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Konu : Ormancılık Araştırma Master Planı

GENEL MÜDÜRLÜk MAKAMINA

Amşb,mahm

geniş

Onn•n"lok
M"'"' plano, o'm'"'c•lok ""''luj l.,mm; urun vruleH ve
çaplo olamk, tannnlo bi< zoman
dilimi içerisinde, günün ve ülkenin ihtiyaçlarına cevap verecek şekille gelişmesine ilişkin hazırlanan planlardır.
tık Ormsncılık Araştırma Master Planı ı 995 yılında hazırlanmış olup ı 995-2000 yılları arasında uygularunıştır. tık master
silresinin dolmasıyla birlikte, Ulke annancılığını temsil e~eyi hedefleyen aynı anlayışi~ fakat daha özet bir yaklaşımla
2000-2005 yılları için Ikinci Master Plan birinci master planın revizesi olarak hazırlanmıştır. Ilk master plana göre ikincisinin
araştırmacılara daha fazla eriştiği ve ülke önceliklerine uygun araştırma konularının seçiminde daha yardımcı olduğu

planın

düşünülme~tedir.

1

İkinci araştırma master plan dönemi içerisinde, üçüncü plan için gerekli hazırlıklar ormancılık kurumsal yapısında ve

çalışma mekanlarında yaşanan değişimler

master planı çerçevesinde yürütülmüştür.

nedeni ile

yapılarnamışi ve 2006 yılından

günümüze

ı

annancılık araştırmaları

ikinci

Güneelde Ormancılık Master Planına dayanak teşkil eden ve Ormancılık Araştırma Master Planını yönlendirici temel
belgeler olarak düşünülmesi gereken OGM ve Bakanlık stratejik planlarının uygulama dönemierinin (2012-2017) sonuna
yaklaşılmıştır. Bu nedenle yeni Araştırma Master Planın hazırlanmashtda silresi dolan eski Master Planın gilncellenmesi yerine yeni
bir Master Planın yapılması fakat stratejik planlarla paralel bir zaman dilimini temel alması ve kısa bir süre (2016-20ı 7 yılları) için
geçerli olması zarureti doğmuştur .
Uygun görüldüğü takdirde;
2016-2017 yılları arasında uygulanm_ak üzere hazırlanan "<?rmancılık Araştırma ve Geliştirme Master Planı" adlı ekte
gönderilen 5 madde ve 28 sayfadan (3+25) oluşan Master Planınin yürürlüğe girmesini, Genel MüdürlüğümUz kuruluşlarına
yetecek kadar basılmasını veya bastırılmasını,
Olurlarımza

arz ederim.

EK
Master Plan (28 Sayfa)
Araştırma Planlama ve Projelendirme Şube !Vıüdilrl üğü - Beştepe Mahallesi
Sögiltözü Caddesi No:8/1 06560 Yenirnaha11e/ ANKARA
Telefon No:+903 12 248 1769 Belge Geçer No:+90312 248 1712
ı
e-posta: internet adresi:

112

Aynntılı

bilgi için:

M .BAŞAR
Ş .Md.

..ÖNSÖZ
İlk Ormancılık Araştirma

Master Planı (OAMP) Türkiye Tarımsal Araştınna Projesinden

(TARP)l sağlanan mali kayn~ ve yabancı uzman desteği ile 1995 -2000 yılları için
hazırlanmıştır. Bu plan·,· Türkiye'de ormancılık araştırma projelerinin belirlenmesi, proje
öncelikleri, kabul süreçleri, organizasyonu ve yönetimi

konularında

ana prensipleri ortaya

koymuştur.

Onnancılık Araştırmaları

Master planı, orm ~1cılık araştırmalarının; uzun vadeli ve geniş çaplı
olarak, tanımlı bir zaman dili~i içerisinde, günün ve ülkenin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde
gelişınesine ilişkin hazırlanan planlardır. İlk OAMP AFA olarak adlandırılan yedi Araştırma
Fırsat Alanının araştırma önçelikleri olarak ele alınmasına odaklanmıştır. İlk master planın
süresinin dolmasıyla birlikte, ülke ormancılığını temsil etmeyi hedefleyen aynı anlayışla fakat
daha özet bir yaklaşımla 2000-2005 yılları için İkinci Master Plan hazırlanmıştır. İlk master
plana göre ikincisinin
konularının

araştırmacılara

seçiminde daha yardımcı

daha fazla

eriştiği

ve ülke önceliklerine uygun

araştırma

olduğu düşünülmektedir.

İkinci araştırma m~ter plan ·dönemi içerisinde, üçüncü plan için gerekli hazırlıklar ne yazık ki
yapılamamış ve 2006 yılıİldan günümüzd annancılık araştirmaları ikinci master planı
·çerçevesinde yürütülmüştür. Bununla birlikte,! Çevre ve Orman Bakanlığı 'nın orman cı lık dışında
kalan birimlerinin de kapsam içerisine alınarak, araştırmaların bir program dahilinde
yönlendirilmeye çalışıldığı görülmektedir. ~itekim TÜBİTAK ve TÜSSİDE işbirliği ile
"Türkiye Kamu Çevre ve Ormancılık Araştırma Programı" hazırlanmıştır.
Bununla birlikte,

ormancılık

kurumsal

yapısrnda

ve

çalışma mekanlarında yaşanan değişimler

yeni bir master planının hazırlanarak yürürlüğe sokulmasını geciktirmiş, bu arada araştırma
projelerini yönlendirici temel belgeler olarak düşünülmesi gereken OGM ve Bakanlık stratejik
planlarının uygulama dönemlerinin . sonuna ı gelinmiştir. Bu nedenle yeni Araştınna Master
Planın hazırlanmasında

süresi dolan eski Master Planın güncellenmesi yerine yeni bir Master
Plarun yapılması fakat stratejik planlarla par1alel bir zaman dilimini temel alması için kısa bir
1
süre geçerli olması tercih edilmiştir.
1

Yeni

planın yapılmasında

Onuncu Kalkınına Planı (20 14-20 18), Sürdürülebilir Orman

Yönetimi Özel ihtisas Komisyonu Raporu,
Stratejik

Planı

Ul~sal Onnancılık Programı (2004-2023), OSİB

(2013-201 7), OGM Stratejik Planı (2013-2017), Orman ve Su Şw·ası Nihai

Raporu (2013) ile Uluslararası Ormancılık Süreçleri ve
yarari anı Im ı ştır.

Araştırma

Hedeflerinden

Hazırlanan

bu yeni Master Planda ülkemizin ihtiyaçları ve uluslararası gelişıneler göz önünde
bulundurularak farklı Araştııma Fırsat Alanlarında 19 adet hedef belirlenmiş, bu hedeflere ulaşmak
için stratejiler oluşturulmuştur. Master planıni hazırlarunasına başta Ormancılık Araştırma
Enstitülerimizin araştırıcıları olmak üzere, üniversitelerin ormancılık araştınnaları konusunda bilgi
ve birikimleri olan pek çok öğretim üyesinin, genel müdürlük ve bakanlık uzmanlarının katkıları
olmuştur. Master Planın uygulamasıyla araştırmaya ayrılan kaynakların ve araştırıcıların ülke
ihtiyaçlarına cevap verecek konulara yönelmeleri hedeflenmektedir.
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1. GİRİŞ

1.1. Master Plan ve Tari/ıçesi
Master Plan kelime olarak 'Temel plan' veya 'Ana plan' anlamında kullanılmaktadır.
Ülkemizde Ormancılık Araştırınaları Master planları, arınancılık araştınnalarının; uzun vadeli
ve geniş çaplı olarak, tanımlı bir zaman dilimi içerisinde, günün ve ülkenin ihtiyaçlarına cevap
verecek şekilde gelişmesine ilişkin hazırlanan planlar olarak kabul edilmiştir.
İlk Onnancılık Araştırma Master Planı (OAMP)ı Temmuz 1995'de ülkede annancılık
araştırmaları

yapan tüm kurumları kapsayan bir anlayışla hazırlanmıştır. Bu planla, Türkiye'de
arınancılık araştınna projelerinin belirlenmesi, proje öncelikleri, kabul süreçleri, organizasyonu
ve yönetimi konularında ana prensipler ortaya konmuştur. Planda arınancılık araştırma
kuruluşların.ın yapısı ve özellikleri ile araştır+a sisteminin karşılaştığı önemli sorunlar analiz
edilmiştir. Ilk OAMP'nda yedi Araştııma Fırsat Alanı (AFA) öngörülmüş bu kapsamda
araştırma öncelikleri belirlenmiştir. Her bir AFA için araştırma prensipleri düzenlenmiş ve çok
sayıda disiplinler arası projeleri içeren araştırma programlan hazırlanmıştır. Bu programlar,
araştuma amaçlarını, girdi ve çıktıları açık ve mantıklı bir biçimde ortaya koymak, araştırmaya
katkılar sağlayacak· hususları ·ve_risl<:leri, bilgi toplama ve değerlendirme esaslarını belirlemek
üzere bir mantıksal yaklaşım planı (logical framework) çerçevesinde oluşturulmuştur. Bu
bağlamda AFA'lar içerisinde yer alan programların bütçe taslakları hazırlanmıştır.
OAMP'nin ikinci bölümünde Orman Bakanlığı'nda araştınna kuruluşlarının organizasyonu ve
yönetimiyle ilgili olarak yapılacak iş ve işlemller kısaca ortaya konulmuştur. Bu kapsamda yedi
adet organizasyon ve yönetim görevi belirlenmiştir. Bu planda anahtar strateji, Tarımsal
Araştırma Projesi (TARP) kaynakları içerisinde yer alan rekabete açık bir araştırma ödeneğinin
hangi araştırmaya tahsis edileceğinin belirlembesine yardımcı olmak şeklinde kabul edilmiştir.
Araştırma ödeneğinin kullanılması, bilim adamlarınca yapılan araştırma önerilerinin uygun
olup olmadığına bağlıdır. Diğer görevler ise geliştirilmiş yönetim bilgi sistemleri, bilgi ve
• 1
bilgilenme ve teknoloji transferi ile ilgilidir. Ilk OAMP, arınancılık araştırmalarının geleceğine
ilişkin teknik yönü açıkça oıiaya koyan detayli bir plan olarak hazırlanmıştır. Bu master planın,
Türk Ormancılık Araştırma Sistemini uluslararası düzeye getirmek için ihtiyaç duyulan
işbirliğine de rehberlik yaptığı söylenebilir.
Birinci Master Planı sonrasında I 999 yılında hazırlanan ve 2000-2005 dönemini kapsayan
Türkiye Tarımsal Araştırma Projesi Onnahcılık Araştırma Master Planı birinci planın
revizyonu niteliğini taşımı ştır. Onnancılık araJtırına ve geliştirmesine geniş açılı bir yaklaşımla
araştırma önceliklerinin belirlenınesine ilişl<:in revizyon çalışmalarında oıiaya çıkan ana
konuları esas alan beş hedef, yönetsel açıdan verim ve etkinliği aıttırmaya yönelik olaı·ak ise
iki hedef daha belirlenıniştir 2 •
1

ı
2

TARP Orman Bakanlığı Araştırma Master Planı 1995j- 1998. Ankara, Temmuz 1995
Türkiye Tarunsal Araştırma Projesi Onnancılık Araşt rına Master Planı (2000-2005) Ankara Mayıs 1999
3

2000-2005 dönemini kapsayan ikinci master planından sonra; Orman Bakanlığının örgütsel
yapısında meydana gelen değişiklikler nedeniyle üçüncü plan için gerekli hazırlıklar ne yazık
ki yapılamamış ve 2006 yılı herhangi bir plana tabi olmadan geçmiştir. Bununla birlikte, Çevre
ve Onnan Bakanlığı 'nın annancılık dışında kalan birimlerinin de kapsam içerisine alınarak,
araştırınaların bir program dahilinde yönlendirilmeye çalışıldığı görülmektedir. Nitekim
TÜBİTAK ve TÜSSİDE işbirliği ile "Türkiye Kamu Çevre ve Onnancılık Araştırma Programı"
hazırlanmış ve ilan edilmiştir. Ancak, 2007 yılında üçüncü plan olarak adlandırılabilecek,
"Ulusal Ormancılık Ar~tııma Master Planı 2007-2012" hazırlanarak yürürlüğe sokulmuşsa da
etkin olarak uygulamaya aktarılamamıştır.
Bununla birlikte, 2012 sonrası arınancılık kuıumlarının ve çalışma mekanlarının gösterdiği
değişkenlik yeni bir master planın hazırlanınasını ve uygulamaya aktarılmasını geciktirmiştir.
OGM ve Bakanlıkta stratejik plan uygulamalan otuımaya başlamış ve bir plan hiyerarşisi
içerisinde çalışma anlayışının oluştuıulması gerekmiştir. Araştınna master planlarının da ilgili
olduğu kurumların stratejik planlannın araştırma ayağını oluşturan bir belge olarak bu planlarla
uyumlu olması gereklidir. 2017 yılında Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Orman Genel
Müdürlüğünün stratejik planları sona ermektedir. Yeni hazırlanacak olan OGM ve Bakanlık
stratejik planları 2018-2022 yıllarını kapsayacaktır. Ormancılık araştırmaları master planmın
bu stratejik planlara paralel olması, plan hiyerarşisinin doğası gereği hedeflenmektedir. Bu
nedenle iş bu master plan aradaki 2 yıllık boşluğu doldurmak amacıyla 2016 ve 2017 yıllarını
kapsayacak şekilde hazırlanmış, İzleme ve değerlendirme çalışmaları içeri~inde yeni stratejik
planları destekleyen bir yeni master plan hazırlama düşüncesi ilke olarak benimsenmiştir. Bu
nedenle bu master plan döneminde katılımcı bir yaklaşımla, ilgi gruplarının istek ve
gereksinimlerine odaklanarak, ar~tırma alan veya konularını metodik bir yaklaşımla
önceliklendirerek bir master plan üretilmesine karar verilmiştir.
1.2. Türkiye'de Ormancıhk Araştıı·ma Çalışmaları

Türkiye'de arınancılık araştırma çalışmaları Master plan geleneğinden daha uzun bir geçmişe
sahiptir. Üniversitelerde gerçekleştirilen annancılık araştırmaları değerlendirme dışı bırakılıp
ve bizzat uygulamadan sorumlu kuıumların araştırmaları temel alındığında ilk annancılık
araştırma kurumunun 1952 yılında Bolu'da kuru lduğu görülmektedir.
Bolu'yu FAO 'nun katkılarıyla ülke bazında kavak ve hızlı gelişen türler üzerinde çalışmalar
yapmak amacıyla 1962 yılında İzmit'te kuıulan Kavak ve Hızlı Gelişen Tür Orman Ağaçları
Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü izlemiştir. Bu kuıum ile annancılık araştırmalan Kavak gibi
özel girişimcilerin ilgi gösterdiği bir alan ile endüstriyel odun üretimi gibi doğal süreçlere etkin
müdahale alanlarına yayılmıştır.
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1963 yılında ise Eskişehir'de Orman Toprak Laboratuvarı kurulmuş ve daha etkin ormancılık
uygulaınaları için gerekli temel bilgilerin araştırma ve uygulama amaçlı üretimi kurum laşmıştır.
Hemen bir yıl sonra ormanlarımızdan en yüksek aıtımı almak için annan ağaçları ve
tohumlarını ıslah etmek gayesi ile 1964 yılında Ankara'da Orman Tohumları Laboratuvar
Müdürlüğü tesis edilmiştir.
Oımancılık araştırma kurumlarının

zaman içerisinde hem isimlerinde hem annancılık örgüt
yapısı içerisindeki yerlerinde değişimler yaşanmıştır. Bugünkü yapıda, Oıman ve Su İşleri
Bakanlığı Teşkilatı ve görevleri hakkındaki 29 /06/ 2011 tarih ve 645 sayılı KHK ile yeniden
yapılandırılmasını takiben Araştırma Müdürlükleri Enstitüye dönüştürülerek yeniden OGM
bünyesine alınmıştır. Konu odaklı olarak ülke düzeyinde çalışan 3 ve bölgesel düzeyde çalışan
9 Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Orman Genel Müdürlüğünün doğrudan merkeze bağlı taşra
teşkilatı olarak araştırma çalışmalarına devam ,etmektedirler.
Ormancılık Araştırma Enstitüsü

Müdürlükleri;
1- Marmara Onnancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-İstanbul
2- Kavak ve HJzlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-İzmit
3·· Batı Karadeniz Onnancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-Bolu
4·· İç Anadolu Orınancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-Ankara
5- Orman Ağaçları ve Tohumları Islah Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-Ankara
6- Orman Toprak ve Ekoloji Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-Eskişehir
7- Ege Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-İzmir
8·· Batı Akdeniz Ormancılık Araştınna Enstitüsü Müdürlüğü-Antalya
9.. Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma .Şnstitüsü Müdürlüğü-Taı·sus
10- Güneydoğu Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-Elazığ
11- Doğu Anadolu Onnancılık Araştııma Enstitüsü Müdürlüğü-Erzurum
12- Doğu Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-Trabzon
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ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTITÜLERININ ÇALIŞMA ALANLARI
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Ormancılık Araştuma Enstitüsü

Müdürlükleri bünyelerinde farklı konularda faaliyette bulunan
laboratuvarlar ile araştırma ormaniarına sahiptir. Enstitü Müdürlüklerinde lisans eğitimini
tamamlamış 97, yüksek lisans eğitimini tamamlamış 67, doktora eğitimini tamamlamış 37 ve
doçent unvanı alan 1 kişi olmak üzere toplam 202 araştırıcı personel görev yapmaktadır. Bu
araştırıcılardan 55'i kırk y(lşın altında olup, 40-50 yaş arasında 105 araştırıcı istihdam
edilmektedir. Araştırmacı personelin 146 'sı erkek 56'sı kadındır. Ormancılık Araştırma
Enstitülerimiz yılda oı1alama 150 adet annancılık araştıonaları ile ilgili projeler yürütmektedir.
Onnancılık araştırınaları

2000' li yıllara kadar, uygulama ihtiyaçları ve konjonktüre de bağlı
olarak büyük oranda klasik annancılık disiplinleri (silvikültür, ağaç ıslahı, hasılat-amenajman,
orman koruma, oıman işletme ekonomisi, faydalanma vb.) üzerinde yoğunlaşmış ve
ormanlardaki odun üretiminin aı1tırılması yoluyla ormanların korunmasına katkı sağlamak en
önemli araştııma hedefleri olmuştur. 2000' li yılların başlamas ı ile birlikte gerek ülkemi zde
gerekse dünyada ortaya çıkan yeni politik, ekonomik, sosyal ve çevresel koşullar, onn ancılı ğı
da etkilemiş, arınancılık hedefleri ve öncelikleri hızlı bir değişim sürecine gim1iştir. Bu
kapsamda:
1. "Orman için orman, insan için orman" taı·tı şmalan
bağımlılık içerisindedir" noktasına erişilmiştir.

yaşanmış,

"insan ve annan

2. Biyolojik çeşitlilik temelinde ormanlardan sürdürülebilir yararlanma önemli
hedeflerinden biri konumuna gelmiştir.
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karşılıklı

arınancılık

3. İklim değişikliği ile mücadelenin en etkin yollarından birisi ormanların kalite adaptasyon
kapasitesi ve alan olarak arttırılmasıdır. Bu nedenle cnnanların iklim değişikliğine uyum
yeteneğinin

tespit edilmesi ve arttırılması gerekmektedir.

4. J?evlet orınan işletmelerinin öncelikleri değişmektedir. Odun üretimi önemini korumakla
birlikte, odun dışı orman ürün (ODOÜ) ve ekosisteın hizmetleri her geçen gün süratle ön plana
çıkmaktadır. Orman ekosistem hizmetlerinin parasal olarak ifade edilebilmesi, geliştirilen yeni
değerleme yöntemleri kullanarak artık mümkün görülmekte ve hizmet sürekliliğini sağlayıcı
fınansınan olanakları önem kazanmaktadır.
5. Bozuk orınan alanları önemli bir teknik ormancıbk objesi durumuna gelmiştir. Yeni yaklaşım
ve teknİklerle (rehabilitasyon ve restorasyon çalışmaları vs.) bu alanların daha geniş kapsamlı
olarak ele alınınası gerekmektedir.
da dikkate alarak yapılan teknik ormancılık çalışmalannın maliyetleri
uygulamacılar tarafından ciddi anlamda sorgulanmaya başlamış ve fayda-maliyet hesaplarıyla
optimizasyon teknikleri önem kazanmış, etkin ve verimli üretim tekniklerinin geliştirilmesi
talepleri artmıştır.
6. Piyasa

koşullarını

7. Sınır aşan etkileri nedeniyle, orınan ve ormancı lık sorunları bölgesel ve uluslararası düzeyde
ele alınınaya başlantiiış, qu nedenle çok uluslu ortak araştırına ve eğitim çalışmaları yoğunluk
kazanınıştır.

8. Ülke orınan kaynaklarının etkin ve sürdürülebilir yönetitmesine yönelik farklı tematik
alanlarda konumsal veri tabanı kurulmaya ve bunlara dayalı analizierin yapılmasına
başlanmıştır.

Uzaktan algılama, coğrafi bilgi sistemleri, küresel yer belirleme ve veri tabanı
yönetimi gibi farklı işlevleri olan bilişim teknolojilerinin kullanımıyla birlikte orman bilgi
sistemi (ORBİS) kurulumunun fizibilite çalışmaları yapılmış ve uygulanınası aşamasına
geçilmiştir.

Böylece ülke

ormancılığı,

karar destek sistemlerinin

geliştirilmesi

ve

kullanımı

sürecine girmiştir:

Yukarıda sayılan değişimler,

kurumsal

açıdan Ormancılık Araştırma

Enstitülerini ve konu

bakunından araştırına
değişimierin

projelerini belli oranlarda etkilemektedir. Yeni plan dönemlerinde bu
gerektirdiği bilgiyi sağlayabilen araştırına konu ve yaklaşımlarının geliştirilmesi

gereldidir.

1.3. Stratejik Planlar ve Ormancıhk Araştıı·maları
Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın örgüt yapısı incelendiğinde ana hizmet birimleri ile bağlı
kurumlarının olduğu,

müdürlükterin

bu örgüt yapısı içerisinde

Orınan

Genel

onnancılık araştırmalarıyla doğıudan

Müdürlüğü çatısı

altmda yer

aldığı

görülecektir. Bu nedenle

araştırına

müdürlüklerinin kın-umsal olarak OGM' nin araştırına ve geliştirme
vennesi gerektiği gibi bir yaklaşım sergilenebiise de gerek bu güne kadar
uygulan1alar gerek bu

uygulaınalara

yön veren protokoller
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sorumlu

araştırma

ihtiyacına yanıt
gerçekleştirilen

müdürlüklerinin OGM

başta

olmak üzere,

bakanlığın orınancılık uygulamalarının tamamını

çalışmasını

gerektirmektedir. Dolayısıyla, araştırma geliştirme
Bakanlık stratejik planları doğrultusunda yürütülmesi esastır.

kapsayan bir

çalışmalarının

anlayışla

OGM ve

1.3.1. OGM Stratejik Planında Ormancılık Araştırmaları
Kuıuluş

ve

çalışına amacı

uygulamada ortaya

çıkan soıunların

çözümüne

Araştırma Enstitüsü Müdürlüklerinin, programlarının bağlı bulunduğu

yoğunlaşınak

olan

Genel Müdürlük plan ve

programianna uygun olması önem arz etmektedir. Ulusal Oımancılık Programı kapsamında
hazırlanan OGM'nin 2013-2017 Stratejik Planı içinde ormancılık araştıımalarına, "Kurumsal
Kapasitenin Geliştirilmesi" stratejik amacı kapsaınında yer verilmiştir. Bu amaç dahilinde
araştmuafardan beklenen husus, "Ormancılık alanındaki sorunların çözümüne katkı
sağlanması ve yeni tekniklerin geliştirilmesi" olarak ifade edilmiştir. Araştınna projelerinin bu
aınaca

hizmet edebilmesinin yolu, Araştııma Enstitüsü Müdürlükleri ile OGM' nin uygulaına
birimlerinin yoğun işbirliği ve uyum içinde çalışmasından geçmektedir. Ayrıca araştırmalara
ayrılan parasal kaynağın arttırılması; üniversiteler ve ulusal/uluslaraı·ası araştırma kurumlarıyla
ortak projelerin geliştirilmesi; araştırıcı ve yardımcı personelin sayısal ve niteliksel olarak
aıitırılması

da aynı amaca yönelik stratejik hedefler olarak gözetilmiştir.
Aynı stratejik aınaç içerisinde, yürütülen araştırma projesi sayısının 5 yıl içerisinde yaklaşık
%10 oranında aı1ırılması, sonuçlanan ve uygulamaya aktarılan aı·aştııma projesi oranının
%10'dan %15'e çıkarılması, teknik inceleme rapor sayısının yaklaşık %30 ve teknik inceleme
raporu/proje sayısı oranının da %1 O oranında aı1ınlması hedeflenmiştir. Bu hedefe
ulaşılabilınesi

için, önümüzdeki 5 yıl içinde daha çok proje sonuçlandırılması, yeni projelerin
sayısının yaklaşık olarak biten proje sayısına eşit olması gerekmektedir.

1.3.1. Orman ve Su İşleri Bakanlığın Stratejik Planmda Ormancılık Araştırmaları
Ülkemizin en önemli doğal kaynakları olaıı orman ve su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi
konularında oıiaya çıkan toplum talepleri ile güncel konuların değerlendirilmesi, yeni politika
ve stratejilerin geliştirilmesi, küresel gelişim ve değişimlere uyum sağlatıması maksadıyla 2123 Mart 2013 tarihlerinde Ankara'da "Ormancılık ve Su Şı1rası 2013" düzenlenmiştir.
"Su",

"Ormancılık", "Doğa Koıuına

ve Biyolojik

Çeşitlilik", "Çölleşme

ve Erozyonla

Mücadele" ve "İklim ve Meteoroloji" olmale üzere oluşturulan toplaın 5 koınisyonca şura nihai
kaı·aı·laı·ı olaı·alc toplam 56 kaı·aı·, 400 strateji ve politika önerilmiştir.
Öne çıkan söz konusu kararlardan bazıları aşağıda verilmiştir:
•
•

Orman alanlan ile sunduğu ürün ve hizmetleri
tedbirler aıiırılmalıdır.
Onnancılık uygulamalaı·ı,

orman

hastalık

yürütülmelidir.
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ve

azaltıcı

tehditierin önüne geçilmesi için

zaı·arlılaı·ının

yönetimi ile uyumlu olarak

•

Orman
zararlı

hastalık ve zararlılarıyla mücadelede, biyolojik mücadele
yönetim sistemi" geliştirilmelidir.

•

Onnan yangınlarin-ı önleyici ilave tedbirler geliştirilmelidir.

•

Onnan

yangınlan

artırılmalı,

ile mücadele kapasitesi

ağırlıklı

"entegre

karar destek sistemleri

geliştirilmelidir.

•

Orman yangınianna erken ve etkin müdahale sistemleri güçlendirilmelidir.

•

Onnancılık çalışmaları
yaklaşımlar

toplumun

ihtiyaçları doğrultusunda

havza

bazında katılımcı

dikkate alınarak planlanmalı ve uygulanmalıdır.

•

Kırsal işgücünün

mahallinde turulmasını

•

Odun dışı orman ürünleri
elde edilmelidir.

•

Orman

ürünleri

ve

sağlayacak politikalar geliştirilmelidir.

doğal ortaml arında geliştirilmeli

kayıt

hizmetleri

altına

ve daha fazla katma

alınarak

ekasistem

değer

hizmetleri

fiyatlandırılmalıdır.

•

Çölleşme

ve erozyonla mücadele ile kuraklığın tesirlerinin azaltılması konusunda
uıuslararası, bölgesel, ulusal ve yerel ölçekte, araştırına-geliştirme, izlemedeğedendilme faaliy~tleri yürütülmeli, üretilen bilgi ve veriler paylaşılmalıdır.

•

Çölleşme

ve erozyondan, etkilenen ve risk altındaki alanlarda yaşam kalitesi ve refah
düzeyinin yükseltilmesi ile halkın bilinçlendirilmesi ve doğal kaynaklara olan baskıların
azaltılması için gerekli çalışmalar yapılmalıdır.

•

Biyolojik çeşitlilik ve ekasistem ekonomisi tesis edilmelidir.

•

Suyun etkin ve verimli kullanımı sağlanmalıdır.

•

Su kaynaklarının korunması, kullanımı ve
finansman modelleri oluşturulmalıdır.

•

İklim değişikliğinin su kaynakları başta olmak üzere sektörel bazda etkisinin

geliştirilmesi

ıçın

uygun

yatırım

ve

belirlenmesine yönelik çalışmalar artırılmalıdır.
•

İklim değişikliğine uyum çalışmalan yapılmalı ve kurumsal kapasite aı1ırılmalıdır.

•

Yeşil

ekonomi uluslararası eylem planı kapsaınında araştım1alara ağırlık verilmelidir.

Ormaı1cılık

ve SuŞurası

Müdürlüğü

Stratejik

Şurada

ele

karaı·larında

Planı'ndaki

yer alan arınancılık hedef ve strateji leri de Orman Genel

hedef ve stratej iler ile de

alınan annancılık konuları, aynı

Korunması", "Onnanların Geliştirilmesi"
toplanmıştır.

Stratejik

Ar-Ge temel

Planı

hem de

ve Su

stratejik planda

olduğu

gibi,

Esasen,

"Ormanların

"Ormaıllardan Faydalanına" başlıkları altında

ve

araştınna alanlarının

Orınancılık

tamaınen örtüşmektedir.

da benzer şekilde gruplandınlması, hem OGM

Şurası karaı·ları

sağlayacaktır.
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ile uyumlu hareket edilmesini

:

Şura kararları

içerisinde, her arınancılık çalışma grubunun, son yıllarda öne Çlkan bazı
samnların çözümü için Ar-Ge desteğine olan gereksinimi vurgulamış olması da önem arz
etmektedir. Bu bağlamda, " Ormanların Korunması" çalışma ·grubu, orman yangınları
araştırmalarının arttırılınası ve yangın eğitiminde araştınnacıların da aktif olarak yer almasını
özellikle önermiştir. "Ormanların Geliştirilmesi" çalışma gıubu da, oımanların
gençleştirilınesi, bakımı ve ağaçtandırma alanlarında verimliliğin arttınlmasını ön plana
çıkararak, bu konuda Ar-Ge'nin "inovatif (yenilikçi)" projeler geliştirilmesi gerektiğini
vurgulamıştır. ODOÜ'nün artan önemine dikkat çeken "Ormanlardan Faydalanma" çalışma
grubu ise, bu alanda Ar-Ge çalışmalarının yoğunlaştırılması gerektiğine özel vurgu yapmıştır.

Küresel Ölçekte Ormancılık Araştırma Hedef ve Stratejilerine Genel Bakış

1.4.

Ülkemizdeki arınancılık çalışmaları ve bunlara hizmet edecek araştınna ve geliştinne
faaliyetlerinin, içinde bulunduğumuz uluslararası süreçler ve aıtağı olduğumuz anlaşmalar ve
sözleşmelerle ilişkili olarak belirlenmesi gerekmektedir. Bu bağlamda küresel ölçekte
ormancılıkla ilgili olarak oluşturulmuş hedefleıin bilinmesi, Araştırma Master Planının bu
doğrultuda hazırlanması ve uluslararası süreçlere etkin bir katılım sağlanması açısından
önemlidir.
Birleşmiş

Milletler Onnan Forumo'nun 2006 yılında yapmış olduğu 6. Toplantısı (UNFF-6)
sonucunda bütün üye ülkelerin oımancılıkla ilgili 4 küresel amacı kabul ettiği görülmektedir.
Bunlar:
örtüsü azalışını; koıuma, restorasyon, ağaçlanduma ve
ormaniaştırma dahil olmak üzere sürdürülebilir orman yönetimiyle tersine çevirmek,
2. Ormana bağımlı toplulukların geçimlerini iyileştinne dahil olmak üzere; onuanların
ekonomik, sosyal ve ekolojik faydalarını artırmak,
3. Korunan arınan alanlarını ve sürdürülebilir yönetilen onnan . alanlarını belirgin bir
1. Dünyadaki

oıman

şekilde artınnak,

4.

Gelişmekte

olan ülkelere yapılmakta olan Resmi Kalkınma Yardımlarındaki (ODAOffıcial Development Assistance) azalışı tersine çeviımek ve sürdürülebilir oıınan
yönetimini uygulamak için yeni ve ek kaynakları belirgin bir şekilde harekete
geçiıınektir.

Benzer şekilde Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)'nün 2014-2017 yıllarını
kapsayan oıta dönemli planı incelendiğinde, oluşturulan stratejilerden 2. ve 3. stratejilerinin
onnancılıkla doğrudan ilişkili olduğu görülmektedir.
FAO Strateji 2 "Sürdürülebilir bir şekilde tarım, arınancılık ve balıkçılıktaki ürün ve
hizmetlerin iyileştirilmesi ve aıtınlınası" şeklindedir. Bu noktada annanların endüstriyel
yuvarlak odun, yakacak odun ve odun dışı oıman ürünleri için doğrudan bir kaynak olduğuna,
dünyadaki fakir nüfusun yaklaşık bir milyan için gelir kaynağı oluşturduğuna vurgu
yapılmaktadır. Bununla birlikte, ormanların iklim değişikliğinin etkilerini azaltına, toprak ve su
lO

kilit öneme sahip olmasına karşın, ormansıziaşma ve ormanların
verimsizleşmesinin halen büyük bir pro~lem olarak ortada olduğuna işaret edilmektedir. FAO
strateji 3 ise "Kırsal alanlardaki yoksulluğun azaltılması" konusundadır.
koruma

·,

açısından

Uluslararası Ormancılık Araştırma Kurumları Birliği

olan IUFRO'nun 2010-2014 yılı
stratejilerinde ise araştırma hedefleri 6 ana başlık ve bunların altında özel araştırma odak
alanları şeklinde oluşturulmuştur. Bu ana başlıklar ve araştırma alanları;
1. İnsan için orman:
- Ormancılık (tarımsal oımancılık d3hil), gıda güvenliği, geçinı sağlama (yakacak
odun dahil)
- Ormanlar ve insan sağlığı, rekreasyon ve doğa temelli turizm
- Ormanların ürün ve hizmetlerini kullanma yoluyla ekonomik faydalar sağlama
- Peyzaj ve şehirlerde annanların rolü
2. Ormanlar ve iklim değişikliği:
- İklim değişikliğinin orman ekasistemleri (böcekler ve patojenler dahil) ve arınana
bağımlı insanlar üzerindeki etkileri
- · Arazi öıtüsü dinamikleri, oıman afet süreçleri ve iklim değişikliği arasındaki ilişkiler
(yani aerosoller, emisyanlar ve albedo değişimleri)
- Uyum, koruma ve/veya sosyokültürel ihtiyaçlar arasındaki ilişkiler ve uyum
kapsamında seçenekler
- Ormansızlaşma, orman azalmasından kaynaklanan emisyonları azaltmak ve hükümet
ve kurumsal antlaşmalar da dahil karbon azaltışındaki diğer olanaklar
3. Orman biyoenerjisi:
- Kaynak rekabeti, çevresel ve sosyal etkiler, kullanım ve yaşam döngüsü analizlerinin
basamaklandınlması

- Orman biyoeneıjisi üretim sistemleri ve teknolojilerinin "eka-etkinliği"
Biyoenerjinin pazarlanması ve ekonomik etkiler
4. Orman biyoçeşitliliğini koruma:
- Değişik derecelerdeki biyoçeşitlilik (özellikle genetik kaynaklar) kaybının etkileri
- Biyoçeşitliliği korumada peyzaj seviye stratejileri (parçalanma, alan kullanımındaki
çıkmazlar, biyolojik çeşitliliği korumada plantasyonların rolü vb. d3hil)
- Orman biyoçeşitliliğinin ekasistem hizmetleri, orman ekasistem dayanıklılığı ve
korunan alanların yönetimi
5. Orman ve su ilişkileri:
- Havza hidrolojisi üzerinde alan kullanım ve değişiminin etkileri
- İklim değişikliğinin ve etkileri kapsamında arınan ve su ilişkileri
- Bölgesel olarak orman ve su arasındaki özel ilişkiler (plantasyonlann su tüketimi ve
erozyon dahil)
- Su kenan ve kıyı ekasistemleri
6. Gelecek için kaynaklar:
ll

- Orman ürünlerine olan ihtiyaçlardaki
birbiriyle zıt düşen ihtiyaçlar

değişimler,

ekasistem ürün ve hizmetleri,

- Yönetim seçenekleri (koruma, restorasyon kavramları, istenmeyen bozulınalar)
- Küreselleşme ve yönetim sistemlerindeki değişimler şeklinde ifade edilmiştir.
bir genel arınancılık politikası yer alınaınıştır.
Çalışmalar 1998 yılında ortaya konulan "AB Omıancılık Stratejisi", mevcut anlaşmalar ve
mevzuat çerçevesindeki sorumluluklar altındaki faaliyetler, ortak tarım politikası, entegre kırsal
kalkınma politikası, çevresel konular ve iç pazar kurallarının uygulanınası temellerine
Avrupa

Birliği Müktesebatında kapsamlı

dayanmaktadır.

Stratejisi'nin ana amacı, orman prensiplerinde beliı1ildiği ve Bakanlar
Konferansı
sürecinde tanımlandığı şekliyle Sürdürülebilir Orman Yönetiminin
güçlendirilmesidir. Bu amaç, ulusal annancılık programları veya eşdeğer programlar
vasıtasıyla tanımlanmakta ve uygulanınaktadır.
AB

Ormancılık

Avrupa Birliği Ormancılık Stratejisi için uygun bir çerçeve sunmak, Ekonomik ve Sosyal
Komite ile Bölgeler Komitesi tarafından karar verilen görüşleri dikkate alarak Avıupa
Parlamentosunun taleplerini karşılamak amacıyla; uluslararası düzeyde benimsenen ilkeler ve
taahhütler kapsamında özellikle de Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı ve PanAvrupa (Forest Europe) sürecinde alınan karar ve eylem önerilerinin uygulanmasının
sağlanmasını hedefleyen "Avrupa Birliği Ormancılıı<: Stratejisi" ilk kez 1998 yılında
hazırlanmış ve Avrupa Birliği komisyonunca da kabul edilmiştir.
Ancak, söz konusu stratejinin toplumsal ve politik değişiınlere göre güncellenerek yeni
stratejilerin geliştirilmesi, orman kaynaklarına olan artan toplumsal taleplerin oı1aya konulması,
eksikliklerin tamamlanınası ve ormanların ve annancılık sektör~nün karşılaştığı yeni
zorlukların en aza indirgenmesi için Avrupa Birliği üye ülkeleri ve paydaşların katkılarıyla
"yeni AB Orman Stratejisi" hazırlanmış ve 20 Eylül 2013 tarihinde Avrupa Komisyonu
tarafından kabul edilmiştir. Yeni strateji ile üye devletlerdeki farklı uygulamalann önüne
geçilmesi hedeflenirken, etkili bir bilgi ağının kurulması önerilmektedir.
Söz konusu yeni strateji ile Avrupa'da sürdürülebilir orman yönetimi konusunda oıtak bir
vizyon oluşturmak, paydaşlada birlikte stratejik yönelimler ile eylem önceliklerini ve hedefleri
belirlemek, Avrupa Birliği ve üye devletler fınansınan stratejilerini oı1aya koymak, sektörler
arası işbirliğini geliştirmek, uygulamaların izlenmesi, değerlendirilmesi ve raporlanınası
konusunda uygun mekanizmalar geliştitmek hedeflenmiştir.
Avrupa Birliği Yeni Orman Stratejisinde; Avrupa om1anlarına bütünsel bir yaklaşım ortaya
koymakta, aynı zamanda annanların yanı sıra ormancılık dışındaki gelişmelerin ve politikaların
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etkilerinin dikkate

alınması gerektiği

hususu

vurgulanmaktadır. Kırsal kalkınma,

çevre,

sanayi, biyoeneıji ve de iklim değişikliği ile mücadele
konularında annanların belirleyici unsur olduğunun altı çizilm ektedir.
biyolojik

çeşitlilik, oımana dayalı

Yine strateji de, Avrupa Birliğinin 2020 hedefleri doğrultusunda sekiz öncelikli alan belirlenmiş
olup, bunlar;
•

Kırsal kalkınınanın ve

•

Ormanadayalı sanayilerin rekabet gücünün sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla yeşil

yerel

toplulukların

desteklenmesi,

ekonominin desteklenmesi ve biyoenerji kuBarumının teşviki,
•

İklim değişikliğinin annanlar üzerine etkisi,

•

Ormanların korunması

•

Veri

•

Yeni ve yenilikçi

•

Koordinasyon ve iletişimin teşviki,

•

Küresel

tabanına dayalı

ve ekasistem hizmetlerinin geliştirilmesi,

orman bilgi sisteminin kurulması,

oımancılık,

katma değerli annan ürünlerinin değerlendirilmesi,

bakış açısıyla ormanların

yönetiminin sağlanması (yasal

bağlayıcılığı

bulunan

bir arınancılık sözleşmesinin uygulamaya konulması) olarak sıralanmıştır.
Ayrıca, ormanların;

istihdam ve kırsal kalkınınaya katkısı, gıda güvenliğine, insan sağlığına
etkisi, rekreasyon ve turizm faaliyetleri kapsaınındaki toplumsal faydalaı·ı, başta odun olmak
hammadde kaynağı oluşu gibi unsurlara dikkat çekilmiş, küresel anlamda
ormansızlaşmanın ve orman yangınlarındaki artışların devam etmesinden duyulan endişe
paylaşılmıştır. Bununla birlikt~ uluslararası arınancılık sürecinde alınan karaı· ve taahhütler,
üzere

diğer

sözleşmeler

ile hedeflere

atıflar yapılarak

sürdürülebilir orman yönetiminin

sağlanmasına

yönelik çabalara işaret edilmiş, söz konusu stratejinin annancılık politikalarının geliştirilmesine
katkı sağlayacak bilgi teknolojilerine dayalı veri tabanının oluşturulması ile oımana dayalı
endüstriterin veri kullanılabilirlik düzeyinin artırılmasına, iyi uygulamaların paylaşılması
yoluyla bölgesel ve küresel düzeyde stratejilerin geliştirilmesine, toplwnun yeşil ekonomi ve
biyolojik temelli ekonomilere yönelimini mümkün kılacak ortamların oluşturulmasına, ulusal
koşullaı·a
göre kaynak verimliliğinin teşvikinde ormanların üstlendiği rollerin
değerlendirilmesine

hizmet etmesinin beklendiği ifadeleri yer almıştır.

Yine ülkemizin de üye olduğu Avrupa Orman Enstitüsü (European Forest Institute,-EFI) 'nün,
Akdeniz bölgesel çalışma ofisi olan EFIMED Akdeniz ormancılığı ile ilgili sorunların çözümü
için bilimsel araştırmalaı· yapılması konusu ile yakından ilgilenmekte ve bu konuda Akdeniz' i
çevreleyen ülkeler

arasında iletişim, işbirliği

ve koordinasyonu

sağlamayı amaçlamaktadır.

EFIMED bu amacına etkin bir şekilde ulaşmak için, ülkemiz de dahil bölge ülkelerinin
görüşlerini alarak 2009-2020 dönemini kapsayan "Akdeniz Orman Araştırma Programı Mediterranean Forest Research Agenda- MFRA" isimli bir plan hazırlamıştır. Ülkemizi de
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yakından

ilgilendiren söz konusu program kapsamında dört ana stratejik öncelik belirlenmiştir.

Bunlar:
1. İklim ve arazi kullanım değişikliğinin Akdeniz orman ekasistemine etkileri: biyoçeşitliği de

kapsayan fiziksel ve biyolojik sürecin izlenınesi ve değerlendirilmesi
2.

Yangın

riskinin arazi kullanımı, planlaması ve yönetimine entegre edilmesi

3. Politik, ekonomik ve kuıumsal açıdan ormanların sağladığı ürün ve hizmetlerin sürekliliğinin
sağlanması.

4. Doğal kaynaklann bütünleşik yönetimi bağlaınında orınan ve ağaçlık alanlar: çok amaçlı ve
çok taraflı problemierin çözümünde karar destek sistemlerinin geliştirilmesidir.
Genel olarak orman-halk ilişkilerinin geliştirilmesi, ormanların iklim değişikliklerine
uyumunun sağlanması, biyolojik çeşitliliğin korunınası ve sürdürülebilir yönetimi, orman
hidrolojisi ve havza yönetimi, biyoenerji üretimi ve orman bozunumunun önlenmesi gibi
konular küresel ölçekte orman araştırmalarımn konusunu oluşturan hususlardır. Ormancılık
araştırmalarının da, ayın ormancılık yönetimi gibi genelde sektörler arası, özelde ise disiplinler
arası işbirliği niteliği taşıması gereği açıkça görülmektedir.
2. Kurumsal Yapı, Misyon, Vizyon ve Araştırma Değerleri
2. 1. Kurumsal Yapı

Ülkemizdeki oımancılık araştırmaları yapılanması, Orman Genel Müdürlüğünün doğrudan
merkeze bağlı taşra teşkilatı şeklinde 3 'ü konu bazında ve tüm ülke sathında, 9'u da
onnancılığın tüm disiplinlerinde fakat bölgesel düzeyde faaliyet gösteren OrmancılıkAraştırma
Enstitüsü Müdürlüklerinden oluşmaktadır. Araştırma çalışmaları Enstitü Müdürlükleri
bünyesindeki, müdürlüklere göre 5-10 adet arasında değişebilen başmühendislikler ve bu
başmühendisliklerde çalışan araştırıcılar aracılığı ile yüıütülınektedir. Ülke genelinde, Ar-Ge
bünyesindeki araştırma çalışmalarının bir kısmının yürütüldüğü 1O adet araştırma ormanı
mevcuttur.
Onnancılık Araştırma

Enstitüsü Müdürlüklerinde bugün itibarıyla yaklaşık 202 adet araştırıcı
personel çalışmaktadır. Enstitü Müdürlüklerinde yürütülen araştınna çalışmalarında önemli
işlev gören yardımcı personel sayıs ı ise son yıllarda takviye edilmeye çalışılmakla birlikte hala
yetersizdir. Araştırıcı personelle ilgili sorunlar şu şekilde sıralanabilir:
-Doktoralı

personel

oranı düşüktür

(%18).

- Araştıncı personel büyük oranda yabancı dil ve dolayısı ile uluslararası tecrübe yetersizliğine
sahiptir.
- İstatistik bilgisi olan personel sayısı az olup, istatistik bilgi düzeyi yetersizdir.
- Araştırıcı personelde genel olarak bir motivasyon eksikliği vardır.
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yüksektir. Oımancılık araştırma camiasının, genç,
başarılı araştırınacılarla güçlendirilmesi kaçınılmaz bir gerekliliktir.

-

Araştırıcıların yaş ortalaması

dinanıik

ve

Bu nedenle, master planın temel bileşenleri olan araştırma misyon ve vİzyonu ile araştırma
hedefleri belirlenirken yukarıdaki kurumsal yapı ile gerçekleştirilebilirlik konusuna özel önem
veri 1miştir.

2.2. Misyon
misyonunun hizmet verilen Orman Genel Müdürlüğü ile Orman ve Su
İşleri Bakanlığı 'nın misyonianna uygun fakat araştım1a alanında üstlenilen toplumsal görevi
ortaya koyabi'lecek şekilde belirlenmesi gereklidir. Bu kapsamda Orman ve Su İşleri
Bakanlığı'nın misyonu "Sürdürülebilir/ik esası istikametinde bütün canlıların hayat
standartlarının yükseltilmesi gayesiyle; orman, su kaynaklarz ve biyolojik çeşitliliğin
Master plan

araştırma

korunması, geliştirilmesi

ile güvenilir meteorolojik verilerin üretilmesidir " şeklinde ifade
edilmiştir. OGM'nin misyonu ise "Orman ve orman kaynaklarını her türlü tehlikelere karşı
korumak, doğaya yakın bir anlayışla geliştirmek, ekasistem bütünlüğü içinde ve topluma çok
yönlü sürdürülebili~ faydalar .sağlayacak şekilde yönetmek" şeklinde belirlenmiştir.
Bu misyonlar dikkate alınarak ormancılık araştırma kurumlarının master plan döneminde
benimsernesi gereken ortak araştırma misyonu; "Orman kaynaklaruıuı sürdürülebilir

yönetiminde karşılaşılan problemierin çözümüne katkıda bulunmak için uygulamalı; ulusal
ve uluslararası düzeyde bilimsel araştırmalar yapmak, yapılan bu araştırmalantı sotıuçlarmı
yayınılamak ve etki analizleritti yapmaktır" şeklinde belirlemniştir.
2.3. Vizyon
Araştırma

misyonunun belirlemnesinde izlenen

yaklaşıma

uygun olarak master plan dönemi

araştırma vizyonu saptanmıştır. Onnan ve Su İşleri Bakanlığı'nın geçerli stratejik planına göre

vizyonu; "Orman ve su kaynaklarını akılcı yöneten,
bir kurum olmak" şeklindedir.

tabiatı

koruyan,

geliştiren

ve itibarlı, güçlü

Orman Genel Müdürlüğü'nün vizyonu stratejik planında "İnsana, doğaya ve çevreye duyarlı,
sürdürülebilir orman yönetimini sağlayarı şeffaf ve saygm bir kurum olmaktır" şeklinde ifade
edilm iştir.
Yukarıda

araştırma alanında " Uluslararası,

ulusal ve
bölgesel düzeyde ormancı/ık araştırma ve gelişmelerini yakuıdan izleyen, bilgi teknolojilerini
etkin kullanan, ormancılık uygulama birimleri ile eşgüdüm lıalinde çalışan, dinamik ve
saygın bir Ar-Ge birimi olmaktır" şeklinde bir araştırma vİzyonunun uygularımasına karar
belirlenen her iki vizyona uygun olarak,

verilmi ştir.
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2.4. Araştırma Değerleri
İnsanlık bulunduğumuz yüzyıl ve ötesinde çok büyük sosyo-ekonomik ve çevresel
değişikliklerle karşı karşıyadır. Gittikçe artan dünya nüfusu, annanların ve ilgili ekasistemlerin

üretim kapasitelerini ve sağlıklarını tehdit etmektedir. Diğer taraftan doğal ormanlar hakkındaki
endişeler gittikçe önem kazanmaktadır. Bu endişeler arasında oımanların doğrudan yangınlar
ve biyolojik zararlılarla, dalaylı olarak ise nüfus baskıları ve makroekonomik politikalarla hızla
tahribi ve parçalanması, biyolojik çeşitliliğin hızla azalması, hava kirliliği ve iklim
değişikliklerinin etkileri ve ormanların ve annan ürünlerinin çevreye zarar vermeyecek şekilde
kullanılması yer almaktadır. Bu kapsamda bir yandan araştırmalara talep artarken diğer yandan
bu araştıımaların isteneni verebitmesi için ortak temel değerlere göre üretilmesi gerekmektedir.
Bu anlayışla master plan döneminde annancılık araştırma kurumlarında çalışan tüm
araştırıcıların;

1. Araştırma ve yayım alanında kabul edilmiş uluslararası etik kurallara uyma,
2. Onnan Genel Müdürlüğü başta olmak üzere Orman ve Su İşleri Bakanlığı
uygulamalarını geliştirici problemlere öncelik verme,
3. Araştırma müdürlükleri arasında sinerji oluşturacak, farklı disiplinlerle işbirliği
içerisinde ve bütüncül sorunlara odaklanmış bir yaklaşımla çalışmalara açık olma,
4. Araştınna Müdürlüklerinde tamamen kısa veya uzun vadeli projelere odaklanması
yerine, araştırma misyonu kapsamındaki ihtiyaçlan dikkate alarak kısa, orta ve uzun
vadeli projeleri dengeli bir biçimde oluşturma,
5. Araştırma kapasitelerini artırıcı bir şekilde; eğitim çalışmalarını, proje oluşturma ve
uygulama etkinliklerini, veri ve ekipman paylaşımlarını sürekli olarak destekleme,
anlayışlarını

ortak değer olarak benimsernesi kararlaştırılmıştır.

Yukarıda

belirtilen konular kapsamında araştırma yaklaşımımız; başta OGM olmak üzere,
Orman ve Su İşleri Bakanlığına bağlı olup Araştırma Enstitüsü Müdürlüklerinden bilgi
bekleyen kurumların sorunlarına yanıt verebilen, bir uygulama veya sürecin iyileştirilmesine
yardım edebilecek, ülke kalkınmasına destek olan, kısa vadede iyileştinne yapmayı sağlayacak
araştırmaların öncelikle tasarlanmasıdır.

3. OGM MASTER PLAN HEDEFLERİ
Yukarıda araştırma ile ilgili bölümleri verilen OSİB Stratejik Planı (2013-2017), OGM Stratejik
Planı

(2013-2017) ile Uluslararası Onnancıl ık Süreçleri ve Araştırma Hedefleri' ne ek olarak
OnuncuKalkınma Planı (2014-2018), Sürdürülebilir Orman Yönetimi Özel ihtisas Komisyonu
Rapoıu, Ulusal Ormancılık Programı (2004-2023), Orman ve Su Şıırası Nihai Rapoıu (2013)
dikkate alınarak 2016-2017 yıllarını kapsayacak 2 yıllık master planının temel araştııma
alanları ve ana hedefleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir.
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3.1. TEMEL ARAŞTIRMA ALANLARI
3.1.1. TEMEL ARAŞTIRMA ALANI 1: ORMAN EKaSİSTEMLERİNİN KORUNMASI ·

HEDEF 1. Orman Yangınlarını Önleme ve Azaltmaya Yönelik Araştırma Faaliyetlerini
Geliştirmek

I: Orman yangın davranış tahmini modellerinin geliştirilmesi,
2:
3:

Yangın

tehlike ve risk haritalarının oluşturulması,

Yangın

koruyucu ve önleyici tedbir ve tekniklerin geliştirilmesi,

4: Onnan yangınlarının sosyal ve ekonomik nedenleri ile etkilerinin belirlenmesi,
5: Yangınlamücadele çalışmalarının ekonomisinin ortaya konulması,
6: Orman yangınlarının ekolojik etkilerinin belirlenmesi,
7: Bir yönetim aracı olarak yangını kullanma yöntemlerinin geliştirilmesi.
HEDl~F ·ı. İklim Değişikliğinin· Orinanlar Ozerine Etkilerini Belirlemek ve Uyum Konusunu
Araştırmak

1: İklim değişikliğinin, ülkemiz oımanları üzerindeki etkilerinin ortaya konulması,
2:

Omıanların iklim değişilcliğine

uyumunu arttıncı yöntemlerin belirlenınesi,

3: İklim değişikliği ile milcadele kapsamında orman ekosistemlerindeki karbon stoklannın
belirlenmesi,
4: İklim değişikliği etkisi altında tilrlerin dağılım ve verimliliğinin modellenmesi,
5: İklim değişikliğinden doğacak biyotik ve abiyotik faktörlerin etkilerinin belirlenmesi ve
olumsuz etkilerin önlenmesine yönelik yöntemlerin geliştirilmesi,
6:

Çölleşmenin

etkileri ve

7: Ormanların iklim

çölleşme

ile milcadele yöntemlerinin ortaya konulması,

değişikliği kapsamında planlama

ve yönetim modellerinin geliştirilmesi,

8: Kurak ve yarı kurak bölgelere uygun, uyumlu bitki türlerinin belirlenınesi ve bu türlere ilişkin
fıdanlık ve bitkilendiıme tekniklerinin geliştirilmesi,

HEDEF 3. Biyolojik Çeşitliliğin Korunması ve
1: Ormanlardaki genetik, tür ve ekasistem

Geliştirilmesi

çeşitliliğinin

belirlenmesine yönelik

araştırmalann

yapılması,

2: Biyolojik çeşitliliği koıuyacak,
yöntemlerin geliştirilmesi,

artıracak
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ve sürdürülebilir yönetimini

sağlayacak

3: Özellikli-hedeftürlerin habitatlarının belirlenmesi, haritalanması, korunması, yetiştirilmesi,
veri tabanlarının kurulması ve planlanmasına yönelik çalışmaların yapılması,
4: Biyolojik çeşitliliğin izlenme yöntemlerinin geliştirilmesi,

HEDEF 4. Korunan Alanlarının Belirlenmesi,

Planlanması

ve Yönetimi

1: Korunacak alanların belirlenmesi, korumaya ayrılmasına ilişkin çalışınaların geliştirilmesi,
2: Korunan alanlardaki flora vefaunanın envanter yöntem ve tekniklerinin geliştirilmesi,
3: Korunan alanlardaki her türlü arınancılık
uygulanma esaslarının belirlenmesi,
4: Korunan alanların kaynak ve yönetim
5: Yaban hayatı ekolojisi
isteklerinin tespit edilmesi,

tekniğinin

koruma-kullanma dengesi

planlamasının esaslarının

araştırmalarını geliştirmek

bağlamında

ortaya konulması,

ile türlerin

yaşam alanlarının

ve

6: Av turizmi potansiyelinin geliştirilmesi için alınacak tedbirlerin belirlenmesi, avlak
planlaması ve av yönetimi ilkelerinin ortaya konulması.
HEDEF 5. Orman Sağlığını
ı : Zararlı

Geliştirmek:

ve faydalı böceklerin ekolojisinin ortaya konması,

2: Mantar hastalıklarının teşhis ve tedavi yöntemiefinin geliştirilmesi,
3: Orman zararları ile ilgili entegre mücadele yöntemlerinin geliştirilmesi,
4:

Hastalık ve zararlılarla

mücadelenin ekonomisinin araştırılması,

5: Hava kirliliğinin orman ekasistemleri üzerindeki etkilerinin araştırılması ve izlenmesi.

3.1.2. TEMEL ARAŞTIRMA ALANI 2: ORMANLARIN GELİŞTİRİLMESİ
HEDEF 1. Orman Amenajmanı ve Hasılatını

Geliştirmek

1: Türlere ait büyüme ve artım modellerinin, yapay meşcereleri de dikkate alarak geliştirilmesi,
2: Maliyet etkin orman envanter yöntem lerinin geliştirilmesi,
3: Ormanların çok amaçlı planlanınası ve yönetimi için karar destek sistemlerinin geliştirilmesi,
4: Planlama ve uygulamada katılımcı
HEDEF 2.
ı:

Ağaçlandırma,

yaklaşımı etkinleştirecek

yöntemlerin geliştirilmesi.

Rehabilitasyon ve Bitkilendirme Tekniklerini

Restorasyon ve rehabilitasyon

çalışmalarının

geliştirilmesi ,
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da izleme ve

Geliştirmek

değerlendiıme

yöntemlerinin

.. ·.

-

2: Ekonomik restorasyon, rehabilitasyon ve ağaçlandınna tekniklerinin

geliştirilmesi,

3: Özel nitelikli (kumu), tuzlu topraklar, bataklık vs.) alanların bitkilendinne tekniklerinin
. ; _...

oluşturulması,

4: Rehabilitasyon ve ağaçlandıımaların sosyal ve ekonomik etki ve boyutunun belirlenmesi.

HEDEF 3. Havza Planlama, Orman Ekosistemi, Toprak Muhafaza, Erozyon Önleme ve Su
Üretimini Geliştirmek
1: Havza temelli planlama ve yönetim

esaslarının

ortaya konulması,

2: Su üretimine ve sürdüıülebilir yönetimine yönelik silvikültürel planlama, rehabilitasyon ve
ağaçlanduma tekniklerinin geliştirilmesi,
3: Orman toprağı, yetişme ortamı ve erozyon
yöntemlerinin geliştirilmesi,

sahalarının sınıflandırılına

ve

haritalandırılına

4: Orman ekasistemlerinde doğal dengenin ve madde döngülerinin araştırılması,
5: Farkh nitelikteki erozyon
yöntemlerinin geliştirilmesi, ·

sahaları

ile

çığ

ve heyelan

ve bitki örtüleri ile değişik
ilişkilerin su üretimi, verimi açısından belirlenmesi,

6-

Farklı yetişme ortamları

alanlarına

uygun rehabilitasyon

ormancılık uygulamaları arasındald

HEDEF 4. Fidan Üretim Tekniklerini Geliştirmek:

1: Ağaç türleri ve önem kazanan diğer otsu/odunsu bitkilerin (özellikle tıbbi ve aromatik bitkiler
vb.) yeni üretim tekniklerinin geliştirilmesi,
2:

Fidanlık çalışmalarında verimliliği

ve

başarıyı artırınaya

yönelik tekniklerin ortaya

konulması,

3: Fidan piyasaları ve pazarlarının temel bileşenlerinin, değişkenlerinin belirlenınesi pazarlama
stratejilerinin geliştirilmesi,
4: Amaca uygun kaliteli fidan üretimi, standardizasyonu ve
değişkenterin ortaya konması,

HEDEF 5. Genetik-Islah
1:

Kızılçam

2:

Kızılağaç

sertifıkasyonu

konulannda temel

Çalışmalarını Geliştirmek:

ve kavak başta olmak üzere öncelikli olabilecek türlerde ileri jenerasyon
çalışınalarına yönelik moleküler tekniklerin ortaya komnası,
ve diğer hızlı gelişen türlerin ıslahı

3: Tohum bahçesi yönetim tekniklerinin geliştirilmesi,
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ıslah

4: Kızılçarnda birinci jenerasyon döl denemelerinin tamamlanarak,
aktaracak süreç ve tekniklerin geliştirilmesi,
5:

Kızılçarnda tamamlanmış

6: Sahil

çamında

sonuçları

uygulamaya

ve yeni seleksiyonlarla 2. genatipik tohum bahçesi tesis edilmesi,

birinci jenerasyon döl denemelerinin kurulması,

7: Melezleıne ıslah yöntemi ile yeni kavak klonlarının geliştirilmesi,
8: Orman

ağaçlarında

biyotik ve abiyotik stres faktörlerine
çalışınalarının incelenmesi,

duyarlılık

üzerine alternatif ıslah

9: Biyo-teknolojik ıslah tekniklerini genetik ıslah çalışınalarında yaygın olarak kullanmak,
10: Genetik
incelemek,

çeşitliliğin korunmasına

yönelik

olası

gen

bankaları oluştuıma olanaklarını

ll: Endüstriyel plantasyonlarda kullanılabilecek ıslah edilmiş materyalleri belirlemek,

HEDEF 6.

Meşcere Bakımı

ve Gençleştirmesini Geliştirmek

1: Genç ıneşcere bakımlarını daha ekonomik hale getirecek teknik ve yöntemlerin
geliştirilmesi,

2: Orman fonksiyanlarına uygun bakım ve gençleştirme yöntemlerini belirlemek,
3: Silvikültürel müdahalelerin orman ekasistemine olan etkilerini araştırmak,
4:

Meşe türlerinin silvikültür tekniklerini geliştiımek,

5: Odun dışı orman ürünlerinin
tekniklerin geliştirilmesi.

doğal ortamlarında

etkin üretimine yönelik silvikültürel

HEDEF 7. Endüstriyel Plantasyon/arı Arttırmak
1: Endüstriyel plantasyonlara uygun tür ve yetişme ortamı özelliklerini belirlemek,
2: Endüstriyel plantasyonlarda ekonomik idare süresini tespit etmek,
3: Endüstriyel plantasyonlarda verimi en üst düzeyde artıracak gübreleme, sulama, herbisit
kullanımı, uygun dikim aralık mesafelerini belirlenmesi, aralama zamanı ve yönteminin seçimi
vb. konularını araştırmak,
4: Endüstriyel plantasyonlarda hasılat, üretim ve planlama esaslarını belirlemek,
5: Endüstriyel plantasyonlara yönelik entegre sektör analizleri yapmak
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3.1.3. TEMEL ARAŞTIRMA ALANI 3: ORMAN ÜRÜN VE HİZMETLERİNDEN
FAYDALANMAYA YÖNELİK ARAŞTIRMALARJN GELİŞTİRİLMESİ

HEDEF 1. Odun Dışı Orman' Ürünleri Üzerine Araştırmalar Yapmak
1: ODOÜ'nin ekonomik ve sosyal potansiyelini ortaya koymak,
2: ODOÜ'nin uygun envanter yöntemleri ile faydalanılan türlerin sürekliliğini izleme ve
değerlendirme gösterge usul ve esaslarını belirlenrnek
3: ODOÜ'hin doğal yayılış alanlarının rehabilitasyon, restorasyon ve yetiştirme teknikleri,
standardizasyonu, sertifikasyonu, pazarlanması ve ekonomisi konularına açıklık getirmek,
4: ODOÜ'lerin bitki türleri itibariyle ekolojik, etnobotanik ve kimyasal özelliklerini
belirleyerek katma değeri yüksek ürünlere dönüştürme yöntemlerini, süreçlerini geliştirmek,
5: ODOÜ ürünlerinin dağılışı, verimliliği ve farmakolojik özellikleri ile yetişme ortamı
özellikleri arasındaki ilişkileri belirlemek

HEDEF 2. Orman.Ekosistem Hizmetlerinin Potansiyeli ve Ekonomik Değerini Belirlemek
1: Ormanların rekreasyon, oksijen üretimi, sağlık, görsel, kültürel ve tarihsel
hizmetlerinin ekonomik boyutunu ortaya koymak,
2:

Onuanların

eka-turizm potansiyelini belirlemek ve ekonomiye

kazandırma

değeri

gibi

süreçlerini

geliştirmek,

3: Ekasistem hizmetlerinin kıyınet takdiri yöntemlerini ülke oımancılığına kazandırmak bu
değerlerin piyasa mekanizması veya kamu ekonomisi içerisinde arınancılığa etkilerini
araştıımak,

HEDEF 3. Odun Ürünlerinden Yararlanma Üzerine Araştırmalar Yapmak
1: Üretim, hasat maliyetlerini düşürecek yöntemler ile birim fiyat ve güncel ürün standatilarını
geliştiren uygulama ve teknikleri araştırmak, ,
2: Üretim kayıplarını en aza indirmeye yönelik yöntemleri geliştinnek,
3: Ürüne özel Pazar modelleri ile uygun pazarlama tekniklerini geliştirmek,
4: Dikili satış

uygulamalaı·ını

analiz etmek,

5: Yeşi! ekonomi kapsamında yenilikçi ürünlerin geliştirilmesine yönelik araştırmalar yapmak,
yeşil ekonomi anlayışının ormancılık sektörü üzerine etkilerini oıiaya koymak.

HEDEF 4.

Ormancılıkta

Sertifikasyon ve Ala·editasyon

Araştırmaları Artırmak
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Çalışmalarını Hızlandıracak

1: Ülkemizde uygulanan sertifıkalandırına uygulamalarının analizi ve yaygınlaştınlmasına
yönelik politikalar geliştirmek,
2: SOY kapsaınında ulusal sertifıkalandırına sisteminin kurulmasına yardımcı bilgileri Üretmek,

3.1.4. KURUMSAL KAPASİTENiN GELİŞTİRİLMESİ
HEDEF 1. İnsan Kaynaklarını Geliştirmek
1: Sürdürülebilir bir ormancılt k araştınna kapasitesi oluşturmak üzere olası araştırıcı yetiştiıme
(meslek öncesi ve içi), yönetme (seçim, yükseltme, motivasyon vb.) olanaklarını incelemek,

HEDEF 2. Yönetsel ve Fiziksel Kapasiteyi

Geliştirmek

1: Orınancılık araştırınalarına en uygun araştırma mekanlarını (bina, ofis,
kurumsal amaç ve _öncelikleri dikkate alarak ortaya koymak,

laboratuvaı·

vb)

2: Araştırma enstitüsü bünyesinde ve enstitüler arasında kaynak kullanımında etkinlik sağlayıcı
ekipman, araştırıcı, altyapı yönetim anlayışlaı·ını incelemek ve uygun politikalar geliştinnek,
3: Ülkede bugüne kadar uygulanan örgütsel yaklaşımı ve diğer ülkelerdeki annancılık araştııma
örgütlenınesini

inceleyerek, ülkeye özel bir araştırma yönetim modeli

geliştirmek,

HEDEF 3. Mali Kaynak Kapasitesini Geliştirmek
1: Oıman Genel Müdürlüğü ve bakanlık araştırma bütçeleri ile diğer kurumların araştırma
bütçelerini ormancılık araştırmalarında daha etkin kullanım olanaklaı·ını aıtaya koymak,
2: Her bir

Araştırma

kurması

Enstitüsü

Müdürlüğünün uluslararası

ve ortak araştırma yapmaya yönelik
genel ilkelere gitsin)

teşvik

bir

edilmesi

araştııma

kurumuyla

ortaklık

çalışmaların başlatılması.

(4.1.

4. MASTER PLANININ UYGULAMA ESASLARI

4.1. Genel İlkeler
Araştırma konularının

seçilmesi ve projelerin yürütülmesinde öncelikle OGM'nin 15.05.2013
tarih ve 36178555-01 0.07.01 / ı ı ı sayılı "Ormancılı k Araştımıa Enstitüsü Müdürlüklerinin
Araştırma Geliştiıme Faaliyetlerine ilişicin Çalışma Usul ve Esaslaı·ı" adlı talimatnameye uygun
haı·eket edilir. Bunun yanında aşağıdaki hususlaı·a da dikkat edilmelidir:
1: Araştırıcıların perfonnans ölçütlerini ulusal ve uluslararası kriteriere göre geliştirmek,
2: Uzman araştırıcı personelin stabilizasyonu için Enstitülerde uzman ve uzman
kadrolaı'l ihdas etmeye ilişkin çalışmaların yapılması,

yardımcısı

3: İş yükü analizi yapılarak norm kadro ve standart kadro çalışmalarını yeniden düzenlemek,
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4: Perfonnans kriterleri çerçevesinde araştırıcıların teşvik edilmesi,
5: Araştıncıların yabancı dil düzeylerini belirlenerek plan dönemi sonunda en az bir üst
seviyeye çıkarılmasının sağlanması,
6: Araştırmacıların SPSS, SAS veya MINITAB gibi istatistik paket
düzeyde kullanabilmesinin sağlanması,

programlarını

temel

7: Ulusal ve uluslararası işbirliği kapsamındaAr-Ge kültürünün ve uluslararası modülereğitim
sisteminin uygulanmasının gerçekleştirilmesi,
8:

Araştırıcıların

temel alanlar başta olmak üzere, lisansüstü eğitime teşvik edilmesi

9: Araştırıcılar için, proje destekleyicisi ulusal ve uluslararası kuruluşların proje süreçlerine
yönelik teorik ve özellikle uygulamalı eğitimierin düzenlenmesi,
ı 0: Ormancılık Ar-Ge

faaliyetlerine yönelik veri tabanının oluştuıulması,

ı ı: Araştırma Enstitüsü Müdürlüklerinin altyapılarının iyileştirilmesi,

daha etkin ve verimli bir

Merkezi Enstitünün kurulmasına yönelik çalışmalann yapılması,
ı2: Araştırma sonuçlarının

uygulamadaki etki analizlerinin belirlenmesi,

ı 3: Özel sektör, diğer kamu araştırma birimleri ile Ar-Ge birimleri arasındaki ilişkilerin
geliştirilmesi,

14: Akademisyen,

uygulamacı

ve

araştırıcıları

düzenli olarak bir araya getirerek

ormancılık

faaliyetlerine katılımcı yaklaşımların getirilmesi,
ıs: Araştırına laboratuvarlarını

etkinliğinin değerlendirilmesi

kapasite ve

ve uygun olaniann

akredite edilmesi,
ı 6: Araştırıcı lar, araştırma konularını, uygulamacı

öncelik veımek koşuluyla bu plandaki temel

birimlerin

araştırılınasını istediği

araştırma alanlarına uygun

konulara

seçerler.

17: Yeni alınacak projelerde, proje sonuçlarının en kısa sürede uygulamaya aktaı~ılması esastır.
Master Plan süresi boyunca alınacak her ı oyeni projeden 6'sının kısa (1-2 yıl), 3'ünün oıia
(3-5 yıl), ı tanesinin de uzun vadeli (6 yıl ve daha fazla) olması genel esas kabul edilecektir.
ı8:

Ülke genelinde konu temelli çalışan Enstitü Müdürlüklerinin araştırmalarında istisnalar kabul
edilebilir.
19:

Bütün

araştırma

yansıtılabilmesi

çalışmalarında

üretilen

için gerekli bütün disiplinler arası

bilginin

işbirliğine

ormancılık

uygulamalarına

önem verilecektir.

20: 2012 yılı sonu itibariyle, Orınancılık Araştırma Enstitülerinin tamamı için yapılan genel bir
değerlendinnede, "yürüyen proje sayısı/araştırmacı sayısı" oranının 0,67 civarında olduğu
belirtilmektedir.

Araştırma

Enstitüleri Müdürlükleri itibariyle bu oran, en geç 3

yıl

içerisinde

' ı 'e ulaştırılacaktır.
2 ı : Talep edilen konu, arazi

çalışmaları

ve çok kapsamlı olmayan ölçüm ve değerlendinneler
gerektirdiği değerlendirildiğinde, böyle konular "Diğer Çalışmalar" olarak, enstitü! erin çalışına
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programiarına alınacaktır. Geniş kapsamlı

bir arazi çalışması, istatistiki deneme deseni ve
değerlendirıne yöntemi uygulamayı gerektiren konular ise araştırma projesi olarak hazırlanarak
ilgili kurullara sunulacaktır.
gelen talebe sözlü ve yazılı cevabın en geç 2 ay içinde, inceleme
raporlarıyla geri dönüşün ise aynı yıl içinde sağlanması esastır.
22:

Uygulamacılardan

23: Diğer araştırma çalışmalarının toplam süresi 3 yılı geçemez. Bu çalışmalann sayısı her bir
enstitü için, enstitü tarafından yürüyen araştırma projesi sayısının 1/3'ünden fazla olamaz.
Diğer araştırına çalışmaları amaç, gerekçe, materyal-yöntem, iş planı ve bütçeyi kapsayan bir
fonuatta hazırlanacak ve Enstitü Müdürlüğü Teknik Kurullarının onayına sunulacaktır . .

4.2. Bölgesel Öncelikierin Belirlenmesi
Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi, Ar-Ge ve bağlı Enstitü Müdürlüklerinin ortak hedefidir.
Temel araştırma alanlarındaki stratejik konular, bölgesel koşullara göre farklılıklar
taşıyacağından, her Enstitü Müdürlüğü tarafından ayrıca öncelik sırasına tabi tutulmalıdır.
Enstitüler önceliklendirme işleminde ilgi gruplarının katılımına fırsat verıneli ve metodik bir
yaklaşımı uygulamalıdır.

4.3. Araştırma Projelel'inin Programa Alınması
Enstitü Müdürlüklerinin programiarına alacağı projelerin belirlenmesinde diğer bir kıstas da
proje süresidir. Araştırma projeleri; Kısa Vadeli (l-2 yıl), Orta Vadeli (3-5 yıl) ve Uzun Vadeli
(>6 yıl) şeklinde sınıflandınlabilir. Enstitü müdürlüklerinin sadece kısa veya sadece uzun vadeli
projelere odaklanmak yerine, dengeli bir dağılımı hedef almaları, yöneldikleri zaman
dilimlerinin mantıklı bir açıklamaya dayanınasına özel önem verıneleri gereklidir.

4.4. Araştırma Başmühendisliklerinin Plana Entegrasyon u
Enstitü Müdürlüklerindeki araştırma başmühendislikleri uzmanlık alanlarını öncelikli konulara
yönlendirecekler ve disiplinler arası çalışınalara uyum sağlayacaklardır. Öncelikli konular
disiplinleri referans almakla birlikte Başınühendisliklerin öncelikli konularla ilgili başta
disiplinler arası projeler olmak üzere kendisini ilgilendiren konularda projeler yüıütecektir.
5. İZLEME VE DEGERLENDİRME
Master plan misyon, vizyon ve araştırma alanlarına uygun bir araştırma uygulamasının
gerçekleşip gerçekleşmediği, 2016 yılı sonunda hazırlanacak bir izleme raporu ile oıiaya
konulacaktır. İzleme çalışınası Dış İlişkiler Eğitim ve Araştırma Dairesi 'nin koordinasyonunda
gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda hazırlanacak izleme raporu 2017 Çalışına grubunda tüm
araştırma enstitüsü müdürlükleriyle paylaşılacaktır.
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Master plan uygulamalarının değerlendirilmesi 2017 yılı sonunda ve OGM ile Bakanlık
Stratejik plan yenileme çalışmalarıyla paralel olarak yürütülecektir. Hazırlanan değerlendiıme
raporunun sonraki Araştırma Master planı hazırlık çalışınalannın temelini oluşturacak nitelikte
olmasına özel özen gösterilecektir. Bu kapsan1daki çalışmalar Dış İlişkiler Eğitim ve Araştırma
Dairesinin

eşgüdümünde

fırsatlarından

yürütülecek fakat

olabildiği

"bağımsız değerlendirme"

kadar

yararlanmaya çalışılacaktır.

Bununla birlikte, izleme değerlendirme kapsanıında yararlanılacak diğer ilkeler ile plan dönemi
uygulaınaları aşağıda sıralanmıştır.

1. Kurumsal kapasite geliştirilmesi, Dış İlişkiler Eğitim ve Araştınna Dairesi
Başkanlığının sorumluluğunda olacaktır. Başkanlık

gerekli tedbirleri alacak ve bu kapsamda
meslek içi
2. Bu Master

eğitimler, donanım temini
Planı

döneminde master

bu

hede:fın gerçekleşmesi

araştırmacılara

her türlü

desteği

için

(kurslar,

vs.) sağlayacaktır.
planının ürettiği çıktıları

somut olarak

algılayan,

motivasyonu artmış, maddi açıdan daha rahatlaınış, yabancı ·dil seviyesi yükselmiş,
istatistik programlarını kullanabilen, daha gençleşmiş ve dinamik bir araştırınacı
profiline ulaşılınış ol~caktır.
3. Dış İlişkiler Eğitim ve Araştınna Dairesi Başkanlığının belirlediği kriteriere göre her
araştırıcının performansı değerlendirilecek, başarılı

ve başarısız araştırıcı

4. Performans kriterlerine bakıla~ak plan dönemi sonunda, büyük
için önemli ve öncelikli konular projefendiriliyor olacaktır.

ayrılacaktır.

çoğunlukla

uygulama

5. İhtiyaçlar dikkate alınarak kısa, orta ve uzun vadeli projeler dengeli bir biçimde
dağıtılacak, sonuçların olabildiği kadar hızlı uygulamaya aktarılması sağlanacaktır.
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