Annex – 03 Proposal/Öneri

SOYDER’s Proposal for development of PEFC National Standard for Turkey
SOYDER'in Türkiye için PEFC Ulusal Standardı Geliştirme Önerisi

Turkey's National PEFC governing body
(SOYDER) is starting the process of developing
the PEFC forest certification system, which will
include national standards for Sustainable Forest
Management (SFM).

Türkiye'nin Ulusal PEFC yönetim organı
(SOYDER), Sürdürülebilir Orman Yönetimi (SOY)
için ulusal standartları içerecek olan PEFC orman
sertifikasyon sisteminin geliştirilmesi sürecini
başlatıyor.

SOYDER that aims to certify forests and forest
resources in Turkey with a respectful approach that
takes into account gender equality, harmony with
nature, and human rights in a way that will provide
far-reaching sustainable benefits to the society
within the integrity of the ecosystem has prepared
the standard proposal by making use of PanEuropean criteria and indicators that were
determined at Forest European for the Sustainable
Forest Management (SFM).

Orman ve orman kaynaklarını ekosistem bütünlüğü
içinde topluma çok yönlü sürdürülebilir faydalar
sağlayacak şekilde cinsiyet eşitliğini, doğa ile
uyumu ve insan haklarını da dikkate alan saygılı bir
anlayışla Türkiye’deki ormanları sertifikandırmayı
hedefleyen SOYDER, Forest Europe’da getirilen
sürdürülebilir orman yönetimi (SOY) için PanAvrupa kriterleri ve göstergelerinden yaralanarak
bu standardın teklifini hazırlamıştır.

The national SFM standard will be in compliance
with the PEFC meta-standard PEFC 1003:2018
and the existing legal framework for forest
management in that country. The scope of the
standard is only for forest and forest lands. Trees
other than forests and forest plantations are not
considered as part of this standard.

Ulusal SOY standardı, PEFC meta standardı
PEFC 1003:2018 ve anılan ülkedeki orman
yönetimiyle ilgili mevcut yasal çerçeve ile uyumlu
olacaktır. Standardın kapsamı sadece orman ve
orman arazileri içindir. Ormanlar ve orman
plantasyonları dışındaki ağaçlar bu standardın bir
parçası olarak değerlendirilmemiştir.

This standard recommendation applies to national
certification. Forest managers are responsible for
ensuring full compliance with the forest
management standard in certified forest areas.

Bu standart önerisi, ulusal sertifikasyon için
geçerlidir. Orman yöneticileri, sertifikalı orman
alanlarında orman yönetim standardına tam uyumu
sağlamaktan sorumludur.

When a risk assessment is made regarding the
factors that may prevent the achievement of the
baseline targets during the implementation of the
standard, regional and global climate change and
drought can be considered. In addition, economic
problems and mass migration activities can also
affect the management of forest areas. However,
in line with the objectives of the program, no
negative effects are expected as a result of the
implementation.

Standardın uygulanması sırasında temel hedeflere
ulaşılmasını engelleyebilecek faktörlere ilişkin bir
risk değerlendirmesi yapıldığında, bölgesel ve
küresel iklim değişikliği ve kuraklık göz önünde
bulundurulabilir. Ayrıca ekonomik sorunlar ve
kitlesel göç faaliyetleri de orman alanlarının
yönetimini etkileyebilmektedir. Ancak programın
amaçları doğrultusunda uygulama sonucunda
herhangi bir olumsuz etki beklenmemektedir.
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Ulusal standardın benimsenmesi
aşamalara göre gerçekleştirilecektir:
Adoption of the national standard will be carried out
according to the following stages:
• Determination of stakeholder list
• Disclosure of the process to the public
• Invite stakeholders to be involved in the
process
• Determining the composition of the working
group
• Organizing workshops for discussion on the
proposed draft standard for SFM
• Reviewing and revising the opinions and
suggestions received about the content of the
draft standard for SFM by the working group
(60 days)
• Working group review (30 days) of new
opinions and proposals on the revised draft
standard for SFM
• Agreeing on the content of the SFM standard
developed by the working group
• Acceptance of SFM standard by SOYDER

•
•
•
•
•
•

•

•
•

aşağıdaki

Paydaş listesinin belirlenmesi
Sürecin kamuoyuna duyurulması
Paydaşların sürece dahil olmaları için
davet edilmesi
Çalışma grubunun kompozisyonunun
belirlenmesi
SOY için önerilen taslak standart hakkında
tartışma için çalıştayların düzenlenmesi
SOY için taslak standardın içeriği hakkında
alınan görüş ve önerilerin çalışma
grubunca gözden geçirilerek revize
edilmesi (60 gün)
SOY için revize edilen taslak standardı
hakkındaki yeni görüş ve önerilerin
çalışma
grubunca
tekrar
gözden
geçirilmesi (30 gün)
Çalışma grubu tarafından geliştirilen SOY
standardının içeriği üzerinde mutabakat
sağlanması
SOYDER tarafından SOY standardının
kabulü

For information on the content of the standard
setting procedures document or processes, feel
free to contact:

Standart belirleme prosedürleri belgesinin içeriği
veya süreçle ilgili konular ile ilgili bilgi almak için
temas kurmaktan çekinmeyin:

E-posta: info@pefcturkiye.org

E-posta: info@pefcturkiye.org
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