Yüksek Çevre Kurulu ve Mahalli Çevre Kurulları olmak üzere üç danışma organı 
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oluşturulmuştur. Çevre Bakanlığı, çevre ile ilgili uluslararası süreçlerde ve bakanlıkların 

yürüttüğü çevre projelerinde ülke genelinde koordinasyon görevini üstlenmiştir. 

Bakanlık; yerinde ve anında çözüm isteyen çevre problemlerinin giderilmesine yönelik 

her türlü hizmetin verimli ve aksamadan yürütülebilmesi için 27.04.1992 tarihli ve 92/3015 

sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 30 ilde, "İl Çevre Müdürlükleri" olarak örgütlenmiştir. Daha 

sonra 03.06.1995 tarihli ve 550 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Karabük, Kilis ve 

Yalova’da İl Çevre Müdürlükleri kurulmuş, Osmaniye ve Düzce’nin il olmasına ilişkin 

24.10.1996 tarihli ve 4200 sayılı Kanun ve 03.12.1999 tarihli ve 584 sayılı Kanun Hükmünde 

Kararname ile de bu sayı 35’e yükselmiştir. Ülke genelinde teşkilatlanmayı sağlamak üzere 

03.09.1996 tarihli ve 96/8626 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 46 ilde daha İl Çevre 

Müdürlüğünün kurulması kararlaştırılmış, ancak bunların faaliyete geçmeleri Çevre ve Orman 

Bakanlıklarının birleşmesine kadar sağlanamamıştır. 

2.1.2 Ormancılık 

Ormanlarımızın ekonomik bir kaynak olarak tanınması, işletilmesi, ormanların kamu 

yararı açısından değerlendirilmesi fikri ve dünyada ormancılık ile ilgili gelişmelerin ülkemize 

yansıması 1839 yılında Tanzimat Fermanıyla başlamıştır. Bu dönemde ormanların idari 

yönetim ve denetim altında olması ihtiyacı anlaşılarak ülkemizdeki ormancılık teşkilatının 

başlangıcı olarak kabul edilen, Ticaret Nezaretine bağlı “Orman Müdürlüğü” kurulmuştur. 

İlk orman okulu Fransız uzmanların tavsiyesi ve katkıları ile bu teşkilata gerekli 

elemanları yetiştirmek üzere 1857 yılında kurulmuştur. Ormancılık ile ilgili kanuni hükümler 

ilk kez, 1858 yılında hazırlanan “Kanunname-i Arazi” de yer almıştır. Ormanları korumak ve 

gelir sağlamak amacı ile 1862 yılında hazırlanan “Orman Nizamnamesi” 1869 yılında 

yürürlüğe konmuş, aynı yıl Maliye Nezaretine bağlı olarak Orman Umum Müdürlüğü 

kurulmuştur. 

Ormancılık çalışmaları, Milli Kurtuluş Savaşı döneminde 1920–1924 yılları arasında 

Maliye Bakanlığına bağlı olarak yürütülmüştür. Bu dönemde 11.10.1920 tarihli “Baltalık 

Kanunu” ve köylülerin devlet ormanlarından faydalanmasına imkân veren 15.04.1924 tarihli 

“İntifa Hakkı Kanunu” olmak üzere iki önemli kanun çıkarılmıştır. 1924–1928 yılları arasında 

Tarım Bakanlığına, 1928–1931 yılına kadar tekrar İktisat Bakanlığı bünyesine geçen Orman 

Genel Müdürlüğü, 1931 yılında yeniden Tarım Bakanlığı bünyesinde yer almıştır. 

Sektörde gerçek anlamda teknik ormancılık çalışmalarına geçiş 08.02.1937 tarihli 

3116 sayılı Orman Kanunu ve 04.06.1937 tarihli 3204 sayılı Orman Umum Müdürlüğü 
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Teşkilat Kanunu ile mümkün olabilmiştir. Bu kanuna uygun olarak 1950 yılına kadar, değişik 

tarihlerde Orman Genel Müdürlüğüne bağlı, Devlet Orman İşletmeleri kurulmuş, bunların 

sayısının artmasıyla da ülke çapında örgütlenmeye gidilerek, 1951 yılından itibaren kurulan 

Orman Bölge Müdürlüklerine bağlanmıştır.  

Ormancılık sektöründeki hizmetlerin çeşitlenmesi ve iş hacminin büyümesi 

sonucunda, bu hizmetleri bağımsız ve hizmet esasına göre teşkilatlanarak yürütmek amacıyla 

07.08.1969 tarihli 1595 sayılı “Orman Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun” 

ile “Orman Bakanlığı” kurulmuştur. Orman Genel Müdürlüğü de bağlı kuruluş olarak bu 

Bakanlık bünyesinde yer almıştır.  

13.02.1981 tarihine kadar görevini sürdüren Orman Bakanlığı, 21.09.1980 gün ve     

4–741 sayılı Olur ile önce, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile birleştirilerek Tarım ve 

Orman Bakanlığı adını almış, 13.02.1981 tarihli ve 2384 Sayılı “Orman Bakanlığının Tarım 

Bakanlığına Devri Hakkında Kanun” ile Orman Bakanlığı kapatılarak Tarım Bakanlığına 

devredilmiştir. 1983 yılı sonunda da Bakanlık, Köyişleri Bakanlığı ile birleştirilerek Tarım 

Orman ve Köyişleri Bakanlığı adını almıştır.  

Ormancılık faaliyet ve hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde karşılaşılan teknik, mali, 

ekonomik ve sosyal güçlüklerin aşılabilmesi için Orman Teşkilatı 07.08.1991 tarihli ve 442 

sayılı “Orman Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname” ile 

yeniden Orman Bakanlığı şeklinde teşkilatlanmıştır. Bu Kanun Hükmünde Kararname 

değiştirilerek, 21.05.1992 tarihinde, 3800 sayılı Kanun olarak yürürlüğe konulmuştur. Yine 

Orman Genel Müdürlüğü bağlı kuruluş olarak Bakanlık bünyesinde yer almıştır. 
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2.2 BAKANLIĞIN ORGANİZASYON YAPISI 

Çevre ve Orman Bakanlığı; 4856 sayılı Kanun çerçevesinde ve bu yasayla belirlenen 

görevleri yerine getirmek gayesiyle Şekil 1’de aktarıldığı biçimde merkez teşkilatı, taşra 

teşkilatı ve bağlı kuruluşlar olarak teşkilatlandırılmıştır. 

Bakan; Bakanlık Teşkilatının en üst amiridir. 

Bakanlık Müsteşarı; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 11inci 

maddesi gereğince Müsteşar, Bakanlığın üst yöneticisidir. 

2008 yılı itibariyle Bakanlığın merkez teşkilatında; 5’i genel müdürlük ve 3’ü daire 

başkanlığı olmak üzere 8 ana hizmet birimi, 5 danışma ve denetim birimi, 5 yardımcı hizmet 

birimi, 4 bağlı kuruluş yer almaktadır. Taşra teşkilatında ise 81 ilde kurulmuş olan il 

müdürlükleri, özel kanunla kurulmuş olan Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Park Müdürlüğü,  

ormancılık araştırma enstitüsü müdürlüğü, 10 ormancılık araştırma müdürlüğü ve Marmara 

Temiz Hava Merkezi Müdürlüğü yer almaktadır. Ayrıca teşkilat yapısı içinde olmamakla 

birlikte Avrupa Birliğinin (AB) Çevre alanı ile ilgili projelerini değerlendirmek üzere Bakanlık 

Makamının 04.12.2007 tarihli ve 5002 No’lu Olur’u ile IPA Koordinasyon ve Uygulama 

Merkezi kurulmuştur.  

Ayrıca Bakanlığın teşkilat yapısı içerisinde sürekli kurul olarak Yüksek Çevre Kurulu, 

Mahalli Çevre Kurulları, Çevre ve Ormancılık Şurası ve Merkez Av Komisyonu yer almaktadır. 
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Şekil 1 Çevre ve Orman Bakanlığı Organizasyon Şeması 
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2.3 YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ 

2.3.1 Mevzuat Analizi 

Bakanlık çevre ve orman olmak üzere iki temel sektöre ilişkin çok geniş bir mevzuatı 

yürütmekle sorumlu bir Kurumdur. Bakanlığın sorumluluk alanı, uluslararası yükümlülükleri 

ile birlikte değerlendirildiğinde daha da genişlemektedir. Çevre ve ormancılık sektörüne 

ilişkin yasal düzenlemelerdeki gelişmeler; her iki sektörün örgütlenmesine paralel olarak ayrı 

ayrı gerçekleşmiş olmakla birlikte birbirini tamamlar niteliktedir.  

Çevre ve orman mevzuatının temel dayanağını; 1982 Anayasasının doğrudan çevre ile 

alakalı 56 ncı maddesi ile Ormanların Korunması ve Geliştirilmesi ile alakalı doğrudan atıf 

yapılan 169 uncu ve 170 inci maddeleri oluşturmaktadır. Bunların yanı sıra çevre geniş 

anlamda ele alındığında özel önem atfedilen Kıyılardan Yararlanma ile alakalı 43 üncü, Tarih, 

Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması ile alakalı 63 üncü, Toprak Mülkiyeti ile ilgili 44 üncü 

ve Kamulaştırma ile alakalı 46 ncı maddeleri her iki sektör ile ilişkili diğer düzenlemeleri 

içermektedir.  

Ulusal mevzuat içinde çevreyi ve tabii varlıkları en geniş şekilde ele alan temel kanun 

niteliğindeki 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili yönetmelikleri Bakanlığı çevreyi korumak, 

çevre ile ilgili her türlü standardı belirlemek, tabii varlıkların sürdürülebilirliğinin sağlanması 

için gerekli tedbirleri almakla yükümlü kılmıştır. Aynı düzenlemede, çevrenin korunması, 

çevrenin bozulmasının önlenmesi ve kirliliğin giderilmesi alanlarındaki her türlü faaliyette; 

Bakanlık ve mahalli yönetimler, katılım hakkı esas alınarak çevre politikalarının 

oluşturulmasında, meslek odaları, birlikler, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların çevre 

hakkını kullanacakları katılım ortamını yaratmakla yükümlü kılınmıştır.  

2872 sayılı Çevre Kanunu genel olarak değerlendirildiğinde; koruma amaçlı 

düzenlemelerle birlikte sürdürülebilirlik yaklaşımı doğrultusunda ekonomik ve sosyal 

kalkınmayı amaçlayan hükümleri de içeren dengeli bir yapıya sahip olduğu söylenebilir. 

4856 sayılı Kuruluş Kanunu ormancılık faaliyetlerine ilişkin düzenlemeler öngörmekle 

birlikte ormancılık faaliyetlerinin önemli bir kısmını oluşturan orman sektörüne ilişkin 

görevler, “3234 sayılı Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun” ile 

Bakanlığın bağlı kuruluşu olan Orman Genel Müdürlüğü’ne verilmiştir. OGM’nin kendi 

stratejik planını hazırlayacak olması nedeni ile ormancılık mevzuatı Bakanlığın merkez ve 

taşra birimlerinin görev alanında kalan ormancılık hizmetleri kapsamında değerlendirilmiştir.  
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Türkiye çevre politikalarını, yasalarını ve yönetmeliklerini izleme ve uygulama 

açısından ihtiyaç duyduğu unsurların birçoğuna sahip olmakla birlikte, çevreye ilişkin 

uluslararası hukuk da çevre mevzuatının tamamlayıcısı niteliğindedir. Ülkemiz bu hukuku 

oluşturan sözleşme, protokol ve kararların önemli bir kısmına taraf olmuştur.  

Çevre ile alakalı gelişmelerde olduğu gibi ormancılık ile alakalı gelişmelerde de 

uluslararası sürece paralel bir süreç yaşanmıştır. Esasen, belgeler ve ana süreçte tanımlanan 

sektörel ayrım dışında, uluslararası genel gelişme sürecinin çevre ya da ormancılık olarak 

kesin bir şekilde ayrılması mümkün değildir. Bu hususlar Dış Çevre Analizi bölümünde ayrıntılı 

olarak değerlendirilmiştir. 

Mevzuat analizi ve yasal yükümlüklerimiz kapsamında yürürlüğe konulan ve ilgili 

kanunlara uygulanma kolaylığı sağlayan ikincil ve üçüncül düzenlemelerin (diğer tüzük, 

yönetmelik tamim ve benzeri düzenlemeler) fazla sayıda olması ve kanunların uygulanmasına 

yönelik ayrıntıları içermesi nedeniyle Stratejik Planda yer verilmemiştir. Sadece Ulusal 

mevzuat içinde, uluslararası sözleşmelerin uygulanması maksadıyla çıkarılan yönetmeliklere 

yer verilmiştir. Mevzuat analizi ve yasal yükümlülükler dört başlık altında toplanarak aşağıda 

tabloda verilmiştir. 
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2.3.1.1 Çevre ve Orman Bakanlığının Kuruluş ve Görevlerini Düzenleyen Kanunlar 
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2.3.1.2 Çevre ve Orman Bakanlığına Bağlı Kuruluş ve Görevlerini Düzenleyen 
Kanunlar 
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2.3.1.3 Çevre ve Orman Bakanlığının Yetki ve Sorumluluklarını Dolaylı Olarak 
Etkileyen Kanunlar 

 



 

14 
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2.3.1.4 Çevre ve Orman Bakanlığının Taraf Olduğu Uluslar Arası Anlaşma ve 
Sözleşmeler 
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2.3.2 Avrupa Birliği Çevre Mevzuatına Uyum Çalışmaları 

Türkiye’nin Avrupa Birliği çevre mevzuatına uyum çalışmaları genelde AB’ne üye olma 

sürecindeki çalışmaların bir parçası olarak başlatılmış olup bu çerçevede devam etmektedir. 

Dolayısıyla bu alanda temel alınan bağlayıcı metinler öncelikle AB’nin ülkemizin üyelik 

çalışmaları kapsamında hazırladığı resmi ve genel nitelikli düzenlemelerdeki çevreye ilişkin 

hükümlerdir. Bundan başka sadece çevre konusunda hazırlanmış olan ve dikkate alınması 

gerekli resmi belgeler de bulunmaktadır. 

Bu bağlamda genel nitelikli bağlayıcı metinler arasında 2003 yılı Katılım Ortaklığı 

Belgesi ön plana çıkmaktadır. Helsinki Zirvesi sonrasındaki gelişmelerin sonucunda hazırlanan 

bu belge, diğer birtakım konuların yanı sıra çevreyi de buna ilişkin bir başlık altında ele 

almıştır. Son olarak ortaya çıkan 2008 yılı Katılım Ortaklığı Belgesi’nde  “Çerçeve mevzuat, 

uluslararası çevre sözleşmeleri ile doğa koruma, su kalitesi, kimyasallar, endüstriyel kirlilik, 

risk yönetimi ve atık yönetimi ile ilgili müktesebatın iç hukuka aktarılmasına ve 

uygulanmasına devam edilmesi, müktesebatın kademeli olarak iç hukuka aktarılması, 

uygulanması ve yürürlüğe girmesi için, kilometre taşlarının ve takvimin belirlendiği ve ulusal, 

bölgesel ve yerel düzeylerde gerekli kurumsal kapasitenin ve mali kaynakların 

oluşturulmasına yönelik planları da içeren kapsamlı bir stratejinin kabul edilmesi, idari 

kapasitenin güçlendirilmesinin yanı sıra, özellikle, sınır aşan durumları da içeren çevresel etki 

değerlendirmesi gibi yatay ve çerçeve mevzuatın iç hukuka aktarılması, uygulanması ve 

yürürlüğe konmasına devam edilmesi, ulusal atık yönetimi planının kabul edilmesi” kısa ve 

orta vadeli hedefler arasında yer almaktadır.  

AB metinlerinin hemen hepsinde ülkemizden beklenenler, genel düzeyde olduğu 

kadar çevrenin çeşitli alanlarına ilişkin spesifik belirlemelerle de ortaya konularak, kısa ve orta 

vadeli hedefler şeklinde açıklanmaktadır.  

Genel düzeyde öne çıkan beklentiler; ulusal programın hazırlanması, yatırımların 

finansmanı konusunun bir plan dahilinde belirlenmesi ve izleme ve denetim kapasitesinin 

geliştirilmesidir. Bunun ötesinde çevresel etkinlikler bakımından “yatay mevzuat“ başlığı 

altında bütün çevresel alanları ilgilendiren -genel nitelikli- çevre mevzuatı konusunda 

yapılması beklenenler vurgulanmaktadır. Çevrenin çeşitli unsurlarına ilişkin spesifik 

beklentiler yönünden doğa koruma, atık yönetimi ve su kalitesinin korunmasına özel bir 

vurgulama yapıldığı görülmektedir.  
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AB’nin yukarıda değinilen belgelerde açıklanan taleplerine karşılık vermek üzere, 

önce 2001 tarihli Ulusal Program hazırlanmış, daha sonra da bu program 2003 ve 2006 

yıllarında revize edilmiştir. Son olarak Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin 

Türkiye Ulusal Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar 31 Aralık 

2008 tarihli (5. Mükerrer)  ve 27097 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.  

Ulusal Program kapsamında ‘Çevre’ başlığı altında, 5 tanesi birincil düzenleme 

(kanun) 44 tanesi ikincil düzenleme (yönetmelik) olmak üzere toplam 49 adet mevzuat 

çıkarılarak uygulanmaya başlanması öngörülmektedir. Bu mevzuatın 24 tanesinin 2009 

yılında, 3 tanesinin 2010 yılında, 3 tanesinin 2011 yılında ve 19 tanesinin 2011 sonrasında 

çıkarılması programlanmıştır. Bunlardan biri olan Tehlikeli Madde ve Müstahzarların 

Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik 26.12.2008 tarih ve 

27092 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Türkiye ile Avrupa Birliği arasında “Çevre” faslında müzakerelerin başlatılmasına 

ilişkin açılış kriterlerinin karşılanması doğrultusunda çalışmalar devam etmekte olup, Avrupa 

Komisyonu tarafından, “çevre” faslı için ülkemize bildirilen 2 (iki) adet açılış kriterinden, 

birinci açılış kriteri kapsamında; Bakanlığımızın genel koordinasyonunda ve ilgili kurum ve 

kuruluşların da katkıları alınarak, Avrupa Birliği mevzuatı bazında 72 adet “Strateji Belgesi” 

hazırlanmış, ikinci açılış kriteri kapsamında yer alan direktiflerden beşine ilişkin ‘uygulama 

raporları’ ve ikisine ilişkin ‘strateji belgeleri’ hazırlanmıştır.  

Kapasite geliştirme ve Mevzuat uyumu alanında, Türkiye-AB Mali İşbirliği 

Programlaması kapsamında ikisi su sektöründe, biri doğa sektöründe, ikisi yatay sektörde, 

biri ölçüm denetim sektöründe ve biri IPA koordinasyon ve uygulama merkezinin idari 

kapasitesinin artırılmasına yönelik olmak üzere 7 adet proje yürütülmektedir. IPA’nın 1. 

bileşeni (Kurumsal Yapılanma ve Geçiş Dönemi Desteği) kapsamında, Bakanlığımızın, 2007 

programlaması altında 2 adet, 2008 programlaması altında 4 adet ve 2009 programlaması 

altında 5 adet projesi kabul edilmiştir. Altyapı yatırımlarına yönelik, 5 adet katı atık yönetim 

tesisi ve 2 adet atıksu arıtma tesisi 2005 ve 2006 yılları Mali İşbirliği Programları çerçevesinde 

finanse edilmiş olup, inşaa aşamasında bulunmaktadır. 2007 yılından itibaren çevre altyapı 

projeleri AB’nin yeni mali yardım aracı olan IPA yoluyla, Bakanlığımız tarafından hazırlanıp 

Avrupa Komisyonu tarafından onaylanan “Çevre Operasyonel Programı” çerçevesinde 

finanse edilmeye başlanmıştır. 
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Ayrıca Avrupa Birliği çevre mevzuatına uyumun sağlanması amacıyla hazırlanan AB 

Entegre Çevre ve Uyum Stratejisi (UÇES) Yüksek Planlama Kurulu'nun 07.02.2007 tarihli ve 

2007/1 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 

Türkiye'nin çevre sektöründeki performansını, Avrupa Birliği'nin ilkeleri ve politikaları 

doğrultusunda geliştirmesine yardım edecek temel plan ve eylem belgelerinden biri olan 

2007-2009 dönemini kapsayan Çevre Operasyonel Programı (ÇOP) Çevre ve Orman Bakanlığı 

koordinasyonunda hazırlanmıştır. Çevre Operasyonel Programı için Yönetim Otoritesi olan 

Bakanlığımız, programın hazırlanması, uygulanması ve yönetiminden sorumludur. 

Program Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından, Avrupa Komisyonu ile istişare halinde 

bulunularak biçimlendirilmiş ve geliştirilmiş olup; Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) 

Tüzüğü'nün 8 (1) maddesi uyarınca, Komisyon Kararı ile nihai olarak onaylanmıştır. Bu 

program aynı zamanda, Avrupa Komisyonu tarafından oluşturulan ve 2007-2009 dönemini 

kapsayan Çok Yıllı Gösterge Planlama Belgesi (MIPD) ile uyumlu olarak, Başbakanlık Devlet 

Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından, 2007-2013 dönemi için Avrupa Birliği 

kaynaklarından yararlanmak üzere hazırlanan Ulusal Stratejik Çerçeve Belgesi'nde (SÇB) yer 

alan dört (4) Operasyonel Programdan biridir. Operasyonel Program’ın stratejik öncelikleri, 

AB Entegre Çevre Uyum Stratejisi UÇES’te yapılan ihtiyaç değerlendirmesi ve stratejik 

planlama ile de paraleldir. Operasyonel Program UÇES’te stratejik hedef olarak koyulan 

yatırımların, IPA Programı’ndan sağlanacak finansman desteği için üç yıllık bir 

programlamasını yapar  

Çevre Operasyonel Programı, ortaklık ilkesi ile uyumlu olarak, ilgili tüm idari ve sosyo-

ekonomik paydaşların aktif katılımı ile hazırlanmıştır. Çevre Operasyonel Programı bağımsız 

bir belge olarak hazırlandığından dolayı, normalde bir Operasyonel Program'dan 

beklenenden daha fazla arka plan bilgisi ve istatistiksel veri içermektedir. Ancak bu belgenin, 

hem ulusal hem de bölgesel bağlamda acilen ele alınması gereken ve çevrenin korunmasına 

ilişkin karmaşık konuların daha iyi anlaşılmasına ve Avrupa Birliği Çevre Müktesebatı ile 

uyumlu ulusal çevre mevzuatının uygulanmasına katkıda bulunacağı ümit edilmektedir. 

 AB çevre mevzuatına uyum bakımından yapılan çalışmaların henüz beklenenin 

gerisinde olduğu görülmektedir. Ancak, bizzat AB’nin resmi düzlemdeki izleme çalışmalarının 

yanı sıra, somut konulara ilişkin olarak hazırlanan ve hazırlanmakta olan projelerin, uyum 

çalışmalarında dikkate alınacak yöntem ve stratejileri ortaya koymaları ve konuları ilgililer 

açısından netliğe kavuşturmaları nedeniyle, önümüzdeki yıllarda, çevre mevzuatında çok 

daha düzenli ve hızlı uyarlama ve uygulamalar yapılması mümkün olabilecektir. 

http://www.ipacevre.gov.tr/Belgeler/EOP.pdf
http://www.ipacevre.gov.tr/Belgeler/mipd_turkey_2007_2009_en.pdf
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2.4 BAKANLIĞIMIZ FAALİYET ALANLARI  

Faaliyet 
Alanları 

Faaliyetler 

P
LA

N
LA

M
A

  Çevresel etki değerlendirmesi ve stratejik çevresel değerlendirme çalışmalarını yapmak. 

Çevre envanterini ve çevre durum raporlarını hazırlamak. 

Rasyonel doğal kaynak kullanımını sağlamak üzere, kalkınma plânları ve bölge plânları 
temel alınarak çevre düzeni plânlarını hazırlamak veya hazırlatmak, onaylamak, 
uygulanmasını sağlamak. 

Ç
EV

R
E 

Y
Ö

N
ET

İM
İ 

Hava kalitesinin korunması, hava kirliliği, gürültü, titreşim ve iyonlaştırıcı olmayan 
radyasyonun kontrolü, azaltılması veya bertaraf edilmesi için hedef ve ilkeleri belirleyerek 
her türlü tedbiri almak ve uygulanmasını sağlamak.  

Yönetim ve acil müdahale plânları yapmak, yaptırmak, konuyla ilgili kurum ve kuruluşlarla 
koordineli çalışmalar yaparak müdahale etmek, kriter ve standartları belirlemek, 
uygulamak, uygulanmasını sağlamak, ölçüm yaptırmak, verileri toplamak ve 
değerlendirmek. 

Yenilenebilir enerji kaynakları başta olmak üzere temiz enerji kullanımını desteklemek. 

Çevreye uygun teknolojileri belirlemek ve bu maksatla, kurulacak tesislerin vasıflarını 
belirlemek. 

Yakıtların hava kirliliğine yol açmayacak şekilde kullanılabilmesi için gerekli önlemleri almak 
veya aldırmak. 

Her türlü atık bertaraf tesislerine, yönetmeliklerle belirlenen usul ve esaslara göre lisans ve 
görüş vermek, bunları izlemek ve denetlemek.  

Acil müdahale plânları yapmak, yaptırmak, uygulanmasını sağlamak, gerektiğinde lisansı 
iptal etmek. 

Atıkların kaynağında en aza indirilmesi, sınıflara ayrılması, toplanması, taşınması, geçici 
depolanması, geri kazanılması, bertaraf edilmesi, yeniden kullanılması, arıtılması, enerjiye 
dönüştürülmesi ve nihai depolanması konularında yürütülen faaliyetleri desteklemek. 

Geri kazanımı artırıcı sistemleri kurmak, kurdurmak, denetlemek ve uygun teknolojileri 
belirlemek. 

Etkili bir çevre yönetimi ile atık ve kimyasalların çevre ile uyumlu yönetimi için gerekli 
ekonomik araçları belirlemek, ithalat ve ihracatına ilişkin kriterleri belirlemek, uygulamak 
ve uygulanmasını sağlamak, görev alanı ile ilgili standartları ilgili kuruluşlarla işbirliği 
yaparak belirlemek. 

Atık ve kimyasallarla kirlenmiş alanların mevcut kirlilik durumlarının tespiti, çevre ve insan 
sağlığına olabilecek risklere ve kirlenmiş alanların iyileştirilmesine ilişkin çalışmaları yapmak 
ve yaptırmak. 

İlgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde atık ve kimyasalların taşınması ile tehlikeli atık ve 
kimyasalların taşınma lisanslarına ilişkin esasları belirlemek, uygulanmasını sağlamak, 
izlemek ve denetlemek. 
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Faaliyet 
Alanları 

Faaliyetler 

Ç
EV

R
E 

Y
Ö

N
ET

İM
İ 

Su kaynakları için koruma ve kullanma plânları yapmak, kalite sınıflarının belirlenmesi, su 
kalitesinin yükseltilmesi ve en uygun kullanımlarını sağlamak. 

Kıta içi su kaynakları ile toprak kaynaklarının havza bazında bütüncül yönetimini sağlamak 
için gerekli çalışmaları yapmak. 

Tesislere deşarj izni vermek, deşarjları ve arıtma sistemlerini izlemek ve denetlemek.  

Tesisler için kurulacak arıtım sistemlerinin projelerini onaylamak. 

Çevrenin korunması ve yer üstü ve yeraltı su ve toprak kirliliğinin önlenmesi amacıyla 
uygun teknolojileri belirlemek ve bu maksatla kurulacak tesislerin vasıflarını saptamak, bu 
çerçevede gerekli tedbirleri almak ve aldırmak. 

Çevrenin korunması ve deniz kirliliğinin önlenmesi amacıyla uygun teknolojileri belirlemek 
ve bu maksatla kurulacak tesislerin vasıflarını saptamak, bu çerçevede gerekli tedbirleri 
almak ve aldırmak. 

Acil müdahale planlarını hazırlatmak ve etkin bir acil müdahale sistemini geliştirmek. 

Gemilerden atık alım sisteminin daha etkin ve işlevsel hale getirilmesini sağlamak.  

Çevre kirliliği ile ilgili olarak ölçüm, tespit ve kalite kriterlerini belirlemek, uygulamak ve 
uygulanmasını sağlamak. 

Çevreyle ilgili her türlü ölçüm-izleme, analiz ve kontroller yapacak laboratuarlar kurmak, 
kurdurmak, bunların akreditasyon işlemlerini yapmak. 

Hava, su ve toprak konusunda ölçüm yapacak kuruluşları belirlemek, kurulacak tesisler 
için, alıcı ortam özelliklerine göre çevre kirliliği yönünden görüş vermek, izlemek ve 
gerektiğinde müdahale etmek, 

Mevcut ve kurulacak tesislere emisyon ön izni ve emisyon izni vermek, emisyonları ve 
arıtma sistemlerini izlemek ve denetlemek. 

Serbest bölgeler de dahil olmak üzere, ülke genelinde çevreye olumsuz etkileri olan atık ve 
kimyasallar ile hava kirliliği, gürültü, titreşim ve iyonlaştırıcı olmayan radyasyon ile ilgili her 
türlü faaliyeti izlemek, yer üstü ve yer altı sularına, denizlere ve toprağa olumsuz etkileri 
olan her türlü faaliyeti belirlemek, denetlemek, tehlikeli hallerde veya gerekli durumlarda 
faaliyetleri durdurmak. 

Bakanlığa ait ya da Bakanlıkça yetkili kılınacak egzoz ölçüm istasyonlarında ölçüm 
yaptırmalarını sağlamak, bu konuda idarî, malî ve teknik esas ve usulleri belirlemek. 
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Faaliyetler 
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Bozuk orman alanlarında ve gerektiğinde verimli orman alanlarında ağaçlandırma, sosyal 
ormancılık faaliyetlerine ait plân ve projeler ile bu plân ve projelerin gerektirdiği her türlü 
çalışmayı yapmak ve yaptırmak. 

Ormancılık çalışmaları için lüzumlu tohum ve fidanları üretmek, ürettirmek, gerektiğinde 
üretimle ilgili maddeleri ithal ve ihraç etmek, ağaç ve tohum ıslahını yapmak. 

Erozyon kontrolü, orman içi mera ıslahına ait plân ve projeler ile bu plân ve projelerin 
gerektirdiği her türlü çalışmayı yapmak ve yaptırmak. 

Çölleşme ile mücadele için gerekli tedbirleri almak. 

Ormanların korunması, geliştirilmesi, işletilmesi ve genişletilmesi hedeflerine ulaşılmasını 
sağlamak üzere orman içi ve bitişiğinde yaşayan köy halkının kalkınmalarına katkıda 
bulunmak. 
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Yaban hayatı ve kara av kaynakları ile orman içi su kaynakları, dere, göl, gölet ve sulak 
alanları ve hassas bölgeleri korumak ve geliştirmek. 

Kara avcılığının düzenlenmesi, av kaynaklarının işletilmesi ve kontrolü ile ilgili her türlü 
etüt, envanter, plânlama, projelendirme, uygulama ve izlemeye ilişkin iş ve işlemleri 
yapmak ve yaptırmak, bu hizmetlerle ilgili tesisleri kurmak ve kurdurmak. 

Uluslararası sözleşme ile koruma altına alınan, canlı türleri (flora, fauna) ile alanların 
korunması konusunda tedbirler almak, ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak. 

Ülkenin bitki ve hayvan türü genlerinin muhafazası ve iyileştirilmesi ile ilgili iş ve işlemleri 
yürütmek. 

Millî parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı koruma alanları ve yeterli mesire 
yerlerinin ayrılması, korunması, plânlanması, düzenlenmesi, geliştirilmesi, tanıtılması, 
yönetilmesi, işletilmesi ve işlettirilmesi ile alakalı işleri yürütmek. 
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Hükümetler arası anlaşmalar çerçevesinde Bakanlığı ilgilendiren konularda yürürlükte 
olan protokollerin uygulanmasında takipçi ve yönlendirici olmak, diğer ülkeler ile ilişkileri 
düzenlemek, gerekli irtibat ve eşgüdümü sağlamak, yeni işbirliği alanlarında gerekli 
hazırlık çalışmalarını yapmak. 

Uluslararası kuruluşlardan ve/veya diğer ülkelerden doğrudan veya diğer kurum ve 
kuruluşlar kanalıyla Bakanlığa intikal eden dış kaynaklı proje öneri ve taslaklarını, 
Bakanlık politikaları doğrultusunda incelemek ve değerlendirmek. 

Avrupa Birliği ile ilişkilerde ve Avrupa Birliğine yönelik mevzuat ve uyum çalışmaları ile 
ekonomik ve teknik işbirliğine yönelik çalışmalarda Bakanlık hizmetlerinin süratli, düzenli, 
etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesi için gerekli irtibat ve eşgüdümü sağlamak. 

Avrupa Birliği programları ve Avrupa Birliğinden sağlanan destekler çerçevesinde 
Bakanlığın faaliyet alanına giren konulardaki dış kaynaklı projelerin program, bütçe ve 
uygulanmasına ait iş ve işlemleri yürütmek, dış kaynaklı proje hazırlıklarını takip etmek, 
proje tekliflerini incelemek, Bakanlıkça uygun görülen projelerin yürütülmesi için gerekli 
tedbirleri almak, bu konularda Bakanlık birimleri ve Bakanlık ile diğer ulusal ve 
uluslararası kuruluşlar arasında işbirliğini düzenlemek, gerekli irtibat ve eşgüdümü 
sağlamak. 

Çevre ve ormancılık konularında eğitim amacıyla çevre ve orman ile ilgili her türlü bilgi ve 
belgeyi toplamak, değerlendirmek, yayımlamak, arşiv, dokümantasyon ve kütüphane 
hizmetlerini yürütmek. 
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Faaliyet 
Alanları 

Faaliyetler 
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Bakanlığın çevre ve orman politikalarının, amaçlarına ve ulusal plânlarda önerilen 
hedeflere ulaşmasına yardımcı olmak üzere ülkenin öncelikli çevre ve orman araştırma 
alanları ve araştırma programlarını belirlemek ve bu doğrultuda araştırma projelerinin 
satın alınmasını, yürütülmesini ve sonuçlandırılmasını sağlamak. 

Yürütülen araştırma program ve proje faaliyetlerinin sonuçlarını değerlendirmek, 
uygulamaya aktarılmasına yönelik seminer, konferans, sempozyum ve benzeri 
düzenlemelerin, bildirilerin ve araştırma sonuç raporlarının yayımlanmasını sağlamak. 
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İ Çevre ve orman ile ilgili konularda plân ve programların hazırlanmasında, uygulanmasında 

ve halkın eğitilmesinde Millî Eğitim Bakanlığı ile bilimsel ve gönüllü kuruluşlarla işbirliği 
yapmak. 

Çevre ve ormancılık konularında eğitim amacıyla çevre ve orman ile ilgili her türlü bilgi ve 
belgeyi toplamak, değerlendirmek, yayımlamak, arşiv, dokümantasyon ve kütüphane 
hizmetlerini yürütmek. 
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Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde 
idarenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, stratejik amaçlarını 
oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak. 

İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve 
sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek. 

İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık 
performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara 
uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek. 

Bakanlığın menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında 
almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu tedbirlere uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak. 

Bakanlığın amaçlarını  gerçekleştirmek, mevzuata, plân ve programa uygun çalışmasını 
temin etmek amacıyla gerekli hukuki teklifleri hazırlamak ve Bakanlık Makamına sunmak. 

Bakanlığın insan gücü plânlaması ve personel politikası ile ilgili çalışmaları yapmak, 
personel sisteminin geliştirilmesi için tekliflerde bulunmak. 

Bakanlığın merkez ve taşra teşkilâtları ile bağlı kuruluşlarının bilgi işlem plânlamasını 
yapmak ve uygulamak. Bakanlığın bağlı kuruluşlarına bilgi işlem alanında her türlü yazılım 
ve donanım desteği vermek, otomasyon sistemlerinin işletilmesini sağlamak. 

Bakanlık Merkezinde basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetleri planlama ve bu faaliyetlerin 
belirlenen usul ve esaslara göre yürütülmesini sağlamak.  
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2.5 İÇYAPI ANALİZİ  

2.5.1 Kurum Kültürü 

Çevre ve Orman Bakanlığı tarihsel geçmişleri itibarı ile farklılıklar gösteren iki 

bakanlığın birleşmesi ile oluşmuş genç bir bakanlıktır. Bu raporda, eleştirel yaklaşımlar içerse 

de gelecek için yararlı olması açısından, bugüne kadar yapılan çalışmalarda (Çevre ve 

ormancılık Şurası, Özel İhtisas Komisyon Raporları v.b.) ortaya konulan değerlendirmelere ve 

anketlerde ortaya çıkan görüşlere yer verilmiştir.   

Kamu kurumlarının, kendilerine yasalar ile verilen görevleri etkin yürütebilmek için 

merkezi ve taşra örgütlenmelerinde uygun bir organizasyona sahip olmaları gerekmektedir. 

Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) koordinatörlüğünde hazırlanan Kamu 

Yönetimi Araştırması (KAYA, 1991) raporunda da çevre ve orman sektörlerinin aynı Bakanlık 

altında yapılandırılması öngörülmüştür. Kamuda küçülme maksadıyla bakanlıkların 

birleştirilmesi öngörüldüğünde yapılan bir dizi değerlendirmeler sonucunda Çevre ve Orman 

Bakanlıklarının birleştirilmesi kararı alınmıştır. Çevre ve Orman Bakanlığı’nın kurulması 

aşamasında özellikle taşra örgütlenmesi “Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısı”nın 

yasalaşacağı öngörülerek yapılandırılmıştır. 

Orman ve Çevre Bakanlıkları birleştirilerek oluşturulan yeni bakanlık yapılanmasında, 

bakanlığın kuruluş amacında söz konusu edilen faaliyet ve hizmetler değerlendirilerek nasıl 

daha verimli yapılar oluşturulabileceği tartışmaları yerine, mevcut örgütsel yapıların 

korunması kaygısı öne plana çıkmıştır. Bu nedenle, Orman ve Çevre Bakanlıklarının 

birleştirilmesi ile kurumsal yapıyla ilgili tartışmalar sonlandırılmış gibi görünse de, organik bir 

birleşme tam olarak gerçekleşememiştir. Buna ek olarak, Bakanlığımız ile ilgili sık sık 

gündeme gelen yeniden yapılanma söylemlerinin kurum çalışanlarının verimliliği üzerinde 

olumsuz etkileri olmaktadır.  

İki bakanlığın birleşmesi ile ormancılık sektörünün ülke düzeyinde yaygın teşkilat 

yapısı ve alt yapısının olması nedeniyle çevre örgütlenmesinin güçlenmesini sağladığı 

söylenebilir. Bu birleşme, AB tarafından aynı dönemde hazırlanan Türkiye ilerleme 

raporunda da olumlu bir gelişme olarak değerlendirilmiştir.  

Bakanlığın merkezi örgütlenmesinin birimleri arasında görev örtüşmeleri, bazı 

birimlere yeterince işlevsellik kazandırılamaması, ana hizmet birimlerinin bünyesinde yer 

alan alt birimlerinin görev tanımlamalarının açık olmaması problem alanları olarak 

görülebilir. Bunlara örnek olarak; “ağaçlandırma” ve “bozuk orman alanlarının ıslahı” 
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konularında Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü ile Orman Genel 

Müdürlüğü arasında; “mesire yerleri” konusunda Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel 

Müdürlüğü ile Orman Genel Müdürlüğü arasında; “korunan alanlar” konusunda Doğa 

Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı 

arasındaki görev örtüşmeleri ve benzerlikleri gösterilebilir.  

Taşra teşkilatında da; merkez birimleri arasındaki görev örtüşmeleri ve 

benzerliklerden kaynaklanan sorunlara ek olarak, alan koruma ve denetim çalışmalarında da 

güçlük yaşanmaktadır. Örneğin; İl Çevre ve Orman Müdürlüklerinin görev alanlarını il sınırları 

belirlediğinden özellikle, 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu kapsamındaki alanların yönetiminde 

sorunların yaşanmasına sebep olabilmektedir. Ekosistem bütünlüğü göz önüne alınarak 

coğrafi sınırlara göre belirlenen milli parklar ve diğer koruma statülerine sahip alanların 

birden fazla il sınırına girmesi nedeniyle alan yönetimindeki bütünlük, koruma ve denetim 

faaliyetlerinin sürekliliği kaybolmuş, alanlara ilişkin birçok görev yerine getirilemez veya aynı 

alanda benzer nitelikli görevler farklı anlayışlar sonucu farklı uygulanır hale gelmiştir. Aynı 

durum ağaçlandırma, erozyon kontrolü ve avcılık çalışmaları için de söz konusudur. 

Yasal düzenlemelerin sık değişikliğe uğraması uygulamanın herkes tarafından aynı 

şekilde ve doğru olarak algılanmasını engellemekte, takipte ve yeni hükümlerin 

benimsenmesinde güçlükler yaratmaktadır. Bakanlık birimleri arasındaki yetki karmaşası da; 

yapılan denetlemelerde işletmelerin çevre koruma tedbirlerine ve bunu uygulayanlara karşı 

güveninin zedelenmesine yol açmaktadır. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik şartlarda da 

genel anlamda, denetim elemanları üzerinde etkili olabilmektedir. Denetleme faaliyetlerinde 

arazide çalışır durumda bulunan hazır kolluk kuvvetlerinden etkin şekilde 

yararlanılamamaktadır.  

Çevreyi koruma hedefi çerçevesinde oluşturulan mevzuatın uygulanmasında ön plana 

çıkan hususların başında uygun yatırım anlayışının, yöntemlerinin ve araçlarının geliştirilmesi 

gelmektedir. Bu çerçevede, bilimsel ve teknolojik gelişmelerin de yardımıyla uzun yıllardır 

hedeflenen “ne olursa olsun kalkınma” anlayışı sorgulanmaya başlanmış, yatırımlarda çevre 

unsurunu dikkate alma zorunluluğu doğmuştur. Bu zorunluluk, dünya ölçeğindeki gelişmeler 

ve AB normları çerçevesinde oluşturulan çevre mevzuatının gereklerinin yerine 

getirilmesinde bazı problemler gündeme gelmiştir. Gündeme gelen meselelerin öne çıkanları, 

mali kaynak (finansman) sıkıntısı, bunun uzantısı olarak ortaya çıkan teçhizat ve teknoloji 

eksikliği, yetişmiş personelin verimli kullanılmayışı, mevcut envanterlerin standart olmayışı, 

geçmişe yönelik kayıtların değerlendirilmemesi ya da veri eksikliğidir. 
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2.5.2 Uluslararası Alanda Yürütülen Çalışmalar 

Ülkemizin 2004 yılında onayladığı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve 

Sözleşmesi altında yer alan Kyoto Protokolü’nün uygun bulunması hakkında kanun Şubat 

ayında Türkiye Büyük Millet Meclisinde onaylanmış ve 26 Mayıs 2009 itibarı ile Birleşmiş 

Milletler Genel Sekreteri’ne tevdi edilmiştir. Bu çerçevede Türkiye 27 Ağustos 2009 tarihinde 

Protokol’e taraf olacaktır. 

Diğer yandan, ülkemiz Belirli Tehlikeli Kimyasalların ve Pestisitlerin Uluslararası 

Ticaretinde Ön Bildirim Mekanizmasına İlişkin Rotterdam Sözleşmesi’ne taraf olma işlemleri 

başlatılmıştır. 

BM Çevre Programı’nın (UNEP) Şubat ayında gerçekleştirilen Küresel Bakanlar Çevre 

Forumu’na, BM Avrupa Ekonomik Komisyonu (UNECE) Çevre Politikaları Komitesi 

Toplantısı’na katılım sağlanmış, Avrupa için Çevre (EfE) süreci takip edilmiştir. 

BM içinde yürütülen ormancılık çalışmaları ise, Ormancılık Forumu (UNFF) ve Gıda ve 

Tarım Örgütü (FAO) kapsamında takip edilmektedir. 

Dünya Ticaret Örgütü altında devam eden Ticaret ve Çevre Komitesi çalışmaları, DTÖ 

müzakerelerinin 2008 Temmuz ayında çıkmaza girmesi ile askıya alınmıştır. Bu komite 

altındaki çalışmalar askıya alınmakla birlikte, Bakanlığımız koordinasyonunda “Çevresel 

Ürünler ve Hizmetler” konusunda seminer düzenlenmiştir. Bu kapsamda bir Çevresel Ürün 

listesi hazırlanması çalışmaları Bakanlığımız koordinasyonunda halen devam etmektedir. 

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı Çevre Politikaları Komitesi altında 

gerçekleştirilen, Çevresel Performans İncelemeleri, Ulusal Çevre Politikaları İncelemeleri, 

Ticaret ve Çevre, EK-I Uzmanları Çalışma Grupları tarafından yürütülen çalışmalar yakından 

takip edilmektedir. Bu kapsamda yürütülen toplantıların birçoğuna Bakanlığımızca katılım 

sağlanmıştır.  

Örgütün son yıllarda başlattığı girişimlerle, 4 ülke (Slovenya, Estonya, Şili, İsrail) üye 

olmak için başvuruda bulunmuş ve BRICs ülkeleri (Brezilya, Hindistan ve Çin) ile yakın 

işbirliğine girilmiştir. Söz konusu ülkelerin çevre politikalarının ve pratiklerinin incelendiği 

toplantılara Bakanlığımızca katılım sağlanmış ve uygun görülen yerlerde ülkemiz adına 

müdahalelerde bulunulmuştur. 
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2.5.3 Personel Durumu 

2008 yılında Bakanlık merkez teşkilatı ve taşra teşkilatlarında 4972 kadrolu, 316 

sözleşmeli olmak üzere toplam 5288 personel görev yapmaktadır. Ayrıca 4956 adet kadrolu 

işçi çalışmaktadır. Bakanlık personelinin % 94'ü kadrolu, % 6'sı sözleşmeli statüsünde görev 

yapmaktadır. Toplam personelin % 23'ü merkez teşkilatı birimlerinde kalan % 77'si de taşra 

teşkilatlarında çalışmaktadır. 

Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatında görev yapmakta olan personelin cinsiyet 

dağılımı ve eğitim durumunu gösterir grafikler aşağıda verilmektedir. Buna göre 

Bakanlığımızda % 72 oranında erkek personel % 28 oranında bayan personel bulunmaktadır. 

 

Grafik 1-Kadrolu ve Sözleşmeli Personelin Cinsiyet Dağılımı 

Aşağıdaki grafikten de görüldüğü üzere şu an kadrolu ve sözleşmeli personelin 

yaklaşık %57’sini lisans, lisansüstü ve doktora mezunları oluşturmaktadır.  

 

Grafik 2-Kadrolu ve Sözleşmeli Personelin Eğitim Durumu 
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2.5.4 Mali Durum 

Çevre ve Orman Bakanlığı 2008 yılı bütçesine ilişkin temel mali tablolar aşağıda 

verilmektedir.  

Tablo 1- 2008 Mali Yılı Kurumsal Kod Bazında Ödenek ve Harcama Tutarları  

 
Kurumsal 

Kod 

 
Birimler (2008 yılı için) 

2008 Yılı (TL) 2009 Yılı (TL) 

Bütçe Ödeneği 
Yıl Sonu 
Ödeneği 

Yıl Sonu 
Gerçekleşme 

Bütçe Ödeneği 

22.00.00.02 Özel Kalem Müdürlüğü 2.038.000 2.016.000 1.789.295 2.347.000 

22.00.00.20 Teftiş Kurulu Başk. 1.943.000 1.892.120 1.645.744 2.013.000 

22.01.00.03 Savunma Sekreterliği 291.000 285.880 236.559 341.000 

22.01.00.04 İdari Mali İşler Dairesi Başk. 477.989.900 486.089.900 442.221.921 661.699.000 

22.01.00.05 Personel Dairesi Başk. 1.251.000 1.419.000 1.216.467 1.459.000 

22.01.00.10 Bilgi İşlem Dairesi Başk. 502.000 1.177.000 1.099.560 4.128.000 

22.01.00.23 Strateji Geliştirme Başk. 1.778.000 1.786.000 1.484.277 1.926.000 

22.01.00.24 Hukuk Müşavirliği 950.000 936.300 759.535 1.070.000 

22.01.00.25 Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 309.000 287.000 180.582 275.000 

22.01.00.62 İl Müdürlükleri 252.607.000 263.789.500 259.060.847 279.018.000 

22.01.30.00 Çevre Yönetimi Gn.Müd. 84.807.000 75.188.000 75.079.058 98.172.000 

22.01.31.00 ÇED ve Planlama Gn. Müd. 9.168.000 8.359.000 6.801.118 8.555.000 

22.01.32.00 
Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü 
Gn. Müd. 

97.478.000 117.610.382 114.855.744 109.982.000 

22.01.33.00 Orman ve Köy İlişkileri Gn. Müd. 45.216.000 45.247.200 44.186.067 45.781.000 

22.01.34.00 
Doğa Koruma ve Milli Parklar Gn. 
Müd. 

19.141.000 17.218.709 13.278.783 23.821.000 

22.01.35.00 
Araştırma ve Geliştirme Dairesi 
Başk. 

1.241.000 1.241.500 1.169.818 1.865.000 

22.01.35.62 
Araştırma ve Laboratuvar 
Müdürlükleri 

15.239.000 15.493.500 14.619.464 16.990.000 

22.01.36.00 
Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği 
Dairesi Başk. 

8.940.000 6.259.000 6.009.823 9.866.000 

22.01.37.00 Eğitim ve Yayın Dairesi Başk. 1.037.000 826.000 738.564 1.011.000 

Toplam 1.021.925.900 1.047.121.991 986.433.226 1.270.319.000 
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Tablo 2- 2008 Yılı İtibariyle Bakanlık Bütçesinin Fonksiyonel Bazda Dağılımı  

 
Kodu 

 
Açıklama 

2008 Yılı (TL) 2009 (TL) 

Bütçe Ödeneği 
Yıl Sonu 
Ödeneği 

Yıl Sonu 
Gerçekleşme 

Bütçe Ödeneği 

1 Genel Kamu Hizmetleri 482.991.900 489.397.200 444.490.210 671.105.000 

2 Savunma Hizmetleri 291.000 285.880 236.559 341.000 

3 
Kamu Düzeni ve Güvenlik 
Hizmetleri 

1.000.000 880.000 862.354 1.130.000 

4 Ekonomik İşler ve Hizmetler 326.486.000 354.842.375 347.665.742 365.950.000 

5 Çevre Koruma Hizmetleri 211.157.000 201.716.536 193.178.359 231.793.000 

Toplam 1.021.925.900 1.047.121.991 986.433.224 1.270.319.000 
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2.5.5 Teknolojik Altyapı 

Bakanlığımız hizmetlerinin yürütülmesi sırasında işlem ve karar süreçlerini 

hızlandırarak etkinlik ve verimliliğin artırılmasını sağlamak amacıyla modern bilgi 

teknolojilerinden azami ölçüde faydalanma çabası içerisindedir.  

Aşağıdaki tabloda Bakanlığımız bünyesinde yer alan ofis araçlarının sayıları 

verilmektedir. 

Tablo 3- Merkez ve Taşra Teşkilatlarındaki Teknolojik Malzemenin Dağılımı 

2.6 PAYDAŞ ANALİZİ 

Bakanlığın sunduğu hizmetler, gerçekleştirdiği faaliyetler ve yürüttüğü projelerde 

görev alan, doğrudan ve dolaylı olarak yararlanan ya da etkileşim içerisinde olan kişi, kurum 

ve kuruluşların beklentileri, görüşleri ve Bakanlığı algılama biçimlerinin bilinmesi, Bakanlığın 

misyonunun, vizyonunun ve stratejik amaçlarının belirlenmesinde önemli katkılar sağlayacağı 

açıktır. Bu anlayıştan yola çıkarak, DPT’nin hazırladığı SP hazırlama kılavuzunda da yer aldığı 

biçimde bütün paydaşlara yönelik anket yapılmıştır.  

Paydaş analizi çalışmalarına, iç ve dış paydaşların belirlenmesi ile başlanmıştır. İç 

paydaşlar, yapılanma gereği merkez ve taşra olarak ikiye ayrılmıştır. Paydaşların Bakanlığa 

bakışlarını, mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerini ve bu değerlendirmelere temel olan 

olguları belirlemek amacıyla iç paydaş (merkez), iç paydaş (taşra) ve dış paydaş anketi olmak 

üzere üç farklı anket formu hazırlanarak katılımcılara uygulanmıştır.  

 

Teknolojik Malzeme Birim Sayı 

Fotokopi Adet 290 

Kişisel Bilgisayar Adet 2.552 

Tarayıcı Adet 119 

Yazıcı Adet 1.547 

Faks Adet 210 

Laptop Adet 388 

GPS Adet 216 
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Anket uygulamalarında Bakanlığın merkez çalışanlarından geri dönüş oranı % 8, taşra 

çalışanlarından geri dönüş oranı % 7 olurken, anket formu gönderilen dış paydaşlardan geri 

dönüş % 67 gibi yüksek bir oranda gerçekleşmiş, bazı dış paydaşların farklı birimleri 

tarafından birden fazla anket formu yanıtlanmıştır. Anket bulguları SPSS–15 istatistik 

programı kullanılarak, çapraz tablolar ve frekans tabloları incelenerek değerlendirilmiştir.  

2.6.1 İç Paydaş Analizi  

Merkez ve taşra personeline yönelik olarak hazırlanan anket soruları Bakanlık destek 

hizmetleri, personelin iş performansı, Bakanlıkça yürütülen faaliyetler, Bakanlık dışı ilişkiler, 

Bakanlık içi ilişkiler, Bakanlığın yapısal özellikleri başlıkları altında toplanmıştır. Teşkilattaki 

konumlarına göre algılama farklılıklarının ortaya çıkarılabilmesi için merkez ve taşra 

çalışanlarına yönelik olarak farklı anket formu uygulandığından anketlerin değerlendirilmesi 

de ayrı yapılmıştır.  

İç paydaş anketleri değerlendirildiğinde; Bakanlığın personeline sunduğu tayin, terfi, 

özlük hakları gibi personele yönelik hizmetler merkez ve taşra personelince yetersiz 

bulunmuştur. Bu değerlendirmede özlük haklarının yetersizliğinin önemli rol oynadığı 

düşünülmektedir. İşlemlerin azaltılması ve hızlandırılması açısından bilgi-işlem ve teknolojik 

altyapıdan beklenen katkı ile birlikte yemek, ulaşım, sağlık gibi konuları kapsayan idari 

hizmetler yeterli bulunmuştur. 

İş performansına yönelik olarak yapılan değerlendirmede personelin; Çevre ve Orman 

Bakanlığı çalışanı olmaktan ve çalışma şartlarından memnun olduğu görülmektedir. Bunların 

yanında mevcut ücret politikası ve hizmet içi eğitim konularında merkez ve taşra personelinin 

memnuniyetsizlik düzeyi çok yüksek çıkmıştır. Ayrıca çalışanların büyük bir kısmı tayin ve 

terfilerde liyakatin dikkate alınmadığını, çalışanlara performansa göre ödül veya ceza 

verilmediğini belirtmişlerdir. 

Yapılan değerlendirme sonucunda Bakanlıktaki en önemli sorunlar; personel 

sürekliliğinin sağlanamaması, karar mekanizmasının yavaşlığı, görevlerin açık bir şekilde 

tanımlanmamış olması, yeterli iletişimin sağlanamaması, görevlendirmelerde uzmanlıkların 

göz önünde bulundurulmayışı ve işle alakalı meselelerin kişiselleştirilmesi olarak öne 

çıkmaktadır. Taşrada ortaya çıkan önemli eksiklikler çalışan personel sayısı, özellikle ihtiyaca 

uygun nitelikte personelin yetersizliği, karar mekanizmasının yavaşlığı ve görevlerin açık bir 

şekilde tanımlanmamış olmasıdır.  
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Merkez çalışanları “takdir edilme, işbirliği ve takım ruhu, iş tatmini, iletişim, kurum 

kültürü, iş yeri ve çalışma şartları ve özlük haklarından” memnuniyetinizi belirleyen 3 faktörü 

seçiniz sorusuna verilen cevaplarda; çalışanların üç adet faktörü belirleyemediği, sadece iş 

yeri ve çalışma imkânlarından memnun olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Bu konunun üzerinde 

durularak çözümler üretilmesi, nitelikli personel devamlılığı ve verimlilik açısından gereklidir. 

Taşra çalışanları, farklı olarak, işbirliği ve takım ruhu konusunda ağırlıklı olarak memnun 

olduğunu ifade etmişlerdir. 

Merkez ve taşra personeli Bakanlıkça yürütülen çevre ve ormancılık faaliyetlerini 

yeterli görürken, AR-GE faaliyetleri açısından yetersiz olduğunu düşünmektedir. Ayrıca, 

merkez ve taşra personelinin büyük bir kısmı da AR-GE faaliyetleri konusunda yeterli bilgi 

sahibi olmadığını belirtmişlerdir. Taşra personeli Bakanlık ile İl/Araştırma Müdürlüğü 

arasındaki işbirliği düzeyinin yetersiz olduğunu düşünmektedir. AR-GE faaliyetlerini 

yürütmekte olan Ormancılık Araştırma Müdürlüklerinin Türkiye’de yapılan ilk AR-GE 

merkezlerinden olmasına karşın, bu sonucun çıkması, üzerinde durulması gereken bir 

konudur. Yapılan çalışmalar hakkında personelin bilgilendirilmesi ve AR-GE çalışmalarının 

uygulamacılarla paylaşılmasının yanında güncel olan çevre ve ormancılık konularına ağırlık 

verilmesinin problemi giderebileceği düşünülmektedir.  

Bakanlık, halkla ve medya ile ilişkileri konusunda da yetersiz görülmekte, çevre ve 

ormancılık faaliyetleri büyük bir öneme sahipken, daha etkin olması ve kendini daha iyi 

tanıtması gerektiği düşünülmektedir.  

Bakanlık içi ve Bakanlık dışı faaliyetlerde birimler arası koordinasyonun yetersizliği de 

öne çıkan hususlar arasındadır.  

Taşra çalışanları merkezden taşraya yetki devrinin de yetersiz olduğunu düşünmekte, 

taşra ile merkez arasında iletişim ve yetki konusunda sorun olduğunu ifade etmektedirler.  

Sonuç olarak yetersiz bulunan hususlar; özlük hakları, liyakate dikkat edilmemesi ve 

birimler arası koordinasyon eksikliğidir. Bu hususların iyileştirilmesinin personelin ve 

dolayısıyla Bakanlığın performansı açısından önemli olduğu söylenebilir. Ayrıca anket ve 

diğer katılımcı çalışmalarda ortaya çıkan eleştirel değerlendirmelere ve çalışanların özlük 

haklarını yeterli bulmamalarına rağmen, Çevre ve Orman Bakanlığı çalışanı olmaktan 

memnun olmaları; kurumsal aidiyet duygusunun geliştiğini göstermekte olup, meselelerin 

çözümü için umut vericidir. 
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Taşra birimlerinin çalışma imkânlarının iyileştirilmesi ve güçlendirilmesi 

gerekmektedir. Ayrıca hem merkez hem de taşra personelinin görev tanımlarının 

belirlenerek uzmanlıklara göre birim ve projelerde çalışmalarının sağlanması Bakanlık 

çalışanlarının performansının artmasını sağlayacaktır. 

2.6.2 Dış Paydaş Analizi 

Dış paydaş anketlerinin uygulanacağı dış paydaşlar seçilirken Bakanlık ile birebir 

etkileşim içerisinde olan kamu kurum, kuruluşları, sivil toplum kuruluşları (STK) ve Bakanlığın 

faaliyet gösterdiği sektörlerde yer alan büyük sanayi kuruluşları dikkate alınmıştır. Ayrıca 

Bakanlık bağlı kuruluşları olan Orman Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, 

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı da kendi 

stratejik planlarını yaptıkları için dış paydaş kapsamında değerlendirilmiştir. Bahsedilen 

kuruluşların Bakanlığı algılama biçimleri, çevre ve ormancılık konusunda karşılaşılan güçlükler 

ve bu güçlükler için çözüm teklifleri gibi konulardaki fikirleri sorulmuştur.  

Çevre ve Orman Bakanlığı yürüttüğü faaliyet ve gerçekleştirdiği görevler konusunda 

dış paydaşlar tarafından genel olarak başarılı bulunmuştur. Bunun yanında, birlikte yürütülen 

çalışmalar sırasında tespit edilen problemler ile bu çalışmaların daha verimli yürütülebilmesi 

için öngörülen teklifler ifade edilmiştir. 

Bakanlık birimleri arasında ve diğer kurum, kuruluş ve şirketlerle yaşanan 

koordinasyon ve iletişim eksikliği en önemli sorunlar arasında yer alırken, özellikle 

uluslararası projeleri yürüten birimler arasında yeterli koordinasyonun olmadığı, projelerde 

yeterli sayıda nitelikli personelin yer almadığı ve bu durumun da projelerin etkin ve verimli 

yürütülmesinde aksaklıklara sebep olduğu belirtilmektedir. 

Ayrıca, yapılan mevzuat çalışmalarında, etkileşim içerisinde bulunulan paydaşların 

fikirlerinin alınmaması ve paydaşlar tarafından verilen görüşlerle ilgili herhangi bir geri 

bildirim yapılmaması da çalışmaları olumsuz yönde etkileyen unsurlar arasında sayılmaktadır. 

İşbirliğinin etkinliği için koordinasyon ve iletişimin artırılması, mevzuat oluşturma 

çalışmalarında etkileşim içerisinde olunan paydaşlarla ortak çalışma yürütülmesi, 

üniversitelerle işbirliğinin artırılması ve çevre ve ormancılık farkındalığının artırılması için 

çalışmalar yürütülmesi teklifler arasında yer almaktadır.  

Küresel iklim değişikliği ve onun etkileri sonucu ortaya çıkan kuraklık, su kaynaklarının 

azalmasının çevre alanında ortaya çıkan önemli meseleler olduğu ve bu problemlere çözüm 

bulunması gerektiği belirtilmektedir. Ormanların azalması, orman arazilerinin imara açılması, 
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çevrenin hızla kirlenmesi ve tabii kaynakların tükenmesi sektörde yaşanan diğer önemli 

olumsuz gelişmeler olarak öne çıkmaktadır.  

“Çevre ve Orman Bakanlığı’nın kısa, orta ve uzun vadeli hedefleri neler olmalıdır?” 

sorusuna verilen yanıtlarda, kısa vadeli hedeflerde; atık yönetiminin güçlendirilmesi, 

denetimlerin artırılması, mevcut kaynakların korunması, çevre farkındalığının artırılmasına 

yönelik eğitimlerin düzenlenmesi gibi hususlar ağırlıklı olarak yer almıştır. Orta vadeli 

hedeflerde; ağaçlandırılan alanların artırılması, su kaynaklarının korunması ve etkili 

yönetilmesi, AB’ye uyum çerçevesinde mevzuat çalışmalarının yapılması, çevrenin 

korunmasına yönelik caydırıcı tedbirler alınması bulunmaktadır. Uzun vadeli hedeflerde ise; 

küresel ısınmanın etkilerinin azaltılması için tedbirlerin alınması, çevre kalitesinin kısa ve orta 

vadeli hedefler doğrultusunda iyileştirilmesinin sağlanması, ormanların geliştirilmesi ve 

yaygınlaştırılması hususları ağırlıklı olarak yer almıştır.  

Genel olarak çevre kirliliği, iklim değişikliği, atıklar, çölleşme, kontrolsüz depolama, 

denetimlerin yetersizliği ve caydırıcı müeyyidelerin uygulanmaması tedbir alınması gereken 

sorunlar olarak belirtilirken, toplumun farkındalık seviyesinin artırılması, bertaraf tesislerinin 

sayılarının artırılması, Kyoto Protokolüne taraf olunmadan tanınması, yenilenebilir enerji 

kaynaklarının kullanılmasının teşviki, denetimlerin artırılması ve mevzuat değişiklikleri çözüm 

teklifleri arasında yer almaktadır. 

Ayrıca aşağıda verilen tablolarda dış paydaşlar ile Bakanlığımız çalışmalarına ilişkin bir 

ilişkilendirme çalışması yer almaktadır. 

Paydaş: Kurumun gerçekleştirdiği faaliyetlerden etkilenen taraflardır. Çalışmalar sırasında 

paydaşlar şu başlıklar altında ele alınmıştır: 

Temel Ortak: Kurumun faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere kendi seçimine bağlı olmaksızın 

zorunlu olarak kurulmuş olan ortaklıklardır (yapısal bağlılık gibi). 

Stratejik Ortak: Kurumun faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere kendi seçimi üzerine kurduğu 

ortaklıklardır. 

Tedarikçi: Kurumun faaliyetlerini gerçekleştirirken ihtiyaç duyduğu kaynakları temin eden 

diğer kurum/kuruluşlardır. 



 

36 

Tablo 4- Bakanlığın Bağlı Kuruluşları Paydaş Matrisi 

 Paydaş Adı Dış Paydaş 
Temel 
Ortak 

Stratejik 
Ortak 

Tedarikçi 

B
A

K
A

N
LI

Ğ
IN

 B
A

Ğ
LI

 
K

U
R

U
LU

ŞL
A

R
I 

Orman Genel Müdürlüğü        

Devlet Meteoroloji İşleri Genel 
Müd. 

       

Özel Çevre Koruma Kurumu 
Başkanlığı 

       

Devlet Su İşleri Genel Müd.        

 
 

Tablo 5- Bakanlıklar Paydaş Matrisi 

 
Paydaş Adı Dış Paydaş 

Temel 
Ortak 

Stratejik 
Ortak 

Tedarikçi 

B
A

K
A

N
LI

K
LA

R
 

Dışişleri Bakanlığı       

Adalet Bakanlığı       

Milli Savunma Bakanlığı       

İçişleri Bakanlığı       

Maliye Bakanlığı        

Milli Eğitim Bakanlığı       

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı        

Sağlık Bakanlığı        

Ulaştırma Bakanlığı        

Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı       

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı        

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı        

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı       

Kültür ve Turizm Bakanlığı        
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Tablo 6- Kamu Kurum ve Kuruluşları Paydaş Matrisi 

 
Paydaş Adı 

Dış 
Paydaş 

Temel 
Ortak 

Stratejik 
Ortak 

Tedarikçi 

K
A

M
U

 K
U

R
U

M
 V

E 
K

U
R

U
LU

ŞL
A

R
I 

BOTAŞ Genel Müdürlüğü       

Denizcilik Müsteşarlığı        

Devlet Personel Başkanlığı        

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı       

Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müd.       

Emniyet Genel Müdürlüğü       

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başk.       

Genelkurmay Başkanlığı       

Gümrük Müsteşarlığı        

Harita Genel Komutanlığı       

Hazine Müsteşarlığı        

Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü        

İller Bankası Genel Müdürlüğü        

Karayolları Genel Müdürlüğü       

Maden Tetkik ve Arama Genel Müd.       

Milli Prodüktivite Merkezi       

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu        

Sahil Güvenlik Komutanlığı       

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü       

Türk Standartları Enstitüsü (TSE)        

Türk Telekomünikasyon AŞ.        

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu       

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu        

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu- 
Marmara Araştırma Merkezi 

       

Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ(TEDAŞ)       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)       

Türkiye Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü 
(TODAİE) 
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Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO)        

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT)       

 

Tablo 7- Diğer Dış Paydaşlara İlişkin Paydaş Matrisi 

 
Paydaş Adı Dış Paydaş 

Temel 
Ortak 

Stratejik 
Ortak 

Tedarikçi 

 

Üniversiteler        

Belediyeler        

Sanayi Odaları       

STK’lar       

Meslek Örgütleri       

Yerel Yönetimler        

U
LU

SL
A

R
 A

R
A

SI
 

K
U

R
U

LU
ŞL

A
R

 

ABGS        

DÜNYA BANKASI        

FAO (TÜRKİYE OFİSİ)       

OECD       

UNDP        

UNESCO       

Ö
ZE

L 
SE

K
TÖ

R
 

ERDEMİR       

İSDEMİR       

İZAYDAŞ       

PETKİM       

TÜPRAŞ       
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2.7 DIŞ ÇEVRE ANALİZİ 

Çevre tek başına bir sektör olma özelliğinden çok yaşamın bütün alanlarını kapsayan 

nitelikte olması, çevre mevzuatında olduğu gibi uygulama alanında da, çok farklı kurum ve 

kuruluşun çevreye ilişkin görev ve yetkilerle donatılması sonucunu doğurmuştur.  

Bugünkü çevre mevzuatı uyarınca çevre ile ilgili her türlü iş ve işleme ilişkin 

düzenleme yetkisi Bakanlığın yetki ve sorumluluğunda olmakla birlikte, genel olarak 

Türkiye’deki çevre yönetimi düzeneğinin planlı, bütünleşik bir yaklaşımın ürünü olarak 

geliştiği söylenemez. İzlenen politikalar, getirilen kurallar, kurulan kurumlar ya da 

gerçekleştirilen eylemler daha çok, ortaya çıkan bir soruna ya da uluslararası gerekliliklere 

cevap olmak üzere geliştirilmiştir. Bundan dolayıdır ki, Türkiye’de çevre politikaları ya da 

çevre yönetimi değerlendirilirken çevreyle ilgili hemen her alanda yaşanmakta olan yetki ve 

görev geçişmelerinden kaynaklanan yönetsel karmaşadan söz etmek gerekir. Yönetsel 

karmaşanın önemli bir kısmı Çevre ve Orman Bakanlığı ile diğer bakanlıklar, kuruluşlar ve 

mahalli yönetimler arasında yaşanmaktadır.  

Bu çok başlılığa kamu yönetimindeki genel olumsuzluklar da eklenince, çevre 

mevzuatının uygulanmasında, yetki çatışması ve örtüşmesi kaynaklı olarak sorunlar 

yaşanmaktadır. Her ne kadar mevzuat içinde  “uygulama ve denetleme” görevlerine ilişkin 

düzenlemeler yapılmış olsa da, bu yapı, çevre sorunlarını sahiplenmeme ve bunların üzerine 

gitmeme sonucuna yol açmaktadır.  

Kuruluş amacı farklı kamu hizmetlerini yerine getirmek olan kurumların, bu hizmetleri 

yerine getirirken çevreye ilişkin maliyetleri karşılayamaması ya da karşılamaması nedeni ile 

sorunlar yaşanabilmektedir. Bu durumun söz konusu kurumların sürdürülebilir kalkınma 

anlayışında çevrenin rolünü yeterince fark etmemesinden kaynaklandığı söylenebilir. 

Çevre yönetiminde ilk derecede söz sahibi olan merkezi ya da yerel çok sayıda farklı 

yönetim birimleri arasında eşgüdümü ve işbirliğini sağlayacak düzenekler oluşturulamamıştır. 

Özellikle küçük yerleşim birimlerin karşılaşılan sorunlarla mücadele edebilecek parasal güce, 

yeterli donanıma ve çalışana sahip olmaması sözü edilen işbirliğini daha da önemli hale 

getirmektedir.  

Çevre, geniş anlamda bütün sektörleri kapsayan ve onların tekil olduğu kadar 

birbirleri ile ilişkileri/ etkileşimleri sonucundan etkilenen sektördür. Arazi kullanımı bütüncül 

yaklaşım ile ele alınıp planlanmadığı sürece, geniş anlamda, çevrenin etkilenmemesi olası 

değildir. Bu açıdan değerlendirildiğinde, Bakanlığın bütün sektörlere ait yer seçimi, gelişme 
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stratejisi ve politikalarını belirlediği Çevre Düzeni Planı yapma ve onama yetkisine sahip 

olması, çevre ve ormancılık sektörleri açısından çok önemli bir avantajdır.  

Çevreye olumsuz etkilerin en aza indirilmesi ve kaynakların sürdürülebilir kullanımının 

sağlanmasının en temel aracı mekânsal planlardır. Yapılaşma (yasa dışı), sanayi (yer seçimi), 

turizm (kitlesel), madencilik (stratejik maden ayrımı yapılmadan), tarım (bilinçsiz kimyasal 

kullanımı, sulama teknikleri) gibi sektörler, uygulanış biçimleri nedeniyle çevreyi ve 

ormancılığı en fazla etkileyen sektörlerdir.  

Bu nedenle, mekansal planlama bütüncül yaklaşım ile ele alınmadığı sürece, geniş 

anlamda, çevrenin etkilenmemesi olası değildir. Bu açıdan değerlendirildiğinde, Bakanlığın 

birden fazla ili kapsayan alanı içerecek şekilde genel arazi kullanım kararlarını, gelişme 

stratejisi ve politikalarını belirlediği Çevre Düzeni Planı yapma ve onama yetkisine sahip 

olması, çevre ve ormancılık sektörleri açısından çok önemli bir avantajdır.  

Mevcut düzenlemelerde, mekansal planlamaya ilişkin, plan yapma ve onaylama 

yetkisinin sektörel olarak ilgili idarelere dağıtılması planlamanın bütüncül yaklaşımını ortadan 

kaldırmıştır. Bazen sadece mülkiyet esas alınmış, bazen sadece ulaşım ve ulaşılabilirlik en 

öncelikli kriter olarak değerlendirilmiş, yasal süreçler göz ardı edilerek, mutlak tarım arazileri 

(bugünkü düzenleme ile 1. sınıf tarım arazileri) su kaynaklarının bulunduğu bölgeler sanayi 

alanlarına dönüştürülmüştür. 

2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu ile başlayan uygulamalar 1983 yılından sonra 

niteliksiz kitle turizminin yaygınlaşmasına yol açmıştır. Kıyı bölgelerinde çok yaygın olarak yer 

alan ve yılda ortalama 3 ay kullanılan ikinci konutlar kıyı ekosisteminin yok olmasına ve 

kaynak israfına yol açmıştır. 

3213 sayılı Maden Kanununda yapılan tek taraflı düzenleme ile taş ocaklarının da 

maden kapsamına alınması, stratejik öneme sahip olma kriterinin ortadan kalkması, taş 

ocaklarına ilişkin izin sürecinin değişmesi, özel işletmelere ilişkin tescil sürecinin 

kolaylaştırılması, korunan alanlar ve orman alanlarına ilişkin düzenlemelerin gevşetilmesi ya 

da uygulamada esnetilmesi çevre ve orman açısından telafisi mümkün olmayan kaynak 

israfına yol açmaktadır. 
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2.8 ULUSLARARASI GELİŞMELER 

Avrupa Birliğindeki gelişmelerin yansımalarının önemi nedeniyle ayrı bir alt başlıkta 

değerlendirilmesi uygun görülmüştür. 

2.8.1 Çevre 

Çevre sorunları özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren dünya gündemine 

girmiştir. Sanayi devrimi ile nitelik değiştiren atıklar çevre sorunlarının da niteliğini 

değiştirmiştir. Başlangıçta mahalli nitelikli olduğu düşünülen çevre sorunlarının etkilerinin 

önce bölgesel sonra uluslararası son olarak da küresel nitelikte olduğu görülmüştür. 

Başlangıçta sadece atıklardan kaynaklanan kirlilik olarak algılanan çevre sorunları, bu gün 

yoksulluk, savaş, mültecilik, kitlesel göç gibi konuları da içerecek şekilde geniş anlam 

kazanmıştır. Bu süreç 20. yüzyılın ikinci yarısından sonra çevre sektörü olarak gelişmeye 

başlamıştır.  

Uluslararası alanda çevreye ilişkin atılan en önemli adım olarak nitelendirilen 

5Haziran 1972’de Stockholm’de toplanan Birleşmiş Milletler (BM) “İnsan Çevresi Konferansı” 

çevrenin uluslararası boyutta liderler tarafından tartışıldığı ilk önemli konferans olma 

özelliğine sahiptir. Çok sayıda çevreci örgütün katkıda bulunduğu, Türkiye’nin de içinde 

bulunduğu 113 ülkenin katılımıyla gerçekleşmiş olan bu konferansta çevre-insan kavramına 

değinilerek, dünyanın tabii dengesinin korunması için insan ve tabii varlıklara öncelik veren 

bir anlayışın egemen olması gereği ortaya konulmuştur.  

Çevre problemlerinin dünya ölçeğinde resmen kabul edildiği ilk toplantı olan Birleşmiş 

Milletler (BM) İnsan Çevresi Konferansında kabul edilen bildirgenin 8.maddesinde “Sağlıklı 

çevrede yaşama hakkı” ve “çevre ile ilgili kurumsal yapının oluşturulması” kararı alınmıştır. 

Bu konferansta alınan kararlar çevre koruma alanında bir milat niteliği taşımaktadır. Bu 

konferans sonucunda, Stockholm Bildirgesi ve Gündem 21 olmak üzere iki temel metin 

ortaya çıkmıştır.  

Stockholm Konferansı’nda alınan kararlar doğrultusunda, Birleşmiş Milletler Çevre 

Programı (UNEP) uygulamaya konulmuştur. 1970’li yılların ikinci yarısında Birleşmiş Milletler 

Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) sunduğu üçüncü kuşak insan hakları kavramı ile 

çevre hakkının gelişmesine katkıda bulunmuştur. Bu haklar gelecek kuşaklara sağlıklı ve 

yaşanabilir bir çevre bırakmak için tüm ulusların ortaklaşa çalışmasını sağlamak için 

oluşturulmuştur. Sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı kısa süre içerisinde uluslararası belgelerde 

yer almıştır. 
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Diğer bir gelişme de BM Genel Kurulunda kabul edilen Dünya Doğa Şartı (1982) ile 

çevreyi koruma yükümlülüğünün devlet, birey ve gruplara verilmesidir. 

BM Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonunun hazırladığı (Brundtland Raporu 1987) 

“Ortak Geleceğimiz Raporunda; “çevre” den temel insan hakkı olarak söz edilmiş, nesiller 

arasında adaletle ilgili olarak “sürdürülebilir kalkınma” tanımı yapılmıştır.  

Stockholm Konferansı’nın 20. yıldönümü nedeniyle 3-14 Haziran 1992 tarihleri 

arasında Rio de Janerio kentinde Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı toplanmış, 

20 yılın değerlendirmesi yapılmış ve yeni politikalar belirlenmiştir. Başlangıç hükümlerinde 

Stockholm Konferansı temel hükümlerine bağlı kalındığı belirtilmiş, içinde insan unsuru olan 

her türlü oluşum arasında işbirliğinin sağlanarak, dünyanın daha yaşanabilir hale getirilmesi, 

kirlenmenim önüne geçilmesi konusunda çalışılması gerektiği vurgulanmıştır. Bu çalışmanın 

sonucunda Rio Bildirgesi, Gündem 21, Orman İlkeleri, İklim Değişikliği Sözleşmesi ve Biyolojik 

Çeşitlilik Sözleşmesi olmak üzere 5 temel metin ortaya çıkmıştır.  

Rio Deklarasyonu; 27 ilkeden oluşan ve ülkelerin çevre ve kalkınma alanlarında hak ve 

sorumluluklarını içeren bir doküman olma niteliğini taşımaktadır. 21. yüzyılın stratejisini 

“Sürdürülebilirlik” ekseni etrafında “Çevre” ve “Kalkınma” konularının dengeli bir şekilde ele 

alınması olarak ortaya konmuştur. Bu anlaşmaya ek olarak zirvede resmi bağlayıcılığı olan 

“İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi” ile “Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi” imzaya açılmıştır. 

Ayrıca “Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi” hakkında ilk görüşmeler bu konferansta 

başlamıştır.  

Dünya Meteoroloji Örgütü ve BM Çevre Programı’nın çabalarıyla 1988 yılında 

düzenlenen  "Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli", 1990 yılında BM Güvenlik Konseyi 

kararıyla “BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi” Taslağının hazırlanması sonrasında, Rio 

Konferansı Kyoto Protokolüne giden yolda önemli bir işlevi yerine getirmiştir. Başta ABD 

olmak üzere sanayileşmiş ülkelerin sert tepkilerinde rağmen, “İklim Değişikliği Çerçeve 

Sözleşmesi” imzalanmıştır. Sözleşme, 50 ülkenin onaylanmasından sonra 21 Mart 1994’te 

yürürlüğe girmiştir. 1997 yılında, bu sözleşmede belirtilen sorumlulukların daha da 

somutlaştırılması için hazırlanan BM Kyoto Protokolünün imzalanmasına, iklim değişikliği ve 

ekonomi arasında var olan sorunların çözümü konusunun ele alındığı Kyoto Konferansının 

sonunda karar verilmiş ve bunun uygulanabilmesi içinde bir uyum süreci öngörülmüştür. BM 

İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin 2 ekinden birisi olan Kyoto Protokolü 11.12.1997 

tarihinde yürürlüğe girmiştir. Ancak Hindistan, Çin gibi gelişmekte olan ülkeler yanında 

atmosfere büyük miktarda sera gazı bırakan ABD, Japonya, Avustralya’nın başını çektiği bazı 
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gelişmiş ülkelerde yıllık emisyon miktarını çok bularak anlaşmayı imzalamamıştır. Türkiye 

Kyoto Protokolüne 27.08.2009 tarihinde taraf olacaktır. 

03–14.06.1996 tarihinde İstanbul Habitat II Zirvesi yapılmıştır. Bu zirve, küresel 

ortaklıklar sürecinin aktörleri olan sivil toplum kuruluşları, sivil inisiyatiflerin de etkin 

katılımlarıyla gerçekleştirilmiştir. Herkes için yeterli, güvenli, hakça, sürdürülebilir ve sağlıklı 

bir çevrede barınma hakkı bir insan hakkı olarak kabul edilmiştir. 

2000 yılında Binyıl (Milenyum) Bildirgesi kabul edilmiştir. 8 başlık altında sıralanan 

toplam 32 ilkeden oluşmaktadır. Bu başlıklardan dördüncüsü “Ortak Çevrenin Korunması” 

adını taşımakta olup, Gündem 21’de belirlenen ilkeler dahil olmak üzere sürdürülebilir 

kalkınma ilkelerine destek verilmektedir.  

Rio Konferansı’ndan 10 yıl sonra, Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Johannesburg 

kentinde 26.08.2002–04.09.2002 tarihlerinde düzenlenen Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir 

Gelişme Zirvesinde, bütün grupların çıkarını sağlamak üzere çevre-kalkınma ilişkisini ortaya 

koyan Gündem 21’in uygulanmasında ülkelere kesin adımlar sunan somut hedefler ortaya 

konulmuştur. Bu toplantı sonucunda ortaya çıkan Bildirgede, sürdürülebilir kalkınma 

taahhüdü yinelenmiş ve bu amacı gerçekleştirmek için eşitlikçi ve insancıl bir toplum için 

ortak yükümlülükler belirlenmiştir. Her bildirgede olduğu gibi küresel işbirliği özellikle 

vurgulanmıştır.  

Genel olarak çevre politikalarının gelişimine ve yaklaşık onar yıllık periyotlarda 

düzenlenen toplantı ve bildirgelere bakıldığında çevre konusu iyi niyetli sayılabilecek bir 

yaklaşımla ele alınmış, çevre konusunun küresel düzeyde farkındalığının artırılmasına katkıda 

bulunulmuş, sorunların ancak ve ancak uluslar arası işbirliği ile çözülebileceğine vurgu 

yapılmıştır.  

Özetle, günümüzde çevre meseleleri, hem küresel hem de milli bir endişe kaynağıdır. 

Bu sorunlar sadece yakın çevredekilere değil, bir bütün olarak dünya toplumuna ve gelecek 

nesillere ağır maliyetler yüklemektedir. Bu sorunlara etkili tedbirler alınması, sürdürülebilir 

kalkınma için esastır. 

2.8.2 Ormancılık 

Dünya ve ülkeler ölçeğindeki hızlı nüfus artışı, gelir dağılımındaki dengesizlikler, 

hammadde arz açığı, sera gazları, küresel iklim değişikliği gibi son yıllarda artan çevre 

problemlerinin önlenmesinde, ormanların, ulusal sınırları aşarak uluslararası düzeyde önemli 

rolünün olması ormanları yaşamsal kılmaktadır.  
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Dünyanın 511 milyon km² olan yüzeyinin 39,5 milyon km²’si ormanlarla kaplıdır. Bu 

rakam 134,2 milyon km²’lik dünya karalarının % 30,3 üne denk gelmektedir. Bu oran bütün 

dünyada değişik nedenlerle yaşanan ormansızlaşma ile birlikte sürekli azalmaktadır. Bunun 

yanında diğer ağaçlıkların ve odunsu bitkilerin kapladığı 13.758.290 km2 alan bulunmaktadır. 

Ormanların % 57’si gelişmekte olan ülkelerde % 43’ü ise gelişmiş ülkelerde bulunmaktadır. 

FAO’nun 2005 verilerine göre; Dünya ormanlarının 2/3’si orman zengini 10 ülkede yer 

almaktadır.  

Son 20 yılda; orman mülkiyetinde özel sektörün ağırlığı artmakta, toplum ormancılığı 

ve orman yönetiminde âdemi merkeziyetçilik gelişmekte ise de dünya ormanlarının % 84 

kamuya ait olmaya devam etmektedir.  Kuzey, Orta ve Güney Amerika ile Rusya hariç Avrupa 

ülkelerinde özel orman sahipliği yaygındır.  

Dünya ormanları biyoması (ormanlarda bulunan toplam organik kütle) toplam olarak 

283 gigaton karbon depolamaktadır. 1990–2005 yıllarında meydana gelen ormansızlaşma 

nedeni ile orman biyomasının depoladığı karbon stoklarında yıllık 1.1 gigaton azalma 

olmuştur.  

Dünya Ormanlarının % 34,1’i üretim amaçlı, % 9,3’ü toprak ve su koruma amaçlı,  % 

11,2’si biyoçeşitliliğin korunması amaçlı, % 3,7’si sosyal amaçlı, 33,8’i çok amaçlı, % 7,8’i 

amaç belirtilmeyen şekilde planlanmış bulunmaktadır. 

Dünyada, özellikle geri kalmış ve gelişmekte olan ülkelerde orman kaynaklarının 

sistematik olarak azalmasını durdurmak amacı ile başlayan arayışlar 1992 yılında Rio de 

Janeiro’ da düzenlenen BM Çevre ve Kalkınma Konferansının (UNCED) sonuç bildirgesinde 

2000 yılına kadar dünyada orman kaynaklarının azalmasını durdurmayı hedefleyen 

Ormancılık Prensiplerinin kabul edilmesi ile belli bir noktaya gelmiştir.   

UNCED’in temel çıktılarından olan Ormancılık Prensipleri ile Sürdürülebilir Orman 

Yönetiminin (SOY) kriter ve göstergeleri belirlenmiş, Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi ile de 

Ekosistem Yaklaşımı tanımlanmıştır. Ayrıca Sürdürülebilir Orman Yönetimi kavramı 

Hükümetler Arası Ormancılık Paneli (IPF), Hükümetler Arası Ormancılık Forumu (IFF), BM 

Ormancılık Forumu (UNFF) vb. gibi uluslararası düzeyde birçok yeni gelişimi yönlendirmiş, 

ormancılık politika ve uygulamalarında değişikliklere sebep olmuştur.  

Ormancılıkla alakalı uluslararası gelişmelerin başlangıcı 1972 yılında Stockholm’de 

düzenlenen BM İnsan Çevresi Konferansıdır. Bu sürece ilişkin olarak ormancılıkla bir şekilde 

ilgili görülebilecek sözleşme ve süreçlerin listesi aşağıda verilmiştir.  
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 BM Genel Kurulunda kabul edilen Dünya Doğa Şartı (1982),  

 BM Dünya Çevre ve Gelişme Komisyonunun hazırladığı (Brutland Raporu 

1987) Ortak Geleceğimiz Raporu, 

 BM Çevre Kalkınma Konferansı (Rio Zirvesi 1992) sonunda ortaya çıkarılan 

fakat imzaya açılmayan Ormancılık Prensipleri,  

 Hükümetlerarası Ormancılık Paneli (IPF-1995), 

 Hükümetlerarası Ormancılık Forumu (IFF), 

 Birleşmiş Milletler Ormancılık Forumu (UNFF-2001). 

Ülkemiz, Rio Zirvesi ve sonrasında oluşan ormancılık forumu ve panelinde alınan 

kararların bütün dünyada uygulanmasını desteklemek üzere 9 farklı bölgesel düzeyde 

başlatılan süreçlerden Pan-Avrupa ve Yakın-Doğu içerisinde faaliyetlerini sürdürmektedir. 

2.8.3 Avrupa Birliği  

Avrupa Birliği’nin Çevre Politikası, Avrupa Topluluğu Antlaşması’nın birçok 

maddesinde yer almakla birlikte, Antlaşmanın 2 inci ve 174 üncü maddeleri çevreye ilişkin 

temel hükümleri belirlemektedir. 2 inci madde, ortak eylemlerin ve politikaların yürürlüğe 

konulması yoluyla, Avrupa Topluluğu’na, diğer görevlerinin yanı sıra, çevre kalitesinin 

yükseltilmesi ve yüksek düzeyde korunmasını sağlamak görevini yüklemektedir. 174 üncü 

madde ise, topluluğun yasama kapasitesini ve Topluluk Çevre Politikası’nı yönetmede temel 

ilkeleri belirlemektedir.  

1987 tarihinde Tek Avrupa Senedi ile çevre konusu Avrupa Topluluğu’nun temel 

yasalarına doğrudan girmiştir. Tek Avrupa Senedi, Roma Antlaşması’nın 130 uncu 

maddesinde değişiklik yaparak “kirleten öder” ilkesini getirmiştir. Avrupa Birliği’nin çevre 

politikasında en önemli ilkelerinden biri olan “sürdürülebilir kalkınma” kavramı 1992 

tarihinde imzalanan Maastcriht Antlaşması ile AB hukukunda resmen yer almıştır. 1997 

Amsterdam Antlaşması ile de sürdürülebilir kalkınma kavramı AB’nin ana hedeflerinden birisi 

hâline getirilmiştir. 

AB Çevre Politikasını yaşama geçirmede belirli uygulama alanlarını kullanmakta olup, 

bunlar içinde Hava Kalitesi, Gürültü Kirliliği Yönetimi, Su Kalitesi, Atık Yönetimi, Endüstriyel 

Kirliliğin Kontrolü ve Risk Yönetimi, Kimyasallar ve Doğanın Korunumu, İklim Değişikliği, 

Nükleer Güvenlik ve Radyasyondan Korunma, ön plana çıkmış olanlardır.  
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AB çevre eylem planları çevre ile ilgili politika ve uygulamaları belirleyen diğer 

dokümanlar olup, bunlardan ilki 1973 yılında 1. Çevre Eylem Planı ile başlatılan uygulamanın 

sonuncusu 6. Çevre Eylem Planıdır. 6. Çevre Eylem Planında AB’nin önümüzdeki 10 yıl 

içindeki çevre hedefleri ortaya konulmuştur. “Çevre 2010: Geleceğimiz, Tercihimiz” başlıklı 

programın öncelikli hedefleri 4 başlık altında toplanabilir. 

İklim Değişikliği: 19. yüzyıldan bu yana dünya yüzey sıcaklığı ortalama 0.3–0.6 °C 

artmıştır. Fosil (kömür, doğal gaz ve petrol) yakıt kullanımı ve ağaçların yok edilmesinden 

dolayı oluşan sera gazlarının küresel ısınmaya yol açması, AB üye devletlerin 2008–2012 

yılları arasında sera gaz emisyonunu % 8 oranında azaltması programına gidilmiştir. 

Doğa ve Biyolojik Çeşitlilik: Farklı canlı türlerinin korunması ve endüstriyel kazaların 

önlenmesini kapsamaktadır. 

Çevre ve Sağlık: Hava, su ve gürültü kirliliğinin insan sağlığı üzerindeki olumsuz 

etkilerini önlemek hedeflenmektedir. 

Doğal Kaynaklar ve Atıklar: Kaynakların doğru kullanılması ve atıkların kaynağında 

doğru şekilde ayrılmasıyla geri dönüşüm sağlanarak atık sorununun çözülmesini 

kapsamaktadır. 

Avrupa’da da çevre konusu karmaşık bir yapıya sahiptir. Hava kirliliğinin azaltılması, 

su kaynaklarının yönetimi ve kalitesi konusunda önemli gelişmeler sağlanırken tehlikeli 

atıklar, kimyasal atıklar, toprak erozyonu ve doğal yaşam alanlarının yok olması ya da 

bozulması nedeniyle çeşitli türlerin azalması gibi sorunlar konusunda henüz bir ilerleme 

kaydedilememiştir.  

Çevre ile ilgili olumlu yaklaşımların büyük kısmı ozon tabakasının delinmesine neden 

olan maddelerin yerine daha az zararlı maddelerin kullanılması, kurşunsuz benzin kullanımı, 

kömür veya fuel-oil yerine doğal gaz kullanımı gibi teknik gelişmelerden kaynaklanmaktadır. 

Ayrıca Avrupa ülkelerindeki düzenli ekonomik büyüme Batı Avrupa’nın tarım ve üretimden 

hizmet sektörüne yönelmesine neden olmuş ve sera gazlarının toprağa ve havaya salımları 

azalmıştır.  

AB ülkelerinde çevre sorunlarına yaklaşım ve mevcut uygulamalar genel olarak 

değerlendirildiğinde; “çevre felaketi” olarak değerlendirilebilecek iklim olayları, iklim 

değişikliğinin devam etmesi halinde olabilecekler konusunda bir gösterge olarak 

görülmektedir. Orta Avrupa’da sel riskinin artması beklenmekte, Avrupa’nın diğer 

bölgelerinde ise sık sık kuraklık yaşanacağı tahmin edilmektedir. Avrupa’da iklimlerin 
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yumuşatılması için yapılan çalışmaların maliyetlerinin Kyoto mekanizmalarının kullanılmasıyla 

önemli ölçüde düşürüleceği beklenmektedir.  

AB, yaban hayatı, ekosistemlerin ve doğal güzelliklerin korunması, kıtadan geçen 

göçmen hayvan türleri, kıtada yaşayan ve tehdit altında bulunan türleri korumak konusunda 

Biyolojik Çeşitlilik Konvansiyonu, Bern ve Ramsar Konvansiyonları ve denizlerle ilgili çeşitli 

Konvansiyonlar ile küresel olarak tehdit altında bulunan memelilerin, kuşların ve bitki 

türlerinin korunmasında küresel ölçekte BM öncülüğündeki gelişmeler kapsamında önemli 

bir sorumluluk üstlenmiştir.  

Avrupa Birliği Müktesebatında ormancılıkla ilgili spesifik bazı tüzükler olmakla birlikte 

detaylı ortak bir ormancılık politikası yer almamaktadır. Avrupa Konseyinin 15.12.1998 

tarihinde kabul ettiği “AB Ormancılık Stratejisi”, mevcut anlaşmalar ve mevzuat 

çerçevesindeki sorumluluklar altındaki faaliyetler, ortak tarım politikası, entegre kırsal 

kalkınma politikası, çevresel konular ve iç pazar kurallarının uygulanması temellerine 

dayanmakta olup bütün üye ülkelerin bu strateji ile uyum sağlamalarını öngörmüştür. Kabul 

edilen “AB Ormancılık Stratejisi”, dinamik bir süreç olarak tanımlanmakta ve bütün orman 

sahiplerinin, halkın ve ilgi gruplarının katılımını ve şeffaflığı ön plana çıkarmaktadır.  

Avrupa Ormanlarının Korunması Bakanlar Konferansı süreci, ormanlar ve ormancılık 

konularında uluslararası düzeyde yürütülen faaliyetler sonucunda, Fransa ve Finlandiya’nın 

girişimi ile ilk defa 1988 yılında başlatılmıştır. Ülkemizin de taraf olduğu bu süreçte, 1990 

yılından beri beş konferans (Strazburg–1990, Helsinki–1993, Lizbon–1998,Viyana–2003, 

Varşova–2007) düzenlenmiş ve 19 karar alınmıştır. Bu süreç aynı zamanda Pan-Avrupa Süreci 

olarak da adlandırılmaktadır.  

Pan-Avrupa süreci, Birleşmiş Milletler çatısı altında ve küresel düzeyde yürütülen 

ormancılık süreçlerindeki kararları Avrupa bölgesi için değerlendirerek, bütün Avrupa 

ülkelerinin uygulamada kullanacağı standartları oluşturan bir süreç olarak, ülkemiz için de 

büyük bir öneme sahiptir. Bu süreçte, sürdürülebilir orman yönetimi tanımlanmış, 

sürdürülebilir ormancılık kriter ve göstergeleri belirlenmiş, katılımcılık tanımlanmış, korunan 

alanlar sınıflandırması oluşturulmuş, ulusal ormancılık programlarının yapılması ve 

uygulanması için ortak bir yaklaşım belirlenmiştir.  



 

48 

2.9 GZFT ANALİZİ 

Kuruluşun kendisinin ve kuruluşu etkileyen koşulların sistematik olarak incelendiği 

Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler (GZFT) Analizi kurum içi ve kurum dışı olarak 

iki bölümde gerçekleştirilmiştir.  

İlk bölümde ki kurum içi analiz ile Bakanlığımızın mevcut durumunu ve geleceğini 

etkileyebilecek, iç ortamdan kaynaklanan ve kurumun kontrol edebildiği şartlar ve eğilimler 

incelenmiş ve güçlü ve zayıf yönler olarak ortaya konmuştur. Stratejik Yönetim anlayışının 

temel taşlarından biri olan katılımcılık felsefesi kapsamında Bakanlığımızın bütün 

birimlerinin, yöneticilerinin ve çalışanlarının katıldığı toplantılar düzenlenerek, personelimizin 

görüşleri doğrultusunda güçlü ve zayıf yönlerimiz belirlenmiştir.  

İkinci bölümde ise Bakanlığımızın kontrolü dışındaki şartlar ve eğilimler incelenmiş 

olup Bakanlığımızı etkileyebilecek dışsal değişimler fırsatlar ve tehditler olarak ortaya 

konulmuştur. Bu aşamada çevresel faktörlerin Bakanlığımız için ne tür tehditler ve fırsatlar 

getirdiği incelenmiş, ayrıca dış paydaşlarımızın görüşleri, hizmet edilen kitlenin beklentileri 

de dikkate alınarak dış çevre analizini oluşturan fırsatlar ve tehditler belirlenmiştir. 
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Kurum İçi Analiz 

GÜÇLÜ YÖNLER ZAYIF YÖNLER 

1. Güçlü bir mevzuata sahip olması, 

2. Güçlü teşkilat yapısı,  

3. Üst ölçekli plan yapma ve onaylama yetkisi,  

4. Döner Sermaye Bütçesinin olması, 

5. Farklı disiplinlerde uzman insan kaynağına 

sahip olması, 

6. Bakanlık merkez birimlerindeki teknolojik 

altyapının yeterli olması, 

7. Çevre ve doğal kaynakların yönetimi 

konusunda uluslararası alanda odak noktası 

olmak ve uluslararası deneyim, 

8. Diğer sektör faaliyetlerinin çevre ve 

ormancılığı etkileyen konularında yetki ve 

sorumluluğa sahip olması. 

 

1. Bakanlık içi yetki çatışması / Görev örtüşmeleri, 

2. Koordinasyon eksikliği, 

3. Kurumsal yapılanmada stabilitenin 

sağlanamaması, 

4. Sürdürülebilir personel politikasının olmaması, 

5. Personelin özlük haklarının yetersizliği, 

6. Denetimlerin ve mevzuatın uygulanmasındaki 

yetersizlik, 

7. Taşrada personel eksikliği, 

8. Güncel, güvenilir ve ulaşılabilir nitelikte 

envanter eksikliği, 

9. Görevlendirmelerde liyakatın dikkate 

alınmaması, 

10. AR-GE çalışmalarının yeterince uygulamaya 

dönük olmaması, 

11. Çevre cezalarının uygulanmasındaki sıkıntı ve 

eksiklikler, 

12. Finansman kaynaklarının yetersizliği, 

13. Kamuoyu oluşturmada eksiklik,  

14. Kurumsal hafızayı oluşturacak yeterli bir arşivin 

olmaması, 

15. Çevre maliyetlerinin hesaplanmasındaki 

zorluklar, 

16. Bazı birimlere yeterince işlevsellik 

kazandırılamaması, 

17. Karar mekanizmasının yavaşlığı, 

18. Yasal düzenlemelerin sık sık değişmesi 

nedeniyle algılama ve uygulamada yaşanan 

eksiklikler, 

19. Görev tanımlamalarının açık olmaması. 
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Kurum Dışı Çevre Analiz 

FIRSATLAR TEHDİTLER 

1. Dünyada çevre bilincinin artması ve sivil 

toplum hareketlerinin güçlenmesi,  

2. AB uyum süreci, 

3. Yenilenebilir enerji kaynakları 

konusunda zengin bir potansiyele sahip 

olunması, 

4. Gelişen bilgi teknolojilerinin kullanılması, 

5. Faaliyet alanlarının küresel ölçekte önem 

kazanması, 

6. Doğal kaynakların ve biyoçeşitliliğin 

zenginliği, 

7. Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin 

gündemde olması, 

8. Çevre konusunda bilimsel araştırmaların 

artması. 

1. Çevrenin endüstriyel gelişmenin önünde bir 

engel olarak görülmesi, 

2. Plansız ve kaçak yapılaşma (kentleşme, 

turizm, sanayileşme v.b), 

3. Çevre maliyetlerinin yatırımcı sektörlerce 

yüklenilmek istenmemesi, 

4. Politik, ekonomik ve sosyal baskılar, 

5. Sektör odaklı yasal düzenlemeler, 

6. AB sürecinde ve uluslararası sözleşmelerin 

hazırlık ve uygulanmasında ülke koşullarının 

ve önceliklerinin yeterince dikkate 

alınmaması, 

7. Küresel ısınma ve iklim değişikliği, 

8. Güncel arazi sınıflandırmasının yapılmamış 

olması, 

9. Ekonomik faaliyetlerin çevre üzerindeki 

olumsuz yansımalarının uzun dönemde 

ortaya çıkması  nedeniyle gözardı edilmesi, 

10. Ekonomik darboğaz dönemlerinde çevre ve 

ormancılık sektörlerinde hassasiyetlerin 

gözardı edilmesi, 

11. Kurumlar arası ücret dengesizliği nedeni  ile 

yetişmiş elemanların başka kurumlara 

geçme istekleri, 

12. Planlama yetkisinin birden çok kuruma 

dağılmış olması, 

13. Bakanlığımız amaçları ile diğer sektörlerin 

amaçları arasındaki çatışma. 
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2.10  KURUMSAL KİMLİĞİN TEMEL TAŞLARI 

2.10.1 Vizyon, Misyon, Temel Değerler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ülkemiz tabii kaynaklarının ve 

ekosistemlerinin korunup 

geliştirilmesi ile mevcut ve gelecek 

nesiller için sağlıklı ve yaşanabilir 

bir çevre oluşturulmasını 

sağlamak üzere; sürdürülebilirlik 

ilkesi çerçevesinde, uluslararası 

normlar ve ulusal öncelikler 

gözetilerek, strateji ve mevzuat 

geliştirmek, uygulamak, izlemek, 

denetlemek, koordine etmek ve 

toplumda duyarlılık 

oluşturulmasını sağlamaktır. 
 

MiSYONUMUZ 
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Bugünkü ve gelecek 

nesillerin temel 

ihtiyaçlarının göz önüne 

alındığı, hayat kalitesinin 

artırıldığı, tabii 

kaynakların akılcı 

yönetildiği sağlıklı bir 

çevrede yaşama hakkının 

teminatı olan saygın ve 

öncü bir kurum olmaktır. 

ViZYONUMUZ 
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Sürdürülebi-

lirlik  

 
 

Hesap  

Verebilirlik  

 
 

Çevreye  

Duyarlılık 

 

 

Küresel 

Sorumluluk 
 

Sektörler 

Arası 

İşbirliği 

 
 

Güvenilirlik  

 
 

Katılımcılık  

 
 

Bilimsellik  

 

Tarafsızlık 

 

 
 

Şeffaflık 

 

 

Temel 

Değerlerimiz 
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3 AMAÇLAR, HEDEFLER VE PERFORMANS GÖSTEGELERİ 

Bakanlığımız stratejik amaç, hedef ve performans göstergeleri, kurumumuz ana 

hizmet birimlerinde oluşturulan çalışma grupları ile ayrı ayrı ve birlikte yapılan çalışmalar 

sonucunda belirlenmiştir. Katılımcı bir yaklaşımla belirlenen amaçların altında yer alan 

hedeflere ait performans göstergelerinin gerçekleşme yılları ve gerçekleştirilirken dikkat 

edilecek hususlar aşağıdaki tablolarda gösterilmektedir. Amaçların belirlenmesi çalışmasının 

ardından Balanced Score Card çalışması yapılarak amaçlar arasındaki ilişki, etkileşim dikkate 

alınarak, Bakanlığın diğer amaçlarının gerçekleşmesinde ana etken olması nedeniyle ilk sıraya 

“kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi” alınmıştır. Hizmetlerimize ilişkin amaçlar ikinci grupta 

yer alırken, kurum dışı farkındalık ve bilinirliği artırmaya yönelik yapılan çalışmalara ilişkin 

amaçlar son kısımda yer almıştır. 
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Tablo 8- Sratejik Amaç ve Hedefler 

Stratejik Amaç Stratejik Hedef 

S.A.1 Kurumsal Etkinlik, Verimlilik ve Hizmet 
Kalitesini Artırmak 

SH.1.1 İnsan kaynaklarının etkin yönetimi 
SH.1.2 Kurumsal verimlilik ve hizmet kalitesini 
artırmak 
SH.1.3 Çevre ve Ormancılık Sektöründe Toplumu 
Bilgilendirmek ve Çevre Bilincini Yükseltmek 

S.A.2 Çevreyi Korumak, İyileştirmek ve Her 
Türlü Çevre Kirliliğini Önlemek 

SH.2.1 Alıcı ortamların (hava, su, toprak) kalitesini 
korumak ve iyileştirilmesini sağlamak 
SH.2.2 Çevre ile ilgili yatırımları desteklemek 
SH.2.3 Kimyasalların ve tehlikeli maddelerin güvenli 
kullanımını sağlamak 
SH.2.4 Ulusal atık yönetim planı oluşturmak ve 
sürekliliğini sağlamak 
SH.2.5 Deniz ve kıyılarımızın gemi ve karasal 
kaynaklı atıklardan korunmasını sağlamak 
SH.2.6 Gürültü kirliliğinin önlenmesini sağlamak 
SH.2.7 Çevre kalitesinin izlenmesine yönelik 
altyapının güçlendirilmesi 
SH.2.8 Etkin çevre denetimini sağlamak 

S.A.3 İklim Değişikliğine İlişkin Tedbirler 
Almak 

SH.3.1 İklim değişikliğine neden olan sera gazı 
emisyonlarının kontrolünü sağlamak 
SH.3.2 Ozon tabakasını incelten maddelerin 
kontrolünü ve azaltılmasını sağlamak 

S.A.4 Tabii Kaynakların Rasyonel Kullanımını 
Sağlayacak Arazi Kullanım Kararlarını 
Belirlemek 

SH.4.1 Ülke genelinde arazi kullanım kararlarının 
alındığı 1/100000 ölçekli çevre düzeni planlarını 
tamamlamak 
SH.4.2 İlgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde 
çevresel faktörlerin üst ölçekli planlarla birlikte 
sektörel plan ve programlara entegre edilmesini 
sağlamak 
SH.4.3 Etkin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) 
Sürecini Sağlamak 

S.A.5 Orman varlığının genişletilmesi, 
geliştirilmesi ve sürdürülebilir yönetimini 
sağlamak 

SH.5.1 Niteliği bozuk orman alanlarını iyileştirmek 
ve yeni ormanlar tesis ederek orman varlığını 
artırmak 

SH.5.2 Ülkemizin orman ağacı tohum ve fidan 
ihtiyacını karşılamak 

S.A.6 Erozyon ve Çölleşme ile Mücadele 
Etmek 

SH.6.1 Erozyon, sel, taşkın ve çığ tehlikelerini 
önleyici çalışmalar yapmak 
SH.6.2 Çölleşmeye neden olan risklerin ortadan 
kaldırılmasına yönelik tedbirleri almak ve alınmasını 
sağlamak. 
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Stratejik Amaç Stratejik Hedef 

S.A.7 Bakanlığın Görevleri Kapsamındaki 
Alanlarda Tabii, Kültürel, Tarihi, Arkeolojik 
Değerleri Korumak ve Sürdürülebilir 
Yönetimini Sağlamak 

SH.7.1 Biyolojik çeşitliliğin korunmasını sağlamak 
SH.7.2 Ulusal ve uluslararası öneme sahip kaynak 
değerlerinin temsil edildiği korunan alanlar sistemini 
kurmak ve sürdürülebilir yönetimini sağlamak. 
SH.7.3 Sulak alanların korunması ve sürdürülebilir 
yönetimini sağlamak 
SH.7.4 Sürdürülebilir yaban hayatı yönetimini 
sağlamak  
SH.7.5 Orman alanlarında rekreasyon amaçlı 
kontrollü kullanımı sağlamak 

S.A.8 Ormancılık Çalışmalarının 
Sürdürülebilirliğini Sağlamak Üzere Orman 
Köylülerini Desteklemek 

SH.8.1 Orman köylerinde sosyo-ekonomik 
kalkınmayı desteklemek 

S.A.9 Çevre ve Ormancılığa İlişkin 
Düzenlemelerin Uluslararası Standartlara 
Uygun Gelişmesini Sağlamak 

SH.9.1 Çevre ve ormancılığa ilişkin bölgesel ve ikili 
anlaşmalar ve uluslararası sözleşmelerdeki 
yükümlülüklerimizi yerine getirmek 
SH.9.2 AB çevre müktesebatına uyum sağlamak ve 
işbirliğini güçlendirmek 

S.A.10 Çevresel Bilginin Yönetimi 

SH.10.1 Çevresel veri ve bilgileri elektronik ortamda 
güncel ve güvenilir bir şekilde derleyecek ve 
raporlayacak sistemi kurmak 
SH.10.2 Çevreyle ilgili veri, bilgi ve raporları 
yayınlamak 
SH.10.3 Türkiye çevre değerleri ile risk haritalarını 
tamamlamak 
SH.10.4 Kurulan Çevresel Bilgi Yönetim Sisteminin 
etkin kullanımını yaygınlaştırmak 
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Stratejik Amaç 1: Kurumsal Etkinlik, Verimlilik ve Hizmet Kalitesini Artırmak 

Stratejik Hedef 1. İnsan kaynaklarının etkin yönetimi 

Performans Göstergeleri 

No Gösterge Ölçüt Değerlendirileceği Yıllar Açıklamalar 

2010 2011 2012 2013 2014 

1 Birimlerin ihtiyaç duyduğu, 
istenen nitelik ve nicelikteki 
personel talebindeki azalma 
oranı  

%           İş akış süreçleri tamamlanmış 
birimlere liyakata göre personel 
görevlendirilmesi 
hedeflenmektedir. 

2 Kurum çalışanlarının 
memnuniyet düzeyindeki artış 
oranı 

%           Kurum kültürünün geliştirilerek 
aidiyet duygusunun 
güçlendirilmesi, iç paydaş 
anketleri baz alınarak 
memnuniyetin artırılması 
hedeflenmektedir. 

Stratejik Hedef 2. Kurumsal verimlilik ve hizmet kalitesini artırmak 

Performans Göstergeleri 

No Gösterge Ölçüt Değerlendirileceği Yıllar Açıklamalar 

2010 2011 2012 2013 2014 

1 Görev örtüşmelerindeki 
azalma oranı 

%           Görev örtüşmelerini önleyecek 
yeni kurumsal düzenlemeler 
hedeflenmektedir. 

2 Teknolojik altyapıyı 
oluşturmuş il sayısı 

Adet            

3 Bakanlığımız hizmet ve 
ürünlerinden yararlananların 
memnuniyetindeki artış oranı 

%           Dış paydaş anketleri baz alınarak 
memnuniyetin artırılması 
hedeflenmektedir. 

4 Tanımlanan iş akış süreçleri 
sayısı 

Adet           Bütün birimler için iş akış 
süreçleri tanımlanarak ihtiyaç 
duyulan iyileştirmelerin 
yapılması, personelin uzmanlık 
alanlarına uygun birimlerde görev 
almaları ve ihtiyaç duydukları 
eğitim programlarına dahil 
edilmeleri hedeflenmektedir.  

5 AR-GE çalışmalarına ayrılan 
kaynağın Bakanlık bütçesine 
oranı 

%            
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6 Uygulamaya aktarılan AR-GE 
çalışmalarının sonuçlandırılan 
çalışmalara oranı 

%            

7 Üniversiteler ve diğer 
araştırma kurumları ile yapılan 
ortak çalışmaların toplam AR-
GE çalışmalarına oranı 

%            

8 Çevrimiçi verilen izin sayısı Adet            
 

Stratejik Hedef 3. Çevre ve Ormancılık Sektöründe Toplumu Bilgilendirmek ve Çevre Bilincini 
Yükseltmek  

Performans Göstergeleri 

No Gösterge Ölçüt Değerlendirileceği Yıllar Açıklamalar 

2010 2011 2012 2013 2014 

1 Diğer kurum ve sektör 
temsilcileriyle yapılan 
protokol sayısı 

Adet            

2 Diğer kurum ve sektör 
temsilcilerine verilen eğitim 
sayısı 

Adet            

3 Sertifika programlarına dâhil 
edilmiş uzman sayısı 

Kişi            

4 Basılı yayın sayısı Adet            

5 Sesli yayın sayısı Adet            

6 Görsel yayın sayısı Adet            

7 Kurum, kuruluş ve STK’larla 
yapılan ortak çalışma sayısı 

Adet            

8 Düzenlenen konferans, 
eğitim, seminer, panel vb. 
sayısı 

Adet           Belirlenen hedef kitleye 
(çocuklar, orman köylüleri, 
sanayici vb.) yönelik 
düzenlenen eğitim sayısının 
artırılması hedeflenmektedir. 
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Stratejik Amaç 2: Çevreyi Korumak, İyileştirmek ve Her Türlü Çevre Kirliliğini Önlemek 

Stratejik Hedef 1. Alıcı ortamların (hava, su, toprak) kalitesini korumak ve iyileştirilmesini sağlamak  

Performans Göstergeleri 

No Gösterge Ölçüt Değerlendirileceği Yıllar Açıklamalar 

2010 2011 2012 2013 2014 

1 Birleşik sisteme göre verilen 
izin sayısı 

Adet           Yasal düzenlemelerin 
tamamlanmış olup 2010 yılından 
itibaren uygulamaya geçilmesi 
hedeflenmektedir. Bu yaklaşım 
etkin izleme ve denetim 
sisteminin kurulmasını ve bütün 
alıcı ortamları birlikte 
değerlendiren birleşik yaklaşımı 
da kapsamaktadır.  

2 Üretim süreçlerinde 
emisyon oluşumunu azaltan 
üretim tekniklerini kullanan 
tesis sayısındaki artış  

%           Mevcut en iyi teknikleri 
geliştirme merkezinin 
oluşturulması ile farklı 
disiplinlerden uzmanları da 
ihtiyaç halinde bir araya getiren 
(adhoc) bir yapının oluşturulması 
hedeflenmektedir. 

3 Hava kalitesi, kabul edilen 
standartların üzerinde olan 
il sayısı 

%           Sektörel bazda emisyon 
miktarlarındaki azalmanın 
izlenmesi ve denetiminin 
sağlanması ve emisyon 
oluşumunu azaltan üretim 
tekniklerinin kullanımının 
yaygınlaştırılması 
hedeflenmektedir. 

4 Ölçüm yapılabilen istasyon 
sayısı itibariyle su 
kalitesindeki iyileşme oranı  

%           Kıta içi yüzeysel su kaynaklarının 
(denizler hariç) kirlilik düzeyi 
izlemelerini içermektedir. 

5 Havza Koruma Eylem 
Planları sayısı 

Sayı           Havzalardaki su kalitesinin 
korunması ve iyi kaliteye 
ulaşılması hedeflenmektedir. 

6 Arıtmadan faydalanan 
nüfusun toplam nüfusa 
oranı 

%           Arıtmaya tabi kanalizasyona 
sahip nüfusun artırılması 
hedeflenmektedir. 
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Stratejik Hedef 2. Çevre ile ilgili yatırımları desteklemek 

Performans Göstergeleri 

No Gösterge Ölçüt Değerlendirileceği Yıllar Açıklamalar 

2010 2011 2012 2013 2014 

1 Çevre kirliliğinin önlenmesi 
için verilen destek miktarı 

TL           Verilen destek miktarının toplam 
çevre gelirlerine oranının 
artırılması hedeflenmektedir.  

 

Stratejik Hedef 3. Kimyasalların ve tehlikeli maddelerin güvenli kullanımını sağlamak 

Performans Göstergeleri 

No Gösterge Ölçüt Değerlendirileceği Yıllar Açıklamalar 

2010 2011 2012 2013 2014 

1 Piyasaya arz edilen 
kimyasalların ve tehlike 
önceliği olanlarının 
envanterinin yapılmış olması  

Adet           Kimyasalların Envanteri ve 
Kontrolü Hakkında Yönetmelik’in 
yürürlüğe girmesi ve izlenmesi 
hedeflenmektedir. 

2 Bakanlığa iletilen güvenlik 
bilgi formu sayısı 

Adet           Tehlikeli madde ve 
müstahzarların sınıflandırılması, 
ambalajlanması, güvenlik bilgi 
formlarının hazırlanması ve 
dağıtılmasına ilişkin sistemin 
oluşturulması hedeflenmektedir. 

3 Güvenlik raporu ve acil durum 
planı hazırlayan tesis sayısı 

Adet           Büyük Endüstriyel Kazaların 
Kontrolü  Hakkında  
Yönetmelik’in yürürlüğe girmesi 
ve uygulanması 
hedeflenmektedir. 
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Stratejik Hedef 4. Ulusal atık yönetim planı oluşturmak ve sürekliliğini sağlamak 

Performans Göstergeleri 

No Gösterge Ölçüt Değerlendirileceği Yıllar Açıklamalar 

2010 2011 2012 2013 2014 

1 Atıkların türüne göre 
ayrılması, geçici depolanması, 
ara depolanması, geri 
kazanılmasına ilişkin belge 
verilen tesislerin kapasitesine 
bağlı olarak geri kazanım 
oranı 

%           Yıllara göre atıkların türüne göre 
geri kazanım oranının artırılması, 
bertaraf tesisine gönderilecek 
atık miktarının en aza indirilmesi 
hedeflenmektedir. 

2 Atıkların ayrılması, geçici 
depolanması, ara 
depolanması, geri kazanılması 
ve nihai bertarafına ilişkin 
belgeli tesis sayısı  

Adet           Atıkların çevre ve insan sağlığı 
açısından uygun yönetimini 
sağlamak üzere atıkların ilgili 
mevzuat çerçevesinde 
Bakanlıktan lisans almış 
tesislerde yönetiminin 
sağlanması hedeflenmektedir. 

3 Düzenli depolama tesisi 
sayısına bağlı olarak tesisten 
faydalanan nüfusun toplam 
nüfusa oranı 

%           İlgili mevzuat çerçevesinde vahşi 
depolama sahalarının çevreye 
olumsuz etkileri en aza 
indirilmesi hedeflenmektedir. 

 

Stratejik Hedef 5. Deniz ve kıyılarımızın gemi ve karasal kaynaklı atıklardan korunmasını sağlamak 

Performans Göstergeleri 

No Gösterge Ölçüt Değerlendirileceği Yıllar Açıklamalar 

2010 2011 2012 2013 2014 

1 Acil müdahale planını 
hazırlamış olan deniz-kıyı 
tesislerinin sayısı 

Adet           Acil müdahale planlarının 
hazırlatılması ve etkin bir acil 
müdahale sisteminin 
geliştirilmesi hedeflenmektedir. 

2 Kabul tesislerince alınan 
atıkların miktarındaki artış 
oranı  

%           Gemilerden atık alım sisteminin 
daha etkin ve işlevsel hale 
getirilmesi hedeflenmektedir.  
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Stratejik Hedef 6. Gürültü kirliliğinin önlenmesini sağlamak 

Performans Göstergeleri 

No Gösterge Ölçüt Değerlendirileceği Yıllar Açıklamalar 

2010 2011 2012 2013 2014 

1 Ana ulaşım kaynakları ve 
yerleşim yerleri için 
hazırlanmış gürültü harita 
sayısı 

Adet          İlgili Yönetmelikte belirlenen 
esaslar doğrultusunda 
hazırlanması hedeflenmektedir.  

2 Ana ulaşım tesisleri ve 
yerleşim yerleri için 
hazırlanan gürültü 
haritalarının sonuçlarına göre 
hazırlanmış eylem planı sayısı   

Adet          Gürültü haritaları 
doğrultusunda gürültünün 
önlenmesine yönelik eylem 
planlarının hazırlanması 
hedeflenmektedir. 

 

Stratejik Hedef 7. Çevre kalitesinin izlenmesine yönelik altyapının güçlendirilmesi 

Performans Göstergeleri 

No Gösterge Ölçüt Değerlendirileceği Yıllar Açıklamalar 

2010 2011 2012 2013 2014 

1 Ölçüm ve analiz yapan 
laboratuvar sayısı 

Adet            Çevre Ölçüm ve Analiz 
Laboratuarları Yeterlik 
Yönetmeliği kapsamındaki 
başvuru ve bildirimlerin 
elektronik ortamda yapılması, 
ölçüm ve analiz yapan akredite 
laboratuvar sayısının arttırılması 
hedeflenmektedir.  

2 Farklı alıcı ortamlardaki 
ölçüm istasyonu sayısı 

Adet           8 Bölgesel Hava Kalitesi Ölçüm, 
Kalibrasyon ve analitik 
laboratuarlarının, EMEP 
istasyonlarının kurulması, 
işletilmesi ve altyapısının 
geliştirilmesi,  çevre referans 
laboratuvarı hava kalitesi izleme 
ağı kapsamındaki ölçüm 
laboratuvarının akreditasyonu, 
online su ölçüm istasyonlarının 
kurulacağı havza sayısının 
arttırılması hedeflenmektedir.  
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Stratejik Hedef 8. Etkin çevre denetimini sağlamak 

Performans Göstergeleri 

No Gösterge Ölçüt Değerlendirileceği Yıllar Açıklamalar 

2010 2011 2012 2013 2014 

1 Birleşik çevre denetimi 
yapan il sayısı 

Adet            İllerin uyguladığı ortam bazlı 
denetimlerden birleşik 
denetimlere geçilmesi 
hedeflenmektedir.  

2 Yapılan çevre denetimi 
sayısı 

Adet            Çevre kalitesinin iyileştirilmesi 
için denetim sayısının artırılması 
hedeflenmektedir. 
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Stratejik Amaç 3: İklim Değişikliğine İlişkin Tedbirler Almak 

Stratejik Hedef 1. İklim değişikliğine neden olan sera gazı emisyonlarının kontrolünü sağlamak 

Performans Göstergeleri 

No Gösterge Ölçüt Değerlendirileceği Yıllar Açıklamalar 

2010 2011 2012 2013 2014 

1 İklim değişikliği ulusal 
bildiriminin hazırlanması  

Duru
mu  

          Finansmanı GEF  tarafıdan 
sağlanacak olan  Bakanlığımızın 
ana faydalanıcı olduğu UNDP’nin 
ise yürütücülüğünü üstlendiği bir 
Proje kapsamında II. Ulusal 
Bildirim hazırlanması projesinin 
başlatılması hedeflenmektedir.   

2 Sera gazı emisyon 
envanterinin hazırlanması 

Duru
mu  

          Sera gazı emisyonlarının 
izlenmesi ve raporlanmasının 
düzenli olarak yapılması 
hedeflenmektedir. 

3 Kyoto Protokolü kabulü 
sonrasında anlaşma 
kapsamında yerine getirilen 
yükümlülükler  

Adet            Kyoto Protokolü’ne taraf 
olunmasına ilişkin kanun 
tasarısının 05.02.2009 tarihli 
Resmi Gazetede yayımlanmasını 
müteakip “BM İklim Değişikliği 
Çerçeve Sözleşmesine Yönelik 
Kyoto Protokolü” 17.05.2009 
tarihli Resmi Gazete’de 
yayımlanarak iç hukuka 
aktarılmıştır. Protokol 26.08.2009 
tarihinde yürürlüğe girecektir. 

4 Gönüllü sera gazı emisyon 
ticareti yapılan emisyon 
miktarı 

Ton            Gönüllü emisyon ticaretine ilişkin 
sistemin oluşturulması için 
DPT’nin finansmanını, UNDP’nin 
yürütücülüğünü üstlendiği ve 
Bakanlığımızın da ana faydalanıcı 
olduğu proje başlatılmış olup, 
2010 yılında tamamlanması 
hedeflenmektedir.   

5 Yeni karbon yutakları 
oluşturarak ve var olanları 
koruyup iyileştirerek tutulan 
karbon miktarındaki artış 
oranı 

 %            Sulak alanlar, meralar, orman 
alanları gibi karbon yutaklarının 
tuttuğu karbon miktarındaki 
artışın izlenmesi 
hedeflenmektedir. 
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Stratejik Hedef 2. Ozon tabakasını incelten maddelerin kontrolünü ve azaltılmasını sağlamak 

Performans Göstergeleri 

No Gösterge Ölçüt Değerlendirileceği Yıllar Açıklamalar 

2010 2011 2012 2013 2014 

1 Ozon tabakasını incelten 
maddelerde bir önceki yıla 
göre azalma oranı 

%           Ozon tabakasını İncelten 
Maddelerin Azaltılmasına İlişkin 
Yönetmelik’in  12.11.2008 tarihli  
Resmi Gazete’de yayımlanmasını 
müteakip maddelerin belli bir 
azaltım takvimine göre 2015’e 
kadar azaltılması 
hedeflenmektedir. 
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Stratejik Amaç 4: Tabii Kaynakların Rasyonel Kullanımını Sağlayacak Arazi Kullanım Kararlarını 
Belirlemek  

Stratejik Hedef 1. Ülke genelinde arazi kullanım kararlarının alındığı 1/100000 ölçekli çevre düzeni 
planlarını tamamlamak 

Performans Göstergeleri 

No Gösterge Ölçüt Değerlendirileceği Yıllar Açıklamalar 

2010 2011 2012 2013 2014 

1 Planlanan alanın ülke 
alanına oranı    

%           2014 yılı sonunda ülke alanının 
tamamının planlanması 
hedeflenmektedir. 

2 İnternet ortamında 
kamuoyu paylaşımına 
sunulan çevre düzeni planı 
sayısı 

Adet           Toplam plan sayısı ile birlikte 
verilecektir. 

3 Uygunluk denetimine tabi 
tutulan plan sayısı  

Adet           Diğer kurumlarca yapılan alt 
ölçekli planların çevre düzeni 
planlarına uygunluğunun 
sağlanması hedeflenmektedir.  

 

Stratejik Hedef 2. İlgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde çevresel faktörlerin üst ölçekli 
planlarla birlikte sektörel plan ve programlara entegre edilmesini sağlamak 

Performans Göstergeleri 

No Gösterge Ölçüt Değerlendirileceği Yıllar Açıklamalar 

2010 2011 2012 2013 2014 

1 Tamamlanan sektörel 
rehber sayısı 

Adet        Stratejik Çevresel Değerlendirme 
(SÇD) pilot projelerinin 
tamamlanarak 2010 yılında 
SÇD’ye ilişkin yasal düzenlemenin 
hazırlanması ve yürürlüğe girmesi 
hedeflenmektedir. 
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Stratejik Hedef 3. Etkin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Sürecini Sağlamak 

Performans Göstergeleri 

No Gösterge Ölçüt  Değerlendirileceği Yıllar Açıklamalar 

2010 2011 2012 2013 2014 

1 Sonuçlandırılan ÇED raporu 
sayısının toplam başvuru 
sayısına oranı 

%            

2 Sonuçlandırılan proje 
tanıtım dosya sayısının 
toplam başvuru sayısına 
oranı 

%            

3 ÇED yönetmeliğine tabi 
olup başvuru yapmayan 
işletme sayısı 

Adet            

4 Verilen kararlarla ilgili 
izleme ve kontrol sayısı 

Adet           ÇED olumlu/gerekli değildir 
kararı verilen işletmelerin 
sürecin her aşamasında 
yükümlülüklerini yerine 
getirmelerinin sağlanması 
hedeflenmektedir. 

5 Yıl bazında geçerli puan 
alan ÇED raporları sayısı 

Adet            

6 ÇED Bilgi Sistemine dahil 
edilen il sayısı  

Adet         

7 Yayımlanan sektörel 
rehber sayısı 

Adet           İhtiyaç duyulan bütün sektörler 
için rehber hazırlanması 
hedeflenmektedir (tahmini 17 
sektör için hazırlanacaktır).  
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Stratejik Amaç 5: Orman varlığının genişletilmesi, geliştirilmesi ve sürdürülebilir yönetimini 
sağlamak  

Stratejik Hedef 1. Niteliği bozuk orman alanlarını iyileştirmek ve yeni ormanlar tesis ederek orman 
varlığını artırmak 

Performans Göstergeleri 

No Gösterge Ölçüt Değerlendirileceği Yıllar Açıklamalar 

2010 2011 2012 2013 2014 

1 Yapılan ağaçlandırma 
alanının yüzölçümü 

Hektar           Her türlü ağaçlandırma alanlarının 
artırılması hedeflenmektedir. 

2 İyileştirme çalışması 
yapılan bozuk orman 
alanının yüzölçümü 

Hektar           Hazırlanan eylem planı 
kapsamında her yıl artırılması 
hedeflenmektedir. 

3 Yapılan özel ağaçlandırma 
alanlarının yüzölçümü 

Hektar            

 

Stratejik Hedef 2. Ülkemizin orman ağacı tohum ve fidan ihtiyacını karşılamak 

Performans Göstergeleri 

No Gösterge Ölçüt Değerlendirileceği Yıllar Açıklamalar 

2010 2011 2012 2013 2014 

1 Üretilen fidan 
miktarının ülkemizin 
fidan ihtiyacına oranı  

%           İhtiyaç duyulan fidan miktarının 
karşılanması hedeflenmektedir. 

2 Üretilen tohum 
miktarının ülkemizin 
tohum ihtiyacına oranı  

%           İhtiyaç duyulan tohum 
miktarının karşılanması 
hedeflenmektedir. 

3 Nitelikli tohum 
bahçeleri sayısı  

Adet           İhtiyaç duyulan fidan ve 
tohumların istenen niteliklerde 
kontrollü olarak yetiştirilmesi ve 
orman yetiştirme materyallerinin 
kayıt altına alınması 
hedeflenmektedir.   
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Stratejik Amaç 6: Erozyon ve Çölleşme ile Mücadele Etmek 

Stratejik Hedef 1. Erozyon, sel, taşkın ve çığ tehlikelerini önleyici çalışmalar yapmak  

Performans Göstergeleri 

No Gösterge Ölçüt Değerlendirileceği Yıllar Açıklamalar 

2010 2011 2012 2013 2014 

1 Erozyon kontrol çalışması 
yapılacak alanların 
yüzölçümü 

Hektar           Eylem Planı kapsamında 
çalışmaların yürütülmesi 
hedeflenmektedir. 

2 Çığ tedbir çalışmaları 
yapılan alanların 
yüzölçümü 

Hektar           İlgili kurumlarla koordineli bir 
şekilde öncelikli çığ alanlarının 
belirlenerek kontrol edilen 
alanların yıllık olarak izlenmesi 
hedeflenmektedir. 

 

Stratejik Hedef 2. Çölleşmeye neden olan risklerin ortadan kaldırılmasına yönelik tedbirleri almak 
ve alınmasını sağlamak. 

Performans Göstergeleri 

No Gösterge Ölçüt Değerlendirileceği Yıllar Açıklamalar 

2010 2011 2012 2013 2014 

1 Çölleşmeyle mücadele 
edilen alanın yüzölçümü  

Hektar           Çölleşmeye maruz alanların 
tespit edilmesinden sonra 
iyileştirmenin yıllık olarak 
izlenmesi hedeflenmektedir. 

2 Çölleşmeyle mücadele 
ulusal eylem planında ön 
görülen tedbirlerin 
gerçekleşme düzeyi 

%           Yıllık olarak izlenmesi 
hedeflenmektedir. 
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Stratejik Amaç 7: Bakanlığın Görevleri Kapsamındaki Alanlarda Tabii, Kültürel, Tarihi, Arkeolojik 
Değerleri Korumak ve Sürdürülebilir Yönetimini Sağlamak 

Stratejik Hedef 1. Biyolojik çeşitliliğin korunmasını sağlamak  

Performans Göstergeleri 

No Gösterge Ölçüt Değerlendirileceği Yıllar Açıklamalar 

2010 2011 2012 2013 2014 

1 Hazırlanan ve uygulanan 
Biyolojik Çeşitlilik Stratejisi 
ve Eylem Planlarında 
(UBSEP) öngörülen 
eylemlerin yıllara göre 
gerçekleşme oranı 

%            

2 Genetik çeşitliliğin 
belirlenmesi ile 
korunmasına yönelik 
yapılan eylem sayısı 

Adet            

3 Hazırlanan ve uygulanan 
Tür Koruma Eylem Planı 
sayısı 

Adet            

4 Rehabilitasyon 
merkezlerinde işlem gören 
hayvan sayısı 

Adet            
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Stratejik Hedef 2. Ulusal ve uluslararası öneme sahip kaynak değerlerinin temsil edildiği korunan 
alanlar sistemini kurmak ve sürdürülebilir yönetimini sağlamak. 

Performans Göstergeleri 

No Gösterge Ölçüt Değerlendirileceği Yıllar Açıklamalar 

2010 2011 2012 2013 2014 

1 Farklı ekosistemlerin, 
jeolojik yapıların, 
karakteristik peyzajların, 
tarihi, kültürel vb. 
değerlerin korunan alanlar 
içinde temsil edilme oranı 

%           Ulusal korunan alanlar stratejisi 
ve eylem planının hazırlanması 
hedeflenmektedir. 

2 Korunan alanların ülke 
yüzölçümüne oranı  

%            

3 Planı tamamlanan korunan 
alan sayısı  

Adet           Uzun devreli gelişme planı 
yapılacak alan sayısı ile 
verilecektir. 

4 Peyzaj karakter alanlarının 
ve karakter tiplerinin sayısı 

Adet            

 

Stratejik Hedef 3. Sulak alanların korunması ve sürdürülebilir yönetimini sağlamak 

Performans Göstergeleri 

No Gösterge Ölçüt Değerlendirileceği Yıllar Açıklamalar 

2010 2011 2012 2013 2014 

1 Tespiti yapılan sulak alan 
koruma bölge sayısı  

Adet           Uluslar arası öneme sahip sulak 
alanların sayısı ile birlikte 
alınacaktır.  

2 Tamamlanan sulak alan 
yönetim planı sayısı 

Adet            

3 İzleme, değerlendirme ve 
koruma çalışması yapılan 
sulak alan sayısı 

Adet            
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Stratejik Hedef 4. Sürdürülebilir yaban hayatı yönetimini sağlamak 

Performans Göstergeleri 

No Gösterge Ölçüt Değerlendirileceği Yıllar Açıklamalar 

2010 2011 2012 2013 2014 

1 Planı yapılan yaban hayatı 
koruma ve geliştirme 
alanlarının sayısı 

Adet         Toplam yaban hayatı koruma ve 
geliştirme alanlarının sayısı ile 
verilecektir.  

2 Üretme İstasyonlarında 
üretilen yıllık yaban 
hayvanı sayısı 

Adet            

3 Av turizm gelirlerinden köy 
tüzel kişiliklerine aktarılan 
pay  

TL            

4 Av turizmine katılan kişi 
sayısı 

Adet            

 

Stratejik Hedef 5. Orman alanlarında rekreasyon amaçlı kontrollü kullanımı sağlamak 

Performans Göstergeleri 

No Gösterge Ölçüt Değerlendirileceği Yıllar Açıklamalar 

2010 2011 2012 2013 2014 

1 Mesire yerlerinin 
ziyaretçi sayısındaki artış 
oranı 

%            

2 Gelişme planı 
tamamlanan mesire yeri 
sayısı 

Adet             

3 Mesire yeri sayısı Adet           İlan edilen ve iptal edilen mesire 
yeri sayıları ile birlikte 
verilecektir. 
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Stratejik Amaç 8: Ormancılık Çalışmalarının Sürdürülebilirliğini Sağlamak Üzere Orman Köylülerini 
Desteklemek  

Stratejik Hedef 1. Orman köylerinde sosyo-ekonomik kalkınmayı desteklemek 

Performans Göstergeleri 

No Gösterge Ölçüt Değerlendirileceği Yıllar Açıklamalar 

2010 2011 2012 2013 2014 

1 Proje desteği verilen aile 
sayısı 

Sayı             

2 Proje desteği verilen köy 
kalkınma kooperatifleri 
sayısı 

Sayı             
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Stratejik Amaç 9: Çevre ve Ormancılığa İlişkin Düzenlemelerin Uluslararası Standartlara Uygun 
Gelişmesini Sağlamak 

Stratejik Hedef 1. Çevre ve ormancılığa ilişkin bölgesel ve ikili anlaşmalar ve uluslararası 
sözleşmelerdeki yükümlülüklerimizi yerine getirmek  

Performans Göstergeleri 

No Gösterge Ölçüt Değerlendirileceği Yıllar Açıklamalar 

2010 2011 2012 2013 2014 

1 Mevzuat uyumlaştırılması 
yapılmış sözleşme sayısı 

Adet             

2 Sözleşmelere ilişkin eylem 
planı sayısı 

Adet             

3 İkili ve bölgesel anlamda 
imzalanmış anlaşmalar 
kapsamında gerçekleştirilen 
eylem sayısı 

Adet            

4 Türkiye’nin üyesi olduğu 
çevre alanındaki uluslar 
arası kuruluşlara, belirlenen 
standartlarda raporlama, 
veri ve bilgi seti sayısı 

Adet            Birleşmiş Milletler (BM), OECD, 
Avrupa Çevre Ajansı (AÇA), vd. 
tarafından istenen veri ve 
bilgilerin belirlenen standartlarda 
karşılanması hedeflenmektedir.  

 

Stratejik Hedef 2. AB çevre müktesebatına uyum sağlamak ve işbirliğini güçlendirmek  

Performans Göstergeleri 

No Gösterge Ölçüt Değerlendirileceği Yıllar Açıklamalar 

2010 2011 2012 2013 2014 

1 Uyumlaştırılan düzenleme 
oranı 

%           Ülke özelliklerinin yapılan 
düzenlemelere yansıtılması da 
hedeflenmektedir. 

2 AB fonlarıyla finanse edilen 
proje sayısı 

Adet           AB fonlarıyla finanse edilen her 
türlü proje sayısının artırılması 
hedeflenmektedir.  
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Stratejik Amaç 10: Çevresel Bilginin Yönetimi 

Stratejik Hedef 1. Çevresel veri ve bilgileri elektronik ortamda güncel ve güvenilir bir şekilde 
derleyecek ve raporlayacak sistemi kurmak 

Performans Göstergeleri 

No Gösterge Ölçüt Değerlendirileceği Yıllar Açıklamalar 

2010 2011 2012 2013 2014 

1 Bakanlık ana hizmet 
birimlerinin ihtiyaç duyduğu 
veri ve bilgilerin tanımlandığı 
modül sayısı 

Adet           Ölçülebilir, karşılaştırılabilir, 
standart verilerin (mekânsal, 
mekânsal olmayan, periyodik 
ölçüme esas, risk durumu vb.) 
sağlanması hedeflenmektedir. 

2 Çevresel veri üreten kamu 
kurum ve kuruluşlarından veri 
ve bilgilerin sisteme aktarılma 
oranı 

%           Çevre verisi üreten kamu kurum 
ve kuruluşlarından %80’inin veri ve 
bilgilerinin sisteme aktarılması 
hedeflenmektedir. 

3 Görev ve yetkileri kapsamında 
ürettikleri çevre verilerinin 
elektronik bir ağ üzerinden 
erişilebilir olmasını sağlayan il 
sayısı 

Adet           Plan döneminde il sayısının 60 
olması hedeflenmektedir. 

 

Stratejik Hedef 2. Çevreyle ilgili veri, bilgi ve raporları yayınlamak 

Performans Göstergeleri 

No Gösterge Ölçüt Değerlendirileceği Yıllar Açıklamalar 

2010 2011 2012 2013 2014 

1 web tabanlı olarak 
yayımlanan çevreye ilişkin 
rapor sayısı  

Adet           Türkiye çevre durum raporu, 
çevresel göstergeler ile 81 İl 
Çevre Durum Raporlarının web 
tabanlı olarak yayınlanması 
hedeflenmektedir.  
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Stratejik Hedef 3. Türkiye çevre değerleri ile risk haritalarını tamamlamak 

Performans Göstergeleri 

No Gösterge Ölçüt Değerlendirileceği Yıllar Açıklamalar 

2010 2011 2012 2013 2014 

1 Tamamlanan çevre 
değerleri haritası sayısı 

Adet/ 

Alan 

          Ülkenin sahip olduğu tabii, 
kültürel ve tarihi vb. değerlerin 
haritalanması hedeflenmektedir. 

2 Tamamlanan çevresel risk 
haritası sayısı  

Adet/ 

Alan 

          Her türlü kirlilik, erozyon, vb. 
haritalarının yapılması, 
mevcutların güncellenmesi 
hedeflenmektedir. 

 

Stratejik Hedef 4. Kurulan Çevresel Bilgi Yönetim Sisteminin etkin kullanımını yaygınlaştırmak 

Performans Göstergeleri 

No Gösterge Ölçüt Değerlendirileceği Yıllar Açıklamalar 

2010 2011 2012 2013 2014 

1 Kurulan sistemin etkin 
kullanımı için verilen eğitim 
sayısı  

Kişi           Sistem kullanıcılarının % 80’inin 
eğitim alması hedeflenmektedir. 

2 Sistem web sayfasına giriş 
yapan kullanıcı sayısı 

Kişi           Bir önceki yıla göre kullanıcı 
sayısında % 10 artış 
hedeflenmektedir. 
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4 MALİYETLENDİRME 

Bakanlığımız, 5018 sayılı kanunun I sayılı cetvelinde yer alan genel bütçe 

kapsamındaki kamu idareleri arasında yer almaktadır. Ayrıca Bakanlığımızın döner sermayesi 

bulunmaktadır. 

Stratejik Planlama çalışmalarının maliyetlendirme çalışması aşamasında, kurumumuz 

stratejik planı ile bütçesi arasındaki bağlantının kurulması ve güçlendirilmesi ve harcamaların 

önceliklendirilmesi sürecine yardımcı olunması amaçlanmıştır. Bu bağlamda belirlenen amaç 

ve hedefler doğrultusunda gerçekleştirilecek eylem ve projelere ilişkin 5 yıllık kaynak ihtiyacı 

göz önüne alınarak oluşturulmuştur.  

Maliyet tablosu oluşturulurken öncelikle cari harcamalar amaç ve hedef bazında 

belirlenerek bu rakamlar oranında amaçlar ve hedefler için il müdürlükleri ve destek 

hizmetleri bağlamında dağılım sağlanmıştır. Buradan elde edilen toplama ise birimlerin amaç 

ve hedefler için belirledikleri döner sermaye payları eklenmiştir. 2009 yılı bütçe rakamları 

temel alınarak DPT ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen katsayı (0,6) ile çarpılarak 2010–

2014 yılı rakamlarına ulaşılmıştır. Bazı hedefler için özel bir bütçe ayrılmamış, diğer 

faaliyetlerin sonucu olarak gerçekleşecekleri kabul edilmiştir. 

Tablo 9- 2009 Yılı Ödenek Türlerine Göre Kaynak Dağılımı 

 

Kodu Açıklama Genel Bütçe 
Döner Sermaye 

Bütçesi 

Kaynak 
Toplamı  

(TL) 

1 Cari 350.802.000 89.138.000 439.940.000 

2 Cari Transferler 11.220.000   11.220.000 

3 Sermaye Giderleri 123.458.000 24.487.000 147.945.000 

4 Sermaye Transferleri 90.946.000   90.946.000 

5 Borç verme 46.655.000   46.655.000 

Toplam 623.081.000* 113.625.000 736.706.000 

 

*: Özel Cevre Koruma Kurumu Başkanlığı ve Orman Genel Müdürlüklerinin bütçelerinden 

sağlanan 647.238.000 TL hazine yardımları ödeneği toplama dahil edilmemiştir. 
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Tablo 10- Maliyet Tablosu 2010-2014 
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5 STRATEJİK PLANIN UYGULAMA SÜRECİ 

5.1 STRATEJİK PLAN SONRASI SÜREÇ 

Bakanlığımız Stratejik Planının hazırlanması aşamasında sağlanan yüksek katılımın, 

uygulama aşamalarında da devam ederek planın amaç ve hedeflerini başarıyla 

gerçekleştirilmesini sağlamak üzere birimlerin plan ile faaliyetlerini ilişkilendirmelerinin 

sağlanması öngörülmektedir. Plan doğrultusunda hazırlanacak olan performans programında 

belirlenen proje ve faaliyetlerin uygulama sonuçlarının birim performans ölçütleri bazında 

izlenerek geri bildiriminin sağlanması hedeflenmektedir.  

5.2 STRATEJİK PLANIN GÜNCELLENMESİ 

Stratejik planlar en az iki yıl uygulandıktan sonra stratejik planın kalan süresi için 

güncelleştirilebilir. Güncelleştirme, stratejik planın misyon, vizyon ve amaçları 

değiştirilmeden, hedeflerde yapılan nicel değişikliklerdir. Yıllık olarak yapılacak olan gözden 

geçirme çalışmalarında birim amirlerinden gelen talepler ve geri bildirimlerin yönetim 

tarafından değerlendirilmesi sonucunda planın revizyonu gerçekleştirilebilecektir.  

5.3 STRATEJİK PLANIN İZLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ  

İzleme, stratejik plan uygulamasının sistematik olarak takip edilmesi ve 

raporlanmasıdır. Değerlendirme ise, uygulama sonuçlarının amaç ve hedeflere kıyasla 

ölçülmesi ve söz konusu amaç ve hedeflerin tutarlılık ve uygunluğunun analizidir. 

Stratejik Planda yer alan amaç ve hedeflerin gerçekleşme durumu, Strateji Geliştirme 

Başkanlığı tarafından değerlendirilir. Başkanlık tarafından her altı ayın sonunda performans 

programlarında belirlenen hedeflerin ne ölçüde gerçekleştiğine ilişkin olarak ilgili birimlerden 

gerçekleşme raporu istenecektir. Plan gerçekleşmeleri, zamanlama ve hedeflere uygunluk 

açısından değerlendirilecektir. Bunun sonucunda hazırlanacak olan raporda stratejik planda 

hedeflenen amaçlara ne ölçüde ulaşıldığı yer alır ve birimlere geri bildirim yapılır. 

Uygulamada ortaya çıkabilecek sorunlar sonucunda stratejik planda revize yapılacaktır. 
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EKLER: 

EK I- Stratejik Plan –  Dokuzuncu Kalkınma Planı İlişkisi  
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EK II- Stratejik Plan – Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı İlişkisi  
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EK III- Stratejik Amaç ve Hedefler ile Birim İlişkisi  

 



 

87 

 



 

88 

EK IV- Strateji Geliştirme Kurulu  
 

 
Birimi 

 
Adı Soyadı Görevi 

Müsteşarlık 

Prof. Dr. Hasan Z. SARIKAYA Müsteşar 

Dr. Mahir KÜÇÜK Müsteşar Yardımcısı 

Musa DEMİRBAŞ Müsteşar Yardımcısı 

Sedat KADIOĞLU Müsteşar Yardımcısı 

Mustafa ELDEMİR Müsteşar Yardımcısı 

Teftiş Kurulu Başkanlığı Fikret ESEN Kurul Başkanı 

Strateji Geliştirme Başkanlığı Doç.Dr. İsmail CERİTLİ S.G. Başkanı  

Özel Kalem Müdürlüğü Cihan PEKTAŞ Özel Kalem Müdürü 

Hukuk Müşavirliği Şevki Çoşkun AĞAN 1. Hukuk Müşaviri V. 

Basın ve Halk. İlişk. Müşavirliği Cemal NOGAY B. ve H.İ. Müşaviri 

Çevre Yönetimi  
Genel Müdürlüğü 

Prof.Dr. Lütfi AKÇA Genel Müdür 

ÇED ve Plânlama  
Genel Müdürlüğü 

Fevzi İŞBİLİR  Genel Müdür  

Ağaçlandırma ve Erozyon 
Kontrolü Genel Müdürlüğü 

Hanifi AVCI Genel Müdür 

Orman-Köy İlişkileri  
Genel Müdürlüğü 

Hüseyin KARAOSMANOĞLU  Genel Müdür  

Doğa Koruma ve Millî Parklar  
Genel Müdürlüğü 

Prof.Dr. M. Kemal YALINKILIÇ Genel Müdür 

AR-GE Dairesi Başkanlığı Dr. Ahmet ŞENYAZ Daire Başkanı 

Dış İlişk ve Avrupa Birliği  
Dairesi Başkanlığı 

Dr. Cengiz T. BAYKARA  Daire Başkanı  

Eğitim ve Yayın Dairesi 
Başkanlığı 

Enver KURGUN Daire Başkanı 

Personel Dairesi Başkanlığı Mustafa YARAŞIR Daire Başkanı V. 

İdarî ve Malî İşler Dairesi 
Başkanlığı 

Hasan ÇELİK Daire Başkanı V. 

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Ahmet ÇİVİ Daire Başkanı 

Savunma Sekreterliği Erdal YILMAZ Sav. Sekreteri 
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EK V- Stratejik Planlama Ekibi  
 

Birimi Adı Soyadı Görevi 
Üyelik 

Durumu 

Teftiş Kurulu Başkanlığı Turgut YILMAZ Başkan Yrd. Asil 

Strateji Geliştirme Başkanlığı Kenan GERÇEK Daire Başkanı Asil 

Özel Kalem Müdürlüğü Orhan KOYUNCU Şube Müdürü Asil 

Hukuk Müşavirliği Şevki Coşkun AĞAN Müşavir Asil 

Basın ve Halk. İlişk. Müşavirliği Cemal NOGAY Müşavir Asil 

Basın ve Halk. İlişk. Müşavirliği Seçkin ALTUN   

Çevre Yönetimi  
Genel Müdürlüğü 

Abdurrahman ULUIRMAK Daire Başkanı Asil 

ÇED ve Plânlama  
Genel Müdürlüğü 

Mustafa SATILMIŞ Daire Başkanı Asil 

Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü 
Genel Müdürlüğü 

Yılmaz ALTAŞ 
Genel Müd. 
Yrd. 

Asil 

Orman-Köy İlişkileri  
Genel Müdürlüğü 

Muhammet BAYBURTLU Daire Başkanı Asil 

Doğa Koruma ve Millî Parklar  
Genel Müdürlüğü 

Turgut BALIK Daire Başkanı Asil 

AR–GE Dairesi Başkanlığı Mehmet KOÇYİĞİT Şube Müdürü Asil 

Dış İlişk. ve Avrupa Birliği  
Dairesi Başkanlığı 

Dr. Cengiz T. BAYKARA Şube Müdürü Asil 

Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı M. Sinan DELİDUMAN Şube Müdürü Asil 

Personel Dairesi Başkanlığı Nurol BAKIR Şube Müdürü Asil 

İdarî ve Malî İşler Dairesi 
Başkanlığı 

Sevim KAMIŞ Şube Müdürü Asil 

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Bülent BOZ  Şube Müdürü Asil 

Savunma Sekreterliği İlhan VEYİSOĞLU 
Sivil Savunma 
Uzmanı 

Asil 
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EK VI- Stratejik Planla Yürütme Ekibi  
 

Birim Adı ve Soyadı Görevi 

Strateji Geliştirme Başkanlığı Dr. Selim KAPLAN Şube Müdürü 

Doğa Koruma ve Millî Parklar 
Genel Müdürlüğü 

Hülya ÖZBEK Şube Müdürü 

Strateji Geliştirme Başkanlığı Sevda ERGİZ Orman Yüksek Mühendisi 

Strateji Geliştirme Başkanlığı Tuba SEYYAH Çevre ve Orman Uzm. Yrd. 

ÇED ve Plânlama Genel 
Müdürlüğü 

Ayşe IŞIK EZER Yüksek Şehir Plancısı 

Strateji Geliştirme Başkanlığı Aynur GÜNEŞ Çevre ve Orman Uzm. Yrd. 
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