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nsanoğlu var olduğu günden itibaren yaşadığı çevreyi tanımaya, burayı sahiplenmeye, kendine ait çevreyi bir takım şekil ve
resimlerle anlatmaya çalışmıştır. Yazının bulunmasından sonra şekiller ve çizimler yerlerini yazılı resim ve şekillere bırakmıştır.
Tarihin akışı içerisinde topluluklar verimli
toprakları keşfedip buralarda yaşamaya başlayınca, bu toprakları sahiplenmişler, sahip
oldukları bu yerleri de belgelendirme çabasına girmişlerdir. İşte ilk haritacılık örnekleri
bu mülkiyet kavramının ve bunun belgelerinin oluşmasıyla ortaya çıkmıştır (Özağaç,
2006).
İnsan, içinde yaşadığı ve bir parçasını oluşturduğu doğadan yararlanmak, onun zarar ve tehlikelerinden korunmak ve ona egemen olmak
için sürekli bir çaba içerisinde olmuştur. Uygarlık tarihinin hemen başında karşımıza çıkan
haritalar; yeryüzünün dar ya da geniş bir bölümünün coğrafi, jeolojik ve politik özelliklerini,
bir ölçeğe bağlı kalarak gösteren belgelerdir.
Değişik bir gözle bakıldığında, insanoğlunun
mülk edinme ve hükümran olma duygularının
yansıdığı yazılı belgelerdir (HGK, 2014).
Haritacılık biliminin ortaya çıkmasına neden
olan ve günümüze kadar sürekli gelişmesini
sağlayan iki temel unsurdan birisinin sahip
olma (mülk edinme), diğerinin ise kendisi dışında gelen insan kaynaklı tehditler ile doğal
afetlere karşı mücadele etme (savunma) düşüncesinin sonucudur.
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Dünya nüfusunun artması, verimli topraklara
göçün başlaması, bu toprakların paylaşımında kavgalara, savaşlara neden olmuş, çevreyi
tanıma, sahiplenme amaçlı harita belgelerinin
yanında, saldırı ve savunma amaçlı haritalar da
üretilmeye başlanmıştır. XV. yüzyılda başlayan
keşiflerden sonra dünya haritasının ilk örnekleri XVI. yüzyılda ortaya çıkmış ve bu yüzyıldan
sonra başlayan sömürgecilik hareketleri ile denizlere egemen olma düşüncesi sonucunda haritaların önemi daha da artmıştır. Dünya savaşlarının XX. yüzyılda bitmesi, ardından soğuk
savaş dönemine girilmesi ve bu sürecin sonunda
başlayan teknolojik savaşlar, teknolojideki hızlı
gelişme, etkisini her alanda olduğu gibi haritacılık alanında da kendini göstermiş, haritacılıkta da günün koşullarına uygun kavramlar ve
ürünler ortaya çıkmıştır. 1980’li yıllara kadar
gündemdeki kâğıt harita kavramı yerini, sayısal
harita, coğrafi bilgi sistemi ve internet haritacılığı gibi kavramlara bırakmıştır (Özağaç, 2006).
Türkiye’de harita hizmetleri, kalkınma ve savunma amaçlarına yönelik tüm yatırım ve mühendislik hizmetlerinin altyapısını oluşturmaktadır. Tapu
sicil düzeninin kurulmasında ve mülkiyet hakları
konusunda harita kadastro verileri ne kadar önemliyse, diğer taraftan orman, tarım, mera alanlarının planlanması, kentleşme ve imar planlarının
yapımı, çevre düzenlemeleri, turizm ve kıyıların
planlanması, enerji nakil hatları, karayolu, demir
yolu vb. teknik alt yapı tesislerinin planlanmasında da harita hizmetleri aynı derecede önemlidir.
Doğal kaynaklardan faydalanmak için de arazi
ve yüzeysel su alanları ile akarsuların konumsal
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verisine ihtiyaç duyulmaktadır. Enerji ve maden
kaynaklarının konumsal olarak belirlenmesi, kent
ve şehir bölge planları ile çevre düzeni planlarının
düzenlenmesi, arazi ve toprağa bağlı kaynakların
alansal dağılımı ve zamana bağlı olarak değişimi
ile bu alanlardan elde edilecek olan hasat ve ürün
miktarının tahmin edilmesinde de harita hizmetlerinden yararlanılmaktadır. Özetle yaşadığımız
dünyada konum bilgisi gerektiren her alanda harita hizmetlerine ihtiyaç duyulmaktadır.
Türk Silahlı Kuvvetleri ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü dışında kalan kurum ve
kuruluşlar özel yasalarında belirtilen amaçlar
doğrultusunda faaliyetlerini gerçekleştirebilmek için konularıyla ilgili haritalar üretebilmektedirler. Bu kurum ve kuruluşlar içerisinde
özellikle açık arazi koşullarında çalışan ormancılık, tarım, su, yol, alt yapı, maden arama
vb. çalışmalarını gerçekleştiren sektörler öncü
görevi görmüşlerdir. Özellikle ormancılık sektörünün, ülkemiz haritacılık hizmetlerinin hem
kullanımında hem de geliştirilmesinde oldukça
önemli bir yeri bulunmaktadır.
Ülke ormancılık çalışmaları iki temel harita
altlığı üzerinde yürütülmektedir. Bunlardan
birincisi orman kadastro haritası, diğeri ise
meşcere haritasıdır. Orman kadastro haritası;
ormanın sahibi, mülkiyet durumu ve sınırlarını
belirlerken, meşcere haritası ise ormancılık faaliyetleri ile ilgili tüm işlemlerin altlığını oluşturan grafik ve çok sayıda öznitelik bilgisini
içeren kapsamlı orman haritasıdır.
Bu makalede, meşcere haritası ve meşcere haritalarından türetilen diğer tematik orman haritalarının,
ormancılıktaki önemi ve kullanım yerleri kısaca
açıklandıktan sonra, ilk orman haritasının yapılması süreci ve harita üretiminin ormancılık ve haritacılık meslek disiplinlerine katkısı ele alınmıştır.
Orta Çağ’da ve Yeni Çağ’ın başlangıcında ormanlardan yapılan gelişigüzel ve düzensiz faydalanmalar ve meydana gelen orman tahripleri
ile 16. Yüzyıl’dan başlamak üzere, odun gereksinimi ile bunun karşılanması olanakları arasındaki açık sürekli olarak artmış ve bunun yanında
ormansızlaştırmaların doğurduğu doğal afetler
dayanılmaz bir hal almıştır (Eraslan, 1982).
İnsanoğlunun doğaya karşı sürdürdüğü bu mücadele ve yanlış müdahaleler sonucunda ormanlar
oldukça fazla tahrip olmuş ve büyük orman yıHKMO İSTANBUL ŞUBESİ ALAN 2020 KASIM

kımları meydana gelmiştir. Bu durum karşısında
ormanlardan yapılan faydalanmayı belirli bir düzen altına almak, toplumun ormanlar tarafından
üretilen mal hizmetlere olan gereksinimlerini
sürekli olarak karşılamanın çareleri aranmıştır.
Ormancılık faaliyetlerini, açık ve geniş alanlarda yapılan diğer çalışmalardan ayıran en önemli
özelliği uzun üretim süresine (20-200 yıl vb.)
ihtiyaç göstermesidir (Bugün dikilen bir meşe fidanının 200 yıl sonra hasat edilmesi gibi). Uzun
üretim sürelerini kullanan ormancılık disiplini,
ekonomik, ekolojik ve sosyokültürel değişimleri
de dikkate alacak şekilde, diğer tüm sektörlere
göre daha planlı ve ileri görüşlülüğe sahip olmak zorundadır. Ormancılığın bu kendine özgü
özelliği, ormancılık faaliyetlerinin uygulandığı
orman işletmelerinde, faydalanmanın nasıl düzenleneceği, bunların denetim ve kontrollerinin
nasıl yapılacağı ve bu ormanların sürekliliğinin
nasıl sağlanacağı sorularına yanıt aramaya başlamış ve bunların sonucunda orman amenajmanı
meslek disiplini doğmuştur.
Eraslan (1982) orman amenajmanını, bir orman işletmesini veya onun ayrıldığı alt işletme
ünitelerini, saptanan amaçlara göre planlamak,
planın uygulanmasını izlemek ve denetlemek,
belirli aralıklarla yapılan envanterle işletmede
meydana gelen değişmeleri ortaya koymak, işletmenin ekonomik sonucunu saptamak, buna
göre süresi biten planı yenilemek için gerekli
bilgileri veren planlayıcı ve denetleyici bir ormancılık bilim dalı olarak tanımlamaktadır.
Ormancılığın ve orman işletmesinin en önemli
görevlerinden birisi, orman ekosisteminin sürekliliğini sağlayacak şekilde toplumun orman ürün
ve hizmetlerine olan ihtiyaçlarını karşılamaktır.
Orman işletme amaçları ile koruma hedefleri
doğrultusunda orman ekosisteminin sürekliliğini sağlayacak şekilde ormanların yönetilmesi
için, ülkemiz ormancılık örgüt yapısı alansal
açıdan, bölge müdürlüğü, işletme müdürlüğü ve
işletme şefliği olarak idari bölümlere ayrılmıştır.
Bu kapsamda, Eylül 2020 yılı itibariyle ormancılık idari yapısı alan bazlı olarak 28 Orman Bölge
Müdürlüğü, 263 Orman İşletme Müdürlüğü ve
2140 Orman İşletme Şefliğinden oluşmaktadır.
Ülkemizde Orman İşletme Şefliği aynı zamanda
“orman planlama ünitesi” olarak kabul edilmektedir. İşletme Şefliği’nin içerisinde yer alan özel
orman alanları ile özel ağaçlandırma alanları da
alt planlama ünitesi olarak ayrı planlarla işletil\ 52

mekte ve yönetilmektedir. Plan ünitesi; ormancılıkta idari ve teknik iş bütünlüğü sağlamak
üzere, doğal, coğrafi sınırlara dayanılarak ayrılmış en çok bir işletme şefliği alanını kapsayan
planlama birimidir. Orman İşletme Şeflikleri
(Planlama üniteleri) ile tüm alt planlama ünitelerinin amenajman planına göre işletilmesi ve bu
planının ayrılmaz parçası olan meşcere haritasının düzenlenmesi zorunludur.
Orman amenajman bilim dalının görevlerini yerine getirmenin temel koşullarından birisi, ormanın konumsal durumunu ortaya koyan ve alana
ilişkin çok sayıda öz nitelik bilgisini de içeren bir
orman haritasının düzenlenmesidir. Orman işletmesi ya da onun ayrıldığı plan ünitesinde; ağaç
türü karışımı, gelişim çağı, kapalılık, büyüme
ya da kuruluş şekli gibi özellikleri bakımından,
çevresindeki ormanlardan farklılık gösteren bu
orman alanına/parçasına meşcere adı verilmektedir. Aynı planlama ünitesinde benzer özelliklere
sahip meşcereler ortak sembol ve rumuzlar kullanılarak harita üzerinde gösterildiğinde ise buna
meşcere tipi adı verilir. Planlama ünitesindeki,
tüm orman alanlarına ait meşcere tiplerinin konumsal bilgilerinin harita ortamına aktarılmasıyla elde edilen haritaya ise meşcere haritası denilmektedir. Plan ünitesindeki ormansız alanlar ile
yüzeysel su alanları da meşcere haritası üzerinde
alan olarak belirlenmekte ve sembolleri meşcere
haritasında gösterilmektedir.
Ülkemizde plan üniteleri günümüzde yaklaşık
5000-10.000 ha büyüklüğünde olup, bu alanların, meşcere kurma, bakım, gençleştirme gibi
çeşitli teknik işlerin yapılacağı yerleri belirlemek ve belli başlı tehlikelere karşı koruma önlemleri almak, ormanda bir koruma ve emniyet
sistemi meydana getirmek için daha küçük bölümlere ayrılması gerekmektedir. Ayrıca elde
edilen orman ürünlerinin ormandan kolayca
çıkarılmasını sağlayacak yol ağı şebekesini
kurmak, konumsal verileri kontrol etmek ve
karşılaştırmak, işletme, kontrol, denetim ve teftiş işlerini kolaylaştırmak için de alanın daha
makul büyüklüklere bölünmesi gerekmektedir. Bu amaçla, plan ünitesinde; dere, sırt,
boyun ve tepe gibi doğal; yol, yangın emniyet
şeridi gibi suni hatlara dayanılarak sabit sınırlı
alanlar oluşturulmakta ve bunlara bölme, aynı
bölme içerisinde farklı fonksiyon, yetişme ortamı veya meşcere tipi alanlarının bulunması
hâlinde bölmelerin ayrıldığı alt birimlere de
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bölmecik adı verilmektedir. Bölme, bölmecik
ve meşcere tiplerinin oluşturulmasını sağlayan
doğal ve yapay hatlar ile gerekli görülecek diğer ayrıntılar ve kesinleşmiş orman kadastro
sınırlarından yararlanarak, plan ünitesi iç taksimat düzeninin, meşcere haritasına işlenmesi
gerçekleştirilmektedir. İç ayırım düzenini de
gösteren meşcere haritasının üzerine bölme
ve bölmecik numaraları da işlenerek, tüm ormancılık uygulamaları, silvikültürel işlemler,
envanter, kayıt, hesap ve kontrol işlerinin tutulduğu işlem üniteleri elde edilmektedir.
Ülkemizde orman haritalarının üretme teknikleri, ormancılık ve harita üreten kurum ve kuruluşların organizasyon yapısındaki değişimlere ve
teknolojik yeniliklere bağlı olarak zaman içerisinde önemli değişiklikler göstermiştir. Meşcere
haritasının düzenlenmesi şekilleri ve yapımı, ilk
amenajman plan yapımından günümüze kadar zamana bağlı olarak aşağıda verilmeye çalışılmıştır.
Ülkemiz ormancılık çalışmalarında haritanın
önemini ve kullanım alanlarını ortaya koyarken ormancılık çalışmalarına özel, o günkü koşullarda en ileri bilimsel ve teknik yöntemler
kullanılarak üretilmiş olan Türkiye’nin ilk orman amenajman planı ve haritasının düzenlendiği tarih, ormancılık mesleği için aynı zamanda bir milat kabul edilmektedir. Kuruluş tarihi
1839 yılına dayanan ormancılık örgütünde, bu
çalışma ile planlı ormancılığa geçilmiştir.
Ormanların Usûl-i idâre-i Fenniyeleri Hakkında
Kânun (Orman Amenajman Kanunu- 24 Nisan
1917) ve Orman Amenajman Yönetmeliğinin
gerektirdiği işleri yapmak üzere Orman Genel
Müdürlüğüne bağlı ilk Amenajman Şube Müdürlüğü 1917 yılında kurulmuştur. Orman Amenajman heyetlerinin çekirdeğini oluşturmak üzere,
Avusturya’dan 1916 ve 1917 yıllarında beş kişiden oluşan orman amenajman mühendisi getirtilmiştir. Bu ekibe, birinci yıl iki ve ikinci yıl beş
olmak üzere 7 kişiden oluşan yerli ormancı katılmış ve böylece Avusturyalı ormancılık müşaviri Hermann Veith’in danışmanlığında Türk ormancılık tarihinin ilk orman amenajman heyeti
oluşturulmuştur. Heyet; Josef PİNSKER, Walter
KRAIBICH, Karl GAIGG, Gustav MICKLITZ
ve Franz STUMFOHL’dan oluşan Avusturya’lı
ekiple, Salih Sıtkı (EVREN), Bahaeddin, Sadullah (MALKOÇ), Mehmed Emin (GÖKYAR),
Ali Bekir ve orman mektebi araştırmacılarından
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Şekil 1. Avusturyalı ormancılık müşaviri Hermann Veith ile Orman Umum Müdürlerinden Tevfik Bey’in orman planlama ekiplerini Hendek’te ziyareti (Kaynak: Kutluk, 1948; Düzenleme, Şahin, 2020).

Esat Muhlis (OKSAL)’dan oluşmaktadır (Şekil
1). Amenajman Şube Müdürü Avadis Remzi
Efendi’de ekibin üyesi olmakla birlikte Hendek’teki arazi çalışmalarına doğrudan katılım
sağlamamıştır (Şahin ve diğ., 2018).
Ormanların Usûl-i idâre-i Fenniyeleri Hakkında
Kânun’un (Orman Amenajman Kanunu- 24 Nisan 1917) 2. maddesi; devlete ait koru ve baltalık ormanlarının işletilmesi için, mutlak surette
amenajman planlarının düzenlenmesini emretmektedir. Ülkenin ilk orman planlama ünitesi
olarak belirlenmiş olan Hendek Çamdağı Mustafa Şeref Bey Ormanı’nın amenajman planı ve
haritası, belirtilen kanun kapsamında, eş zamanlı olarak 1917 yılında kaleme alınmış olan Kanun’un uygulama talimatnamesi olan “Ormanların Muvakkat İşletme Planlarının Yapılmasına
Dair Amenajman Yönetmeliği” ne göre yapılmıştır (Anonim, 1917; Anonim, 1918).
Amenajmanı yapılmak üzere ayrılan devlet
ormanının, öncelikle 1916 yılında, tahdit ve
tefrik (sınırlama ve niteliklerine ayırma) işlemleri gerçekleştirilmiştir. Ormanın haritasıHKMO İSTANBUL ŞUBESİ ALAN 2020 KASIM

nın oluşturulması için; tahdit işleri yapılmış,
memleket nirengisi mevcut olmadığından bu
orman alanına özel müstakil bir nirengi sistemi kurulmuştur. Adapazarı-Hendek şosesi
üzerinde 2849,36 metre uzunluğunda bir baz
ölçülmüş (iki kez tekrarlı ölçüm yapılarak), bu
baz’a dayanılarak 1/10.000 ölçeğinde Hendek
Çamdağı Mustafa Şeref Bey Ormanı’nın nirengi ağ sistemi kurulmuştur (Anonim, 1918).
Başlangıç ve bitiş noktaları haricinde toplam 54
adet nirengi noktası ile tüm ormanın haritasının
ve iç taksimat düzeninin kurulması için gerekli
nirengi sistemi oluşturulmuştur (Şekil 2). Plan
ünitesinin dış sınırları belirlendikten sonra iç
taksimatın yapılmasına başlanmıştır. İç taksimatın oluşturulmasında doğal ve yapay hatlardan (özellikle sırtlar ve dereler) yararlanılmıştır. Ölçüm işlerinde, malzeme olarak Viyana’da
Starke ve Kammerer fabrikasında üretilmiş olan
mikroskop özellikli pusulalı takeometrik teodoliti (Schraubenmikroskop) ile çelik şerit metreler
kullanılmıştır (Anonim, 1918).
Meşcere haritası düzenlenirken, 1/10.000 ölçe\ 54

ğinde düzenlenmiş olan ana haritadan yararlanılarak 1/20.000 ölçekli meşcere haritası oluşturulmuştur. Nirengi ağ sisteminin başlangıç
koordinatı olarak Grenwich alınmış ve harita
üzerindeki koordinat dilimleri 500 metre aralıklarla geçirilmiştir. Meydana getirilmiş olan
nirengi ağ sisteminin üzerine, harita iç taksimatını oluşturan coğrafik semboller ve ayrıntılar
kısmen daire minkalesi, kısmen de Frommons’un
nakil âleti yardımıyla, saman kâğıdı üzerine aktarıldıktan sonra, iğneleme usulüyle taşınmıştır.

Kısaca özetlemek gerekirse, ülkenin ilk orman
planlama ünitesinin haritası, herhangi bir harita
altlığı olmadan, nirengi ağ sistemi kurularak,
öncelikle plan ünitesinin dış sınırı, daha sonra
iç taksimat düzeni ve en sonunda da bunların
üzerine meşcere sınırlarının aplike edilmesiyle
elde edilmiştir (Şekil 4).

Şekil 2. Hendek Mustafa Şeref Bey Ormanı nirengi ağ sistemine ait koordinatlar cetveli (Anonim, 1918).

Ormandaki sırt, dere ve yol gibi doğal hatlar
ile yapay hatlardan yararlanarak bölmeleri en
küçük 11,90 hektar, en büyük 237,40 hektar
olmak üzere büyüklüklere ayırmışlardır. Plan
ünitesindeki bölme sayısı 101 adet olarak belirlenmiştir. Bölmeler rakamlarla, bölmecikler ise
harflerle gösterilmiştir. Bölme ve bölmeciklerin
alanlarının ölçülmesi polar planimetresi yardımıyla yapılmıştır. Büyük bölmeler içerisinde
ağaç türü, karışım oranı ve kapalılık derecesi,
yaş sınıfı farklılıkları olanlar ayrı bir silvikültürel işlem ünitesi kabul edilerek birden fazla
bölmeciklere ayrılmışlardır (Şekil 3).

Şekil 3. Hendek Mustafa Şeref Bey Ormanı meşcere haritası
ve iç taksimatın bir bölümü (Anonim, 1918).
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Şekil 4. Hendek Çamdağı Mustafa Şeref Bey Ormanı Amenajman Planı ve haritası (Anonim, 1918) (Bu orijinal harita,
Dr. Abbas ŞAHİN ve Orman Mühendisi Uğur MEMİŞ
tarafından restore edilmiştir).

Ülkemizdeki ilk orman planlama ünitesinin,
orman amenajman çalışması ve harita üretimi
1917 yılında tamamlanmış, 1920-1940 yıllarını kapsayacak şekilde düzenlenmiş olan plan,
“Hendek Çamdağı Mustafa Şeref Bey Ormanı
Amenajman Planı” adıyla 25 Ocak 1918 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Kurtuluş savaşının başlaması, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurulması nedenlerinden dolayı
orman planlama çalışmalarına 1924 yılına kadar
ara verilmiştir. 1924 yılında, 1917 yılındaki ilk
orman amenajman kanununun benzer maddelerini içerecek şekilde, 504 Sayılı “Türkiye’de Mevcut Bilumum Ormanların Fenni Usulü İdare ve İşlemleri Hakkında Kanun” TBMM’den geçmiş ve
bununla birlikte orman planlama çalışmalarının
yasal altlığı yeniden oluşturulmuştur. 504 sayılı
kanuna ek olarak 1924 yılında ayrıca 526 sayılı kanun çıkarılmıştır. Kanunların uygulamada
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karşılığı olan orman amenajman yönetmelikleri
ve izahnameleri hazırlanmıştır. Koru ve baltalık ormanlarının orman amenajman planları ve
haritaları “Korular İçin Muvakkat İşletme Planı
Talimatnamesi (1924)”; “Baltalıklara Ait İşletme
Planı Talimatnamesi (1924)” ve “Keşif Raporları
İzahnamesi (1924)” esaslarına göre gerçekleştirilmiştir (Kutluk, 1948; Evcimen, 1978).
Orman planlama çalışmalarının yasal altlığı oluşturulduktan sonra, 1924 yılında iki orman amenajman heyeti kurulmuş ve bu heyetlerin başına
ilk planlama çalışmalarında yer alan Salih Sıtkı
(EVREN) ile Sadullah (MALKOÇ) atanmıştır
(Şekil 5). Kuruluşu gerçekleştirilen ilk iki planlama heyeti, ülkenin kuzeyindeki ormanları planlamak için Kocaeli ve güneyindeki ormanları
planlamak için ise Antalya illerinde konuşlandırılmıştır. Heyetler, 1 başkan, 2 mühendis ve 6 yardımcı mühendis olmak üzere 9 teknik elemandan
oluşmuştur. 1917 yılındaki yöntem ve esaslara
göre çalışmalarını yürütmüş olan orman amenajman heyetlerinin sayısı 1929 yılında dört, 1934’te
beş ve 1939 yılında ise altıya çıkarılmıştır. 1950
yılında heyet sayısı on bir ve 1953 yılında ise on
beşe yükseltilmiştir (TOD, 1945).

Şekil 5. Haritanın oluşturulması için arazideki yapılan
ölçüm işleri (sağdaki kişi 1 Nolu Heyet Başkanı Sadullah
MALKOÇ) (Kaynak: Şahin ve diğ, 2018; Fotoğraf, Sadullah Malkoç’un torunun çocuklarından alınmıştır).

Ülkedeki harita altlığının olmamasından
dolayı, amenajman heyetlerinin toplam iş
kapasitesinin çok büyük bir kısmı, planı yapılacak olan ünitenin, nirengi ağ sistemi ile
harita altlığı ve iç taksimatın oluşturulması
için kullanılmaktaydı. Bu nedenlerden dolayı
ancak yılda ortalama 100.000 hektara kadar
alanın planlanması ve haritasının oluşturulması gerçekleştirilebilmiştir. Bu tempo ile
Türkiye’deki bütün ormanların amenajman
planlarının tamamlanması işi uzun yıllar sürebileceği dikkate alınarak, daha hızlı sonuç
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veren esasların ve metotların kullanılması
yoluna gidilmiştir.

Şekil 6. Haritanın oluşturulması için arazideki yapılan
ölçüm işleri (öndeki kişi 1 Nolu Heyet Başkanı Sadullah
MALKOÇ) (Kaynak: Şahin ve diğ, 2018; Fotoğraf, Sadullah Malkoç’un torunun çocuklarından alınmıştır).

1937 yılında 3204 sayılı kanunla Orman
Umum Müdürlüğü kurulmuş ve yine aynı yıl
çıkarılan 3116 sayılı Orman Kanunu ile teşkilatlı ve sistemli teknik ormancılığın temeli
atılmıştır. Devlet ormanlarının sınırlanması
işine, 3116 sayılı Orman yasasındaki hükümlere dayanarak ilk defa 1937 yılında İstanbul
ve Ankara’da kurulan iki tahdit komisyonu ile
başlanmış ve 1940 yılında düzenlenen yönetmelik ile orman sınırlama ve tescil işi orman
teşkilatı tarafından düzenli olarak yürütülmeye başlanmıştır. Bu tarihe kadar üretilmiş olan
orman haritaları, nirengi ağ sistemi kurularak
çalışmış olmakla birlikte, orman teşkilatının
3116 sayılı Orman Kanunu yürürlüğü girinceye kadar kadastro görevi bulunmadığı için,
yapılan orman haritaları orman amenajmanı
çalışmaları ile orman faaliyetlerinin yapılmasına hizmet etmiştir. Bu amaçla üretilen
haritalar kadastral hüviyetlere sahip bulunmamaktadır.
Ülke ormanlarının tümünün planlı olarak işletilmesi amacıyla, planlama çalışmalarının hızlanması için 1941 yılında “Türkiye Ormanları
Amenajman Planlarının Sür’atIe İkmaline Dair
Talimatname” adı ile yeni bir yönetmelik çıkarılmıştır. 1941 tarihli bu yönetmeliğin 3 yıllık
uygulanmasından sonra, Türkiye’deki bütün
ormanların Amenajman Planlarının kısa bir
süre içerisinde tamamlanarak, işletmeye açılmasının mümkün olmayacağı anlaşılmıştır.
Bunun sonucunda planlama çalışmalarını hız\ 56

Şekil 7. Haritanın oluşturulması için arazideki yapılan ölçüm işleri (1 Nolu Heyet Başkanı Sadullah MALKOÇ) (Kaynak:
Şahin ve diğ, 2018; Fotoğraflar, Sadullah Malkoç’un torunun çocuklarından alınmıştır).

landıracak ve o oranda da az hassas olan metotları bir araya getiren 1944 tarihli “Birinci
Devre Amenajman İşleri Talimatnamesi” çıkarılmış ve planlama işleri “Orman Etüdleri ve
Amenajman İş Kılavuzu” esaslarına göre gerçekleştirilmiştir.
Birinci Devre Amenajman Planlarını düzenlemek üzere, Orman Genel Müdürlüğü Amenajman Şubesine bağlı “Etüd İşleri Heyetleri”
kurulmuştur. Etüd İşleri Heyeti’nin merkezden
gönderilen bir Amenajman Mühendisinin Başkanlığı altında, etüdlerin yapılacağı işletmelerdeki Bölgelerden tayin olunan 2-3 Orman Yüksek Mühendisi veya Mühendis Muavininden
oluşturulması kararlaştırılmıştır. Çok sayıda
heyet teşkil edebilmek için, Heyet Başkanı olarak, mevcut Amenajman Heyetlerinin Başkan
ve Mühendislerinden, ayrıca Orman Fakültesi
Asistanlarından ve Orman Okulu Öğretmenlerinden faydalanılmıştır. İlgili talimatname ve iş
kılavuzuna göre, heyetlerin iki yıllık yaz ve kış
çalışmalarının sonucunda, Türkiye’deki bütün
ormanların Birinci Devre Amenajman Planları 1946 yılında tamamlanmıştır (OUM, 1946;
Kutluk, 1948).
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I. Devre Amenajman Planlarının gerçekleştirilmesinde harita altlığı olarak, Millî Savunma
Bakanlığına bağlı Harita Genel Müdürlüğü
tarafından üretilen 1/200 000 ölçekli istikşafı
haritalardan yararlanılmıştır. 1/200.000 ölçekli
istikşafı memleket paftaları Maden Tetkik Arama Enstitüsü tarafından büyütülerek 1/100.000
ölçekli paftalara aktarılmış ve bu paftalardan
yararlanarak istikşafı orman haritaları üretilmiştir. Bölme kavramı yerine “havza” kullanılmıştır. Havzalardaki ormanlık ve ormansız
alanların ölçülmesi Nesler planimetresi ile üç
tekrarlı olarak yapılmış ve tekrarlı ölçülerin
ortalamaları alanların yüzölçümü olarak kabul
edilmiştir. Ayrıca karelaj yöntemiyle de kontroller yapılmıştır. Bu planlardan alınan verilere dayanarak Memleket Orman Envanteri yapılmış; Türkiye’nin orman varlığı, 10,5 Milyon
hektar olarak belirlenmiştir (Şekil 8). Böylece,
Türkiye’de ilk defa tüm ormanların aynı esas
ve yöntemlerle amenajman planlarının düzenlenmesi işi tamamlanmıştır. 1946 yılı sonu itibariyle ülke ormanlarının I. Devre Amenajman
Planları tamamlanmış ise de bu planların güvenilirliği yeterli bulunmamıştır.
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Şekil 8. I. Devre Amenajman İstikşaf Planlarına göre Türkiye orman varlığı haritası (OGM, 1954).

1945 yılından itibaren Devlet Orman İşletmeleri kurulmuş, Devlet orman işletmelerinin sayısının artması sonucu 1951 yılından itibaren
Orman Başmüdürlükleri kurulmaya başlanmış
ve devlet orman işletmeleri bu başmüdürlüklere
bağlanmıştır. 1948-1950 yılları arasında, Amenajman Heyetleri, yaz çalışmalarını işyeri olarak kendine ayrılan ormanlarda ve kış çalışmalarını da Ankara’da yapmışlardır. 1950 yılında
Orman Başmüdürlüklerinin kurulması üzerine,
Ankara merkezinde 4 adet Amenajman Heyeti
bırakılmış, diğerleri Orman Başmüdürlüklerine
dağıtılmıştır. 1/100.000 ölçekli İstikşafı Birinci
Devre Amenajman Planları (1944-1946) yılları arasında yapılan planların dışında, 1941 ve
1952 yılları arasında yapılan bütün planlara
Kat‘i Amenajman Planı adı verilmiştir.
İşletmeye açılacak veya çalışmakta bulunan ormanların odun varlıklarını ve alanlarını yaklaşık olarak belirleme işi İstikşaf Planlar ile belirlenirken, istikşaf sonucunda işletmeye açılması
öngörülen veya işletilen ormanların harita ve
planlarını düzenlemek, uygulanacak işletme
şekillerini, ağaç tür ve serveti ile yıllık verimlerini ayrıntılı incelemek ve hesaplamak işleri
ise Kat’i Amenajman Planları ve Haritaları ile
gerçekleştirilmiştir.
Ülkemizin 1/25.000 ölçekli topografik haritalarının tamamlanması amacıyla, Harita Genel
Müdürlüğü ile Orman Genel Müdürlüğü arasında 25.11.1949 tarihinde bir iş birliği protokolü yapılmıştır. Karşılıklı destek ve yardımları
içeren bu protokol sayesinde Orman Genel MüHKMO İSTANBUL ŞUBESİ ALAN 2020 KASIM

dürlüğü teknik personeli 1/25.000 ölçekli ülke
paftalarının üretilmesine katkı sağlarken, buna
karşılık olarak ise üretilmiş olan paftaların kullanımını elde etmiştir.
Orman Amenajman Planlarının Tanzimine ve Tatbikine Ait Talimatname 1952 yılında yürürlüğe
konmuş, Harita Genel Müdürlüğü tarafından elde
edilen 1/25.000 ölçekli topografik paftalardan yararlanarak Kat’i Amenajman Planları ve haritalarının düzenlenmesine devam edilmiştir (Şekil 9).
Millî Savunma Bakanlığına bağlı Harita Genel
Müdürlüğü tarafından üretilen 1/25.000 ölçekli
topografik paftaların altlık olarak kullanılması,
ormancılıkla ilgili harita işlerinin yapılmasını oldukça kolaylaştırmıştır. Planlama ünitesi olarak
havzanın yerini artık bölme almıştır. Bölme ve bölmeciklerin oluşturulmasında (iç taksimat) paftalar
altlık olarak kullanıldığından, ormanın nirengi ağ
sistemi için kullanılan zaman ormanın planlanması ile ilgili işlere aktarılmıştır. OUM (1954), 19241949 yılları arasındaki 26 yıl yıllık süre içerisinde,
1.716.000 hektar alanın planı yapılırken, 1/25.000
ölçekli topografik haritaların kullanılmaya başlandığı 1950 yılından 1953 yılı sonuna kadar dört
yıllık kısa bir zaman diliminde 1.663.000 hektar
orman alanının amenajman planları gerçekleştirilmiştir. Topografik paftaların altlık olarak kullanıldığı yeni sistemde, orman haritaları ve amenajman
planları çok daha kısa sürede, daha ucuz ve yüksek
doğruluk derecesiyle elde edilmiştir.
Bölme kavramı, ilk orman amenajman planından sonra ikinci defa Kat’i Amenajman Planlarında yerini almaya başlamıştır. Her bölme için\ 58

de bölmecikler tanımlanmıştır. 1/25000 ölçekli
paftaların yapıldığı tarihten sonra ormanlardan
açılan tarlalar ve değişen orman sınırları Bezart
pusulası ve Şerit metre ile Plançete esasına göre
tespit edilerek oluşturulan orman haritaları üzerine aktarılmıştır. Bu tür alanlar daha çok orman köylerine yakın alanlarda gerçekleşmiştir.
Memleket haritasındaki detaylar ile meşcere ve
arazi tiplerine ait sınırlar aydınger kâğıt üzerine
el ile çizilmiştir (Şahin ve diğ., 2018).

Şekil 9. 1/25.000 ölçekli topografik haritadan yararlanarak
üretilmiş olan Kat’i Amenajman Planı haritası (OGM, 1955)

Ülkemizin 1/25.000 ölçekli topografik haritalarının tamamlanması amacıyla, Harita
Genel Müdürlüğü ile Orman Genel Müdürlüğü arasında 1949 yılında imzalanan iş birliği
protokolü kapsamında, 1950 yılında Orman
Amenajman Harita Bürosu kurulmuştur.

Harita alımında iş beraberliğini temin edecek şekilde Yüksek Orman Mühendisleri ile
Harita Genel Müdürlüğü mensupları arasında Bolu’da 5 Mart-20 Nisan 1950 tarihleri
arasında uygulamalı eğitim yapılmış ve 1
Haziran 1950 tarihinden itibaren muntazam
memleket haritalarının alınmasında orman
mühendisleri bilfiil olarak çalışmaya başlamışlardır (OUM, 1954).

Şekil 10. 1/25000 ölçekli memleket paftalarının yapımında
çalışan orman mühendisleri (OUM, 1954).

Orman mühendisleri daha çok yüksek ve sarp
dağlık bölgeler ile ormanlık alanlarda, ellerindeki sınırlı imkanlarla, II., III., IV. derece
nirengi şebekesini kurmak, gerekli ölçümleri
yapmak ve fotogrametri kısımlarında çalışmış-

Şekil 12. Orman amenajman çalışmalarında siyah beyaz hava fotoğraflarının kullanımı (Kaynak: OGM arşiv).
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lardır. Yaklaşık 50 orman mühendisi 1/25.000
ölçekli memleket paftalarının tamamlandığı
1962 yılına kadar görevlerine devam etmişlerdir (OUM, 1954).
Ülkemizdeki 1/25.000 ölçekli memleket paftalarının 1949 yılı sonuna kadar % 27’si, 1953
yılı sonuna kadar da % 19’u Milli Savunma
Bakanlığına bağlı Harita Genel Müdürlüğü tarafından yapılırken, Orman Genel Müdürlüğü
Orman Harita Bürosu tarafından 1950-1953
yılları arasında memleket paftalarının % 7’si
yapılmıştır. Geriye kalan % 47’lik kısım 1962
yılına kadar tamamlanmış olup, toplamda Orman Harita Bürosu, 1/25.000 ölçekli memleket
paftalarının % 15’ini yapmıştır (OUM, 1954).

Şekil 11. Nirengi ağ sistemlerinin kuruluşunda çalışan
orman mühendisleri ve ekipler (OUM, 1954).

Devlet sivil kurumları içerisinde harita yapımı
konusunda öncü rol oynayan Orman Genel Müdürlüğü, bu iş birliği sonucunda memleket paftalarının tamamlanmasına çok önemli bir katkı
sunduğu gibi üretilen paftalardan yararlanarak
da ormancılık planlama ve uygulama faaliyetlerine önemli katkı sağlamıştır. Bu iş birliği
Orman mühendislerinin harita ve fotogrametri
konusunda uzmanlaşmasına da ayrıca imkân
sağlamıştır.
Orman Genel Müdürlüğü 1953 yılında, orman
amenajman çalışmalarını yeni bir yöntemle
yürütmeye başlamıştır. İlk defa 1953 yılında
Bolu’nun Aladağ suyu ormanında, hava fotoğrafları ile yersel metotların birleşmesinden
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doğan kombine envanter metotları kullanılmış,
deneme sahası sayılarının hesaplanması ile ormana dağıtılmasında matematik-istatistik yöntem kullanılmıştır. Kombine envanter metotları
olarak adlandırılan bu planlama tekniği, 1954
yılında Ankara merkezine bağlı 4 adet Amenajman Heyeti tarafından Kastamonu Orman
Başmüdürlüğü ormanlarında da uygulanarak
amenajman planları yapılmıştır.
1952 yılında yürürlüğe giren Amenajman Yönetmeliği, 1953 yılında pilot uygulaması yapılan planlama teknikleri başta olmak üzere, ülke
ormancılığının teknik gelişimine yetmediği
için 1955 yılında değiştirilmiştir. 27.6.1955 tarihinde yürürlüğe giren “Orman Amenajman
Planlarının Tanzimine ve Tatbikine Ait Talimatname” orman envanterine getirdiği (hava
fotoğrafları ve yersel ölçmelerin birlikte kullanılması ve matematik istatistiğe dayanan orman
envanteri) yenilikler ile Türkiye orman amenajmanında yepyeni bir çığır açmıştır. Ancak
yönetmeliğin yayın yılı 1955 olmakla birlikte,
gerekli teknik yönergelerin (Arazi, envanter ve
harita izahnameleri) hazırlanamaması ve hava
fotoğraflarının çekilememesi nedenleriyle uygulamaya ancak 1963 yılında geçilmiştir (Evcimen,1978; Eraslan, 1982).
Ülkemizde ormancılık ve diğer sektörler için
ülke çapında planlı kalkınma faaliyetleri 1963
yılında “Birinci 5 Yıllık Kalkınma Planı” ile
başlamıştır. Bu tarihten önce ormancılığımızda çok önemli iki kanun yürürlüğe konulmuş
olup, ormancılığımızda asıl sıçrama 27.6.1955
tarihinde çıkartılan ve 1973 yılına kadar uygulamada kalan “Orman Amenajman Planlarının
Tanzimine ve Tatbikine Ait Talimatname” ile
olmuştur (Asan, 2013).
1955 yılında çıkarılan amenajman yönetmeliği
dikkate alınarak 1963 yılından itibaren envanterde sistematik örnekleme yöntemleri kullanılmaya başlanmış, hava fotoğrafları ile yersel
ölçmeler kombine edilmiştir. Ülkemiz ormanlarının tamamı, 1963-1972 yılları arasındaki
10 yıllık dönemi kapsayan ilk iki kalkınma
planı sonunda bu yönetmeliğe göre standart
bir yapıya kavuşabildiği için, 1963 yılını, ormancılık sektöründe “Standart Kitlesel Sektör
Planlaması”nın başlangıç yılı olarak kabul etmek gerekmektedir. Çünkü orman envanterinde hava fotoğraflarının kullanılması, deneme
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Şekil 13. Orman amenajman çalışmalarında renkli hava fotoğraflarının kullanımı (OGM, 2010).

şeritleri yerine matematik istatistiğe bağlı örnekleme yöntemlerinin benimsenmesi, bonitet
tayininde bugün kullandığımız yaş ve hâkim
ağaçların üst boyunu endeks alan yöntemin
uygulanması, baltalıkların koruya dönüştürülmesi vb. gibi pek çok uygulamanın önü de bu
yönetmelik ile açılmıştır.
Orman Harita ve Fotogrametri Müdürlüğünde
1989-2008 yılları arasında analog hava kamerasıyla alınan fotoğraflar kullanılmıştır. 1991
yılından sonra ülkemiz ormancılığında renkli
kızılötesi hava fotoğrafları kullanılmaya başlanmıştır. 2009 yılından itibaren teknolojinin
gereği olarak dijital hava fotoğrafları kullanılarak meşçere taslağı üretimine geçilmiştir. Bu
tarihten itibaren 1/60000-1/45000 ölçekli sayısal renkli kızılötesi hava fotoğrafları da kullanılmaktadır (OGM, 2010).
Siyah-beyaz olarak bilinen pankromatik hava
fotoğraflarındaki ağaç türü ayrımında tepe yapısı ve siyah-beyaz arasındaki (gri) ton farkı esas
alınmaktadır. Gri tonların aynı ağaç türlerinde
bile; kapalılık, çağ sınıfı toprak türüne bağlı
olarak değişim göstermesi zor ve hatalı uygulamaları beraberinde getirmektedir. Kızılötesi fotoğraflarda renk tonları arasındaki fark oldukça
fazladır bu nedenle meşcere tipi tanıtımında bu
ton farklılıkları büyük kolaylık sağlar. Kızılötesi
renkli fotoğraflarda meşcere tipi ayrımı, bonitet
farkı hasta ve sağlıklı ağaçların tespiti çok iyi
yapılabilmektedir. Yapraklı ağaçlar kırmızı ve
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magenta tonları, iğne yapraklılarda ise kahverengi ve tonlarıdır. Hastalıklı ağaçlar mavimsi
yeşil renk almaktadır (OGM, 2010).
1955, 1973 ve 1991 yıllarında sıralı olarak birbirini takip ederek çıkarılmış olan üç ayrı amenajman yönetmeliği ve harita çizim izahnamesine göre, plan ünitesi ormanlarının haritasının
yapılmasında, Harita Genel Komutanlığı’ndan
sağlanan 1/25.000 ölçekli paftalardan yararlanılmıştır. Plan ünitesinin meşcere haritaları,
memleket paftalarından aydınger üzerine kopya edilerek çizilen harita altlık alınarak hazırlanmıştır. Bu harita üzerinde plan ünitesinin
sınırları çizildikten sonra; sırtlar, sulu ve kuru
dereler, yapay veya doğal göller, baraj, gölet ve
bunların kesişme hatları ile 1/25.000 ölçekli
paftalarda bulunan yollardan yararlanılarak
bölme sınırları oluşturulmaktadır. Bölmecik
sınırları da hem doğal hatlardan yararlanılarak
hem de meşcere tiplerinin yapı, tür, karışım şekli, kapalılık gibi değişkenlerine bağlı olarak sınırları belirlenmekte ve altlık olarak kullanılan
memleket paftalarından yararlanarak aydıngere geçirilmektedir. Son plan döneminden sonra
yapılan yollar da ayrıca bu haritaya aktarılarak
plan ünitesinin taslak haritası oluşturulmaktadır. Taslak haritaya meşcere tiplerinin ve açıklık alanların sınırları ile diğer coğrafi öğeler ve
ayrıntılar eklenerek meşcere haritasına son hali
verilmiş olur. Orman amenajman planının alan,
servet, artım gibi tüm değerleri, meşcere haritasının bölme ve bölmeciklerinin alansal verileri
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ile ilişkilendirilerek elde edilmektedir.
Çakır (2006) özellikle ekosistem amenajmanı
gibi çağdaş amenajman teknikleri kapsamında,
bugünün şartlarının yanı sıra ormanların zaman içindeki değişimleri ve konumsal yapılarına ait verilere de ihtiyaç duyulduğuna vurgu
yapmıştır. Gelecekteki planlamaya yön verecek
geçmişteki bilgilerin etkin kullanımının ancak günümüz bilgi teknolojilerinden Uzaktan
Algılama (UA) ve Coğrafi Bilgi Sistemlerinin
(CBS) birlikte kullanılmasıyla mümkün olacağını belirtmektedir.

Şekil 14. “Orman planlama çalışmalarında uydu görüntülerinin kullanımı” (Kaynak: www.google.com)

yersel yöntemlerle elde edilen meşcere hacim
ve hacim elemanlarının da bu görüntüler aracılığıyla yüksek doğruluk derecesiyle toplanabileceği öngörülmektedir.
Teknolojinin son yüzyılda inanılmaz bir gelişim göstermesi, haritacılık biliminde uydu ve
bilgisayar teknolojisinin ağırlık kazanması sonucunda sayısal haritalar çok yaygın bir şekilde
her alanda olduğu gibi ormancılık sektöründe de
yaygın olarak üretilmeye başlanmıştır. Orman
Genel Müdürlüğü klasik harita üretiminde olduğu gibi sayısal harita üretiminde de ülkemizdeki
sivil kamu kurum ve kuruluşları arasında öncü
rol üstlenmiştir. 1998 yılında Finlandiya ve Türkiye’nin iş birliği sonucunda, Karabük Orman
İşletme Müdürlüğü’nün Orman Amenajman
Planları ve haritaları, Orman Kaynakları Bilgi
Sistemi (Forest Resources Information Systems)
projesi kapsamında, 1999-2002 yılları arasında
coğrafi bilgi sistemi (CBS) yazılımı kullanılarak
gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında çalışan OGM Orman Amenajman Başmühendisliklerinde çalışan orman mühendisleri ile OGM
Harita ve Fotogrametri Müdürlüğü’nde çalışan
orman mühendislerinin özel ilgi ve gayretleriyle de sayısal harita üretimi yaygınlaşmaya başlamıştır. Ülkemizde kâğıt ortamında aydınger
üzerine elle çizilen meşcere haritalarının üretilmesine 2004 yılında son verilmiştir (Şekil 16).

Şekil 15. Uydu görüntüsünden yararlanarak arazi kullanım
tiplerinin belirlenmesi (OGM, 2010).

Orman amenajman çalışmalarında özellikle 2010 yılından sonra bazı plan ünitelerinde
uzaktan algılama verisi olarak uydu görüntüleri kullanılmıştır. Uydu görüntülerinin sınıflandırılmasıyla meşcere haritasının elde edilmesi konusunda istenilen sonuçlar henüz elde
edilememiştir. Ancak yine de hava fotoğraflarının işlevini görecek şekilde yararlanılmakta
ve CBS uygulamalarına altlık oluşturmaktadır.
Hyperspektral görüntülerin ucuzlaması, niteliklerinin daha da yükselmesi ve yaygınlaşmasıyla birlikte, gelecekte uydu görüntülerinin orman amenajman çalışmalarında çok daha fazla
kullanılacağı tahmin edilmektedir. Bugün için
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Şekil 16. Sayısal meşcere haritasının oluşturulması
(OGM, 2012a).

Başkent (1997) CBS teknolojisinin çok sayıda
analitik çözüm yöntemleri sağlayarak şimdiye
kadar imkânsız olan ve ormancılık çalışmalarının temelini oluşturan ormanın konumsal yapı\ 62

Şekil 17. Ormancılık harita çalışmalarında kullanılan altlık hava fotoğrafları (OGM, 2012b)

sını, özünde beslediği konumsal veri tabanı ile
inceleme ve değerlendirmeye imkân sağladığını belirtmektedir.
2004 yılından sonra orman amenajman planlarının meşcere haritaları sayısal olarak üretilmeye başlanmış diğer taraftan da kullanımda
olan meşcere haritaları sayısallaştırılarak ülke
bazında sayısal orman haritalarının veri tabanı oluşturulmaya başlanmıştır. Ayrıca, 2006
yılında fonksiyonel planlama sürecine uygun
olarak orman fonksiyonları ve işletme amaçları tablosu oluşturulmuş ve planlar fonksiyonlar dikkate alınarak yapılmaya başlanmıştır
(OGM,2006).
Ekosistem yaklaşımını, katılımcılığı ve fonksiyonel planlamayı esas alan “Ekosistem Tabanlı Fonksiyonel Orman Amenajman Yönetmeliği” 05.02.2008 tarihli 26778 sayılı Resmî
Gazetede yayınlanarak yürürlüğe konmuştur
(OGM, 2008a). Orman Amenajman Yönetmeliği kapsamında, amenajman planlarının harita
ölçeği 1/25.000’dir. Genel Müdürlükçe gerekli
görülen, değişik içerik ve bazlarda amenajman
planları yapılması halinde haritalar farklı ölçekte de yapılabilmektedir. Orman amenajman
harita ve yapım işlerinde amaca uygun ölçek ve
çözünürlükte uydu görüntüleri veya hava fotoğrafları kullanılmakta olup, hava fotoğrafı ölçeğinin en az 1/20.000, görüntünün ise en fazla
5 metre veya daha iyi çözünürlükte olabileceği
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belirtilmektedir.
2014 yılında yayınlanan 299 sayılı “Ekosistem Tabanlı Fonksiyonel Orman Amenajman Planlarının Düzenlenmesine Ait Usul ve Esaslar Tebliği”
ile amenajman planlarının ve haritalarının nasıl
yapılacağı ayrıntılarıyla açıklanmıştır. Tebliğ’in

“Amenajman Plan Haritaları Yapım İzahnamesi” başlığı altında, harita çiziminde veri tabanı
ve katman düzenleme, etiketlendirme, kullanılacak işaretler ve semboller gibi birçok ayrıntı yer almaktadır. Plan ünitesine ait sayısal
meşcere haritasının yapılmasında, altlık harita
olarak Harita Genel Komutanlığı’ndan sağlanan 1/25.000 ölçekli rektifikasyonu yapılmış
olan topografik paftalardan yararlanılmaktadır.
Önceki dönem amenajman plan haritasının raster ya da sayısal haritası, sayısal taslak orman
fonksiyon haritaları, uydu görüntüleri veya
hava fotoğrafları ile bunlardan üretilmiş sayısal
meşcere taslakları, tescilli mera sınırları, statülü alanların kuruluş raporları ve bunlara ait sayısal veriler, sayısal plan ünitesi dış sınırları,
askerî paftalara ait eşyükselti eğrileri (E00) ile
yersel olarak toplanan envanter verileri de meşcere haritalarının yapımında kullanılmaktadır.
Orman Amenajman Planları ve haritalarının
düzenlenmesi işleri, coğrafi bilgi sistemlerinin
(CBS) yaygınlaşması ve bilgisayar teknolojisinin gelişmesiyle birlikte daha kolay, hızlı ve neredeyse hatasız yapılır hale gelmiştir. Konumsal
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Şekil 18. Ormancılık planlama çalışmalarında konu bazlı tematik haritaların oluşturulması (OGM, 2012b).

olarak üretilen vektör veri ve öz nitelik bilgileri
kullanılarak, haritaya ilişkin değişkenlerin çok
sayıda ve değişik özelliklerine göre haritalarda
elde edilebilmektedir. Örneğin meşcere haritası
öz nitelik bilgilerinden, raster ve vektör verilerden yararlanarak plan ünitesinin ya da alt ünitelerin bakı, eğim, yükselti, ağaç tür dağılımı vb.
çok sayıda haritasını çok kısa sürede elde etmek
mümkün olabilmektedir (Şekil 18).
Orman yolları, ağaçlandırma, sel ve taşkın, otlatma planları, orman yangın risk haritaları gibi
ormancılıkta kullanılan konu bazlı tematik haritalar, 1/25 000 ölçekli meşcere haritaları alt-

lık olarak kullanılarak hazırlanırlar. Planlama
ünitesi olan Orman İşletme Şefliği’nin bölme
numaraları başta olmak üzere önemli ormancılık coğrafi öğeleri bu haritalara eklenmektedir
(Şekil 19).
Tüm uygarlık tarihi boyunca teknolojik gelişmelerin en hızlı biçimde etkilediği meslek gruplarından birisi de haritacılıktır. Özellikle bilgisayar,
yazılım ve iletişim teknolojisi alanlarındaki gelişmeler haritacılığın ölçme teknolojisini de hızla
etkilemiş ve yeni ölçme-değerlendirme aletlerinin üretilmesini ve kullanılmasını sağlamıştır.
Konumsal bilginin oldukça önem arz ettiği bilgi

Şekil 19. Ormancılık uygulama çalışmalarında konu bazlı tematik haritaların oluşturulması (Anonim, 2020).
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Şekil 20. Sayısal orman verilerine göre Türkiye orman varlığı haritası (OGM, 2009).

toplumlarında, sayısal harita ve sayısal coğrafi
bilginin ulusal ve uluslararası boyutta öneminin
gün geçtikçe arttığı görülmektedir.
Osmanlı İmparatorluğunun son dönemlerinde
özellikle 1916-1917 yıllarında Avusturyalı
ormancıların çok büyük katkılarıyla bilimsel ve teknik yönden çok güçlü bir ormancılık harita alt yapısı oluşturulmuştur. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla birlikte
orman amenajman çalışmalarının yapılması
için gerekli yasal altlıklar ve organizasyon
yapısı yeniden tesis edilmiştir. Orman Genel Müdürlüğü’ne bağlı Orman Amenajman
Başmühendislikleri ile Orman Harita ve Fotogrametri Müdürlüğü ülke ormancılığı ve
arazi kullanımları konusunda çalışan, ülkedeki diğer kurum ve kuruluşlara yönelik çok
kıymetli veri ve bilgiler üretmiştir. Ayrıca,
memleket paftalarının üretilmesi konusunda
da oldukça önemli katkılar sağlamıştır.
Ülkemizin harita konusunda çalışan kurumlarının temelinin 1909 yılında İstanbul’da kurulan
“Harita Komisyonu” ile oluşturulduğu ve ancak
2 Mayıs 1925 tarihinde Milli Savunma Bakanlığına bağlı Harita Genel Müdürlüğü kurulduğu bilinmektedir. Orman teşkilatında ise harita yapım
işinin 1916-1917 yıllarında yapılmaya başlanmış
olması, ormancılık çalışmalarında haritacılığın
ne kadar önemli olduğunun bir göstergesidir.
Doğal varlıklar ve orman ekosisteminin sürdürülebilir yönetimi açısından haritaların
güncel ve doğru üretimi, harita bilimindeki
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yenilikleri ve gelişmeleri yakından takip etmeyi ve uygulamayı zorunlu kılmaktadır. Bu
nedenle geçmişte olduğu gibi gelecekte de orman amenajmanı ve diğer ormancılık çalışmalarında konumsal veri tabanı ve haritalar her
zaman önemini korumaya devam edecektir.
Kurum ve kuruluşlar bu durumu dikkate alarak sürekli bir şekilde yenilikleri takip etmek
zorunda olacaklardır.
Orman Genel Müdürlüğü Marmara Ormancılık Araştırma
Enstitüsü Müdürlüğü- Maslak- İstanbul
Tel: 0212 262 77 09; e-posta: abbassahin@ogm.gov.tr;
abbassahin@yahoo.com
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