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SUNUŞ
Editörden
Türkiye Ormancılar Derneği olarak dördüncüsünü 15-16 Kasım 2017 tarihlerinde düzenlediğimiz Ulusal
Ormancılık Kongresi başarıyla sona erdi. Kongre ülkemizin orman fakültelerinden, araştırma kurumlarından,
özel sektörden ve meslektaşlarımızdan yoğun bir talep görmüş, 120’ye yakın bildiri başvurusu yapılmıştır.
Ülkemizin seçkin uzmanlarından oluşan Bilim Kurulu tarafından 85 bildiri sunuma kabul edilmiştir.
Bunlardan ikisi poster olarak sunulmuş; 83’ü de sözlü sunuma kabul edilerek programda yer almıştır. Son anda
kurumlarından izin verilmeyen 3 meslektaşımız kongreye katılamamış, bu nedenle kongrede toplam 80 bildiri
sunulmuş ve tartışılmıştır.
Toplam18 oturumda gerçekleştirilen sunumlar TOD Danışma Kurulu üyelerinin de yoğun ilgisi ile hararetli
bilimsel tartışmalara sahne olmuştur. Kongrenin ana teması olan İnsan Doğa Etkileşiminde Orman ve Ormancılık
çerçevesinde ülke ormancılığının her alanından hazırlanan bildiriler konularına göre gruplandırılmıştır. Aslında
üç gün olarak planlanan kongre, Danışma Kurulunun da Kongreden önce aynı mekânda toplanması ve otelden
üçüncü günü alamayışımız nedeniyle iki güne sıkıştırılmak zorunda kalınmış, bu nedenle paralel iki oturum
şeklinde planlanmıştır. Her iki salon da katılımcılar tarafından yoğun şekilde takip edilmiş, tartışmalar yapılmış
ve ülke ormancılığının sorunları ve geleceği üzerine beyin fırtınaları gerçekleştirilmiştir. Kongrede sunulan
bildiriler ve tartışmalara bu kitapla ormancılık kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Türkiye Ormancılar
Derneği kendi misyon ve vizyonuna yakışır şekilde ülke ormancılığının sorunlarını masaya yatırmış ve çözüm
önerileri geliştirilmesine aracılık etmiştir. Tek dileğimiz karar verici konumda olanların kongre sonuçlarından
yararlanmasıdır.
Kongrenin planlanması, hazırlıkları ve uygulanması aşamalarında yoğun destek ve katılımlarıyla Kongrenin
başarılı olmasında önemli katkıları olan başta TOD Genel Başkanı ve Kongre Onursal Başkanı Sayın Fevzi
Kaleli’ye, Kongre Başkanı ve aynı zamanda Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Tahsin Akalp ve Bilim Kurulu
üyelerine, Kongre Düzenleme Kurulu başkanı II. Başkan Sayın Nihat Öz ve Düzenleme Kurulu üyelerine,
Kongre Sekretaryasına, oturum başkanları ve raportörlerine, kongre sırasında her işe yüksünmeden koşan
öğrenci arkadaşlarıma ve bildiri sunan bilim insanları ve meslektaşlarıma en içten teşekkürlerimi ve sevgilerimi
sunmak en zevkli görev olarak bana düşer.
Bundan sonraki amacımız, Derneğimizi uluslararası platformda da tanıtmak hedefine yönelik olarak Uluslararası
Ormancılık Kongreleri düzenlemek ve bunu gelenekselleştirmek olacaktır.
											 Editör
Prof. Dr. Sezgin ÖZDEN
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TÜRKİYE ORMANCILAR DERNEĞİ
GENEL BAŞKANI VE KONGRE
ONURSAL BAŞKANI FEVZİ KALELİ’NİN
AÇILIŞ KONUŞMASI

Değerli katılımcılar
Derneğimiz tarafından düzenlenen IV. Ulusal Ormancılık Kongresi’ne hoşgeldiniz. Yönetim Kurulumuz adına
sizleri saygıyla selamlıyor, büyük çoğunluğumuz tarafından bilinmesine rağmen sizlere Derneğimizi kısaca
tanıtmak istiyorum.
Türkiye Ormancılar Derneği, 26 Aralık 1924 tarihinde, “Orman Mekteb-i Alisi Mezunları Cemiyeti” adıyla
İstanbul’da kurulmuş 1936 yılında Ankara’ya taşınmış Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki en eski, en köklü sivil
toplum örgütlerinden biridir.
Bu yapısı ile Derneğimiz Türkiye Mimar ve Mühendis Odaları Birliği (TMMOB)’nin kurulmasında öncülük
etmiş kurumlardandır. Derneğimiz 1930 yılında Türkiye ismini kullanma hakkını almış ve Bakanlar Kurulu
Kararı ile de 1951 tarihinde kamu yararına çalışan dernek statüsünü kazanmıştır.
Bugün “ODTÜ Ormanı”olarak anılan, Ankara’nın akciğeri “ATATÜRK ORMANI”nın tesisi için Derneğimizin
1957 yılındaki Genel Kurulunda karar alınmış, Türkiye Ormancılar Derneği bu ormanın kurulmasının her
aşamasında gerekli çalışmaları yürüten öncü kuruluş olmuştur.
Derneğimiz için Cumhuriyet tarihinin en eski ve en köklü bir Dernek olduğumuzu gururla belirtmek isterim.
En eski diyorum çünkü Derneğimiz Cumhuriyetin ilanından sonra kurulan ilk derneklerden birisidir.
En köklü diyorum çünkü 93 yıldır ülkemizde yaşanan siyasal çalkantılara ve baskılara rağmen ilkelerinden
ödün vermeden Ulu Çınar gibi dimdik ayakta kalarak yaşamını devam ettirmiştir. Aynı ilkeler doğrultusunda
yıllarca faaliyetlerini devam ettireceğine dair biz ormancılar olarak inancımız tamdır.
Zira Türkiye Ormancılar Derneği, Cumhuriyet devriminin kazanımlarını savunur. Atatürk devrim ve ilkelerine,
ulusun egemenliğine, ülkenin bağımsızlığı ve bölünmez bütünlüğüne yönelik her türlü iç ve dış tehdide karşı
koymayı Anayasada yazılı laik, demokratik ve sosyal hukuk devleti ilkelerini, emekten ve demokrasiden yana
her türlü çabayı desteklemeyi yurtseverliğin vazgeçilmez bir görevi olarak kabul etmiştir.
Bu temel ilkeler ışığında Derneğimiz bugüne kadar ülke ormancılığı ulusal çıkarlara, akla ve bilime uygun
olarak yeniden yapılandırılması, kamu yararı ilkesi doğrultusunda doğanın, çevrenin ve ormanların korunması
için yapılan her türlü çabayı desteklemiştir. Bundan sonra da aynı inançla destekleyecektir.
Derneğimizin belirtmeye çalıştığım politika, ilke ve amaçları doğrultusunda düzenlediğimiz VI. Ulusal
Ormancılık Kongresinin ana temasını İnsan-Doğa Etkileşiminde Orman ve Ormancılık olarak belirledik.
Siz konularında uzman değerli üyelerimizin ve konuklarımızın yapacakları sunumları ve bizlere aktaracakları
bilgileri önemsediğimizi belirtir Ulusal Ormancılık Kongresine teşrifleriniz için hepinize teşekkür ederim.
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İnsanoğlu; varoluşundan günümüze kadar, yaşamında önemli bir yere sahip olan ormanlarla etkileşim halinde
olmuş; beslenme, barınma ve korunma ihtiyaçlarını ormandan karşılamıştır. Binlerce yıldan buyana ihtiyaç
temelinde süregelen insan-doğa ilişkisi, son birkaç yüzyılda değişim geçirmeye başlamıştır. Artan nüfus baskısı
ve tüketim odaklı yaklaşımlar, insan-doğa ilişkisinin ihtiyaç boyutunun ötesine geçmesine neden olmuş,
ormanlar amaç dışı kullanım alanları ve rant merkezleri haline getirilmiştir.
İnsan-doğa ilişkileri son yıllarda daha da karmaşık hale gelmeye başlamış ve bir yandan tahribat artarken, diğer
yandan da koruyucu eylemler yoğunlaşmıştır. Küresel iklim değişimleri, kentleşme, uluslararası anlaşmalar ve
ulusal yaklaşımlarla giderek çeşitlenmeye ve daha da yoğunlaşmaya başlamıştır. Artan kentleşme ve nüfus artışı
doğal dengenin daha fazla bozulmasına, doğada oluşan türlerin çeşitlerinin ve alanlarının zarar görmesine yol
açmıştır.
Diğer yandan, ormancılık yönetiminde giderek güçlenen merkezi yapı, en üstten başlayarak alt kademelere
doğru yönetimlerin güçsüzleştirilmesine ve karar alma süreçlerinden uzaklaştırılmasına neden olmuştur.
Ormancılık etkinliklerini yürüten asıl birimler, karar almaktan çok merkezi birimlerin kararlarını uygulayan
kuruluşlar haline getirilmiştir. Böylelikle, orman kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi ve doğanın korunmasına
yönelik önlemlerin alınması daha da zorlaştırılmıştır.
Bu olumsuz yaklaşımlara karşın yönetimlerden beklenen toplumsal talep; ortak değerlerimiz olan ormanlardan
sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde yararlanılması ve doğal dengenin korunmasıdır. Bu noktada Türkiye
Ormancılar Derneğinin misyonu; Türkiye Ormanlarının sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde yönetilmesi,
korunması ve çalışanların liyakat esasına göre işlendirilmesi doğrultusunda öneriler geliştirmektir. Cumhuriyet’le
yaşıt bir demokratik kitle örgütü olan Türkiye Ormancılar Derneği bu yöndeki çalışmalarını yoğun şekilde
sürdürmektedir.
Cumhuriyet döneminde, 1937’de ilk Orman Kanununun çıkarılmasının 80. yıldönümü ve ormancılık eğitiminin
başlamasının160. yılı anısına düzenlenen bu kongrenin temel amacı; orman kaynaklarının sürdürülebilir
yönetimine ve ormancılık sorunlarına bir kez daha dikkat çekmektir. Böylece, “İnsan-Doğa Etkileşiminde Orman
ve Ormancılık” teması etrafında, geçmişten günümüze insan-doğa ilişkileri, yaklaşımları ve değişimleri, mevzuat,
yönetim, planlama, koruma, eğitim ve uluslararası ilişkiler gibi konularda bilgi üretilmesi ve bu bilgilerin toplumun
ilgili kesimleriyle paylaşılarak toplumsal bilince katkı sağlamak hedeflenmiştir.
Kongremize 120’ye yakın bildiri başvurusu yapılmıştır. Bilim Kurulu tarafından kabul edilen 84 bildiri
önümüzdeki iki gün boyunca sunulup tartışılacaktır.
Kongrenin düzenlenmesinde emeği geçen başta II. Başkanımız Nihat ÖZ olmak üzere Dernek Yönetim Kurulu
üyeleri, Kongre Düzenleme Kurulu üyeleri ile Derneğimiz çalışanlarına; Başta Kongre Başkanı Prof. Dr. Tahsin
AKALP olmak üzere tüm Bilim Kurulu üyelerine; kongreye katılım sağlayan tüm bilim insanlarına ve son
olarak kongrenin hatasız bir şekilde organize edilmesinde üstün çabaları ve özverili çalışmaları nedeniyle kongre
sekretaryasına ve onun başkanı aynı zamanda Yayın Kurulu Başkanımız ve 10 yıldır Orman ve Av Dergimizin
Editörlüğünü yapan Prof. Dr. Sezgin ÖZDEN’e sonsuz teşekkürlerimi sunarım.
Kongrenin sonuçlarının mesleğimize yararlı olmasını umar, tüm katılımcılara Derneğimiz adına saygılar sunarım.
15.11.2017
Belek /Antalya
AÇILIŞ KONUŞMALARI

Fevzi KALELİ
Genel Başkan
IV. ULUSAL ORMANCILIK KONGRESİ
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KONGRE BAŞKANI 			
PROF. DR. TAHSİN AKALP’İN
KONUŞMASI
Ulusal Ormancılık Kongresi Sayın Onursal Başkanı,
Orman Mühendisleri Odası Sayın Genel Başkanı,
Değerli Katılımcılar, Saygıdeğer Konuklar,
Hanımefendiler, Beyefendiler,
Türkiye Ormancılar Derneği tarafından düzenlenen IV. Ulusal Ormancılık Kongresine hoş geldiniz.
Sözlerime başlamadan önce, ormancılık mesleğine hizmet ederek ebediyete intikal etmiş olan her kademeden
meslektaşımızı saygı ve rahmetle anıyor, hayatta olanlara sağlıklı uzun ömürler diliyorum.
20. yüzyıla kadar, usulsüz faydalanmalar, doğal nedenler, savaşlar ve yangınlarla tahrip edilen orman alanları,
günümüzde hızlı nüfus artışı sonucunda ortaya çıkan, yeni yerleşim ve tarım alanları kazanma arzusu, her yıl
daha da artan ihtiyaçların karşılanması ve sanayileşme sonucu yeni sorunlarla karşı karşıya kalmış, bütün bu
gelişmeler ormanlardaki doğal dengenin bozulmasına neden olmuştur.
Artan nüfusun iyi yönetilememesi ve özellikle yerleşim alanlarında baskı unsuru haline gelmesi yanında tüketimi
özendiren yaklaşımlar, insan-doğa ilişkisinin ihtiyaç boyutunun ötesine geçmesine neden olmuş, ormanlar rant
merkezleri haline getirilmiştir.
Ormanların odun üretimi, toprak ve su koruma, halk sağlığı üzerinde olumlu etkiler yaratma gibi geleneksel
işlevlerine, rekreasyonel ve turistik talepleri karşılama, küresel iklim değişikliği ile mücadele, biyolojik
çeşitliliğin, doğanın ve çevrenin korunması gibi yeni işlevler eklenmekte ve bu işlevler toplumun önemli bir
kesimi tarafından daha fazla ilgi görmektedir.
Diğer yandan, çağımızın en önemli sorunlarından biri olan Küresel İklim Değişikliği, kuraklık ve su sorunları,
ormanların önemini daha da arttırmaktadır. Dünya nüfusunun % 40’nı barındıran 80 ülke şimdiden su sıkıntısı
çekmektedir. Orman ekosistemlerindeki bu büyük tahribat ve olumsuz gelişmeler tüm insanlığın yaşamsal
büyük bedeller ödemesine sebep olmaktadır.
Araştırmalar, önümüzdeki dönemlerde bu bedellerin daha da büyük bir hızla artmaya devam edeceğini ve
özellikle yoksul ülkelerde yaşayan milyonlarca insan için bu durumun daha büyük bir tehlike oluşturacağını
göstermektedir.
Ülkemiz ormanları da söz konusu olumsuzluklara bağlı ekolojik bozulmalardan etkilenmekte ve yeterli önlemler
alınmaması halinde etkilenmeye de devam edeceği düşünülmektedir.
Dünyada orman ürünleri endüstrisinde ortaya çıkan yapısal gelişmeler ve çevre ilişkileri de günümüzde
önemi giderek artan konulardan biridir. Artan orman ürünleri üretim ve talebi, Türkiye de bu alanda sağlanan
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endüstriyel gelişmeler; biyokütle, biyoenerji, biyoekonomi konularını daha da öne çıkarmış, orman ürünlerinde
pazar, uluslararası ilişkiler ve rekabet çok önemli hale gelmiştir.
Bütün dünyada ve özellikle Avrupa’da yükseköğretim sistemi ile ilgili geniş tabanlı çalışmalar yapılmaktadır.
Ülkemiz de bu çalışmaların bir parçası olarak ilgili süreçler içinde yer almaktadır.
Ülkemizdeki ilk orman kanununun yürürlüğe girişinin 80. ve ormancılık eğitiminin başlamasının 160. yılı
anısına düzenlenen bu kongrenin temel amacı; orman kaynaklarının sürdürülebilir yönetimine ve ormancılık
sorunlarına bir kez daha dikkat çekmektir.
Kongre iki gün sürecek olup bu iki gün içinde iki ayrı salonda toplam 18 oturumda 84 bildiri sunulacaktır.
Bildirilerin gerek sayı bakımından çokluğu gerekse konu çeşitliliği, Ulusal Kongrelerin ne denli ihtiyaç
haline geldiğini göstermektedir. Bu durum kanımızca ulusal kongrelerin akademik yükseltmelerde yeterince
önemsenmesi gerektiğine de işaret etmektedir.
Oturumlarda 4 veya 5 bildiri sunulacaktır. Bildiri sahiplerine verilen süre 15 dakika olup her oturumun sonunda
o oturumda sunulan bildiriler için 15 dakikalık tartışma süresi ayrılmıştır. Gerek bildiri sahiplerinden gerekse
oturum başkanlarından beklentimiz programa titizlikle uyulması ve herhangi bir aksamaya yer verilmemesidir.
Bu vesileyle bu kongrenin gerçekleşmesini sağlayan TOD Genel Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür
ederiz.
Düzenleme Komitesinde görev alan merkez ve şube yetkililerine aksaksız bir organizasyon için harcadıkları
çabalardan ötürü şükranlarımızı sunarız.
Kongrenin planlandığı şekilde gerçekleştirilmesi için titizlikle ve özveri ile görev yapan Kongre Sekretaryasına
teşekkürlerimizi sunarız.
Kongrenin ana tema ve konu başlıklarının belirlenmesi ve detaylandırılması için yoğun çaba harcayan ve
bildirilerin değerlendirmesini titizlikle yapan Bilim Kurulu üyelerine de teşekkürlerimizi sunarız.
Kongremiz, “İnsan-Doğa Etkileşiminde Orman ve Ormancılık” ana teması etrafında, geçmişten günümüze
insan-doğa ilişkileri, ormancılıkta popülist yaklaşımlar, eğitim ve işlendirme, mevzuat, kaynak yönetimi,
planlama, üretim, koruma ve uluslararası ilişkiler gibi konularda bilgi üretilmesini ve bu bilgilerin toplumun
ilgili kesimleriyle paylaşılarak toplumsal bilince katkı sağlanmasını hedeflemiştir. Bu hedefe hep birlikte
ulaşacağımıza olan inancımı ifade ederek,
Kongrenin başarılı geçmesini diler, hepinizi saygı ile selamlarım.
15.11.2017
Belek /Antalya
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Prof. Dr. Tahsin AKALP
Kongre Başkanı
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SONUÇ RAPORU

Türkiye Ormancılar Derneği tarafından 15-16 Kasım 2017 tarihlerinde Antalya–Belek’te düzenlenen IV.
Ulusal Ormancılık Kongresi planlandığı şekilde başarı ile gerçekleştirilmiştir.
25.12.2015 tarihinde Ankara’da yapılan toplantıda: 2017 yılı sonbaharında Dernekçe bir ulusal ormancılık
kongresi yapılmasının ilke olarak benimsenip kararlaştırılmasından sonra, IV. Ulusal Ormancılık Kongresi için
Bilim Kurulunca belirlenen ana tema ve konu başlıkları 04.05.2016 tarihinde bir yazı ile TOD Yönetim Kurulu
Başkanlığına bildirilmiştir.
13.05.2016 tarihli TOD Yönetim Kurulunca yapılması karar altına alınan kongre için birinci ve ikinci duyurular
ile yazım kuralları ve önemli tarihler belirlenmiş, kongrenin amacı, ana teması ve konu başlıkları ile her türlü
bilgi TOD Web sitesinde oluşturulan Kongre Sayfasında duyurulmuştur. Tüm bilgiler eş zamanlı olarak dernek
mensuplarına, konu ile ilgili kişi ve kurumlara iletilmiş ve e-posta adreslerine gönderilmiştir.
Birinci duyurudan sonra gönderilen bildiri özetlerinin gerek sayı bakımından fazlalığı gerekse konu çeşitliliği
dikkate alınarak TOD bilim kurulunda görevli; Prof. Dr. Tahsin Akalp, Prof. Dr. Ünal Akkemik, Prof. Dr.
İsmet Daşdemir, Prof. Dr. Altay Uğur Gül, Prof. Dr. Cantürk Gümüş ve Prof. Dr. K. Hüseyin Koç’un yanında,
Prof. Dr. İlçin Aslanboğa, Prof. Dr. Sezgin Ayan, Prof. Dr. Sedat Ayanoğlu, Prof. Dr. Selahattin Köse, Prof. Dr.
Mehmet Mısır, Prof. Dr. Ahmet Tolunay, Prof. Dr. Doğanay Tolunay ve Doç. Dr. Oğuz Çoban da bilim kurulu
üyesi olarak görev yapmaları kararlaştırılmış, böylece 14 üyeli Kongre Bilim Kurulu oluşturulmuştur. Ayrıca;
Kongre Sekretaryası: Prof. Dr. Sezgin Özden, Yrd. Doç. Dr. Üstüner Birben, Yrd. Doç. Dr. Hasan Tezcan
Yıldırım, Düzenleme Kurulu ise; Genel Merkez (Nihat Öz, Hüseyin Çetin, Kemal Kaya, Serkan Aykut,
Dursun Kepenek, A. Ozan Çekiç, M. Metin Avşaroğlu, A. Hüsrev Özkara, Sıtkı Eraydın), Batı Akdeniz
Şubesi (Prof. Dr. Tuncay Neyişçi, Akın Mızraklı, Mustafa Necati Baş) Marmara Şubesi (Doç. Dr. Coşkun
Köse, Yrd. Doç. Dr. Taner Okan) olarak oluşturulmuştur.
Cumhuriyet döneminde, 1937 yılında, ilk orman kanununun çıkarılmasının 80. yıldönümü ve ülkemizde
ormancılık eğitiminin başlanasının 160. yılı anısına düzenlenen kongrede kabul edilen 84 bildirinin programa
alınması kararlaştırılmıştır.
Kongre, Antalya’da Rixos Premium Belek Otelde, bu kongre için tahsis edilen Diamond 1 ve Diamond 2 isimli
iki salonda gerçekleştirilmiştir. Program kitapçığının basımı öncesi bildiri sahiplerinden bazıları toplantıya
katılamayacağını bildirmiş ve bu bildiriler programdan ve bu kitaptan çıkarılmıştır.
Programda 83 bildiri yer almıştır. Bu bildirilerden üçü sunulmamıştır. Kongre boyunca 80 bildiri sunulmuştur.
Sunulmayan bu bildiri ve bildiri sahipleri ile oturum numaraları aşağıda verilmiştir.
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SONUÇ RAPORU

Kongrede Sunulmayan Bildiriler:
1) Kızılağaç Odununun Lif Morfolojisi ve kağıt Özellikleri Üzerine Aralık Mesafenin Etkisi. (Tuğba Bozlar11. Oturum)
2) Doğu Karadeniz Bölgesinde Kızılağacın Yayılış Alanlarında İşletme Amacına Göre Aralık Mesafenin
Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar.(Vildane Gerçek- 13. Oturum)
3) Atık Lastiklerin Ormancılık Faaliyetlerinde Kullanımı. (Anıl Mercimek -18. Oturum)
Kongre sırasında zorunlu nedenlerle iki bildirinin yerleri değiştirilmiştir.
5. Oturumda 4. sıradaki bildiri (Dr. Nejat Çelik) 15. Oturumda 4. sırada,
15. Oturumda 4. sıradaki bildiri (Prof. Dr. Oktay Yıldız) ise 5. Oturumda 4. sırada sunulmuştur.
Oturum başkanlarının tamamı programda belirtilen oturumlarda görev yapmışlardır. Raportörlerden ise;
9. Oturumda Tuğba Bozlar yerine Doç. Dr. Ali Kavgacı,
14. Oturumda ise Dr. Erdal Özüdoğru yerine Doç. Dr. Mehmet Özalp raportör olarak görev yapmışlardır.
Kongre iki gün sürmüş olup bu iki gün içinde iki ayrı salonda toplam 18 oturumda 80 bildiri sunulmuştur.
Oturumlarda 4 veya 5 bildiri sunulmuştur. Bildiri sahiplerine 15 dakika süre verilmiş, her oturumun sonunda o
oturumda sunulan bildiriler için 15 dakikalık tartışma süresi ayrılmıştır.
Açılış oturumu Diamond I salonunda tek oturum olarak yapılmış, açılış oturumundan sonra iki ayrı salonda
yürütülen oturumlar eş zamanlı olarak sürdürülmüş, katılımcılara farklı salonlardaki bildiriler arasında seçim
yapma, izleme olanağı sunulmuştur.
Gerek bildiri sahipleri gerekse oturum başkanları programa titizlikle uymuşlar ve herhangi bir aksamaya yer
vermemişlerdir. Raportörler oturumlarına ait raporları kendilerine verilen formata uygun olarak düzenlemiş,
soru ve yanıtlarını titizlikle tespit etmişlerdir.
Kongre baştan sona planlandığı şekilde yürütülmüş, herhangi bir aksama söz konusu olmamıştır. Bunda hiç
şüphesiz ekip anlayışı ve özveri ile görev yapılmış olması etkili olmuştur.
Bildirilerin gerek sayı bakımından çokluğu gerekse konu çeşitliliği, Ulusal Kongrelere ne denli ihtiyaç olduğunu
göstermektedir. Ayrıca akademik yaşamın dışında, uygulamada görevli katılımcıların bildirilerinin ilgi ile
izlenmiş olması kongrenin başarısındaki bir başka boyut olmuştur.
SONUÇ RAPORU
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Kongrede sunulan bildiriler incelendiğinde, başlangıçta amaçlanan “İnsan-Doğa Etkileşiminde Orman ve
Ormancılık” ana teması etrafında, geçmişten günümüze insan-doğa ilişkileri, ormancılıkta popülist yaklaşımlar,
eğitim ve işlendirme, mevzuat, kaynak yönetimi, planlama, üretim, koruma ve uluslararası ilişkiler gibi konularda
bilgi üretilmesi ve bu bilginin toplumun ilgili kesimleriyle paylaşılarak toplumsal bilince katkı sağlanması
hedefine büyük oranda ulaşıldığı anlaşılmaktadır.
Kongrede sunulan bildirilerin, bildiri sahiplerine yöneltilen soru ve yanıtların eklenmesi ile basılması, üretilen
bilginin kalıcı olmasını sağlayacak, ülkemiz ormancılığına katkıda bulunulmuş olacaktır.
Bu vesileyle bu kongrenin gerçekleşmesini sağlayan TOD Genel Başkanı ve Kongre Onursal Başkanı Fevzi
Kaleli ile Yönetim Kurulu üyelerine,
Aksaksız bir organizasyon için harcadıkları çabalardan ötürü Düzenleme kurulunda görev alan merkez ve şube
yetkililerine,
Kongreyi planlayan ve planlandığı şekilde gerçekleştirilmesi için titizlikle ve özveri ile görev yapan Kongre
Sekretaryasına,
Kongrenin başlık ve ana temalarının belirlenmesi ve detaylandırılması için yoğun çaba harcayan ve bildirilerin
değerlendirmesini titizlikle yapan Bilim Kurulu üyelerine
Teşekkürlerimizi sunarız.
Prof. Dr. Tahsin AKALP
											Kongre Başkanı

x

IV. ULUSAL ORMANCILIK KONGRESİ

SONUÇ RAPORU

KURULLAR
Kongre Onursal Başkanı

Düzenleme Kurulu

Fevzi KALELİ
(TOD Genel Başkanı)

TOD Genel Merkezi
Nihat ÖZ
Hüseyin ÇETİN

Kongre Başkanı

Kemal KAYA

Tahsin AKALP (Prof. Dr.)
(Bilim Kurulu Başkanı)

Serkan AYKUT
Dursun KEPENEK
A. Ozan ÇEKİÇ

Bilim Kurulu

Tahsin AKALP (Prof. Dr.)

M. Metin AVŞAROĞLU

Ünal AKKEMİK (Prof. Dr.)

A. Hüsrev ÖZKARA

İlçin ASLANBOĞA (Prof. Dr.)
Sezgin AYAN (Prof. Dr. )

Sıtkı ERAYDIN

Sedat AYANOĞLU (Prof. Dr.)

TOD Batı Akdeniz Şubesi

İsmet DAŞDEMİR (Prof. Dr.)

Tuncay NEYİŞÇİ (Prof. Dr.)

Altay Uğur GÜL (Prof. Dr.)

Akın MIZRAKLI

Cantürk GÜMÜŞ (Prof. Dr.)

Mustafa Necati BAŞ

K. Hüseyin KOÇ (Prof. Dr.)
Selahattin KÖSE (Prof. Dr.)

TOD Marmara Şubesi

Mehmet MISIR (Prof. Dr.)

Coşkun KÖSE (Doç. Dr.)

Ahmet TOLUNAY (Prof. Dr.)
Doğanay TOLUNAY(Prof. Dr.)

Taner OKAN (Yrd. Doç. Dr.)

H. Oğuz ÇOBAN (Doç. Dr. )

Kongre Sekretaryası
Sezgin ÖZDEN (Prof. Dr.)
Üstüner BİRBEN (Yrd. Doç. Dr.)
Hasan Tezcan YILDIRIM (Yrd. Doç. Dr.)
kongre@ormancilardernegi.org
KURULLAR
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ÖZET
Değişim ve dönüşüm, doğal ve kültürel anlamda, ekosferimizin hızı sürekli artan en temel sürecidir. Kentler
kırsal kökenli insanın doğal yaşama ortamına dönüşürken, ağaç merkezli ormancılık anlayışı da yerini insan
merkezli ormancılık anlayışına bırakmaktadır. Kent ile kırsal ayırımı ortadan kalkarken doğa, kırsal ya da
orman kent içine monte edilerek melez (hibrit) kentler giderek yaygınlaşmaktadır. Bu çoklu dönüşüm orman
ve ormancılara çok yeni ve çok önemli fırsatlar ve sorumluluklar yüklemektedir.

Anahtar sözcükler: Melez kentler, insan odaklı ormancılık, nicel ve nitel ormancılık, orman kentler, nicel
ve nitel kentleşme

1.OTURUM
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1. GİRİŞ
İnsan, gezegen üzerinde görünmeye başladığı ilk gününden beri, ekosferin diğer canlı bileşenleri gibi, neslini
devam ettirebilme temel içgüdüsüyle, çevresine uyum sağlama çabasındadır. Çevresine uyum sağlayabilmek
için çevresini değiştirir, dönüştürür, ancak bu arada kendisi de değişir ve dönüşür. Ağaç kovuğundan başlayıp
gökdelenlere, klandan başlayıp milyonlarla ifade edilen nüfusa sahip metropollere dek uzanan konut ve kent
olgusu bu değişim ve dönüşüm sürecinin kaçınılamaz sonucudur.
Önceleri barınma ve korunma gibi ağırlıklı olarak biyolojik ihtiyaçların karşılanabilmesine yönelik olarak
gelişen konut ve kent kavramı daha sonraları sosyal, kültürel ve ekonomik ihtiyaçları da karşılamak zorunda
kalarak, içinde yaşayanlarla birlikte sürekli dönüşmüş ve dönüştürmüştür. Bugünün kentleri ve kentlileri bu
uzun sürmüş değişim ve dönüşüm sürecinin tanıkları ve emanetçileridir.
Dokuz bin yıl öncesinin sokaksız kenti Çatalhöyük’ün içinden otoban geçen kente, 1 metrekare yeşil alanı
olmayan 80 bin nüfuslu Perge antik kentinin yeşil alan talebinin giderek yükseldiği 2 milyon nüfuslu Antalya’ya
dönüşmüş (evrilmiş) olması bu olgunun yakın çevremizdeki tanıklarıdır.
İnsan hem biyolojik ve hem de kültürel değişime (evrim) sahip özgün bir canlı türüdür. Biyolojik değişim ve
dönüşüm göreceli olarak yavaş ilerlerken kültürel değişim ve dönüşümün hızı nerede ise geometrik olarak
artmaktadır. Kentsel ya da kırsal yaşanan sorunların hemen hepsinin kökeninde biyolojik/kültürel değişimdönüşüme ilişkin bu hız farkının etkilerini görmek olasıdır. Kentlerimizin biyolojik talebimizle uyumlu yeşil
alanlar bakımından giderek fakirleşmesine karşın, kültürel (ekonomik) talebimizle uyumlu ağır bir rant baskısı
altında kalmaları bu çelişkinin dışavurumudur. Bir başka ifadeyle, kentler ekolojik anlamda insan yaşamını
değil, kültürel anlamda ekonomiyi (rant) temel girdi alarak tasarlanmakta ve inşa edilmektedir.
Bu nedenle, günümüz koşullarında kentsel dönüşümün insanın biyolojik talepleri ile kültürel talepleri arsındaki
asimetrik ilişkiyi dengelemeye çalışan bir yapıda ele alınması gerekliliği vardır.
Günümüz ormanları ve ormancılığının temel hizmet alanı, her anlamda hızla kırsaldan kentsele kaymaktadır.
Geleneksel olarak ağaçlara odaklı orman ve ormancılık anlayışı yerini hızla insana odaklı orman ya da ormancılık
anlayışına bırakmış bulunmaktadır. Kentsel dönüşüm başlığı altında doğanın, kırsalın ya da ormanın kent
içine monte edilerek melez kentler yaratılmasında orman ve ormancılara önemli sorumluluklar ve görevler
düşmektedir. Bu, orman yöneticilerinin gecikmeden uyum sağlaması gereken çok önemli bir dönüşümdür.
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2. GEREKÇE
Son yarım yüzyıl, pek çok anlamda ve pek çok alanda hızlı değişimlerin, dönüşümlerin yaşandığı yıllar olmuştur.
Her değişim bir dönüşüme karşı gelir. Büyük, sağlam ve kaynakları sonsuz bir dünya tasarımından, küçük,
kırılgan ve kaynakları sınırlı (tüketilebilir) bir dünyada yaşamakta olduğumuz gerçeği ile, bu büyük, sağlam ve
kaynaklarının sonsuz olduğunu düşündüğümüz dünyanın güçlü, egemen türü olma kibrinden, sistemin sıradan
bir bileşeni olma alçak gönüllülüğüne geçişimiz gibi köklü değişimler bu yarım yüzyılda gerçekleşti. Gelişmişliği
ya da mutluluğu tüketim ile ölçen “Ekonomik Paradigma”dan gelişmişliği ya da mutluluğu kaynakların etkin
kullanımında (sürdürülebilirlik) gören “Ekolojik “Paradigma”ya, nesnelerden ilişkilere, yapılardan işlevlere,
kesinlikten belirsizliğe (esnekliğe), yarışmadan paylaşıma, indirgeyici yaklaşımdan bütüncül (sistemik) yaklaşıma
geçiş gibi yaşamsal dönüşümler de bu zaman dilimine sığdı. Mal (tomruk) üretim ormancılığı yerini hizmet
üretim ormancılığına, nicel kentleşme dönemi yerini nitel kentleşme dönemine bırakır, doğrudan insan-orman
ilişkisi giderek zayıflarken insanlık tarihinde ilk kez kentlerde yaşayanların sayısı kırsalda yaşayanların sayısını
bir kuşağa sığan bu kısacık dönemde aştı. Ağaç odaklı “nicel ormancılık” tan insan odaklı “nitel ormancılık” a
dönüşümde bu kısacık dönemde gerçekleşti.
Her şeyin değişirken dönüştüğü, dönüşürken değiştiği, aynı soruya birbirinden çok farklı doğru yanıtların
verilebildiği ve aynı soruna çok farklı doğru çözümlerin önerilebildiği ekoloji merkezli bir dönemden geçiyoruz.
Tüm bu değişim ve dönüşümler bütüncül (sistemik) bir yaklaşımla özümsenmeden orman, ormancılık, kent,
dönüşüm gibi kavramların anlaşılması olası değildir.
Dünyamız ya da evreni de kapsayacak biçimde tüm ekosfer tüm bileşenleri arasındaki etkileşimler doğrultusunda
bir bütün olarak değişir ve dönüşür (evrilir). Kentler değişir ve dönüşürken, kentliler de, ormanlar da, iklimler
de, ekonomi de, değerler de, vb. değişir ve dönüşür. Kent ve ormana dair değişim-dönüşümü bu sonsuz değişim
ve dönüşüm süreci ile ilişkili olarak anlamaya çalışmak kilit öneme sahiptir.
Ormanlar ve ormancılar bu değişim-dönüşümün en etkin aktörleri konumundadır. Ağaç odaklı ve nicel
karakterli kırsal Ormancılık hızla insan odaklı ve nitel karakterli kentsel ormancılığa dönüşürken, kentsel
dönüşüm süreci orman mühendisliği alanına çok yeni ve kaçınılamaz işlevler, sorumluluklar yüklemektedir.
Bu bildiri, ülkemizde kentsel dönüşüm kavramının yoğun olarak tartışıldığı ve öncü uygulamaların başladığı bir
dönemde, bu değişim ve dönüşümleri özümsemeye çalışarak, orman ve ormancılık dönüşümü, kentsel dönüşüm
ve kentsel dönüşüm ormancılığı konularını değerlendirme amacındadır.
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3. KENTSEL DÖNÜŞÜM
Kentler statik değil aksine dinamik yapılardır ve insanın evrimine (biyolojik, kültürel) koşut olarak değişir,
dönüşür yani evrilirler. Ünlü İngiliz devlet adamı Winston Churchill’in dediği gibi, “şehirlerimize biz şekil
veririz, ardından onlar bizi şekillendirir”.
İnsan yaşamında ilk önemli dönüşümlerden biri yaklaşık 10 bin yıl önce ilk hayvanın evcilleştirilip ilk tohumun
toprağa ekilmesiyle gerçekleşti. Yerleşik düzen ya da kent bu dönüşümün kaçınılamaz bir sonucu olarak
ortaya çıktı. O dönemlerin, ihtiyaçları (maddi, manevi) bağlamında, tümüyle kendi gücü ve kırsala bağımlı
insanı günümüzün kente ve teknolojiye bağımlı insanına dönüştü. Kent bağımlısı olmak kırsalla ilişkinin
tümüyle koparılması anlamına gelmez, doğrudan ilişkinin dolaylı ilişkiye dönüştüğünü ifade eder. Kentlerde
tüketilenlerin neredeyse tamamı kırsaldan gelmektedir.
Binaları, yolları, kirlilikleri, yeşil alanları, stresi, AVM’leri, vb. bileşenleriyle kent günümüz insanın doğal yaşama
ortamına (habitat) dönüşmüştür. Bu yaşama ortamı ağırlıklı olarak kültürel taleplerimizi tatmin edebilirken
biyolojik taleplerimizi karşılamakta yetersiz kalabilmektedir.
Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan raporlar, kentte yaşayan insanların sayısının, dünya tarihinde ilk
kez, kırsal alanda yaşayanların sayısını geçtiğini ve önümüzdeki 10-15 yılda kentsel nüfus payının gelişmiş
ülkelerde %84’e gelişmekte olan ülkelerde ise %56’ya yükseleceğini ortaya koymaktadır (BM Dünya Kentleşme
Beklentileri, 2014). Bu durumda kent günümüz insanı için vazgeçilemez doğal yaşama ortamına ve kısa
süreli kaçamaklar dışında zamanının tümünü geçirdiği inşa edilmiş bir ekosisteme dönüşmektedir. Günümüz
insanının kent dışında ve teknolojinin sunduğu imkânlardan uzakta yaşamını sürdürebilmesi, bireysel ve
romantik istisnalar dışında, olası görünmemektedir.
Kent ile orman ya da kırsal arasındaki mesafenin giderek açılması ve ulaşımın giderek zorlaşması (maddi ve
manevi olarak) da kısa süreli kaçamaklarla orman ya da kırsala ulaşım hevesini kıran ve bunalım yaratabilen
bir etken olarak ortaya çıkmaktadır.
Yolun başında, yani kentleşmenin göreli olarak çok uzun sürmüş ilk aşamalarında “nicel kentleşme” olarak
adlandırabileceğimiz, insanların ne pahasına olursa olsun başlarını sokabilecekleri bir sığınağı, bir evi ifade eden
kavram kentleşmenin temel dinamiğini oluşturmuştur. Depreme dayanıklılık, yeşil alan, estetik, temiz hava, gibi
talepler bu dönemin kentsel konuları, talepleri arasında yer almazlar.
“Baş sokulabilecek” sığınak aşamasından “saygın ve keyifle yaşanabilecek” konut talebine geçişi tanımlayan
“nitel kentleşme” aşamasına geçiş ülkemizde yeni binyıl ile çakışmıştır. Deprem korkusu gibi tekil bir talep
üzerinden yaygınlık kazanmaya başlayan “kentsel dönüşüm” kavramının ortaya atılışı da aynı tarihlere denk
gelmektedir ve özünde çoğul kentsel olumsuzluklara güçlü bir tepkiyi ifade etmektedir ve böyle anlaşılmalıdır.
Kentsel yakınmalarımızın büyük bölümünün temelinde, kentlerin ağırlıklı olarak insanın, ekonomik
paradigmanın bir uzantısı olarak kültürel boyutuna odaklanarak, ancak ekolojik boyutunu göz ardı ederek
tasarlanmış olduğu gerçeği yatmaktadır. Kentlerin ekolojik anlamda insan yaşamını değil, kültürel anlamda
ekonomiyi yani rantı temel alarak tasarlanıyor olmaları da aynı gerçeğin uzantılarıdır. Kentsel dönüşüm bu
nedenle tekil ekonomik kentleşmeden çoğul ekolojik kentleşmeye dönüşümü de ifade etmektedir, etmek
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zorundadır. Ülkemizde kentsel dönüşüm kavramının deprem odaklı algılanması ve uygulamaların ağırlıklı olarak
bu tekil amaca yönelmiş bulunması günümüz ihtiyaçlarına yanıt veremeyecektir. Depremden etkilenmeyen
ancak her türden (trafik, kirlilik, sıcaklık, gürültü, kalabalık, vb.) bunalımın en ağır biçimde yaşandığı kentler ve
kentliler yaratılması kaçınılmaz bir son olarak görülmektedir.
Orman sadece ağaçların bir arada bulunduğu bir mekan olmadığı gibi kentler de sadece bina, sokak ve park
toplamından ibaret değillerdir. Nasıl toprak, kuş, kuzey, güneş ışığı, dökülen kuru yapraklar, tavşan, yağmur vb.
ormana dahil ise, okul, hastane, fare, ağaç, rüzgar, güney, gürültü, asfalt, yağmur, atık vb. de kente dahildir. Kent
tasarımı insanın biyolojik ve kültürel ihtiyaçlarını olduğu kadar bu tür canlı ya da cansız ekolojik bileşenleri ve
karşılıklı etkileşimlerini de göz önünde bulundurarak gerçekleştirilmelidir.
İnsanın kendi yaşama ortamını belirleyen bu tasarım motor gürültüsü ya da trafik sıkışıklığı gibi olumsuz
etkileri minimuma düşürmeye olduğu kadar, kuş seslerini duyabilme, mevsimlerin değişimini bitkiler üzerinden
keşfedebilmeye de açık olmalıdır. Bir başka anlatımla kentsel dönüşüm tasarımları kent ve orman ya da kırsalı
mekânsal olarak ayırarak değil aksine birleştirerek, orman ve kırsalı kent içine, hatta bina içine monte edebilecek
biçim ve kapsamda gerçekleştirilmelidir. İnsanın bidayette ait olduğu ekosistem özelliklerinin çağdaş anlayışlarla
yeni yaşama ortamına dönüşmüş kent içine yerleştirmenin insanın kendini daha rahat, gerginliklerden uzak ve
yaşama sevinciyle dolu hissetmesine yol açtığını ortaya koyan bilimsel çalışmaların sayısı hızla artmaktadır. Bir
başka ifade ile, kent ile kırsalı birleştiren ekolojik temelli melez kentlere dönüşüm, arı kentlerin yaratığı pek çok
maddi yada manevi sorunun tedavi aracı olarak da düş ünülmeli ve teşvik edilmelidir.

4. ORMAN DÖNÜŞÜMÜ
İnsan, evriminin ilk aşamasından günümüze sürekli olarak doğa ve ormana yabancılaşma süreci içinde olmuştur.
Kuzenimiz olan Australopithecus’tan atamız olan Homo’ya evrimleşme sürecimiz ardında, iklim değişimine
bağlı bir ormansızlaşma, ormanın savana dönüşümü yatmaktadır. Avcı-toplayıcı toplum düzeninden günümüze
uzanan sürecin en belirleyici özelliklerinden biri insan ile kırsal ya da orman arasındaki yaşanan sürekli
bağımlılık azalışıdır. Başlangıçta tüm yaşamsal ihtiyaçlarını doğrudan kır ya da ormandan karşılayan, ormanın
sunduğu ürünler olmadan yaşamını sürdürmesi mümkün olmayan insan yerini ormanı genellikle bir estetik ya
da rekreasyon değeri olarak gören insana bırakmak zorunda kalmıştır.
Bir başka anlamda, artan makineleşme, sayısallaşma ve tüketim kent ve kentlinin doğaya olan bağımlılığını
azaltmadığı gibi çoğalmasına da yol açabilmektedir. Yaşam alanı olarak kente bağımlı hale gelen insanın kent
yaşamının sürdürülebilirliği bağlamında kent dışı kırsal alan ve orman desteğine olan bağımlılığı da artmaktadır.
Örneğin Londra kenti ve kentlilerinin ihtiyaçlarının karşılayabilmek için kentin kapladığı alandan (1500
km2) 120 kez daha büyük bir kırsal alan desteğine gerek duyulabilmektedir. Dünyanın en mutlu insanlarının
yaşadığı Kanada’nın Vancouver kenti için bu alan kent alanının (114 km2) 180-200 katına ulaşabilmektedir
(Reader, 2007). Bu nedenle, bütüncül ekolojik kentsel dönüşüm kent sınırlarının da ötesine taşan çok kapsamlı
etkileşimleri de göz önünde bulundurmak durumundadır.
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Özellikle gelişmiş ülkelerde doğal ormanlar neredeyse tümüyle insan eliyle kurulmuş plantasyon ormanlarına
dönüşmüştür. Gelişmekte olan ülkelerin aksine, bu ülkelerde (Avrupa, ABD; vb.) son on yıllarda ormanlık alan
artışı (yaklaşık %4) gözlenmektedir. Ülkemizde de ormanlık alanların artmakta olduğu konusunda iddialar ileri
sürülebilmektedir.
Son yarım yüzyılda geleneksel tek ürün (tomruk-odun) merkezli orman yönetimi anlayışı çok kaynaklı
(odun üretimi, yaban hayatı, toprak ve su koruma, rekreasyon, biyolojik çeşitlilik, estetik değerler, odun dışı
ürünler, karbon bağlama, vb.) sürdürülebilir orman yönetimine dönüştü. Orman kaynağına ilişkin faydacı
değer anlayışı gerçek değer anlayışına dönüşürken, tek tür ibreli ormancılığı karışık orman yönetimine evrildi.
Sürdürülebilirlik artık asla sadece odun üretimine bağlanmamakta tüm ekosistemin kompozisyonu, süreçleri ve
işlevlerini kapsamaktadır.

5. ORMAN KENT
Kırsal kökenli tarım toplumundan kent kökenli sanayi toplumuna hızlı dönüşüm nicel kentleşme süreçleriyle
beton yığını kentler ve kentlerin sunduğu imkanlarla mutlu kentliler yaratmıştır. Bu yeni nesil kentlilerin
gerçek yeşil alan taleplerinin olması beklenemezdi ve öyle de olmuştur. Nitel kentleşme aşamasının yaşanmaya
başladığı geçiş sürecinde bile yeşil alanların kullanım oranlarının düşüklüğü bu gerçeği destekler. Kırsal alan,
orman ya da park gibi yeşil alan talebi kentleşme sürecinin geçmişi ile yakından ilgilidir. Güneşli bir günde
AVM ziyaretçileri ile yeşil alanları kullananların sayısal olarak karşılaştırılması çarpıcı sonuçlar verecektir.
AVM ziyareti kentte yaşamanın çekiciliğini, ayrıcalığını ortaya koyarken yeşil alan kullanımı kent yaşamından
bunalmanın göstergesi olarak değerlendirilebilir. Hafta sonlarında kent dışına, özellikle ormanlık alanlara
düzenlenen yürüyüş gezilerinde izlenen artışlar da kent (çarpık) yaşamının kentliler üzerinde yaratmaya başladığı
bunalım ile ilişkilendirilebilir. Tüm bunlar ülkemizde gerek yapı ve gerekse kent ekosistemi bakımından nitel
aşamaya geçilmekte olduğunun işaretleridir. Bu, aynı zamanda, kırsal ve ağaç odaklı nicel ormancılık anlayışının
yerini kent ve insan odaklı nitel ormancılık anlayışına bırakmakta olduğunun da işretidir.
Bu işaretleri kentlerden kaçıp kırsal alana yerleşme ya da, üst düzey yetkililerin önerebildiği gibi, bahçeli yatay
yerleşimler oluşturmanın araçları olarak yorumlamak uygun değildir. Kulağa hoş gelse de, yatay yerleşimler
günün sürdürülebilirlik kavramına ters düşer. Bu yaklaşım kaynakların bol ve tükenmez olduğu dönemlerin
ürünüdür. Yatay yerleşimler, ulaşım, atık toplama, kanalizasyon, toplu taşıma, güvenlik, sağlık, yaşlı bakımı,
ısıtma-soğutma gibi konularda çok ciddi ve masraflı olumsuzluklar sunarlar.
Günümüzde depreme dayanabilen beton ile yeşili barıştırabilecek teknolojiye sahibiz. Beton ile depreme
dayanıklı yüksek binalar inşa etmek mümkündür. Japonya bunun örnekleriyle doludur. Beton ile yeşili barıştıran
yüksek binalar da dünyamızın her köşesinde hızla yükselmeye başladı. Bu yolla dikine kent ile dikine ormanlar
bir araya getirilerek dikine orman kentler, melez kentler yaratılabilir, hatta yaratılmaya başlandı bile. Beton ya
da cam gibi yapı yüzeyleri, balkonları, çatıları bitkiler ve yerine göre güneş pilleriyle kaplanarak kendi enerjisini,
oksijenini, sebze meyvesini üreten, ısı adası oluşumunu engelleyen, karbondioksit yutan ekolojik kentler artık
hayal değil.
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Ülkemiz deprem tehdidiyle tetiklenen kentsel dönüşüm sürecine tam da nicel kentleşmeden nitel kentleşmeye
geçme aşamasında girmiş bulunmaktadır. Bu hem depreme dayanıklı ve hem de tüm yönleriyle ekolojik çağdaş
melez kentleşmeye temel oluşturabilecek bir fırsat olarak değerlendirilebilir. Bu yolla doğa ya da orman kentin
içine monte edilebilir.
Ülkemizde hemen hiçbir kentin ağaçlandırma, ya da daha doğru bir ifade ile bitkilendirme planı yoktur.
Oysa kent ekosisteminin yaşam kalitesinin, kentlilerin yaşam sevincinin yükseltilmesinde kent bitkileri en
azından kent yapıları kadar etkilidir. Bu nedenle kentlerimizin imar planları gibi bitkilendirme (ağaçlandırma)
planlarının da olması gerekir. Böyle bir planlamanın olmaması durumunda, gelişi güzel kent ağaçlandırmaları
kentsel yaşam kalitesini ve estetiğini olumsuz yönde etkileyebilir. Etrafımız bu yaklaşımın her türden kötü
örnekleriyle dolu. Kentin cadde ve sokaklarına, parklarına dikilecek ağaç ve bitkilerin türleri kadar belirli boyda
ve belirli formda olmaları da önem taşır. Örneğin kentin rüzgar durumu dikkate alınmadan yol kenarları ya
da refüjlere dikilecek ağaçlar fırtınalı bir günde yıkılarak can ve mal kaybı da dahil, pek çok olumsuzluğa yol
açabilir. Görüşü engelleyen bir bitki kazaya, bazı bitki polenleri alerjiye neden olurken, bazı bitkiler dikenleriyle
yaranmalara yol açabilirler. İyi planlanmış bir kent ağaçlandırması kente kişilik katabileceği gibi kentle kentli
arasındaki ilişkiyi, sevgiye ya da nefrete dönüştürebilir. Paris’in aşıklar kenti olarak ün yapması büyük ölçüde
bitkilendirme politikasının bir sonucudur. Hangi mevsimde gidilirse gidilsin bir başka Paris ile karşılaşılır. Eyfel
Kulesi ve kent yapıları yıl boyunca hep aynı görünümü sergilerler. Ancak cadde, sokak ve parklardaki ve bazı
binaların üzerindeki ağaçlar ve bitkiler yılın değişik dönemlerinde değişik görünümler sunarak Paris’i, deyim
yerinde ise, Paris yaparlar.
Kent içine monte edilen doğa öğeleri kent ekosistemine uyum sağlayabilirler. İlginçtir, bu anlamda kent
ağaçları konusundaki bilgilerimiz de yeterli değildir ve genellikle önyargılardan oluşmaktadır. Pek çoğumuz,
kirliğin çok daha yoğun olduğu kent ekosistemlerinde ağaçların olumsuz yönde etkileneceğini düşünebilir.
Oysa Amerika’da üç yıl süren bilimsel bir çalışma kent içine dikilen Populus deltoides fidanlarının kent dışına
dikilenlere oranla iki kat daha fazla büyüdüklerini ortaya koymuştur (Gregg, J. W., Jones, C. G. And Dawson,
T. E., 2003). Yine öngörülerin aksine, bu büyüme farkının kent merkezinin daha sıcak, CO2 bakımından
daha zengin olması gibi kent avantajlarından değil, büyümeyi durduran ve çiçeklenmeyi engelleyen ozon
yoğunluğunun (konsantrasyonun) daha yüksek olması gibi kırsal koşulların olumsuzluğundan kaynaklandığı
anlaşılmıştır. Kırsal alandaki ozon yoğunluğu kent içine oranla daha yüksek bulunmuştur. Bunun nedeni kent
içindeki yoğun kirletici gazların çok reaktif bir gaz olan ozonu oluşur oluşmaz parçalayarak ozon yoğunluğunu
güney kutbu seviyesine düşürmesi olarak açıklanmıştır.
Yine sanılanın aksine, kent içindeki biyolojik çeşitlilik kırsala oranla çok daha yüksek olabilir. New York
Botanik Bahçesinde bulunan 18 ha. büyüklüğündeki saf köknar ormanının, hiçbir insan müdahalesi olmadan,
elli yıldan az bir süre içinde akçe ağaç, kiraz, meşenin de (Quercus variabilis) aralarında bulunduğu karışık bir
ormana dönüştüğü gözlenmiştir (Hamilton, 1999).
Yaklaşık yarım yüzyıl önce hava kirliliği nedeniyle binlerce kişinin öldüğü, kirli Thames nehri ile anılan Londraki dünyanın ilk sanayi devrimi metropolüdür- bugün bırakın dünyanın en kaliteli havasının solunduğu bir kent
olmasını, büyükşehir arazisinin 1/5’i orman olarak nitelenebilecek durumdadır. Yaklaşık 7 bin hektarlık bir alan
kaplayan ve 5 bin hektarlık bölümü en az 10 hektar büyüklüğündeki korulardan oluşan bu ormanların eğlenme,
spor ve dinlenme amaçlı kullanımını yönetmek üzere bir orman işletme şefi atanmış ve İngiltere’nin resmi
olarak tanınan en yeni ormanı olmuştur. Bir koruluğun içinde atılan birkaç adımın nabız ve kas geriliminde
ölçülebilir rahatlamalara yol açabildiği, kentsel bunalım seviyelerinin önemli ölçüde düştüğü yaşanarak
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edinilmiş deneyimlerdir. Bu ve benzeri nedenlerle ormanlar kentlerin içine büyük bir hızla girmekte ve 21.
yüzyıl ormancılığının ağaçlardan çok insanlarla ilgili bir alan olduğu açıklık kazanmaktadır.
Uygulayıcı ekolojist olmak durumunda olan ormancıların kent ekosistemlerini önemli ve belki de başlıca çalışma
ve sorumluluk alanı olarak görmeleri zorunluluğu kendini hissettirmektedir. Küresel ısınmadan, ısı adalarına,
enerjiden rekreasyona, estetikten yaşama sevincine ormancıların melez kentlerde yapabilecekleri çok şey var.

6. SONUÇ
Bilinen 21. Yüzyılın büyük kentlerin yüzyılı olacağıydı. Aslında 21. yüzyıl doğayı, ormanı, betonu, insanı uyum
içinde bir araya getirebilen melez kentlerin yüz yılı olacak. Nicel kentleşme aşamasından nitel kentleşme
aşamasına geçmekte olan ülkemizde depreme dayanıklılık odaklı kentsel dönüşüm anlayış ve uygulamalarını
ekolojik tabanlı melez kent anlayışına dönüştürmede ormancılara önemli sorumluluklar düşmektedir.

KAYNAKLAR
Gregg, J. W., Jones, C. G. And Dawson, T. E., 2003. Urbanization effects on tree growth in the vicinity of
New York City. Nature, 424
Hamilton, G., 1999. Urban Jungle, New Scientist, 161/2178
Reader, J., 2007. Şehirler. Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık Ticaret ve sanayi A. Ş., İstanbul
UN Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2014). World Urbanization Prospects,
The 2014 Revision, Highlights (ST/ESA/SER.A/352).
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ÖZET
İç Anadolu Bölgesi deniz yüzeyinden yaklaşık 1.000 metre yükseklikte bulunan bir plato olarak bilinir. Bölgenin
ovalar, dağlar, akarsuların oyduğu derin vadiler ve göllerden oluşan kendine özgü bir topoğrafyası vardır.
Kışların soğuk, yazların sıcak ve kurak geçtiği bölgede yağışlar kış ve bahar aylarında gerçekleşir. Topoğrafya
ve coğrafi konuma bağlı olarak değişmekle birlikte İç Anadolu’da yıllık yağış 300-500mm arasında değişir.
Yıllık yağışın en az (300mm civarı) olduğu Tuz Gölü ve çevresi hiçbir dönemde ormanla kaplı olmamış doğal
bozkır (step) alanlarıdır. Yıllık yağış miktarı 350mm’nin üzerinde olan kesimlerde ise, yükseklere çıkıldıkça
ormanlara rastlanmaktadır. İç Anadolu Bölgesi’nde bulunan ormanlar tarihsel süreç içinde tarla açma, yakacak
ve yapacak amaçlı ağaç kesme, yangın ve hayvan otlatması gibi etkenlerle tahrip edilmiştir. Tahrip sonucunda
ormanın yapısı değişmiş, sınırları daralmıştır. Günümüzde İç Anadolu bozkırlarının ortasında, kimi yerlerde
dağların yüksek kesimlerinde, kimi yerlerde yamaçlarında küçük adacıklar durumunda varlıklarını sürdürmekte
olan bu ormanları kalıntı orman olarak adlandırıyoruz. Bu ormanlarda karaçam (Pinus nigra Arnold.), tüylü
meşe (Quercus pubescens), palamut meşesi (Quercus ithaburensis), boylu ardıç (Juniperus excelsa), katran ardıcı
(Juniperus oxycedrus), üvez (Sorbus sp.), alıç (Crataegus orientalis), geyik dikeni (Crataegus monogyna), ahlat (Pyrus
elaeagnifolia), dağmuşmulası (Cotoneaster sp.) gibi odunsu türler yetişmektedir. Kritik seviyelerde yıllık yağış
değerleriyle zorlu iklim koşullarına sahip bölgede yıllar boyunca yapılan tahribata karşın varlığını sürdürebilmiş
bu ormanlar çok hassas ekosistemler olup, önemi bir kat daha artmaktadır. O nedenle günümüzdeki yapısal
özelliklerinin ortaya konması ve hak ettiği biçimde korunması/yönetilmesi gerekmektedir. Kırsal Çevre ve
Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği “İç Anadolu Bölgesi’ndeki Kalıntı Ormanların Belirlenmesi ve
Korunması”adıyla bir proje yürütmektedir. Proje Ankara, Kırıkkale, Kırşehir, Çankırı ve Konya illerini kapsamakta
olup, derneğimiz gönüllüleri ve danışmanların katkılarıyla sürmektedir. Kalıntı ormanlar ile ilgili yayınların ve
uydu görüntülerinin detaylı taranması ile bir “Muhtemel Kalıntı Ormanlar Listesi” oluşturulmuştur. Çalışmanın
ilerleyen aşamasında; öncelikli olarak belirlenen kalıntı ormanların yapısal özellikleri, tür bileşenleri, varlığını
nasıl sürdürebildiği, yaşanan sorunlar, çevresinde yaşayan köy/kasaba halkıyla ilişkileri araştırılmıştır. Ayrıca
orman amenajman planlarında yer alıp almadığı, sahipleri ve nasıl yönetildiği de araştırılmaktadır. Bildiride,
İç Anadolu Bölgesi’ndeki Kalıntı Ormanların Belirlenmesi ve Korunması projesi kapsamında gerçekleştirilen
literatür araştırması ve saha çalışmalarından elde edilen bilgiler sunulacak ve kalıntı ormanların maruz kaldığı
tehditler ile korunmasına yönelik öneriler paylaşılacaktır.

Anahtar sözcükler: Orman, kalıntı orman, bozkır, antropojen bozkır, İç Anadolu.
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1. GİRİŞ
Denizden yaklaşık 1.000 metre yükseklikte plato özelliğindeki İç Anadolu Bölgesi ovalar, dağlar, akarsuların
oyduğu derin vadiler ve göllerden oluşan kendine özgü bir topoğrafyaya sahiptir. Kışların soğuk, yazların sıcak
ve kurak geçtiği bölgede yağışlar kış ve bahar aylarında gerçekleşir. Bu bölgede yıllık yağışın en az düştüğü Tuz
Gölü çevresinde, ortalama yıllık yağış miktarı 300mm dolayındadır. Topoğrafya ve coğrafi konuma bağlı olarak
değişmekle birlikte İç Anadolu’nun diğer yörelerinde yıllık yağış 350-500mm arasında değişir.
Ülkemizde iklim ve ekolojik koşulların ortaya çıkardığı doğal step alanları ya da doğal bozkırlar, İç Anadolu’da
Tuz Gölü çevresinde, Konya-Ereğli arasında, Güneydoğu Anadolu’da Akçakale-Ceylanpınar çevresinde ve
Iğdır Ovası’nda yer alır (Şekil 1). Bu doğal bozkır alanları dışında Doğu Anadolu ve İç Anadolu Bölgesi’nde
çok geniş alanlar kaplayan diğer stepler ise doğal değil, ormanların tahribi sonucu ortaya çıkan antropojen
step sahalarıdır (Avcı, 2013). Bugün bu ormanların büyük bir kısmı antropojen bozkırlara dönüşmüş olsa da,
nispeten yüksek kesimlerde eski orman alanlarının günümüze ulaşan son parçaları orman adacıkları halinde
hâlâ varlığını sürdürmektedir (Uslu, 1959).
Şekil 1. Türkiye’deki doğal stepler ile
ormanların tahribi sonucunda gelişen
antropojen step sahalarının yayılış
alanı (Kaynak: Avcı, 2013).

İç Anadolu Bölgesi’nde bulunan ormanlar tarihsel süreç içinde tarla açma, yakacak ve yapacak amaçlı ağaç
kesme, yangın ve hayvan otlatması gibi etkenlerle tahrip edilmiştir. Böylesi bir insan baskısına İç Anadolu’nun
kurak iklim koşulları da eklenince, tahribat geri dönüşü olmayan orman alanı kayıplarına dönüşmüştür. Tahrip
sonucunda yapısı değişmiş, sınırları daralmış olan bu ormanlar, günümüzde İç Anadolu bozkırlarının ortasında,
kimi yerlerde dağların yüksek kesimlerinde, kimi yerlerde yamaçlarında küçük adacıklar durumunda varlıklarını
sürdürmektedir.
İç Anadolu’nun kalıntı ormanlarının alt sınırlarını ilk defa Louis (1939) tespit etmekle birlikte, Uslu (1959)
daha geniş bir inceleme yaparak o dönemki sınırlarını gerçeğe yakın olarak tespit etmiştir. Uslu’nun tespitine
göre kalıntı ormanların alt sınırı coğrafi konuma, yöne, topoğrafyaya ve tahrip derecesine göre değişmektedir.
Uslu (1959) tarafından gerçekleştirilen araştırmada sadece Ankara civarında birbiriyle ilgili yirmiye yakın, İç
Anadolu Bölgesi genelinde ise kırk iki farklı kalıntı orman alanı bulunmuştur (Şekil 2). İç Anadolu kalıntı
ormanlarının çoğunluğunu meşe, ardıç ve karaçam ormanları oluşturmaktadır.
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Şekil 2. İç Anadolu’nun kalıntı
ormanları (Kaynak: Uslu, 1959)

Bu orman adacıkları başta sahip olduğu biyoçeşitlilik ve genetik kaynak varlığı olmak üzere, bulunduğu
yörede erozyonun önlenmesi, su kaynaklarının korunması ve su döngüsünün düzenlenmesi gibi ekosistem
hizmetlerinin yanı sıra, yöre sosyo-ekonomisine sağladığı katkılar açısından da çok önemlidir. Diğer taraftan,
farklı antropojenik baskılara rağmen bu kalıntı ormanların günümüze kadar varlığını sürdürebilmesi, bulunduğu
yörenin kültürü ve inancındaki önemine de işaret etmektedir. Değişen iklim koşullarına adaptasyon yeteneğiyle,
İç Anadolu koşullarında farklı ağaçlandırma çalışmaları için kalıntı ormanlar önemli bir tohum ve fidan kaynağı
özelliğindedir. Kritik seviyelerde yıllık yağış değerleriyle zorlu iklim koşullarına sahip bölgede yıllar boyunca
yapılan tahribata karşın varlığını sürdürebilmiş bu ormanlar çok hassas ekosistemler olup, önemi bir kat daha
artmaktadır. O nedenle günümüzdeki yapısal özelliklerinin ortaya konması ve hak ettiği biçimde korunması ve
yönetilmesi gerekmektedir.
Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği, İç Anadolu Bölgesi’ndeki Kalıntı Ormanların
Belirlenmesi ve Korunması adıyla bir proje yürütmektedir. Proje Ankara, Kırıkkale, Kırşehir, Çankırı ve Konya
illerini kapsamakta olup, kalıntı ormanlar ile ilgili yayınların ve uydu görüntülerinin detaylı taranması ile bir
“Muhtemel Kalıntı Ormanlar Listesi” oluşturulmuştur. Çalışmanın ilerleyen aşamasında; belirlenen kalıntı
ormanların yapısal özellikleri, tür bileşenleri, varlığını nasıl sürdürebildiği, yaşanan sorunları, çevresinde yaşayan
köy/kasaba halkıyla ilişkileri araştırılmaktadır.
İç Anadolu’daki kalıntı ormanların güncel bir envanterinin eksik olmasının yanı sıra, Türkiye’de değişen nüfus,
tarım ve ormancılık politikaları, kentleşme ve kırdan kente göçlere bağlı olarak kalıntı ormanların maruz
kaldığı değişimler ve tehditler de bilinmemektedir. Bu bildiride, İç Anadolu Bölgesi’ndeki Kalıntı Ormanların
Belirlenmesi ve Korunması projesi kapsamında gerçekleştirilen literatür araştırması ve saha çalışmalarından
elde edilen bilgiler sunulacak ve kalıntı ormanların maruz kaldığı tehditler ile korunmasına yönelik öneriler
paylaşılacaktır.
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2. KALINTI ORMANLARIN BELİRLENMESİ
Kasaplıgil (1960), insan müdahalesi ve değişen çevrenin baskıları altında yaşam mücadelesi veren dağ ormanları
arasından İç Anadolu’nun bozkırları arasında çeşitli büyüklükte adacıklar halinde günümüze artakalanları “orman
kalıntıları” olarak tanımlamaktadır. Benzer şekilde Uslu (1959) da steplerde orman alt kuraklık sınırının hemen
yukarı kısımlarında yer alan ve ada şeklinde izole ormanları “orman bakiyesi” olarak adlandırmaktadır. Kasaplıgil
(1960) ve Uslu (1959), İç Anadolu’nun bozkırları arasında izole adacıklar halinde varlığını sürdüren ormanlar
için “kalıntı orman” terimi yerine “orman kalıntısı/bakiyesi” terimini kullanarak bu yerlerin kalıntı/bakiye
olmasına vurgu yapmakta ve bu kalıntı yerlerin artık “orman” sayılıp sayılamayacağını belirsiz bırakmaktadır.
Diğer taraftan, bu yerlerin günümüzde orman tanımı (ya da orman ekosistemi oluşturma) şartlarını yerine
getirip getirmediğine bakılarak bu belirsizliğin ortadan kaldırılması ve “orman kalıntısı” ve “kalıntı orman”
olarak sınıflandırılmaları mümkündür. Bu anlamda, genellikle insan müdahalesi sonucu geçmişteki daha
geniş yayılışından küçülerek İç Anadolu’nun bozkırları arasında adacıklar halinde varlığını sürdüren orman
bakiyesi yerler arasında orman tanımı kriterlerini karşılayan yerlerin “kalıntı orman”, eski ormanların izlerini
taşıyan ancak günümüzde bir orman ekosistemi oluşturma kriterlerini sağlamayan yerlerin ise “orman kalıntısı”
olarak tanımlanması, “orman kalıntısı” ve “kalıntı orman” arasındaki tanım karmaşasının ortadan kaldırılmasını
sağlayacaktır.
Bununla birlikte, bozkırlar arasında adacıklar halinde varlığını sürdüren “kalıntı orman” ya da “orman kalıntısı”
yerleri, yine insan etkisiyle habitat parçalanmasına uğramış orman fragmentasyonundan (parçalanması) da
ayırmak gerekmektedir. Işık ve Kurt’un (2005) fragmentasyon tanımından yola çıkarak, orman fragmentasyonu,
insan etkinlikleriyle ormanların işgal edilmesi, değiştirilmesi, bölünmesi, daha küçük parçalara ayrılması
ve daraltılması olarak tarif edilebilir. Kalıntı orman ya da orman kalıntısı yerlerden farklı olarak, orman
fragmentasyonu olan yerlerde orman parçaları birbirlerinden izole durumda olmayıp parçalar arasında ya da
ana orman kütlesi ile aralarında fonksiyonel ilişki (ör. polen/tohum taşınımı ya da orman habitatını kullanan
yabanıl canlıların parçalar arasında hareketi) devam etmektedir. Aşağıda sunulan Şekil 3, parçalanmaya ya da
kopmaya uğramış ormanlar arasında kalıntı orman ve orman kalıntısı yerlerin tespit edilmesinde bir çerçeve
sunmaktadır.
Şekil 3. “Kalıntı orman” ya da “orman kalıntısı” yerlerin tespitine yönelik bir akış şeması
Orman
Parçalanmış ya da diğer ormanlardan kopmuş
Diğer orman parçaları ile fonksiyonel
bağlantı yok (izole olmuş)
Orman ya da orman
ekosistemi
Kalıntı orman
1.OTURUM

Diğer orman parçaları ile fonksiyonel bağlantı
var (tür hareketliliği, genetik aktarım vs.)

Orman izleri taşısa da orman
şartlarını sağlamıyor

Kesintisiz büyük orman
Kalıntı orman değil

Orman parçalanması

Orman kalıntısı
IV. ULUSAL ORMANCILIK KONGRESİ

15

İç Anadolu Bölgesi’ndeki Kalıntı Ormanların Belirlenmesi ve Korunması projesi kapsamında öncelikle bir
literatür taraması gerçekleştirilerek geçmiş çalışmalarda (Louis 1939; Uslu, 1959; Kasaplıgil, 1960; Oner ve ark.,
2010) bahsi geçen kalıntı ormanlar tespit edildi. Sonrasında olası kalıntı ormanların tespiti amacıyla yüksek
çözünürlüklü uydu görüntüleri üzerinden detaylı bir tarama gerçekleştirildi. Kalıntı orman olabilecek yerler
belirlendikten sonra aşağıdaki kriterler gözetilerek bir öncelik sınıflandırması yapıldı:
- ana orman kütlelerinden kopmuş izole olması
- doğal orman olması (ağaçlandırma olmaması)
- ormanın büyüklüğü, kapalılığı, yaşı, ağaç türü gibi yapısal özellikleri
- bulunduğu iklim zonu
Daha sonra uydu görüntülerinden belirlenen olası kalıntı ormanlara saha ziyaretleri gerçekleştirilerek öncelik
durumları doğrulandı ve 1. öncelik grubunda yer alan kalıntı ormanlarda ekolojik ve sosyo-ekonomik araştırmalar
gerçekleştirildi. Aşağıdaki haritada, proje kapsamındaki illerde (Ankara, Kırıkkale, Kırşehir, Çankırı ve Konya)
uydu görüntülerinin detaylı taranması ile belirlenen ve yukarıdaki kriterlere göre farklı öncelik gruplarına
sınıflandırılan olası kalıntı ormanların dağılımı gösterilmektedir.
Şekil 4. İç Anadolu Bölgesi’ndeki
Kalıntı Ormanların Belirlenmesi
ve Korunması projesi kapsamında
belirlenen ve önceliklendirilen
kalıntı ormanların dağılımı (http://
kirsalcevre.org.tr/KO/probRelict.
php)
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3. KALINTI ORMANLARIN YAPISAL ÖZELLİKLERİ
İç Anadolu Bölgesi’ndeki Kalıntı Ormanların Belirlenmesi ve Korunması projesi kapsamında birinci öncelikli
olarak belirlenen kalıntı ormanlarda saha çalışmaları düzenlenerek bu ormanların odunsu ve otsu tür dağılımları,
ormanın kapalılığı, hakim ağaç türünün çap-boy-yaş dağılımı, ağaçların sağlık durumu ve ormana ilişkin
baskılar ve faydalanmalar tespit edildi. Şekil 5, Ekim 2017 itibariyle saha araştırmaları tamamlanan 40 civarı
kalıntı ormana ilişkin hakim ağaç türünün ve orman büyüklüğünün dağılımını göstermektedir. Beklenildiği
üzere İç Anadolu’daki kalıntı ormanların çoğunluğunu karaçam, meşe ve ardıç ormanları oluşturmakla birlikte,
çevresinden izole biçimde kalıntı orman nitelikleri gösteren iki alıç (Ankara-İkizce ve Konya-Aksaklı), iki
sarıçam (Çankırı-Kalfat ve daha ziyade orman kalıntısı niteliğindeki Kırşehir-Çayağzı) ve bir sedir ormanı da
dikkat çekmektedir.
Şekil 5a. Kalıntı
ormanlardaki
hakim ağaç
türlerinin dağılımı;
5b. Kalıntı
ormanların
büyüklüklerinin
dağılımı

İç Anadolu’nun kalıntı ormanlarına ilişkin gerçekleştirdiği araştırma sonucunda Uslu (1959) kalıntı ormanların
alt sınırının İç Anadolu’da genellikle kuzeyden güneye ve güneydoğu’ya doğru yükseldiğini kaydetmektedir.
Aşağıda sunulan Şekil 6, projemiz kapsamında araştırma çalışması gerçekleştirilen kalıntı ormanların coğrafi
enlem ve alt-yükseklik dağılımlarını göstermekte olup, proje bulguları da kalıntı ormanların alt-yüksekliklerinin
genel itibariyle kuzeyden güneye doğru arttığını doğrulamaktadır.
Şekil 6. Proje kapsamında
araştırılan kalıntı ormanların
coğrafi enlem ve alt-yükseklik (m)
dağılımları

1.OTURUM

IV. ULUSAL ORMANCILIK KONGRESİ

17

Aşağıda sunulan Şekil 7 ve Şekil 8 ise, İç Anadolu’da kalıntı orman olarak en sık karşımıza çıkan karaçam ve meşe
ormanlarına ilişkin ağaç boyu ve kapalılık dağılımlarını göstermektedir. Karaçam ve meşe kalıntı ormanlarının
karşılaştırılmasından anlaşıldığı üzere, hem boy hem de kapalılık yönünden meşe ormanları çok daha bodur
ve seyrek özelliktedir. Dünya Tarım Örgütü’nün (FAO) orman tanımına göre (FAO, 2001), 5 metreden fazla
boya ve yüzde 10’dan fazla tepe kapalılığına sahip olan ya da tabii sahasında bu eşik değerlere ulaşabilecek
olan ağaçların bulunduğu 0,5 hektarı aşkın arazilerin orman sayıldığı dikkate alındığında, İç Anadolu’nun en
kurak koşullarına sahip bölgelerinden Ankara’nın Polatlı ve Konya’nın Cihanbeyli ilçelerinde, 2-4m boylarında
meşelerin hakim olduğu kalıntı ormanların varlıklarını sürdürmesi dikkat çekicidir.

Şekil 7. Proje
kapsamında
saha çalışmaları
tamamlanan 10
karaçam kalıntı
ormanının ağaç
boyu ve kapalılık
dağılımları

Şekil 8. Proje
kapsamında
saha çalışmaları
tamamlanan
15 meşe kalıntı
ormanının ağaç
boyu ve kapalılık
dağılımları

Kalıntı ormanların yapısal özelliklerinin tespit edilmesinin yanı sıra, projenin amaçları arasında bu hassas
ekosistemlere ilişkin toprak ve genetik özelliklerin araştırılması ve herbaryum örneklerinin toplanması da
yer almaktadır. Bu kapsamda, kalıntı ormanlardaki odunsu ve otsu türlerden 600’ü aşkın herbaryum örneği
toplanarak İç Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’ne ve Ankara Üniversitesi Herbaryumu’na
teslim edilmiş bulunmaktadır. Bunun yanı sıra, İç Anadolu’nun kalıntı ormanları arasındaki genetik ilişkilerin
tespit edilmesi amacıyla kalıntı ormanlarda en sık rastlanan türlerden karaçam, tüylü meşe ve katran ardıcından
örnekler toplanmış olup, ilerleyen aşamalarda analiz edilecektir. Ayrıca, kalıntı ormanların toprak özelliklerini
tespite yönelik 75 toprak örneği toplanmış bulunmaktadır.
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4. KALINTI ORMAN-TOPLUM İLİŞKİLERİ
Kalıntı ormanların birçoğu bulundukları yörede inanç düzeyinde korunmaları sebebiyle günümüze taşınabilmiştir.
Kalıntı ormanın bulunduğu bölgede ulu kişilerin mezarlarının olduğuna inanıldığından bu bölgede ağaç
kesmenin günah olduğu, eğer kesen olursa başına bir şey geleceğine inancı hakimdir. İnanç düzeyinde koruma
olmayan bazı bölgelerde de kalıntı ormanın yöre halkı tarafından sahiplenildiği görülmektedir.
Diğer taraftan; kalıntı ormanlara ilişkin insan kaynaklı baskılar dönüşüm göstermekle birlikte devam
etmektedir. İç Anadolu Bölgesi’ndeki Kalıntı Ormanların Belirlenmesi ve Korunması projesi kapsamında saha
araştırması gerçekleştirilen köylerin birçoğunda birincil geçim kaynağının hayvancılık olduğu görülmüştür.
Özellikle küçükbaş hayvancılık yapılan yerlerde daha çok alanda/arazide/merada otlatma yapılarak hayvanlar
beslenmektedir. Özellikle kalıntı ormanların geniş tarım arazileriyle çevrili olduğu bölgelerde meraların
yetersiz kalması sebebiyle kalıntı orman içinde de yoğun otlatmalar yapıldığı ve hayvan baskısının olduğu
gözlemlenmiştir.
Köylerde yapılan görüşmelerde, eski dönemlerde ormandan yakacak olarak, evlerin, dolapların, ağıl ve köprülerin
yapımında kullanılmak üzere ormandan ağaç kesilmesi yaygın iken, yakacak olarak kömüre dönüşüm, ahşap
evler yerine betonarmenin yaygınlaşması ve orman idaresi tarafından ağaçlandırma yapılan yerlerde ormanın
çevrilerek ormandan kullanımların yasaklanması gibi nedenlerle kalıntı ormandan yakacak/yapacak odun
temini baskısının çok azaldığı kaydedilmiştir.
Kalıntı ormanların yakınında bulunan köylerin çoğunluğunda köyden kente göçler nedeniyle nüfusun azaldığı
gözlenmekle birlikte, kentlere yakın köylerde, kentlilerin hobi bahçesi ve/veya köylerde ikinci bir evlerinin
olması isteği bu köylerde arazi rantını artırmıştır. Satılan araziler üzerinde yapılan yapılaşma, kalıntı ormanlar
üzerinde baskı oluşturmaktadır.
Kalıntı ormanlara ilişkin en önemli tehditlerden birini orman içinde veya kenarında faaliyet gösteren maden
ocakları teşkil etmektedir. Çankırı-Kalfat ve Ankara-Odunboğazı örneklerinde belirgin bir şekilde gözlendiği
gibi maden ocakları kalıntı ormanın önemli bir bölümünü fiziksel olarak ortadan kaldırmakta, orman
ekosistemini geri dönüşü olmayacak biçimde parçalamakta, ormandaki su kaynaklarına ciddi zararlar vermekte
ve patlatmalar nedeniyle yakın köylerdeki evlerde hasara yol açmaktadır. Madenciliğin kendisinden elde
edilecek ekonomik gelirin her şeyin önünde olduğu bir faaliyet alanı olarak uygulandığı, hiçbir doğal varlığa ve
etrafındaki yerleşimlere saygı duyulmadan gerçekleştirildiği öğrenilmiştir.
Büyükşehir sınırlarında olan köylerin mahalleye dönüştürülmesi ve köy muhtarlıklarının karar alma yetkilerinin
sınırlandırılmasıyla birlikte köyü koruma ile ilgili durumlarda hızlı karar alınmasının önüne geçildiği tespit
edilmiştir. Örneğin, Konya’nın Bozkır ilçesine bağlı Akçapınar’da köyün kendi imkanları ile tuttuğu koruma
bekçisi geçmişte kalıntı orman için etkin bir koruma sağlarken, mahalleye dönüşümden sonra ilçe düzeyinde
girişimlere rağmen koruma bekçisinin devamının sağlanamadığı öğrenilmiştir.
Bölgelerde az da olsa anız yakılmasının devam etmesi orman bölgesinin yangın tehdidine açık olduğunu ve
zaman zaman bu nedenden çıkan yangınların orman alanlarına zarar verdiğini göstermektedir. Bir başka sorun
ise incelenen tüm bölgelerde başta kuşlar olmak üzere doğadaki türlerin azalması durumudur. Bunun en önemli
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nedenleri ise tarımda kullanılan tarım ilaçları ve avcılıktır. Bu faaliyetlerin birçok türün azalmasına veya yok
olmasına neden olduğu söylenmektedir.
Özetle, köylerde yapılan saha görüşmelerinde kalıntı ormanların büyük bir kısmının eskiye göre daha iyi
olduğu öğrenilmiştir. Kırsalın büyük bir kısmının göçlerle boşalması, yaşayanların da üretimden uzaklaşmasının
bunda etkisinin olduğu gözlenmiştir. Ayrıca, yöre inancındaki yeri ve ormanın sahiplenilmesi sayesinde kalıntı
ormanların genellikle yöre halkı tarafından da korunmaya çalışıldığı gözlenmiştir. Bu güzel gelişmelere rağmen
başta maden ocakları, hayvan otlatma, konut ve hobi bahçeleri için arazi talebi, anız-piknik kaynaklı yangınlar
ve kaçak avcılık gibi insan faaliyetleri nedeniyle kalıntı orman üzerindeki tehditler devam etmektedir.

5. KALINTI ORMANLARIN DEVAMLILIĞININ
SAĞLANMASI İÇİN ÖNERİLER
İç Anadolu’nun kurak ve soğuk iklim koşullarında farklı antropojenik baskılara rağmen günümüze kadar
varlığını sürdürebilen kalıntı ormanlar çok hassas ekosistemler olup, herhangi bir sebeple tahrip edilmeleri geri
dönüşü olmayan orman kayıplarına yol açabilecektir. Bu sebeple, bulundukları koşullar ve kendine has yapısal
özellikleri dikkate alınarak kalıntı ormanların hak ettiği biçimde korunması ve yönetilmesi gerekmektedir. İç
Anadolu Bölgesi’ndeki Kalıntı Ormanların Belirlenmesi ve Korunması projesi kapsamında gerçekleştirilen
çalışmalar baz alınarak kalıntı ormanların devamlılığının sağlanması için öneriler aşağıda sıralanmaktadır.
1. Amenajman planlarına “kalıntı orman” fonksiyonunun eklenmesi: Proje kapsamında öncelikli olarak
belirlenen kalıntı ormanların amenajman planlarında yer alma durumu incelenmiş olup, planlarda bu
ormanlara “doğa koruma”, “toprak koruma”, “kullanma suyu koruma”, “işletme”, “ağaçlandırma”, “rekreasyon”
ve “gen koruma” gibi çeşitli fonksiyonların atfedildiği gözlenmiştir. Ancak, Beynam ormanı örneğinde
gözlendiği gibi herhangi bir üretim/işletme fonksiyonu tanımlanmayan ormanlarda bile, odun kömürü
üretimi için meşelerin kesiminin devam ettiği gözlenmektedir. Diğer taraftan çeşitli kalıntı ormanlarda,
planlarda tanımlanan fonksiyonların aksine, madencilik faaliyetlerine izin verildiği anlaşılmaktadır. Bu
hassas ekosistemlerin devamlılığının sağlanması için amenajman planlarında ayrıca bir “kalıntı orman”
fonksiyonunun tanımlanarak bu ormanların planlara işlenmesi ve herhangi işletme amaçlı bir uygulamaya
izin verilmemesi uygun olacaktır.
2. Kalıntı ormanlarda tohum meşçereleri oluşturulması: Kuraklığa, kara-fırtınaya, böcek ve mantar
hastalıklarına dirençli özelliklerinin kuşaklar boyu aktarılmasıyla eşsiz bir genetik kaynak sunan kalıntı
ormanlar, benzer alanların ağaçlandırılması için en uygun tohumları sağlayacaktır. Bu sebeple, benzer
ekolojik koşullardaki ağaçlandırmalarda kullanılmak üzere, kalıntı ormanlardan tohum ve çelik alınarak,
OGM fidanlıklarında fidan yetiştirilmesi önerilmektedir.
3. Kalıntı ormanlardaki ağaçlandırmalarda ormanın kendi tür ve tohumlarının kullanılması:
Gerçekleştirilen saha araştırmalarında, kalıntı ormanların bir çoğunun içi ve çevresinde ağaçlandırma
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çalışmaları yapıldığı ancak bu ağaçlandırmalarda ormandaki hakim tür ve, kendi tohum ve fidanları yerine
yöreye yabancı sedir vb. türlerin yoğun biçimde kullanıldığı, çoğunlukla yapılan ağaçlandırmaların başarısız
olduğu ve fidanların kuruduğu gözlendi. Geçmişten günümüze İç Anadolu’nun kurak ve soğuk koşullarına
adaptasyon sağlayarak özel bir genetik kaynağa sahip olan kalıntı ormanlarda dışarıdan getirilen fidanların
kullanılması genetik kirlenmeye de yol açacaktır. Bu nedenlerden dolayı, kalıntı ormanların içinde ve
çevresinde yapılacak ağaçlandırma çalışmalarında, ormanın kendi hakim türlerinden elde edilecek tohum
ve fidanların kullanılması yerinde olacaktır.
4. Kalıntı ormanlarda madencilik faaliyetlerine izin verilmemesi ve faal olanların durdurulması: Kalıntı
ormanların birçoğu, İç Anadolu’da sınırlı büyüklükleriyle çevresindeki ormanlardan izole biçimde zorlukla
varlıklarını sürdürmektedir. Bu ormanlardaki herhangi bir madencilik faaliyeti ormanın belirli bölümünü
fiziksel olarak ortadan kaldırmakta, orman ekosistemini geri dönüşü olmayacak biçimde parçalamaktadır.
Kalıntı ormanlarda ilgili devlet kurumları tarafından hiçbir madencilik faaliyetine izin verilmemesi gerekir.
Ayrıca, maden ocağı girişimlerini engellemek için yöre halkına bu konuda nasıl bir yol izlemeleri gerektiği
konusunda demokratik kitle örgütleri bilinçlendirme toplantıları yapmalıdır.
5. Kalıntı ormanlarda koruma dışı kullanımlara izin verilmemesi: Orman içi dinlenme yeri ve kent ormanı
gibi insan kullanımları başta yangın olmak üzere kalıntı ormanlar için önemli riskler yaratmakta olup, izin
verilmemelidir.
6. Kalıntı ormanlarda otlatma baskısının azaltılması: Kalıntı ormanlar üzerindeki kontrolsüz hayvan
otlatılmasının önüne geçmek için Tarım ve Hayvancılık ilçe teşkilatı ile OGM’nin ilçe teşkilatı, yöre halkını
da yanlarına almak kaydıyla, otlatma zaman planı yaparak orman alanı üzerindeki baskıyı azaltmalıdır. Bu
kapsamda, yöredeki köy halkıyla işbirliği geliştirmek için eğitim çalışmaları düzenlenmelidir.
7. Aşırı ve kaçak avcılığın önlenmesi: Kalıntı ormanlarda yapılan avcılığın bir kısmı yasal, bir kısmı kaçak
olarak yapılmaktadır. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü hiçbir araştırma yapmadan bu
bölgelerde avcılık izni vermesini yeniden gözden geçirmelidir. Somut örnek olarak birçok bölgede keklik
ve bıldırcın avından dolayı bunların sayısında azalma olduğu gözlenmiştir. Süne ve kımılın dengeleyicisi
olan keklik ve bıldırcının azalmasından dolayı tarım alanlarında süne ve kımıl sayısının artması ve ürünlere
zarar vermesi sonucu köylüler ilaçlama yapmak zorunda kalmışlardır. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel
Müdürlüğü yapılan avcılığın nelere sebep olduğunu çok yönlü değerlendirmeden izin vermemelidir.
Sonuç olarak, bulundukları yörede inanç düzeyinde korunmaları ve yöre halkı tarafından sahiplenilmesi
sebebiyle günümüze kadar varlıklarını sürdürdükleri dikkate alındığında, kalıntı ormanlara ilişkin tehditlerin
çoğunluğunu ilgili devlet kurum/kuruluşlarının yanlış uygulamaları teşkil etmektedir. Kalıntı ormanlara ilişkin
riskleri azaltabilmek için başta Orman ve Su İşleri Bakanlığı olmak üzere valilik, kaymakamlık, ilgili belediyeler,
demokratik kitle örgütleri ve o bölgede yaşayan köylüler birlikte bütüncül bir bakış açısı yaratılmalı ve yapılacak
çalışmalar bu bakış açısı ile yürütülmelidir.
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ÖZET
Doğal peyzaj, gerek canlı gerekse cansız doğal elemanlardan oluşan, kendi doğal düzen ve dengesini koruyan
alanların görünümüdür. Dağ peyzajı, doğal vejetasyon peyzajları (tundra, çöl, step, savan, maki ve orman
peyzajları), korunan alanları (ulusal parklar, doğa koruma alanları, biyogenetik rezerv alanları, biyosfer rezervleri,
doğa parkları vb) ile sulak alanlarda önemli doğal peyzaj şekilleridir.
Tüm bu doğal peyzajın algılanmasında da ölçü, biçim, renk ve doku gibi ögelerin önemi büyüktür. Çünkü
bu ögeler çevrenin ve konumuz olan doğal peyzajın algılanmasında duyu organlarımızı harekete geçiren ve
algılamamıza doğrudan etki eden ögelerdir.
Mekan ve çevre öncelikle görme duyusu ile algılandığından, orayı aydınlatan ışığın yön ve niteliği de önemli
diğer bir faktördür. Tüm bu süreçte gölgenin de ışıkla birlikte etki ettiği unutulmamalıdır.
Ölçü (norm), biçim (form), renk ve doku (tekstür), hem mekan algılaması sürecinde hem de mekanın karakterini
belirlemede etkin olan ögelerdir. Söz konusu ögeler doğal peyzajın algılanmasında çeşitli görsel ve psikolojik
etkiler yaparlar.

Anahtar sözcükler: Orman, kalıntı orman, bozkır, antropojen bozkır, İç Anadolu.
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1. GİRİŞ
1.1 Peyzajın Tanımı
Peyzajı, bulunulan herhangi bir yerden görebildiğimiz doğal ve kültürel varlıkların tümü olarak tanımlayabiliriz.
Fransızcadan dilimize girmiş olan Peyzaj (Peysage) sözcüğü, çevrenin görünümü anlamındadır. İngilizcedeki
Landscape ve Almancadaki Landschaft’ta aynı anlamda kullanılan kavramlardır.
Peyzaj kavramı; dağlar, vadiler, su yüzeyleri, arazi, bitki örtüsü (flora), iklim olayları, hayvan varlığı (fauna), insan
gibi doğal varlıkların yanı sıra yapılar, yollar, yerleşim alanları gibi kültürel varlıkları da kapsamaktadır. Bunun
yanı sıra peyzaj; toplumların kültürel yapılarını, gelenek ve göreneklerini yani sosyal desenini de içeren bir
kavramdır. Sonuç olarak peyzaj; doğa, insan ve kültür etkileşimi sonucunda şekillenen görünümü içermektedir
(Akdoğan, 1984).
Günümüze kadar peyzaja ilişkin çok sayıda tanım yapılmış olmakla birlikte 01.03.2004 tarihinde Avrupa
Birliği parlamentosunda kabul edilen Avrupa Peyzaj Sözleşmesi çerçevesinde yapılan tanım kabul görmüş ve
yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bu tanımda peyzaj, insanlar tarafından algılandığı şekliyle, karakteri
doğal ve/veya insan faaliyetleri ve etkileşimi sonucu oluşan alan olarak ifade edilmektedir. Peyzajlar doğal
süreçlerin ve insanların etkileşimi sonucu oluşurlar ve gelişirler. Günümüzde birçok uzman peyzajı sosyoekolojik bir sistem olarak tanımlamaktadır. (Çetinkaya ve Uzun, 2014)

1.2. Peyzaj Şekilleri
Peyzajı, onu oluşturan doğal ve kültürel elemanların varlığına bağlı olarak genel anlamda doğal peyzaj ve
kültürel peyzaj olarak ikiye ayırabiliriz:
Doğal Peyzaj, arazi ve iklim koşullarının ortaya koyduğu ve kendi doğal düzenini koruyan alanların
görünümüdür. Bu peyzaj alanları üzerinde insan etkisi ya çok azdır,ya da hiç yoktur.
Kültürel Peyzaj ise, insanın doğayı çeşitli amaçlarla kullanmak üzere değiştirmesi sonucunda oluşan peyzaj
şeklidir. Sonuçta doğa-insan ilişkisinin şekillendirdiği bir peyzajdır. Tarihi süreç içerisinde bakıldığında
koruma-kullanma dengesinin gözetilmemesi nedeniyle, kültürel peyzaj içerisinde ekolojik ve biyolojik
dengenin genellikle doğa aleyhine bozulduğu görülmektedir.
Kültürel peyzajı da toplumların doğayı kullanış amaç ve şekillerine göre Kentsel Peyzaj ve Kırsal Peyzaj olarak
ikiye ayırabiliriz.
Kentsel Peyzaj; toplumların yerleşme içgüdüleri ile oluşan kentsel alanlarda doğal peyzaj elemanlarının yanı sıra
yerleşim alanları, yapılar, trafik sistemi, sosyal tesisler, ticaret alanları gibi kentsel bölümlerinin şekillendirdiği
bir mekandır (kent parkları, meydanlar v.b.).
Kırsal Peyzaj ise; kentsel alanlar ile doğal alanlar arasında yer alan ve endüstriyel, tarımsal ve rekreatif
kullanımların gerçekleştirildiği aynı zamanda tampon görevi de gören çevrenin görünümüdür (kamp alanları,
maden ocakları v.b.).
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2. DOĞAL PEYZAJ VE ÖNEMLİ 				
DOĞAL PEYZAJ ŞEKİLLERİ
2.1. Doğal Peyzaj
Doğal Peyzaj, gerek canlı gerekse cansız doğal elemanlardan oluşan, kendi doğal düzen ve dengesini koruyan
alanların görünümüdür. Söz konusu doğal elemanları jeolojik ve jeomorfolojik yapı, toprak, iklim olayları, su
öğesi, doğal bitki örtüsü (flora) ve doğal hayvan varlığı (fauna) şeklinde sıralayabiliriz.
Endojen ve egzojen olaylarla şekillenen arazi ve onun morfolojik yapısı doğal peyzajın temelini oluşturur.
Çeşitli biçim ve renklerdeki arazi formları, jeomorfolojik oluşumlar, dağlar, vadiler, ovalar ve su yüzeyleri, boyut,
biçim, renk ve doku özellikleri ile doğal peyzajı ortaya koymaktadırlar.
Dağlar ölçü açısından heybetli görünümleri ile, kayalık alanlar farklı biçim ve renkleri ile yaşamın ana
unsurlarından olan toprak çeşitli renkleri ile, atmosferik olaylar, yoğunluk, renk ve şekil bakımından farklılıkları
ile, su öğesi doğal peyzajda canlılık, hareket ve değişkenlik oluşturarak derinlik kazandırma, ses ve görüntü
yansıtma, görsellik sağlama ile çoğu canlı için yaşama ortamı yaratan bitki örtüsü, farklı vejetasyon tipleriyle
şekillendirdiği biçim, renk, doku ve kitle – boşluk özellikleri ile ekolojik sistem içindeki önemleri yadsınamaz
hayvan varlığı da, canlılık, güzellik ve devingenlikle doğal peyzajı anlamlandırırlar (Dirik, 2005).

2.2. Önemli Doğal Peyzaj Şekilleri
2.2.1. Dağ Peyzajı
Hareketli morfolojik yapı ve farklı iklim zonlarının şekillendirdiği
dağ peyzajı, sarp kayalıkları, alpin bitkileri, ormanlık alanları,
dereleri, gölleri, buzulları ve doğal hayvan varlığı ile sınırsız
çeşitlilikte görünümler sunmaktadır (Şekil 1).
2.2.2. Doğal Vejetasyon Peyzajları
Doğal bitki örtüsü, yöredeki mevcut ekolojik koşullara bağlı
olarak vejetasyon tiplerini ve dolayısıyla da onların ortaya
koyduğu doğal vejetasyon peyzajlarını şekillendirmektedir.

Şekil 1. Dağ peyzajı örneği.

Tundra Peyzajı, Kısa boylu çalılar, bazı bodur ağaçlar ile çayırlar, yosunlar ve likenlerden oluşan bir doğal
vejetasyon şeklidir. Arktik kuşakta yer alan tundra peyzajı içerisinde ayrıca bataklık alanlar ve turbalıklar da
bulunmaktadır.
Çöl Peyzajı, Yağış yetersizliğinin şekillendirdiği, kum, çakıl, buz, kayalık ya da tuzdan oluşan, bitki örtüsünün
ya çok az olduğu ya da hiç olmadığı, kendine özgü faunaya sahip alanlardır.
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Step Peyzajı, yine yağış yetersizliğinin şekillendirdiği, çayırlar ile kısa boylu ve seyrek yayılış gösteren
ağaççıklardan oluşan ve görsel derinliği olan bir vejetasyon tipidir.
Savan Peyzajı, otsu bitkilerden ya da bodur çalı türlerinden oluşan bir vejetasyondur.
Maki Peyzajı, Akdeniz ikliminin hüküm sürdüğü bölgelerde, sığ toprak koşullarında yetişen bodur veya kısa
boylu, kuraklığa dayanıklı herdem yeşil odunsu bitkilerden oluşan bir vejetasyon tipidir. Arazi morfolojisini
gizlemeyen ve farklı renklenmelere sahip bir vejetasyon olması nedeniyle, görsel çeşitliliği ve zenginliği
artırmaktadır.
Orman Peyzajı, kitleli ağaç varlığı ile birlikte pek çok otsu ve odunsu bitki türü ile çeşitli doğal hayvan varlığını
bünyesinde barındıran peyzaj alanlarıdır. İğne yapraklı ormanlar (Şekil 2), yazın yeşil yapraklı ormanlar (Şekil 3),
tropik yağmur ormanları, muson ormanları gibi farklı formlara dolayısıyla da farklı peyzaj şekillerine sahiptirler
(Şekil 4). Orman peyzajı insanlar üzerinde ıssızlık, ürperti ve yalnızlık hissi uyandırmaktadır (Şekil 5).

Şekil 2. İğne-yapraklı
orman peyzajı 		
(Fıstık çamları).

Şekil 3. Yazın –
yeşil yapraklı
Orman Peyzajı.

Şekil 4. Orman
peyzajındaki fauna
elemanları

Şekil 5. Orman Peyzajı.

2.2.3. Korunan Alanlar
İçerdikleri çeşitli doğal ve kültürel değerler nedeniyle koruma altına alınma gerekliliği taşıyan ve bu amaçla
ayrılan doğa parçalarına korunan alanlar denmektedir. Doğal ve kırsal peyzaj içerisinde yer alan korunan
alanların farklı tipleri bulunmaktadır (Şekil 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ). Bunlar,
•
•
•
•
•
•

Ulusal Parklar,
Doğa Koruma Alanları, Biyogenetik Rezerv Alanları, Biyosfer Rezervleri,
Doğa Parkları,
Doğa Anıtları,
Yaban Hayatı Koruma, Üretme ve Yerleştirme Alanları,
Özel Çevre Koruma Bölgeleri,

şeklinde gruplandırılmaktadır (Dirik, 2005).
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Şekil 6. Rize’ de jeolojik, jeomorfolojik formasyon,
bitki ve hayvan varlığı ile ilgi çeken Kaçkar Dağları
Ulusal Parkı.

Şekil 7. Antalya’daki jeolojik formasyon, flora ve
tarihi özelliklere sahip Köprülü Kanyon Ulusal Parkı.

Şekil 8. Balıkesir – Manyas Kuş Cenneti Ulusal Parkı. Şekil 9. Bolu – Abant Gölü Doğa Parkı

Şekil 10. Konya – Meke Gölü.
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Şekil 11. Yaban Hayatı Koruma, Üretme ve
Yerleştirme Alanlarından bir görünüm.
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Şekil 12. Muğla – Köyceğiz – Dalyan Özel Çevre
Koruma Bölgesi.

Şekil 13. Denizli’deki Pamukkale Özel Çevre
Koruma Bölgesi.

2.2.4. Sulak Alanlar
Derinliği 6 m.’yi geçmeyen, geçici ya da devamlı olarak
su ile kaplı olan tatlı, acı veya tuzlu suları olabilen,
lagün, göl, kanal, sazlık, bataklık, turbalık veya haliç
niteliğindeki alanlardadır.
Sulak alanlar peyzaja canlılık, hareket, renk, çeşitlilik
kazandıran, biyolojik çeşitliliğe önemli katkılar
sağlayan, çeşitli hayvan ve bitki türlerine yaşama ortamı
oluşturan doğal peyzaj şekilleridir (Şekil 14).
Şekil 14. Van Gölü.

3. ALGILAMA VE TASAR ÖĞELERİ İLİŞKİSİ
Mekan algılaması en önemlisi görme, duyma ve mekandaki hareketin hissedilmesi olan çeşitli duyu organlarının
işlevlerini içeren karmaşık bir süreçtir. Algılama süreci, duyu organlarımızın içinde bulunduğumuz mekan
ya da çevremiz hakkında bize çeşitli bilgiler vermesiyle başlamaktadır. Sonrasında insan bütün bu bilgileri
kavramsal bir görüş dünyasına dönüştürmektedir. Bu nedenle mekanı algılamamızda çevremizi görsel bir
boyuta indirgemiş gibi davranırız. Oysa algılamada görme, işitme, dokunma ve koku alma duyularımız birlikte
çalışırlar. Elbette ki bunlar içerisinde en önemlisi görsel algılamadır.
Algılamamıza etki yapan dört duyunun ağırlıkları, %70 görme, %25 dokunma ve %5’de işitme ve koku alma
şeklinde saptanmıştır. Ancak çevrenin estetik deneyimi toplu bir algılama gerektirmektedir. Bu nedenle bazen
de duyma, koklama, dokunma duyularımız görme duyumuza oranla daha öncelik taşıyabilmektedir. Ama
duyularımız her zaman birlikte hareket etmektedirler (Altan, 1992).
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Mekanların ve çevrenin algılanmasında ölçü, biçim, renk ve doku
gibi tasar öğelerinin önemi büyüktür. Çünkü bu öğeler çevrenin ve
konumuz olan doğal peyzajın algılanmasında duyu organlarımızı
harekete geçiren ve algılamamıza doğrudan etki eden öğelerdir.
Genel anlamda mekan için, aynı zamanda doğal peyzaj içinde geçerli
olan, mekanı oluşturan elemanların ve sınırlayıcıların biçimlenişi,
yüzeylerinin renk ve dokusu, bir bütün halinde mekanın ve çevrenin
niteliğini oluştururlar. Dolayısıyla da mekan algılamasına da temel
teşkil ederler (Şekil 15).
Mekan ve çevre, öncelikle görme duyusu ile algılandığından, orayı Şekil 15. Orman peyzajında renk
aydınlatan ışığın yön ve niteliği de önemli diğer bir faktördür. Çünkü ve dokunun etkisi.
ışık sınırları belirginleştirir veya belirsizleştirir, biçim ve dokuyu
vurgular, bir özelliği belirginleştirir veya gizler, uzaklıkları azaltır ya da artırır. Tüm bu değişimlerde gölgenin de
ışıkla birlikte etki ettiği unutulmamalıdır (Altan, 1992).
Mekanın algılanması, ölçü algılaması, biçim algılaması, renk algılaması, doku algılaması, ışık algılaması gibi
algılama türlerinin bileşkesiyle oluşmaktadır.

4. ÖLÇÜ (NORM), BİÇİM (FORM), RENK VE DOKUNUN
(TEKSTÜR) DOĞAL PEYZAJI ALGILAMADAKİ ROLÜ
Ölçü; dış mekanda olunmasına, harekete veya insanın kendi fiziksel varlığına ya da insan-büyük mekan-ölçü
ilişkisine bağlı olarak algılamaya etki eden bir ögedir. Dış mekanda iç mekandan alışık olduğumuz objeleri
daima gerçeğinden daha küçük algılarız.
Hareket etmemiz ve hareket halindeki hızımız, ölçü ögesi üzerinde önemli değişiklikler oluşturabilmektedir.
Hız arttıkça ancak büyük biçim ve renk grupları ile doku zıtlıklarını algılayabilirken, hareket hızımız azaldıkça
çevremizdeki biçim, renk ve doku farklılıklarını en ince ayrıntılarına kadar fark etmeye başlarız.
İnsanın çevresini algılayabilmek için çevresindeki objeleri kendi boyutuyla ilişkilendirmesi eğilimi de vardır.
Ayrıca çok küçük ya da çok büyük mekanlar insan üzerinde rahatsızlık verici etki yapmaktadır. Böyle mekanlar
insan üzerinde ezici etkide bulunurlar. Ancak böyle bir mekanda insanın kendi ölçüsü ile ilişkilendirebileceği
bir obje bulunuyorsa, rahatsızlık etkisi yerini rahatlığa bırakmaktadır.
Ayrıca insanın göz düzeyinin üstünde ölçüye sahip objeler, aynı zamanda fiziksel engel de oluşturduklarından,
göz düzeyi altındaki nesnelere oranla daha çabuk algılanır.
Biçim; ögesini incelediğimizde ise, simetrik biçimlerin ciddiyet, serbest biçimlerin hareket ve rahatlama, sütun
gibi düşey gelişme gösteren biçimlerin saygı, sarkık biçimde gelişme gösterenlerin sakinleştirici, yumuşatıcı
etkisi ve kendi başına olma isteği uyandırdığını görmekteyiz.
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Renk; ögesi ele alındığında, sıcak renklerden (kırmızı, turuncu, sarı)
oluşan objelerin olduklarından yakında, soğuk renklerden (yeşil,
mavi, mor) oluşanların ise olduklarından daha uzakta algılandıkları
belirlenmiştir.
Renk hem mekan algılaması sürecinde hem de mekanın karakterini
belirlemede etkin olan bir ögedir.
Objeler ve yüzeyler dokuları sert (kaba) ise olduklarından daha
yakında, dokuları yumuşak (hafif ) ise daha uzakta görünürler. Ayrıca
yumuşak dokular (su yüzeyleri gibi) rahatlatıcı, sert dokular (kayalıklar
gibi) ise uyarıcı etki yaparlar. Dokuda uygunluk kadar zıtlıkta çok
önemli bir kavramdır.
Bu açıklamalardan hareketle, sözkonusu ögelerin (ölçü, biçim, renk
ve doku) doğal peyzajın algılanmasındaki görsel ve psikolojik etkileri
aşağıdaki örneklerle daha iyi bir şekilde açıklanmaktadır (Şekil 16, 17,
18).

Şekil 16. Kaliforniya’daki Yosemite
Ulusal Parkı’nda peyzaj elemanlarının
ölçü uyumu (Öztan, 2004).

5. SONUÇ

Şekil 17. Volkanik bir kütle olan Erciyes Dağı, (ölçü,
biçim, renk, doku), (Öztan, 2004).
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Şekil 18. Özgün doğa tasarımı örneklerinden
Pamukkale Travertenleri, (biçim, renk), (Öztan, 2004).
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Doğal peyzajlar büyük ölçülü dinamik peyzajlardır. Dinamik peyzajlar saatler, günler, aylar, hatta çoğunlukla
yıllar içinde değişimlere uğrayacağından bu durum algılamada da farklılıklar yaratacaktır. Ölçü, biçim, renk
ve doku uyumu, estetik tasarımın da temelini oluşturan faktörlerdendir. Gözü yormayan ve söz konusu tasar
ögelerinin uyumunun olduğu doğal peyzajların her zaman yüksek değerde algılanacağı unutulmamalıdır.
Ayrıca doğal peyzaj-insan etkileşiminde konuya algılama açısından baktığımızda bu alanların insanların
bireysel mutluluğuna, dolaylı olarak da fiziksel sağlıklarına olumlu katkıları olduğu yadsınamaz bir gerçektir.
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ÖZET
Eski ismi Hozapin olan Aktaş Gölü, Doğu Anadolu Bölgesi’nin Erzurum-Kars Bölümü’nde yer alan Ardahan
ilinin Çıldır ilçesi sınırları içinde, 41°14’ 8.98’’- 41°11’ 11.59’’ kuzey enlemleri ile 43°10’ 0.14’’ - 43°15’ 21.20’’
doğu boylamları arasında bulunmaktadır. Deniz seviyesinden 1798 m yükseklikte bulunan gölün yüzey alanı
24 km2 kadardır. Gölün tamamı sınırlarımız dâhilinde olmayıp, yaklaşık yarısından az olan doğu bölümü
Gürcistan’a aittir. Göl havzası İran-Turan fitocoğrafya bölgesi içinde yer alır. Göl çevresinde antropojen
stepler geniş bir yayılışa sahiptir. Bunun yanında, aşırı tahribat sonucu alanları daralan ormanlarda hâkim ağaç
türünü nemli ve soğuk iklim şartlarını seven Pinus sylvestris (sarıçam) oluşturur. Sahada sarıçamlar dışında
yer yer Picea orientalis (doğu ladini), Abies nordmanniana subsp. nordmanniana (Doğu Karadeniz göknarı) ve
yüksek kesimlerde Betula pendula (huş) gibi türler de görülmektedir. Aktaş gölü çevresi çayır ve step bitkileri
bakımından oldukça zengindir. Göl çevresindeki en yaygın otsu bitki türlerinin başında Trifolium hybridum
L., Koeleria nitidula Velen., Festuca pseudovina Hack. ex Wiesb., Cardaria draba (L.) Desv., Achillea millefolium
L., Potentilla erecta (L.) Raeusch., Astragalus aureus Willd., Astragalus ponticus Pall., Rhinanthus minor L.,
Taraxacum officinale L., Plantago lanceolata L., Brassica nigra (L.) Koch, Echium vulgare L., Anthemis tinctoria
L., Trifolium pratense L., Sanguisorba minor Scop., Cerastium banaticum (Rochel) Heuff., Hesperis matronalis
L. ve Poa pratensis L. gelmektedir. Göl çökellerinin tuttuğu paleoiklimsel kayıtları tespit edebilmek amacıyla,
gölün en derin kısmından KAJAK marka karotiyer kullanılarak 61cm uzunluğunda bir karot alınmıştır. Fosil
polen analizleri için karot üzerinde 1 cm çözünürlükle örnekleme yapılmış ve her örnek katmanında klasik
yöntem izlenerek polen preparatları hazırlanmıştır. Her preparatta en az 250 adet polen ve 50 adet Lycopodium
spor ışık mikroskobunda sayılmıştır. Kalibre edilmiş 14C yaşlarına göre; 60 cm derinliğindeki sediman örneği
G.Ö. 930-795 yıl, yüzeye yakın yerden alınan (0-5 cm) sediman örneği ise, G.Ö. 140-30 yıl çıkmıştır. Fosil
polen diyagramlarından ve kalibre edilmiş 14C yaşlarından elde edilen sonuçlara göre; günümüzden 930 yıl önce
yani Ortaçağ Ilık Dönemi’nde Aktaş gölü ve çevresinde daha nemli koşulların yaşandığı anlaşılmaktadır. Bunu
fosil polen diyagramında LPAZ1 zonunda odunsu türlerin (Pinus, Picea, Abies, Fagus ve Betula) fazla çıkması
desteklemektedir. Karotun özellikle üst kısmında (LPAZ3 zonu) Caryophyllaceae, Chenopodiaceae, Plantago,
Poaceae ve Polygonum’un otsu bitki polen yoğunluğunun (NAP) odunsu bitki polen yoğunluğuna (AP) göre
fazla çıkması günümüzde göl havzası ve çevresinde orman vejetasyonunun azaldığını göstermektedir.

Anahtar sözcükler: Paleoiklim, göl çökelleri, polen analizi, Kuzeydoğu Anadolu, Aktaş Gölü.
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1. GİRİŞ
Bilindiği gibi günümüzde yer alan bitki örtüsü ve vejetasyon formasyonlarının geçmişten bugüne kadar geçirdikleri
değişimi ortaya koymak için kullanılan en önemli bilim dallarından birisi de “Palinoloji”dir. Polen ve sporları
inceleyen bilim dalını ifade eden, Palinoloji terimi ilk kez 1944 (Hyde, 1944) ve 1945 (Hyde ve Williams, 1945)
yıllarında kullanılmıştır. Palinolojide araştırma alanları, sporlu bitkilerin (Bryophyta, Pteridophyta) ve çiçekli
bitkilerin (Gymnospermae, Angiospermae) dünya üzerinde görülmeye başladığı jeolojik dönemlerle sınırlıdır.
Palinoloji bir taraftan bitkilerin zaman içerisinde geçirdikleri değişimi belirlerken diğer taraftan da paleovejetasyon ve paleo-iklim yapılandırılmalarında ve modellerinde, tarımsal faaliyetlerin ortaya çıkışı, dağılışı ve
gelişiminin ortaya konulmasında kullanılmaktadır (Bradley, 1999; Roberts, 2002). Radyokarbon tarihlemesinin
keşfi ve farklı lokasyonlara ait polen analiz sonuçlarının birbirleriyle korele edilmeleri ile bilimsel literatürdeki
popülaritesi hızla artmıştır. Yaklaşık 70 yıl önce başlayan Türkiye’nin Kuvaterner palinolojisine ait bu çalışmalar,
bugün bazı eksiklikleri bulunmasına rağmen, son 25 bin yıllık periyottaki ortamsal değişiklikler için en önemli
veri kaynağıdır.
1945 yılından bu yana farklı bilim dallarından çok sayıda araştırmacının yoğun olarak çalıştığı Palinoloji,
‘Polen Morfolojisi’ ve ‘Polen Analizleri’ gibi alt dallara ayrılmıştır. Polen analizleri turbalıklar, göller, denizler,
buzullar, linyitler, taş kömürleri, hava, bal vb. gibi çeşitli ortamlardaki polenlerin araştırılmasını kapsamaktadır.
Polenlerin sayılarının fazlalığı, ekzinlerinin (zarlarının) çok dayanıklı olması nedeniyle hava olmayan ortamlarda
milyonlarca yıl özelliklerini yitirmeden kalabilmeleri, her bitki cins veya bazen türüne özgü karakteristik
morfolojik özelliklere sahip olmaları ve dağıldığı zamana ait doğal vejetasyonu yansıtmalarını içeren dört temel
özellik, polen analizleriyle geçmiş dönemlerin vejetasyon yapısı ile iklimi hakkında bilgi sahibi olmamıza ve
paleoklimatolojik saptamalar yapmamıza olanak sağlamaktadır (Akyol, 1964; Aytuğ ve ark.,1971; Bradley,
1999). Özellikle göl ve deniz dipleri, turbalıklar, linyit ve kömür ocakları ile buzul alanlar polenlerin milyonlarca
yıl özelliklerini kaybetmeden korundukları alanlardandır. Bu alanlarda sondaj yapılarak geçmiş devirlere ait
polenleri elde etmek ve tarihlendirmek mümkündür (Aytuğ ve Merev, 2002).
Kuvaterner palinolojisi araştırmaları için en uygun ortamlar göl ve bataklık alanlardır. Bu alanlar hareketsiz
ve sakin olduğu için polenleri iyi bir şekilde korumaktadır. Türkiye Kuvaterner palinolojisi çalışmalarına
bakıldığında Van Gölü başta olmak üzere Tuz Gölü, Köyceğiz Gölü, Bafa Gölü, Söğüt Gölü, Ova Gölü,
Gölhisar Gölü ve Pınarbaşı Gölü gibi birçok gölde palinolojik araştırmalar yapılmıştır (van Zeist ve Woldring,
1978; van Zeist ve ark., 1975; Bottema ve Woldring, 1984; İnceoğlu ve Pehlivan, 1987; Roberts ve ark., 1997;
Knipping ve ark., 2008).
Araştırma alanı Aktaş Gölü’ne en yakın konumda bulunan Van Gölü’nün Tatvan Havzası ve Ahlat Sırtı
kesimlerinden elde edilen taban çökelleri üzerinde bir çok palinolojik analiz gerçekleştirilmiştir (van Zeist
ve Woldring, 1978; Wick ve ark., 2003; Litt ve ark., 2009). Kaplan ve Heumann, (2010), Van Gölü Kuzey
Havzası’nın tabanında yer alan çökellerin palinolojik analizleri sonucunda son 1000 yıldır alanda çoğunlukla
step vejetasyonunun hâkim olduğu bir paleoflora tespit etmiştir. Otsu bitki polenlerinin çoğunu Poaceae,
Chenopodiaceae ve Artemisia oluşturmaktadır. Odunsu bitki polen yüzdesi, otsu bitki polen yüzdesine kıyasla
daha az çıkmıştır. Odunsu polenler arasındaki en büyük yüzde değerinin Quercus polenlerine ait olduğunu
belirtilmekte ve Quercus’u sırasıyla Pinus, Alnus, Carpinus, Pistacia, Betula, Fraxinus, Olea ve Salix izlemektedir
(Kaplan ve Heumann, 2010). Van Gölü’nün Geç Holosen polenleri içinde, Cerealia polenlerinin bulunması step

1.OTURUM

IV. ULUSAL ORMANCILIK KONGRESİ

35

alanlarının bitki örtüsü gelişiminde insan etkisinin varlığına işaret etmektedir (Kaplan, 2012). Bu çalışmalar
Van Gölü ve çevresindeki bitki örtüsünün zaman içerisindeki değişimi üzerine önemli bulgular sağlamıştır. Bu
nedenle Kuzeydoğu Anadolu’da benzer paleocoğrafi kayıtları tuttuğunu düşündüğümüz Aktaş Gölü bugüne
kadar bu açıdan ele alınmamıştır ve bu bilgi birikimine katkı koymak açısından önemli bir potansiyele sahiptir.
Çalışmanın amacı; bu bilgi açığının kapanmasına da katkı koymak açısından Aktaş Gölü dip çökellerinin
tuttuğu son 1000 yıldaki bitki örtüsü değişimini polen analizleriyle belirlemektir.

2. MATERYAL VE YÖNTEM
Bu bölümde ilk önce araştırma alanının tanıtımı yapılmış ve bu çalışma kapsamında alınan örnekler üzerinde
kullanılan farklı araştırma metotları aşağıda anlatılmıştır.

2.1. Araştırma Alanının Tanıtımı
Eski ismi Hozapin olan Aktaş Gölü, Doğu Anadolu Bölgesi’nin Erzurum-Kars Bölümü’nde yer alan Ardahan
ilinin Çıldır ilçesi sınırları içinde, 41°14’ 8.98’’ - 41°11’ 11.59’’ kuzey enlemleri ile 43°10’ 0.14’’ - 43°15’ 21.20’’
doğu boylamları arasında bulunmaktadır (Şekil 1). Kuzeybatı-güneydoğu yönlü sol yanal doğrultu atımlı
Kura Fayı ile kuzeybatı-güneydoğu ve doğu-batı yönlü sağ yanal doğrultu atımlı Çayırlık Fayı arasında kalan
çöküntü alan içinde oluşmuştur (Aktimur ve ark., 1991). Deniz seviyesinden 1798 m yükseklikte bulunan
gölün yüzey alanı 24 km2 kadardır.
Su derinliği genelde 1.5 - 2 m
arasında olmakla birlikte yapılan
iskandil ölçümleri gölün orta
kesimindeki adaların çevresinde 4
metreyi bulan derinliklerin varlığını
göstermiştir.
Gölün
tamamı
sınırlarımız dâhilinde olmayıp,
yaklaşık yarısından az olan doğu
bölümü Gürcistan’a aittir. Oldukça
sert geçen kış koşulları nedeniyle
Çıldır Gölü’nde olduğu gibi yılın
yaklaşık 5 ayında yüzeyindeki 7080 santimetrelik kısmı yoğun bir
buz tabakasına dönüşmektedir.

Şekil 1. Aktaş Gölü’nün haritadaki konumu
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Aktaş Gölü coğrafi konumu itibariyle Kuzeydoğu Anadolu’nun karasal iklim koşulları altında bulunmaktadır.
Ardahan Meteoroloji istasyonuna ait rasatlara göre yıllık ortalama sıcaklık 3,3 °C, yağışlar ise 548,5 mm’dir.
Karasal iklim nedeniyle yıllık sıcaklık amplitüd değeri 27,7°C’yi bulur. Kış mevsimindeki yağışlar kar şeklinde
olup, karın yerde kalma süresi de oldukça uzundur (115 gün veya daha fazla).
Göl havzası İran-Turan fitocoğrafya bölgesi içinde yer alır. İnceleme alanı ve yakın çevresinde orman alt sınırı
1800 m, üst sınırı ise 2500-2600 m arasındadır. Antropojen stepler geniş bir yayılışa sahiptir. Bunun yanında,
aşırı tahribat sonucu alanları daralan ormanlarda hâkim ağaç türünü nemli ve soğuk iklim şartlarını seven Pinus
sylvestris (sarıçam) oluşturur. Sahada sarıçamlar dışında yer yer Picea orientalis (doğu ladini), Abies nordmanniana
subsp. nordmanniana (Doğu Karadeniz göknarı) ve yüksek kesimlerde Betula pendula (huş) gibi türler de
görülmektedir. Aktaş gölü çevresi çayır ve step bitkileri bakımından oldukça zengindir. Göl çevresindeki en
yaygın otsu bitki türlerinin başında Trifolium hybridum L., Koeleria nitidula Velen., Festuca pseudovina Hack.
ex Wiesb., Cardaria draba (L.) Desv., Achillea millefolium L., Potentilla erecta (L.) Raeusch., Astragalus aureus
Willd., Astragalus ponticus Pall., Rhinanthus minor L., Taraxacum officinale L., Plantago lanceolata L., Brassica
nigra (L.) Koch, Echium vulgare L., Anthemis tinctoria L., Trifolium pratense L., Sanguisorba minor Scop.,
Cerastium banaticum (Rochel) Heuff., Hesperis matronalis L. ve Poa pratensis L. gelmektedir.

2.2. Fosil Polen Analizlerinde Uygulanan Yöntemler
Bu çalışma kapsamında; fosil polen analizleri ve AMS tarihlendirmesi için göl su derinliğinin en fazla olduğu
yerden KAJAK marka karot örnekleyici ile 1 tane karot (AC1) alınmıştır (Şekil 1). Araştırma materyali
olarak alınan AC1 karotu üzerinde fosil polen analizleri için her “1 cm” de bir 1 cm3 örnekleme işlemleri
Ardahan Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümündeki Laboratuvar’da yapılmıştır.
Örnekleme ve etiketleme işlemi bitirildikten sonra fosil polen analizleri için ayrılan örnekler İstanbul Üniversitesi
Orman Fakültesi Orman Botaniği Anabilim Dalı Palinoloji Laboratuvarı’na getirilmiştir. Laboratuvarda klasik
yönteme (Erdtman, 1954; Moore ve ark., 1991) başlamadan önce, her sediman örneğine 1 adet Lycopodium spor
tablet 10 ml saf su içerisinde 0,5 ml % 10’luk HCl yardımıyla eritilerek eklenmiştir. Polen analizine başlamadan
önce kullanılan Lycopodium spor tablet sayısı, bir spor tablet içerisindeki spor sayısına göre değişebilmektedir.
Tüplerdeki Lycopodium’lu sediman örnekleri santrifüj makinasına konmuş ve 4000 devirde 10 dakika santrifüj
yapılmıştır. Santrifüjden çıkartılan tüplerin üzerindeki sıvı döküldükten sonra klasik yönteme göre; bu örnekler
içerisinde bulunabilecek karbonatlı, silisli ve organik unsurlar farklı kimyasallar (HCl, HF ve KOH gibi)
yardımıyla ayrılmıştır. Santrifüj işlemleri bittikten sonra tüplerdeki sedimana gliserin jelatin eklenerek fosil
polen preparatları hazırlanmıştır.
Fosil polen preparatlarındaki polen ve Lycopodium sporların sayım ve teşhisi bilgisayar destekli Leica DM750
marka ışık mikroskobunda, x40, x100 immersiyon objektifi ve 10x oküleri kullanılarak yapılmıştır. Polen
teşhisleri için Palinoloji Laboratuvarı’ndaki referans polen preparatları ile birlikte polen atlasları (Faegri ve
Iversen, 1964; Moore ve ark., 1991; Aytuğ, 1967; Aytuğ ve ark., 1971; Wodehouse, 1935; Erdtman, 1952;
Erdtman, 1957; Hesse ve ark., 2009; Connor ve Kvavadze, 2012) kullanılmıştır.
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3. BULGULAR VE TARTIŞMA
Genel olarak polenler cins seviyesinde teşhis edilmiştir. Her preparatta en az 50 Lycopodium spor ve 250 polen
sayılmıştır. Önemli bitki cinsleri için 1 cm3’teki polen konsantrasyonu (polen tanesi/cm3) hesaplanmış ve AC1
karotu için fosil polen diyagramları TILIA (Grimm, 1991) adlı programda çizilmiştir (Şekil 2; Şekil 3).

3.1. Fosil Polen Analizlerine Ait Bulgular
Aktaş Gölü’nden alınan AC1 karotunun uzunluğu 61 cm’dir. Bu karotta derinliğe göre arboreal (odunsu bitki:
AP) polen konsantrasyonu verilerine bakıldığında polen diyagramı LPAZ1, LPAZ2 ve LPAZ3 olmak üzere 3
ana polen birikme zonuna ayrılmıştır (Şekil 2).
LPAZ1 (Birinci Polen Birikme Zonu): Gymnospermae’ler içinde en fazla polen konsantrasyonu değerine bu
zonda sahip olanlar Pinus, Picea ve Abies’tir. Bu zonun başında Abies, Picea ve Pinus’un polen konsantrasyonu
fazla çıkmış, sonlarına doğru ise azalmıştır. Angiospermae’lerden en fazla polen konsantrasyonuna sahip olanlar
ise, Betula ve Fagus’tur. Bu zonun başlarında Betula ve Fagus’un polen konsantrasyonu fazla tespit edilmiş,
LPAZ1 zonunun sonlarına doğru her ikisinin de polen konsantrasyonları azalmıştır (Şekil 2).
LPAZ2 (İkinci Polen Birikme Zonu): Bu zon, LPAZ2a ve LPAZ2b olmak üzere 2 alt zona ayrılmıştır. LPAZ2a
alt zonunun başlangıcından ortasına doğru; Abies, Pinus, Picea, Betula ve Fagus salınımlar yaparak varlığını
sürdürmüştür. Özellikle 35-40 cm derinlikte Abies, Pinus, Picea, Betula ve Fagus’un polen konsantrasyonları bu
alt zon içinde maksimuma çıkmış ve bu zonun sonlarına doğru Betula hariç diğerlerinin polen konstrasyonları
çok az miktarda artmıştır. LPAZ2b zonunda; Abies, Pinus ve Betula’nın polen konsantrasyonları yine salınımlar
yaparak devam etmiş, Picea ve Fagus’un polen konsantrasyonları ise, iki kez maksimum seviyeye çıkmıştır (Şekil
2).
Şekil 2. AC1
karotundaki odunsu
bitki (AP) polen
yoğunluğu
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LPAZ3 (Üçüncü Polen Birikme Zonu): Bu zonun sonlarına doğru Abies, Pinus, Picea, Betula ve Fagus’un polen
konsantrasyonları keskin bir şekilde azalış göstermiştir (Şekil 2).
AC1 karotunda derinliğe göre non-arboreal (otsu bitki: NAP) polen konsantrasyonu verilerine bakıldığında
polen diyagramı LPAZ1, LPAZ2 ve LPAZ3 olmak üzere 3 ana polen birikme zonuna ayrılmıştır (Şekil 3).
LPAZ1 (Birinci Polen Birikme Zonu): Bu zonda en fazla polen konsantrasyonuna sahip olanlar Poaceae ve
Chenopodiaceae’dir. Chenopodiaceae’nin polen konsantrasyonu bu zonun başlangıcında fazla çıkmış ve
sonlara doğru azalmıştır. Poaceae’nin polen konsantrasyonu ise, bu zonun başlangıcında fazla çıkmış ve sonlara
doğru salınımlar yaparak varlığını sürdürmüştür. Caryophyllaceae, Lamiaceae, Plantago ve Polygonum’un polen
konsantrasyonları bu zonda Poaceae ve Chenopodiaceae’ye göre daha az tespit edilmiştir (Şekil 3).
LPAZ2 (İkinci Polen Birikme Zonu): Bu zon, LPAZ2a ve LPAZ2b olmak üzere 2 alt zona ayrılmıştır. LPAZ2a
alt zonunda; Caryophyllaceae ve Chenopodiaceae en yüksek değerlerine ulaşırken, bu zonun sonlarına
doğru Chenopodiaceae azalmaktadır. LPAZ2b alt zonunun sonlarında; Chenopodiaceae ve Poaceae artış
göstermektedir.
LPAZ3 (Üçüncü Polen Birikme Zonu): Bu zonun başlangıcında tüm otsu bitkilerin polen konsantrasyonu
salınımlar yaparak varlığını sürdürmüş ve üst kısımlarına doğru artış göstermiştir (Şekil 3).

Şekil 3. AC1
karotundaki otsu bitki
(NAP) polen yoğunluğu
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4. SONUÇLAR
Palinolojik analizler, geçmişten günümüze doğru ormansızlaşma veya ormandan stepe geçiş gibi farklı bitki
örtüsündeki değişiklikler hakkında bilgi edinilmesini sağlayan önemli bir veri kaynağıdır. Polenlerin her bitkide
farklı morfolojik özellikler göstermesi, ekzin adı verilen dış zarlarının hava almayan ortamlarda milyonlarca
yıl özelliklerini kaybetmeden koruması gibi fonksiyonları geçmiş dönem vejetasyonundaki değişimlerin tespit
edilmesini sağlamaktadır (Bradley, 1999; Moore ve ark., 1991). Wick ve ark. (2003), araştırma alanına en yakın
konumda bulunan Van gölünde insan etkisinin günümüzden 3800 yıl önce başladığını söylemektedir. Plantago
lanceolata’nın fazla çıkması, insan etkisini gösteren anahtar tür olması sebebiyle önemlidir. Bunda en büyük
rolü tahıl üretimine ve tarım faaliyetlerinin artmasına bağlamaktadır. İklimde bu dönem içerisinde büyük bir
değişim yaşanmadığını, jeokimyasal verilere dayanarak söylemektedir.
İran-Turan flora bölgesine dahil olan Aktaş Gölü ve çevresinin doğal bitki örtüsünde Poaceae (cereal tip: tahıl
polenleri) ve Plantago sp. gibi bitkilerin var olması ve polenlerinin diyagramlarda en üst zonda da çıkması
bu bitkilerin antropojenik gösterge olarak baz alınmasını sağlar. Pinus ve Picea’nın polen yoğunluklarının da
üst zonlara doğru azalması ormansızlaşmanın bir göstergesidir. Araştırma alanında son 930 yıllık döneme
bakıldığında; göl havzası ve çevresinde orman vejetasyonunun gittikçe azaldığı ve step vejetasyonunun alanda
daha hâkim olduğu söylenebilir.
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1. GİRİŞ
İnsan orman ilişkileri insanlığın varoluşu ile başlar. Tarih literatürüne geçmiş en eski belge olan Hamurabi
kanunlarının 59-60. Maddelerinde orman ve insan arasındaki ilişkiler düzenlenmektedir. Eflatun, ormanları
tahrip edilmiş dağları, hasta bir hayvanın çıkık kemiklerine benzetir. Roma alimlerinden Çiçero (M.Ö.106-43):
“ormanlar savaş zamanında bir kaynak iseler, barış zamanının süsüdür.” demektedir (Metin, 1954).
Sanayi Devrimi sürecinde deniz hâkimiyeti, deniz ulaşım donanımlarına sahip olmak başlı başına önem
taşımıştır. Gerek hammaddenin uzaklardan, denizaşırı ülkelerden üretim merkezlerine getirilmesi ve gerekse
mamul malın pazarlanabilmesi için başlangıçta deniz ulaşımı alternatifi olmayan bir olanak durumundadır.
Ülkelerin gelişmişliği üzerinde ise doğal olarak bu donanımlara sahip olunması etkili olmuştur. Ağaç malzeme,
gemi yapımında uzun yıllar en etkili yoldur. Hem uluslararası ticarete hem de savunma-saldırı sistemleri
üzerinde önemli rolü vardır. Bu nedenle ormanlar uzun yıllar boyunca gemi yapımı amacıyla yok edilmiştir.
Osmanlı tarihinde devletin ormanlarla ilgisi büyük ölçüde Tersane’nin ihtiyacı olan odun kaynaklarının
korunması endişeleri ile başlamıştır. Tersane, yani devletin deniz gücünün kaynağını oluşturan gemi yapımı,
devletin bekası açısından olmazsa olmazıdır.
Sultan I. Abdülhamit zamanında hazırlanan 1784 tarihli, kereste sağlanması konusundaki fermanların
incelenmesinden anlaşılmaktadır ki, Osmanlı Devleti sınırları içindeki ormanların azalması bu devletin
denizlerdeki hâkimiyetinin sona ermesi ile sonuçlanmıştır. Bu da Osmanlı Devletinin çöküş nedenlerinden
birisidir (Metin,1954).
Bu değerlendirme ilginçtir. Çünkü başta İngilizler olmak üzere batılı ülkeler 16 ve 17. yüzyıllarda denizaşırı
yörelerde sömürgeler elde etmişler ve elde ettikleri kaynaklarla gelişmelerini hızlandırmışlar, ekonomilerini
daha da güçlü hale getirmişlerdir. Bütün bunlar büyük ölçüde zamanın en önemli, belki de tek ulaşım sistemi
olan deniz ulaşım olanaklarına sahip olmaları ile gerçekleşmiştir. O dönemde gemilerin sadece ahşaptan
yapılabiliyor olması, ormanları önemini bir kez daha ön plana çıkarmaktadır.
Osmanlı Devleti’nde özellikle son iki yüzyılda, ormancılıkla ilgili gelişmeler ile genel ekonomik gelişmeler,
genel ekonomik gelişmeler de yaşanan iç çekişme ve savaşlarla çokça iç içedir. Bu gelişmeler birbiri üzerinde
doğrudan veya dolaylı olarak etkili olmuştur. Yani tarihsel süreçte bazen savaşlar ormanlar/ormancılık üzerine
etkili olmuş, bazen de ormanlar savaşlar üzerinde etkili olmuştur. Bu bildiride, Kavalalı Mehmet Ali Paşa
İsyanı, Kırım Savaşı, I. Dünya Savaşı, Kurtuluş Savaşı, II. Dünya Savaşı irdelenecek; ormanlar ve ormancılıkla
ilişkili yönleri açıklığa çıkarılmaya çalışılacaktır.
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2. KAVALALI MEHMET ALİ PAŞA İSYANI
Osmanlı, uzun yüzyıllar boyunca dil, din, ırk açısından farklı kültürlerden oluşan bir toplum olarak yaşamıştır.
İmparatorluğun bu özelliği yüzünden 18. Yüzyılın sonlarından itibaren gelişen “milliyetçilik” ve “bağımsızlık”
akımı hızla yayılmıştır. Bu siyasal akımlar 19. Yüzyılın başından itibaren birçok isyanın çıkmasına ve uluslararası
sorunun yaşanmasına neden olmuştur. 1821’de Fransız ve Rusların desteğiyle Rumlar, Mora’da isyan başlattılar.
Osmanlı Devleti bu isyanı yalnız başına bastıramayınca 1824 yılında Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa’dan
yardım istemiş ve isyan Mısır Ordusu yardımıyla bastırılmıştır. Bunun üzerine İngiltere, Fransa ve Rusya Osmanlı
Devletine karşı Yunanistan devletinin kurulması konusunda bir protokol imzalamışlardır. Osmanlı Hükümeti
bunu tanımayınca, 20 Kasım 1827’de Navarin’deki Osmanlı-Mısır ortak donanması İngiliz-Fransız- Rus ortak
donanması tarafından bir baskınla batırılmıştır. Bu durum diplomatik bir sorun haline gelince İngiltere, Fransa
ve Rusya elçileri İstanbul’u terk etmişlerdir. İngiltere, İbrahim Paşa komutasındaki Mısır kuvvetlerini Mora’dan
Mısır’a götürmek üzere gemiler göndermiştir (Kocaoğlu, 1995).
Bu tarihten sonra 1828-1829 Osmanlı - Rus savaşı sırasında Kavalalı Osmanlı devletine talep edilen desteği
vermediği gibi, Devletin güç duruma düşmesinden yararlanmak amacıyla Osmanlı Padişahı II. Mahmut’tan
Girit ve Suriye valiliklerini de talep etmiştir. Osmanlı Devleti’ni uzun yıllar uğraştıran Kavalalı Mehmet
Ali Paşa olaylarının temelinde de Kavalalı’nın 1831 yılında Lübnan yöresini, Suriye Valiliği’ni de istemesi
vardır. Metin (1954) Kavalalı’nın aslında denizlerdeki gücünü artırmak için gerekli olan Lübnan ormanlarına
sahip olmak istediğine işaret etmektedir. Bilindiği gibi Sedir ağacı odununun dayanıklı olması nedeniyle eski
çağlardan beri gemi yapımında en çok tercih edilen tür olmuştur. Lübnan yöresi adını da bir sedir türüne vermiş
(Cedrus libani) ve o dönemde bu türün yaygın olarak yetiştiği bir yöredir.
Kocaoğlu’nun (1995) ifadelerine göre, Kavalalı Mehmet Ali Paşa, bu talepleri karşılık bulmayınca Osmanlı
Devleti’ne başkaldırmış, Oğlu İbrahim Paşa komutasındaki Mısır ordusunu Akka üzerine göndermiştir.
1832 yılında Önce Akka’da (İsrail) daha sonra da Beylan’da (Hatay) Osmanlı Ordusu’nu yenilgiye uğratmış,
daha sonra Torosları aşarak Anadolu’ya gelmiştir. 1832 sonunda Konya’da Osmanlı ordusunu yine yenilgiye
uğratmıştır. Mısır Ordusu Kütahya’ya kadar geldi ve İstanbul için açık bir tehdit durumuna dönüşmüştür.
Padişah II. Mahmut Fransa ve İngiltere’den yardım istemişse de bu istek karşılık bulmamıştır. Beklenen destek
Rusya’dan gelmiş ve Rusya ile 1833 yılında Hünkar İskelesi anlaşması imzalanmıştır. Bu durumun aleyhlerinde
olduğunu değerlendiren İngiltere ve Fransa hemen harekete geçmiş ve onlardan da alınan destek sonucu
Mehmet Ali Paşa kuvvetleri geri çekilmek zorunda kalmıştır.
Osmanlı İmparatorluğu olası bir savaş için ordusunu yeniden düzenlemeye başlamıştır. 1838 yılına
gelindiğinde Mehmet Ali Paşa’nın bağımsızlığını ilan edeceği söylentileri yayılmıştır. Bu arada İngiltere
olası bir savaş durumunda Rusya’nın Osmanlıdan daha fazla ödün koparmasından endişeleniyordu. Bu
nedenle Osmanlı Devleti ile ilişkileri yakınlaştırarak 1838 yılında Osmanlı Devleti ile Balta Limanı Ticaret
anlaşmasını imzalamıştır (Kocaoğlu, 1995, Eren, 2008). Özdemir (2009) bu anlaşmaya kadar yaşanan
gelişmeleri değerlendirmiş ve 1838 yılının Osmanlı ekonomisinin en önemli çöküş noktası olduğunu ifade
etmiştir. Anlaşma ile Osmanlı Devleti, Mehmet Ali Paşa’ya karşı İngiltere’nin desteğini sağlamıştır. Buna
karşın, anlaşmayla sağlanan gümrük indirimleri sonucunda, sanayi devrimi ile kitle üretim yapmaya başlayan
İngiltere malları Osmanlı pazarlarına hakim olmuş, Osmanlı devleti ekonomik anlamda tam bir çöküş sürecine
girmiştir. Ortaylı (2007), Bu anlaşmayı, zor bir siyasi dönemde İngiltere’ye verilen radikal bir serbesti olarak
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değerlendirilmekte ve İngiltere’nin ve ardından da diğer ülkelerin devamlı ve kapsamlı bir ticari imtiyaz elde
ettiklerine işaret etmektedir. Sonuçta Avrupa malları Osmanlı pazarlarını doldurmuş, gümrüksüz giren İngiliz
gelişmiş makine endüstrisi malları Osmanlı’nın korumasız el tezgahı endüstrisini kısa zamanda yok etmiştir
(Özdemir, 2009). Böylece siyasal alanda yaşanan gerileme süreci ekonomik alanda yarı sömürge bir yapının
oluşması ile birlikte yol almış, Osmanlı ekonomisi en zayıf noktaya gerilemiştir.
Bu arada Mehmet Ali Paşa bağımsızlığını ilan etmiştir. Bunun üzerine uzun süredir hazırlık yapan Osmanlı
Ordusu Suriye üzerine yürümüş ve iki ordu 29 Haziran 1839 tarihinde Nizip’te karşılaşmıştır. Savaşta Osmanlı
ordusu yenilmiştir. Bu arada II. Mahmut savaşın sonucunu öğrenemeden 1 Temmuz 1839 tarihinde ölmüş ve
yerine en büyük oğlu Abdülmecit 16 yaşında padişah olmuştur. O sırada Çanakkale önlerinde bulunan Osmanlı
donanması, donanmanın başındaki paşanın sadrazamlık hesaplarının tutmaması nedeniyle Mısır’a götürülerek
Mehmet Ali Paşa’ya teslim edilmiştir. Böylece Osmanlı Devleti, ordusuz ve donanmasız, yani savunmasız
kalmıştır (Kocaoğlu, 1995).

3.KIRIM SAVAŞI (1853-1856)
Ormancılık etkinliklerinin kurumsal ve eğitsel gelişimine etkisi olan en önemli siyasal ve ekonomik gelişme
Kırım Savaşı’dır (1853-1856). Kırım Savaşı ile başlayan dış borçlar ve bu borçların ödenemez boyutlara
ulaşması Osmanlı devletinin ormanlara ilgi duymasının en önemli nedenidir. Kanımızca dış borçlar sorununun
ormancılıkla ilişkisi bu borçların ödendiği 1930’lu yılların başlarına kadar sürmüştür. Bu nedenle öncelikle
devletin ilk kez borçlanmak zorunda kaldığı Kırım Savaşı’nın neden ve sonuçlarının ve dış borçlar konusunun
değerlendirilmesinde yarar bulunmaktadır.
Rusya’nın Balkanlar’dan Osmanlı topraklarına girmesiyle endişeye kapılan İngiltere ve Fransa, Osmanlı
Devleti’nin yanında yer alarak Rusya’ya karşı bir Avrupa bloğu oluşturmuşlardır (Özcan, 1998). İngiltere, Fransa
ve Sardunya krallığı yaklaşık 200 bin kişilik kuvvetle Osmanlıyı desteklemiş (Slade, 2012, Palabıyık, 2014) ve
sonuçta yapılan savaşta Rusya yenilmiş, 1856 yılında Paris Antlaşması imzalanmıştır. Osmanlı Devleti savaşı
kaybetmemiş görünmekle birlikte; savaşın finansmanı konusunda tarihinde ilk kez İngiliz ve Fransızlardan
borç alınması (Badem, 2010) ile zaten bozuk olan mali yapı iyice zayıflamıştır. Anlaşma hükümlerince ilan
edilen Islahat Fermanı (1856) ile azınlıkların mali yükümlülüklerinin ortadan kaldırılması da, Osmanlı mali
yapısının iyice bozulmasına neden olmuştur. Devletin, Kırım Savaşı (1953-1856) sırasında milyonlarca altın
borca girmesi, savaş sonrasında imzalanan Paris Anlaşması uyarınca, özellikle azınlıklara tanınan ayrıcalıklarla
borçlarını ödeyemez duruma gelmesi sonucunda başvurulması düşünülen kaynaklardan birisi de ormanlar
olmuştur.
Bu tarihten sonra Devlet, borçlarını ödemek için ormanları kullanmaya başlamış, diğer yandan da bu borç
sarmalı devletin ormancılık konusunda istenen ve beklenen hamleleri yapmasını engellemiştir. Türkiye çağdaş
anlamda ormancılığa ancak bu borç yükünün ortadan kaldırılmasından sonra 1937 yılında bir adım atabilme
olanağına kavuşmuştur.
1839 yılında kurulan Orman Müdürlüğü deneyimi sonrasında 1869 yılında kurulan Orman Genel
Müdürlüğü’nün bünyesinde yer aldığı bakanlıklar, ormancılıktan benlenen işlevlerle bağlantılı bir gelişme
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göstermiştir. Osmanlı döneminde Ticaret Bakanlığı bünyesi ile başlayan örgütlenme biçimi, İktisat Bakanlığı
ile son bulmuştur (Gümüş, 2014). Aslında ormanlardan gelir elde edilmesinin ön planda olduğu bu yaklaşım
ya da ormancılık anlayışı dış borçların tamamen ödendiği 1930’lu yılların başlarına kadar sürdürülmek zorunda
kalınmıştır. Ticaret Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, İktisat bakanlığı gibi Osmanlı dönemi ormancılık örgütlerinin
bağlı oldukları bakanlık kuruluşları bu değerlendirmeyi açıkça gösteren bir olgu olarak değerlendirilebilir.

4. I.DÜNYA SAVAŞI
Osmanlı devleti özellikle Kırım Savaşı sırasında aldığı dış borçlarla birlikte ekonomik bir çöküntü sürecine
girmiştir. Ekonomi kötüdür. Öte yandan imparatorluğun her yanında isyan ve karışıklıklar baş göstermektedir.
Bir taraftan güvenliğin sağlanması diğer yandan da ekonominin canlandırılması için ulaşım olanaklarının
geliştirilmesi gerekmektedir. Demiryollarının yapımı kaçınılmazdır. Bunun için finansal kaynaklar söz konusu
değildir. Tek yol ya da çare bir takım imtiyazların tanınmasıdır.
Kırım Savaşından hemen sonra, 1856-1860 döneminde gerçekleştirilen 66 kilometrelik Köstence-Çernavoda
demiryolu,aynı zamanda Osmanlı Devleti’nin Rumeli topraklarında inşa edilen ilk demiryolu olmuştur.Ardından,
1863-1866 yılları arasında, 224 kilometrelik Varna-Rusçuk hattı yine İngiliz sermayesi ile gerçekleştirilmiştir.
İngilizler aynı amaç doğrultusunda, Anadolu topraklarındaki ilk hatlar olarak, 1856-1866 yılları arasında 130
kilometrelik İzmir-Aydın ve Fransızlar da 93 kilometrelik İzmir-Kasaba (Turgutlu) demiryollarını yapmışlardır.
Bu hatlar İzmir, Varna, Rusçuk gibi liman şehirlerinin hinterlantları ile olan irtibatını sağlamış ve bu suretle
tarımsal ürünlerin limanlara taşınması konusunda önemli bir kolaylık sağlanmıştır (Engin, 1994).
Osmanlı Devleti’nin kendi inisiyatifi ile gerçekleştirdiği ilk büyük çaplı hat Rumeli Demiryolları olmuştur. Esas
itibari ile 1855 yılından itibaren bu hattı yapmaya çalışan devlet, ancak 1869 yılında, Baron Hirş adlı Yahudi
bir bankere imtiyaz vermek suretiyle icraata geçebilmiştir. Osmanlı Devleti daha önceki başarısız teşebbüslerin
de etkisi ile her türlü fedakârlığı göze alacak tarzda hareket etmiştir. (Engin,1994). Bu çerçevede Rumeli’de
demiryolları yapmak amacıyla Bayındırlık Bakanı Artin Davut Paşa ile Baron Hirş arasında 17 Nisan 1869
tarihinde imzalanan sözleşmenin 10. maddesine göre anılan şahsa maden ve taş ocakları ile ormanlardan
yararlanma konusunda özel bir anlaşma ile imtiyaz verilmiştir. Buna göre demiryolu şirketi demiryolunun her iki
tarafında 10 km. arazi, yani toplam 20 kilometrelik bir şerit içerisinde kalan arazi üzerinde devlete ait maden ve
taş ocakları ile ormanları işletme hakkına sahip olacaktır. Şirket, önce maden ve taş ocaklarının saf hasılasından
yüzde 10’unu ve sonra da ormanların saf hasılasının yüzde 30’unu Maliye hazinesi verecektir. Saltanat makamı
demiryolu hattının iki tarafında ormanlar için belirlenen arazi şerdi genişliğini 10 kilometreden 20 kilometreye
(toplam 40 kilometrelik şerit) çıkarmayı uygun gördüğü takdirde şirket tarafından vergi yüzde 30’dan elliye
çıkarılacaktır (Kutluk, 1948).
Böylece demiryollarının yapımı sırasında ormanlar çok büyük bir kıyıma uğramıştır. Şirket, bir taraftan
demiryolu yapımı için ormanları kullanma hakkı elde etmiş, diğer yandan da demiryolunu uzattıkça kendisine
verilmiş hat üzerindeki ormanları tüketim bölgelerine nakletmiş ve büyük kazançlar elde etmiştir.
Özellikle 1881 yılında Duyun-u umumiye (borçlar idaresi) ilanı ile sonuçlanan Osmanlı maliyesinin iflası
sürecinden sonra ülkemizin doğal zenginliklerinin tekelci imtiyazlar halinde yabancılara verilmesi hızlandı
(Oltaylı, 2014).
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19. yüzyılın sonlarına doğru Osmanlı üzerindeki kötü emelleri netleşen İngiltere, Fransa ve Rusya’ya karşı
Osmanlı Devleti Almanya ve Avusturya-Macaristan ile yakınlaşmıştır. Bu çerçevede Almanlarla başta ticari
olmak üzere birçok alanda işbirliği yapılmaya başlanmıştır. Osmanlı toprakları bu yeni anlayış ile birlikte büyük
sanayi devletlerinin bir rekabet alanına dönüştü.
Rekabet alanlarından birisi ve belki de ekonomik çıkarlar açısından en önemlisi de demiryolu girişimciliğidir.
Bu çerçevede 24 Eylül 1888 tarihinde çıkan bir irade ile İstanbul-Bağdat demiryolu yapım ve işletme imtiyazı
Almanlara verildi. Başta kilometre garantisi (4500 Frank/km Gayri safi işletme hasılatı) olmak üzere birçok
ekonomik ayrıcalık tanındı. Demiryolunun geçeceği devlet arazisinin mülkiyeti imtiyaz sahiplerine bedelsiz
devredilecekti. Bu arada demiryolu hattının iki tarafında toplam 20 km hattaki doğal kaynakların ve hatta
tarihi eserlerin bile Almanlara verilmesi sözleşmelerde yer alan konulardan olmuştur. Demiryolu için gereken
keresteler ormanlardan karşılıksız temin edilecekti (Kutluk, 1948).
Sonuçta I. Dünya savaşına kadar geçen süreçte Demiryollarının yapımı özellikle ekonomik ve askeri
anlamda yararlı sonuçlar da üretmiştir. Oltaylı (2014) 1900’lü yıllarda Rusya’dan alınan yıllık 65 bin ton
una, demiryolunun Ankara ve Konya’ya ulaşması ile ihtiyaç kalmadığına işaret etmektedir. Bununla birlikte
demiryolu yapım sürecinin demiryolu hattının iki tarafında verilen yararlanma hakları yüzünden büyük orman
yıkımları yaşandığını tekraren ifade etmekte yarar vardır.
Birinci Dünya Savaşı (1914-1918) yıllarında demiryolları askeri amaçlarla, asker, silah, cephane, gıda sevkinde
önemli yararlar sağladı. Bununla birlikte savaşın başlamasından itibaren yakıt sıkıntısı ortaya çıktı. Kömür
bulunamadı. Demiryollarının işletilmesinde karşılaşılan zorluklar yeni yakıt kaynaklarına yönelmeyi kaçınılmaz
bir hale soktu. Bu durumda sağladığı enerji azlığı nedeniyle zorunlu olmadıkça tercih edilmeyen “odun” ilk
çare olarak düşünüldü (Özdemir, 2001). Ancak bu da o kadar kolay değildi. Çünkü demiryolu yakınlarında
orman kalmamıştı. Demiryolu yapımını üstlenen şirkete verilen imtiyaz gereğinde demiryolu hattı boyunca 20
km’lik şeritlerde odun yoktu. Bu soruna bir çare olmak üzere Müslüman olmayan Osmanlı vatandaşlarından
oluşturulan ve özellikle Balkan Savaşından “amele taburları” atlı birlikler oluşturulmuş, bu birlikler aracılığı ile
yakacak odun sağlanması yoluna gidilmiştir. Bu birlikler 10 km. uzaklara giderek odun sağlamışlardır. Böylece
demiryolu boyunca ormansız şerit genişliği 10 kilometrenin çok üzerine çıkmak zorunda kalmıştır.
Trenlerde odun kullanımı savaşın son 3 yılı boyunca sürmüştür. Savaş sonunda imzalanan Mondros Ateşkes
Anlaşması (1918) sonrasında yakıt sıkıntısı kömür fiyatlarının kısa zamanda büyük ölçüde artmasına neden
oldu. 12 Kasım 1919 tarihinde 14 lira olan kömür fiyatı 18 Kasım 1919’da 20 liraya çıktı. Ateşkes anlaşması
gereğince Osmanlı ordusu ve bu arada amele taburlarındaki askerler de terhis edilmişti. Bu nedenle trenlerin
çalıştırılması olanaklı görünmüyordu. Demiryollarına büyük ölçüde el koyan İngilizlerin odun istekleri de
Osmanlı yönetimi tarafından karşılanamıyordu. Bu iş için bir süre müteahhitlerden yararlanılmaya çalışılmışsa
da onlara da para ödemesi yapılamayınca bu çare de uzun süreli bir çözüm olamadı. Böylece yaşanan odun
sıkıntısı demiryolu taşımacılığını tamamen durma noktasına getirmişti. Bu nedenle ülkelerine gönderilen
Alman ve Avusturyalı askerlerle terhis edilen Osmanlı askerleri günlerce Afyon ve Eskişehir’de beklemek
zorunda kalmıştır (Özdemir, 2001).
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5. KURTULUŞ SAVAŞI
Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra 23 Nisan 1920 tarihinde açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti bir
taraftan yurdumuzu düşman işgalinden kurtarmaya çalışırken diğer yandan da ülkenin iç güvenliğini sağlamak
ve bu arada orman kaynaklarına olan ihtiyaçların karşılanması konularına da eğilmek zorunluluğu duymuştur
(Özdönmez ve ark, 1996). 11 Ekim 1920 tarihinde yürürlüğe giren 39 Sayılı Baltalık Yasası’na göre “odunculuk,
kömürcülük ve kerestecilik yapan veya büyük ormanlar bitişiğinde yer alan köylere her haneye en fazla 18 atik
dönüm1 olmak üzere baltalık verilmesi” ilkesi benimsenmiştir.
İsa Bingöl(1990) Baltalık Yasası ile “vatanı vatan için istismar etmek” anlayışı ile hareket edildiğini ve bu
anlamda yorgun ve fakir vatandaşı memnun etmek, fakir halkın ormanlardan yararlanmasına olanak sağlama,
iş ve geçim sahası bulmalarına yardımcı olma gibi amaçların güdüldüğüne yer vermektedir. Bu yasa ile halkın
şikayetleri bir ölçüde giderilmekte ve durumdan memnun kalanların savaşa gitmelerinin kolaylaşmakta olduğu
ifade edilmektedir (Bingöl, 1990; Ayanoğlu, 1987). Yasa, uygulama sonuçları önceden ayrıntısıyla dikkate
alınarak hazırlanmış bir düzenleme değildir. Sonuçta ormanların tahribi ile sonuçlanmış veya en azından bu
anlamda önemli endişelere yol açmıştır (Gümüş, 1999).
Savaş sonrasında Anadolu önemli ölçüde harabe halindedir. Cumhuriyet Hükümeti kuruluşunun hemen
başında dev boyutlu bir göçmen ve iskân sorunuyla karşı karşıya kaldı. Doğuda Ermeniler, Batı’da Rumlar
girdikleri yerlerde, sistemli bir terör uyguladılar, kırımlar gerçekleştirdiler. Geri çekilirken her yeri ve her şeyi
yakıp yıktılar. Ülkenin Doğusu ve Batısında neredeyse oturacak ev, yaşayacak köy ya da kent kalmamıştı.
Erzurum, Ağrı, Kars ve çevreleri; Kocaeli, Bilecik, Bursa, Balıkesir, Kütahya, Afyon, Uşak, Denizli, Manisa,
İzmir, ilçe ve köyleriyle yakılmış, binaların büyük bölümü oturulamaz hale gelmişti. 830 köy tümüyle, 930
köy kısmen yakılmıştı. Yanan bina sayısı 114408, hasar gören bina sayısı ise 11404’dü. Öte yandan Lozan
Antlaşması gereğince Batı Trakya ve Yunanistan’dan gelenler, Balkan Savaşları ve Rus Devrimi’nden kaçanlarla
birlikte Türkiye’ye, 166 881 aileden oluşan 709 322 göçmen gelmişti (Ergin, 1977) Bu nedenle savaş sonrasında
barınma sorunu ortaya çıkmıştır. Barınak yapımı için ülkenin ormansız olan her yanından olağanüstü bir
kereste talebi meydana gelmiştir (Kutluk, 1957). Sonuçta kereste fiyatları artmış ve ormanlar bu amaçla da
olabildiğince tahrip edilmiştir.

6. II. DÜNYA SAVAŞI
Ülkemizde ormanlar 1937 yılına kadar ihale ile özel şirketlere satılarak işletilmiştir. Ülkemizin orman
ürünlerine olan ihtiyacı bu şirketlerin üretimiyle karşılanmaya çalışılmıştır. Şirketler yılda 200-300 bin m3
kereste üretebilmekteydiler. Oysa ülke ihyacı bunun çok üzerindeydi. Kereste dışında, başta maden direği
olmak üzere travers, kutuluk Göknar gibi diğer ihtiyaçların bu yolla karşılanması olanaklı olamamaktadır.
İhtiyaçlar karşılanamadığı gibi ormanlar tahrip te edilmektedir. Bu nedenlerle 1937 yılında bu uygulamadan
vaz geçilerek ormanların devlet tarafından işletileceği bir düzen kurulmasına karar verilmiş ve Devlet orman
işletmeleri kurulmuştur. Ancak işletmelerin kurulması ve etkinlikte bulunması çok zordur. Başta finansal
1
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sorunlar vardır. Teknik personel yoktur. Büyük bir risk üstlenilerek orman işletmeleri kurulmaya başlanmıştır.
Orman işletmelerinin emekleme aşamasında, 1939 yılında orman işletmelerini ilgilendiren 2 önemli gelişme
yaşanmıştır. Bunlardan birisi Erzincan Depremi, diğeri de II. Dünya Savaşı’dır. Devletin içinde bulunduğu
ekonomik zorluklar nedeniyle Devlet orman işletmelerinin kurulması girişimine ara vermek veya bu girişimi
yavaşlatmak beklenirken, yaşanan bu iki gelişme orman işletmelerinin kurulmasının ne kadar isabetli olduğunu
ortaya çıkarmış ve her türlü zor koşullara karşın işletmelerin kurulmasına büyük bir hızla devam edilmiştir.
İkinci Dünya Savaşı, dünyanın büyün dengelerini altüst eden bir felaketti. Büyük devletler milyonlarca kişiden
oluşan ordularıyla savaşa girmişti. Savaş, sadece savaşa giren ülkeleri değil, savaşa girmeyen diğer ülkelerin
de her an bir savaşa girme olasılığı karşısında seferberlik uygulaması başlattılar. Dolayısıyla bütün ülkeler bir
savaş ekonomisi pozisyonunu aldılar. Avrupa’da başlayan İkinci Dünya Savaşı ile birlikte, Türkiye’de birçok mal
piyasadan çekilmiş ve fiyatlar alabildiğine yükselmiştir (Ertuğrul, 2009). Türkiye, savaş dışı kalarak, sıcak savaşın
tahribatından ülkeyi korumayı başarmış, ancak savaşa katılan ülkelerle siyasi ve ekonomik ilişkiler içinde olması
nedeniyle savaşın olumsuz etkisini, aldığı tüm önlemlere rağmen oldukça ciddi olarak hissetmiştir (Karabulut,
2015). Savaşın başında ülkemiz nüfusu 18 milyon, bunun tarım kesiminde olanı kısmı ise 13,5 milyondu.
Nüfusun ancak yüzde 24’ü okuma-yazma biliyorken, savaş koşullarında 4,5 milyon genç insanı silahaltında
tutmaktan ekonomik üretim neredeyse yarıya düşmüştü (Bayer, 2012).
Orman işletmeleri kurulurken yukarıda da bahsedildiği gibi en büyük engellerden birisi teknik personel
eksikliğidir. Savaş çıkınca ilan edilen seferberlik hükümleri gereği bu teknik personelin önemli bir bölümü de
askere alınmıştır.
Seferberlik sonucunda askere alınanların barınması ve çeşitli savunma hatlarına tahkimat yapmak için önemli
miktarda kereste ve diğer orman ürünlerine ihtiyaç olmuştur. Öte yandan savaş durumunda gerekli malzeme ve
gıda stokları içinde çok sayıda depo oluşturulmuştur. Kurulan Devlet orman işletmeleri bir taraftan Erzincan
Depremi (1939) sonrasında ihtiyaç duyulan keresteyi ve hem de silahlı kuvvetlerin ihtiyacını büyük bir başarıyla
karşılamıştır.
Askeri açıdan Trakya, Boğazlar ve Başta İzmir olmak üzere birçok yörede özel savunma önlemleri alınmış bu
yörelerde tahkimat artırılmıştır. İzmir ve çevresinde ve bazı Marmara limanlarında gıda depoları, cephane ve
malzeme depoları ve nakliye kolaylığı için çeşitli iskeleler yapılmıştır. 1940 yıllarının sonuna doğru Alman
orduları Romanya’ya kadar gelmişlerdi. Ülkemizde ise Trakya’da savunma hazırlıkları yapılmaktadır. Bu
çerçevede bölgeyi bir baştan öbür başa tahkim eden bir savunma hattı (Çakmak Hattı) oluşturuldu. Aslında
savaşın çıkacağı yıllar beklentisi ile Atatürk döneminde de gündeme gelmiş olan bu tesise Atatürk sıcak
bakmamış, Atatürk dönemi sonrasında savaş başlayınca Genel Kurmay Başkanı’nın adını taşıyan bu savunma
tesisleri yapılmıştır (Özlü 2011). Önce Kırklareli Gelibolu arasına inşa edilmiş, Almanların Yunanistan’ı işgal
etmesi nedeniyle anlamını yitirmiş ve daha sonra Çatalca›ya çekilmiştir.
Çakmak Hattı inşaatı, çimento ve demir yetersizliğinden dolayı istenen hızda ilerleyememiştir. Ülkemizin yılda
380 bin ton çimento üretilebilme kapasitesi vardır. Hattın yapımında binlerce metreküp kereste kullanılmıştır.
1937’de kurulmaya başlayan orman işletmeleri ihtiyaç duyulan kerestenin tamamını üretmeyi başarabilmiş ve
ülke savunması için en büyük katkıyı vermiştir.
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7. SONUÇ
Ormanlar insanlık tarihinin vazgeçilmez bir ögesidir. Bu çerçevede insan orman ilişkileri insanlığın varoluş
tarihi kadar eskidir. Uzun yıllar boyunca serbest bir mal olarak ekonomik anlam içermemişlerdir. Ancak,
varlıkları azalmaya başlayınca insanlık için anlam kazanmaya başlamış ve zamanla ülkelerin önemli varlık
nedenleri arasında olabilmişlerdir.
Osmanlı döneminin son 200 yılı içerisinde yaşanan siyasal ve ekonomik gelişmelere bakıldığında, bu gelişmelerin
bir tarafında ormanlar vardır. Ya bu gelişmelerin nedeni ya da sonucunda bu gelişmelerden olumsuz etkilenen
kaynaklar olmuşlardır.
Sonuç olarak, bu bildiride de değerlendirildiği gibi ormanlar, yaşanan siyasal gelişmelerin en önemli kaybedeni
olmuşlardır.
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I. Sunum Sahibi: Tuncay NEYİŞÇİ
Sunum Konusu: “Kentsel Dönüşüm Ormancılığı”
Bu konu kapsamında; İnsanın doğayla olan etkileşimi tarihi süreçte ele alınarak, ormanlar üzerindeki etki ve bu
etkinin insan yaşamında bulduğu karşılıktan bahsedilmiştir. Nüfus artışının kentleşmeye olan etkisi ile bu etki
sonucunda şekillenen kentleşmelerde, doğanın hissedilen yoksunluğu ve bu yoksunluğun beraberinde getirdiği
çözüm arayışları tartışılmış, kent ormanları ve bu ormanların kentli için ifade ettiği kentsel dönüşüm değerleri
ortaya konulmuştur.
Soru Yönelten Katılımcı: Abdullah ARSLAN
Soru: Doğal ortamlardan yerleşime geçişte, Kafkas kökenliler düzenli bir yerleşim oluştururlar. Örneğin; yolüzeri bahçe-ev, ahır yatay düzende yerleştiriyorlar. Anadolu’daki eski yerleşenlerin hiçbir doğal ortam özlemi
olmaksızın hemen yolun kenarında binasının temelini atar, yeşil alan kaygısı olmaksızın. Bu farklı sosyal yapıyı
inceleme değer görüyorum. Sizin fikriniz nedir?
Yanıt: Eskilerin doğayla kendi çıkarlarına uygun bir yerleşim düzeni yapıyorlar. Eski köylerimizin çoğunda bir
başkasının güneşini engellemeyecek şekilde yapar. Biz eskiyi incelemek durumundayız. Bu ormancılık olabilir
kentleşme olabilir aklınıza gelen herhangi bir konu olabilir eskiyi mutlaka incelemek durumundayız. Burada
üzerinde durulması gereken nokta, tehlikeli nokta, nostaljiden kaçmak gerekir, eskiyi olduğu gibi bugüne monte
etmek veya bugüne uygulamaya çalışmak büyük sorunlar yaratabilir, ondan ders alırsınız bugünün değerleri ve
koşulları ile yoğurursunuz, arasındaki akrabalığı değerlendirerek yeni uygulamalara geçersiniz, yoksa genellikle
kentlerle ilgili söylenen bir tartışmada rahmetli olmuş Ortadoğu’da bir mimar arkadaşımız şöyle söylüyordu:
kerpiçten evler ne kadar güzeldi, sağlıklıydı, duvarlar nefes alıyordu evet iyi onu alalım ama bugünkü koşullarda
içerisinde kentlerde tamamen kerpiçten evler ve yerleşim sitemi yapmak, romantizmin ötesinde fazla bir şey
değildir.
Soru Yönelten Katılımcı: Ümit Cafer YILDIZ
Soru: Birinci tespitiniz doğayı kentin içine almamız lazım ve ikinci tespitiniz betondan vazgeçemeyiz. İkinci
tespitiniz sunumunuzda da belirttiğiniz gibi kesin (kartezyen) nitelikte değil mi? Acaba gerçekten betona
muhtaç mıyız? Kanıtlarıyla birlikte rahatlıkla ifade edebilirim ki tamamen ahşap malzeme kullanarak bina,
konut, AVM vb. bütün unsurları içeren modern kentler kurabiliriz. Ne dersiniz?
Yanıt: Ben, konuşmamın başında şöyle söyledim bütün söylediklerim size çok iddialı gelebilir ama sadece
Tuncay NEYİŞÇİ’nin gerçeklerini anlatır. Onun için bir başkası bunun tersini çok rahatlıkla düşünebilir, Benim
burada bir bilim adamı olarak yaptığım şey, kendi tarafımdan, kendi değer yargılarıma, arkamdaki kültürel
bagaja göre uzmanlık bagajına göre dünyaya ve olaylara nasıl bakıyorsam onları açıklıyorum. Bu tartışmaya
açıktır. Her ne kadar ben burada o yeni paradigma, gelirsizlik ve görelilik paradigmasına göre beton, betondan
başkası yoktur demiş isem, bunun bu bakışın tartışmaya açık olduğu ve Tuncay NEYİŞÇİ tarafından konuya
nasıl bakıldığı ile ilgilidir. Bir ekolog olarak bir ekoloji tanımı yapayım; ekoloji aynı soruya yüzlerce doğru
cevap verebilmenin alanıdır. Aynı soruya hangi alana çekerseniz çekin biyoloji alnında, hukuk alanında, kültürel
alanda aynı soruya yüzlerce doğru cevap verebilme alanıdır. Çünkü ekoloji ilişkileri çalışır, başkasının gözüyle
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olanı çalışır. Burada bu kadar insan varsa hepimiz başka görüyoruz, bugün gösterilen peyzaj resimlerinde
bazıları manzara bakar bazısı manzaradaki av hayvanını görür. Bu noktada söylemem gereken önemli bir şey
var. Genellikle beton çevre dostu değil çevreyi kirletir denir, bu hedef saptırmanın bir başka yoludur. Yine aynı
olasılıklar içerisinde söylüyorum, hiçbir malzemenin plastikte olsun betonda olsun hiçbirinin çevre dostu veya
çevre düşmanı olmaz, bende veya bizde çevre bilinci var ise neyi yapıyorsak yapalım çevre dostu yaparız. Benim
beton için söylediğimi aynı anlamda düşünün. Betonu söylüyoruz ama kentlerimizin çoğu camdan yuvalarına
döndü, inanılmaz derecede yansıtıcı özellik taşıyor. Yüksek binalardan gösterdiğim örneklerde binalarda betonu
değil dikine ormanları ve bitki dokusunu görüyorsunuz ve bunların içerisinde çok büyük bir biyoçeşitlilik var.
Ahşapla ilgili olarak, eski İstanbul’u düşünün kaç defa yangın geçirdi ve yeniden yapıldı. Yani ahşap kolaylıkla
yanabilir çaresi var mı var. Ahşabı emprenye ile dayanıklı hale getirebiliyorsunuz ama yükseklik söz konusu
olduğunda bir sınırı var.
Soru Yönelten Katılımcı: Zülfü KARATEPE
Soru: İnsan odaklı ormancılıktan ne kastediyorsunuz?
Yanıt: Bir sürü değişimlerden, değer değişimlerinden bir sürü değişimlerden bahsetmiştik, ekonomik
paradigmadan ekolojik paradigmaya geçmek gibi burada önemli değişimlerden birisi anlayışımızda ve olaylara
yaklaşımımızda, ekosentrik yaklaşımdan antroposentrik yaklaşıma gibi, biz insanı egemen bir tür olarak
görüyorduk pekala 30-40 yıl öncesine kadar artık bütün söylemlerde insan da bu sistemin bir parçasıdır
diyoruz. İnsan konusunda kendimizi tanımlamamız konusunda çok önemli bir değişim aşamasıdır. Egemen,
istediği her şeyi yapan insan aşamasından sistemin bir bileşeni olan yani kendisini bir deniz kaplumbağasından
veya bir ladin bir çam ağacından farklı görmeyen üstün görmeyen ona taciz etmeye kalkmayan bir anlayışa
geçtik. Bizim ormancılığımızda hala biz odun kökenli, ağaç kökenli bir ormancılık anlayışı görüyoruz, örnek,
orman yangınları döneminde Bakanlık ormanda piknik yapmak yasaktır. Bu şimdi orman insan arasındaki
ilişkiyi ortadan kaldırıyor. Oysa sorarsanız amacı ormanla insanı barıştırmak diyor veya ormandan herhangi bir
şekilde bir kozalak alırsanız işte mahkemelerde sürünmek zorunda kalıyorsunuz işte bu ormanı insandan daha
üstün gören yeni paradigmaya uymayan bir yaklaşımı ifade ediyor. Bir sürü örnek verebilirim. İnsan merkezli
dediğimiz zaman bizatihi tomruk üretimini değil eğer karbondioksit, oksijen dengesini düşünüyor isek, bakın
bu durum anlam kaymasının önemli noktalarından biridir. Eğer ormancılığı mal üretim ormancılığından
hizmet üretim ormancılığına geçebilirsek o zaman burada insan da dahil insanı sistemin bir parçası gören yeni
bir ormancılık sisteme geçebilirsek, ne ormanın kendisi diğer tüm bileşimleriyle birlikte insandan üstündür
ne de insan ormandan üstündür. Onun için bu ikisi arasındaki barışı sağlamak için burada insan merkezli
ormancılıktan kastettiğiminiz budur. İnsanın orman üzerinden olumlu ve olumsuz etkisi vardır bu ayrı bir
tartışma konusudur. Ama bize düşen, orman yönetimine düşen, insan ile orman arasındaki barışı sevdayı
karşılıklı etkileşimi gündeme getirmektedir. Biz insanları ormanların dışında tutarak değil daha net olarak
formüle ederek söyleyecek olursak, bizim doğal kaynak yönetiminden kastettiğimiz şey, insanların doğal
kaynaklar üzerindeki etkisini en aza indirmek değil ki biz bunu yapıyoruz, tersine doğal değerlerin ki ormanlar
da bunun bir parçasıdır, insanlar üzerindeki etkisini maksimuma çıkarmak olmalıdır. Böyle baktığınızda kaynak
yönetimine, o zaman yasakçı yönetim anlayışlından paylaşımcı bir yönetim anlayışına geçerseniz, söylediğim
şeylerden bir tanesi de budur rekabet değil, paylaşım yarışma değil paylaşım kastettiğimiz budur. Biz ormanları
insanı sistemin bir parçası olarak görebilmek ve yönetmek zorundayız.
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Soru Yönelten Katılımcı: Aynur AYDIN
Soru: Sevgili Hocam, bu sabah haberlerde Manavgat-Ilıca bölgesinde (turizm bölgesi) hapishane planlamasını
yapıldığı ve oluşan tepkileri izledim. Bir şekilde toplumsal dönüşüm! ve/veya ihtiyaçlar doğrultusunda oluşan
talebi karşılamak için yapılacak hapishanelerin veya diğer faaliyetler için ilk akla gelen yerlerin doğal kaynak
yoğun alanlar olması konusunda ne yapılması gerektiğini düşünüyorsunuz? Bu hızlı sayılabilecek gelişme ve
dönüşümler için nasıl bir planlama anlayışı doğal kaynakları koruyucu olacaktır?
Yanıt: Biz ormancılar olarak, makilik alanlarını dahi bizim orman terminolojisi içerisinde yeri yoktu bozuk
orman alanı olarak görüyoruz halen, onun için makilik alanlar çöp alanı olarak, inşaat alanı olarak veya
bütünüyle orman alanları bütünüyle bir arsa deposu olarak görüldüğü için sadece hapishane değil diğer şeyler
içinde potansiyel arazi olarak görülüyor. Bu işte bizim ormancılığa yaklaşımımız, ormancılık ve insanlar
arasındaki ilişki konusunda ne kadar zayıf olduğumuzu gösterir. Manzara resimlerinde gördüğünün ormanları
ve çıktığınızda gördüğünün fıstık çamlarını maki ile karşılaştıramazsınız, eğer biyolojik çeşitlilik sizin için
önemli ise o bizim tanıma bile koymadığımız yasalarımızda adı olmayan makiler biyolojik çeşitlilik söz konusu
olduğu zaman bizim ekonomik olarak gördüğümüz orman alanlarının çoğunun çok daha üzerinde değere
sahiptir. Hem ekolojik olarak hem ekonomik olarak. Bu şekilde baktığınızda o alanları nasıl korursunuz nasıl
değer verirsiniz çok daha sağlıklı karar verirsiniz.

II. Sunum Sahibi: Mustafa GÖKMEN
Sunum Konusu: “İç Anadolu Bölgesi Kalıntı Ormanlarının Durumunun
Belirlenmesi ve Korunması İçin Öneriler”
Konu kapsamında; Günümüzden 18.000 yıl öncesi Anadolu ormanlarının durumu, bu ormanların zamansal
ve alansal ölçekte değişimi hakkında bilgiler verilmiştir. Kalıntı ormanlar ve bu konudaki kavram çeşitliliği
gündeme getirilerek konu hakkındaki kavramlar irdelenmiştir. Kalıntı ormanların tespiti ve korunması adına
gerçekleştirilen projeler ve proje çıktıları üzerinde durulmuştur. Kalıntı ormanların önemi ve toplumla olan
etkileşimleri hakkında bilgiler verilmiştir. Bu ormanlar açısından tehdit olabilecek unsurlar açıklanarak,
alınacak tedbirler açısından önerilerde bulunulmuştur.
Soru Yönelten Katılımcı: Fatih TEMEL
Soru: Kalıntı ormanlarda yapacağınız genetik çalışmalarda kendileme ile ilgili bir bulgunuz var mı? Varsa bu
ormanlarda kendileme durumu nedir?
Yanıt: Bizim çalışmada genetik çalışan uzman arkadaş ben değilim ama hızlıca bir araştırdım. Konu benimde
ilgimi çeken bir konu, anladığım kadarıyla kendileme konusu yakın akraba bireylerin çaprazlaması ya da ağacın
kendi kendini döllemesi konusu. Bu genetik sürüklenmede denen popülasyon içerisinde genetik çeşitliliğin
azalması, özelleşmesi anlamında bir terim. Şu aşamada biz hala örnek aldık, laboratuvar çalışmaları devam
ediyor. Bulgu aşamasında değiliz. Biliyoruz ki küçük kalıntı ormanlarda örneğin memlik ormanı 0,5 ha
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büyüklüğünde tabi ki yakın akraba bireylerin kendi yakın akrabalarını döllemesi 1600 ha Beynam ormanına
göre daha beklenir bir durum. Kendileme iki türlü, yakın akraba bireylerin çaprazlaması oradaki alana uyum
göstermiş genetik kodun sonraki jenerasyonlara aktarılarak o uyum devam ettirilmesidir. Popülasyon içerisinde
genetik daralıyor ancak bir taraftan da oraya en uyumlu bireyler devam ediyor gibi olumlu bir tarafı varken
bir taraftan da popülasyon içerisindeki genetik çeşitlilik azalınca dışardan gelebilecek farklı etkenlere karşı,
mantara, hastalığa karşı direnç özelliği genetik çeşitlilik azalınca popülasyonda böyle bir dezavantajı vardır.
Henüz bulgu aşamasında değiliz ama küçücük bir orman kalıntısında 10 tane kalan sarıçam kalıntısından
bahsediyorsak tabi ki orada sarıçamlar bir şekilde akraba evliliği olarak tohum veriyor ve onun bireyleri
gelişiyor. Ancak dış etmenlere karşı hassas duruma geçme durumu vardır.
Soru Yönelten Katılımcı: Said DAĞDAŞ
Soru: Kırşehir ilinde belirlenen kalıntı ormanların türlere göre dağılımı hakkında bilgi verebilir misiniz?
Yanıt: İç Anadolu’da genelde gördüğünüz gibi Kırşehir’de de yaygın olan meşe kalıntı ormanıdır. Özellikle
de tüylü meşe. Kırşehir ilinde 8-10 kalıntı orman potansiyel ormanı tespit etmişiz, bunların üçünü öncelikle
belirlemiş ve çalışmışız. 2 tane tüylü meşe ormanı, bir de aslında kalıntı orman değil orman kalıntısı
diyebileceğimiz özellikli bir yer var sarıçam orman kalıntısı. 10 sarıçam bireyi, 250-300 yaşlarında Çayağızı
Köyünün yamacında kalmışlar, buraya bu haliyle artık orman diyemiyoruz, 10 tane anıtsal ağaç ama etrafında
kendi gençliği gelişen belki yıllar boyu bırakılsa yavaş yavaş orman ekosisteminin gelebileceği özellikli bir yer.
Sarıçam orman kalıntısı Kırşehir’de özellikli bir yer.
Soru: Selman Uslu hocamızın tespit edemediği yeni kalıntı ormanlar (orman bakiyesi) bulabildiniz mi?
Yanıt: Fazlası ile bulduk, Selman Uslu hocamız o günün koşullarında 42 alan belirlemiş, biz detaylı olarak
karış karış uydu görüntülerini taradık, aslında potansiyel olarak 500 orman kalıntısı ya da kalıntı orman
belirledik, bunlarında 100’ünün kalıntı orman olabileceğini ayrıntılı olarak çıkardık ama projenin imkânları
kısıtlı olduğundan bunlardan sadece 49 tanesini şuana kadar çalışabildik ama diyebilirim ki 42 kalıntı ormana
ilaveten belki birkaç yüz tane İç Anadolu’da kalıntı orman olduğunu söyleyebilirim.
Soru Yönelten Katılımcı: İsmail BAŞOĞLU
Soru: Bizler uygulamada Şahit Orman, Şahit Ağaç, terimlerini kullanıyorduk, Kalıntı Orman yerine Şahit
Orman desek daha uygun olmaz mı?
Yanıt: Aslında zamanlama olarak çok iyi bir zamana geldi, 2 Aralıkta Ankara’da bir çalıştay düzenleyeceğiz,
konuyla ilgili kişileri, akademisyenleri, kamu kurumlarından, OGM’den ilgili uzmanları, köylerden muhtarları
toplayacağımız geniş katılımlı bir toplantı olacak, orada üç konuyu özellikle tartışmayı düşünüyoruz,
birisi kalıntı orman terimi birisi kalıntı orman üzerindeki tehditler ve birisi de kalıntı ormanın geleceğine
ve korunmasına yönelik öneriler konusudur. Kavram konusunda Şahit orman kavramını ilk defa duydum,
geçmişten günümüze şahitlik eden anlamında çok güzel bir terim olabilir, bir kere bu konuda bir literatür var
ise onları araştırmak isteriz.
Soru: Şahit Ormanların bulunduğu yerlerin aynı yerin ağaçlarından alınan tohumlarla tekrar ormanlaştırılması
için yapılan başarı çalışmalar var mı?
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Yanıt: Benim somut olarak bildiğim yok ama önemli bir örnek var Beynam kalıntı ormanını biliyorsunuzdur,
Ankara’da önemli kalıntı ormanın biri, bu kalıntı ormanın geleceğinin bir güvencesi olarak oradan elde edilen
tohumlardan İstanbul’da bir tohum meşceresi oluşturulduğunu duymuştum ancak bu tohum meşceresi üçüncü
köprüye kurban gitti, İstanbul’daki bu yer yok edildi diye biliyorum. En azından güvence olarak yeni kurulan
bir yer var Kızılcahamam’da. Orman Şefleri bizim arazi çalışmalarına katıldılar, Polatlı’daki bir ağaçlandıma şefi
Beynam’dan elde edeceği tohumlardan ağaçlandırma yapmayı planlıyor.

III. Sunum Sahibi: Hakan ALTINÇEKİÇ
Sunum Konusu: “Doğal Peyzaj-İnsan Etkileşiminde Ölçü, Biçim, Renk ve
Dokunun Algılamadaki Rolü”
Sunumda farklı peyzaj tanımlamalarına yer verilmiştir. Önemli doğal peyzaj şekilleri olan; dağ peyzajı, doğal
vejetasyon peyzajları (tundra, çöl, step, savan, maki ve orman peyzajları), korunan alanları (ulusal parklar,
doğa koruma alanları, biyogenetik rezerv alanları, biyosfer rezervleri, doğa parkları vb) ile sulak alanlar görsel
örnekleriyle açıklanmıştır. Peyzajın kaynak değerler açısından çok yönlü olarak ele alınabileceği ve insanları
etkileyebilecek yönlerinin çalışma konusu yapılabileceği ifade edilmiştir.
Soru Yönelten Katılımcı: Güray ÇAYIR
Soru: Bilindiği üzere Avrupa Peyzaj Sözleşmesi uygulaması T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na verilmiştir.
Bu uygulamalar için ne yazık ki uygulayıcı yönlendirecek “Pratik Doğal Peyzaj Tespitleri” iyi bir kriterler anahtar
yönergesi gerekli olmaktadır. Doğal alanlardaki kaynak kullanım taleplerinde hemen söylenebilecek doğal
peyzaj ilgili bilgiye ve tespite, hemen gerek duyulmaktadır. Bu alanlarda bulunan ve bu tür raporlar ile doğal
alanların kullanılmasında karar verici duruma düşürülen arkadaşlara doğal peyzaj kriterleri ve hızlı bir alan
değerlendirmesine yönelik bir çalışmanın Üniversitelerce yapılıp yapılamayacağını ve nedenlerini öğrenmek
istiyorum.
Yanıt: Bu sorunun üç çözümü vardır. Biri sizin çözümünüz, biri benim çözümüm, bir de gerçek çözüm. Gerçek
çözümden konuşacak olursak şöyle, bu önerileriniz peyzaj analizi çalışmaları kapsamında gerçekleştirilmesi
gereken çalışmalardır. Konuyla ilgili çalışmalar, ilgili bakanlık ve üniversite işbirliği ile geçte olsa başlamıştır. Bu
yılın başında tamamlanan “Yeşilırmak Havzası Peyzaj Atlası” isimli altı yedi ili kapsayan güzel bir örnek. Bu
çalışmada peyzaj değerleri/kriterleri gayet somut bir şekilde ortaya konmuş durumdadır. Bu çalışma Konya için
yapılmıştı, arkasından Malatya ili ve çevresi için Gediz Havzasında yapıldı. Bakanlık ve Üniversite işbirliğinde
Yeşilırmak Havzası ve Gediz Havzası çalışmasında bütün bu konuştuğumuz değerlendirmelere ilişkin kriterler
vardır. Tabi, alanın büyüklüğüyle ilgili olarak ne kadar hızlı bir alan değerlendirilmesi olacak alanın yüzölçümü
ve içerdikleriyle ilgilidir.
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IV. Sunum Sahibi: Nurgül KARLIOĞLU KILIÇ
Sunum Konusu: “Aktaş Gölü ve Çevresinde Son 1000 Yıldaki Bitki Örtüsü
Değişimi”
Sunumda; öncelikle Aktaş gölüne ait coğrafi konum, yüzey alanı, su derinliği genel olarak belirtilmiştir. Göl
çevresindeki ormanlarda bulunan ağaç türleri ile otsu bitki türleri üzerinde durulmuştur. Son bin yıldaki
bitki örtüsü değişimini açıklayabilmek için göl çökellerinin tuttuğu paleoiklimsel kayıtların incelendiği ve bu
inceleme için gölün en derin kısmından karotiyer kullanılarak karot alındığından bahsedilmiştir. Fosil polen
analizleri için karot üzerinde örnekleme yapıldığı ve polen preparatları hazırlandığı belirtilmiştir. Laboratuvar
incelemeleri sonucunda Aktaş gölü ve çevresinde Ortaçağ Ilık Dönemi’nde daha nemli koşulların yaşandığının
tespit edildiği vurgulanmıştır. Sonuç olarak göl havzası ve çevresinde orman vejetasyonunun zaman içerisinde
azaldığı tespiti yapılmıştır.
Soru Yönelten Katılımcı: Said DAĞDAŞ
Soru: Polen analizlerinin bilimsel güvenirliliği hakkın (tarihleme konusunda) görüşlerinizi öğrenebilir miyim?
Yanıt: Tarihlendirme konusunda tabi ki bazı spekülasyonlar özellikle güvenirliliği hakkında var fakat benim
içinde yer aldığım projede yapılan tarihlendirme sonuçları üç farklı zonda ya da daha fazla zonda da olabilir
derinliğe göre artı eksi yıllar veriliyor eğer derinliğe göre tutarlı sonuçlar veriliyorsa ve verilen bu sonuçlar birçok
yabancı araştırıcının kullandığı yaş derinlik modelli ile çakıştırılıyor ve yaş derinlik modelinde de derinliğe
göre tutarlı ve düzgün verilmişse bu karbon tarihlemesine güvenilir diyebiliriz ama bazen başka bir proje de
de en üst seviyedeki radyokarbon tarihlendirmesi daha geçmişe gitmiştir. Burada toprak sedimantasyonunda
bir sirkülasyon olmuş olabilir. Bazı toprak canlılarının etkisi olabilir bu tarz durumlarda eğer tarihlendirme
tam tersi çıkıyorsa en üst seviyece çok geçmişe ait bir tarih verilmişse burada şüphelenmek gerekiyor bu
tarihlendirme sonucuna gönderdiğimiz sedimanları yeniden göndermemiz gerekiyor ancak bu işlem ucuz
değil oldukça pahalı işlemlerdir. O zaman işlemlerin yeniden tekrarlanması gerekir. Ama onun haricinde APS
tarihlendirmesi artılı eksili olası olduğu için genelde tutarlı çıkıyor.
Soru Yönelten Katılımcı: İsmet DAŞDEMİR
Soru: Polen analizleri sonucunda Aktaş gölünde Abies ve Picea türlerinin polenleri de saptanmıştır. Bugün
için Aktaş gölü yöresinde Abies ve Picea türleri bulunmamaktadır. Bu sonucu iklim değişimi ve ormansızlaşma
bağlamında nedenleriyle nasıl açıklarsınız?
Yanıt: Göl çevresine baktığımızda hocamızın dediği doğrudur. Göl çevresinde sadece gölün üst kısımlarında Pinus
sylvestris sarıçam tek tür bulunmakta, ladin ya da göknar türü yoktur. Son yıllarda iklim değişiminden kaynaklanan
artan sıcaklıklar ve göl çevresinde karasal iklimin hâkim olmasından dolayı ladin ya da göknar gibi nemi seven
ılıman türler göl çevresinden uzaklaşmıştır. Bizim polen analizimizde çıktı bunun nedeni de Gürcistan tarafında
çok az da olsa bulunmasıdır. Ladin ve göknarın polenleri hava baloncuklarına sahip polenlerdir. Mikimouse
polenlerine benzeyen hava baloncuklu polenler çok uzak mesafelerden uçarak göl içerisindeki sedimanlarda
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çökelebilmektedir. Dolayısıyla o taraftan taşınan çok az bir polen konsantrasyonu vardır. O yüzden gölden
aldığımız en üst seviyesinde çok az miktarda çıktı. Bu demek değil ki o çevrede göknar veya ladin ormanlar var.
Göl çevresi karasal iklim özellikli olduğundan göl çevresinde nemi seven göknar veya ladin ormanı varlığı söz
konusu değildir. Değişen iklim koşulları bu türlerin alandan çekilmesini sağlamıştır.

V. Sunum Sahibi: Cantürk GÜMÜŞ
Sunum Konusu: “Savaşlar, Ormanlar ve Ormancılık”
Sunumda; genel olarak ormanlar ve insan arasındaki etkileşimin tarihin ilk dönemlerinden beri süre geldiği
belirtilmiştir. Savaşların orman, ormancılık ve ormancılık eğitimi üzerinde nasıl etki yapabileceği Osmanlı
özelinde ele alınarak Kırım Savaşı, Kavalalı Mehmet Ali Paşa isyanı, I. Dünya Savaşı, Kurtuluş Savaşı ve
II. Dünya Savaşı örnekleri üzerinde durulmuştur. Bu örnekler üzerinden ülke ekonomilerinin içine düştüğü
ekonomik açmazdan orman kaynağını kullanarak kurtulma arayışları, orman kaynağının savaşlar yüzünden
tahrip edilmesi, toplumsal baskının azaltılması adına orman kaynağından ödünler verilmesi irdelenmiştir.
Soru Yönelten Katılımcı: Selim KAPLAN
Soru: Ormanların odun değerinin savaşlarda oynadığı rolü anlattınız. Günümüzde ormansızlaşmanın savaşların
yol açtığı örnekler var mıdır?
Yanıt: Bu konuyu araştırıp, bir başka sempozyumda bildiri olarak sunacağım.
Soru Yönelten Katılımcı: Said DAĞDAŞ
Soru: Mehmet Ali Paşa’nın Suriye Valiliğini talep etmesi, sadece Lübnan’daki Toros Sediri ormanları ile izah
edilebilir mi? Amaç gemi yapımı ise Adana-Mersin talep edilmesi beklenemez mi?
Yanıt: Esasında zaman kısıtından dolayı burada yeterince anlatamadım. Kavalalı Mehmet Ali Paşaya öncelikle
Mora valiliği de teklif edildi. Onun desteği ile Mora isyanı bastırılırsa, kendisine Mora Valiliği de verilecekti.
Navarin’de donanma yanınca ve sonrasında Yunanistan bağımsızlığını ilan edince, Mora valiliği verilemedi.
Bunun karşılığında Suriye valiliğini istedi, arkasından ordusunu gönderdi ve Konya’da Osmanlı ordusunu
perişan etti ve sonrasında Kütahya’ya geldi. Kütahya’ya geldiğinde karşısında Osmanlı ordusu yoktu, İstanbul’a
kadar yürüyecekti. 7-8 ay sonra Nizip’te de Osmanlı ordusunu perişan etti, yine Osmanlı ordusu darmadağın
istese İstanbul’a kadar gelebilir ama İngiltere ve Rusya bunlar izin vermedi çünkü zayıf bir Osmanlı her
zaman işlerine geliyor. Konya mağlubiyetinden sonra Kütahya Anlaşması imzalanıyor. Adana-Mersin yöresi ve
Valiliğini Kavalalı Mehmet Ali Paşa alıyor.
Bu tutanak; Oturum Başkanı İlçin ASLANBOĞA ve Raportörü Üstüner BİRBEN tarafından düzenlenmiştir.
Yrd. Doç. Dr. Üstüner BİRBEN
Raportör
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ÖZET
178 yıllık ormancılık tarihi içinde kent ormanı uygulaması yeni sayılabilecek bir geçmişe dayanıyor. Orman
Genel Müdürlüğünün (OGM) yönetsel kararı olarak uygulamaya başlanmış, 2003 yılından sonra yaygınlık
kazanmıştır. Tarihsiz yayınlanan Ormancılığımızda Yeni Yaklaşım “KENT ORMANCILIĞI” adlı kitapçıkta
dönemin Başbakanı “Bunun önemli bir toplumsal ihtiyaç olduğunu gören Çevre ve Orman Bakanlığı hem
toplumumuzdaki doğa ve çevre bilincini geliştirmek ve hem de kent halkına sağlıklı bir ortam sunabilmek maksadıyla
her ilde bir “kent ormanı” kurulması çalışmalarını başlatmıştır….. Bu proje ile kent halkına doğal ortamda dinlenme
imkanı sunacak rekreatif alanlar oluşturulacaktır. Çevre ve orman bilincinin artmasına da hizmet edecek olan “Kent
ormanları” projesi devlet ormancılığından millet ormancılığına geçişimizin ilk halkasını oluşturacaktır.” belirlemesi
yapmıştır. Sözü edilen kitapçıkta kent ormanı içinde yapılması öngörülen çeşme, köprü, yönlendirme levhası,
uygulama alanı, flora ve fauna tanıtımı vb. alanlara ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. Kent ormanının yönetimi
konusunda ise; “Kent ormanlarının yönetimi idare tarafından yapılacak, kiraya verilmeyecek ve herhangi bir kuruma
da tahsis yapılmayacaktır. Tesisin bakım ve onarım giderleri döner sermaye bütçesinin “6004- Orman İçi Tatbikat
Alanları ve Kent Ormanları Bakım ve İşletme Giderleri” hesabından karşılanacak, faydalanmaya sunulması bazı özel
alanlar dışında ücretsiz olacaktır.” biçiminde çerçeve oluşturulmuştur. OGM’nin yukarıda belirtilen politikaları
kapsamında yurt genelinde çok sayıda kent ormanı yapılmıştır. Başkent Ankara’nın çeşitli ilçelerinde kent
ormanı kurulmuştur. Bunlar Beynam, Kurtboğazı, Keçiören Kartaltepe, Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) kent
ormanıdır. OGM 2003 tarihinden bu yana kent ormanı olarak adlandırdığı, tak şeklindeki giriş kapılarına
büyük yazılarla yazdığı uygulamanın adını hiçbir gerekçe göstermeden ve ani bir kararla değiştirerek “şehir
ormanı” yapmıştır. Kent ormanı ilan edilmesi kararı OGM tarafından yönetsel olarak verilmektedir. Kent
ormanı yapılabilmesi için ormanın yapısal özelliği, kente olan uzaklığı, hangi teknik ormancılık uygulamalarının
yapılacağı, etkinliklerin kimler tarafından halka tanıtılacağı, nasıl yönetileceği, nasıl korunacağı, yönetecek
olan birimin yetki ve sorumluluğu hukuksal bir çerçeveye kavuşturulmamıştır. Üstelik günümüzde adı da
değiştirilmiştir. Kent ormanı ilan edilmesi ve yönetimi şimdiki durumuyla, günübirlik ve deyim yerindeyse
keyfi kararlarla gerçekleşmektedir. Dönemin Çevre ve Orman Bakanı Osman Pepe ile Ankara Büyükşehir
Belediye Başkanı Melih Gökçek arasında 10.06.2003 tarihinde yapılan Protokol ile 494 hektar genişliğindeki
Kurtboğazı Kent Ormanı izni verilmiştir. Bildiride: kent ormanı kavramsal çerçevesi işlenecek, kuruluşa ilişkin
olarak teknik özellikler ve temel yaklaşımlar ortaya konacaktır. Kent ormanı ve kent ormancılığı konularında
açıklamalar yapılacaktır. Başkent Ankara ve ilçelerindeki kent ormanlarının yapısal özellikleri, ulaşım durumları,
halkın yararlanma olanakları incelenecektir. Daha sonra da günümüzdeki durumları konusunda açıklamalar
yapılacaktır. Sonuç olarak 15 yıllık kent ormanı uygulaması süreci irdelenerek kimi çıkarımlarda bulunulacaktır.

Anahtar Sözcükler: Orman, kent ormanı, kent ormancılığı, Ankara
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1. GİRİŞ
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Avrupa ülkelerinde Kent Ormanı uygulamaları 1960’lı yıllarda
başlamıştır. Büyük kentlerdeki kirli, gürültülü ve sıkıcı ortamdan uzaklaşıp temiz, sessiz ve renkli bir ortamda
dinlenip eğlenmek isteyen kent halkı ormana veya ağaçlı ortamlara yönelmeye başlamıştır. Bu yönelimin giderek
yoğunlaşmasıyla ortaya çıkan gereksinmenin karşılanması için arayışlar başlamıştır. Kent içinde veya kente
bitişik sayılabilecek yakınlıktaki ormanlarda kent insanının bu gereksinmesini karşılamak amacıyla ormanlar
ayrılmış, yenileri oluşturulmuş ve kimi düzenlemelere girişilmiştir. Kolaylıkla ulaşılabilen bu ormanda gözlemler
yapmak, ağaç, bitki, hayvan, mantar gibi canlıları görmek, spor yapmak, dinlenmek ve temiz hava almak insanı
dinlendiren ve rahatlatan bir etki yapmaktadır. Sözü edilen ülkelerde yaşayan insanların ormana ilişkin bu
türden istemlerinin karşılanması, ortaya çıkmış olan bir gereksinmenin yerine getirilmesidir diye özetlenebilir.
Türkiye’de ise durum biraz daha farklıdır. ‘Kent Ormanı’ ve ‘Kent Ormancılığı’ kavramları öncelikle fakülte
eğitimi içinde gündeme gelmiştir. ABD ve Avrupa ülkelerine gidip gelenlerin oralardaki uygulamalardan
esinlenmesi Türkiye’de de benzer uygulama başlatılmasında etkin olmuştur. Kentlerde yaşayan ve özel otomobili
olan insanların, 1980 ve 1990’lı yıllarda hafta sonlarında kent dışına çıkarak ağacı, çeşmesi olan kırsal alanlarda
piknik yapmalarında sayısında belirgin bir artış olmuştur. Koşulları uygun olanlar milli park, orman içi dinlenme
yeri gibi alanları seçerken ormanların görece daha uzak olduğu yerlerde bazen bir ağaç gölgesiyle yetinmek
durumunda kalanlar olmuştur.
1980’li yıllarda yürürlüğe konmuş olan ve ‘Global Ekonomi’, ‘Serbest Piyasa Ekonomisi’, ‘Liberal Ekonomi’
gibi adlarla sürdürülen ekonomi politikaları, sermaye sınıflarının daha da zenginleşmesini, buna karşılık emeğin
örgütsüzleşmesi, işçi, memur ve köylünün daha da yoksullaşmasını amaçlayan politikalardı. İMF, Dünya Bankası
gibi uluslararası örgütlerle ABD ve Avrupa Birliği (AB) gibi emperyalistlerin baskılarıyla yürürlüğe konan
uygulamalar tarım, hayvancılık, ormancılık, eğitim, ücret vb. politikalarla işçi ve memurların ücretleri azalmış
(alım gücü düşmüş), köylü ürettiği ürünle geçinemez olmuştur. Çocuğunu okutmakta güçlük çeken, sosyal
güvencesi olmayan, yetiştirdiği tarım ürünü, hayvan ile geçim sıkıntısı çeken köylü işsizler ordusuna katılarak
kente göçmeye başlamış, bu göç daha da hızlanmıştır. Kente göçmüş, işçi veya esnaf olarak yaşamını sürdüren
bu kent yoksullarının bir süre sonra acımasız, sıkıcı kent ortamından uzaklaşıp orman, göl kıyısı gibi yerleri
özlemesi kadar doğal bir şey olamaz. Nitekim bir süre sonra kent yaşamına yeni katılan bu kesim de kendinden
öncekiler gibi artık dinlenmek, rahatlamak ve yeniden güç toplamak gereksinmesi duymaya başlamıştır.
2001 ekonomik krizi sonrasında toplumda oluşan bezginlik, belirsizlik, güvensizlik, tepki duygularının
yaşandığı dönemin hemen ardından iktidara gelen AKP durumu çok iyi analiz etmiş olmalıdır. Kırsal kesimdeki
yoksullaşma ve kente göçün bir anlamda hızlanmasını teşvik etmiştir. AB’ne girmek için yapılan her başvuru
sonrasında AB’nin; ‘kırsal nüfusunuz çok fazla, %5’lere düşürün.’ yanıtını verdiği günleri anımsayalım. AB’ne
girmek için çok sayıda yasal düzenlemeyi bir gecede yaptılar. Köyden kente göçü hızlandıracak politikalar yeterli
olmayınca Bütünşehir Yasası ile yıllardır köy olan yerleşimler bir gecede büyükşehirlerin mahallesi yapılmıştır.
Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ve kentsel dönüşüm projelerinin yürürlüğe konup desteklenmesi ile kente göçün
arasındaki nedensellik ilişkisini doğru okumak gerekir. AKP iktidara geldikten bir yıl sonra milli park ve
mesire yerlerinin kiralanmasına olanak sağlayan yasa değişikliğini yaptı. O dönemde kurulan Çevre ve Orman
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Bakanlığı çatısı altındaki Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve alt birimlerinin kadro yetersizliği
yaşadığı bilinen bir gerçekliktir. Özellikle 2873 Sayılı Milli Parklar Kanunu kapsamında koruma ve yatırım
görevlerini yapmada sıkıntı çekilmiştir. Milli park ve mesire yerlerindeki yapıların bakımının yapılmaması,
denetimlerin yetersizliği, çevrenin kirlenmesi gibi nedenlerle ziyaretçi sayılarında düşmeler gözlenmiştir. Çevre
ve Orman Bakanlığı ve OGM tam da bu koşullarda Kent Ormanı ve Kent Ormancılığı kavramlarını gündeme
getirmiş ve uygulamaya başlamıştır.
Başlatılan bu uygulamaya koşut olduğu söylenebilecek bir girişim ise yayındır. Sözünü ettiğimiz yayın Çevre
ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü Ormancılığımızda Yeni Yaklaşım “KENT ORMANCILIĞI”
adlı kitapçıktır. Fiilen 2003 yılında yayınlandığını bildiğimiz ama üzerinde tarih bulunmayan bu kitapçıkta;
İnsanlar İçin Yeşil Alanların Önemi, Kent Ormanı, Giriş Kapısı ve Kulübesi, Yürüyüş Yolu ve Patikaları, Uyarı
ve Yönlendirme Levhaları, Gözlem Kulesi, Seyir Terasları, Teknik Uygulama Alanları, Kent Ormanları Piknik
Alanı Değildir, Flora ve Fauna Tanıtım Alanları ve Botanik Bahçeleri, Spor Alanları, Kent Ormanlarının
Yönetimi gibi başlıklar bulunmakta ve açıklamalar yapılmaktadır. Kitapçıkta Dönemin Başbakanı Recep Tayyip
Erdoğan ile Çevre ve Orman Bakanı Osman Pepe önsöz yazmışlardır. Dönemin Başbakanı önsözde şunları
belirtmiştir: “Doğal kaynakların aşırı kullanımı, hızlı ve plansız kentleşme sonucu dünyada birçok bitki ve hayvan
türlerini barındıran doğal ortamlarla birlikte ormanlar da tahrip edilmiş ve bugün %70’lere ulaşan kent halkının
ormanlara olan ihtiyacı dünden daha çok artar hala gelmiştir.”… “Ülkemizde hızlı kentleşme birçok alt yapı sorunları
yanında insanların beden ve ruh sağlığını etkileyen birçok yeni olumsuzlukları da beraberinde getirmiş ve bunlara
karşı en sağlıklı ortamlar ormanlar olmasına karşılık birçok kentimiz bu yönden oldukça fakirleşmiş, var olanlar da
kapasite ve nitelik bakımından bu ihtiyaçlara cevap veremez hale gelmiştir.”… “Bunun önemli bir toplumsal ihtiyaç
olduğunu gören Çevre ve Orman Bakanlığı hem toplumumuzdaki doğa ve çevre bilincini geliştirmek ve hem de kent
halkına sağlıklı bir ortam sunabilmek maksadıyla her ilde bir “kent ormanı” kurulması çalışmalarını başlatmıştır.” …
“Çevre ve orman bilincinin artmasına da hizmet edecek olan ‘kent ormanları’ projesi devlet ormancılığından millet
ormancılığına geçişimizin ilk halkasını oluşturacaktır.”
Kitapçıkta; A) Kent ormanı: İnsanların doğayla bütünleşme ve dinlenme ihtiyaçlarının karşılanması için
ekolojik, sosyal ve kültürel amaçlı olarak planlanan ve bu amaç kapsamında belirli kriterler çerçevesinde
özellikle kent halkının yararlanmasına sunulan ormanlık alanlar. B) Kent ormanları; geleneksel piknik anlayışı
dışında (ateşli piknik) insanların tamamen fiziksel ve ruhsal dinlenme ihtiyaçlarını karşılamak ve doğayla
bütünleşmesini sağlamak, orman sevgisini ve bilincini artırmak amacıyla tesis edilecektir. C) Kent ormanı
olarak seçilecek alanlarda ulaşım kolaylığı ön plana alınacak, kentlerin yakınında veya bitişiğindeki sahalar
öncelikli olarak tercih edilecektir. D) Ormancılık uygulamalarını göstermek amacıyla kent ormanlarının uygun
bölümleri “teknik ormancılık uygulama alanları” olarak ayrılacaktır. E) Kent ormanlarının yönetimi idare
tarafından yapılacak, kiraya verilmeyecek ve herhangi bir kuruma da tahsisi yapılmayacaktır. Tesisin bakım ve
onarım giderleri döner sermaye bütçesinin “6004-Orman İçi Tatbikat Alanları ve Kent Ormanları Bakım ve
İşletme Giderleri” hesabından karşılanacak, faydalanmaya sunulması bazı özel alanlar dışında ücretsiz olacaktır,
belirlemeleri yapılmıştır.
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2. KENT ORMANI UYGULAMALARI
Ormancılığımızda Yeni Yaklaşım “KENT ORMANCILIĞI” kitapçığının yayınlandığı yılda Ankara’da
ilk uygulama Kurtboğazı Kent Ormanı ile başlatılmıştır. 2004 yılında ise Beynam Kent Ormanı gündeme
gelmiştir. OGM Ankara Orman Bölge Müdürlüğü bu uygulamaları başlatınca belediyeler için ilgi çekici
gelmiş olmalı ki, belediyeler de kent ormanı kurma çalışmalarına giriştiler. Böylece Ankara’da toplam olarak
5 adet kent ormanı uygulaması yapılmıştır. Bunları birer birer tanıtıp yapısal özelliklerini irdeleyeceğiz. Daha
sonra ise bu kent ormanlarının günümüzde ne durumda olduğunu ortaya koyacağız. OGM’nin kent ormanı
konusunda yazdıkları ile uygulamalarını karşılaştırıp ortaya çıkan sonuçlarla ilintisini kurmaya çalışacağız. Bu
konuya geçmeden hemen belirtelim. Kent ormanı ve kent ormancılığı konusunda kavram kargaşası ve farklı
anlamalar söz konusudur. Belediyelerin anladığı ile OGM’nin anladığı ve uygulamaları tümüyle farklıdır. O
nedenle “orman”, “kent ormanı”, “kent ormancılığı” tanımlarını yapmakta yarar görüyoruz.
Orman: Esas unsuru ağaç olan, çalı, otsu bitki, hayvan, böcek, kuş, mantar, yosun ile toprak altı ve üstü mikro
organizmaların oluşturdukları çok sayıda sistemin ve döngünün gerçekleştiği kendine özgü ekosisteme orman
denir.
Kent Ormanı: Kasaba ve kentlerin içinde veya bitişiğinde bulunan ekolojik, ekonomik, sosyal ve estetik
işlevlerinin yanı sıra halkın rekreasyon gereksinmesinin de karşılandığı doğal ve emekle oluşturulmuş ormandır.
Literatürde ve uygulama alanlarında ‘kent ormanı’ olarak yer almış olmasına karşın; Orman ve Su İşleri
Bakanlığının 2015 Bütçesinde ‘şehir ormanı’ olarak ifade edildiğini belirtmekte yarar var.
Kent Ormancılığı: Kentiçi ağaçlandırmaların planlanması, gerçekleştirilmesi, ağaçların bakımı, korunması ve
yönetimi ile kent ormanı çalışmalarının tümünü içeren, çeşitli meslek alanlarını kapsamı içine alan etkinliklerdir.
Orman tanımı ne şekilde yapılırsa yapılsın biraz eksik kaldığı için tam bir tanımını yapmak için sayfalar dolusu
açıklama gerektiği kabul edilir. O nedenle çeşitli orman tanımları yapılmıştır. Çoğu yanlış değildir ama birazcık
eksiktir. Sonuç olarak tanımlarda tartışmayı uzatacak yanlar azdır. Buna karşılık kent ormanı tanımından herkes
başka şey anlamaktadır. Hatta tanım içeriği zorlanarak kentteki parklar, ve ağaçlı yollar da kent ormanı kapsamına
alınmaktadır. Doğaldır ki bu şekilde işin içinden çıkmak zordur. Kanımca kent ormanı olarak adlandıracağımız
varlıkta; a) Varlık orman ekosistemi olmalıdır. b) Bu ormanın ekolojik, ekonomik, sosyal ve estetik işlevlerinden
kent doğrudan etkileniyor olmalıdır. c) Kentlinin spor yaptığı, gezip dinlendiği, her orman kent ormanı değildir.
d) Kentli insan orman ekosisteminin çeşitli süreçlerini gözleyebilmeli, inceleyebilmelidir.
Kent ormancılığı konusu yeteri kadar bilinmediğinden
ve uygulamaya yeni başlandığından kongre
düzenlenmesinin yararlı olacağı düşünülmüştür. Bu
amaçla Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma
Derneği, Türkiye Ormancılar Derneği, TMMOB Çevre
Mühendisleri Odası, TMMOB Peyzaj Mimarları
Odası tarafından Ankara’da ortaklaşa 1. Ulusal Kent
Ormancılığı Kongresi düzenlenmiştir. 9-11 Nisan 2004
tarihinde yapılan Kongreye OGM yetkilileri ve Ankara
Büyükşehir Belediyesi Yetkilileri davet edilmelerine
karşın katılmamıştır.
66

IV. ULUSAL ORMANCILIK KONGRESİ

2. OTURUM

2.1 Kurtboğazı Kent Ormanı
Kurtboğazı Ankara’nın Kazan İlçesi sınırlarında, E-5 Karayolu üzerinde ve 50km uzaklıktadır. Ankara’ya içme
suyu sağlayan Kurtboğazı Barajı çevresinde 1970’li yılların sonunda yapılan karaçam ağaçlandırmasıyla oluşmuş
bir ormandır. Alanın bir bölümü doğrudan su toplama havzası içinde kalmaktadır. Su toplama havzası içinde
olmayan bölümü baraj gövdesinden daha aşağıdaki dere yatağını ve su akıtma güzergahını güvenceye almaktadır.
Ağaçlandırmayla korumaya alınınca doğal olarak alanda bulunan tüylü meşeler de geliştiğinden günümüzde
karaçam (Pinus nigra)-meşe (Quercus pubenscens) karışık orman oluşmuştur. Karaçamlar bugün ortalama 35
yaşındadır (Amenajman Planı 1999-2015). Alanda seyrek olarak Lübnan sediri (Cedrus libani) bulunmaktadır.
Ormanda doğal olarak yetişmiş alıç (Crataegus orientalis), ahlat (Pyrus elaeagnifolius), kuşburnu (Rosa canina)
bulunmaktadır. Dere içlerinde ise aksöğüt (Salix alba), karakavak (Populus nigra) vardır. Karaçamlar içinde az
sayıda bile olsa piramit karaçam bireylerinin bulunması karaçam fidanlarının Kütahya, Bolu veya Kastamonu
kökenli olabileceğini akla getirmektedir.
OGM kitapçığında “kent ormanlarının yönetimi idare tarafından yapılacak, kiraya verilmeyecek ve herhangi bir
kuruma da tahsisi yapılmayacaktır” söyleminin tam tersine 494ha büyüklüğündeki bu ormanın 10.06.2003
tarihinde Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih GÖKÇEK’in
imzaladıkları Protokol ile tahsis edileceği kararlaştırılmıştır. Protokol içeriğinde OGM’nin ve Ankara
Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın (ABBB) yükümlülükleri açıklanmıştır. OGM’nin yükümlülükleri:
a) Ziyaretçi ve tanıtım merkezinin iç mekan düzenlemesinin yapılması, kontrolü, takibi ve bakımı,
b) Yangın yol ve şeritlerin tesis, bakım ve onarımı,
c) Arboretum tesisi ve bakımı,
d) Kent orman alanı içinde teknik ormancılık faaliyetlerini tanıtacak alanların belirlenmesi, tanzimi, tanıtım
ve bakım işleri ile bu işlerin sonunda elde edilecek emvalin değerlendirilmesi
olarak sayılmıştır.
“Alan üzerinde ‘Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Ormanı Piknik Alanı’ yazısı olan iki adet tabela dikilmiştir.
Protokolde bölme numaraları belirtilmediği için tabelaların bulunduğu yerden izne konu olan yer harita üzerinden
yaklaşık olarak bulunmuştur.” (Anonim 2003) Bu bölmeler: 12, 13, 14, 15, 16, 19, 29 no.’lu bölmelerdir.
Değişik tarihlerde alana yaptığımız ziyaretlerde orman içinde tesislerin yapılmadığı, yol açılmakla yetinildiği
saptanmıştır. Kapılarda ise ABBB’nın güvenlik görevlilerinin görev yaptıklarına tanık olunmuştur. 42
görevlinin bulunduğu duyumu alınmıştır. Kurtboğazı Kent Ormanı konusunda 2003 yılında yapılan Kongreye
sunulan bildirimizde “Bazı koşulların yerine getirilmesi ve gerekli önlemlerin alınmasıyla olanaklıdır.” (Anonim,
2003) belirlemesinde bulunulmuştur. Bugün alınan duyumda ise Kent Ormanı yapılmaktan vazgeçilmiştir.
Yollar açılarak ormana verilen zarar ve harcanan paralar konusunda ne demeli? Sorumluları kendilerini nasıl
savunurlar?
OGM 22.12.2004 tarih B 18 1 OGM 0 00 33 03 80.2-8/505 sayılı yazı ile kent ormanını D Tipi Mesire
Yerleri olarak adlandırmıştır. Orman İçi Dinlenme Alanları ise C Tipi Mesire Yerleri olarak adlandırılmıştır.
Yasal dayanak olarak 6831 Sayılı Orman Kanunu’nun 25. maddesini göstermiştir. Bu yazı ile kent ormanlarının
protokol ile değil, Tip Sözleşme ve Tip Şartname ile verilmesini kararlaştırmıştır.

2. OTURUM

IV. ULUSAL ORMANCILIK KONGRESİ

67

2.2 Beynam Kent Ormanı
Beynam Ormanı Ankara’nın güneyinde ve 40km
uzaklıktaki bir ormandır. Bölgede Kuyrukçu Ormanı
olarak bilinmektedir. 1601 hektar büyüklüğündeki
bu orman 1947 yılında devletleştirilmiştir. Dört
bir yanı tarım alanı ve bozkır olan, ortada bir ada
biçiminde kalmış bu orman “kalıntı orman” olarak
nitelenmektedir. Bu özelliği nedeniyle 1.7.1966
tarihinde Bakanlar Kurulu Kararıyla “Muhafaza
Ormanı” olarak ayrılmıştır. Ankara Orman İşletme
Müdürlüğü Bala Orman İşletme Şefliği Çalışma

alanı içinde yer almaktadır. 1996-2015 dönemini kapsayan amenajman planı yapılmıştır. Ormanın bulunduğu
Kuyrukçu Dağı’nın en yüksek tepesi Otlukbeli olup 1521m yükseltilidir. İkinci yüksek tepe 1463m yükseltili
Soda Tepe’dir. Alana en yakın Bala ilçesinde yıllık ortalama yağış 355,9mm, Ankara’da ise 375,7mm’dir.
Beynam ormanı karaçam (Pinus nigra) ağırlıklı, karaçam-meşe karışık orman yapısındadır. V. bonitet sınıfında
olduğundan ağaçlar genellikle bodur, karaçamların yaşı 100’ün üzerindedir. Ormanın değişik yerlerinde 150340 yaşında olan karaçamlar ölçülmüştür. 1974 yılında yapılan flora araştırmasında 66 familyada, 241 cins ve
419 türü barındırdığı saptanmıştır. 1969 yılında ilgili bakanlık Beynam Ormanı’nı turizm bölgesi olarak ilan
etmek üzere çalışma başlatmıştır. Yapılan girişimler sonunda çalışma durdurulmuştur.
Kültür Bakanlığı Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu Başkanlığı’nın 10.2.1978 tarih ve A978
Sayılı Kararı ile “Beynam Ormanı’nın İç Anadolu Bölgesi’nin gerçek step iklim koşullarına sahip yöreleri arasında
özellikle doğal bitki örtüsü ayakta kalabilmiş ve bir dereceye kadar korunabilmiş tek örnek olmasından ve bu bölgenin
fevkalade zengin sayılabilecek florası ve faunası çok ilginç bir koleksiyon olduğundan, 1710 ve 5805 sayılı yasalar
gereğince tümüyle korunması gerekli Doğal Sit Sahası olarak tescilinin uygun olacağına karar verilmiştir.” Aynı kurul
8.6.1979 ve A-1715 sayılı kararıyla alanın rekreasyonel kullanıma açılabilmesini sağlamıştır (Anonim, 2003).
Kalıntı orman niteliğinde olan Beynam Ormanı içinde 580,42ha büyüklüğünde bir bölüm ormaniçi dinlenme
yeri Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü yönetimindedir. 2000’li yıllarda yoğun ziyaretçi akımına
uğrayan Beynam Ormanı içinde 400ha büyüklüğünde bir alan da kent ormanı yapılmıştır. 5.5.2004 tarih ve
27 Sayılı Bakanlık Oluru ile 50ha izni alınan Beynam Kent Ormanı fiilen 400ha yapılmıştır. 1601ha kalıntı
ormanın 580,42ha alana 400ha daha eklenerek 980,42ha orman yoğun rekreasyona açılmış oldu. Alan içine
yağmur korunağı, dinlenme birimi, gözetleme kuleleri, ağaç üstü evler, şelale, akarsu, çeşmeler, çocuk oyun
alanı, tırmanma parkuru, resim terası, seyir terasları, yürüyüş patikaları yapılmıştır. Alan içinde özel kuvvetler
tarafından yapıldığı öğrenilen eğitim vadisi de vardır.
Giriş kulübesi olarak beton yapı yapılmış. Flora ve fauna merkezinde ise Beynam’da yetişmeyen ağaç, kuş ve
hayvanların fotoğrafları asılmıştır. Ziyarete gelenler ormana ilişkin olarak yazılı ve sözlü bilgiye ulaşamamıştır.
Yalnızca flora ve fauna fotoğraflarını görebilmiştir. Öteki tesisler ciddi emek ve para harcanarak ahşaptan
yapılmıştır.
Kent ormanını ziyarete gelenlerin toplamı 2010 yılında 20 kişi olması, kent ormanının doğru yönetilmediğini
veya yer seçiminin yanlış yapıldığını apaçık ortaya koymaktadır. 2015 yılında kapatılmıştır. Kapatma kararı
ana yoldaki ayrıma ve ormanın girişine asılmadığı için, eskiden ziyarete gelmiş olanlar, yeniden geldiklerinde
kapatıldığı değil, terk edildiği izlenimine kapılırlar.
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2.3 Atatürk Orman Çiftliği Kent Ormanı (1)
Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) ile Demetevler arasında kalan yerde, İstanbul Yolu üzerindeki kavşak
(Demetevler Kavşağı) baz alındığında; Kavşağın batı yönünde İstanbul yolu ile Ankara Çayı arasında uzanan
32 dekar büyüklüğündeki arazi üzerinde 2006 yılında
Yenimahalle Belediyesi Kent Ormanı kurmuştur.
Yolun kenarına 10 metre yüksekliğinde tabela
dikerek kent ormanının duyurusunu yapmıştır.
Buraya karaçam (Pinus nigra), sedir (Cedrus sp.)
ve mavi servi (Cupressus arizonica var. Glauc)
dikilmiştir. 2006 yılında ağaçlandırılan ve 6 yaşına
gelen fidanlar 2012 yılında Ankara Büyükşehir
Belediyesi tarafından iş makinalarıyla kazınarak
sökülmüş, yerine yol yapılmıştır. Yapılan yol AOÇ
arazisi üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin
yapmakta olduğu Ankapark’a doğru uzanmaktadır.
Kent ormanı olarak ağaçlandırılarak emek verilip
para harcanmış olmasına karşın Yenimahalle
Belediyesi’nden ve AOÇ’den itiraz edildiğine ilişkin
bilgi elde edinilememiştir.

2.4 Atatürk Orman Çiftliği Kent Ormanı (2)
Bu bölümdeki bilgiler Yenimahalle Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Onur ÖZEL’in sözlü olarak yaptığı
açıklamaya dayanmaktadır. Yenimahalle Belediyesi Atatürk Orman Çiftliği’ne ait 75 dekar büyüklüğündeki
arazide birkaç yıllık bir sürede ağaçlandırma yapmıştır. 4x4m aralığında dikilen Karaçam (Pinus nigra) ve Lübnan
sediri (Cedrus libani) fidanları bugün 2-2,5m boyuna ulaşmıştır. İstanbul Yolu üzerinde, yolun doğusunda ve
Yeni Hipodroma 500 metre uzaklıkta olan alanda belediye bakım çalışmalarını düzenli olarak yapmaktadır.
Demetevler Kavşağı üzerindeki kent ormanına ilişkin bilge istediğimi söylediğimde, Park ve Bahçeler Müdürü
Onur ÖZEL; biz bir tane daha kent ormanı kurduk diyerek, 75 dekar büyüklüğündeki bu ağaçlandırmayı
işaret etmiş oldu. Gelecek yıllarda bu yerin kent ormanı olarak yönetilmesi bağlamında tür seçimi, aralıklar
ve diğer donatılar konusunda bir tasarılarının olup olmadığı sorusuna ise olmadı yanıtını vermiştir. Bütün bu
açıklamalardan anlaşıldığı üzere kent içinde yapılan bir ağaçlandırmanın kent ormanı olarak nitelendirildiği
kanısına varılmıştır.

2.5 Keçiören Kartaltepe Kent Ormanı
OGM’nin ve Yenimahalle Belediyesi’nin kent ormanlarına pek benzemeyen bir kent ormanı uygulaması olarak
görülebilir. Keçiören Belediyesi ile OGM işbirliği yapmış. Seçilmiş olan alan yapısal olarak da ötekilerden farklı.
Yüksekçe bir dağın doğu ve kuzey yamacını kaplayan eğimli arazide kurulmuş. Yamacın bazı yerlerinde geçmiş
yıllarda yapılmış badem ağaçlandırması görülüyor. Çocuk oyun alanları ve mangal yerleri için gösterişli objeler
konulmuş. Kısaca özetleyecek olursak; Orman olmayan veya ileride ormana dönüştürülmesi amaçlanmayan
geniş bir alan hiçbir masraftan kaçınmadan eğlence mesire yerine dönüştürülmektedir. Ama adı kent ormanıdır.

2. OTURUM

IV. ULUSAL ORMANCILIK KONGRESİ

69

Kartalkaya Kent Ormanı için internete girerek herkesin ulaşabildiği bilgilerden bir seçki yapalım.
a) Keçiören Kartaltepe Kent Ormanı
Ankara’nın Keçiören semtinde Ovacık Mahallesi’nde yer alıyor. Şehir yaşantısından bunalanlar ve piknik
yapmak isteyenler için rahat bir nefes almaya yarayacak bir yer.
Mesire Alanı Pazartesi-Salı günleri temizlik nedeniyle kapalı konumda.
Hafta içi 10:00-21:00
Hafta sonu ise 08:00-21:00 saatleri arasında ziyaretçilerini kabul ediyor.
Giriş Otomobil 5 TL
Normal Yaya Girişi Kişi Başı 1 TL
b) Kartaltepe Piknik Alanı
Keçiören Belediyesi ve Orman Genel Müdürlüğü işbirliği ile binlerce ağaç dikilmiş. Doğa yürüyüşü için
ormanın hemen yanındasınız. Kamelyalar, orman masaları, banklar, piknik ve mesire alanları da mevcut.
Bisiklete binmek isteyenler için bisiklet yolu, temiz havada spor yapmak isteyenler için koşu parkuru ve yürüyüş
yolu, spor aletleri, voleybol ve futbol sahaları bulunuyor. Ayrıca çocuklar için oyun alanları, çocuk bakım odası
ve bay-bayan mescit de düşünülmüş.
Küçük gölette su bisikleti kiralayıp keyifli vakit geçirebilirsiniz. Bunun fiyatı ise 20 dakikası 10 TL. Kartaltepe
Piknik Alanı’nda Birinci Dünya Savaşı sırasında 1915-1916 yıllarında Gelibolu Yarımadası’ndaki Çanakkale
şehitlerimiz de unutulmamış. Mesire alanının en tepe kısmında sembolik olarak Çanakkale Şehitler Anıtı,
Seyit Onbaşı ve Kahraman Türk Askeri heykelleriyle Çanakkale Destanı ölümsüzleştirilmiş durumda. 1 milyon
126 bin metrekare alana kurulu Mesire Alanından sadece Keçiörenliler değil, tüm Ankaralılar faydalanırken
yaklaşık 50 bin m²’lik alana paintball parkuru için çalışmalarımız devam ediyor.
İlanlara göre: 19 Mayıs 2015 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleri ile açılacak, bilgisi
verilmiş.
Rakamlarla Kartaltepe Kent Ormanı:
4500 m² alanlı çift fıskiyeli gölet
23m yükseklikten dökülen şelale
16 metre boyunda Karadeniz tipi ahşap kendirli asma köprü
150 adet mangal için barbekü
190 metre derinlikten artezyen şeklinde çıkan içilebilir yer altı suyu
2.222 kişi aynı anda piknik yapabilecek kapasitede
2 adet çocuk oyun grubu
1 adet çim halı futbol sahası
2230 metre uzunluğunda bisiklet parkuru
1 adet plaj voleybol sahası
450 m uzunluğunda çim halılı yürüyüş ve koşu parkuru
Mesire alanı içerisinde 200, dışarıda ise 300 araç olmak üzere toplam 500 araçlık açık otopark
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3. KENT ORMANI SÜRECİNİN İRDELENMESİ VE
ÇIKARILAN SONUÇLAR
Orman Genel Müdürlüğü’nün (OGM) 2003 yılında yayınladığı Ormancılığımızda Yeni Yaklaşım “Kent
Ormancılığı” kitapçığının içinde yazılanları kuramsal bir açıklamadan öteye gitmemiş, uygulamada dikkate
alınmamıştır. Bu açıklamalara kendisi uymadığı gibi belediyelerin uyması da sağlanamamıştır.
OGM 22.12.2004 tarih ve 33 03/BD.2-8/505 sayılı ekinde Teknik İzahname, Tip Sözleşme, Tip Şartname
örneklerini teşkilatına göndermiştir. İzahnamede 1) C Tipi Mesire Yerleri (Orman İçi Dinlenme Yerleri)
şöyle açıklanmaktadır: “Bu alanlar Bakanlık Makamının 13/5/1997 tarih ve 18 sayılı Olurlarıyla, DKMP Genel
Müdürlüğünce işletilmekte iken personel, araç, gereç ve ödenek yetersizliği sebebiyle Genel Müdürlüğümüze devredilen
‘C’ Tipi Orman İçi Dinlenme Yeri karakterindeki sahalar olup, Genel Müdürlüğümüzce ‘Orman İçi Tatbikat Alanı’
statüsünde işletilmekte iken Bakanlık Makamının 15/10/2004 tarih ve 68 sayılı olurları çerçevesinde bundan böyle
Orman İçi Dinlenme Yeri (C tipi Mesire Yeri) adı altında işletilecek alanlar olup ziyaretçi potansiyelleri sınırlı ve daha
çok kırsal kesime yakın yerlerdir.”… 2) D Tipi Mesire Yereleri (Kent Ormanları) “Geleneksel piknik anlayışının
dışında daha çok ormanların sağlık, sportif, rekreatif gibi sosyal yararlarının ön plana çıktığı ve bunların yanında
teknik ormancılık aktivitelerinin de tanıtıldığı şehir yakınlarındaki alanlardır.”…. “Genel Müdürlüğümüzce mesire
yerleri kapsamında Orman İçi Dinlenme Alanları ve Kent Ormanları olarak ayrılan sahalar ile bundan sonra ayrılacak
sahalar için Genel Müdürlüğümüzden kuruluş oluru alınması esastır. Bugüne kadar kuruluş oluru alınmamış alanlara
ilişkin olarak da Bölgesi, İşletmesi, Mevkii, Alanı (varsa bölme No’su) gibi bilgileri içeren gerekçe raporlarının Genel
Müdürlüğümüze gönderilmesi gerekmektedir.” Bu alanların 6831 Sayılı Kanun’un 17. maddesine dayanarak işlem
göreceği de belirtilmiştir.
1- OGM Kent Ormanı konusunda yeterli araştırma ve gerekli incelemeler yapmadan, günübirlik kararlar
almıştır. Önce Kent Ormanı olarak ilan ettiği yerin daha sonradan “C Tipi Mesire Yeri” olduğuna karar
vermiştir. Kent Ormanı olarak seçilecek yerlere ilişkin olarak hangi ölçütlerin aranacağı, ormanın yapısal,
topoğrafik özelliklerinin ne olması gerektiği, hangi yetkilinin nasıl yöneteceği konusunda hukuksal ve
teknik alt yapı hazırlanmamıştır. 15 yıldır deyim yerindeyse “ben istediğimi yaparım” mantığına dayanak
sürdürülen uygulama doğrudan bir yasaya dayandırılmamış, yönetmeliği hazırlanmamıştır. C Tipi Mesire
Yerleri ile D Tipi Mesire Yerleri (Kent Ormanı) arasında işlevsel olarak bir fark yoktur. Ama OGM farklılığı
ateşli piknik olup olmamasına ve kırsal kesime yakın olmasına dayandırmıştır.
2- Kent ormanı olarak belirlenen yerin kente yakınlığı konusunda da keyfi hareket etmeyi seçmiştir. Örneğin
Ankara’ya 50km uzaklıktaki Kurtboğazı’nı ve 40km uzaklıktaki Beynam’ı kırsal bölge saymamış, kente
yakın saymıştır.
3- OGM yayınladığı kitapçıkta “Kent ormanlarının yönetimi idare tarafından yapılacak, kiraya verilmeyecek
ve herhangi bir kuruma tahsisi yapılmayacaktır, giderleri döner sermayeden karşılanacaktır.” açıklamasını
yapmasına karşın Kurtboğazı Kent Ormanı için Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Protokol yapmış, izin
işlemlerinin başlatılmasını öngörmüştür. 2004 yılında yazdığı yazıyla da kent ormanlarını Protokol ile
değil, Şartname ve Sözleşme yaparak belediyelere verilmesini emretmiştir. Bu kararlar OGM’nin keyfi
davrandığını, uygulamayı istediği zaman istediği gibi değiştirilebileceğini göstermektedir.
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4- Belediyelere verilen kent ormanlarına dikilen tabelalar da
dikkat çekicidir. Konya Kent Ormanı tabelasında “Konya Kent
Ormanı 2005 Konya Büyükşehir Belediyesi” yazısı, Kurtboğazı
Kent Ormanı tabelasında “Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent
Ormanı Piknik Alanı” yazısı yer almıştır. OGM’nin adı bile
geçmemektedir. Tabelayı okuyanlarda; “belediye ne iyi çalışıyor,
bu ormanı ve piknik alanını bizim için hazırlamış” algısı
yaratılması amaçlanmış olmalıdır.
5- İktidara geldikleri yıldan başlayarak “Devlet ormancılığından millet ormancılığına geçiyoruz. Kent ormanları
projesi devlet ormancılığından millet ormancılığına geçişimizin halkasını oluşturacaktır.” diyenlerin ne
yapmak istedikleri o yıllarda iyi anlaşılamamıştı. Kent ormancılığı ve öteki ormancılık uygulamaları konuyu
net olarak anlaşılır kılmıştır. Ben söylediklerimi yapmak, yasaları uygulamak zorunda değilim, istediğimi
yaparım, demektedirler.
6- Kent ormanı uygulaması ile halkın yararlanması değil, varlıklı kesimlerin ve AKP’li belediyelerin
yararlanması, siyasi rant sağlaması temel alınmıştır.
7- Kent ormanlarında ağacı, ormanı, bitkiyi, hayvanı, böceği ve kuşu tanıtan, anlatan broşür, kitap benzeri
yayınlara rastlanmadığı gibi bunları anlatacak teknik görevli de bulunmamaktadır. O nedenle buraların
eğitime katkısı göz ardı edilmiştir.
8- Kitapçıkta “teknik ormancılık uygulama alanları ayrılacaktır” diye belirtilmesine karşın böyle alanlar
ayrılmamıştır. Orman ve ormancılık alanında hiçbir bilgi birikimi, deneyimi, donanımı ve teknik personeli
olmayan belediyelerin bu uygulamayı yapamayacağı baştan bellidir. Amaç bu uygulamayı yapmak yerine
ormanın belediyeye verilmesinin sağlanmasıdır.
9- OGM kent ormanı uygulaması ile kötü örnek olmuş, kavramın doğru olarak anlaşılmasını sağlamadığı
gibi yanlış yorum yapılmasına neden olmuştur. Yenimahalle Belediyesi kent yakınında yaptığı ağaçlandırma
çalışmasını ‘kent ormanı’ olarak nitelendirmiştir. Keçiören Belediyesi ise orman olmayan bir yerde park
niteliğindeki bir çalışmayı ‘kent ormanı’ olarak adlandırmış, giriş ücreti aldığı gibi ateşli piknik yapılması için
altyapı hazırlamıştır. OGM kendi belirlediği kent ormanı ilkelerine uymayan belediyeleri denetlememekte,
aksine Keçiören Belediyesi ile ortak çalışmaktadır.
10- Kent ormanı halkın dinlenme, temiz hava alma, ormancılık uygulamalarını tanıma yeri olarak seçilmişse;
halkın her semtten ucuz, kolay ve sürekli olarak buraya ulaşabilmesi, yani toplu taşıma sağlanmalıdır.
Kent ormanına gelenlerin su, yiyecek gibi gereksinmelerini karşılayabileceği mekanlara, ormanı, ağacı,
bitkiyi tanıtan yayınlara ve yetkili kişilere ulaşabiliyor olması gerekir. Uygulamada bunlardan hiçbirisi
yapılmamıştır.
11- Kurtboğazı ve Beynam kent ormanları konusunda 2004 yılında yapılan 1. Ulusal Kent Ormancılığı
Kongresi kapsamında yazılıp söylenenler de OGM tarafından dikkate alınmamıştır. Seçilen ormanın yapısal
özellikleri ve bulunduğu yer kent ormanı için uygun değildir. Kalıntı orman niteliğinde olan Beynam’ın
580ha’lık alanının Orman İçi Dinlenme Yeri, 400ha’lık bölümünün kent ormanı olarak kullanıma açılması
sorumsuzluktur. Titizlikle korunması gereken orman riske atılmıştır.
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12- OGM kent ormanı olarak yalnızca var olan ormanları bu amaç için düşünmüş, kent ormanı yapmak
üzere ağaçlandırmayı amaçlamamıştır. Kentin içinde veya bitişiğinde kent ormanı kurmayı planlamalı
ve uygulamalıdır. Böylelikle amacı önceden belirlenmemiş ağaçlandırma yapmak yerine amacı önceden
belirlenmiş (kent ormanı oluşturma amacı) ağaçlandırmalara hız verilmiş olur.

4. SONUÇ
OGM kent ormanı uygulamasını yeterli inceleme, araştırma yapmadan, hukuksal ve teknik altyapı
hazırlanmadan deyim yerindeyse “yöneticinin kafasına göre” başlatmıştır. Amacın orman, ağaç konusunda halkın
eğitimine katkı sağlamak, sosyal gereksinmelerini karşılamak olmadığı görülmüştür. Yazdıklarını ve kararlarını
sürekli değiştirip istediğimi yaparım mantığı içinde kent ormanlarının yönetilemeyeceği de ortaya çıkmıştır.
Kurtboğazı Kent Ormanı işlevini yerine getiremediği için kararın iptal edildiği duyumu alınmıştır. Beynam
Kent Ormanı ise 2010 yılında 20 kişi tarafından ziyaret edilmiştir. Ziyaretçi sayısının azlığı gerekçesiyle 2015
yılında kapatılmıştır. Uygulamalar kamuoyunda ve belediyelerde kavram kargaşasına yol açmış, ‘kent ormanı’
deyince herkeste farklı çağrışım yaratmıştır. Böylelikle “Kent ormanları” projesi devlet ormancılığından millet
ormancılığına geçişimizin ilk halkasını oluşturacaktır.” tezi çürümüştür. Esas amacın kent ormanlarından halkın
yeterince yararlanması değil, Partidaş belediyelere siyasi rant sağlamak, bakın ormanlar halkın yararlanmasına
açılıyor izlenimi yaratmak olduğu net olarak ortaya çıkmıştır. 18 Eylül 2017-09-17
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ÖZET
GEF II (Global Environment Facility II) projesinin temel çıktılarından birisi de; Biyolojik Çeşitliliği ve
Tabiatı Koruma Kanunu’nun hazırlanmasıdır. GEF II projesi çalışmalarında korunan alanlarla ilgili yasal
ve idari yönden yapılan mevcut durum tespitinde doğa koruma mevzuatının birden fazla ve dağınık halde
olduğu, farklı bakanlıkların yetkili olması durumu ve aynı alanda farklı koruma statülerinin bulunmasının yetki
karmaşası yaratığı belirlenmiştir. Bu çalışmaların sonucunda; ülkemizin doğasını ve biyolojik çeşitliliğini daha
etkin koruyabilmek için kurumsal ve yasal çerçeve hazırlamak, dağınık halde bulunan doğa koruma mevzuatını
tek bir yasa etrafında toplamak, farklı bakanlıkların yetkili olmasının yarattığı yetki karmaşasını ortadan
kaldırmak, aynı alanda farklı koruma statülerinin olmasının önüne geçmek, korunan alanlarla ilgili çok sayıda
kanuni düzenlemeler nedeniyle ulusal mevzuatın kendi içerisindeki uyumsuzluklarını gidermek, Türkiye’nin
uluslararası süreçte taraf olduğu sözleşmeleri ve Avrupa Birliği müktesebatına uyum sürecinde yüklendiği
taahhütleri yerine getirmesi ve hayata geçirmesi için yeni bir koruma yasasına ihtiyaç olduğu saptanmıştır.
Biyolojik Çeşitliliği ve Tabiatı Koruma Kanunu ile ülkemizin sahip olduğu doğal ve kültürel varlık değerlerini
temsil edecek yeni koruma statülerini belirlemek, yeni korunan alanlar ilan etmek ve korunan alanlarda katılımcı
bir yaklaşımla daha etkin bir koruma oluşturmak amacıyla yola çıkılmasına rağmen bugünkü iktidarın yeni
yasa arayışlarındaki ana amacı ne yazık ki korunan alanlarda kullanımın önünü açmaktır. Hazırlanan tasarı
metninin madde gerekçesinde “mevcut düzenlemeler, gerçek ihtiyaçlara ve günümüz koşullarına uygun
uygulamalara imkân sağlayamamaktadır.” denilmektedir. Bu yaklaşımın sonucu olarak tasarı metni bırakın
doğanın ve biyolojik çeşitliliğin korunmasını tamamen doğayı tahrip edebilecek yatırımlar da dâhil her türlü
kullanımın önünü açacak düzenlemeleri içermektedir. Halbuki yeni çıkarılacak yasa ile korunan alanlardan
sorumlu kurum idari ve bütçe yönünden güçlendirilirse, yöre halkı, sivil toplum örgütleri ve üniversitelerin
aktif katılımı sağlanırsa daha etkin bir korunan alan yönetimi hayata geçirilebilir; O nedenle bu fırsat doğru
değerlendirilmelidir. O halde korunan alanları koruma/kullanma dengesi gözetilerek planlı, programlı
ve katılımcı bir yaklaşımla yönetmek için nasıl bir yasa düzenlemesi olmalıdır? sorusuna bu tebliğde cevap
aranmaktadır.

Anahtar Sözcükler: Korunan alanlar, üstün kamu yararı, yeniden değerlendirme, ekolojik etki değerlendirmesi,
katılımcılık, ulusal koruma kurulu
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1. GİRİŞ
Ülkemizin kıta özelliği gösterdiği, Avrupa kıtasında var olan bitki türlerinin 12500 adet, ülkemizde ise 11707
adet olduğu bunun 1/3’ünün endemik yani sadece ülkemizde yaşadığı, Avrupa’da yaşayan kuş türlerinin sayısı
yaklaşık 550 adet, Ülkemizde ise 466 adet kuş türünün bulunduğu, Avrupa’da yaşayan sürüngen, memeli, balık
türlerinden %85’inin Ülkemizde bulunduğunu dikkate aldığımızda Avrupa kıtası ile tür bazında neredeyse çok
yakın bir değere sahip olduğu görülecektir. Bu tespitle beraber ülkemizin toplam alanın en az %15’ini koruma
altına alınmayı gerekli kılmaktadır. Bugüne kadar bu konuda Yaban Hayatı Geliştirme sahalarını bu kapsamda
dikkate almazsak %7.4 civarında koruma altına alınmış bir tablo karşımızda durmaktadır. Diğer yandan tür
bazında sahip olduğumuz bu zenginliğin yanında popülasyon açısından ciddi sıkıntılar yaşamaktayız. Sahip
olduğumuz bazı türleri biyolojik olarak artık kaybettik. Ör/Kelaynak ve Anadolu Parsı vb. Birçok tür de yok
olma tehlikesi ile karşı karşıya. Doğal varlıklarımızın bilinçsiz şekilde kullanılması nedeniyle büyük ölçüde
tahrip olduğunu görüyoruz. Bu olumsuz tablonun geriye dönüşü ya çok zor ya da imkansızdır. Tahrip edilen
alanların restorasyonu ise çok maliyetlidir. O nedenle doğal varlıklardan yararlanırken çok dikkatli olmalı,
pardon demekten kaçınmalıyız.
Ülkemizdeki resmi kurumlar, sivil toplum örgütleri ve ilgili bilim kuruluşları sahip olduğumuz bitki ve hayvan
türleri ile ilgili olarak farklı sayılar vermektedir. Örneğin 9200-12000 bitki, 140-170 memeli, 450-483 kuş, 130141 sürüngen, 340-480 deniz balığı, 127-236 tatlı su balığı, 22-25 kurbağa, 33-84 amfibi çeşitliliği olduğu ifade
edilmektedir. Bu durumun bir an önce ortadan kaldırılması ve sağlıklı bir envanter yapısına kavuşturulması
gerekmektedir. Ancak bu çalışmanın sonucuna göre daha ne kadar sahayı koruma altına alabileceğimizi ve uygun
statülere kavuşturabileceğimizi planlayabiliriz. Bu çalışmaların sonucunda ülkemizdeki sahip olduğumuz tür ve
habitatları hangi oranda koruyabildiğimiz ortaya çıkabilecektir. Gelişmiş çağdaş ülkelerde tür ve habitatları
koruma ağı oranı %90’ların üstündedir.
Ayrıca batı palearktik bölgedeki 4 ana kuş göç yolundan 2›si ülkemiz üzerinden geçmektedir. Bu nedenle
Türkiye’deki sulak alanlar pek çok kuş türünün varlığını devam ettirebilmesi bakımından herhangi bir
ülkedekinden daha fazla önem taşımaktadır. Tüm bu özellikler Türkiye’ye doğal bitki ve hayvan varlığı
bakımından çevresindeki ülkelere göre belirgin bir üstünlük sağlamaktadır. Bütün bu doğal varlıklar ülkemizin
biyolojik çeşitlilik açısından ne derece zengin olduğunu bizlere göstermektedir.

2. ÜLKEMİZDEKİ DOĞA KORUMA FAALİYETLERİNİN
SÜRECİ
Türkiye’de ilk defa İ.Ü. Orman Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Selahattin İNAL’ın 1948 yılında
yayınladığı “Tabiatı Koruma Karşısında Biz ve Ormancılığımız” adlı eserinde Milli Park’tan bahsedilmiştir.
Daha sonra 1956 yılında yürürlüğe giren 6831 sayılı Orman Kanununun 25. maddesi ile uygulamaya geçilmiştir.
Türkiye’de ilk Milli Park Yozgat Çamlığı Milli Parkı olarak 1958 yılında tefrik edilmiştir.
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1983 yılının doğa koruma alanındaki hukuksal düzenlemeler açısından özel bir önemi bulunmaktadır. 1983
yılında sırasıyla 21/07/1983 tarihinde 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu çıkarılmış ve
Doğal SİT statüsü getirilmiştir. Daha sonra 09/08/1983 tarihinde 2872 sayılı Çevre Kanunu çıkarılmış ve Özel
Çevre Koruma Bölgeleri statüsü getirilmiştir. İki gün sonra da 11/08/1983 tarihinde 2873 sayılı Milli Parklar
Kanunu çıkarılmış ve Milli Park, Tabiat Parkı, Tabiatı Koruma Alanı ve Tabiat Anıtı olmak üzere 4 ayrı korunan
alan statüsünün yasal tanımlamaları yapılmıştır. 2873 sayılı Milli Parklar yasasında yer alan korunan alan
statüleri halen T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından,
Doğal Sitler ve Özel Çevre Koruma Bölgeleri ise T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma
Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.
Türkiye’nin coğrafi konumu, topografik yapısı ve bu özelliklerinin oluşturduğu iklimsel farklılıkları ve habitat
çeşitliliği, ülkemizi doğal ve kültürel değerler bakımından çevresindeki hiçbir ülke ile kıyaslanmayacak ölçüde
zengin kılmıştır. Bu zenginliğe karşın ülkemizin sadece %7.4’ünün koruma altına alınmış olması daha çok
yol kat etmemiz gerektiğini göstermektedir. Aşağıda ulaşılabilen verilerden yola çıkılarak ülkemizde çeşitli
yasalarla koruma altına alınan alanların statülerine göre kapladıkları alanlar verilmiştir. Ancak bazı alanlar
birden fazla koruma statüsüne sahip olduğu için mevcut verilerden hareketle sağlıklı ve kesin korunan alan
hesabı yapmak mümkün görülmemektedir. Tablo 1’de ülkemizdeki doğa koruma alanlarının hektar bazında
dağılımı verilmiştir.
Tablo 1 : Ülkemizde ilan edilen koruma alanları, adet ve büyüklükleri
STATÜ
Milli Park
Tabiat Parkı
Tabiatı Koruma Alanı
Tabiat Anıtı
Yaban Hayatı Geliştirme Sahası
Ramsar Alanları
Ulusal Öneme Haiz Sulak Alanlar
Muhafaza Ormanları
Gen Koruma Ormanları
Tohum Bahçeleri
Tohum Meşçereleri
Kent Ormanları
Özel Çevre Koruma Bölgeleri
Doğal Sit
TOPLAM

ADET
42
220
30
112
81
14
45
55
299
184
330
145
16
1273
2846

ALAN (Ha)
845.814
101.508
46.797
7.206
1.189.308
184.487
627.188
251.548
40.517
1.436
43.975
10.550
2.458.749
1.310.685
7.119.768

Kaynak : DKMP Genel Müdürlüğü verileri, Orman Ağaçları ve Tohumları
Islah Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü verileri, Orman ve Su İşleri Bakanlığı
Resmi İstatistik Portalı
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Sonuç olarak Ülkemizde değişik koruma statüleriyle koruma altına alınmış alan miktarı (çakışan alanlar dahil)
7.119.768 ha.dır. Ülkemizin toplam alanını 80 milyon ha. olduğunu kabul edersek ülkemizdeki korunan alanların
(Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları hariç) toplamı 5.930.460 ha. yani yaklaşık % 7.4 dür. Ülkemizin coğrafik yapısı
dikkate alındığında koruma statüsü altına alınan sahaların en az %15 hem nitelikli koruma hem de nicelik olarak alan
büyüklüğüne sahip olmalı aynı zamanda sağlıklı bir yönetim yapısına kavuşturulması gerekmektedir.

3. YENİ BİR DOĞA KORUMA YASASINA NEDEN
İHTİYAÇ VARDIR
Türkiye’de doğanın ve biyolojik çeşitliliğin korunması amacına hizmet eden çok sayıda hukuki ve idari düzenleme
bulunmakta, bu durum, biyolojik çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir kullanımı konusunda karmaşaya sebep
olmakta ve kapsamlı mevzuatın uygulanmasından sorumlu kurum ve kuruluşlar arasında yönetim boşluğu ve
çakışmasını ortaya çıkarmaktadır. Çok yönlü kurumsal yapı birçok koruma alanında varolan farklı koruma
statülerinin birbiriyle uyumlaştırılması gereğini doğurmakta, aynı zamanda birbirini tekrar eden ve birbiriyle
çatışan muhtemel uygulamaların önlenmesini de gerektirmektedir.
Diğer taraftan Türkiye’deki ekolojik ve biyolojik çeşitliliğin çoğu kez tarihi çevre değerleriyle üst üste çakışması, alan
ve tür koruma uygulamalarında aynı mekanda birden çok kuruluşun yetkili olması, sorunu daha da arttırmaktadır.
Halihazırda yaşanmakta olan bu problemlerin giderilebilmesi bakımından yeni ve daha anlaşılır bir düzenlemeye
ihtiyaç duyulmaktadır. Doğa ve biyolojik çeşitlilik içerdiği tematik alanlar bakımından birçok disiplinin, yönetimsel
olarak da birçok kurum ve kuruluşun faaliyet alanına girmektedir. Bu çoklu bilim dallarını içine alan yapı, güçlü ve
kapsamlı kurumsallaşma ve uzmanlaşma ihtiyacını ortaya koymuştur.
Doğayı koruma mevzuatı konusunda yapılan boşluk analizi çalışmaları doğa ve biyolojik çeşitliliğin tematik
unsurlarını içeren türler, habitatlar, genetik kaynakların korunması konusunda çerçeve bir kanunun çıkarılması
gereğini ortaya koymuştur.
Hazırlanacak yasa ile doğadaki bütün varlıkların ekosistemlerin bütüncül korunması için önemli olduğu
ve bütün canlıların doğal ortamlarında yaşama hakkı bulunduğu kabul edilerek, bu varlıkların korunarak
devamlılıklarının sağlanması için çeşitli düzenlemeler yapılmalıdır.
Avrupa Birliği sürecinde de Türkiye’nin Avrupa Birliğine üye olarak katılabilmesi için doğanın ve biyolojik
çeşitliliğin korunmasında temel mevzuatlar olarak kabul edilen Kuş ve Habitat Direktiflerine uygun bir mevzuat
hazırlaması zorunluluk haline gelmiştir. Bahse konu Direktiflerin içeriğindeki uygulamalar meri mevzuatın
hükümleri içinde genel olarak yer bulmakla birlikte asıl koruma tedbirleri Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası
sözleşmeler aracılığıyla sağlanmaktadır. Ulusal mevzuatımız, özellikle habitatlar ve türler ile ilgili envanter
oluşturulması, habitat ve türlerin izlenmesi için bir sistem kurulması, habitat tipleri ile bu habitat tipleri için özel
önemi olan hayvan ve bitki türlerinin tanımlanması ve sınıflandırılması, flora ve fauna ile yaşama ortamlarının
fiziki planlarda dikkate alınması, korunan alanlar ağının oluşturulması, yönetim planlarının tanımlanması
açılarından yetersiz kalmaktadır. Bu eksikliklerin giderilmesi, korumanın daha etkin kılınması ve katılımcı bir
yönetim için yeni bir yasaya olan ihtiyacı dayatmaktadır.
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Avrupa Birliği Çevre Faslı kapanış kriterlerinden birini doğa koruma başlığı oluşturmakta olup ülkemiz
Ulusal Programda, Strateji ve Müzakere Pozisyon Belgelerinde bu konuya ilişkin bir düzenlemenin çıkarılması
taahhüdünde bulunmuştur. Avrupa Birliği Komisyonu tarafından doğa koruma alanında yapılan müzakerelerde
ülkemizden beklenen öncelikli husus, mevzuatın uyumlaştırılması, birincil ve ikincil mevzuatın yürürlüğe
konulmasıdır.
Taraf olduğumuz birçok uluslararası sözleşmeden kaynaklanan taahhütlerin yerine getirilmesinin yanı sıra,
Avrupa Birliğine katılım sürecinde Avrupa Birliği müktesebatına uyum sağlanması bakımından; karasal, sucul
ve deniz ekosistemleri ile yabani hayvan ve bitki türleri ile bunların yaşama ortamlarının ve türler içindeki
genetik çeşitliliğin korunması, devamlılığını sağlayıcı idari, teknik ve hukuki düzenlemelerle gerekli tedbirlerin
alınması bakımından biyolojik çeşitliliğin ve doğal varlıkların korunması konusunda uygun bir düzenlemenin
yapılması gerekmektedir.
Mevcut kanunlarda, korunan alanların belirlenmesi kriterleri ile statü tanımlarının net ve yeterince anlaşılır
olmaması uygulamada sorunlar yaratmaktadır. Benzer özelliklere ve varlık değerlerine sahip alanlar farklı statülerle
koruma altına alındığında statü çakışmaları ortaya çıktığından korunan alanların yönetiminde standart model ve
usuller geliştirilememiştir. Korunan alan belirleme kriterleri ile statü tanımlarının net ve anlaşılır olmasının yanı
sıra, statüler arasında belirgin farklılıklar oluşturularak statülerin belirlenmesi, planlanması ve yönetimi süreçlerinde
yaşanan farklı yorum ve tereddütler ortadan kaldırılmalıdır. Aynı zamanda, koruma altına alınan alanlarda koruma
ve idare sorumluluğunun yalnız bir kurum veya birime verilmesi esası getirilmelidir.
Yaşama alanları ve korunan alanlar ile korunan türlere ait habitatlar arasında bir bağın oluşturulması
zorunludur. Bugüne kadarki uygulamalarda, korunan alanlar belirlenirken diğer korunan alanlarla bağlantı
sağlayarak yaşayan türler arasındaki doğal etkileşime ve geçişe olanak sağlayan doğal bir ağ oluşturulamamıştır.
“Biyoçeşitliliği Koruma Ağı” mekanizması oluşturulmalı ve bu sayede yabani hayvan ve bitki türleri ve bunların
belli popülasyonlarının sürekli güvenliğinin, karşılıklı ekolojik etkileşimlerinin sağlanması ve yaşama alanlarının
korunması ve geliştirilmesi hedeflenmelidir.
Doğanın ve biyolojik çeşitliliğin korunması, kullanılması ve bilimsel esaslara göre yönetiminin sağlanması,
biyolojik varlıkların kullanımındaki düzensizliklerin disiplin altına alınmasını sağlamak üzere ilke kararlarının
alınması ve alınan kararların uygulamadan sorumlu birimlerce yerine getirilmesi konusunda yetkileri net
tanımlanmış kurumların belirlenmesi önem arzetmekte olup, bu yeni yasa ile ilgili bakanlıkların yetkileri
kapsamında hizmet alanları belirlenmelidir.
Stratejik ve ülke kalkınması için büyük öneme sahip faaliyetlere, korunan alanların mutlak koruma gerektiren
alan sınırları dışında, halk sağlığı ve ülke güvenliği ile bağlı kalmak koşulu ile Bakanlar Kurulu Kararı ile izin
verilebilir.
Korunan alanlarda yer alan özel mülkiyete konu arazilerle ilgili olarak korumanın etkin ve sürdürülebilir
kılınması bakımından, yasak ve kısıtlamalardan kaynaklanan özel mülkiyet sahiplerinin kayıplarının giderilmesi
önem arz etmektedir. Korunan alan sınırları dahilinde kalan gerçek ve tüzel kişilere ait taşınmazların, alanın
koruma amacına uygun olarak gerektiğinde kamulaştınlması ya da takası sağlanmalıdır.
Ülke düzeyinde zamanla çeşitli sebeplerle birçok ekosistem tahrip olmuştur. Bozulmuş ekosistemlerin rehabilite
edilmesi ve eski haline veya eski haline en yakın duruma getirilmesi sağlanmalıdır. Restorasyon çalışma çok
maliyetli çalışmalardır. Bu nedenle en azından önümüzdeki süreçte kullanım alışkanlıklarımızı minimize
edecek düzenlemelere yer vermeliyiz.
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Korunan alanlarda yönetim planları gereğince, bazı özel habitat ve tür koruma eylem planlarında zorunlu
hallerde yöre halkının geleneksel kullanım biçimlerine ve hayat tarzlarına kısıtlamaların gelmesi halinde,
bu alanlarda mülkü bulunan veya herhangi bir tasarruf belgesi ile tasarruf hakkını elinde bulunduran arazi
sahiplerinin uğradıkları zararın belli esaslara bağlı olarak karşılanması düzenlenmelidir. Ayrıca, alandan temin
edilecek gelirlerin öncelikle korumadan kaynaklanan zararların karşılanmasında ve koruma faaliyetlerinde
kullanılması esas olmalıdır.

4.YENİ YASANIN DEVAM EDEN YASALAŞMA
SÜRECİ
1958 yılında ilk Yozgat Çamlığı Milli Parkı ile başlayan korunan alan çalışmaları günümüze kadar karmaşık bir
süreçte yol alarak gelmiş ve yaşanan tecrübeler ışığında geçmişte yaşananları da sorgulayarak ülkemizin ihtiyacı
olan bir koruma yasasının çıkarılması için 1990 yılından itibaren çalışmalar yürütülmektedir.
1990’lı yıllarda doğa koruma ile ilgili sorunların tartışıldığı hemen her toplantıda, hukuksal ve kurumsal
anlamda aşağıda belirtilen iki temel sorun mutlaka dile getirilmiş ve çözümler de bu iki soruna odaklanmıştır:
1. Ulusal mevzuatımız; farklı dönemlerde farklı ihtiyaçlar için hazırlanmış olan yasaların kendi içerisinde
çelişen ve çakışan pek çok hükmü ihtiva etmekte ve bu yasal çerçeve taraf olduğumuz uluslararası doğa
koruma sözleşmelerini ve Avrupa Birliği doğa koruma direktiflerinin gereklerini karşılamamakta ve günümüz
ihtiyaçlarına cevap vermemektedir.
2. Kurumsal yapıdaki dağınıklık, parçalanmışlık ve bunun sonucu olarak ortaya çıkan kurumlar arasındaki iletişim,
işbirliği ve koordinasyon eksikliği beraberinde ciddi bir yetki karmaşasını, yavaş işleyen ve hatta kimi zaman
tıkanan bürokratik süreçleri getirmekte, bunun sonucunda da insan ve mali kaynaklar israf edilmektedir.
1990’lı yıllardan günümüze kadar bu iki temel sorunla ilgili konunun uzmanları tarafından pek çok çalışma
yapılmıştır. Bunlardan en kapsamlısı 2000 yılında başlayıp, 2006 yılında tamamlanan kısaca GEF-2 Projesi
olarak bilinen “Biyolojik Çeşitlilik ve Doğal Kaynak Yönetimi Projesi” kapsamında yapılan çalışmalardır.
Bu çalışmaların hemen tamamında önerilen hukuksal çözüm; kendi içerisinde tutarlı, uluslararası doğa koruma
sözleşmeleri ve Avrupa Birliği doğa koruma direktifleriyle uyumlu ve bunların ulusal düzeyde uygulanmalarını
sağlayacak bir “Doğa Koruma Yasası”nın yürürlüğe konmasıdır. Bugüne kadar çalışılan yasa tasarıları eksikleri
olsa da çerçeve kanun için önemli bir adım ve altlık oluşturmuştur. Katılımcı bir süreçle bu yasa tasarısının
yeniden hazırlanmasıyla hukuki anlamda doğa koruma için önemli bir çerçeve oluşturulabilir.
Kurumsal yapılanmadaki parçalanmışlığı gidermenin yolu ise yıllardır her platformda dile getirildiği gibi doğa
koruma ile ilgili tüm yetkilerin tek kurumda toplandığı, özel bir kanunla Başbakanlığa veya Bakanlığa bağlı
(özel bütçeli) güçlü bir “Doğa Koruma Genel Müdürlüğü” kurulmasıdır. Maalesef 2011 yılı yaz aylarında
çıkarılan 645 ve 648 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde yer alan düzenlemelerle bu hedeflerden
tamamen uzaklaşılmış, doğa koruma konusundaki mevcut dağınıklık ve parçalanmışlık daha da artmış ve
kurumsal yapılanma anlamında 2000’li yılların daha da gerisine gidilmiştir.
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645 sayılı KHK ile milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı koruma alanları ve sulak alanların ayrılması,
korunması, planlanması, düzenlenmesi, geliştirilmesi, tanıtılması, yönetilmesi, işletilmesi ve işlettirilmesi ile ilgili
işleri yürütme yetkisi Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’ne verilmişken; 648 sayılı KHK ile bu
alanların, tespiti konusunda Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, tescil, onay ve ilanında (orman
rejimi dışındakiler) ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkili kılınmıştır. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel
Müdürlüğü’ne verilen “planlama” yetkisi 648 sayılı KHK ile metinden çıkarılmış; ayrıca bu alanlardaki kullanma ve
yapılaşmaya yönelik ilke kararlarını belirleme; onaylanan planlara uygun olarak tahsisini yapma ve uygulamaların
tahsis şartlarına uygun olarak gerçekleşmesini izleme ve denetleme yetkisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı altında
kurulan Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’ne verilmiştir.
Bu yapılanma ile etkili bir doğa koruma yapabilmek mümkün değildir. Bu yetki çatışması ve karmaşası
uygulamada önemli sıkıntılara neden olmaktadır. Örneğin KHK’ların yürürlüğe girdiği tarihten sonra koruma
alanı ilan etmek neredeyse imkansız hale gelmiştir. Diğer taraftan, 648 sayılı KHK ile kurulması öngörülen
“Tabiat Varlıklarını Koruma Merkez Komisyonu”, “Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu” ve yeniden
düzenlenen “Koruma Yüksek Kurulu” katılımcılıktan uzak, sivil toplum kuruluşlarını dışlayan, bu yönüyle
mevcut düzenlemelerin ve çağın gerisinde kalmış, Avrupa Birliği direktifleriyle uyumlu olmayan bir yapıdadır.
Diğer taraftan kurumsal yapıdaki bu dağınıklık, parçalanmışlık ve bunun sonucu olarak ortaya çıkan kurumlar
arasındaki iletişim, işbirliği ve koordinasyon eksikliğine; yetki karmaşasına ve bürokrasiye neden olduğu
gibi zaten çok sınırlı ve yetersiz olan mali kaynakların ve daha da önemlisi insan kaynağının israfına neden
olmaktadır.
2011 yılı haziran ayından itibaren yukarıda bahsi geçen KHK’lar aracılığıyla yapılan kurumsal değişiklikler
ve Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu Tasarısı aslında ülkemizin “doğa koruma” konusunda ne
kadar karmaşık, birbirinden kopuk ve doğa koruma nosyonundan uzaklaşan bir yaklaşım içinde olduğunun
göstergesidir. Etkin bir doğa koruma için güçlü bir yasal altyapı ve iyi işleyen bir kurumsal yapılanma şarttır.
Mevcut durum göz önüne alındığında her ikisinden de yoksun olduğumuz ve doğal alanlarımızın giderek
tahrip edildiği görülmektedir.
2010’dan itibaren TBMM’ye sevk edilen Yasa Tasarıları yukarıda ifade edilen kurumsal yapıdaki kaosu
yansıtmaktadır. Korunan alanların ilanı, planlanması, yönetimi ve bu tasarıdan sonra çıkarılacak yönetmelikler
konusunda hem Orman ve Su İşleri Bakanlığı hem de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yetkileri vardır. Bu
ikili yapı ile maalesef etkin bir koruma çalışması yapılması mümkün değildir.
İktidarın korunan alanlar üzerindeki hesaplarını ve STK’ların bu konudaki mücadelesini anlamak için yaklaşık
15 yıldır devam eden süreci kısaca özetlemekte yarar vardır.
2003 yılından günümüze 4 farklı yasa tasarısı hazırlanmış ilki hariç iktidarın hazırlayıp dayattığı tasarılardır.
Bu durum karşısında ülkemizde biyolojik çeşitliliğin ve doğal kaynakların korunması konusunda uzun yıllardır
çalışmalar yürüten ve ciddi deneyime sahip uzmanların ve ilgili sivil toplum kuruluşlarının görüş ve önerileri
alınmadan bu son derece önemli bir yasa tasarısının hazırlanması ciddi endişelere neden olmuştur. Bu endişeleri
dile getirmek ve sürece müdahil olmak üzere 26 Ekim 2010 tarihinde ilk etapta 74 ulusal/yerel sivil toplum
kuruluşunun desteğini alan Tabiat Kanunu İzleme Girişimi (TKİG) oluşturulmuştur. Bu sayı giderek artmış ve
121 ulusal/yerel sivil toplum kuruluşunun desteğini almıştır.
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Tabiat ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu Tasarısı’nın Geçmişi (4 Farklı Tasarı)
- Birinci Tasarı: 2003 yılında yürütülen GEF destekli Biyolojik Çeşitlilik ve Doğal Kaynak Yönetimi
Projesi kapsamında hazırlanan ilk tasarı (İlgili kurum ve kuruluşların, bilim insanlarının, STK’ların görüş
ve önerileri alınmıştır)
- İkinci Tasarı: 26 Ekim 2010 yılında Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından TBMM’ye sevk edilen
ikinci tasarı (2003 yılında hazırlanan tasarı tamamen göz ardı edilmiş, hazırlık sürecinde bilim insanlarının
ve STK’ların görüş ve önerileri alınmamıştır. Tasarı TBMM’ne sunulduktan sonra STK’lardan sınırlı sayıda
temsilci Çevre Komisyonu ve Alt Komisyon çalışmalarına katılmış ve görüşlerini dile getirebilmiştir. Ancak
zamanın son derece sınırlı olması tasarının yeterince tartışılmasına imkan vermemiştir.)
- Üçüncü Tasarı: 31 Mayıs 2012 tarihinde Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından hazırlanan ve
Bakanlar Kurulu kararıyla TBMM’ye sevk edilen tasarı (STK’ların görüş ve önerileri alınmamış, 2010
yılında özellikle STK’ların ve bilim insanlarının katılımını öngören kurullar tasarıdan çıkarılmıştır.)
- Dördüncü Tasarı: Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından hazırlanan tasarı 25/01/2016 tarihinde
Bakanlar Kurulu kararıyla TBMM’ye sevk edilmiştir. (Hazırlık aşamasında STK’larla toplantılar yapılmış,
görüş ve öneriler alınmış, ancak mutabık kalınan pek çok hüküm Bakanlar Kuruluna sunulurken tasarıdan
çıkarılmış veya değiştirilmiştir.)
AB 2009, 2010 ve 2016 Türkiye İlerleme Raporlarında: Her üç raporda da benzer konulara değinilmiştir. Avrupa
Komisyonu tarafından hazırlanan 2016 yılı İlerleme Raporunda, doğa koruma ile ilgili çerçeve mevzuatın,
ulusal biyoçeşitlilik stratejisi ve eylem planının henüz kabul edilmediği, sulak alanlarda, ormanlarda ve doğal
sit alanlarında imara izin veren düzenlemelerin AB müktesebatına uyumlu olmadığı, Tabiatı ve Biyolojik
Çeşitliliği Koruma Kanunu Taslağı’nın AB müktesebatına uyumlu hale getirilmesi gerektiği, potansiyel Natura
2000 alanlarının henüz belirlenmediği, gelecekteki Natura 2000 alanlarının belirlenmesi ve yönetilmesine
yönelik kurumsal çerçevenin geliştirilmesi ve uygun kaynağın sağlanması gerektiği, özellikle hidroelektrik
ve madencilik gibi alanlarda gerçekleşecek yatırımların öncelikli olarak Natura 2000 alanı olabilecek ulusal
koruma alanları ve doğal değeri yüksek alanlar için doğa koruma yükümlülükleri ile uyumlu olması gerektiği
ifade edilmektedir (İlerleme Raporu,2016).
Tabiat Kanunu İzleme Girişimi, Çevre Komisyonu Başkanı, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği, TMMOB Çevre
Mühendisleri Odası ve Peyzaj Mühendisleri odası tasarının iyileşmesi için önemli katkılar vermiştir. Ancak,
bugün geldiğimiz noktada yukarıda belirtilen hususlar dikkate alındığında Tasarı’nın özellikle “korumacı ve
katılımcı ruhu” doğal yaşam ortamları açısından son derece ayrıcalıklı ülkemizde, korumayı yönlendirmekten
uzaktır. Diğer taraftan, Yasa’nın bütünü incelendiğinde ülkemizdeki doğa koruma çalışmalarının tümünü
yönlendirebilecek, korunan alanlar ve/veya biyolojik çeşitlilik üzerindeki tehditleri ve diğer sektörlerle (maden,
kentleşme, enerji vb.) arasındaki çatışmalara çözüm getirebilecek nitelikte olmadığı; “koruma” vurgusunun
zayıf ve yetersiz olduğu ve “kullanma”ya yönelik düzenlemelerin ağırlıkta olduğu görülmektedir. Ayrıca, birçok
belirleyici maddenin ve uygulamayla ilgili kritik hükümlerin gelecekte hazırlanacak yönetmeliklere bırakılması
söz konusu yasa tasarısının temel hedefini ve etkinliğini büyük ölçüde zayıflatmaktadır.

82

IV. ULUSAL ORMANCILIK KONGRESİ

2. OTURUM

Yasa tasarılarının gerekçelerinde; tabiatın ve biyolojik çeşitliliğin korunmasına hizmet eden çok sayıda hukuki ve
idari düzenlemenin olduğu ve bu durumun karmaşaya sebep olduğundan bahisle bu yasanın hazırlandığı ifade
edilmesine rağmen, bu tespiti doğrulamayan iki başlı bir yapının bugüne kadar hazırlanan yasa tasarılarında
da var olduğunu görüyoruz. Adında “koruma” olan bu yasa ile açık bir şekilde imara ve kullanmaya öncelik
verilmektedir.
Valiliklere bağlı İl Özel İdaresi’ne yapılan yetki devirlerinin onarılması imkânsız tahribata yol açtığı en son
Bolu-Abant Tabiat Parkı örneğinde yaşanmıştır. Korunan alan yönetimi gibi son derece hassas, özel bilgi
birikimi ve tecrübeli uzmanlara sahip olmayı gerektiren bir konuda yerel idarelere yetki devri yapılması ciddi ve
geri dönüşü olmayan kayıplara neden olmuştur. Bu tür yetki devirlerinden kaçınılmalıdır.
Korunan alanlar etrafında yaşayan yöre halkının haklarının Yasa’da açık ve net bir biçimde tanımlanması gerekir.
Ayrıca, korunan alanlarda yürütülen gelir getirici faaliyetlerin gelirlerinin yöre halkını destekleyecek biçimde
tanımlanması önemlidir. Bu çerçevede “Yöre halkının hakları” adı altında bir düzenlemeye yer verilmelidir.
Koruma alanları aynı zamanda kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesi ve turizm merkezi olarak ilan
edilmemeli, bu alanlardaki turizm faaliyetleri alanın koruma hedeflerine uygun olarak hazırlanmış ve Bakanlıkça
onaylanmış planlarla düzenlenmelidir.
2873 sayılı Milli Parklar Kanunu, ülkemizde doğa koruma konusundaki en önemli yasal düzenlemelerden
biridir. Yasa tasarısında yer alması gereken korunan alan statülerinin, hangi usul ve esaslara göre yönetileceği,
korunacağı açık bir şekilde yazılmalıdır. Milli Parklar Kanunu’nun bu Tasarı ile birlikte yürürlükten kaldırılması
hâlihazırda zaten ciddi baskılarla karşı karşıya kalan korunan alanlarımızı olumsuz biçimde etkileyecektir.
Özellikle son dönemde sayıları hızla artan HES’lere karşı açılan davalarda Milli Parklar Kanunu önemli bir
dayanaktır ve bu düzenlemeyle beraber bu dayanak ortadan kaldırılmaktadır. Bakanlığın bu Tasarı yasalaştıktan
sonra çıkarmayı planladığı yönetmeliklerin kamuoyu ve ilgili STK’larca önceden bilgilendirilmesi zorunluluk
olmalıdır.
Yaban Hayatı Koruma Sahası olarak bugüne kadar ayrılmış olan 1.800.000 ha. alan yeniden düzenlemek üzere
iptal edilmiş ve 2003 yılından beri yeniden ilan edilmeyi beklemektedir. Bu gecikme yüzünden maden ve taş
ocağı, turizm yatırımlarına ve ava kesinlikle yasak olan bu alanlarda artık her türlü izin verilebilmektedir.
Ülkemizdeki doğal alanların, diğer bir ifadeyle gelecek kuşaklarımızın, kaderini doğrudan etkileyecek bu denli
önemli yapısal ve kurumsal değişiklikleri içeren hukuki düzenlemelerin kamuoyu ile tartışılmadan, konuyla
ilgili birikim ve uzmanlığı olan sivil toplum kuruluşlarının görüşleri alınmadan hazırlanmamalıdır. Tabiatı ve
Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu Tasarısı’nın ilgili kamuoyu, uzman STK’lar ve akademi dünyası ile geniş
katılımlı bir müzakere süreci içinde ve taraf olduğumuz uluslararası doğa koruma sözleşmeleriyle uyumlu bir
şekilde hızla yeniden hazırlanması gerekmektedir.
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5.TABİATI VE BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİ KORUMA
YASASINDA YER ALMASI GEREKEN ÖNEMLİ
BAŞLIKLAR
5.1.Ulusal Tabiatı Koruma Kurulu, Mahalli Tabiatı Koruma Kurulları ve Tabiatı Koruma
Bilim Kurulu
Ülkemizin biyolojik çeşitliliğinin daha etkin korunması ve kamu-sivil toplum bilim insanlarının birlikte karar
alabilmesi anlamında faydalı olabilecek Ulusal Tabiatı Koruma Kurulu, Mahalli Tabiatı Koruma Kurulları ve
Tabiatı Koruma Bilim Kurulları üzerinde dikkatle düşünülmesi gereken düzenlemelerdir. Yasada “Ulusal ve
Mahalli Tabiatı Koruma Kurulları” nın amacı, görevi, kapsamı ve ne şekilde işleyeceği belirtilmelidir. Yasa
katılımcılık ilkesini yansıtan STK ve akademisyenlere yer veren bir düzenlemeyi ortaya koymak zorundadır.
Tüm gelişmiş ülkelerde korunan alanlara hükümetlerin müdahalesi, katılımcı yaklaşımla ve denetlenebilir
olmasıyla en aza indirgenmiştir. Ancak böyle bir yapı ile bu alanları her türlü kaygıdan uzak korumak olası
olacaktır. Gelecek nesillere bu alanları sağlıklı bir şekilde aktarmak hepimizin görevi olmalıdır. Bu nedenle
Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kurulları’na ihtiyaç vardır. Kurullar işlevsel olmalı ve bakanlığın
çalışmalarını izleyebilmeli, denetleyebilmelidir.
Bu çerçevede Bakanlıkça tabiatın, doğal değerlerin ve biyolojik çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir
yönetimini gerçekleştirmek için katılımcı bir yaklaşımla merkezde Ulusal Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği
Koruma Kurulu, taşrada Mahalli Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kurulu ve merkez/taşrada Tabiatı
Koruma Bilim Kurulu kurulmasına yer verilmelidir.
5.1.1. Ulusal Kurul
Bakanlık Müsteşarı başkanlığında; ilgili bakanlıkların müsteşar yardımcıları veya genel müdürleri, biri Türkiye
Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurulu, ikisi Yüksek Öğretim Kurulu tarafından belirlenecek tabiatı koruma
konusunda ihtisas sahibi üç akademik temsilci ile tabiatı koruma konusunda ulusal düzeyde en az son beş yıldır
faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarından Bakanlık tarafından seçilecek dört temsilciden oluşur. Akademik
temsilciler ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri üç yılda bir yeniden seçilir. Kurul 15 kişiden oluşur. Ulusal
Kurulun görevleri;
Tabiatın ve biyolojik çeşitliliğin korunması, iyileştirilmesi ve telafi edici tedbirlerin belirlenmesi, Korumaya
esas ulusal stratejilerin ve eylem planlarının geliştirilmesi, uygulamanın takibi, Kurum ve kuruluşlar
arasında koordinasyonun sağlanması, kurumlar arasındaki ihtilafların giderilmesi, Tür ve habitat listelerinin
değerlendirilmesi, Korunan alanların belirlenmesi ve yeniden değerlendirilmesinde Bakanlığa görüş ve
önerilerde bulunur.
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5.1.2. Mahalli Kurul
Vali veya görevlendireceği Vali Yardımcısının başkanlığında ilgili bakanlıkların taşrada bulunan üst
seviye temsilcileri ve ilgili sivil toplum ve meslek kuruluşlarından iki temsilci ile konu ile alakalı üniversite
temsilcisinden oluşur. Kurulda görüşülecek konu birden fazla ili kapsaması durumunda ilgili illerin mahalli
kurullar da toplantıya davet edilir. Bakanlıkça belirlenecek merkezlerde, Mahalli kurulun görevleri;
Bu Kanun kapsamına giren konularda Ulusal Kurula gerekli mahalli çalışmaları yapmak, uzun devreli gelişme
planı ve yönetim planlarının hazırlanmasına ve uygulanmasına katkıda bulunmak, Korunan alan belirlemeye
ilişkin teklifleri değerlendirmek ve görüşünü bildirmek, Korunan alanlara ilişkin hususlarda mahalli kurum
ve kuruluşlar arasında koordinasyon sağlamak üzere Mahalli Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kurulu
kurulmalıdır.
5.1.3. Tabiatı Koruma Bilim Kurulu
“Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu”nun 51. Maddesi ile kurulan “Kültür ve Tabiat Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulları” yetkisine sahip (Bir alanın korunan alan niteliğine sahip olup olmadığı, özel
korunması gereken yabani bitki ve hayvan türlerine ilişkin listelerin belirlenmesi, yabani hayvan ve korunan
bitki türlerinin habitatları dışında çoğaltılması, üretilmesi veya yerleştirilmesine, tür ve habitat koruma eylem
planlarının hazırlanması ve uygulanmasına ilişkin esas ve usullerin belirlenmesi ile planların onaylanması,
biyolojik çeşitlilikle ilgili her türlü veri envanterin oluşturulması, korunan alanlara ait her tür ve ölçekteki
planların yapılması ve onaylanması yetkisi) bir Tabiatı Koruma Bilim Kurulu oluşturulmalıdır. Tabiatı Koruma
Bilim Kurulu yasada yer almalı, Kurulun tamamı konusunda uzman bilim insanlarından oluşmalıdır. Bilim
kurulları karar almada bağımsız olmalıdır.
5.1.4. IUCN kategorilerine uygun statülerin belirlenmesi
IUCN kategorilerine gerekli uyum sağlanmalı, Uluslararası sözleşmelere sadık kalınmalı ve Uluslararası
Kuruluşlarla ilişkiler geliştirilmelidir. Uluslararası Doğa Koruma Birliği (IUCN)’ne göre Doğa Koruma
Alanları 6 kategoride belirlenmiştir. Bu kategorilere uygun öneri statüler ülkemiz koşulları dikkate alınarak
aşağıdaki şekilde olmalıdır.
I. Kategori
a. Mutlak Doğa Rezervi-Sıkı Koruma Altındaki Doğa Koruma Alanı: Biyolojik çeşitliliğin ve muhtemelen
jeolojik/jeomorfolojik özelliklerin korunması için ayrılan sıkı korunan alanlardır. Ana koruma değerlerinin
korunmasının sağlanması için insan ziyareti, kullanımı ve etkilerinin sıkı kontrol edildiği ya da kısıtlandığı
alanlardır. Uygun statü Tabiatı Koruma Alanı
b. Yabanıl Alan-Vahşi Yaşam Alanı: Genellikle değişime uğramamış veya az değişime uğramış büyük alanlardır.
Doğal karakterini ve etkisini koruyan, sürekli ve önemli bir yerleşim içermeyen, doğal şartlarını korumak
amacıyla yönetilen ve korunan alanlardır. Genellikle büyük alanlardır. Uygun statü Yabanıl Alan
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II. Kategori
Ekosistem Koruma ve Rekreasyon: Geniş doğal veya doğala yakın alanlardır. Büyük ölçekli ekolojik süreçler,
alanın karakteristik tür ve ekosistemleriyle birlikte korunması için ve manevi, bilimsel, eğitsel, rekreasyonel ve
ziyaretçi olanakları açısından çevresel ve kültürel özeliklere uygun temel oluştururlar. Uygun statü Milli Park
III. Kategori
Özel Doğa Unsurlarının Korunması: Yeryüzü şekli, deniz dağı, denizaltı mağarası, jeolojik özellikler (mağara
gibi) veya canlı bir özellik (tarihi bir koru ve bir ağaç) olabilecek belirli doğal anıtların korunması için ayrılmış
korunan alanlardır. Uygun statü Tabiat Anıtı
IV. Kategori
Habitat (Biyotop)/Tür Koruma Alanı: Belirgin türler veya habitatların korunmasını amaçlayan ve bu doğrultuda
yönetilen alanlardır. Diğer kategorilerde belirgin türlerin gereksinimleri için veya habitatların devamlılığı için
düzenli ve aktif müdahaleye ihtiyaç duyabilir. Uygun statü Yaban Hayatı Koruma Alanı
V. Kategori
Deniz ve Kara Peyzajının Korunması ve Rekreasyon: İnsan ve doğa arasındaki etkileşimin zaman içinde bir alanda
kayda değer ekolojik, biyolojik, kültürel ve manzara değerlerine sahip önemli özellikler oluşturduğu korunan
alanlardır. Bu etkileşimin bütünlüğünün korunması için alanın ve ilişkili doğanın ve diğer değerlerin korunması
ve sürdürülebilirliği hayati önem taşır. Genellikle büyük alanlardır. Uygun statü Özel Çevre Koruma Bölgeleri
VI. Kategori
Doğal Varlıkların Sürdürülebilir Kullanımı: Doğal varlıkların sürdürülebilir kullanımının yapıldığı korunan alanlar.
Alanın büyük bir bölümünde, doğal durumunu koruduğu geniş korunan alanlardır. Alanın ana amaçları olarak
alanın bir bölümünde sürdürülebilir doğal varlık yönetimi yapıldığı ve doğa koruma ile uyumlu düşük düzeyde
kaynak kullanımı olan alanlardır. Uygun statü Tabiatı Koruma ve Kırsal Kalkınma Alanı
5.1.5 AB Çevre Politikası’nın İlkeleri
• Yüksek seviyede koruma ilkesi: Bu ilke yasama yetkileri dahilinde başta Avrupa Komisyonu, Avrupa
Parlamentosu ve Avrupa Konseyi olmak üzere Topluluğun tüm kurumlarını bağlamaktadır. Bütün
kurumlar, Topluluğun farklı bölgelerindeki çevre koşullarını da hesaba katarak yüksek seviyede çevre
korumasını amaç edinmelidir.
• İhtiyat ilkesi: Bu ilke ilk kez Maastricht Anlaşması’na dahil edilmiştir. Belli bir hareketin çevre açısından
olumsuz ve zararlı sonuçlar doğuracağı hakkında ciddi bir şüphe mevcutsa, bilimsel kanıtın ortaya
çıkmasına kadar beklemeden ve çok geç olmadan önlem alınması anlamına gelmektedir.
• Önleme ilkesi: Bu ilke, Antlaşmalara Avrupa Tek Senedi ile eklenmiştir. Önleme ilkesi, zararın tam
olarak ortaya çıkmasından önce gerekli önlemlerin alınması gereğinin altını çizmektedir. Bu ilkeye 3.
Çevre Eylem Programı’nda atıf yapılmıştır. Önleme ilkesinin uygulanabilmesi için karşılanması gereken
koşullar; bilginin tüm karar vericiler için kullanılabilir (mevcut) olması, gerçek durumun karar alma
süreçlerinin erken bir aşamasında değerlendirilmesi ve Topluluk tarafından kabul edilmiş olan tedbirlerin
üye ülke iç hukuklarına aktarılıp aktarılmadığının izlenmesidir.
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İhtiyat Prensiplerinin Uygulanması
AB ye girerken üye ülke olarak alanlarımızı çok iyi tanıyor durumunda olmak zorundayız. Bu sadece mevcut tür
ve habitat zenginliğinin farkındalığı ile sınırlı olmamalıdır. Alanlardaki tür ve habitatların mevcut durumları,
tehditleri, geçmiş durumları ve gelecekle ilgili öngörüler konusunda da fikir sahibi olunması, referans listelerin
oluşturulması ve ulusal listelerin belirlenmesi aşamasında büyük önem arz edecektir.
Avrupa Birliğine girerken her üye ülke, Habitat ve Türler İçin Teklif Edilecek Korunacak Özel Alanlarında
(pSCI ) meydana gelecek bozulmaya neden olan eylemlerden kaçınmak için ihtiyat prensiplerini uygulamaya
koymak zorundadır. Bunu sağlamak için ülkeler söz konusu alanlarda farkındalığı artırmalı ve alanın ulusal
bozulan alanlar listesine girmesine yönelik aktivitelerden kaçınmalıdır. Türkiye’nin ihtiyat prensiplerine yönelik
Habitat Direktifinin 6.maddesinin hükümlerini ulusal mevzuata da aktarması gerekmektedir.
5.1.6 Natura 2000 ağının oluşumunu sağlayacak olan Habitat ve Yabani Kuşlar Yönergeleri
Natura 2000, Avrupa Birliği sınırları içinde belirlenmiş bir doğal çevre koruma ağıdır. Mayıs 1992’de, Avrupa
Birliği üyesi ülkelerin hükümetleri, Avrupa içinde tehlikede bulunan doğal yaşam alanlarının ve canlı türlerinin
koruma altına alınması amacıyla hazırlanmış bir yönerge tasarısını kabul etmişlerdir. Habitat Yönergesi olarak
anılan bu yönerge, Avrupa Birliği’nin 1979 yılında kabul edilen Yabani Kuşlar Yönergesi’ni tamamlamak
amacıyla yürürlüğe konmuştur. Bu iki yönerge, Natura 2000 ağının oluşumunu sağlayacak en önemli iki hukuki
metindir.
Yabani Kuşlar Yönergesi, kuş türlerin koruma altına alınabilmesi için Özel Koruma Bölgeleri’nin oluşturulmasını
gerekli kılmıştır. Benzer biçimde, Habitat Yönergesi de bazı doğal yaşam alanlarının ve içlerinde yaşayan bitki
ve hayvan türlerinin korunması için bazı yerlerin korumaya alınmasını öngörmektedir. Bu iki özel koruma
alanı, Natura 2000 ağının kapsamına girecek alanları oluşturmaktadır.
Avrupa Birliği’ne üye her bir ülke, kendi sınırları içindeki en önemli doğal yaşam alanlarının ve buralardaki bitki
ve hayvan türlerinin bir listesini derlemek zorundadır. Daha sonra derlenen bu liste, Avrupa Komisyonu’na teslim
edilmelidir. Avrupa Komisyonu’nun ilgili makamlarınca değerlendirmeye alınan listelerde eğer koruma altında
alınması gereken bir alan olduğu gözlenirse bu bölgeler Natura 2000’in koruma ağı içine girer.
Bu iki yönetmelik uyarınca Üye Devletler;
AB sınırlarında gözlemlenen tüm kuş türlerini korumak için önlemler almalı, Kuşları Koruma Yönetmeliği
Ek 1’de listelenmiş olan türlerin ve göçmen kuşların bulunabileceği alanları Özel Koruma Alanları (Special
Protection Areas (SPAs) ) ilan etmeli, bu özel koruma alanlarını uygun koruma statüsünde muhafaza etmeli,
AB-25 içindeki tüm Özel Koruma Alanları için yönetim planları hazırlayıp uygulamalı, açık ve net koruma
hedefleri ortaya koymalı, Bu korunan alanların yönetimi için yardımcı finansman sağlamalı, Kuşları Koruma
Yönetmeliği Ek 2’de listelenmiş olan kuşların avlanmasını denetim altına almalı.
Habitatları ve Türleri Koruma Yönetmeliği Madde 6’daki prosedürlere bağlı kalarak Özel Koruma Alanlarındaki
çevresel etki değerlendirmelerini yapmalıdırlar. Habitat Direktifi, Kuş Direktifi ile birlikte AB’nin doğa koruma
mevzuatının temelini oluşturmaktadır.
AB girmek hedefimiz olmalıdır. Ancak doğa korumada yapacağımız çalışmalar sırf AB girmek için değil
ülkemizin doğasını ve biyolojik çeşitliliğini korumak ve iyileştirmek için gerekli yasal ve idari düzenlemeyi
yapmak zorundayız.
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6. SONUÇ
Sonuç olarak yukarıda sıralamaya çalıştığım verilerin ışığında yeni yasada yer alması gereken hususlar şunlar
olmalıdır;
Öncelikle doğa koruma alanları sadece bir bakanlığın uhdesinde olmalı ve korunan alanları yönetecek
birimin ana hizmet birimi olarak değil, güçlü yetkilerle donatılmış, tüzel kişiliğe sahip bağlı kuruluş olarak
düzenlenmesine olanak sağlanmalıdır.
Doğa Koruma Döner Sermayesi mutlaka kurulmalıdır. Çünkü yürürlükteki korunan alanlarla ilgili olarak yer
alan bütçe düzenlemeleri gerçekten çok yetersiz kalmış bu yüzden doğa koruma alanlarında olmazsa olmaz
iş ve işlemler hayata geçirilememiştir. (Ziyaretçi Merkezlerinin düzenlenmesi, korunan alanların yönetiminin
multidisipliner örgütlenmesi, koruma, halkla ilişkiler, yorumlama, tanıtım, bakım, kaynak yönetimi, balık ve
yaban hayatı, bitki yönetimi, onarım, jeoloji ve jeomorfoloji, kültürel ve eğitim konuları başta olmak üzere.)
Öncelikle koruma ruhuna ve birikimine sahip doğa koruma konusunda ciddi bir eğitimden geçmiş bu işi
meslek edinmiş bireylerden oluşan bir Doğa Koruma Örgütü mutlaka kurulmalıdır.
Tasarı korunan alanlarda yaşanan plan karmaşasına son vermelidir. Bütün koruma alanları için tek bir plan
yaklaşımı, türler içinse tür koruma eylem planı öngörmelidir. Ayrıca koruma alanları için geliştirilen proje
ve tüm planları onaylama yetkisi Bakanlıkta olmalı, mevzuata ve planlara aykırı her türlü yapı korunan alan
birimince yıktırılabilmelidir.
Korunan alan içindeki kamulaştırmaya her yıl anlamlı bir kaynak ayrılmalı ve takas işlemi kağıt üzerinde
kalmayacak şekilde yıllık düzenlenebilmelidir. Yöre insanına getirilen kısıtlar için alan dışında başka seçenekler
sunarak onların rızası alınmalıdır. Ancak bugüne kadar uygulamalarda bu yetersiz tablodan hareketle işin
kolayına kaçılarak korunan alanlarda statü aşağılaması ve SİT alanlarında derece indirimlerine gidilmiştir.
Böylece koruma statüsüne rağmen alanlar yeteri kadar korunamamıştır.
Hazırlamaya çalıştığımız yasanın bir doğa koruma yasası olduğunu aklımızdan çıkarmadan çok elzem durumlar
dışında madde düzenlemelerinde üstün kamu yararı, sürdürülebilirlik ve stratejik gibi her yöne çekilebilecek
ifadelere yer verilmemelidir. Koruma kullanma dengesi bile hükümetin son 15 yıllık çok kötü uygulamaları
nedeniyle kullanma koruma dengesizliğine dönüştüğü unutulmamalıdır.
Ülkemizdeki korunan alanların sayısı ve yüzey alanları zaten birçok Avrupa ülkesinin ve taraf olduğumuz
uluslararası sözleşmelerle kabul edilen hedeflerin çok gerisindedir. Bugüne kadar doğa koruma konusundaki
kazanımlara sahip çıkılmalı hiç bir korunan alanı gözden çıkaracak düzenleme içinde olunmamalıdır. Yeniden
değerlendirme çalışmaları korunan alanları doğru statüye kavuşturmak, alanın iyileştirilmesi ve genişletilmesi
amacıyla hareket etmek yerine kullanımın önünü açacak uygulamalara zemin hazırlayacak düzenlemeler olursa
hidroelektrik santral, baraj, karayolu, maden arama ve işletme, turizm vb. yatırımların önünün açılacağı ve
bu alanlarda yasaya aykırı olarak başlatılmış ve mahkeme kararıyla yürütmesi durdurulmuş faaliyetlerle ilgili
davaların tamamı düşeceği açıktır. Zaten var olan korunan alanlar hem adet, hem alan hem de içerik olarak
son derece yetersizdir büyük bir kısmı kağıt üzerinde vardır. Yeniden değerlendirme olmalı, ancak bu sadece
Bakanlığın inisiyatifi ile gerçekleşmemeli, Ulusal ve Mahalli Biyolojik Çeşitlilik Danışma Kurulunun uygun
görüşü alınmalıdır. Ülkemizin ulusal ve uluslararası öneme sahip doğal, kültürel ve tarihi varlık değerlerini
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ve çok çeşitli ekosistemleri birlikte barındırması dikkate alındığında %15’in koruma altına alınmasını gerekli
kılacak düzenlemelere yer verilmelidir.
Yerinden koruma ve yönetim ancak yöre halkı ve sivil toplum örgütlerinin ağırlıklı olarak yer aldığı bir yapı
ile mümkündür. Yörenin paydaşlarını ve sivil toplum örgütlerini sürece aktif olarak katan bir yaklaşım içinde
olunmalıdır. Yasa, doğa koruma çalışmalarının her aşamasında, bilim insanlarına, sivil toplum kuruluşlarına ve
yerel paydaşlara yer vermelidir. Yasada; bilimsel çevrelerin, ilgili kamu kurumlarının, sivil toplum kuruluşlarının
ve koruma alanlarında ve çevresinde yaşayanların karar süreçlerine dahil olması için ulusal ve yerel kurullara
yasada yer verilmelidir. Korunan alanların belirlenmesi ve ilanı sürecinde dikkate alınacak kriterler son derece
önemlidir. Korunan Alanın ilan ve sonrasında yapılacak çalışmalar ve koruma statüsüne kavuşmasından sonra
UDGP ve Koruma Amaçlı İmar Planlarının yapılması ve uygulamasının hayata geçirilmesi süreçlerinde
paydaşların yer alması gerekir. Aktif toplumsal katılım bir ilke olarak benimsendi ise, bunu gerçekleştirecek
mekanizmaların/kanalların da Yasa içerisinde tanımlı olması gerekir.
Mutlak koruma bölgesi insan faaliyetlerinin kısıtlandığı değil izin verilmediği alanları ifade eder. Uluslararası
kabulde, bu alanlarda eğitim ve bilimsel amaçlı çalışmalar hariç herhangi bir insan faaliyetine izin verilmez.
Tabiatı ve Biyoçeşitliliği Koruma Kanunu; “koruma lehinde” hükümler barındırmalıdır.
Korunan alanlarda yapılacak planlar ancak koruma amaçlı olabilir ve koruma amaçlı bu planların plan hükümleri
dikkate alınarak imar mevzuatına uyum sağlanılmalıdır.
Gerçek ve çağdaş anlamda katılım için yapılması gereken, bilgilendirme, paydaşların görüşlerinin dinlenmesi,
işbirliği ve aktif katılımla karar alma ve uygulama sürecinin “birlikte” şekillendirilmesi yaklaşımı yasada açık bir
şekilde yer almalıdır. Aksi taktirde kırsaldaki yer değiştirme (Göç) baskısını hayata geçirecektir. Şehirleşme ve
kırsal yaşamın sahipsizliğe sürüklenmesine yol açacaktır.
Tabiatı koruma alanları ve mutlak koruma alanları sıkı koruma gerektiren tabiat ve biyolojik çeşitlilik değerlerini
barındıran; denetim, yönetim veya bilimsel amaçlı araştırmalar ve izlemeler dışında insan faaliyetlerine izin
verilmeyen bölgeleri kapsadığı için izin ve irtifak hakkı tesis edilmemelidir.
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TEŞEKKÜR
Yukarda kısaca özetlemeye çalıştığım bu bildiri Tabiat Kanunu İzleme Girişimi tarafından 2010-2017 yılları
arasında günümüze kadar devam eden Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Yasa Tasarısının yasalaşması
sürecinde gerçekleştirilen çalışmaların ortak bir ürünüdür. Tabiat Kanunu İzleme Girişimi bugün için 121
ulusal ve yerel ölçekte STK’ların temsil ettiği bir platformdur. 2010 yılından bugüne kadar hazırlanan yasa
tasarılarının 2003 yılında STK’ların katkısıyla hazırlanmış olduğu tasarı doğrultusunda yasalaşması için her
türlü katkıyı vermiştir. Hazırladığım bu bildiriye emeği geçen tüm arkadaşlarıma bir kere daha teşekkür ediyor
ve saygılarımı sunuyorum.
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ÖZET
Türkiye Ormancılar Derneği yürütücülüğünde “Practicability of EU Natura 2000 concept in the forested areas
of Turkey” isimli bir proje Karabük ve Yenice Orman İşletme Müdürlükleri Eğriova ve Kavaklı Orman İşletme
Şefliklerinde 2016-2017 yıllarında uygulanmıştır. Bu proje, Civil Society Dialogue between EU and Turkey –
IV Environment Grant Scheme (CSD-IV/ENV) kapsamında Avrupa Birliği (AB) tarafından desteklenmiştir.
Bu proje kapsamında iki ana amaca ulaşılmaya çalışılmıştır. Birincisi, AB doğa koruma uygulamalarına altlık bir
uygulama olan Natura 2000 alanlarının Türkiye’nin ormanlık alanlarında seçilebilmesi ve uygulanabilmesine
yönelik kapasitenin tespit edilmesi, diğeri ise, AB doğa koruma politikaları bakımından Türkiye’nin ormanlık
alanlarında sivil diyaloğun güçlendirilmesidir. Natura 2000 alanları AB flora, fauna ve habitat direktifleri ile
kuşların korunması direktifine bağlı olarak kurulan özellikli koruma alanlarının Avrupa Birliği topluluğu
çapında bir ağıdır. Natura 2000 alanları kısaca AB’nin doğa koruma politikalarının uygulamaya geçirilmiş
halidir. Natura 2000 konsepti ile Avrupa çapında korunması öne çıkan yaşam alanları ve türlerin tespit
edilmesi ve bunların korunmasına yönelik tedbirlerin ortaya konması hedeflenmektedir. Natura 2000 alanları
ile AB ülkelerinin orman alanları sıkı bir ilişki içerisinde bulunmaktadır. Üye ülkelerin toplam Natura 2000
alanları içerisinde ormanlık alanların oranı %49’dur. Bunun diğer arazi kullanımları içerisinde oldukça yüksek
bir oran olduğu rahatlıkla anlaşılmaktadır. AB ülkelerinde ormanlık Natura 2000 alanlarının ülke ormanlık
alanlarına dağılımının ortalaması ise %21’dir. Projenin yürütüldüğü örnek orman işletme şeflikleri ortalama
olarak %90 ormanlık alana sahiptir. Ağaç tür sayısı ve buna bağlı olarak ortaya çıkan orman habitat tiplerinin
AB Habitat Direktiflerinin ekinde belirtilen habitat tipleriyle tanımlanmasında sorunlar ortaya çıkmıştır.
Aynı duruma türler bazında da rastlanmıştır. Ülkemizin orman vejetasyonun çeşitliliği, yüksek endemizm
oranı, tür çeşitliliğine bağlı olarak tehlike altında bulunan türlerin yüksek olması eklendiğinde AB Habitat
Direktiflerindeki habitat ve tür sayılarının Ülkemiz için yetersiz kalacağı anlaşılmıştır. Diğer taraftan Avrupa
çapında İran-Turan fitocoğrafik bölgesinin karakteristik özelliklerini taşıyan “Anatolia” Avrupa biyocoğrafik
bölgelendirmelerinden biri olarak kabul edilmektedir. Bu sadece ülkemiz sınırları içerisinde kalan ormanları
kapsamaktadır. Diğer taraftan Alpin biyocoğrafik bölgenin Türkiye için tanımlanmadığı, bu özellikleri taşıyan
yüksek dağ ekosistemlerinin Türkiye’de geniş yayılışının bulunduğu bilinmektedir. Türkiye orman biyolojik
çeşitliliği Natura 2000 konsepti bakımından sadece Türkiye Ormancılığı için değil aynı zamanda AB için diğer
üye ülkelere nazaran daha zengin fırsatlar ve zorluklar barındırmaktadır.

Anahtar Sözcükler: Natura 2000 alanları, Ormanlar, Biyolojik Çeşitlilik
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1.GİRİŞ
Natura 2000 alanları AB flora, fauna ve habitat direktifleri (COUNCIL DIRECTIVE 92 / 43 / EEC) ile
kuşların korunması direktifi (DIRECTIVE 2009/147/EC)’lerine bağlı olarak kurulan doğa koruma alanlarının
Avrupa topluluğu çapında bir ağıdır (EC 2002). Doğal kaynakları yönetirken flora ve faunanın korunmasının
temel önceliği bulunması, Natura 2000 alanlarının yönetiminde genel bir ilkedir (EC 2003). Natura 2000
alanları kısaca AB’nin temel doğa koruma politikalarını oluşturan Habitat ve Kuş Direktiflerinin uygulamaya
geçirilmiş halidir. Natura 2000 konsepti ile Avrupa çapında korunması öne çıkan yaşam alanları ve türlerin tespit
edilmesi ve bunların korunması ve restorasyonuna yönelik tedbirlerin ortaya konması hedeflenmektedir. AB
üye ülkeleri Kuşlar Direktifi’nin Madde 4’nü yerine getirmek için, direktifin Ek I’i yanı sıra göçmen türlerine
ait listelenen kuş türlerini korumaya yönelik Special Protection Areas (SPA) belirlemek durumundadırlar. Aynı
şekilde Habitat Direktifi’nin 3. ve 4. maddelerinin yerine getirilebilmeleri için de önce ek 1 habitat tipleri ve ek 2
türler listelerine uygun olarak ulusal düzeyde önemi olanları Sites of Community Importance (SCIs)’leri olarak
tesis etmek, daha sonra Avrupa düzeyinde önemi bulunanları pSCI olarak önermek, bunlardan AB Komisyonu
tarafından seçilen alanları Special Areas of Conservation (SACs) olarak tescil ettirmek zorundalardır. SCIs,
pSCI, SACs ve SPAs Natura 2000 network alanlarını oluşturmaktadır (Şekil 1). Avrupa Birliği Natura 2000
alanlarının sayısı 2015 yılı itibariyle Habitat Direktifleri Kapsamında 23726, Kuş Direktifleri kapsamında
5572 adet olup, karasal ve denizel olarak toplamda bu 27302 adet, bunun üye ülkelerin toplam yüzölçümüne
oranı ise %18,12’dir (EC 2016).
Şekil 1. Natura 2000
süreci ve korunan alan
sistemi

AB Natura 2000 alanların seçilmesinde Habitat ve Kuş Direktiflerince ortaya konan belli başlı kriterler
bulunmaktadır (Şekil 2). Habitat direktifleri kapsamında belirlenecek pSCI, SCIs ve SAC’ların seçilmesinde
habitat ve türlere yönelik göz önünde bulundurulması kriterler oldukça sıkı ve bilimsel araştırmaları gerekli
kılmaktadır. Bu kriterlerin karşılanabilmesi için ülke düzeyinde yeterli bilimsel altlığa sahip veriye ihtiyaç
olduğu rahatlıkla anlaşılmaktadır. Örneğin bir ülkedeki habitat tiplerinin toplam saha büyüklüğü, bunların
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koruma statüleri ve tahrip edilme düzeylerinin bilinmesi gerekmektedir. Türler bakımından ise türlere ait
popülasyon büyüklüklerinin, koruma statülerinin yanında kendi biyoloji ve ekolojileri gereği dar yayılışa sahip
türler hakkında yeterli bilginin bulunması gerekmektedir.
Şekil 2. AB Natura 2000
alanların seçilmesinde
Habitat Direktifi ile
ortaya konan kriterler

Natura 2000 alanları ile AB ülkelerinin orman alanları sıkı bir ilişki içerisinde bulunmaktadır. Üye ülkelerin
toplam Natura 2000 alanları içerisinde ormanlık alanların oranı %49’dur. Bunun diğer arazi kullanımları
içerisinde oldukça yüksek olduğu rahatlıkla anlaşılmaktadır. AB ülkelerinde ormanlık Natura 2000 alanlarının
ülke ormanlık alanlarına dağılımının ortalaması ise %21’dir (EC 2015). Ülke bazında örnek verilecek olursa,
Almanya’nın toplam 55.142 km2 karasal Natura 2000 alanı bulunmakta, bunun %48’ini oluşturan 26.550
km2’si ormanlık alanlarda yer almaktadır. Ülke ormanlarının toplam alanı ise 110.760 km2 olup, ormanlık
Natura 2000 alanlarının buna oranı %24’tür. Türkiye, 783.562 km²’lik bir yüzölçümü ile Avrupa’nın en büyük
ülkeleri arasındadır. Anadolu, Akdeniz ve Karadeniz bölgelerini içeren üç biyocoğrafik bölgede ve bunların
arasında oluşan geçiş zonlarında yer almaktadır (Kaya ve Raynal, 2001). Bu biyocoğrafik bölgelerin iklimsel
ve coğrafi mekansal özellikleri kısa mesafelerde dikey ve yatay açılımlara göre sıklıkla değişmektedir. Yaşam
alanlarının temelini oluşturan bu özelliklerin bir sonucu olarak tür çeşitliliği de oldukça yüksek düzeydedir.
Ülkede 3000 türü endemik olan yaklaşık 12000 bitki türünün doğal yayılışı bulunmaktadır. Fauna olarak,
4000 endemik tür içeren 19000 omurgasız ve 123 endemik tür içeren 1500 omurgalı vardır (Kahraman ve ark.,
2012). “Practicability of EU Natura 2000 concept in the forested areas of Turkey” isimli proje, Civil Society
Dialogue between EU and Turkey – IV Environment Grant Scheme (CSD-IV/ENV) kapsamında Avrupa
Birliği (AB) tarafından desteklenmek üzere, Hazine Müsteşarlığı’na bağlı Merkezi Finans ve İhale Biriminin
koordinatörlüğünde 15.02.2016 tarihinden itibaren uygulamaya konulmak üzere kabul edilmiş, buna dair
sözleşme 24.12.2015 tarihinde Merkezi Finans ve İhale Birimince imzalanmıştır. Projenin asıl faydalanıcısı
Türkiye Ormancılar Derneği, diğer ortak faydalanıcılar ise Karabük Üniversitesi/Orman Fakültesi ve NABU
Deutschland’dır. Proje iki genel amaca hizmet etmektedir. Birincisi, AB doğa koruma uygulamalarına altlık bir
uygulama olan Natura 2000 alanlarının Türkiye’nin ormanlık alanlarında seçilebilmesi ve uygulanabilmesine
yönelik kapasitenin tespit edilmesini içermektedir. Diğer ikinci genel amaç ise AB doğa koruma politikaları
bakımından Türkiye’nin ormanlık alanlarında sivil diyaloğun güçlendirilmesidir.
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2. MATERYAL ve METOT
2.1 Çalışma Sahaları
Projeye söz konusu çalışma alanları Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Yenice Orman İşletme
Müdürlüğü (OİM) Kavaklı Orman İşletme Şefliği (OİŞ) ve Karabük OİM’ye bağlı Eğriova OİŞ’dir (Şekil 3).
Kavaklı OİŞ’nin toplam alanı 4644,1 hektar olup ve %95,8’i ormanlıktır. Kavaklı ilçesinde iki köy ve 334 ha
büyüklüğünde Kavaklı Tabiatı Koruma Alanı bulunmaktadır. Eğriova OİŞ ise 7243,9 ha toplam alana sahip
olup bunun %82,8›i ormanlarla kaplıdır. Eğriova ilçesinde dört köy yer almaktadır. Kavaklı daha çok yapraklı
ve yapraklı karışık ormanlarla kaplı iken Eğriova’da ise ibreli ormanlar daha çok hakimdir (Şekil 4).
Şekil 3. Proje
Çalışma
Sahaları

Şekil 4. Kavaklı
ve Eğriova
OİŞ’lerinin arazi
örtüsü dağılımı
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2.2 Metot
Natura 2000 alanlarının Türkiye’nin ormanlık alanlarında seçilebilmesi ve uygulanabilmesine yönelik
kapasitenin tespit edilmesi için aşağıdaki çalışmalar yürütülmüştür:
- Natura 2000 alanlarını seçmek için gerekli olan ulusal veri kaynaklarını toplamak.
- Toplanan verilerin Almanya’da kullanılan verilerle karşılaştırılması.
- Natura 2000 alanlarını seçmek için hazır bulunmayan verilerin tespit edilmesi
- Habitat tipleri ve tehlike altındaki türlere yönelik harita, rapor ve araştırma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi
- Natura 2000 açısından değerli alanların tespit edilmesi
- Natura 2000 konseptinin tanıtımı ve açıklanması için yerel ve bölgesel düzeyde paydaşlar (STK’lar, topluluklar ve resmi kurumlar) ile toplantılar düzenlemek

3.BULGULAR ve TARTIŞMA
3.1 Natura 2000 Alanlarını Seçmek İçin Gerekli Ulusal Veri Kaynaklarının Durumu
Ormanlık alanlardaki Natura 2000 alanlarını seçmek için gereken ulusal veri kaynaklarını değerlendirmek için
öncelikle ormancılık sektöründeki mevcut verilere bakılmıştır. Orman Amenajman Planı verileri özellikle habitat
tiplerinin ağaç türü, kapalılık ve gelişme çağı gibi strüktürel özellikler bakımından önemli veriler sunmuştur.
Ama habitatların sınıflandırılmasında önemli rol oynayan biyocoğrafik özellikler ve vejetasyon birliklerine
dayalı önemli eksiklikler ne orman amenajman ya da OGM’nin diğer çalışmalarından elde edilememiştir.
Bu verilerin Türkiye’de ki ormanlık alanlar için standart bir veri olarak oluşturulmadığı anlaşılmıştır. Orman
amenajman haritalarının en önemli bir katkısı arazi örtü sınıflarının oluşturulmasında ortaya çıkmıştır.
Ormanlık alanlarda yaşayan türler hakkında yine çalışma sahaları örneğinde mevcut resmi kurum ya da bilimsel
çalışmaların bulunmadığı anlaşılmıştır. Ancak il bazında yürütülen biyolojik çeşitlilik izleme faaliyetlerin bu
sahalarda yayılış gösteren türler hakkında fikir vermiştir. Ülkemizde gerçekleştirilen CORINE haritalarının
gerek tipler gerekse alansal çözünürlük bakımından bu çalışmaya bir faydası sağlanamamıştır. Ülke genelinde
bazı STK’larca yürütülmüş türler için önemli alanlar tespit edilmiştir. Yine türlere yönelik bazı veritabanları
bulunmaktadır. Bu kaynaklardan elde edilebilecek veriler seçilme kriterleri bakımından habitatlar ve türler için
kısıtlılıklar taşımaktadır.

3.2 Toplanan Verilerin Almanya’da Kullanılan Verilerle Karşılaştırılması
Natura 2000 konsepti için mevcut verilerin Almanya ile Türkiye özelinde karşılaştırılmasında, Almanya’da
1960’lardan itibaren sistematik yürütülen yetişme ortamları haritası, peyzaj haritaları, orman biyotop tipleri
haritası, arazi kullanım planları, potansiyel ve aktüel vejetasyonun karşılaştıran haritalarının bulunduğu,
96

IV. ULUSAL ORMANCILIK KONGRESİ

2. OTURUM

buna karşın bunların hiçbirinin Türkiye’de sistematik olarak yapılmadığı anlaşılmıştır. Tür koruma eylem
programları kapsamında Almanya’da yürütülen çalışmalara benzer programların Türkiye’de bazı memeli ve
bitki türlerinde gerçekleştirilmiş ya da gerçekleştirilmeye başlandığı tespit edilmiştir. Türkiye’de ormancılıkta
kullanılan amenajman planı ve meşcere haritaları yanında türleri ve orman habitatlarını kapsayan çalışmalarında
yapılması ihtiyacı giderek artmaktadır. Fonksiyonel orman işletmeciliği mantığına dayanan örnek çalışmaların
yaygınlaştırılarak, ormancılık yönetiminde bilgi kaynaklarının arttırılması kurumsal bir ihtiyaç olmaktan öteye
giderek zaruri hale gelmiştir. İdarenin, toplumun ihtiyaçlarını karşılayacak her türlü bilgiyi elde etme ve erişime
açık hale getirme yükümlülüğü giderek artmaktadır.

3.3 Natura 2000 Alanlarını Seçmek İçin Hazır Bulunmayan Verilerin Sağlanması
AB Natura 2000 konseptine uygun olarak orman habitatlarının sınıflandırılabilmesi için öncelikle vejetasyon
çalışmalarının yürütülmesi gerektiği belirlenmiştir. Memeli türler için 37 gün süre ile 8 noktada fotokapan
yerleştirilerek, bunların tespit edilmesi hedeflenmiştir. Kuş türlerinin ise direkt gözlem yolu ile kayıt altına
alınmasına çalışılmıştır.

3.4 Habitat Tipleri ve Türlere Yönelik Araştırma Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi
Vejetasyon çalışması sonucunda sahalarda toplam 25 vejetasyon tipi tespit edilmiş olup, Kayın ormanları 8
vejetasyon tipi ile en yüksek sayıda vejetasyon tipi içeren ormanlar olarak dikkati çekmiştir. Vejetasyon tipleri
ile orman meşcere haritalarından yola çıkılarak uzaktan algılama ile elde habitatlar çakıştırılmış ve Natura
2000 konseptine uygun habitat tipleri elde edilmiştir (Şekil 5). Vejetasyon çalışmaları sonucunda 22 bitkinin
endemik olduğu ve bunların farklı IUCN tehlike kategorilerinde olduğu belirlenmiştir. Habitat sınıflandırması
sonucunda 12 farklı orman habitatı tespit edilmiş olup bunların 7 tanesi sadece Türkiye’ye özgü olduğu tespit
edilmiştir (Tablo 1). Türkiye’nin sahip olduğu biyo- ve fitocoğrafik yaşam alanı ve tür zenginliğine bağlı
olarak, ülkenin birçok orman habitatının AB Habitat Direktiflerinde yer alan habitat tiplerinde listelenmediği
anlaşılmıştır. Aynı durum özellikle bitki tür çeşitliliğinde de ortaya çıkmaktadır. Türkiye’nin endemik bitkileri
ve bunları tehlike kategorileri habitat direktiflerinde ki bitki listelerinde yer almamaktadır.
Fotokapan kayıtları sonucunda 33 memeli tür sahada tespit edilmiştir. Habitat Tiplerine bağlı SAC’ın
Şekil 5. Habitatların
sınıflandırılmasında izlenen yöntem
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Tablo 1. AB Natura 2000 konseptine uygun karakterize edilen orman habitat tipleri
Natura 2000
Kodu
91S0
91x2
91x3
9180
92C0
94x1
94x3
9540
51x1
5210
61x1

Natura 2000 Habitat Tipleri
Western Pontic beech forests
Euxine mixed oak forests
Subeuxine deciduous mixed oak forests
Tilio-Acerion forests of slopes, screes and ravines
Platanus orientalis and Liquidambar orientalis forests (Platanion orientalis)
Montane Abies forests of the Black Sea region
Montane Pinus forests with Euxine distribution
Mediterranean pine forests with endemic Mesogean pines
Silvopastoral open deciduous oak woodland and buschwald
Arborescent matorral with Juniperus spp.
Rupicolous calcareous grasslands of the Sileno-Astragalion densifolii

kurulabilmesine yönelik, sahalarda öncelikli ayı ve kurt olduğu tespit edilmiştir. Bunların dışında tespit
edilen 4 yarasa türü ve vaşak, AB Habitat Direktifleri Ek II listede yer almaktadır. Kuş türleri ile yapılan
çalışmada 75 tür tespit edilmiş olup, bunlardan 16 türün AB Kuş Direktifleri EK I kapsamında olduğu, yani
bir SPA kurulmasını gerektirdiği belirlenmiştir. Memeli ve kuş türlerindeki durum bitki türlerinden farklı bir
özellik taşımaktadır. Habitat ve Kuş Direktiflerinde yer alan memeli ve kuş türleri, AB ülkelerindeki koruma
ihtiyaçları göz önüne alınarak listeye alınmıştır. Türkiye’de bulunan türlerle, bu direktiflerde yer alan türlerin
karşılaştırılması doğru değildir. Gerek habitat gerekse kuş direktiflerinde yer alan tür listelerinin Türkiye için
ayrıca gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi çok önemli bulunmaktadır.
Şekil 6.
Habitatların
koruma değerliliği
ve arazi kullanım
etkilerine karşı
öncelikli koruma
gerekliliği
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3.5 Natura 2000 Açısından Değerli Alanlar
Elde edilen habitat ve tür verileri kapsamında Natura 2000 açısından değerli alanların tespit edilebilmesinde
en önemli altlık, Natura 2000 konseptine göre sınıflandırılmış orman habitatlarında yayılış gösteren tehlike
altındaki türler olmuştur. Bu habitatlar arazi kullanım etki dereceleri ile çakıştırılarak, öncelikli koruma
gereklilikleri tespit edilmiştir (Şekil 6). Bu şekilde aktüel arazi kullanımından kaynaklanan koruma durumun
dikkate alınması sağlanmıştır.

3.6 Natura 2000 Konseptinin Yerel ve Bölgesel Düzeyde Paydaşlara Duyurulması
24.04.2017 tarihinde ilk açılış toplantısı yapılmıştır. Bu toplantıda proje ve Natura 2000 konseptinin içeriği
hakkında bilgilendirmeler paydaşlara bildirilmiştir. 18.07.2017 tarihinde yapılan çalıştayla, proje sonuçlarının
paydaşlara duyurulması gerçekleştirilmiştir. Çalıştay sonunda Natura 2000 hakkında görüşler temin edilmiştir.
10.08.2017 tarihinde ise Ankara’da projenin kapanış toplantısı gerçekleştirilerek, Natura 2000 konseptinin
Türkiye genelinde gerçekleştirilebilmesi hakkında bilgiler sunulmuştur. Başlangıçta projeye karşı olumsuz
görüş ve tutum sergileyen muhtarların çalıştayda yapılan anketlerden anlaşıldığı üzere görüşlerinin değiştiği
anlaşılmıştır. Projenin ilk duyurulmasında korunan alan yaklaşımında kendi yaşam alanlarının kısıtlanacağı
görüşüne kapılan muhtarların, projenin sonuçlarının çıkmasından sonra sahalar üzerinde ortaya çıkan koruma
yaklaşımına itirazlarının olmadığı anlaşılmıştır. Bu değişimin sağlanmasında Natura 2000 konseptinin klasik
anlamda bir korunan alan statüsü olmadığının, onun koruma ve kullanmayı sürdürülebilir sağladığının sürekli
bilgilendirme ve proje sonuçları ile gösterilmesi bulunmaktadır. Sahalarda bulunan orman köylerinin her birinin
kendine ait orman kooperatifleri bulunmakta, bunlar aracılığıyla idareden aldıkları işlerden hane gelirlerine
önemli katkılar sağladıkları belirlenmiştir. Korumaya değer orman alanlarında uygulanan seçme ormanı
işletmeciliğinin tekniğe uygun yapıldığı takdirde devam edebileceği köylülere bildirilmiştir. Bunun yanında
ziraat ve yerleşim alanlarına yakın aşırı tahrip edilmiş orman alanlarının daha çok korumaya ihtiyaç duyduğu
ve bu alanların restore edilmesi gerektiği sonucuna tedbirli yaklaştıkları fark edilmiştir. AB ülkelerinde bulunan
Natura 2000 alanlarının bulundukları yörelere sağladıkları ekonomik faydalardan örnekler verildiğinde bunlar
dikkat çekici bulunmuştur.
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4. SONUÇLAR
Natura 2000 konseptinin ilk önemli basamağı, bilimsel tabanlı güvenilir verilerin hazır bulunuşluğu ile ilgilidir.
Ülkemizde Natura 2000 alanlarının tesis edilmesine yönelik habitatlar ve türler hakkında önemli verilerin
eksik olduğu tespit edilmiştir. Bunları elde etmek için bilim adamlarının ve konuyla ilgili STK’ların içerisinde
bulunduğu uzman grupların oluşturulması gerekmektedir. Türler ve habitatlar bazında bilgi eksiği bulunan
mevcut korunan alanlar gözden geçirilerek, bunların eksik verileri tamamlanmalıdır. Bu alanlar potansiyel
Natura 2000 alanı olarak önem taşımaktadır. Orman amenajman planlarındaki meşcere haritalarının yapımında
uydu görüntülerinden faydalanılmalıdır, bu çalışmada ağaç tür çeşitliliğine bağlı olarak meşcere sınırlarında bazı
doğruluk sorunlarının olduğu görülmüştür. Türkiye gerek habitat gerekse türler türler bakımından diğer AB
ülkeleri içerisinde önemli bir yere sahiptir.Türkiye’ye özgü habitatlar ve bitki türleri habitat direktifleri listelerinde
yer almamaktadır. Diğer taraftan habitat sınıflarının temel alındığı Avrupa biyocoğrafyası içerisinde yer alan
Anadolu biyocoğrafyası sadece Türkiye’de bulunmakta olup, buraya özgü türler ve habitatların belirlenmesinde
Türkiye’nin uzmanları önemli görevler üstlenmesi gerekmektedir. Diğer taraftan Karadeniz biyocoğrafyasının
rakıma bağlı en geniş yayılış alanı yine Türkiye’de bulunmaktadır (Güngöroğlu, 2017). Orman fonksiyonlarına
karar vermeden önce ilgili şefliklerde yapılmış bilimsel araştırmalar sıkıca sorgulanmalıdır. Bu konuda ki bilgi
altlığı ve standardizasyon sorunu giderilmelidir. Keza, bitişik iki şeflikte yürütülen fonksiyon haritalarında
fonksiyonların sayısı ve kapsamı bakımından önemli farklılıklar bulunmuştur. Bu farklılığın en önemli kaynağı,
fonksiyon tiplerine karar vermede veri yetersizliğine bağlı sübjektifliğin artmasıdır. Amenajman heyetlerince
Kavaklı’da 9 fonksiyon tespit edilmiş, buna karşın Eğriova’da 3 fonksiyon belirlenmiştir. Sistematik tür envanter
programına özellikle potansiyel Natura 2000 alanlarında, korunan alan olarak yönetilmeyen ve endemizmi
yüksek sahalarda öncelik verilmelidir. Buna benzer programlar ileride Natura 2000 alanlarında yapılması
zorunlu tür izleme faaliyetlerine de önemli bir altlık oluşturacaktır. Natura 2000 alanlarının yörede yerleşik
nüfusun ekoturizm potansiyeli anlamında gelir kaynaklarını arttırdığı, alan yönetimince yeni bazı kadrolar
sağlayarak istihdamı sağladığı bilinmektedir (Snethlage ve ark., 2012). AB ülkelerinde Natura 2000 civarlarında
yaşayan yerli halkın bu alanlara karşı başlangıçta olumsuz kabullenme içinde oldukları, uygulamalar sonrası
bunun değiştiği literatürde belirtilmiştir (WWF, 2004). Natura 2000 konseptinin en önemli özelliği, alanların
çevresiyle izole edilmeden, koruma ve kullanmanın uyumlaştırılarak devam ettirilmesinde yatmaktadır.

TEŞEKKÜR
Bu çalışma, AB ve Türkiye arasındaki Sivil Toplum Diyaloğu - IV Çevre Projesi Hibe Programı (CSD-IV/
ENV) tarafından TR2011/0135.15-01-2016 referans numarası ile desteklenen “AB Natura 2000 konseptinin
Türkiye’nin ormanlık alanlarında uygulanabilirliği” projesi kapsamında finanse edilmiştir.
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ÖZET
Anıt ağaçlar ve bulunduğu alanlar “Biyolojik Çeşitlilik “ açısından zengin, gen kaynakları ve iklim değişiklikleri
ile doğa bilimleri açısından ileride araştırmaya söz konusu olabilir. Anıt ağaçlar türlere göre değişmekle birlikte
1000 yıldan daha fazla yaşayabilmeleriyle etrafındaki diğer ağaçlardan ayrılabilmektedirler. Bu üstün genetik
özellikleri, bu ağaçlara ayrı bir önem kazandırmaktadır. Önümüzdeki süreçte dünyada iklim değişiklikleri
nedeniyle anıt ağaçlar daha fazla ihtiyaç duyulacaktır. Bu nedenle bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeylerde
de anıt ağaçların tespiti, tescili, korunması ve çoğaltılması önem arz etmektedir. Anıt ağaçları korumanın ilk
adımı; doğal ormanlarımızdaki anıt nitelikteki ağaçların tespit ve tescil işlemlerinin yapılmasıdır. Kayıt ve
kontrol altına alınamayan anıt ağaçlar süreç içerisinde, ya tahrip olmuş, ya da yok olmuştur. Son yıllarda orman
ekosistemi içerisinde bulunan korunan alanlarla ilgili mevzuatta yasal değişiklikler olmuştur. Bu bildiride; anıt
ağaçlarla ilgili yasal mevzuattaki işleyiş değerlendirilerek çözüm önerileri sunulmuştur.

Anahtar Sözcükler: Anıt ağaç, biyolojik çeşitlilik, korunan alan, tespit, tescil, koruma.
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1. GIRIŞ
Anıt Ağaçlar: “Yaş, çap ve boy itibarıyla kendi türünün alışılagelmiş ölçülerinin çok üzerindeki boyutlara ulaşan,
yöre tarihinde, kültür ve folklorunda özel yeri bulunan, geçmiş ile günümüz, günümüz ile gelecek arasında
iletişim sağlayabilecek uzunlukta doğal ömre sahip ağaçlar” (Asan, 1991) anıt ağaç olarak tanımlanmaktadır.
Anıt ağaçlar ve bulunduğu alanlar “Biyolojik Çeşitlilik” açısından zengin, gen kaynakları ve iklim değişiklikleri
açısından ileride doğa bilimleri açısından araştırmaya söz konusu olabilir. Dendroklimatoloji bilim dalı yaşlı
ağaçların yıllık halkalarını inceleyerek yağış, kuraklık ve sıcaklıklar verilerini hakkında geçmişten günümüze
kadar iklim bilgileri sunabilmektedir. Anıtsal niteliğe sahip tek ağaç ve orman parçaları ulusal kültür, yöresel
tarih ve folklorik açıdan büyük önem taşıdığı için, insanlardan rağbet görme özelliği her geçen gün artmaktadır.
Bulunduğu yere ayrıcalık katan bu canlı miras, yeşili koruma tutkusunun yükseldiği ve çevre koruma
etkinliklerinin ön plana çıktığı günümüzde, trendi belirgin bir biçimde yükselen “eko turizm” olgusu için de
önemli bir kaynak değerine sahiptir.

2. AMAÇ
Dünyamızdaki gelişen teknolojilerin bilinçsiz ve kontrolsüz kullanımı nedeni ile ortaya çıkan olumsuzlukların,
doğada neden olduğu çöküşü durdurmak amacıyla doğayı ve doğal kaynakları koruma düşüncesi son zamanlarda
tüm dünyada hızla yayılmaktadır. Dünya Tabiatı Koruma Birliği (IUCN) verilerine göre, dünya yüzeyinin %
5 inden fazlası korunan alan olarak ayrılmış olup, koruma konusunda hassas olan ülkelerde bu oran %10 lara
kadar çıkmaktadır.
Korunan alanlar sahip oldukları biyolojik çeşitliliğin yanı sıra ekolojik, kültürel ve sosyo-ekonomik özellikleri
ile de diğer alanlardan ayrılmaktadırlar. Korunan alanlar, insan faaliyetlerinin yasaklandığı ya da sınırlandığı
alanlardır. Ancak salt bu yaklaşımla koruma; toplulukların alan içinde ve civarında yaşadıkları yerlerde başarılı
olamamıştır. Bu durum, koruma alanları için klasik koruma yaklaşımları yerine, yeni koruma ve planlama
araçlarının gerekliliğini gündeme getirmiştir. Bu problemlere çözüm bulmak amacıyla geliştirilen IUCN(Dünya
Doğa Koruma Birliği) modeli insan faaliyetleri ve koruma çalışmaları arasında bir denge kurmayı hedeflemiş
ve korunan alanları yönetim kategorilerine ayırmıştır.
IUCN (Dünya Doğa Koruma Birliği) Korunan Alanlar için; “Biyolojik çeşitliliğin, doğal ve doğalla ilişkili
kültürel kaynakların korunması ve devamlılığının sağlanması amacıyla yasal ve diğer etkili yollarla yönetilen
kara ya da denizalanı” tanımlamasını yapmıştır (IUCN,1994). Anıt ağaçlar IUCN Korunan Alanlar
gruplandırılmasında II ve III. Gruba girmektedir.
Ülkemizde korunan alanlarla ilgili çalışmalar ilk Milli Park olan “Yozgat Çamlığı Milli Parkı (1958) ile
başlamıştır. Daha sonraları; Orman Bakanlığının kurulması (1969), Milli Park Kanunu (1983) ile Korunan
Alan anlayışının doğuşuyla, Milli Parklar, Tabiatı Koruma Alanları, Tabiat Parkları ve Tabiat Anıtları olmak
üzere 4 koruma alan tanımı ortaya çıkmıştır. Bu alanlarla ilgili günümüze kadar çeşitli mevzuatlar çıkarılarak
uygulanmaya çalışılmıştır. Anıt ağaçlarla ilgili ilk mevzuatlar; “OGM. EĞ.3 sayı ve 12.09.1990 tarihli 4500 nolu
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tamim” ve “MPG. MPD.2.47 sayı ve 29.06.1999 tarihli 2 nolu tamimdir”. İlk anıt ağaç tespit çalışmaları çeşitli
ormancılık çalışmaları sırasında ortaya çıkmıştır. Bunlar; Dr. Nurettin ELBİR Yenice (1951), Prof. Dr. Besamet
PAMAY Elmalı, Tekkeköy (1955), Prof. Dr. Bekir Sıtkı EVCİMEN Elmalı, Avşar kuyuları (1961), ASAN
Ü.1987, YALTIRIK F.1999 vb. günümüze kadar devam etmiştir. Anıt ağaçlar koruma alanları içerisindeki
“Tabiat Anıtları” içerisine girmektedir.
Anıt ağaçları korumanın ilk adımı; doğal ormanlarımızdaki anıt nitelikteki ağaçların tespit ve tescil işlemlerinin
yapılmasıdır. Kayıt ve kontrol altına alınamayan anıt ağaçlar süreç içerisinde unutulmuş, tahrip olmuş veya yok
olmuştur.

3. YÖNTEM
Türkiye de günümüzde milli park, tabiat parkı, tabiat anıtı ve tabiatı koruma alanlarının belirlenmesi,
29.06.2011tarihli 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre yapılmaktadır. Bu kanunun 13 /A-2.
Maddesine göre “Orman ve orman rejimine tabi olmayan yerlerde Orman ve Su İşleri Bakanlığınca tespit edilen
veya ettirilen tabiat parkı, tabiat anıtı, tabiatı koruma alanları, sulak alanlar ve benzeri diğer koruma alanları
ile Bakanlıkça tespit edilen doğal sit alanları, tabiat varlıkları ve bunların koruma alanlarının tescil ve ilanı
Bakanının onayı ile yapılır”. Anıt ağaçlar yasada “Tabiat Anıtı” içerisinde yer almaktadır. Tabiat anıtı: Tabiat ve
tabiat olaylarının meydana getirdiği özelliklere ve bilimsel değere sahip ve milli park esasları dahilin de korunan
tabiat parçalarını (Yönetmelik-2012, 4/ü) ifade eder. Bu gün ülkemizde büyük çoğunluğunu anıt ağaçların
oluşturduğu “Türkiye’nin Tabiat Anıtları, Revizyon Tarihi: Ziyaret tarihi 01.07.2015, (www.milliparklar.gov.
tr)” 112 adet Tabiat Anıtı bulunmaktadır.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından çeşitli illerde hizmet
alımı ile 230 adet anıt ağaç tespiti yapılmıştır ( www.csb.gov.tr) , ziyaret tarihi 26.12.2016.

4. BULGULAR
“Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik” 19.07.2012 tarih ve 28358
sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Bu yönetmeliğin 4/ a bendine göre “Anıt ağaç: Yaş, çap ve boy itibarıyla
kendi türünün alışılmış ölçüleri üzerinde boyutlara sahip olan ve/veya yöre folklorunda, kültür ve tarihinde özel
yeri bulunan ve/veya geçmiş ile günümüz, günümüz ile gelecek arasında köprü kurabilecek doğal ve uzun ömre
sahip olan ağaçlar” olarak ayrı tanımı yapılmıştır. Ayrıca yönetmeliğin 11. Maddesinde “Anıt ağaçlarının ayırt edici
özellikleri” esasları belirtilmiştir. Yine bu Yönetmeliğin 11/2 bölümünde Anıt Ağaçların tespiti: “Anıt ağaçlar Türk
Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanan TS 13137 Anıt Ağaçlar Envanter Seçim Kuralları ve İşaretleme
Standardına göre tespit edilir” denilmektedir. Bu standartta göre anıt ağaçlar, ağaç türlerinin ölçüt ve göstergelerine
göre puanlanarak “Anıt Ağaç veya İstikbal Anıt Ağacı” olarak tespit edilmektedir.
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Ormanlık alanlarda ki anıt ağaçlarla ilgili; tescil, onay ve ilan aşamaları yürürlükteki mevzuata göre Doğa
Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nce tespit edilerek Bakan onayına sunulur. “ Orman ve Su İşleri
Bakanlığınca orman ve orman rejimi içerisinde bulunan alanlarda tespiti yapılan Tabiat Parkları, Tabiat Anıtları
ve Tabiatı Koruma Alanları Orman ve Su İşleri Bakanı onayı ile tescil edilir (Yönetmelik-2012, 19/b)”.
Orman ve orman rejimi dışında kalan yerlerde; tabiat parkı, tabiat anıtı ve tabiatı koruma alanı belirlenmesi
Orman ve Su İşleri Bakanlığınca uygun görülerek ilgili Bakanlıkların görüşü alınır ve görüşleri ile birlikte
Genel Müdürlük tarafından Bakanlık Makamına ve Bakanın teklifi ile de Bakanlar Kuruluna sunulur
(Yönetmelik-2012, 19/ç)”. Anıt ağaçlarla ilgili tespitlerin Bakanlar Kurulu kararlarının Resmi Gazetede yayımı
ile de tescil işlemleri tamamlanmış olur.
Anıt ağaçların ilk keşfedilmesi genellikle; ormancılık çalışmaları( amenajman, işletmecilik, yol yapımı vb.)
sırasında, yerel halkın söylemesi, doğasever kuruluşların yazılı başvuruları ile gündeme gelmektedir. Anıt ağaçlar
özellikle orman amenajman çalışmaları sırasında ortaya çıkmaktadır. Bunlarla ilgili gerekli teknik ölçmeler
yapılarak hem amenajman planı(Tebliğ No:299- 2014) içerisine, hem de ilgili Orman Bölge Müdürlüğüne
bildirilerek gerekli işlemlerin yapılması sağlanmaya çalışılmaktadır. Diğer taraftan yerel halk ve doğasever
kuruluşlarca yapılan anıt ağaç bildirimleri genellikle Kaymakamlık veya Valiliklere yapılmaktadır. Bu makamlar
başvuruları bulundukları İlin “Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine” gereği için havale etmektedirler. İlgili İl
Müdürlüğü Anıt Ağaçlarla ilgili teknik tespitleri yapacak personel ve donanım olmadığı için başvuruyu, aynı
İldeki Orman Bölge Müdürlüğüne göndererek tespitlerin yapılarak kendilerine bildirilmesi istenilmektedir.
Yukarıda anlatılan keşif aşamaları genellikle ilk tespitten sonra değişik nedenlerden dolayı pek işlememektedir.
Anıt ağaçlar çoğu yerlerde bilgisizlik, ilgisizlik ve değişik nedenlerden dolayı unutulmakta veya tescil edilmediği
için yok olmaktadır. Örneğin; Antalya İlinde 23 adet “Antalya Bölgesi Anıt Ağaçları” Mart-Nisan-2006, s:15,
ORMAN ve AV” anıt ağaç tespit edilmesine rağmen, www.bolge6.ormansu.gov.tr , Tabiat Anıtları kısmında
9 adet anıt ağaç gözükmektedir (Ziyaret tarihi 04.04.2017). Antalya bölgesinde orman amenajman çalışmaları
sırasında tespit edilen anıt ağaçlar sayısı 2010 yılında 31 adete çıkmıştır.
Anıt ağaçlara yönelik tehditler: Anıt ağaçların tanıtımı ile ilgili genelde bir tanıtıcı levha olmadığı için üretim
veya yol yapımı sırasında kesilebilmesi, anıt ağaçların bulunduğu alana maden ruhsatı verilmesi, anıt ağaçların
bulunduğu yerlerden enerji nakil hatlarının geçirilmesi, anıt ağaçların yangın, rüzgar, fırtına, kar, böcek, mantar,
hava kirliliği gibi biyotik ve abiyotik olaylar başlıca tehditlerdir.
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5. SONUÇ
a- Ormanlık ve ormansız alanda tespit ve tescil edilen orman ağacı niteliğindeki anıt ağaçlar tek bir
birimde(DKMPGM) toplanıp kayıt, kontrol ve iyileştirme çalışmaları yapılmalıdır.
b- Geçmişten günümüze kadar tespit ve tescil edilen anıt ağaçların teknik özellik bilgilerinin TSE tarafından
hazırlanan TS 13137 standart tına göre güncellenmesi ve CBS ortamında haritalanması yapılmalıdır. Elde
edilen teknik bilgiler tanıtım levhalarında gösterilerek, korunması için gerekli önlemler alınmalıdır.
c- Anıt ağaçların yöresel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtılması yapılmalıdır.
d- Anıt ağaçların eko turizme kazandırılması için gerekli girişimler yapılmalıdır.
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ÖZET
Dünya nüfusunun devamlı surette artışı, buna paralel olarak insanoğlunun yarattığı yaygın şehirleşme, altyapı
sorunları, turizm baskısı, teknolojinin tarımda kullanılması, madencilik ve çeşitli sanayi kollarının süratle
gelişmesi ve yayılması, doğal kaynakların büyük ölçüde tahribine neden olmuş, bu durum özellikle Avrupa
ve Amerika’da doğanın ve özellikle de flora ve fauna türlerinin korunması fikrini ortaya çıkarmış, günümüz
insanını bu sorunların çözümlenmesi için çalışmaya yöneltmiştir. Günümüzde bütün dünyada başta biyolojik
çeşitlilik olmak üzere, doğal ve kültürel varlıkları korunmaya yönelik çalışmalar gündemin ön sıralarında yer
almaktadır. Bu konularda ülkelerde iç yasal düzenlemeler ve uygulamalar yapılmasının yanı sıra çeşitli milletler
arası anlaşma ve sözleşmeler uygulamaya konulmakta ve bunları takip edecek kuruluşlar oluşturulmaktadır.
Ülkemiz biyolojik çeşitlilik bakımından tek başına Avrupa Kıtası ile karşılaştırılabilir. Tüm Avrupa’da 489
kuş türü bulunmasına karşın Türkiye’de 463 kuş türü tespit edilmiştir. Avrupa’da yaklaşık 12500 bitki türü
tespit edilmişken, bu sayı ülkemizde 11700 civarındadır ve bunların yaklaşık 3650’ si Türkiye’ye özgü endemik
türdür. Ülkemizde değişik statüler altında koruma altına alınan alanların biyolojik çeşitlilik durumunun ortaya
konulması önem arz etmekte olup, bu bildiride ülkemizde doğa koruma konusunda mevcut sistemdeki sorunlar
ile korunması gereken değerlerin ne kadarının korunabildiği, korunan alan olarak ilan edilen alanların biyolojik
çeşitliliğimizin ne kadarını temsil ettiği, bu konuda yapılan çalışmalar ve etkin ve sürdürülebilir bir korumanın
sağlanması için nelerin yapılması gerektiği değerlendirilmiştir.

Anahtar Sözcükler: Koruma, mevzuat, etkin yönetim, koruma politikaları
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1.GİRİŞ
Yurdumuzdaki ulusal ve uluslararası öneme sahip doğal, kültürel ve rekreasyonel yönden zengin köşelerin
korunarak gelecek kuşaklara bir miras olarak bırakılabilmesi amacıyla Türkiye’deki korunan alan çalışmaları
ilk kez 1956 yılında yürürlüğe giren 6831 sayılı Orman Kanununun 25. maddesine göre ilan edilen “Yozgat
Çamlığı Milli Parkı” ile başlamıştır.
Yasal düzenlemeler açısından birinci dönem olarak nitelendirebileceğimiz bu dönemde sadece orman ve orman
rejimine giren sahalarda sürdürülen çalışmalarda 240.308 ha. büyüklüğünde 17 adet saha Milli Park olarak
ayrılmıştır (Arda, 2003). Daha sonra 1983 yılında 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu yürürlüğe girmiş ve Milli
Park çalışmalarında yeni bir dönem başlamıştır. Bu dönemde de günümüze kadar 25 adet Milli Park ilan
edilerek, Milli Parkların sayısı 42’ye çıkarılmış, bununla birlikte 220 adet Tabiat Parkı, 30 adet Tabiatı Koruma
Alanı ve 112 adet de Tabiat Anıtı ilan edilmiştir. Böylece toplamda 1.001.325 ha. büyüklüğünde alan 2873
sayılı kanun kapsamında koruma altına alınmıştır.
Bununla birlikte yaban hayatı geliştirme sahaları, Ramsar alanları, sulak alanlar, muhafaza ormanları, gen
koruma ormanları, tohum meşçereleri, tohum bahçeleri, kent ormanları gibi alanlar da göz önüne alındığında
Orman ve Su İşleri Bakanlığı bünyesinde 3.350.334 ha. büyüklüğünde alan değişik statülerde koruma altına
alınmıştır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde ise 16 adet özel çevre koruma bölgesi (2.458.749 ha.) ve
1273 adet doğal sit alanı (1.310.685 ha.) ile toplam 3.769.434 ha. alan koruma altına alınmış olup, her iki
bakanlıktaki korunan alan toplamı çakışmalar dahil 7.119.768 ha.’ dır (Şekil 1).
Şekil 1: Türkiye’nin
Korunan Alanları

Ülkemiz yüzölçümünün yaklaşık % 8.75’ine tekabül eden bu büyüklük dikkate alındığında; ülkemizin sahip
olduğu biyoçeşitliliğin ne ölçüde koruma altına alınabildiği, mevcut korunan alanların ne ölçüde yönetilebildiği
ve uygun statülere sahip olmayan korunan alanların varlığı gibi sorunlar önümüzdeki süreçte ciddi bir
sorgulamaya muhtaçtır.
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Yasa ve planlarına aykırı bir biçimde yapılan düzenleme ve uygulamalarla korunan alanların içinin boşaltılması
son yıllarda hızlanmıştır. Korunan alanların sayı olarak artması, ülkemiz biyolojik çeşitliliğinin tam olarak
korunması anlamına gelmemektedir.
Varlık değerlerine bakılmaksızın, bir gecede yüzlerce mesire alanının tabiat parkı olarak ilan edilmesi, gerekçesiz
yapılan korunan alan sınır değişiklikleri ile plan revizyonları gibi uygulamalar korunan alanların seçim ve
yönetiminde korumadan ziyade kullanımın, turizmin ve rekreasyonun ön planda yer aldığını göstermektedir.
Ayrıca korunan alanların ilan ve yönetiminde bakanlıklar arasındaki görev ve yetki karmaşası ile siyasi baskılar
koruma çalışmalarına engel teşkil eden önemli unsurlardandır.
Bu ve buna benzer uygulamalar biyolojik çeşitlilik başta olmak üzere varlık değerlerinin korunmasında bir
handikap olarak karşımıza çıkmaktadır.

2. TÜRKİYE’DE KORUNAN ALANLAR
Ülkemizin Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının birleştiği noktada bulunması, üç tarafının farklı ekolojik
karakterlerdeki denizlerle çevrili oluşu, deniz seviyesinden 5000 metreyi aşan yükseklik farklılıkları ve bunun
sonucu ortaya çıkan iklim çeşitliliği, biyolojik çeşitliliğin artmasını sağlamış (Özkara, 2001) ve tek başına
Avrupa kıtası ile karşılaştırılabilir duruma gelmiştir (Tablo 1).
Ayrıca tarihi, mitolojik, antropolojik, etnografik ve sosyolojik yönden de oldukça zengin olan ülkemiz, flora,
fauna ve ekosistemler ile jeolojik ve jeomorfolojik oluşumlar, hidrolojik ve limnolojik özellikler bakımından
da göz ardı edilemeyecek değerlere sahiptir. Ülkemiz estetik ve rekreasyonel kaynak zenginliği yönünden de
dünyanın ender ülkelerinden biri durumundadır.
Tablo 1 : Türkiye ve Avrupa biyolojik çeşitlilik karşılaştırması
Canlı Grubu
Damarlı Bitkiler
Memeliler
Kuşlar
İç Su Balıkları
Sürüngenler
Amfibiler
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Türkiye
11.707*
End. Tür : 3649

Avrupa
12.500**
End. Tür : 2750

170*

260**

463*
466**
236*
131**
33**

489***
546***
151***
85***

Kaynak

Güner, 2012
WWF ve IUCN, 1994
*
http://www.tramem.org/
memeliler/?fsx=2fsdl2@d&dl=TR,
**
Temple and Terry, 2007; 2009
*
Kirwan et al., 2008 ***IUCN, 2011
** Doğa Araştırmaları Derneği
*
Kuru, 2004
**
Baran ve ark., 2012
***
Kottelat and Freyhof, 2007
*

**
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Türkiye’de doğal ve kültürel kaynakların korunmasına ilişkin başta Anayasa olmak üzere, doğa koruma amacını
içeren çok sayıda ulusal düzenleme ile doğal ve biyolojik kaynakların korunmasına ve ticaretine yönelik
imzalanan birçok uluslararası sözleşme ve protokol de bulunmaktadır. Ülkemizde doğal ve kültürel kaynakların
korunmasına ilişkin en kapsamlı görünen dört ayrı kanun bulunmaktadır (Arda, 2003). Bunlar; 2863 sayılı
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu (3386 sayılı yasa ile değişik) ve ilgili Yönetmeliği, 2872 sayılı
Çevre Kanunu ve ilgili Yönetmeliği, 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu ve ilgili Yönetmeliği ve 4915 sayılı Kara
Avcılığı Kanunu ve ilgili Yönetmelikleridir.
Bu çerçevede tüm doğal ve kültürel zenginliklerimizi korumak ve gelecek nesillerin de faydalanmasına olanak
sağlayabilmek amacıyla; 6831 sayılı Orman Kanununun 25. Maddesine göre yapılan ilk çalışmalardan sonra,
“yurdumuzdaki ulusal ve uluslararası düzeyde değerlere sahip alanların seçilip belirlenmesine, özellik ve
karakterleri bozulmadan korunmasına, geliştirilmesine ve yönetilmesine ilişkin esasları düzenlemek” üzere,
1983 yılında yürürlüğe giren 2873 sayılı Milli Parklar Kanununda, Milli Park, Tabiat Parkı, Tabiatı Koruma
Alanı ve Tabiat Anıtı olmak üzere dört koruma statüsü tanımlanmıştır.
2873 sayılı Milli Parklar Kanununda yer alan koruma statülerinin haricinde; yaban hayatı geliştirme sahaları,
muhafaza ormanları, gen koruma ormanları, tohum meşçereleri, tohum bahçeleri, kent ormanları ve doğal sit
alanı gibi değişik koruma statüleri ile dünya miras alanları, özel çevre koruma bölgeleri, sulak alanlar/Ramsar
alanları ve Natura 2000 alanları gibi Türkiye’nin de taraf olduğu sözleşmeler dâhilinde belirlenen uluslararası
koruma statüleri de bulunmaktadır.
Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde yer alan ve gerek ulusal gerekse uluslararası
mevzuat çerçevesinde, ülkemizde çakışmalar dahil toplam 7.119.768 ha. büyüklüğünde alan değişik statülerde
koruma altına alınmıştır. (Tablo 2, Grafik 1, 2). Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde arkeolojik sit, kentsel
sit, tarihi sit, kentsel arkeolojik sit, karma sit alanları olmak üzere 16483 adet sit alanı bulunmakta olup, bu alanlardan
359 adedi doğal sit alanları ile çakışmaktadır. (http://www.kulturvarliklari.gov.tr) .
Tablo 2: Ülkemizde ilan edilen koruma alanları, adet ve büyüklükleri
STATÜ

Milli Park
Tabiat Parkı
Tabiatı Koruma Alanı
Tabiat Anıtı
Yaban Hayatı Geliştirme Sahası
Ramsar Alanları
Ulusal Öneme Haiz Sulak Alanlar
Muhafaza Ormanları
Gen Koruma Ormanları
Tohum Bahçeleri
Tohum Meşçereleri
Kent Ormanları
Özel Çevre Koruma Bölgeleri
Doğal Sit
TOPLAM

112

ADET

42
220
30
112
81
14
45
55
299
184
330
145
16
1273
2846

ALAN (Ha)

845.814
101.508
46.797
7.206
1.189.308
184.487
627.188
251.548
40.517
1.436
43.975
10.550
2.458.749
1.310.685
7.119.768
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Kaynak: DKMP Genel
Müdürlüğü verileri, Orman
Ağaçları ve Tohumları
Islah Araştırma Enstitüsü
Müdürlüğü verileri, Orman
ve Su İşleri Bakanlığı Resmi
İstatistik Portalı
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Grafik 1 : Türkiye’deki korunan
alanların sayısal dağılımı

Grafik 2: Türkiye’deki korunan
alanların alansal dağılımı

Yaklaşık 7.120.000 ha. büyüklüğünde olan korunan alanların içerisindeki uygun statülere sahip olmayan alanların
tespiti, bu alanların biyoçeşitliliği temsiliyeti ve korunan alanların etkin yönetimi konularının değerlendirilmesi
gerekmektedir.

3. KORUNAN ALANLAR VE BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK
Korunan alanlar, başta biyolojik çeşitlilik olmak üzere, doğal ve kültürel kaynakların korunması ve devamlılığının
sağlanması açısından büyük önem arz etmektedir. Tüm dünyada biyolojik çeşitliliğin korunması amacıyla insitu (doğal yaşam alanında koruma ya da yerinde koruma) ve ex-situ (doğal yaşam alanı dışında) koruma
yaklaşımları uygulanmaktadır. In-situ koruma, türlerin yaşamlarını sürdürebilmek için kendi ekosistemlerinde
korunmaları gerekliliğini kabul eden bir yaklaşım olup, Türkiye’de yukarıda bahsedilen milli park, tabiat parkı,
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tabiatı koruma alanı, yaban hayatı geliştirme sahaları, muhafaza ormanları, gen koruma ormanları, tohum
meşçereleri, tohum bahçeleri, kent ormanları, özel çevre koruma bölgesi, doğal sit alanı ve uluslararası öneme
sahip sulak alan gibi değişik statülerde in-situ koruma alanları ilan edilmiştir.
Ex-situ koruma ise in-situ korumayı tamamlayıcı bir koruma yöntemi olarak kabul edilmekte olup, bu çalışmalar
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde bulunan gen ve tohum bankaları ile orman ağaçları için
Orman ve Su İşleri Bakanlığına bağlı kuruluşlarca gerçekleştirilmektedir.
Türkiye’de Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından
yapılan çalışmalar haricinde, çeşitli sivil toplum kuruluşları ve bilim adamları tarafından da koruma amaçlı
faaliyetler gerçekleştirilmektedir. Bu çerçevede yapılan çalışmalarda, Doğa Derneği’nin Orman ve Su İşleri
Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü işbirliği ile hazırladığı “Türkiye’nin Önemli Doğa
Alanları (ÖDA)” adlı kitapta; Türkiye’de aralarından 255’inin Önemli Kuş Alanı olmak üzere 305 Önemli Doğa
Alanı bulunduğu ve bu alanların bitki, kuş, memeli, sürüngen, çift yaşamlı, içsu balığı, kelebek ve kızböceği türleri
için küresel ve/veya bölgesel ölçekte önem taşıdığı ifade edilmektedir. Önemli Doğa Alanları, korunması
gereken değerlerin ve alanların temsiliyeti açısından bu değerlendirmede referans olarak alınmıştır.
Toplam yüzölçümü 20 milyon 280 bin 149 hektar olan ÖDA’lar alansal olarak Türkiye’nin %26’sını
kapsamaktadır. Ülkemizde resmi olarak ilan edilen koruma alanlarının ülkemiz yüzölçümünün %8.75’ini
kapsadığı göz önüne alındığında, ülkemizde farklı statülerdeki korunan alanların sayı ve alansal büyüklükleri
fazla gibi görülse de mevcut korunan alanların başta step ve deniz ekosistemleri olmak üzere ülkemizin sahip
olduğu biyolojik çeşitliliği tam anlamıyla temsil etmediği görülmektedir. Şöyle ki;
Tespit edilen 305 ÖDA’nın resmi koruma statüsüne sahip alanlar ile kıyaslanmasıyla yaklaşık %57’sinin hiçbir
koruma statüsüne sahip olmadığı, yaklaşık %43’lük bir alanın ise bir ya da birden fazla koruma statüsüne
sahip olduğu görülmektedir. Buradan korunması gereken milyonlarca hektar doğal yaşam alanının resmi olarak
koruma altına alınmadığı ortaya çıkmaktadır.
Genel olarak bakıldığında, Türkiye’deki önemli biyolojik çeşitlilik alanlarını en etkili şekilde kapsayan koruma
statüsünün doğal sit olduğu, diğer alan koruma statülerinin kısıtlı bir alanı kapsadığı görülmektedir. Örneğin
önemli kuş alanlarının yüzde 46’lık dilimi doğal sit statüsüyle korunmakta olup, bunların yüzde 25’lik bir
kısmının doğal sitten başka hiçbir koruma statüsü bulunmamaktadır (Eken, ?)
Doğal kaynakların nerede olduğunu bilmeden koruyamayacağımız açıktır. Etkin ve sürdürülebilir bir korumanın
gerçekleşmesi için korunmaya muhtaç alanların ve bu alanların neleri barındırdığının net olarak bilinmesi
gerekmektedir.
Bu konuda STK’ların yanı sıra Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nce
sahip olduğumuz biyolojik zenginliğin ortaya konulması ve korunması maksadıyla ‘’Ulusal Biyolojik Çeşitlilik
Envanter ve İzleme Projesi’’ çerçevesinde envanter çalışmaları başlatılmış olup, 26 ilde tamamlanmıştır. Yapılan
çalışmalarda korunan alanlara isabet eden toplam 53.180 gözlem noktası bulunmaktadır (Tablo 3) (UBENİS
Bilgi Notu, 2016).
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Tablo 3: Korunan alanlara isabet eden takson ve gözlem noktası sayısı
Korunan Alan

Flora
Fauna

Flora
Fauna
Flora
Gen Koruma
Ormanı
Fauna
Flora
Milli Park
Fauna
Flora
YHGS
Fauna
Tabiat Anıtı
Fauna
Flora
Tabiat Parkı
Fauna
Fauna
Sulak Alan
Flora
Fauna
Ramsar
Flora
Flora
Muhafaza Ormanı
Fauna
Flora
Doğal Sit
Fauna
Fauna
Kent Ormanı
Flora
Fauna
ÖÇK
Flora
Toplam Gözlem Noktası
Tabiatı Koruma
Alanı

Takson
Sayısı

298
274
55
39
1.815
533
575
546
5
366
263
204
204
333
98
176
168
703
419
34
1
117
112
7.338

Gözlem
Noktası Sayısı

6.186
540
62
50
3.463
2.448
28.162
1.484
5
515
472
559
224
4.271
105
363
197
2.798
844
36
1
260
135
53.180

Söz konusu proje kapsamında 26 ilde 703 özellikli alan tespit edilmiştir. 27523,553 km2’lik alanı kapsayan bu
sahalar potansiyel hassas alanlar olarak izleme çalışmalarının yürütüleceği alanlardır.
Ülkemiz biyoçeşitliliğinin korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için proje kapsamında yürütülen
çalışmaların ivedilikle tamamlanması gerekmektedir.
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4. TÜRKİYE’DE KORUNAN ALAN
UYGULAMALARINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR
Ülkemizde var olan korunan alan sisteminin değerlendirilmesinde, aşağıda maddeler halinde verilen
eksikliklerden dolayı Milli Park uygulamalarında çeşitli sorunlar yaşanmaktadır.
1- Korunan alanların seçim ve yönetiminde, turizm ve rekreasyon (özellikle piknik) amacı ön planda yer
almakta, biyolojik çeşitliliğin korunması ikincil bir amaç gibi görünmekte veya tamamen ihmal edilmektedir.
2- Ülkemizdeki milli parkların alanları biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik yeterli büyüklükte değildir.
Bir ekosistemin genetik çeşitlilik, habitatlar ve diğer özellikleri içermesi nedeniyle alan büyüklüğü önemlidir.
3- Bir koruma alanı ilan edilirken, sahada neyin olduğunun ilk başta araştırılması büyük önem arz etmektedir.
Biyolojik çeşitliliğin nerede olduğunu bilmeden koruyamayacağımız açıktır. Neyi koruyacağımızın önceden
bilinmesi, planlama çalışmalarında da bize yol gösterecektir.
4- Ülkemizde ilan kriterlerine uymayan korunan alanlar mevcut olup, bunların belirlenerek statülerinin
değiştirilmesi gerekmektedir.
5- Korunan alanların özellikle milli parkların yönetiminde çeşitli Bakanlıklar arasında görev ve yetki karmaşası
ile dublikasyonlar söz konusudur. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Kültür ve
Turizm Bakanlıkları arasındaki koordinasyon eksikliğinden dolayı, korunan alanların yönetiminde ihtilafa
düşülmektedir.
Her Bakanlık kendi kanunları, hedef ve politikaları doğrultusunda planlar yapmakta, diğer Bakanlıkların
referansı olmadan kendi amaçları doğrultusunda izinler verebilmektedirler.
Bununla birlikte politikalar açık değildir ve yeterince işbirliği sağlanamamaktadır. Yetkilerin örtüşmesi,
kurumlar arası çekişmeler, planların birbirine ters düşmesi ve uygulamalardaki gecikme sebepleriyle sonuç
tam bir kaos olmaktadır.
6- Korunan alanlarda özellikle de milli park ve tabiat parklarında rekreasyonel kullanım çok yoğun olup,
kontrolsüzdür. Bu durum da kaynak bozulmasına, kompaktlaşmaya ve erozyonun şiddetlenmesine
neden olmaktadır. (Son yıllarda yapılan Korunan Alanlarda Yönetim Etkinliğinin İzlenmesi çalışmaları
sonuçlarında da bu durum açıkça görülmektedir.)
7- Kamuoyunda doğa koruma bilincinin gelişme sürecine girmesine rağmen, Milli Parklar Kanununda doğal,
kültürel ve çevresel konularla ilgili halkın eğitimi konusu yer almamaktadır. Birçok ülkede halkın eğitimi
korunan alanlar için önemli bir amaçtır. Bunun için belli periyotlarla eğitim programlarının hazırlanması ve
uygulanması gerekmektedir.
8- Uzman personel, araç ve gereç eksikliği etkin bir korumanın gerçekleşmesini engellemektedir. Teknik
açıdan kalifiye/uzmanlaşmış personel yetersizliği, Türkiye’deki koruma programlarının önündeki en önemli
kısıtlayıcı etkenlerden biridir. Korunan Alanlarda Yönetim Etkinliğinin İzlenmesi çalışmaları sonuçlarında
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da açıkça görüleceği üzere; personelin sık sık farklı bölgelere kaydırılması, belirli bir alanda ya da konu
üzerinde uzmanlaşmanın önünde engel teşkil etmektedir.
9- Ülkemizde korunan alanlar üzerinde çeşitli amaçlarla yoğun bir siyasi baskı söz konusudur. Bu durum
koruma çalışmalarına engel teşkil etmektedir.

5. SONUÇ
Ülkemizde tespit edilen Önemli Doğa Alanları ile özellikle 2873 sayılı kanun kapsamında resmi olarak
koruma altına alınan alanları karşılaştırdığımızda, korunan alanların büyük bir kısmının, Türkiye’nin biyolojik
çeşitliliğini, özellikle de bozkır, akarsu, maki ve yüksek dağ ekosistemlerini yeteri kadar temsil etmediğini,
genelde alan korumasına ihtiyaç duyan canlıların çok azının bu alanlar tarafından kapsandığını görmekteyiz.
Çakışan alanlar ise korunması gereken öğeleri tam olarak kapsamamaktadır. Bunun için her ekosistem için
yeterli büyüklükte alanın koruma altına alınması önemlidir. Korunan alanların ülke yüzölçümüne olan oranı
geçen yıllara göre artmasına rağmen yetersizdir. Özellikle bozkır ekosistemlerinin korunmasına yönelik
çalışmalara hız verilmelidir. Alansal ve sayısal olarak artışın içinde kanunda belirtilen kriterlere uygun olmayan
statülerle ayrılan yerlerin varlığını da unutmamak gerekmektedir.
Milli park ve benzeri korunan alanlarda taşıma kapasitesi hesaplanmadan sadece ziyaretçi sayısını artırmak
amacıyla korumadan ziyade rekreasyonel alt yapıya ve yapılaşmaya yönelik çalışmalarda artış görülmektedir.
Ziyaretçi sayısındaki artış bir başarı olarak algılanmakta, koruma-kullanma dengesinde kullanma ön planda
tutulmakta, doğanın gereklilikleri ile koruma ise göz ardı edilmektedir.
2011 yılından itibaren korunan alanlarda yönetim etkinliğinin izlenmesi amacıyla yapılan çalışmalarda;
rekreasyonel alt yapı ve kullanımlar ile ziyaretçi sayılarındaki artış korunan alanlar için bir tehdit olarak tespit
edilmiştir.
Tabiat Parklarında, pek çoğunun kanun ve yönetmelikte belirtilen kriterlere uymaması ve rekreasyonel
kullanımlara yönelik işletmecilik faaliyetlerinin ön planda tutulması sebebiyle korumaya yönelik herhangi
araştırma ve uygulama yapılamamaktadır.
Türkiye’deki önemli biyolojik çeşitlilik alanlarını en etkili şekilde kapsayan koruma statüsü olan doğal sitlerde
de son yıllarda yapılan yeniden değerlendirmeler sonucu sit derecelerinin düşürülmesi, bu alanlarda ileride
uygun olmayan kullanımların önünü açacağı aşikardır.
Avrupa Birliği, Türkiye İlerleme Raporlarında, Türkiye’nin doğanın korunması ve diğer çevre konularında
önemli bir ilerleme kaydetmediği, Türkiye’nin biyolojik çeşitlilik açısından zengin varlıklarını korumak için
doğanın korunması konusunda özel dikkat göstermesi gerektiği ifade edilmektedir.
Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan 2016 yılı İlerleme Raporunda, doğa koruma ile ilgili çerçeve
mevzuatın, ulusal biyoçeşitlilik stratejisi ve eylem planının henüz kabul edilmediği, sulak alanlarda, ormanlarda
ve doğal sit alanlarında imara izin veren düzenlemelerin Avrupa Birliği (AB) müktesebatına uyumlu olmadığı,
Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu Taslağı’nın AB müktesebatına uyumlu hale getirilmesi
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gerektiği, potansiyel Natura 2000 alanlarının henüz belirlenmediği, gelecekteki Natura 2000 alanlarının
belirlenmesi ve yönetilmesine yönelik kurumsal çerçevenin geliştirilmesi ve uygun kaynağın sağlanması
gerektiği, özellikle hidroelektrik ve madencilik gibi alanlarda gerçekleşecek yatırımların öncelikli olarak Natura
2000 alanı olabilecek ulusal koruma alanları ve doğal değeri yüksek alanlar için doğa koruma yükümlülükleri
ile uyumlu olması gerektiği ifade edilmektedir (İlerleme Raporu, 2016).
Avrupa Birliği’ne üye olan her ülke toprakları üzerindeki kuşlar, habitatlar ve diğer canlı türleri açısından
uluslararası öneme sahip alanları (Natura 2000) belirlemekle yükümlüdür. Bu ağın kurulmasına yönelik
çalışmalar Habitat (92/43/EEC) ve Kuş (79/409/EEC) Direktifleri çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.
Söz konusu mevzuat uyumu konusunda bugüne kadar bazı çalışmalar yapılmış, bu çerçevede Doğa Koruma
ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce “Natura 2000 Gerekliliklerinin Uygulanması İçin Ulusal Doğa Koruma
Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi” 2012 yılında başlatılmıştır. Ancak İlerleme Raporlarında da belirtildiği
gibi henüz potansiyel Natura 2000 alanları belirlenmemiştir.
Bu sebeple ülkemizin sahip olduğu başta biyolojik çeşitlilik olmak üzere, doğal ve kültürel kaynaklarımızı
korumak için doğa koruma konusundaki çalışmalara ivme kazandırılması büyük önem arz etmektedir.
Ülkemizde koruma konusunda mevcut olan çok başlılık ve Bakanlıklar arası işbirliğinin yeterince sağlanamaması,
etkin korumada önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır.
Ülkemizin doğal ve kültürel yönden zengin köşelerinin etkin bir şekilde korunabilmesi ve gelecek nesillere
aktarılabilmesi için, ülkemizin genel politikaları, stratejileri, hedef ve amaçları ile bütünleşerek, koruma
kullanma dengesi çerçevesinde Bakanlıklar arası işbirliği ve gerek Milli Parklar Kanununda gerekse konuyla
ilgili diğer kanunlarda gerekli yasal düzenlemelerin ve değişiklerin yapılması, sorumlulukların paylaşılması,
korunan alanların sürdürülebilir kullanımının sağlanabilmesi için entegre yönetim planlarının hazırlanması ve
öncelikle doğa koruma konusunda ciddi bir eğitimden geçmiş uzmanlardan oluşan bir doğa koruma örgütünün
mutlaka kurulması gerekmektedir.
Korunan alanların yönetimi multidisipliner bir örgütlenmeyi gerektirdiğinden hemen hemen her doğa koruma
alanında;
a) Koruma,
b) Halkla ilişkiler, eğitim, yorumlama, tanıtım,
c) Bakım, izleme ve değerlendirme,
d) Varlık yönetimi,
e) Yönetim (idare) bölümleri bulunmalıdır.
Sahip olduğumuz varlıklar açısından ülkemizde farklı kaynaklarda farklı sayılar mevcuttur. Bu sebeple korumaya
ayrılacak doğal ve kültürel varlıkların envanterlerinin sağlıklı bir şekilde süratle tamamlanması gerekmektedir.
Bu çalışmalarda üniversiteler, meslek odaları ve diğer sivil toplum örgütleri ile yerel yönetimlerin ve halkın
katılımının sağlanması, koruma alanı içinde ya da yakın çevresinde yaşayan halk için alternatif geçim
kaynaklarının belirlenerek halkın desteklenmesi büyük önem arz etmektedir. Ayrıca sivil toplum örgütlerinin
maddi ve manevi olarak devlet tarafından desteklenmesi doğa korumada çağdaş dünyanın gerekliliğidir.
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Yine mevcut korunan alanların kaynak değerlerinin yeniden etüt edilerek uygun statülere kavuşturulması,
Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere uyumun sağlanması ve ulusal ya da uluslararası projelerle
korunan alanlar için yeni kaynakların yaratılması temel hedef ve politikalarımızdan olmalıdır (Arda, 2003).
Ayrıca, Anayasamızın 56., 63. ve 169. maddeleri gereği, doğal ve kültürel kaynakların korunması ve
değerlendirilmesi için bütçeden yeterli ödeneğin ayrılması, siyasilerin çeşitli amaçlar doğrultusunda korunan
alanlar üzerindeki baskılarının ortadan kaldırılması için gerekli tedbirlerin alınması sürdürülebilir korumada
vazgeçilmez unsurlar olarak karşımıza çıkmaktadır.
Bu sahaların korunması için insanı gerektiği ölçüde ikna etmek zorunluluktur. İnsanın ikna edilmesi ise sahanın
ve dolayısıyla insanın sahip olduğu değerlerin farkına varması ve önemini kavrayabilmesiyle mümkündür. Bu
sebeple halkın koruma konusunda eğitilerek bilinçlendirilmesi büyük önem arz etmektedir.
Unutulmamalıdır ki; sahip olduğumuz doğal ve kültürel değerlerimizin korunarak gelecek nesillere bozulmadan
aktarılması ve onlara yaşanabilir bir dünya bırakılması hem ulusal hem de uluslararası bir zorunluluk ve
sorumluluktur.
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Kongre kapsamında 15 Kasım 2017 tarihinde, Diamond 2 Salonunda 10.30’da başlayan 2. Oturum, 12.00’da sona
ermiştir. Kongre programında belirtilen şekilde, oturumda yer alan beş bildirinin sunumu gerçekleştirilmiştir.
• Oturumda ilk bildiri Sayın Ahmet DEMİRTAŞ tarafından sunulan “Kent Ormanı Uygulamaları
ve Ankara Örneği” adlı bildiridir. Bildiride 1960’lı yılların başında ABD’de, 1970 yılından sonra
Avrupa ülkelerinde gündeme gelen Kent ormanları uygulamalarının, Türkiye’de 2002-2003 yıllarında
uygulanmaya başlandığı belirtilmiştir. Bununla birlikte bildiride “Kent ormanı” kavramı tanıtılmış,
uygulamanın yasal dayanağı izah edilmiş ve bu alanların yönetimine ilişkin hukuksal çerçevenin
oluşturulmamış olması, teknik altyapının belirlenmemiş ve hazırlanmamış olması, bu alanları kimin ve
nasıl yöneteceğinin belirsiz olması, hangi etkinliklerin yapılacağının belirlenmemiş olması gibi sorunların
varlığına değinilmiştir. Kent içinde ve bitişiğinde kent ormanlarının oluşturulabileceği, ancak bunun için
öncelikle hukuksal ve teknik altyapı eksikliğinin giderilmesi, kent ormanını kimin planlayacağı ve kimin
yöneteceğinin belirlenmesi, toplumun hangi kesiminin yararlanacağı belirlendikten sonra toplumun
yararlanabilmesi için ulaşım, eğitim, beslenme imkânlarının düzenlenmesi gibi önerilere yer verilmiştir.
• Oturumda ikinci olarak “Tabiatı Ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu Tasarısı Hakkında
Değerlendirme” adlı bildiri Sayın Ahmet Hüsrev ÖZKARA tarafından sunulmuştur. Bildiride
ülkemizin sahip olduğu biyoçeşitlilik zenginliği ve doğa koruma çalışmalarına değinilmiş ve yeni bir
yasaya duyulan ihtiyaç dile getirilmiştir. Bildiride yeni yasanın daha etkin bir doğa ve biyoçeşitlilik
koruma sağlayabilmesi için, doğa koruma alanlarının sadece bir bakanlığın uhdesinde olmasını
sağlaması; korunan alanlarda yaşanan plan karmaşasına son vermesi, bütün koruma alanları için tek
bir plan yaklaşımı ve türler içinse tür koruma eylem planı öngörmesi; yöre halkı, sivil toplum örgütleri
ve üniversitelerin katılımına önem vermesi; koruma/ kullanma dengesi çerçevesinde koruma lehine
hükümler bulundurması gerektiği saptamalarına yer verilmiştir.
• Oturumun “Türkiye Ormancılığında Bir NATURA 2000 Uygulaması (Karabük ve Yenice Örneği)”
adını taşıyan üçüncü bildirisi Sayın Yrd. Doç. Dr. Cumhur GÜNGÖROĞLU tarafından sunulmuştur.
Bildiride Natura 2000 uygulamasının amacı Avrupa çapında korunması öne çıkan yaşam alanları ve
türlerin tespit edilmesi ve bunların korunmasına yönelik tedbirlerin ortaya konması olarak belirtilmiştir.
Projenin amacı Türkiye’nin ormanlık alanlarında Natura 2000 alanlarının seçilmesine yönelik kapasitenin
belirlenmesi ve Türkiye’nin ormanlık alanlarında doğa korumayla ilgili AB politikalarına dayanan sivil
diyaloğun güçlendirilmesi olarak ifade edilmiştir. Ülke genelinde doğal kaynaklarla ilgili bütün plan,
proje, araştırmalar kayıt altına alınmasının, türlerin envanterinde tür tespiti yanında özellikle popülasyon
büyüklüklerinin de tespit edilmesinin, orman yetişme ortamı haritalamasına sistematik olarak
başlanmasının, habitatlar ve türler konusunda bilim adamlarının çoğunlukta olduğu uzman komisyonlar
kurulmasının gerekliğine ve önemine değinilmiştir.
• Oturumda dördüncü olarak Sayın Emin GÜZENGE tarafından “Anıt Ağaçların Tespit, Tescil Ve
Korunmasına Ait Problemler” adlı bildiri sunulmuştur. Bildiride IUCN korunan alan sınıflandırmasına
değinilmiş ve bu sınıflandırmada anıt ağaçların yeri hakkında bilgi verilmiştir. Ülkemizde ise korunan
alan statüleri Milli Parklar, Tabiatı Koruma Alanları, Tabiat Parkları ve Tabiat Anıtları olarak belirlenmiş
ve anıt ağaçlar Tabiat anıtları içerisinde değerlendirilmiştir. Bildiride ormanlık ve ormansız alanda
anıt ağaçların tespit ve tescilinin tek bir birimde (DKMPGM) toplanıp; kayıt, denetim ve iyileştirme
çalışmalarının yapılması, geçmişten günümüze kadar tespit ve tescil edilen anıt ağaçların teknik özellik
bilgilerinin TSE tarafından hazırlanan TS 13137 standardına göre güncellenmesi ve CBS ortamında
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haritalanması, elde edilen teknik bilgilerin tanıtım levhalarında gösterilerek korunması için gerekli
önlemlerin alınması, anıt ağaçların yöresel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtılması gibi öneriler
sunulmuştur.
• Oturumun son bildirisi Sayın Serhat ARDA tarafından sunulan “Türkiye’de Doğa Koruma Çalışmaları
ve Yönetsel Etkinliği” adlı bildiri olmuştur. Bildiride korunan alanların seçim ve yönetiminde, turizm ve
rekreasyon (özellikle piknik) amacı ön planda yer aldığı, biyolojik çeşitliliğin korunmasının ikincil bir
amaç olarak göründüğü veya tamamen ihmal edildiği sorununa yer verilmiştir. Buna ek olarak envanter
eksikliği, korunan alanların özellikle milli parkların yönetiminde çeşitli bakanlıklar arasında görev ve yetki
karmaşasının yaşanması ve kamuoyunda doğa koruma bilincinin gelişme sürecine girmesine rağmen,
Milli Parklar Kanununda doğal, kültürel ve çevresel konularla ilgili halkın eğitimi konusunda bir hükmün
olmaması da önemli sorunlar olarak ifade edilmiştir. Bu sorunların çözümüne yönelik olarak bakanlıklar
arası işbirliği yapılması, sorumlulukların paylaşılması, korunan alanların sürdürülebilir kullanımının
sağlanabilmesi için entegre yönetim planlarının hazırlanması, öncelikle doğa koruma konusunda ciddi
bir eğitimden geçmiş uzmanlardan oluşan bir doğa koruma örgütünün kurulması, korumaya ayrılacak
doğal ve kültürel varlıkların envanterlerinin sağlıklı bir şekilde süratle tamamlanması, doğal ve kültürel
kaynakların korunması ve değerlendirilmesi için bütçeden yeterli ödeneğin ayrılması ve Türkiye’nin taraf
olduğu uluslararası sözleşmelere uyumun sağlanması gibi önerilerde bulunulmuştur.
Oturumun tartışma bölümünde, katılımcılar tarafından bildiri sunucularına yedi soru yöneltilmiş ve bir katılımcı
sunum sırasında verilen bilginin yanlışlığına dikkat çekerek bu yanlışlığın düzeltilmesini istemiştir.
Sayın Hikmet KARADUMAN oturumda sunulan bildirilerin Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel
Müdürlüğü (DKMP)’nü ilgilendirdiğini ancak DKMP’den katılım olmadığını, bu haliyle bu sorunların nasıl
çözülebileceğini ifade etmiş ve DKMP’nin kongreye davet edilip edilmediğini sormuştur. Katılımcılar arasında
bulunan TOD yetkilisi, DKMP’nin davet edildiğini ancak ilgili genel müdürlükten herhangi bir katılımcının
olmadığını belirtmiştir.
Sayın Mustafa ÖZER ormanlık alanların veya mesire yerlerinin tabiat parkı olarak ilan edildiğinde daha etkin
korumanın sağlanıp sağlanmadığını sormuştur. Bu soruya cevaben Sayın Hüsrev ÖZKARA, bir gecede onlarca
tabiat parkı ilan edildiğini, bunun sadece korunan alan sayısını artırdığını, korumanın tersine bu alanların
gelişim planlarıyla imara açıldığını ifade etmiştir.
Sayın Hasan Basri AVCI, Tabiatı Koruma ve Biyoçeşitlilik yasa tasarısındaki % 1,25’lik alanın şu andaki
2873 sayılı yasa kapsamındaki alanlar olup olmadığını sormuştur. Sayın Hüsrev ÖZKARA, 2873 sayılı yasada
belirtilen milli park, tabiat parkı, tabiat anıtı ve tabiatı koruma alanlarının toplam alanının, ülke toplam alanının
% 1,25’ini oluşturduğunu; bu haliyle yasa tasarısının % 1,25’lik kısma yönelik olduğunu belirtmiştir.
Sayın Hikmet ÖZTÜRK Tabiatı Koruma ve Biyoçeşitlilik yasa tasarısında sürdürülebilir yönetim ifadesinin yer
almasının doğru olup olmadığını ve bu tasarının çok başlılığı engellemede ne kadar etkin olacağını sormuştur.
Bu sorulara cevaben Sayın Hüsrev ÖZKARA, iyi niyetle yaklaşıldığında sürdürülebilir yönetim ifadesinin
yasada yer almasının sorun olmayacağını ancak sürdürülebilir yönetim adı altında doğa koruma felsefesine ters
düşecek bir uygulamanın da yanlış olduğunu ve yasa tasarısının bu haliyle çok başlılığı engelleyemeyeceğini dile
getirmiştir.
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Sayın Hikmet ÖZTÜRK, Sayın Ahmet DEMİRTAŞ’a kent ormanlarının yerel yönetimlere devri ya da
işletilmesinin verilmesi konusundaki görüşlerini sormuştur. Sayın Ahmet DEMİRBAŞ, yerel yönetimlerin
şehir halkının ihtiyaçlarını karşılamak üzere kent ormanı planlamasının yeterli eleman bulundurulması şartıyla
bir sakıncası olmadığını ancak ülkemizde kent ormanlarının, mevcut ormanlık alanların bir kısmının kent
ormanı olarak ayrılmasıyla oluştuğunu belirtmiş, yerel yönetimlerin ormanın diğer işlevlerini göz ardı ettiğini
bu alanların daha çok piknik amaçlı kullanıldığını ve bu alanları yönetecek ve işletecek elemanlarının olmadığını
vurgulayarak bu soruya cevap vermiştir.
Sayın Tevfik DEDEBAŞ, Romanya’da yapılan uzun yıllar devam eden kayıt dışı kesimlerin ve Arnavutluk’ta
aynı uygulamaların yapılması nedeniyle getirilen kesi yasağının Natura 2000 özelinde değerlendirilmesini
istemiştir. Sayın Cumhur GÜNGÖROĞLU, uygun restorasyon çalışmalarının yapılmasıyla bu alanların
Natura 2000 kapsamında değerlendirilebileceğini söylemiştir.
Sayın Dr.Nurettin ELBİR, sunumda belirtilen ilk anıt ağacın 1955 yılında Sayın Besalet PAMAY tarafından
değil, 1952 yılında kendisi tarafından tespit edildiği ve bunun tescilinin de yapıldığını ifade etmiştir.
Sayın Kemal AYBEK Şehir İmar Planları yapılırken şehir içinde bulunan anıt ağaçların tespitinde Orman Bölge
Müdürlüklerine sorulması durumuna ilişkin bir uygulama olup olmadığını sormuştur. Sayın Emin Güzenge
görev yaptığı süre içerisinde bu şekilde iki uygulamaya katıldığını ancak bu durumun yasal bir zorunluluk
olmadığını belirtmiştir.
Sonuç olarak, bu oturumda sunulan bildiriler ve ortaya çıkan tespitlerin, DKMP birimine bilgileri için
sunulmasının önem arz ettiği düşünülmektedir.

Oturum Başkanı

Raportör

Prof. Dr. Mustafa Fehmi TÜRKER

Öğr.Gör. Dr. Canan YILMAZ
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ÖZET
Girdi-Çıktı Planlama Tekniği/Çözümlemesi, ülke ya da bölgeyi oluşturan sektörleri ve bu sektörler arasındaki
yapıyı iktisaden çözümlemede kullanılmaktadır. Bu çözümleme yardımıyla, bir ülke ya da bölge ekonomisinin
ya da bu ekonomileri oluşturan seçili sektörün; üretim, katma değer, ihracat ve ithalat ile diğer sektörlerle olan
ilişkileri ortaya konularak, sektörün ülke ekonomisi içindeki yerini belirlemek mümkündür. Öte yandan, bir
doğal kaynağın sahip olabileceği bütün değerlerin toplamı olarak da ifade edilen Toplam Ekonomik Değer
(TED); doğrudan kullanım, dolaylı kullanım ve seçenek değerlerinden oluşan “faal kullanım değeri” ile; var
olma ve miras değerlerinden oluşan “edilgen kullanım değerleri”nden oluşmaktadır. Bu çalışmayla, Türkiye
İstatistik Kurumu tarafından 2002 yılı için yapılan ve 2008 yılında basılan Türkiye Ekonomisinin GirdiÇıktı Çizelgelerinden yararlanıp, girdi-çıktı çözümlemesi yöntemiyle ülkemiz ormancılık sektörünün ilgili
yıldaki Türkiye Ekonomisi içindeki yeri; üretim, katma değer, dış ticaret, sektörler arası bağınlaşmalar, üretim,
gelir ve istihdam çarpanı etkileri saptanarak ortaya çıkarılmıştır. Bildiri çalışmasıyla; G-Ç hesaplamalarına
katılan ve ağırlıklı olarak odun kökenli ürünler ve kısmen de odun dışı bitkisel ürünlerden oluşan ormancılık
sektörünün TED’ini oluşturan doğrudan kullanım değeri tespiti ve değerlendirmesi yapıldıktan sonra,
ormancılık sektörünün niceliği ve niteliği artırılmış doğrudan kullanım değerleri, dolaylı kullanım değerleri ve
seçenek değerlerinden müteşekkil faal kullanım değerleriyle; var olma ve miras değerlerinden oluşan edilgen
değerlerinin nasıl hesaplanabileceği ve neticede de ormancılık sektörünün TED’nin artırılması yaklaşımları
yapılmıştır. Yine bu bildiri çalışmasıyla; ülkemiz orman kaynaklarının TED’nin gerçekçi olarak belirlenmesi
ve sektörün tüm çıktı değerlerinin milli muhasebe kayıtlarına alınması ve dolayısıyla G-Ç Çözümlemesine
tam olarak konu edilmesiyle, ormancılık sektörünün ülke ekonomisi içindeki yerinin daha gerçekçi ve doğal
olarak daha fazla olması için ve neticede de sektörün yönetim ve işletmeciliğine dair daha etkin siyaset, bütçe,
finansman ve stratejilerlerin belirlenmesine yönelik değerlendirmeler de yapılmıştır.

Anahtar Sözcükler: Ülke ve Sektör Ekonomisi, Ormancılık Sektörü, Girdi-Çıktı Çözümlemesi, Toplam
Ekonomik Değer
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1. GİRİŞ
İktisadi, toplumsal ve çevresel etkileri yardımı ile sürdürülebilir kalkınmanın temelini, diğer bir deyişle, çevre,
iktisat ve toplum duyarlıklı kalkınma olgusunun gerek şartını yerine getiren ormancılık sektörü (Türker, 2013),
orman kaynakları marifeti ile ürettiği mal, hizmet, akım ve faydaların çoğunun kayıt dışı kalması ve dolayısı ile,
işletme muhasebesi ve milli muhasebe kayıtlarına alınamaması ve de kayıt altına alınabilen çıktıların da parasal
karşılıklarının tam olarak ortaya konulamamasından ötürü, ülkemiz ekonomisi içinde uç ya da marjinal bir
sektör olarak görülmektedir.
Oysa, orman kaynaklarının; bünyesinde barındırdığı canlı ve cansız ekosistem ögeleri, bu ögeler arasındaki
ilişkiler, azot ve su döngüleri gibi hayati süreçleri içermesi ve karasal ekosistemler arasında sunduğu üstün
kamu yararı ile toprak kullanan diğer tüm sektörler arasında tartışmasız bir üstünlüğe sahip olduğu öteden beri
bilinen bir gerçekliktir. Orman ekosistemleri içinden adeta fışkıran mal, hizmet, akım ve faydalar yardımı ile,
dünya ülkelerinin benimsediği sürdürülebilir kalkınma temel amacına hizmet edecek stratejik sektör olmasıyla
da ormancılık sektörü, sadece iktisadi boyutu ile değil, çevresel ve toplumsal boyutu ile de emsalsiz bir kesim
haline gelmektedir (Türker, 2010).
Ülkemiz orman kaynakları yönetimi ve işletmeciliğinde en azından bilimsel ve teknik anlamda ormancılığın
milat yılı olarak kabul edilen 1937 yılından beri, orman ekosisteminin ürettiği çıktılardan sadece ya da ağırlıklı
olarak odun kökenli olanlarına odaklanan teşkilatlanma, bütçeleme, uzmanlaşma ve tedarikten pazarlamaya
değin işletme işlevlerine rastlanılmaktadır. Etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirilemediğine dair onca
bilimsel ve uygulamaya ilişkin saptamalara sahip odun hammaddesi kökenli orman işletmeciliği kısıtına
rağmen; servet, üretim, istihdam, kırsal kalkınma ve ihracat göstergeleri bakımından bir çok fırsata sahip odun
dışı bitkisel üretim, yönetim ve işletmeciliği yapma noktasında ülkemiz ormancılığının bir gizil güce sahip
olduğu da ifade edilmektedir (Türker, 2014). Benzer şekilde, ülkemiz orman kaynaklarını çok amaçlı yönetme
ve işletme noktasında; odun dışı hayvansal üretim ve odun dışı hizmet üretim odaklı yönetim ve işletmecilik
yapma potansiyelinin de bulunduğu rahatlıkla ifade edilebilir.
Bu bildiri çalışması ile; ülkemiz orman kaynaklarının büyük ölçüde odun kökenli ürün işletmeciliğine konu
edilmesinden kaynaklanan ormancılık sektörünün milli ekonomi içindeki yeri ve öneminin girdi-çıktı
çözümlemesi ile ortaya çıkarılması ve sonrasında da orman kaynağının sahip olduğu toplam ekonomik değer,
ağırlıklı olarak bu kaynağının ürettiği odun kökenli ürünlerden kaynaklanmasına göre ve odun kökenli ürünlerin
yanında odun dışı ürün ve hizmetlerden neşet bulmasına göre, ayrı ayrı hesaplanarak, ülkemiz ormancılık sektörü
ile orman kaynaklarının etkin ve verimli yönetimi ve işletmeciliğine dair siyasetler geliştirmek amaçlanmıştır.
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2. MALZEME ve YÖNTEM
2.1 Girdi-Çıktı Çözümlemesi Yöntemi
Ekonomik yönden gelişmekte olan ülkeler, sosyo ekonomik yapılarında ilerleme sağlamak ve gelişmiş ülkelerle
aralarında bulunan gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla, ekonomilerini planlamaktadırlar. Girdi - Çıktı
Analizi yardımıyla, sektör, ülke ve bölge ekonomisinin iktisadi durumunu yansıtmak ve geleceğe yönelik olarak
söz konusu ekonomilerin stratejilerini belirlemek mümkün olabilmektedir.
G-Ç Çizelgeleri, kalkınma planlarının hazırlanmasında temel araç olmaktadır. Ülkemizde de planlı dönemin
başladığı 1963 yılından beri, ekonomik gelişmeyi hedef alan planlar, Input-Output Tablolarından yararlanılarak
hazırlanmıştır (Erdoğmuş,1988). Input - Output Tabloları, endüstrilerarası mal ve hizmet akımlarını toplu
olarak gösteren tablolardır. Her endüstri belli bir malı üretmek için diğer endüstrilerden mal veya hizmet satın
almak zorundadır (DİE, 1990).
Bu bildiri çalışmasında G-Ç Çözümlemesi ile amaçlananlara ulaşmak için kullanılan veriler, Türkiye İstatistik
Kurumu (TÜİK) tarafından ülke geneli için hazırlanan; Endüstrilerarası İşlemler Tablosu, Girdi-Çıktı
Katsayıları Matrisi ve Teknolojik Katsayılar Ters (İnvers) Matrisi Tablolarından sağlanmıştır (TÜİK, 2008).
Girdi-Çıktı Analizinde temel yılın seçimi için TÜİK tarafından 2002 yılına ait olarak hazırlanan söz konusu
çizelgeler değerlendirmeye alınmıştır. TÜİK tarafından hazırlanan ve 59 sektörden oluşan Endüstrilerarası
işlemler Tablosunda temel üretim sektörleri bünyesinde yer alan; 02 numaralı ormancılık sektörü, bu araştırma
için seçilmiştir. G-Ç Tablosunda yer alan sektörler itibarıyla mal sınırlandırılmasına uygun olarak, ormancılık
sektörü üretimini; odunsu ürünler, (asli ürünleri-tomruk, maden direk, tel direk, sanayi odunu, kâğıtlık odun, lif
yonga ve yakacak odun), odun dışı ürünler, tali ürünler, kavak, tohum ve fidan üretimi oluşturmaktadır (TÜİK,
2008).
G-Ç modeli, “G-Ç Akım Tablosu” adı verilen bir tabloya dayanmaktadır. G-Ç Akım Tablosuna, Endüstrilerarası
İşlemler Tablosu da denilmektedir (Bocutoğlu, 1985). G-Ç Modelinin birisi ana, diğerleri ise, bundan türetilmiş
üç tablosu vardır. Bunlar; G-Ç Akım Tablosu, Teknik Katsayılar Matrisi ve Ters Matris Tablolarıdır (Connor
ve Henry, 1975). G-Ç Akım Tablosu; belirli bir temel yılda ulusal ekonominin bütün sektörleri arasındaki
mal ve hizmet akımlarını göstermektedir (Çakır, 1987). Tablo 1’de gösterilen kuramsal G-Ç Akım Tablosu, n
x n endüstrili bir ulusal ekonomideki endüstrilerarası akımları yansıtmaktadır. Her endüstri, akım tablosunda
hem girdi tüketicisi, hem de çıktı üreticisi olarak iki kere yazılmıştır. Buna göre; herhangi bir endüstrinin
sıra elemanları, ilgili endüstri çıktısının diğer endüstrilere ve son talebe dağıtımını; sütun elemanları ise,
aynı endüstrinin üretim yapabilmesi için diğer endüstrilerden aldığı ara ve temel girdileri göstermektedir.
Tabloda başlıca dört kesim bulunmaktadır. I numaralı kesim endüstrilerarası akımları, II numaralı kesim nihai
talepleri, III numaralı kesim katma değerleri ve IV numaralı kesim son talebe giden dolaysız faktör girdilerini
göstermektedir (Bocutoğlu, 1982).
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Tablo 1: G-Ç akım tablosunun kuramsal yapısı
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G-Ç Akım Matrisi, sektörler arasındaki mal ve hizmet akım ilişkilerini en iyi şekilde özetlemektedir. Ancak,
bu matristen analitik ve pratik faydalar sağlayabilmek için, dolaysız girdi katsayısı matrisi (A)’nin elde edilmesi
gerekmektedir. Bu matrise teknik katsayılar matrisi de denilmektedir. G-Ç modelinde, girdi katsayısı, herhangi bir
endüstrinin bir birimlik çıktı üretebilmek için diğer endüstrilerden almak zorunda olduğu girdi değerlerinin, ilgili
endüstri çıktısına oranı olup, aşağıdaki gibi gösterilebilir (Bocutoğlu, 1985 ve Connor ve Henry, 1975):
aij = xij / xj
Ters Matris Girdi katsayıları matrisi (A) ile, endüstrilerarası çıktı vektörü (X) verilirse, son talep vektörü (Y);
Y = (I - A) X olmaktadır.
Buradan da; X = (I - A)-1 Y denkliği elde edilir.
Bu eşitlikte yer alan (I - A)-1 matrisine, Leontief Ters Matrisi denilmektedir (Connor ve Henry, 1975). Ters matriste
j sütununa ait elemanların toplamı, j sektöründe bir birimlik nihai talep artışını karşılamak üzere, ekonomideki bütün
sektörlerin yapmaları gerekli üretim artışını göstermektedir. Benzer şekilde, ters matrisin i sırasına ait elemanların
toplamı, ekonomideki bütün sektörlerin üretimine dönük nihai taleplerde bir birimlik artış meydana geldiğinde,
herhangi bir i sektörünün yapması gereken üretim artışını göstermektedir (Çakır, 1987).
Sektörlerin ekonomi içindeki önemi, ileri ve geri bağlantılarının etkinlikleriyle ölçülmektedir. Bir sektörün İleri
Bağlantı Oranı (Bi); sektörün diğer sektörlere sattığı ara mallar toplamının o sektörün toplam üretime bölünmesiyle
oluşan bir orandır. Geri Bağlantı Oranı ise; bir sektörün diğer sektörlerden aldığı ara mallar toplamının, o sektörün
toplam üretimine oranı olmaktadır. Bi ile Bg aşağıdaki gibi gösterilebilmektedir (Kepenek, 1977):

Bir ekonomide sektörlerin ileriye ve geriye doğru bağlantılarının yüksek ya da düşük olmasına göre aşağıdaki
dört öbekten söz edilmektedir (Hirsman, 1962); - ileri ve geri bağlantıları yüksek olan sektörler, hem mal
aldığı hem de mal verdiği sektörleri etkilerler, - Geri bağlantıları yüksek, ileri bağlantıları düşük olan sektörler,
ülkenin tabii kaynaklarını değerlendirmede etkili olan sektörlerdir, - ileri bağlantıları yüksek, geri bağlantıları
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düşük olan sektörler, genellikle ara malı üreten sektörler olup, bu malları talep eden sektörlerin üretimini
artırırlar, - ileri ve geri bağlantıları düşük olan sektörler, diğer sektörleri doğrudan etkileyememekte ve katma
değer oluşturarak ülke gelirinin artmasına yardımcı olurlar.
G-Ç çalışmalarından yararlanarak çarpan analizleri yapmak ülke ve bölgesel planlama için kullanılan önemli bir
yaklaşım olmaktadır. Bu çalışmada üç çeşit çarpan hesaplanmıştır. Bunlar; üretim, gelir ve istihdam çarpanları
olup, aşağıda kısaca açıklanmıştır (Çakır, 1987; Morrison, 1977):
Basit üretim çarpanı; her bir sektörün nihai talebindeki birim artışın, ekonomi üzerindeki üretim etkisini
göstermektedir. Herhangi bir sektörün basit üretim çarpanı, o sektörünün nihai talebindeki birim artışa karşılık,
sektörün Leontief ters matrisindeki sütun katsayıları toplamı olup, aşağıdaki gibi gösterilebilir;
Herhangi bir sektördeki basit gelir çarpanı, nihai talepteki birim artış sonucunda ekonomideki hane halkı
gelirlerindeki ek artış olmaktadır. Gelir çarpanının hesaplanmasında ilk aşama, sektörlerin birim üretim artışı
sonucundaki dolaysız gelir etkilerini hesaplamaktır. Dolaysız girdi katsayısı matrisindeki katma değer satırı,
sektörlerin birim üretiminin dolaysız gelir etkisini göstermektedir. Gelir çarpanının hesaplanmasında ikinci aşama,
birim üretimin oluşturduğu dolaylı ve dolaysız gelir etkilerini hesaplamaktır. Denklik olarak gösterilmek istenirse;
Burada; kj : j sektörün dolaylı ve dolaysız gelir etkisini, Vj : j sektörünün katma değer katsayısını, Xj : j sektörünün
üretimini ve bij : Leontief ters matrisi elemanını göstermektedir. Bulunan kj, j sektörünün dolaysız gelir etkisine
bölünerek, basit gelir çarpanı aşağıdaki gibi elde edilir;
Basit istihdam çarpanı, j sektörünün nihai talebindeki bir birimlik artışın dolaylı ve dolaysız istihdam etkisini
göstermektedir. Tüm sektörlerin istihdam çarpanları bilinirse, ülkede toplam istihdamı azami kılmak için hangi
sektörlere ağırlık verilmesi gerektiği belirlenebilmektedir. İstihdam çarpanı, birim üretimin birim istihdam
temeline çevrilmesiyle, üretim çarpanından elde edilmektedir. Herhangi bir j sektörünün birim üretiminin
dolaylı ve dolaysız istihdam etkisi;
			 olmaktadır.
Burada; ej : j sektörünün basit istihdam çarpanı, qi : i sektörünün dolaylı emek girdi katsayısı, bij : Leontief ters
matris elemanı, qj : j sektörünün emek-girdi katsayısı olmaktadır.

2.2 Toplam Ekonomik Değer Yöntemi
Doğal kaynakların parasal değerinin belirlenmesi için kabul edilen varsayım, yeryüzünde her varlığın bir değerinin
olduğu ve hiçbir varlığın değerinin aslında ölçülemeyecek kadar yüksek olmamasıdır. Burada sözü edilen ve değeri
ölçülebilecek boyutlarda olduğu vurgulanan varlıklar; ormanlar, dağlar, denizler, göller, peri bacaları, soyu tükenen
canlılar, akarsu kaynakları gibi doğal varlıklardır (Türker ve ark., 2001). Diğer bir deyişle, Toplam ekonomik değer
kavramından, bir doğal kaynağın sahip olabileceği bütün değerlerin toplamı anlaşılmaktadır.
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Şekil 1. Toplam
ekonomik değer
bileşenleri

2.2.1. Toplam Ekonomik Değeri Oluşturan Bileşenler
Toplam Ekonomik Değeri oluşturan bileşenler, çok farklı şekillerde ana ve alt öbeklere ayrılmaktadır. Bunlardan
biri olan ve genel kabul göreni Şekil 1’de gösterilen ayırımdır. Buna göre TED, faal (aktif ) kullanım değerleri ve
edilgen (pasif ) kullanım değerleri şeklinde iki ana bileşene ayrılabilir (Perman ve McGilvary, 1995; Adamowich,
1995):
2.2.1.1. Faal Kullanım Değerleri
Kişilerin doğal kaynağı doğrudan doğruya kullanarak elde ettikleri fayda, kullanım değeri olarak tanımlanmaktadır
(Akgüngör, 1997). Başka bir ifade ile, kullanım değerleri faaliyet, para ve zaman harcamalarının bazı şekilleri ile
ilgili değerlerdir (Adamowicz, 1995).
• Doğrudan (Dolaysız) Kullanım Değerleri
Kullanım değerlerinin en önemli bileşeni, dolaysız kullanım değerleridir. Bu değerler, kaynağın bugünkü
kullanımından meydana gelen, avlanma ve balık tutma gibi tüketilecek kullanımlar ile at binme, kamp yapma,
kayık çekme ve doğa resmi çekmek gibi tüketime dayanmayan kullanımlardan ortaya çıkmaktadır (Fausold ve
Lilieholm, 1996).
Ormancılık açısından ise, tomruk ve yakacak odun gibi odun kökenli orman ürünlerini, reçine, mantar, süs
bitkileri ve tıbbi bitkiler gibi odun dışı orman ürünleri ile otlatma, eğlen-dinlen, avcılık gibi diğer hizmetlerin
ekonomik değeri (Merlo ve Briales, 2000), biyolojik çeşitlilik ve ekonomik güvence (Pearman ve McGilvary,
1995) de bu kapsamda ele alınmaktadır.
• Dolaylı Kullanım Değerleri
İnsanların çevresel kaynakların dolaylı kullanımından dolayı elde ettikleri faydaların ekonomik değeridir.
Örneğin, bir doğal kaynakla ilgili kitap okuma veya yaban hayatı hakkında yapılmış bir televizyon programını
seyretmek gibi dolaylı kullanımları da, bu kavram içine almaktadır (Fausold ve Lilieholm, 1996).
Orman kaynağının toprak muhafaza, çığ önleme, sel denetimi, mahalli iklim düzenleme, besin maddelerini ve
kirleticileri tutarak içme suyunun temizlenmesi ve niceliğinin arttırılması, karbon tutumu ve peyzaj, biyolojik
çeşitlilik, havza/ekosistem işlevi, sera etkisi, hava kirliliği (Merlo ve Briales, 2000; Perman ve McGilvary, 1995)
gibi işlevlerin ekonomik değerleri de bu kapsama dâhil edilmektedir.
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• Seçenek (Tercih) Değeri
Bu değer, herhangi bir mal veya hizmeti bazı insanlar olağan şartlarda kullanmıyor olsa bile, o ürün ve hizmetleri
bir gün kullanabilme tercihlerinin olmasından dolayı, söz konusu ürün ve hizmetler için ifade ettikleri ekonomik
ya da parasal değer olarak tanımlanmaktadır (Türker ve ark., 2001).
Orman kaynaklarının kişisel gelecek için eğlen-dinlen (rekreasyonel) ve çevresel ilgiler olması, enerji ve
hammadde kaynaklarının potansiyel kaynağı olması, biyolojik çeşitlilik ve tıbbi bitkiler vb. potansiyeli tam olarak
bilinmeyen kaynak olması, kullanılmamış peyzaj kaynaklarının gizil (potansiyel) kullanımı gibi özelliklerinin
de seçenek değeri kapsamında ele alınabileceği ifade edilmektedir (Merlo ve Briales, 2000).
2.2.1.2. Edilgen Kullanım Değerleri
Doğal kaynağın mevcut durumda faal olarak kullanılmamasına rağmen, ona izafe edilen değerler, edilgen
kullanım değerleri olarak ifade edilmektedir. Bu değer, varolma ve miras değerlerinden oluşan bir ayırıma tabi
tutulmaktadır (Türker ve ark., 2001).
• Varolma Değeri
Varolma değeri, doğal kaynakların tüketimi ya da onların varlığı nedeniyle duyulan tatminden yarar sağlamak
üzere, güvence için bir ödeme yapma eğiliminden kaynaklanmaktadır (Ceylan., 1995). Bu değer, kişilerin doğal
kaynaktan bugün ya da gelecekte fayda elde etmeyi beklemedikleri halde, bu kaynağın varlığının korunmasını
istedikleri için ortaya çıkmaktadır. Örneğin kişiler, hiçbir zaman gidip göremeyeceklerini bildikleri halde,
dünyada soyu tükenen hayvanların korunmasından bir fayda elde edebilirler. Ya da ziyaret etme imkânları
olmasa bile, bir ormanın ya da bir bölgenin su niteliğinin korunmasını isteyebilirler (Akgüngör, 1997).
Orman kaynağının işlevlerinden olan biyolojik çeşitlilik, peyzaj (Merlo ve Briales, 2000; Pearman ve McGilvary,
1995), karbon depolama, diğer türleri etkileyen ve ekosistem dâhil insan dışı unsurların hak veya hayatına
saygıyla ilgili çevresel şartlar (Merlo ve Briales, 2000) da bu öbekte de ele alınmaktadır.
• Miras Değeri
Edilgen (pasif ) kullanım değerinin diğer bir bileşeni olan miras değeri, bazı kaynakların gelecek nesiller adına
saklanması için ödeme eğilimi şeklinde tanımlanmaktadır (Klemperer, 1996). Orman kaynağının miras değeri
kapsamında ele alınması gereken unsurlar; peyzaj, eğlen-dinlen, enerji ve hammadde elde edilebilirliği, biyolojik
çeşitlilik, karbon depolaması ve gelecek nesli etkileyen çevresel koşullar (Merlo ve Briales, 2000) olarak ifade
edilmektedir.
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3. BULGULAR VE TARTIŞMA
3.1. G-Ç Çözümlemesine Dair
3.1.1. G-Ç Akım Tablosu Bulguları ve Tartışmaları
• Üretim Bulguları ve Tartışması
2002 yılında Ormancılık sektörünün toplam üretiminin, ülke ekonomisinin 59 sektörünün oluşturduğu
toplam üretimi içindeki payı, binde 2 olarak gerçekleşmiştir. Ormancılık sektörünün üretiminin ülke
üretimi içindeki payına göre 59 sektör içinde 48. sırada yer almıştır.
Bu durum; özellikle, ormancılık sektörünün sadece para ile ifade edilebilen tomruk, maden direği, tel direği,
kağıtlık odun, lif yonga odunu, sanayi odunu, yakacak odun, reçine, sığla yağı vbg. asli ve tali ürünleri üretiminin
hesaplamalara katılmasından kaynaklanmaktadır. Oysa, kayıtlara yansımayan özel sektör odun üretimi ve gizli
yakacak odun üretimlerinin de hesaplamalara katılamaması sonucunda, % 0.5’lik rakamın % 1.76’lara yükseldiği
(Çakır, 1984) belirtilmektedir.
Bununla birlikte, ormancılık sektörünün üretim değerinin çok düşük düzeylerde kalması, eski DİE ve yeni
TÜİK’in ormancılık sektörünün üretimine zaman zaman bu kesimin ürettiği fidan değerlerini dahi hesaba
katmamış olması örnek olarak verilebilir. Bu noktada, 2002 yılı için yapılan hesaplamalarda, “avcılık” üretimi
değerinin, “Tarım, avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri” sektöründe verilmiş olması da (TÜİK, 2008), özellikle
kayda değer olmaktadır. Bu yolla, tarım sektörünün üretim değeri yapay yolla artırılırken, avcılık faaliyetlerinin
büyük ölçüde orman ekosistemlerinde deruhte edilmesine ve bu etkinliklerin ormancılık teşkilatı tarafından
yönetilmesi gerçeğine rağmen de ormancılık sektörünün üretim değeri doğrudan azaltılmaktadır.
• İhracat ve İthalat Bulguları ve Tartışması
2002 yılında ülke ekonomisini oluşturan 59 sektörün ihracatının ithalatını karşılama oranları; % 76 iken,
ormancılık sektörünün ilgili yıllardaki ihracatının ithalatını karşılama oranı ise; ancak % 12 düzeyinde
kalmaktadır. Benzer şekilde, ormancılık sektörünün ihracatının ülke ekonomisi ihracatı içindeki payı 0.00024
(onbinde 24) ve ithalatının ülke ekonomisi ithalatı içindeki payı da 0.0015 (binde 15) olmuştur.
İhracat ve ithalat konusunda ormancılık sektörünün gösterdiği bu özellik, sektörünün; büyük ölçüde iç tüketime
konu olduğu, dışsatım imkânları ileri derecede sınırlı bulunan ve bu özelliği ancak uzun dönemde değişebilecek
sektörlerden olduğu şeklinde özetlenmektedir (Geray, 1993).
• Ara Talep-Toplam Arz Bulguları ve Tartışması
Ülke ekonomisini oluşturan 59 sektörün toplam arzı içinde ara talebin payı, 2002 yıllarında, % 44 iken,
ormancılık sektöründe bu oran, % 56 ile, ülke ortalamasının üzerinde gerçekleşmiştir. Bu rakam, ormancılık
sektörünün çıktılarının ara talebe giden kısmının, ülke ve bölge ekonomisini oluşturan 59 sektör rakamlarına
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nazaran oldukça fazla olduğunu, diğer bir deyişle, ormancılık sektörünün, diğer sektörlere ara malı sağlayan
endüstrilerin başında geldiğini göstermektedir.
• Katma Değer-Üretim Bulguları ve Tartışması
2002 yılında ülke ekonomisinde katma değerin, toplam ülke üretimi içindeki payı % 39 iken; ormancılık
sektöründe bu oran, ortalama % 61 olarak, çok daha yüksek düzeyde gerçekleşmiştir. Ülke ekonomisini oluşturan
diğer sektör ortalamalarına nazaran ormancılık sektörünün toplam çıktıları içindeki katma değer paylarının
yüksek olması, bu sektörün ileri bağlantılarının yüksek olması ve emek-yoğun teknolojileri seçmesinden
kaynaklanmaktadır.
3.1.2. Leontief Ters Matrisi Bulguları ve Tartışması
Ülke ekonomisini oluşturan 59 sektör içinde, ters matrisin sütun elemanları toplamına göre; ormancılık sektörü
55. sırada yer almaktadır. Ters matrisin sütun elemanları toplamına göre sıralama; sektörlerin bir birimlik nihai
talep artışını karşılamak üzere; ekonomideki tüm sektörlerin yapması gereken üretim artışlarını vermektedir.
Bu cümleden hareketle; ormancılık sektörünün nihai talebine yönelik artış, ekonomideki diğer sektörlerin
yapmaları gereken üretim artışlarını az etkilemekte olduğu ifade edilebilir.
Yine Ülke ekonomisini oluşturan 59 sektör içinde, ters matrisin sıra elemanları toplamına göre; ormancılık
sektörü sözkonusu yıllar ortalamalarına göre, 34. sırada bulunmaktadır. Ters matriste sıra elemanları toplamına
göre sıralama, ekonomideki bütün sektörlerin üretimine karşı nihai talepte bir birimlik artış olduğunda, bu
sektörlerin yapması gereken üretim artışı büyüklüklerini vermektedir. Bu cümleden hareketle, ülke ekonomisinde
bulunan 59 sektörün üretimine karşı nihai talepte bir birimlik artış meydana geldiğinde, ormancılıkla ilgili
sektörün ekonomide yaptığı üretim artışlarının yüksek olduğu söylenebilir.
• İleri ve Geri Bağlantı Oran Bulguları ve Tartışması
Ülke ekonomisinde yer alan sektörlerin ileri bağlantı oranı 2002 yılı için 0.440 bulunmuşken, ormancılık
sektörünün ileri bağlantı oranı ortalaması, 0.560 ile bu değerin üzerinde çıkmıştır. Bu verilere göre, ormancılık
sektörünün ileri bağlantı oranları yüksek çıkmaktadır. Benzer şekilde ülke ve bölge ekonomisinde bulunan 59
sektörün 2002 yılı için geri bağlantı oranı 0.440 iken; ormancılık sektörünün geri bağlantı oranları ortalaması
0.110 ile, genel ortalamadan düşük kalmaktadır. Bu sonuçlara göre, ormancılık sektörünün geri bağlantı oranı
düşük olmaktadır.
Sektörel bağlantılar konusu topluca değerlendirildiğinde; ormancılık sektörünün ileri bağlantı oranı yüksek,
geri bağlantı oranı ise düşüktür. Bu özelliği ile, bu sektör; ara malı üreten ve ürettiği malları hazır arz oluşturarak
girdi talep eden sektörlerin üretimini artırmakta olan sektördür. Daha açık bir anlatımla, ormancılık sektörü,
kendisi dışında pek çok sektöre girdi veren, dolayısıyla stratejik nitelikli bir sektör durumundadır (Çakır, 1987).
3.1.3. Çarpan Analizi Bulguları ve Tartışması
Üretim çarpanı açısından konu değerlendirildiğinde, ormancılık sektörünün üretim çarpanı değerine göre 59
sektör içinde 55. sırada yer almakta olduğu söylenebilir. Bu yönüyle, ormancılık sektörünün nihai talebindeki
artışların, ülke ekonomisindeki toplam üretim artışını en az etkilemekte olduğu ortaya çıkmaktadır.
Gelir çarpanı etkisi yönünden ise; ülke ekonomisi temelinde ormancılık sektörü 2002 yılı için yapılan analizlerde
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59 sektör içinde 46. sırada yer almaktadır. Bu rakamlara göre; ormancılık sektörünün gelir etkisi de, ülke ekonomisi
temelinde düşük, çıkmaktadır. Bir başka deyişle, ekonomide nihai talepte bir birimlik artış meydana geldiğinde,
ormancılık sektörünün oluşturacağı gelir etkisi, ülke ekonomisi için önemsiz kalmaktadır.
Ormancılık sektörünün üretim ve gelir etkisinin çok düşük düzeylerde kalması, bu sektörün ürettiği odun
ve özellikle odun dışı ürün ve hizmetlerin büyük ölçüde kayıt dışı kalması ve kayıt içine alınabilenlerin de
parasallaştırmalarının yok denecek kadar az olması ile sübvansiyonlu satış zorunluluğundan ötürü, sektörün
üretim değerinin asgari düzeye çekilmesinden kaynaklanmakta olduğu rahatlıkla ifade edilebilir.
2002 yılı için TÜİK’ce düzenlenen Endüstrilerarası İşlemler Tablolarında da, sektörlerde çalışan işçi sayısı
verilmediğinden, ormancılıkla ilgili sektörlere ilişkin istihdam çarpanı bulunamamıştır. Bu sektörlerle ilgili
değerler, Trabzon Alt Bölgesi için yapılan araştırmadan (Özyurt, 1982) sağlanmıştır. Bu araştırmaya göre;
Trabzon Alt Bölgesi ekonomisinde, istihdam etkisi bakımından ormancılık sektörü 64 sektörlü bölge ekonomisi
içinde 17. sırada yer almaktadır. Ormancılık sektörünün istihdam etkisi bakımından etkili olması, bu sektörün
emek-yoğun teknoloji seçmesinden kaynaklanmaktadır.

3.2. Toplam Ekonomik Değer (TED) Çözümlemesine Dair Bulgular ve Tartışma
Orman kaynağının toplumun hizmetine sunduğu ürün ve hizmetlerin ekonomik değerleri, TED yaklaşımı
çerçevesinde ele alınarak yapılan hesaplamalarda, milli muhasebe kayıtlarına yansıyandan çok daha büyük
rakamlara ulaşılacağı bir gerçektir. Nitekim, Akdeniz Ormanlarının Dışsallıkları (MEDFOREX) ile ilgili
Avrupa Ormancılık Enstitüsü (EFI) tarafından yürütülmüş olan uluslararası bir proje kapsamında hazırlanan
ülke raporunda, Türkiye orman kaynakları TED’inin, bir çok işlevin ekonomik değeri ulusal düzeyde
hesaplanamamış olmasına rağmen, olduğundan çok daha büyük rakamlara ulaşabileceği görülmüştür (Türker
ve ark., 2005). Araştırmada elde edilen ve ülkemiz ormanlarının TED’ini olumlu (pozitif ) yönde etkileyen ana
ve alt bileşenler aşağıdaki çizelgede özetlenmektedir.
Tablo 2. Türkiye ormanlarının toplam ekonomik değeri ve bileşenleri
Ana Bileşen

Kullanım
Değerleri

Edilgen
Kullanım
Değerleri

Alt Bileşen

Seçenek Değeri

Varolma Değeri
Miras Değeri
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Değeri ($)

Payı (%)

Odun Dışı Ürünler

86 044 495

8, 03

Odun Kökenli Ürünler

Doğrudan Kullanım
Değerleri
Dolaylı Kullanım
Değerleri

Ürün Tipi

Otlatma

Avlanma

Rekreasyon

449 815 000
225 000 000
35 948 000
2 000 000

Karbon Depolama

158 400 000

Biyolojik Çeşitliliği Koruma

1 380 000

Tıbbi ilaç yapımı

-
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112 500 000

-

1 071 088 000

41,99
21,00
3,35
0,18
14,78
10,5
0,12
-

100,0
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Tablo 2’ye göre, ülkemiz orman kaynağının toplam ekonomik değeri, TED’in her bileşeninin kapsamında ele
alınan ürün ve hizmetlerin tamamının parasal değerlerinin hesaplanamamış olmasına rağmen, ülke ekonomisi
kayıtlarına girerek resmen katılan miktara göre çok yüksek bir rakamın elde edildiği görülmektedir. Zira, ulusal
dengelemlere (bilançolara), bilindiği üzere, sadece genelde odun kökenli ve kısmen de odun dışı bir kısım ürünlerin
parasal değerleri yansıtılmaktadır. Halbuki, bu iki kalemdeki ekonomik değer toplamı, orman kaynağı TED’inin
sadece % 50’sini oluşturmaktadır. Geriye kalan % 50’lik miktar, ülkemiz ormancılık sektörünün ulusal muhasebe
dengelemlerine yansıtılamamaktadır. Tablo 2’de verilen ilave hesap değerlerin de, orman kaynağının gerçek
ekonomik değerini tam olarak ortaya koymadığı bir gerçektir. Çünkü, orman kaynağının sunduğu toprak aşınımı
önleme ve sel denetimi, barajların ekonomik değerinin uzatılması, içme suyunun temizlenmesine ve niceliğine
etkisi vb. gibi bir çok hizmetin ekonomik değeri, TED hesaplama yönteminin gereği olarak, bu değerler ülke
temelinde rakamlar olarak hesaplanamadığından, yapılan hesaplamalara katılamamıştır.

4. SONUÇLAR
Ülkemiz % 28.6 oranı ile geniş sayılabilecek orman alanına sahip olmasına rağmen, bu ormanlar aynı oranda
etkin ve verimli işletilememekte ve sektörün milli ekonomiye olan katkısı üretim değeri bakımından % 0.2 ile,
oldukça düşük düzeyde kalmaktadır. Dolayısı ile, orman kaynağının toplam ekonomik değerinin gerçeğe yakın
ölçüde tespit edilmesinin ya da bilinmesinin etkin ve verimli bir orman kaynakları yönetimi ve işletmeciliği
açısından yararlı olacağı düşüncesi her türlü tartışmadan beri kalmaktadır.
Orman kaynaklarının doğrudan kullanım değerlerinin dışında kalan aktif ve pasif kullanım değerlerinin parasal
karşılıklarının ölçülmesi, ölçülen karşılıkların bu değerleri üreten kişi ve kurumlara döndürülmesi için gerekli değer
belirleme, ödeme veya tazminat düzeneklerinin kurulması gereklidir. Bu kapsamda faydalananların ödemeye daha
fazla katılmasına imkan veren giriş ücreti, özel kullanım vergisi ve gönüllü katılım teşviklerinden yararlanılarak
(Ok ve ark., 2013) da ülkemiz orman kaynaklarının TED’ini yükseltmek mümkündür.
Öte yandan, ormancılık sektörünün ürettiği tomrukların bir kısmını tam rekabet şartlarında ve pazarında satma
yerine, ülkemiz ormancılık mevzuatının bir zorlaması ve toplumsal gözetişlerin de bir gereği olarak, orman
köylülerine yapılan indirimli ya da sübvansiyonlu satışlar ile de ormancılık sektörünün gelirleri azalmakta ve
buna bağlı olarak da sektörün TED’ini azaltan dışsallıklar ortaya çıkmaktadır.
Bu yolla, sözgelimi sektörün en önemli paydaşı olan orman köylüleri için ürettiği dışsallığın, uygun düzenekler
yardımı ile sektörün TED’ini artırmak için içselleştirilmesi önerilebilir. Nitekim bu yolla, ormancılık sektörünün
gelir kaybının yıllık 100 milyon doları bulduğu ve ihmal edilemeyecek büyüklükte olan bu rakamın da ormancılık
sektörünün ürettiği TED’in yaklaşık % 10’una karşılık geldiği (Güneş ve Ok, 2010) ifade edilmektedir.
Ülkemizde ormancılık sektörünün kamu yararı odaklı hizmetleri ve toplumsal gözetişli faaliyetleri için katlandığı
hizmet maliyetleri ve gelir kayıp yükünün ya da mali yükün sektörden alınması durumunda, sektörün ürettiği odun
kökenli ürünlerin kayıt dışında kalanlarının kayıt altına alınması halinde, özellikle planlı üretimi yapılan birkaç odun
dışı bitkisel ürünlerin dışında kalan sayısı 250’ye varan ürünün envanteri, üretim ve hasat planı yapılarak sektörün
satış gelirlerinin artırılması şartında, sektörün yönettiği ve işlettiği orman kaynakları ya da orman ekosistemlerinin
sunduğu odun dışı hayvansal üretim ve karbon tutumundan toprak aşınımının önlenmesine kadar hizmet
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üretimlerinin, diğer bir deyişle ekosistem hizmetlerinin geri ödenmesi ya da parasal karşılıklarının da bilançolara
yansıtılması koşulunda; sektörün işletme düzeyindeki yatırım projelerinin iktisaden olabilirliği bir hayli yükselecek,
dolayısı ile, ormancılık kesiminin milli ekonomi içindeki payı ve önemi çokça artacak ve neticede de ormancılık
sektörünün TED’i ülkemizde de arzulanan ve varsayılan düzeylere yükseltilebilecektir.
Ülkemiz orman kaynağına ilişkin gerçeğe yakın TED’in belirlenmesi sayesinde öncelikle, önemli bir yenilenebilir
doğal kaynak olan ormanların, ulusal ekonomi içerisindeki payı daha gerçekçi bir şekilde ortaya konabilecek ve
bu sayede ormancılık sektörüne, orman kaynağının geliştirilmesiyle ilgili yatırımlar için daha fazla malî kaynak
kamu bütçesinden ayrılabilecektir. Son olarak da sürdürülebilir kalkınma ve sürdürülebilir orman kaynakları
yönetimi ve işletmeciliği açısından ormancılık sektörüne ilişkin daha etkin ve isabetli ilke, politika ve stratejiler
belirlenecektir.
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ÖZET
Dünyada artan nüfusa ve gelişen teknolojiye bağlı olarak enerji tüketimi de artmaktadır. Enerji, aydınlatma,
ısıtma, sanayi, ulaşım, iletişim, tekstil vb. hemen her alanda kullanılan temel bir girdidir. İnsanoğlunun enerji
ihtiyacı genellikle doğada var olan, doğal kaynaklarından karşılanmaktadır. Doğal kaynaklar ise koruma-kullanma
dengesi (sürdürülebilirlik) anlayışı içinde yönetilmesi gereken en önemli varlıklardır. Bu kapsamda yenilebilir
enerji kaynaklarının korunması, genişletilmesi, geliştirilmesi ve bunlardan rasyonel olarak yararlanılması önem
arz etmektedir. Yenilenebilir enerji kaynakları sürdürülebilir enerji gelişiminin sağlanması ve çevresel hava
kirliliğinin azaltılmasında da etkili olmaktadır. İnsanoğlunun enerjiye olan ihtiyacı sonsuza dek süreceğinden,
yenilenebilir enerji kaynaklarının başında gelen ormanlardan ve kültürel odunsu bitkilerden (biyokütleden)
enerji üretimi de önem kazanmaktadır. Ülkemiz, doğal kaynaklardan elde edilen özellikle ısıtma ve aydınlatma
enerjisi yeterli olmadığı için başka ülkelere enerji bakımından bağımlıdır. Dolayısıyla yenilenebilir kültürel
odunsu biyokütle ile enerji üretimi bir zorunluluktur. Coğrafi konumu ve Akdeniz iklim kuşağında olması
nedeniyle, ülkemiz yenilenebilir enerji kaynakları ve özellikle odunsu biyokütle üretimi açısından zengin bir
potansiyele sahiptir. Bu potansiyel sınırlı miktarda olan fosil kökenli yakıtların aşırı derecede kullanımını
gerektirmemektedir.
Bu çalışmada; yeni kültür alanlarında tamamen insan emeğiyle 3-5 yıl idare süreli yetiştirilen, hızlı büyüyen
ve sadece odun üretmek için işletilen, kök ve kütük sürgünü verme özelliğine sahip odunsu ağaç türlerinden
biyokütle üretimi yapılması, üretilen bu biyokütlenin birleşik ısı ve güç santrallerinde yakılarak enerji üretilmesi
ve bu üretimin ekonomisi konuları ele alınmıştır. Bu amaçla gerekli literatür taraması yapılmış, dünya
genelinde enerji plantasyon programlarını gerçekleştiren ülkelerde yapılan çalışmalar incelenmiş, irdelenmiş
ve ülkemizdeki durum değerlendirilmiştir. Buna göre ülkemiz koşullarında biyokütle ile enerji üreten bir
birleşik ısı ve güç elektrik santralinin İç Kârlılık Oranın %31 ve en az 16 yıl süreyle çalışmasının ekonomik
olduğu sonucuna varılmıştır. Söz konusu biyokütle elektrik santralinin sağladığı yıllık istihdam miktarı 5.760
adam-gün olarak saptanmıştır. Böylece enerji üretiminde kullanılan fosil asıllı kaynakların yenilenebilir enerji
kaynakları ile desteklenerek, temiz ve yaşanabilir bir çevreyle birlikte, hem enerjide dışa bağımlılığın azaltılması,
döviz tutumuna ve ülke ekonomisine katkı sağlanması hem de kırsal bölgelerde yaşayan insanlara iş olanağı
sağlanması söz konusu olacaktır.

Anahtar Sözcükler: Enerji, kültürel odunsu biyokütle, doğal kaynak, birleşik ısı ve güç santrali.
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1. GIRIŞ
İnsanoğlu var olduğu sürece enerjiye olan ihtiyacı da sürekli olarak var olacaktır. İnsanların ihtiyaçlarını
karşılayan enerji kaynakları iki grupta toplanmaktadır. Birincisi; tükenmeyen enerji kaynaklarıdır. Bunlar, dünya
var olduğu sürece var olan, her zaman için insanların kullanımına hazır olan güneş, rüzgar, okyanus gibi enerji
kaynaklarıdır. İkincisi ise; tükenebilen enerji kaynaklarıdır. Tükenebilen enerji kaynakları da yenilenebilen ve
yenilenemeyen enerji kaynakları olarak ikiye ayrılmaktadır. Yenilenemeyen enerji kaynaklarının dünya üzerindeki
miktarı sabittir. En iyi ve mükemmel bir planlama altında olsalar bile tükenirler. Kendilerini yenilemeleri
mümkün değildir. Bunlar; petrol, doğalgaz ve kömür gibi fosil asıllı enerji kaynaklarıdır. Yenilenebilen enerji
kaynakları ise insan yaşamı için gerekli olan en önemli enerji kaynaklarıdır. Bu kaynaklar kendilerini sürekli
yenileyebildikleri için sürdürülebilir niteliktedir. Hatta iyi bir planlama sonucunda devamlı artım gösteren,
artımdan dolayı da yıllık kullanımlarında zorunluluk bulunan kaynaklardır. Bunlar; bitkiler alemi (ormanlar,
kültürel odunsu bitkiler, otsu bitkiler), hayvanlar alemi (yaban hayatı, kültür hayvanları) ve akarsular gibi doğal
enerji kaynaklarıdır. Dünyada ve Türkiye’de artan nüfus ve teknolojik gelişmelere paralel olarak tükenebilir doğal
kaynaklardan elde edilen enerji yeterli olmadığından, bunların yenilenebilir enerji kaynakları ile desteklenmesi
gerekmektedir.
Gelecekteki nüfus artışı ve yaşam standartlarının aşamalı bir biçimde artış göstermesi, var olan doğal kaynakların
hızlı bir şekilde azalmasına neden olmaktadır. Uluslararası Enerji Birliğine (IEA) üye ülkeler 1970’li yıllarda
ortaya çıkan enerji krizlerinden sonra enerji ormancılığı projelerine başlayarak kavak, söğüt, kızılağaç, akçaağaç,
huş, akasya, okaliptüs gibi hızlı büyüyen yapraklı ağaç türlerinden elde ettikleri odunları yongalayıp, kurulu
güçleri 1-350 megawatt (MW) arasında değişen biyokütle birleşik ısı ve güç tesislerinde yakarak ısı ve elektrik
enerjisi üretmektedirler. Günümüzde Finlandiya ülke enerji gereksiniminin %22’sini, İsveç ise %18’ini bu
sistemle sağlayan iki lider ülkedir. IEA’ya giren ülkeler 2050’li yıllarda enerji gereksinmelerinin %20-50’sini
enerji ormancılığı ile karşılamaya çalışmaktadır. ABD’de Kurulu gücü 7.000 MW’tan fazla olan 380 biyokütle
santralinde 66000 kişiye iş olanağı sağlanmıştır. Türkiye’nin de IEA’ya üye olarak, enerji ormancılığı konusunda
bu ülkelerle sıkı bir bilimsel ve ekonomik işbirliğine girerek, ülke kaynaklarından en üst düzeyde yararlanılması
kaçınılmazdır (Saraçoğlu, 2010).
21. yüzyılda dengeli bir küresel enerji ekonomisinin kurulabilmesi, yenilenebilir enerji teknolojilerinin gelişmesine
ve yaygınlaşmasına bağlıdır. Yenilenebilir enerji kaynakları enerji elde etme çeşitliliğine, güvenliğine, ekonomik
gelişmeye ve bölgesel kalkınmaya büyük katkı sağlar. Ülkelerin ekonomik, kültürel ve bilimsel seviyeleri onların
ürettikleri ve kullandıkları enerji miktarı ile ölçülür. Yaklaşık 7 milyar nüfusa sahip dünyamızda sanayileşmiş
ülkelerde yaşayan 1 milyar nüfus, kullanılan toplam enerjinin yaklaşık %60’ını tüketirken, gelişmekte olan
ülkelerde yaşayan 6 milyar nüfus sadece %40’ını tüketmektedir (Saraçoğlu, 2010). Azgelişmişliğin veya
gelişmişliğin özelliklerinden biri de kişi başına düşen enerji tüketim miktarıdır.
Ülkemizde 2015 yılında nüfus ‰13,4 artarken, kişi başına elektrik tüketimi ise ‰18,9 artmıştır. 263,8 milyar
kilowatt saat (kWh) elektrik tüketilen ülkemizde, kişi başı elektrik tüketimi önceki yıla göre 63 kWh artarak
3.373 kWh’a ulaşmıştır. Dünyada kişi başı elektrik tüketimi, genel olarak ülkelerin ekonomik gelişmişliği arttıkça,
artış göstermektedir. Dünyada kişi başına ortalama 3.060 kWh elektrik tüketilirken, bu oran Avrupa ve Orta Asya
ülkelerinde 5.500 kWh seviyesine çıkmaktadır. Ülke bazlı bakıldığında; ABD’de kişi başı elektrik tüketimi 13.000
kWh, Japonya’da 7.750 kWh, Almanya’da 7.270 kWh, Çin’de ise 3.500 kWh seviyesindedir (URL-1, 2017). Bu
durumda Türkiye, dünya elektrik tüketimi ortalamasının biraz üzerinde görülmektedir.
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Son yıllarda insanlığın temel ekolojik sorunlarına; tükenebilen doğal kaynakların emisyonlarının neden olduğu
küresel ısınma ve dolayısıyla iklim değişimi adlı bir yenisi daha eklenmiştir. Küresel ısınma; insanların çeşitli
etkinlikleri sonucunda meydana gelen ve sera gazları olarak nitelenen bazı gazların atmosferde yoğun bir
şekilde artması sonucunda yeryüzüne yakın sıcaklığın yapay olarak artması sürecidir. Küresel iklim değişimi ise
küresel ısınmaya bağlı olarak iklim öğelerinde anormal olayların (sıcaklığın artması, anormal yağış, aşırı nem,
hava hareketleri, kuraklık gibi) meydana gelmesidir. İnsan etkisinden kaynaklanan ve yapay iklim değişimi
olarak nitelendirilen bu sorunlar, tüm canlılar ve cansız çevre için potansiyel tehlikeler olup, insan hayatı
için çok önemli olan temiz hava, su kaynakları, çölleşme ve gıda güvenliği gibi konularla doğrudan ilgilidir.
Küresel ısınma ve iklim değişiminin yaratmış olduğu ekonomik, ekolojik ve sosyolojik sonuçlar henüz tüm
dünyada tam olarak kendini göstermemekle beraber, bu konunun önemine dikkat çekilmekte ve tedbirler
alınmaya çalışılmaktadır. Nitekim Dünya Meteoroloji Örgütü (URL-2, 2017), atmosferdeki sera gazlarının
gittikçe arttığına ve 2015’de atmosferdeki karbondioksit miktarının milyonda 400’ü aştığına, karbondioksitin
küresel sıcaklığı artırarak sıcak hava dalgalarına, sellere, buzulların erimesine, denizlerin yükselmesine neden
olduğuna ve dünyanın gelecek nesiller için daha tehlikeli ve yaşanmaz hale geleceğine dikkat çekerek, bir an
önce tedbirlerin alınması çağrısında bulunmuştur.
Keza dünya üzerinde küresel ısınma ve iklim değişikliği ile mücadele amacıyla çeşitli toplantılar ve zirveler
yapılmakta, politikalar ve stratejiler geliştirilmeye çalışılmaktadır. Örneğin AB’nin enerji politikasının en önemli
bileşeni; sürdürülebilir bir enerji politikası için iklim değişikliği ile mücadeledir. Bu amaçla Avrupa Komisyonu
tarafından hazırlanan ve Mart 2007 tarihinde onaylanan Enerji ve İklim Değişikliği Paketi ile 2020’ye kadar
gerçekleştirilmesi öngörülen üç önemli hedef ortaya konmuştur. Bunlar; 1) Sera gazı emisyonlarının 2020 yılına
kadar 1990 yılına oranla en az %20 azaltılması, 2) Enerji arzında yenilenebilir enerji payının 2020 yılına kadar
%20’ye çıkarılması ve ulaşımda biyoyakıt kullanım oranının en az %10’a ulaşması, 3) Birincil enerji tüketiminde
2020 yılına kadar %20 tasarruf sağlanmasıdır (URL-3, 2017). Ayrıca ABD, yeşil enerjiler için 112 milyar dolar
ayırarak, 2025 yılana kadar elektrik enerjisinin %25’ini yenilenebilir enerjiler ile karşılanmasına karar vermiştir.
Çin yeşil teknoloji için 20 milyar dolar, Avrupa yenilenebilir enerjilere 6 milyar Euro bütçe ayırmıştır (Meck,
2009; Saraçoğlu, 2010).
Ülkemizde de artan nüfusa paralel olarak, yıllık enerji ihtiyacı ve kullanımı artmakta ve buna bağlı olarak da
atmosfere daha fazla CO2 gazı salınmaktadır. Bu durumda iklim değişikliği ve küresel ısınma ile mücadelede
fosil yakıta dayalı enerji kullanımı ve yatırımlar yerine, yenilenebilir enerji kaynaklarının harekete geçirilmesi ve
bu tür enerji kullanımının desteklenmesi çok önemli olmaktadır.
Nitekim ülkemizde yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik enerjisi üretimi amaçlı kullanımına ilişkin
2005 tarihli ve 5346 sayılı Kanun vardır. Bu kanun; yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik enerjisi üretimi
amaçlı kullanımının yaygınlaştırılması, bu kaynakların güvenilir, ekonomik ve kaliteli biçimde ekonomiye
kazandırılması, kaynak çeşitliliğinin artırılması, sera gazı emisyonlarının azaltılması, atıkların değerlendirilmesi,
çevrenin korunması ve bu amaçların gerçekleştirilmesinde ihtiyaç duyulan imalat sektörünün geliştirilmesi
amacıyla hazırlanmıştır. Kanunun kapsamı ise; yenilenebilir enerji kaynak alanlarının korunması, bu
kaynaklardan elde edilen elektrik enerjisinin belgelendirilmesi ve bu kaynakların kullanımına ilişkin usul ve
esaslardan oluşmaktadır (RG, 2005).
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2. DOĞAL KAYNAKLAR VE ENERJI ÜRETIMI
Bilindiği gibi insanların enerji ihtiyaçları doğal kaynaklardan karşılanmaktadır. Doğal kaynak denildiğinde
insan müdahalesi olmadan doğada kendiliğinden oluşan kaynaklar anlaşılmaktadır. Dünya üzerindeki doğal
kaynakları iki genel sınıfta toplamak mümkündür (Balcı, 1978; Özhan, 2004); 1) Tükenmeyen kaynaklar (güneş
enerjisi, rüzgar, okyanuslar), 2) Tükenebilen kaynaklar. Tükenebilen kaynaklarda; a) Yenilenemeyen kaynaklar
(demir, kömür, doğalgaz, petrol ve diğer mineral kaynaklar), b) Yenilenebilen kaynaklar (ormanlar, otlaklar,
topraklar, su kaynakları, yaban hayvanları, balıklar vb.) şeklinde iki alt gruba ayrılmaktadır. Yenilenebilen
kaynaklardan üretilen enerjiye de yenilenebilir enerji adı verilmektedir.
2015 yılı verileri itibariyle petrol dünya enerji talebinin %32,8’ini, doğalgaz %24,2’sini, kömür %29’unu, hidrolik
%6,8’sını, nükleer %4,5’ini, yenilenebilir kaynaklar ise %2,7’sini karşılamaktadır (TP, 2016). Buna göre küresel
birinci enerji üretiminin %86’sı petrol, doğalgaz ve kömür gibi fosil kaynakların kullanımı ile sağlanmaktadır.
Petrol özellikle ulaştırma sektörünün temel enerji kaynağı olup, dünya birincil enerji kaynağı olarak en büyük paya
sahiptir. Petrolü takip eden doğalgaz ve kömür ise büyük ölçüde elektrik enerjisi üretiminde kullanılmaktadır.
Dünyada 2014 yılı itibariyle bölgelere göre petrol ve doğalgaz rezervleri ise Tablo 1’de verilmiştir. Buna göre
1.700 milyar varil petrol ve 187,1 trilyon m3 doğalgaz rezervi bulunmakta ve en çok petrol ve doğalgaz rezervi
de Ortadoğu bölgesinde olduğu görülmektedir.
Tablo 1. 2014 yılı itibariyle dünya petrol ve doğalgaz rezervleri (TP, 2016).

Bölge
Kuzey Amerika
Orta ve Güney
Amerika
Avrupa ve Avrasya
Ortadoğu
Afrika
Asya Pasifik
Toplam

Petrol Rezervi
Miktarı (Milyar
Ömrü
Varil)
(Yıl)
232
34

Doğalgaz Rezervi
Miktarı
Ömrü
(Trilyon m3)
(Yıl)
12,1
13

330

119

7,7

44

155
811
129
43

25
78
43
14

58,0
79,8
14,2
15,3

58
133
70
29

1700

313

187,1

347

Türkiye’de 2013 yılı sonu itibariyle kullanılan enerji miktarının kaynaklar itibariyle dağılımına bakıldığında;
en fazla (%43,8) doğalgazın kullanıldığı, bunu kömür (%25,4) ve hidrolik enerjisinin (%25,4) izlediği
anlaşılmaktadır (Tablo 2).
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Tablo 2. 2013 yılı sonu itibariyle Türkiye’de kaynak
bazında enerji tüketim oranları (ABB, 2014).

Enerji Kaynağı
Doğalgaz
Kömür
Hidrolik
Rüzgar
Fueloil
Jeotermal
Diğer
Toplam

Oranı (%)
43,8
25,4
25,4
3,2
1,3
0,5
0,4
100

Yine Türkiye’de 2016 yılı sonu itibariyle enerji kaynaklarına göre elektrik enerjisi üretim miktarları ve oranları ise
Tablo 3’de verilmiştir. Buna göre 2016 yılında başta doğalgaz olmak üzere çeşitli enerji kaynakları kullanılarak,
toplam 273 387 560 798 kWh elektrik enerjisi üretilmiştir. Bu üretim için en fazla doğalgaz (%32,1), hidrolik
(%24,6) ve kömür (%19,7) enerji kaynakları kullanılmıştır.
Tablo 3. 2016 yılı sonu itibariyle
Türkiye’de elektrik enerjisi üretimi
ve kaynaklara dağılımı (URL-4,
2017)

Enerji Kaynağı
Doğalgaz
Hidrolik
Taşkömürü + İthal Kömür
Linyit
Jeotermal + Rüzgar + Güneş
Yenilenebilir + Atık
Sıvı Yakıtlar
Toplam

Üretim Miktarı (kWh)
87 797 441 063
67 273 973 436
53 777 704 022
38 460 314 490
21 246 205 350
2 179 008 017
2 652 914 420
273 387 560 798

Oranı (%)
32,1
24,6
19,7
14,0
7,8
0,8
1,0
100,0

Bu bilgilerden de anlaşılmaktadır ki, dünyada ve ülkemizde tükenebilir doğal kaynakların sınırlı miktarda
olmasından dolayı, bu enerji kaynaklarının, yenilenebilir enerji kaynaklarıyla desteklenmesi gerekmektedir.
Yenilenebilir enerji kaynaklarının başında ise ormanlar ve kültürel odunsu biyokütle üretimi gelmektedir.
İnsanoğlu var olduğu sürece enerjiye olan ihtiyacı da var olacağından, diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de
yenilenebilir kültürel odunsu bitkiler ile enerji üretimini gündeme getirilmesi gerekmektedir.

3. ENERJI KAYNAKLARININ PLANLANMASI
Planlama; temelde bir karar verme sürecidir. Yani kıt kaynakların etkin biçimde kullanılarak belirli hedeflere
ulaşmak üzere önceden belirlenmiş eylem akışını ortaya koyma sürecidir (Geray, 1986; Daşdemir, 2012).
Planlamanın geleceği isabetli ve açık bir şekilde görme, uzun süreli kararlar alabilme, en az harcama ile amaca
ulaşma, rasyonel ve ekonomik davranma gibi pek çok yararı bulunmaktadır (Daşdemir, 2012). Bu nedenle
hemen her ülkede ve dünya genelinde sınırlı kaynakları kullanarak en yüksek refah seviyesine ulaşmak için,
planlar yapılmakta ve planlı hareket edilmektedir. Şüphesiz hem bugünkü toplumun ve hem de gelecek
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nesillerin ekonomik kalkınması ve büyümesi için stratejik öneme sahip doğal ve yenilebilir nitelikteki enerji
kaynaklarının kullanımı söz konusu olunca, planlama daha da önem arz etmektedir. O nedenle tükenmeyen ve
tükenebilen (yenilemeyen, yenilenebilen) enerji kaynaklarının hem bugünkü nesillerin hem de gelecek nesillerin
enerjiye olan ihtiyacını optimal ve sürdürülebilir bir şekilde karşılamak amacıyla, koruma-kullanma dengesi
içinde maksimum toplumsal faydayı esas alan uzun vadeli planlarla planlanması ve bu planların uygulanması
gerekmektedir. Keza bu tür planlamaların ülkelerin makroekonomik yapısında ve ulusal kalkınma planlarında
da yer alması gerekmektedir.

4. KÜLTÜREL ODUNSU BIYOKÜTLE ÜRETIMININ
ESASLARI
Biyokütle, tüm canlı varlıklardan elde edilen materyal olarak adlandırılmaktadır. Kültürel odunsu biyokütle
ise insan emeğiyle yetiştirilen, kısa idare süreli, sadece odun hammaddesi üretmek amacıyla yetiştirilen, sürgün
verme özelliğine sahip hızlı gelişen odunsu bitki türlerinden elde edilen materyaldir.
Kültürel odunsu biyokütle üretimi, sadece insan emeği sonucunda ve genellikle emek-yoğun çalışma ile
yapılmaktadır. Yani doğal ormanlardan yapılan üretimler, bu çalışmanın kapsamı dışındadır. Buradaki asıl amaç
kültürel odunsu biyokütlenin üretilmesi ve bu biyokütleden enerji elde edilmesidir. Bunun için kavak, söğüt,
kızılağaç, akçaağaç, akasya, okaliptüs gibi hızlı büyüyen ağaç türleriyle plantasyonlar kurulur. Bu kapsamda
yapılan çalışmalar üç ana başlık altında toplanmaktadır;
• Arazide yapılan ilk çalışmalar,
• Üretim esnasında yapılan işlemler,
• Üretim sonunda yapılan çalışmalar.
Kültürel odunsu biyokütle üretiminde yapılan çalışmalar aşağıdaki gibi ayrıntılı olarak incelenmiştir (SennerbyForsse, 1986; Saraçoğlu, 2010; Ersoy, 2015);
1) Arazide yapılan ilk çalışmalar: Kültürel plantasyonlarda, arazide yapılan ilk çalışmalar başarının anahtarı
durumundadır. Bunlar genel olarak yetişme ortamı etüdü, toprak analizi, yetiştirme ortamının hazırlanması,
dikilecek çeliklerin veya fidanların temini ve dikim vb. çalışmalardır. Bu amaçla öncelikle arazinin yetenek
sınıfının belirlenmesi ve toprak özellikleri hakkında genel bir değerlendirme yapılması gerekmektedir. Arazi
yetenek sınıflamasının yapılabilmesi için arazinin tuzluluk, taşlılık, iklim, eğim, rakım, erozyon, yüzeysel akış vb.
özellikleri belirlenir. Toprak özellikleriyle ilgili olarak da; geçirgenlik, kullanılabilir su tutma kapasitesi, derinlik,
tekstür, besin maddeleri kapasitesi vb. belirlenir.
Ön etüt çalışmaları sonunda plantasyon kurmaya karar verilen arazinin yetişme ortamı kabiliyetine ve toprak
özelliklerine göre kullanılacak ağaç türü ve klonlar tespit edilir. Bu amaçla kullanılacak ağaç türlerinin;
yetişme ortamı koşullarına uyum sağlaması, böcek ve mantar zararlarına karşı dayanıklı olması, gençlikte
hızlı büyümesi, vejetatif olarak hızlı büyüme yeteneğinde olması, hasattan sonra tekrar sürgün vererek kolayca
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yeniden üretim sağlaması gibi özelliklere sahip olması gerekmektedir. Ilıman iklim kuşağında bulunan ülkelerde
yapılan plantasyonlarda genellikle kavak, söğüt, kızılağaç, kestane, dişbudak, akçaağaç ve okaliptüs gibi türler
kullanılmaktadır. Başta Finlandiya, İsveç, İrlanda, Almanya, Belçika, ABD ve Kanada olmak üzere dünyada pek
çok ülkede kültürel odunsu biyokütle üretimi amacıyla geliştirilmiş çeşitli Enerji Plantasyon Programları vardır
(Saraçoğlu, 2010).
2) Üretim esnasında yapılan işlemler: Bunlar bakım adı altında, sulama, gübreleme, yabancı otlarla mücadele,
koruma ve diğer zararlılarla mücadele şeklinde verilebilir.
3) Üretim sonunda yapılan çalışmalar: Bunlar ürün miktarının belirlenmesi, hasat ve ürünlerin enerjiye
dönüştürülmesi çalışmalarıdır.

5. KÜLTÜREL ODUNSU BIYOKÜTLEDEN ENERJI
ÜRETIMI VE EKONOMISI
Kısa idare süreli olarak tesis edilen sahalarda üretilen biyokütlelerden, özel imal edilmiş keser-yongalar makinalar
yardımıyla veya manuel olarak hasat yapılarak, hektardan 30-60 ton kuru ağırlıkta biyokütle elde edilmektedir.
Bu biyokütleler pelet veya parçalanmış yonga olarak, birleşik biyokütle ısı ve güç santrallerinde yakılması
sonucunda elektrik ve ısı enerjisine dönüşmektedir. Elde edilen elektrik enerjisi de Enerji Bakanlığının genel
elektrik nakil şebekelerine bağlanmak suretiyle elektrik satışı gerçekleşmektedir.
Pelet, odun veya odun artıklarının kurutulup, öğütülerek talaş haline getirildikten sonra yüksek basınçla
sıkıştırılmasıyla elde edilen 6-10 mm çapında 10- 30 mm boyunda yanıcı materyaldir. Geleneksel pelet üretim
teknolojisinin aşamaları; 1) Odunun yongalanması-parçalanması, 2) Hammaddenin depolanması ve ön işlem,
3) Hammaddenin kurutulması, 4) Hammaddenin öğütülmesi, 5) Sıkıştırma ve pelet üretim işlemi, 6) Peletin
soğutulması, 7) Paketleme, 8) Peletin depolanması şeklinde olmaktadır (Şekil 1).
Odun peleti yaklaşık %7-12 arasında nem içerir. Nem oranı az olduğu için kalorisi yakacak oduna göre daha
yüksektir. Peletlerin ortalama çıkış sıcaklığı, yüksek basınç nedeniyle 100-120 0C arasında değişmektedir. Peletin
yakıt olarak evlerde modern pelet sobalarında yakacak olarak kullanılması, doğalgaz ve fueloil den daha fazla
kullanım konforu sağlamaktadır. Doğalgaz ve fueloil tutuşma, patlama, çevreyi ve toprağı kirletme atmosfere
yoğun oranda CO2, SO2 ve NOX’ler salmasına kıyasla odun peletlerinde bu olumsuzluklar çok az ya da yok
denecek kadar azdır. Dolayısıyla çevre ve insan sağlığı emniyet altına alınmaktadır. Pelet kullanımında yakıt
tamamen yandığı için enerji kaybı da yaşanmamaktadır (Saracoğlu, 2010, 2016). Peletlerin birleşik biyokütle ısı
ve güç santrallerinde yakılması sonucunda elektrik ve ısı enerjisi elde edilmektedir (Şekil 2 ve 3).
Birleşik ısı-güç üretimi yani kojenerasyon; herhangi bir yakıttan elektrik ve ısının aynı anda üretilmesidir.
Katı, sıvı, gaz gibi yakıt kaynağından yüksek verimli elektrik ve ısı enerjisinin birlikte üretimidir. Buhar türbini
vasıtasıyla elektrik üretiminin yapıldığı bu sistemlerde, buhar kazanlarında yakıt olarak biyokütle kullanılır.
Kazanda üretilen kızgın buhar, buhar türbinine gönderilir. Buhar türbini çıkışında hem elektrik hem de süreçte
kullanılabilecek düşük basınçlı buhar elde edilir (Şekil 4) (MİMSAN Grup, 2016).
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Şekil 1. Pelet
üretiminin aşamaları.

a)

b)

a) Biyokütlenin
yongalanması
(URL-5, 2017)
b) Sıkıştırma ve pelet
üretimi 		
(URL-6, 2017)
c) Biyokütlenin pelet
haline getirilmesi
aşamaları (OGM,
2009)
Şekil 2. Odun peleti.

c)

2.

3.

Şekil 3. Birleşik ısı
ve güç biyokütle
santrali (MİMSAN
Grup, 2016).
Şekil 4. Birleşik
ısı ve güç üretimi
(MİMSAN Grup,
2016).

Enerji üretmede pelet, fueloil, doğalgaz ve elektrikle ısıtma sonucu atmosfere salınan CO2 emisyon miktarları;
peletde 68 kg/MWh, doğalgazda 228 kg/MWh, fueloilde 342 kg/MWh ve elektrikte 681 kg/MWh’tir. Yani,
1 MWh enerji üretmede pelete kıyasla doğalgaz 3 katı, fueloil 5 katı ve elektrik 10 katı daha fazla atmosfere
CO2 salmaktadır (Schütte, 2006; Saraçoğlu, 2010; 2016). Bu değerler dikkate alındığında, peletle enerji üretme
ve pelet kullanımı, ülkemizin karbon kotasına büyük katkı sağlayabilecektir.
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Almanya uyguladığı yenilenebilir Enerji Yasası ile 2022 yılına kadar 22 nükleer santralini kapatmayı ve 2050
yılında enerji gereksiniminin %80-100’ünü yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlamayı hedeflemiştir. 2015
yılı sonunda güneş enerjisi kurulu gücü 43.000 MW (dünya birincisi), rüzgar enerjisi kurulu gücü 45.000 MW,
biyoelektrik enerjisi kurulu gücü 8.800 MW, hidro elektrik kurulu gücü 5.600 MW, odun peleti üretimi kurulu
gücü 3,5 milyon ton/yıl, odun peleti üretimi 2 milyon ton, biyoetanol üretimi 1 milyar litre/yıl ve biyodizel
üretimi 3,8 milyar litre/yıl kapasitesine ulaşmıştır (Saraçoğlu, 2016).
Türkiye’nin 2016 yılı sonu itibariyle enerji kaynaklarına bağlı olarak toplam kurulu elektrik üretim gücü
78.497,4 MW’tır. Bunun %34’ü hidrolik, %28,2’si doğalgaz+LNG ve %12,5’i taşkömürü + linyit + asfaltit
kökenli enerji kaynaklarından elde edilmektedir (Tablo 4).
Tablo 4. Türkiye’nin elektrik
enerjisi kurulu gücü ve
üretiminin kaynaklara dağılımı
(EMO, 2017).

Enerji Kaynağı
Kurulu Güç Miktarı (MW)
Hidrolik (baraj + akarsu)
26.681,1
Doğalgaz + LNG
22.156,1
Taşkömürü + Linyit +
9.842,4
Asfaltit
İthal Kömür
7.473,9
Rüzgar
5.751,3
Çok Yakıtlılar
4.021,1
Güneş
832,5
Jeotermal
820,9
Yenilen + Atık + Diğer
549,5
Fueloil + Nafta + Motorin
368,7
Toplam
78.497,4

Oran (%)
34,0
28,2
12,5
9,5
7,3
5,1
1,1
1,0
0,7
0,5
100

Enerji Piyasası Denetleme Kurumu veri tabanı bilgilerine göre, ülkemizde biyokütle ile enerji üreten ve Enerji
Bakanlığı ile enerji satış sözleşmesi yapan 72 tesis bulunmakta ve bunların toplam elektrik üretim kapasitesi
(kurulu gücü/saat) 371,54 MWh’tır. Üretim kaynakları içindeki oranı ‰4,7’dir. Bu tesislerin hammadde kaynağı;
çöp, hayvansal atık, bitkisel ve hayvansal atık, lastik atığı, tarımsal ve hayvansal atıklardır. Bu tesislerden sadece
bir tanesi Balıkesir’de bulunan Mutlular Enerji Tesisi odunsu biyokütle “orman atığı” ile üretim yapmakta
olup, kurulu gücü 30 MWh’tır. Lisanslı yıllık üretim miktarı ise 210.000 MWh olmaktadır (EPDK, 2017).
Ülkemizde 72 tesisin dışında, odunsu biyokütle ile enerji üreten tesise bir örnek oluşturması açısından birleşik
ısı ve güç santralleri üreten MİMSAN Grubunun, Zonguldak-Çaycuma’da OYKA Kağıt Ambalaj Fabrikasına
kurduğu ve kurulu gücü 4 MWe olan birleşik ısı ve güç biyokütle enerji santralinin 2016 yılı kayıtları esas
alınarak fizibilite analizi aşağıdaki gibi yapılmıştır (Tablo 5).
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Tablo 5. Birleşik ısı ve güç biyokütle enerji santrali yatırım fizibilitesi (MİMSAN Grup, 2016).
KABULLER VE HESAPLAR
Elektrik satış fiyatı
Günlük çalışma saati
KABULLER
Aylık çalışılan gün sayısı
Yıllık çalışılan ay sayısı
Yıllık çalışma saati
Kazan kapasitesi
Kapasite faktörü
Kullanılan buhar miktarı
Buhar basıncı
KAZAN
Buhar Türü
Buhar entalpisi-Besi suyu sıcaklığı 102 0C
Toplam buhar entalpisi
Kazan verimi
Cinsi- temin yeri
Alt ısıl değeri
YAKIT
Kül oranı
Yanabilir kükürt oranı
Fabrika teslim fiyatı
İŞLETME MALİYETLERİ
Yakıt sarfiyatı
Yıllık yakıt tüketimi
Personel sayısı
Personel aylık gideri
Yıllık personel gideri
Devreye alma süresi
Brülör kapasitesi
Brülör tüketimi
Yakıt tüketimi- her devreye alışta
İŞLETME
Motorin fiyatı
MALİYETLERİ
Devreye alma sayısı
Yıllık devreye alma motorin maliyeti
Yıllık loeder çalışma süresi (yükleme süresi:
ton/dk)
Loader yakıt tüketimi
Yıllık loader (yakıt yükleme) motorin
maliyeti
Demineralize su kaybı- %90 kondens
dönüşü
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Kojenerasyon Sistemi
418 TL/MWh
24 h
26,1 gün
12 ay
7.517 h
23,0 t/h
%90
20,7 t/h
60 barg
Kızgın buhar 4800 C
704 kcal/kg
14.572.800 kcal/h
%86
Ay çiçeği ve mısır sapı
3.200 kcal/kg
%8
%0
100 TL/ton
5.295 kg/h
39.804 ton
16 kişi
3.000 TL
576.000 TL
20,0 dk
1.000.000 kcal/h
108,9 kg/h
44,3 lt
3,9 TL/lt
36 adet
6.217 TL
663 h
20 lt/h
51.745 TL
2,6 m3/ h
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Su birim maliyeti
1,5 TL/m3
Yıllık demineralizasyon su maliyeti
29.316 TL
Ham su kaybı %2 kayıp miktarı
12,0 m3/h
Su birim maliyeti
0,5 TL/m3
Yıllık soğutma kulesi su maliyeti
45.101 TL
Yıllık kül miktarı
3184 ton
Kül atma birim fiyatı
15 TL/ton
Yıllık kül atma maliyeti
47.765 TL
İŞLETME
Yatak külü temin maliyeti
50.000 TL
MALİYETLERİ Yıllık demineralizasyon ünitesi bakım
10.000 TL
maliyeti
Yıllık kazan bakım-onarım maliyeti
80.000 TL
Yıllık türbin-jeneretör bakım onarım
80.000 TL
maliyeti
Sistem kullanım maliyeti
479.772 TL
Yıllık işletme maliyeti
1.455.915 TL
Yıllık yakıt maliyeti
3.980.408 TL
Yıllık toplam işletme ve yakıt maliyeti
5.436.322 TL
YATIRIM MALİYETİ VE AMORTİ SÜRELERİ
Türbin- jeneratör ve kondenser, yakıt hazırlama sistemi, soğutma kulesi,
su demineralizasyon sistemi, kazan ve türbin dairelerinin tüm inşaat,
betonarme ve çelik konstriksiyon işleri, yakıt hazırlama ve yakıt stok
YATIRIM
sahası inşaat işleri, elektrafikasyon işleri (üretilen elektriğin şebekeye
MALİYETİ
bağlanabilmesi için yüksek gerilim üniteleri ve şalt sahasının tanzimi)
Toplam yatırım maliyeti
22.921.500 TL
Saatlik elektrik satış miktarı
4 MWe
Yıllık elektrik üretim miktarı
30.067 MWh
Yıllık elektrik satış geliri
12.568.090 TL
Yıllık işletme ve yakıt maliyeti
5.436.322 TL
AMORTİSMAN
Yıllık kâr
7.131.768 TL
Toplam yatırım maliyeti
22.921.500 TL
Amorti süresi
38,6 Ay
Sistemin kazandırdığı 5 yıllık kâr
35.658.836 TL

Tablo 5’e göre birleşik ısı ve güç biyokütle enerji santralinin toplam yatırım maliyeti 22.921.500 TL’dir.
Bu santralden yılda 30.067 MWh elektrik enerjisi üretilerek (biyokütleye dayalı üretim tesisi için devletçe
uygulanan fiyat 13,3 ABD$ cent/kwh) 12.568.090 TL gelir elde edilmektedir. Yıllık işletme ve yakıt maliyeti
5.436.322 TL olup, yıllık kâr miktarı 7.131.768 TL’dir (12.568.090 - 5.436.322). Yatırımın geri ödeme süresi
3,2 yıldır (38,6 ay). Her yıl aynı miktarda net gelir (yıllık kâr) elde edileceği varsayımı altında yatırımın Basit
Kârlılık Oranı (BKO);
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BKO = Yıllık Net Kâr (P) /Yatırım Tutarı (I) formülüne (Daşdemir, 2012) göre; 7.131.768 TL/22.921.500=
0,31 veya %31 olarak bulunmuştur.
Diğer yandan İç Kârlılık Oranı (İKO veya --> İr); projenin ömrü boyunca sağlayacağı gelirinin bugünkü
değerini, giderlerin bugünkü değerine eşitleyen faiz oranıdır. Yani NBD’yi sıfıra eşitleyen iskonto oranı olup;
İKO --> İr --> 0 =

n

Gt − M t

∑ (1+ i )
t=0

t

formülüne (Daşdemir, 2012) göre hesaplanmıştır.

r

Burada; Gt: t yılındaki nakit girişlerini (gelirleri ve faydaları), Mt: t yılındaki nakit çıkışlarını (giderleri veya
masrafları), İ: iskonto oranını ve n: proje ömrünü göstermektedir.
Başlangıçtaki yatırım tutarı ve proje ömrü boyunca elde edilecek yıllık net gelirler yukardaki formülü esas
alan Excel programı yardımıyla hesaplanmış ve buna göre ilk 5 yıllık proje süre için İKO=%9, 10 yıllık proje
süre için İKO=%28 bulunmuş ve 16 yıllık proje süre için İKO=%31 olarak maksimum değerine ulaşmıştır.
Dolayısıyla böyle bir tesisin İKO açısından en az 16 yıl süreyle çalışmasının ekonomik olduğu sonucuna
varılmaktadır. Keza söz konusu birleşik ısı ve güç biyokütle enerji santralinin sağladığı yıllık istihdam miktarı
ise 5.760 adam-gün (16 kişi x 12 ay x 30 gün) olarak saptanmıştır.

6. SONUÇLAR VE ÖNERILER
Kültürel odunsu biyokütle üretiminde amaç; petrol bağımlılığının azaltılması için yeni ve alternatif enerji
kaynaklarının ön plana çıkarılmasıdır. Hammadde ve enerji kaynaklarının kısıtlı olmasına karşın, hammadde
ve enerji gereksiniminin sürekli ve hızlı biçimde artış göstermesi, insanlığı geleneksel olmayan yeni enerji
kaynakları bulmaya zorlamaktadır. Dolayısıyla yenilenmeyen fosil yakıtlarının tükenmesi, yeni ve özellikle
yenilenebilir nitelikte enerji kaynaklarının bulunmasını zorunlu kılmaktadır.
Yenilenebilir enerji kaynakları; sürdürülebilir enerji gelişiminin sağlanması ve çevresel hava kirliliğinin
azaltılmasında da etkin olmaktadır. İnsanoğlunun enerjiye olan ihtiyacı sonsuza dek süreceğinden, yenilenebilir
enerji kaynakların başında gelen ormanlardan ve kültürel odunsu biyokütleden enerji üretimi de önemlidir.
Bunun için yeni kültür alanlarında kısa idare süreli, hızlı gelişen ve sadece odun üretmek için işletilen, sürgün
verme özelliğine sahip ağaç türlerinden biyokütle üretimi yapılması ve üretilen biyokütlenin birleşik ısı ve güç
santrallerinde yakılarak enerji üretilmesi gerekmektedir.
Birleşik ısı ve güç biyokütle santrallerine hammadde temini için sabit plantasyon alanlarının kurulması ve
yaygınlaştırılması gerekmektedir. Devlet ormanlarından yapılan üretim sonucunda ormanda kalan atık
materyal, ağaçlandırma alanlarındaki diri örtü temizliği esnasında çıkan atıklar ile benzer ürünler de bu
tesislerde kullanılabilmektedir. Ayrıca kırsal bölgede yaşayan halkın tarla ve dere kenarlarında yetiştirdikleri
odunsu bitkiler ile diğer organik tarım atıklarının bu tesislerde değerlendirilmesi sağlanmalıdır.
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Birleşik ısı ve güç biyokütle tesisleri hem ısıtma hem de aydınlatma amaçlı kurulduğu için, herhangi bir kampüs,
site veya bir yerleşim birimine hizmet etmesi amaçlanmalıdır. Bu tesisin hammaddesi ise en yakın mesafedeki
potansiyel biyokütle üretim alanlarından ekonomik bir biçimde temin edilmelidir.
Birleşik ısı ve güç tesislerinde kültürel biyokütle materyalinin yakılması sürecinde çevreye petrol ve kömüre
kıyasla çok daha az SO2, NO2 ve CO2 emisyonu verildiği için, biyokütle çevre dostu bir enerji kaynağıdır.
Yanma sonucu oluşan enerji ya elektrik enerjisi ya da ısı enerjisi olarak kullanılmaktadır. Böylece bir taraftan
temiz ve ekonomik enerji üretimi sağlanırken, diğer yandan petrol ve doğalgaz ithalatı da azalmaktadır. Ayrıca
yenilenebilir enerji kaynakları; sürdürülebilir enerji gelişiminin sağlanmasına, hava kirliliğinin azaltılmasına,
küresel ısınmanın ve iklim değişimlerinin önlenmesine, çevrenin ve doğal kaynakların korunmasına, insan
sağlığına, ekonomik büyümeye, kırsal kalkınmaya ve istihdama da olumlu etki yapmaktadır.
Ülkemizin coğrafi konumu ve Akdeniz iklim kuşağında olması nedeniyle yenilenebilir enerji kaynakları
bakımından zengin bir potansiyele sahiptir. Bu potansiyel sınırlı miktarda olan fosil kökenli yakıtların aşırı
derecede kullanımını gerektirmemektedir. Başta Finlandiya, İsveç, İrlanda, Almanya, Belçika, ABD ve Kanada
olmak üzere dünyada pek çok ülkede kültürel odunsu biyokütle üretimi hızla gelişmektedir. Dolayısıyla enerji
bakımından dışa bağımlı olan ülkemizde de kültürel odunsu biyokütle üretiminin acilen gündeme getirilip,
enerji üretimine başlanması gerekmektedir. Ülkemiz yenilenebilir enerji kaynakları ile enerji üretebilecek teknik
bilgiye ve güce sahiptir.
Yenilenebilir enerji; temiz enerji, tarım, sulama, yerleşim ve sanayi alanlarının seçimi, sosyal ve siyasal gibi
konuları da yakından ilgilendirmektedir. Fosil kökenli yakıtları olabildiğince az kullanarak hem ülke
ekonomisine hem de sonraki nesillere temiz ve yaşanabilir bir çevre bırakılmış olunur. Bu nedenle toplumdaki
her kesimin, aklın ve bilimin ışığında insanın doğayla uyum içinde yaşayabileceği bir geleceğin kurulması için
çalışması gerekmektedir.
Sonuç olarak kültürel odunsu biyokütle ile enerji üretiminin; temiz ve ekonomik enerji üretme, tükenebilen
fosil kökenli, kömür, petrol ve doğalgaz gibi yakıtlara bağımlılığı ve ithalatını azaltma, sera gazı emisyonlarını
azaltma, küresel ısınma ve iklim değişikliğini yavaşlatma, toprak koruma, su, enerji ve besin üretimini güvence
altına alma, iş olanağı sağlama, çevreyi ve doğal kaynakları koruma, katma değer yaratmaya, insan sağlığına,
ekonomik büyümeye, kırsal kalkınmaya ve istihdama da olumlu etki yapma, devlete ekonomik ve siyasal
avantajlar sağlaması gibi pek çok faydası vardır.
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ÖZET
Orman Genel Müdürlüğü ülke yüz ölçümünün %27’6sını oluşturan 21,7 milyon hektar orman alanında ürün
ve hizmet üretmektedir. Ülkemizde Kayın (Fagus orientalis Lipsky.) 17 Orman Bölge Müdürlüğü orman
alanlarında saf ve karışık meşçereler oluşturmaktadır. Ülkemizde kayının yayılış gösterdiği orman alanlarının
büyüklüğü açısından; Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü’nün ikinci sırada yer alması, endüstriyel odun
hammaddesi üretiminin yaklaşık %70’ni kayın odun hammaddesi üretiminden sağlaması, kayın ile ilgili üretim
ve pazarlama süreçlerine ilişkin irdelemeler için Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğüne odaklanmayı gerekli
kılmıştır.
Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü’nü oluşturan 9 orman işletme müdürlüğü arasında; Yenice Orman
İşletme Müdürlüğünün, orman alanları varlığı açısından %14.1’lik payla ikinci sırada olması, ağaç serveti
varlığı bakımından diğer orman işletme müdürlüklerinin 2 katı bir ağaç serveti varlığına sahip olması, bölge
müdürlüğünün yıllık endüstriyel odun hammaddesi üretiminin %20’sini üreterek ilk sırada bulunması, Yenice
Orman İşletme Müdürlüğü’nün yıllık endüstriyel odun hammaddesi üretiminin yaklaşık %55-60’nın kayın
odun hammaddesi üretimiyle sağlaması vb. gibi nedenler Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü içerisinden
Yenice Orman Bölge Müdürlüğü’nün örnek olarak seçilmesini sağlayan başlıca nedenlerini oluşturmuştur.
Yukarıda belirtilen nedenlerle Yenice Orman İşletme Müdürlüğü kapsamında; kayın üretiminin ve
pazarlanmasının planlanmasına yönelik irdelemeler önem kazanmaktadır. Üretilen ürünlerin sorunsuz bir
şekilde pazarlanabilmesi, pazarlama sürecinin iyi planlanması ile olanaklı olabilecektir. Oysa Orman İşletme
Müdürlüklerinde süreç tersine çalışmaktadır. Üretim önce planlanarak gerçekleştirilmektedir. Elde edilen
ürünün pazarlanması daha sonra ortaya çıkmakta ve sonraki aşamada pazarlama süreci planlanmaktadır.
Bu da ürünlerin pazarlanmasında sorunları da ortaya çıkarmaktadır. Çalışmanın amacı; kayın pazarlama
sürecinin analizini yaparak, pazarlamada etkili olan unsurları saptamak, üretimde yer alan orman köy kalkınma
kooperatiflerinin bu süreçlerdeki yaşadıkları sorunları saptayarak kayının üretiminin ve pazarlanmasının
planlanmasına yönelik irdelemeler yoluyla ekonomik kayıpları azaltacak yaklaşımlar üretmektir.
Çalışmada; Yenice Orman İşletme Müdürlüğü’nde 2009-2014 yılları arasında gerçekleştirilen yaklaşık 108
ihale incelenmektedir. Üretilen ürünlerin temel niteliklerinin pazarlamada ne düzeyde etkili olduğu (ürünlerin
kalitesi, vasfı, pazarlama dönemleri, satılamayan ürünlerin nitelik, nicelikleri), müşteri yapısı, yıllık ortalama
fiyatın üzerinde pazarlanan ürünlerin diğer ürünlerle aralarındaki farklılıklar vb. gibi değerlendirilerek
pazarlama süreçleri irdelenmektedir. Oluşturulan yaklaşımlarla ne düzeyde ekonomik kazançlar sağlanabileceği
tartışılmaktadır. Üretime yönelik olarak da, üretim işçiliğini gerçekleştiren orman köy kalkınma kooperatifleri
başkanları ile yarı yapılandırılmış görüşme formları yoluyla ve odak grup toplantıları yapılarak üretim sürecine
ilişkin yaşanan sorunlar saptanarak tartışılmaktadır.

Anahtar Sözcükler: Kayın ormanları, Üretim ve pazarlama, Yenice Orman İşletme Müdürlüğü
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1. GİRİŞ
Türkiye ormanlarından odun hammaddesi üretimi Orman ve Su İşler Bakanlığı’na bağlı Orman Genel
Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Orman Genel Müdürlüğü 27 Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı
243 Orman İşletme Müdürlüğü ve bu orman işletme müdürlüklerindeki 1387 Orman İşletme Şefliği ile
çalışmalarını yürütmektedir. Orman Genel Müdürlüğü ülke yüz ölçümünün %27’6sını oluşturan 21,7 milyon
hektar orman alanında ürün ve hizmet üretmektedir. Orman alanının %27’sini kızılçam (Pinus buritia Ten.),
%23.8’ini karaçam (Pinus nigra. Arnold.), %21,6’sını meşe (Querqus spp.) ve %9,0’unu da Kayın (Fagus orientalis
Lipsky.) ormanları oluşturmaktadır (Anonim, 2013). Ülkemizde Kayının yayılışı ve doğal gençleştirmesi ile
ilgili çok sayıda çalışma bulunmaktadır (Ürgenç, 1998; Tunçtaner, 2007; Özel ve ark., 2010; Şentürk, 2007;
Sugeçti, 2007; Suner, 1978, Saatçioğlu, 1954; Tosun ve ark., 2002; Ata, 1995, Atalay, 1992). Tüm bu çalışmalar
süreç içerisinde kayın ormanlarında yaşanan doğal gençleştirme çalışmalarına ışık tutmuştur. Bu bilgilerin
sağladığı olanaklar çerçevesinde kayının üretiminin planlanması sağlanabilecektir.
Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü orman alan büyüklüğü bakımından 27 Orman Bölge Müdürlüğü
içerisinde 21. sırada yer almaktadır. Ancak sahip olduğu orman alanlarının serveti oldukça yüksektir. Bu
nedenle de birim alana düşen servet varlığı bakımından 27 Orman Bölge Müdürlüğü içerisinde 6. sırada yer
bulunmaktadır (103,43 m3/ha) (Anonim, 2013).
Ülkemizde Kayın (Fagus orientalis Lipsky.) 17 orman bölge müdürlüğü orman alanlarında saf ve karışık
meşçeler oluşturmaktadır. Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü Kayının yayılış gösterdiği orman alanlarının
büyüklüğü açısından Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü’nden sonra ikinci sırada yer almaktadır. Saf kayın
meşçereleri açısından bakıldığında ise, Giresun Orman Bölge Müdürlüğünden sonra ikinci sırada gelmektedir
(Anonim, 2013). Diğer yandan, Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü 2014 yılı endüstriyel odun hammaddesi
üretiminin %73’ünü (383,2 bin m3) kayın üretiminden sağlamaktadır. Bu nedenlerle de Kayın ile ilgili üretim
ve pazarlama süreçlerine yönelik stratejiler oluşturma; bu alanların sürdürülebilir yönetimini sağlayabilmek için
Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü için önemli bir konu olmaktadır (Nocentini, 2009).
Yenice Orman İşletme Müdürlüğü, orman alan varlığı bakımından Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü
orman alanlarının %14,1’ine sahiptir ve ikinci sırada yer almaktadır. Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü
ormanlarının toplam serveti içerisinde Yenice Orman İşletme Müdürlüğü orman alanlarının serveti %21.3’lük
paya sahiptir. Bu oran, Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı diğer orman işletme müdürlüklerinin
orman alanlarının sahip olduğu servetinin yaklaşık iki katı kadardır. Diğer yandan, Yenice Orman İşletme
Müdürlüğü birim alan başına düşen servet bakımından da (282,8 m3/ha) büyük bir öneme sahiptir. Yenice
Orman İşletme Müdürlüğü’nün birim alan başına düşen serveti, Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü
ortalamasından %51,0 oranında daha yüksektir (Anonim, 2015-c).
Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü’nün yıllık endüstriyel odun hammaddesi üretiminin %20’si (176.000 m3)
Yenice Orman İşletme Müdürlüğü’nde gerçekleşmektedir. Yenice Orman İşletme Müdürlüğü yıllık endüstriyel
odun hammaddesi üretiminin %57’sini (yaklaşık 100.000 m3) kayın odun hammaddesi üretimiyle sağlamaktadır.
Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü’nün 2014 yılı endüstriyel odun hammaddesi üretiminin ise %26,1’i Yenice
Orman İşletme Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir (100 bin m3) (Anonim, 2015-c).
Yenice Orman İşletme Müdürlüğü, Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü ormanlık alanları içerisinde sahip
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olduğu orman alan varlığı, orman alanlarındaki birim alana düşen servet değerleri ve yıllık endüstriyel odun
hammaddesi üretimi içerisinde kayın odun hammaddesi üretim payının yüksek olması vb. gibi etmenler
nedeniyle, çalışma alanı olarak seçilmiştir. Bu nedenlerle Yenice Orman İşletme Müdürlüğü kapsamında kayın
üretiminin ve pazarlanmasının planlanmasına yönelik stratejiler önem kazanmaktadır. Orman ürünlerinde
üretimin pazarlanması süreçlerinin değerlendiren çeşitli çalışmalar da bulunmaktadır (Acun, 1977; Çağlar,
1989; İlter ve Ok; 2004; Juslin and Lintu, 1997; Ok, 1998).
Yörede Karaçam ve Göknar türlerinin komşu iki işletmenin pazarlamalarında fiyatı etkileyen unsurlara yönelik
çalışmalar da bulunmaktadır (Daşdemir, 2003; Daşdemir, 2004; Daşdemir, 2008). Nüfus artışı ve teknolojik
gelişmeyle birlikte hemen her ülkede orman ürünlerine yönelik talep hem miktar ve hem de çeşit olarak gittikçe
artmaktadır (Lyke-Brooks, 1995; Brooks, 1997). Artan talep, arz yetersizlikleri ve eksik rekabet koşulları fiyatların
ve işletme gelirlerinin artmasına neden olmaktadır. Orman kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi için orman
ürünü fiyatlarının oluşumu ve fiyatı etkileyen faktörlerin bilinmesine ve optimum pazarlama politikalarının
oluşturulmasına ihtiyaç vardır (Nautiyal,1988; Duerr, 1993; Palo et al., 2001). Üretilen ürünlerin sorunsuz bir
şekilde pazarlanabilmesi üretimin planlanması ile olanaklı olabilecektir. Oysa Orman İşletme Müdürlüklerinde
süreç tersine çalışmaktadır. Üretim önce planlanarak gerçekleştirilmekte sonra pazarlama planlanmaktadır. Bu da
ürünlerin pazarlanmasında sorunlar ortaya çıkarmakta ve ürünün değeri düşerek ekonomik kayıplar oluşmaktadır.
Genel olarak bir malın fiyatını; malın arz ve talep düzeyi ile özellikleri, ikame ve tamamlayıcı malların düzeyi
ve fiyatı, piyasaların yapısı ve özellikleri, tüketici gelirleri, zevkleri ve tercihleri gibi bir dizi faktörün yanı sıra
aracı kuruluşlar, rakipler (rekabet), üretim faktörlerinin sahipleri, hükümetler ve çeşitli çıkar grupları da
etkilemektedir (Mucuk, 1984; İlter-Ok, 2004; Türker, 1997; Türker ve Yazıcı, 1997). Çalışmanın amacı; kayın
pazarlama sürecinin analizini yaparak, pazarlamada etkili olan unsurları saptamak, üretimde yer alan orman köy
kalkınma kooperatiflerin bu süreçlerdeki yaşadıkları sorunları saptayarak kayının üretiminin ve pazarlanmasının
planlanmasına yönelik stratejiler geliştirerek ekonomik kayıpları azaltmaktır.

2. MATERYAL VE YÖNTEM
Çalışmada Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Yenice Orman İşletme Müdürlüğü’nün 2009-2014
yılları arasındaki toplam 108 adet açık artırmalı satış ihalesine ait veriler materyali oluşturmuştur. Bu kapsamda;
kayın tomruk satışına konu ihalelerdeki, i)Satılan ürün miktarları, ii) Ürünlerin nitelikleri (1.sınıf, 2. Sınıf, 3. Sınıf,
kısa boy, normal boy, uzun boy, ince tomruk, kalın tomruk vb.), iii)Her bir ihalede satışı gerçekleşen ürünlerin
fiyatları, iv)Yapılan satışların aylara göre dağılımı, v)Yapılan satışların yıllara göre dağılım gibi değişkenler
incelenmiştir. 2009-2014 yılları arasında gerçekleşen satışlarda en çok satış ürün olan 3. Sınıf normal boy kalın
kayın tomrukta gerçekleşmiştir. Bu nedenle; 3. Sınıf normal boy kalın kayın tomruk için gerçekleştirilen 7.285
adet parti/grup ürün açık artırmalı satış ihalesine konu olmuştur. Bu satışlara ait veriler değerlendirilmiştir.
Bu değerlendirmede satışlarda; i)Satışı yapılan ürünlerin miktarları, ii)Satışı yapılan ürünlerde oluşan fiyatlar,
iii)Satışı yapılan ürünlerin aylara göre dağılımı gibi değişkenler de incelenmiştir. Çalışmada Türkiye’de kayın
yetişen orman bölge müdürlüklerinin kayın alanları ve bu alanların nitelikleri, incelemeye Zonguldak Orman
Bölge müdürlüğü ve bağlı Yenice Orman İşletme Müdürlüğü odun hammaddesi üretim durumu ile üretilen
ürünlerin nitelik değerleri verileri materyal olarak kullanılmıştır.
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3. BULGULAR VE TARTIŞMA
3.1 Türkiye Ormanları İçerisinde Kayın (Fagus orientalis Lipsky) Ormanlarının Yeri ve
Önemi
Ülkemizde orman oluşturan ağaç türleri içerisinde; Kayın (Beech - Fagus orientalis Lipsky) orman alanları
340.403 ha’ı bozuk, 1.621.257 ha’ı normal olmak üzere toplam 1.961.66 ha alan kaplamaktadır (table 1).
Ağaç türlerinin oluşturduğu orman alanları büyüklüğü bakımından Kayın (Fagus orientalis Lipsky) ormanları,
Kızılçam (Pinus brutia Ten.), Meşe (Quercus sp,) ve Karaçam (Pinus nigra Arnold.) türlerinin oluşturduğu
orman alanlarından sonra dördüncü sırada yer almaktadır (Anonim, 2013). Asli ağaç türlerinin toplam alanları
içerisinde bozuk orman alanları oranları oldukça önemlidir. Ülkemizde en çok alana sahip kızılçam türünün
(Pinus brutia) toplam orman alanları içerisindeki bozuk orman alanlarının oranı %45,21’dir. Bu oran Meşe de
%59,13, karaçam da %45,02 ve kayın da 17,35’tir. Bir başka söyleyişle, asli ağaç türleri içerisinde verimli/normal
orman alanı oranı en yüksek türümüz kayın’dır (Anonim, 2013). Bu durum üretimin planlanması bakımından
da oldukça önemlidir.
Tablo 1: Kayın Orman
Alanlarının Orman Bölge
Müdürlüklerine Göre
Dağılımı (Ha.).
Anonim, 2015/a.
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Orman Bölge
Müdürlüğü
Adana
Amasya
Ankara
Artvin
Balıkesir
Bolu
Bursa
Giresun
İstanbul
İzmir
Kahramanmaraş
Kastamonu
Kayseri
Kütahya
Sakarya
Trabzon
Zonguldak
Toplam

Saf Kayın Alanı
2.409,30
24.303,30
378,60
16.273,90
4.502,00
9.284,20
6.758,70
35.020,00
5.011,40
0,00
8.039,40
20.260,19
5.249,50
5.050,00
13.105,33
25.710,30
29.016,71
210.372,83
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Karışık
Toplam Alan
Kayın Alanı
1.988,60
4.397,90
43.251,30
67.554,60
1.332,50
1.711,10
17.671,30
33.945,20
22.546,65
27.048,65
52.454,30
61.738,50
14.692,90
21.451,60
34.183,60
69.203,60
31.447,00
36.458,40
147,40
147,40
6.730,60
14.770,00
97.632,31
117.892,50
1.525,50
6.775,00
6.889,80
11.939,80
12.425,60
25.530,93
65.624,20
91.334,50
59.907,93
88.924,64
470.451,49
680.824,32
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3.2 Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğünde Kayın Ormanlarının Yeri ve Önemi
Türkiye’de kayın değişik coğrafi bölgelerde yetişebilmektedir. Ancak en büyük yayılışını Doğu Karadeniz
Bölgesinde yapmaktadır (Ürgenç, 1998; Tunçtaner, 2007; Özel ve ark., 2010; Şentürk, 2007; Sugeçti,
2007; Suner, 1978, Saatçioğlu, 1954). Bunu Batı Karadeniz Bölgesi izlemektedir (Tablo 1). Orman Bölge
Müdürlüklerine göre kayın’ın dağılımı incelendiğinde; saf kayın orman alanları açısından ilk sırada Zonguldak
Orman bölge Müdürlüğü yer almaktadır. Kayın‘ın Saf ve karışık toplam orman alanı açısından incelendiğinde
Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü’nden sonra ikinci sırada yer almaktadır. Çalışma için Zonguldak Orman
Bölge Müdürlüğü’nün seçimi de bu açıdan önemlidir. Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü dokuz orman
işletmesinden oluşmaktadır. Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğündeki Orman işletmelerinin verimli orman
alanları dağılımı incelendiğinde, Yenice Orman İşletme Müdürlüğü ilk sırada yer almaktadır. Genel ormanlık
alan dağılımında ise ikinci sırada yer almaktadır (Tablo 2).
Tablo 2:
Zonguldak
Orman Bölge
Müdürlüğü
Kayın Orman
Alanlarının
Dağılımı

İşletme
Müdürlüğü

BARTIN
ULUS
KARABÜK
Anonim, 2015/b.
SAFRANBOLU
YENİCE
DEVREK
DİRGİNE
EREĞLİ
ZONGULDAK
TOPLAM

Normal
(ha)
64.677,0
47.225,7
60.347,6
75.614,4
77.080,9
48.975,1
41.607,6
57.466,5
46.327,9
519.322,7

Normal
alanın toplam
alandaki payı
(%)
88,32
89,75
79,19
78,86
91,63
97,10
87,91
87,00
90,21
86,95

Bozuk
(ha)

Bozuk alanın
toplam alandaki
payı (%)

8.550,2
5.390,6
15.863,2
20.269,5
7.040,3
1.462,7
5.723,1
8.589,0
5.025,8
77.914,4

11,68
10,25
20,81
21,14
8,37
2,90
12,09
13,00
9,79
13,05

Toplam
(ha)
73.227,2
52.616,3
76.210,8
95.883,9
84.121,2
50.437,8
47.330,7
66.055,5
51.353,7
597.237,1

3.3. Yenice Orman İşletme Müdürlüğünde Kayın Ormanlarının Yeri ve Önemi
2014 yılı Yenice Orman İşletme Müdürlüğü odun hammaddesi üretimi yaklaşık olarak 271.000 m3 olarak
gerçekleşmiştir (Anonim, 2015-c). Yapılan üretimin %75,47’si yapraklı türlerden elde edilmiştir. Kayın bu
üretimde önemli yer tutmaktadır. Toplam üretimin %59,14’ünü, yapraklı türlerden elde edilen üretimin ise
%78,36’sını kayın sağlamaktadır (Anonim, 2015-c).
Yenice orman alanlarından 2014 yılında gerçekleştirilen kayın üretiminin %21,61’i biyotik ve abiyotik
zararlılardan kaynaklanmıştır. Toplam üretimin 1/5’inin çeşitli zararlıların etkisiyle gerçekleştirilmek zorunda
olunması üretimin planlanması sürecini ciddi olarak etkileyecek bir unsurdur. Geçmiş yıllara ait üretimler
içerisinde zararlılar nedeniyle gerçekleştirilen üretimlerin periyodik olarak izlenmesi gerekmektedir. Bu bir
zorunluluktur çünkü, piyasaya sunulacak ürün miktarındaki artış fiyatı da etkileyecektir. Zonguldak Orman
Bölge Müdürlüğündeki endüstriyel odun üretiminin yaklaşık %20’siniYenice Orman İşletme Müdürlüğü
sağlamaktadır.
3. OTURUM
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Tablo 3: Yenice Orman
İşletme Müdürlüğü
2009-2014 Yılları Kayın
Tomruk Sınıflarına Göre
Satış Fiyatları.
Anonim, 2015/c

ÜRÜN
SINIFLARI
1S-NB-KL
2S-KB-KL
2S-NB-KL
2S-UB-KL
3S-KB-İn
3S-KB-KL
3S-NB-İn
3S-NB-KL
3S-UB-KL
3S-NB-Dş-Vs
TOPLAM

Toplam
Üretilen
Üretimdeki
Miktarı (m3)
Pay (%)
261,77
0,08
1.061,85
0,32
22.779,90
6,89
18,63
0,01
8.447,94
2,55
28.181,54
8,52
59.542,75
18,01
209.682,35
63,41
31,10
0,01
663,83
0,20
330.671,66
100,00

Satıştan Elde
Edilen Tutarı
(TL)
112.704,24
327.606,85
8.247.196,42
6.830,91
1.255.653,27
5.128.525,06
9.331.269,30
47.728.344,08
8.757,19
155.298,72
72.302.186,04

Satıştan Elde
Edilen Birim
Fiyatı (m3/TL)
430,55
308,52
362,04
366,60
148,63
181,98
156,72
227,62
281,55
233,95
218,65

3.4 Kayında Üretimin Planlanması ve Pazarlama Stratejileri
Çalışmada 2009-2014 yıllarında gerçekleştirilen toplam 108 adet satış ihalelerinde, 12.755 adet grup ürünün
satışı yapılan kayın tomruk çeşitlerinin miktarı ile piyasa koşullarında oluşan fiyatların dağılımları irdelenmiştir.
Yenice Orman İşletme Müdürlüğü’nde 2009-2014 yılları arasındaki altı yılda yaklaşık 331 bin m3 kayın odun
hammaddesi pazarlanmıştır. Bu satış karşılığında ise toplam 72,3 milyon TL elde edilmiştir. Ortalama 1 m3
katın tomruk fiyatı yaklaşık olarak 219 m3/TL olarak gerçekleşmiştir.
Bu dönemde piyasaya sunulan kayın odun hammaddesi satışında 3. Sınıf normal boy kalın tomruk %63,41’lik
oranıyla ilk sırada yer almaktadır. Bunu %18,01 oranıyla 3. Sınıf normal boy ince tomruk izlemektedir. Üçüncü
sırada ise 2. Sınıf normal boy kalın tomruk %6,89 oranıyla yer almaktadır. İncelemenin yapıldığı dönemde (6
yıllık süreçte) piyasaya sunulan ürünler içerisinde 1. Sınıf normal boy kalın tomruğun çok çok az yer aldığı
görülmektedir (Tablo 3). Üretilen ürünlerde kalite değeri düşük ürünlerin ortaya çıkması verimli/prodüktif
kayın ormanlarından kaliteli ürün elde edilemediğini ortaya koymaktadır.
Grafik 1: Kayın Odun
Hammaddesi Satışının
Ürünün Cinslerine Göre
Değerleri (m3/TL)
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Yenice Orman İşletme Müdürlüğü verimli/koru orman alanlarının toplam ormanlık alan içerisindeki payı
%92 oranında olması ise kaliteli ürün elde edilemeyişi ile çelişmektedir. Bu durumda verimli ormanlardan
elde edilen ürünlerin kaliteleri, olması gereken niteliklerde bulunmamaktadır. Üretim süreci (kesme, taşıma
vb.) odun hammaddesinin kalite değeri üzerinde etkisi çok az olabilmektedir. Asıl etki ürünün elde edileceği
ağaçların yetiştirilmesi yani silvikültür uygulamalarındadır. Bir diğer unsur ise yetişme ortamı verimliliği yani
bonitet’tir. Ancak kötü bonitetli olup verimli orman diye bir sınıflandırma yapılması söz konusu oluyorsa bu da
amenajman planlaması açısından önemli bir sorundur.
Tüm bunlar dikkate alındığında teknik içerikli bir problem ile karşı karşıya olunduğu net olarak ortaya
çıkmaktadır. Sorunun temelinde ise kayın yetiştirme sürecini içeren silvikültürel iş ve işlemlerin, işletme amacı
(yüksek kalitede odun hammaddesi üretimi) dikkate alınarak uygulanmaması yer almaktadır. Bugüne kadar
yapılan uygulamaların tekrar gözden geçirilerek yeniden düzenlenmesi gereklidir.
2009-2014 yılları arasında piyasaya sürülen kayın odun hammaddesinin m3/TL fiyatları da ürün sınıflarına
göre önemli değişiklikler göstermektedir (Tablo3). Piyasaya sunulan 1. Sınıf normal boy kalın kayın tomruk ile
3. Sınıf normal boy kalın kayın tomruk m3 fiyatları arasında %89,15’lik bir fark bulunmaktadır. 2 Sınıf normal
boy kalın kayın tomruk ile 3. Sınıf normal boy kalın kayın tomruk m3 fiyatları arasında ise %59,0 bir fark
bulunmaktadır. Yani; 2. Sınıf ürünün m3 fiyatı 3. Sınıf ürüne göre %59 oranında daha yüksek. 1. Sınıf ürünün
fiyatı ise %89 oranında daha yüksek bulunmaktadır. Ürün cinslerinde bu denli yüksek oranda fiyat farklılıkları
üretimin çok dikkatli bir şekilde planlanmasını gerektirmektedir.
Üretimin planlaması süreci ise ürünlerin gençlik, sıklık, sırıklık çağları ile aralama bakımları süreçlerinde
yapılacak silvikültürel müdahalelere göre değişiklik göstermektedir. Kayın ormanının doğal gençleştirilmesi
işleminin başından son ürünün alındığı, hasat edildiği sürece kadar alandan elde edilecek ürün miktarı ve cinsleri
başlangıçta belirlenmiş olmalıdır. Verimli koru orman alanlarının yoğunluğu bir veri olarak dikkate alındığında
bu alanlardan da piyasa değeri yüksek kaliteli ürünler elde edilmesi beklenmektedir. Ancak, piyasaya sürülen
ürünler içerisinde genelde %63 oranında 3. Sınıf ürün olması beklenti ile çelişmektedir. Bu çelişki başlıca iki
noktadan kaynaklanabilir.
Bunlardan ilki, işletme amaçları ile silvikültürel müdahalelerin örtüşmemesidir. Yapılan müdahaleler kaliteli
sınıfta/vasıfta ürün elde edilmesini sağlayamamaktadır. Bu nedenle de en kısa sürede işletme amacına yönelik
müdahale şekillerinin tekrar gözden geçirilerek belirlenmesi gereklidir. Bu amaçla da demostratif uygulamalar
oluşturulmalıdır. Böylece hangi müdahale şekli ile ne türde bir ürün elde edilebileceği ortaya konularak daha
kaliteli ürün elde edilmesine olanak verecek uygulamalara geçilmelidir.
İkinci olarak elde edilen ürünlerin sınıflandırılması mesaha aşamalarında ürünlerin gerektiği gibi vasıflarının/
sınıflarının belirlenememiş olunmasıdır. Bu aşamada; ürün standartlarının nasıl olduğunun şablonlar halinde
açık ve net bir şekilde görseller halinde uygulamacıya sunulması iyi bir eğitim yapılması gerekmektedir. Yapılan
eğitimler sonunda da uygulamanın çok yoğun bir şekilde kontrol edilerek kayıpların azaltılması gerekmektedir.
Her iki durum için de senaryolar oluşturularak kazançların boyutları ortaya konulmalı, elde edilecek seçenek
ekonomik kazançlar dikkate alınarak hedefler oluşturulmalıdır. Gerçekleştirilecek uygulamalar ile hedeflere ne
ölçüde yaklaşıldığı test edilmelidir. Böylece kayın üretiminde daha kaliteli ürün elde etmeye yönelik silvikültürel
uygulamaların neler olacağı ve nasıl yapılacağı ile elde edilen ürünün üretiminin sınıflandırılmasının uygulama
prensip ve ilkeleri oluşturulmalıdır.
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Burada üzerinde durulması gereken önemli bir noktayı da planlama aşamasında kullanılan terimler
oluşturmaktadır. Normal koru, verimli koru veya bozuk koru olarak adlandırma yapıldığında bu tanıma uygun
bir ormanda yer alan veya alacak olan ağaçların kalite sınıfları hangi sınırlar içerisinde yer almalıdır? Bu sorunun
cevabı çok net olarak ortaya konulmalıdır. Normal koru veya verimli koru ifadesi bu tanıma uygun ormanlardan
kalite sınıfı iyi birinci, ikinci sınıf ürün elde edilebilecek orman alanları algısını yaratmaktadır. Oysa normal koru
kayın ormanından üçüncü sınıf ve daha düşük kalitede ürün elde edilebilmektedir. Planlamalarda kullanılan
kavramların ormanlara atfettikleri içerikler ile ormanların güncel durumlarının örtüşmemesi de üretim
planlaması süreçlerinde yaşanacak önemli bir sorunu oluşturmaktadır. Bu nedenle planlama aşamalarında
daha çok bonitet üzerinden değerlendirmelerin yapılması planlamalarda alanlara atfedilecek niteliklerin
“bonitet” değerleri üzerinden gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Birinci ikinci bonitet orman alanlarında yer
alan ürünlerin çoğunlukla yine birinci ve sınıf kalitede ürünler yani odun hammaddesi üreteceği algısı daha
gerçekçidir. Ormanların güncel durumlarıyla daha çok örtüşmektedir.
Kayın üretiminde önemli bir aşamayı da satışın aylara göre dağılımı oluşturmaktadır. Genellikle kış üretimi
yapılmaktadır. Elde edilen ürün kısa sürede depolara getirilmekte ve buradan da satışa sunulmaktadır. Üretim
ile pazara sunulma aşamalarının kısa sürede olması gerekmektedir. Bilindiği gibi odunda kısa sürede bozulmalar
ortaya çıkmaktadır (ardaklanma, çatlaklar vb.). bu nedenle de üretimin planlanması daha önem kazanmaktadır.
Satılamayan ürünler kısa sürede vasıf kaybına uğrayarak ekonomik değer kayıplarına neden olmaktadırlar. Yenice
Orman İşletme Müdürlüğü’nün 2009-2014 yılları arasındaki tüm satışları (12.755 adet satış) incelendiğinde;
mayıs ayı satışların en çok gerçekleştiği ay olmuştur. Bunu haziran ve nisan ayları izlemektedir. (Grafik 2).
Yapılan satışların mart ile ekim arasında dağılması satışlarda mevsimsel etkinin çok olmadığını göstermektedir.
Oysa üretilen ürünün kesilip depoya getirilmesi ve buradan satışa sunulması sürecinin yaz aylarına kalmaması
gerekmektedir. Yukarıda da vurgulandığı gibi odunun değer kaybına uğraması yaz aylarında daha çabuk
olmaktadır.
Grafik 2: 2009-2014
Yılları Arasında Kayın
Odun Hammaddesinin
Satışının Aylara Göre
Satılan Miktarlarının
Oranı (%)

Yaz aylarındaki satılan ürünlerin oranın ilkbahar da satılan ürünler oranına yakın bir değerde olması pazarlama
süreci için önemli bir bulgudur. Eğer yaz aylarında satışı yapılan ürünlerin m3/TL fiyatları ile ilkbahar da satılan
ürünlerin m3/TL fiyatları arasında önemli farklılıklar yoksa üretim sürecinin tekrar gözden geçirilmesi gerekecektir.
Çünkü bilindiği gibi kış üretimi için farklı değerlendirmeler yapılmaktadır. Çalışma güçlüğü nedeniyle kış üretimi
için yapılan birim m3 başına üretim ödemesi daha yüksek tutulmaktadır. Bu ise maliyetleri artırmaktadır.
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Çalışmada 3. Sınıf normal boy kalın kayın tomrukların piyasaya sunulan 7.285 adet satışı incelenmiştir.
Bu incelemede, yapılan satışların aylara göre dağılımları değerlendirilmiştir. 2009-2014 yılları arasında
gerçekleştirilen 3. Sınıf normal boy kalın kayın tomruklarının 6 yıllık ortalama m3 satış fiyatı 228 m3/TL’dir.
Aylara göre fiyat değişimlerine bakıldığında en düşük fiyat ocak ayında 204 m3/TL, en yüksek fiyat kasım
ayında 240 m3/TL’dir (Grafik 3).
Grafik 3: 2009-2014
Yılları Arasında Pazar’a
sunulan 3. Sınıf Normal
Boy Kalın Kayın
Tomruk Fiyatlarının
Aylara Göre Dağılım
(m3/TL)

Daşdemir 2008’e göre; Bartın ve Yenice devlet orman işletmelerinde beş yıllık bir periyotta (1998-2002)
toplam 149 adet açık artırmalı satış ihalesine ait verilerinin kullanıldığı araştırmada; kayın tomruk satış fiyatı
üzerine mevsimin etkisi Varyans analizi, mevsimlik ve aylık indeks değerleri yardımıyla, mevsim dışındaki
faktörlerin etkisi ise korelasyon, regresyon ve faktör analizleriyle incelenmiştir. İstatistiksel analizler sonucunda
mevsimin satış fiyatı üzerinde %90 güven düzeyinde etkili olduğu belirlenmiştir. En fazla olumlu etki ilkbahar,
en fazla olumsuz etki ise kış mevsiminde yaşanmıştır. Kayın tomruk satış fiyatını en fazla nisan ayı etkilemekte
olduğu vurgulanmıştır. Bu veri 6 yıllı içeren incelememizi desteklemektedir. Yapılan satışların mevsimsel olarak
dağılımına bakıldığında; Ortaya çıkan yasal zorunluluklar nedeniyle orman ürünleri üretimi yılı içerisinde
gerçekleştirilmek zorunluluğu oluşmuştur. Yani; ocak ayı itibariyle üretim süreci başlatılacak ve aralık ayı sonu
itibariyle de bitirilecektir. Önceden gerçekleştirilen sonbaharda başlatılan eylül-ekim ayları gibi kış sezonunda
bitirilen ocak-şubat ayları gibi bir üretim süreci artık geçerliliğini yitirmiştir. Bu nedenle de üretim sürecini
ocak ayında başlatarak sürdürmek gerekmektedir. İncelenen dönemde üçer aylık süreler için üretilen ürünlerin
satışlarından elde edilen m3 fiyatların aylara göre dağılımı grafik 3’te görülmektedir. Ocak, Şubat ve Mart
ayları ortalama satış fiyatı 225 TL/m3, Nisan Mayıs, Haziran ayları ortalama satış fiyatı 230 TL/m3, Temmuz,
Ağustos, Eylül ayları ortalama satış fiyatı 219 TL/m3, Ekim, Kasım, Aralık ayları ortalama satış fiyatı 230 TL/
m3 olarak gerçekleşmiştir. Satışların aylara göre dağılımı dikkate alındığında; yıllık ortalama fiyat ise 228TL/
m3 olarak oluşmuştur.
Fiyatların bu şekilde dağılımı üretim periyodu ile satış zamanlamalarının tekrar gözden geçirilmesini
gerektirmektedir. Bu durumda; ürünün aylara göre Yenice Orman İşletme Müdürlüğü’ne mal oluş fiyatları
önem kazanmaktadır. Kâr marjını en yüksek kılan aylara göre üretim süreci teknik ve yapılabilirlik koşulları
dikkate alınarak tekrar düzenlenebilecektir.
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3.5 Kayın’da Üretimin Planlanması ve Üretim Kooperatifleri
Yörede kayın üretiminde çalışan kooperatif yöneticileri ile gerçekleştirilen görüşmelerde, kayın üretiminin
kesme, sürütme ve depoya teslim edilme süreçlerinin tümü için üretim ücreti olarak ortalama 120-150 TL/
m3 fiyat oluştuğu ortaya çıkmıştır. Ortalama 228 TL/ m3 olan satış gelirinden üretim maliyeti olan 150TL/
m3 düşüldüğünde, geriye yaklaşık olarak 78TL/ m3 bir gelir kalmaktadır. Bu gelir içerisinde istif ve satışa
ilişkin diğer masraflar yoktur. Üretimde kış kesim pirimi olarak ürünlere belirtilen taban fiyatın %30
oranında bir artış kış kesim primi olarak uygulanmaktadır. Bu üretimden elde edilen kâr marjını düşüren
bir unsur olarak ortaya çıkmaktadır. Yıllık üretim miktarının ise yaklaşık %40-50’si için kış kesim pirimi
uygulaması ile gerçekleştirilmektedir. Bu uygulamanın yapıldığı durumlarda üretim yaklaşık olarak 1,5-2 ayda
tamamlanabilmektedir. Bu uygulamanın olmadığı dönemlerde ise üretim 3-4 ay kadar sürebilmektedir. Bu
ise işletmeye taze ürün akışını engelleyen bir unsur olarak ortaya çıkmaktadır. Satış verilerine göre; 3. Sınıf
normal boy kalın kayın tomruk satışlarında Ocak, Şubat ve Mart aylarındaki gerçekleşen satışın toplam satış
içerisindeki oranı %13,93, Nisan, Mayıs, Haziran aylarındaki satışın toplam satış içerisindeki oranı %42,37,
Temmuz, Ağustos, Eylül aylarındaki satışın toplam satış içerisindeki oranı %24,47, Ekim, Kasım, Aralık
aylarındaki satışın toplam satış içerisindeki oranı %19,23 olarak gerçekleşmiştir. Yıl içerisindeki satışların
yaklaşık %67’si (2/3’si) ilkbahar ve yaz aylarında gerçekleşmektedir. Bu dönemlerde taze ve kaliteli ürün elde
etmek için üretim sürecinin gözden geçirilmesi gerekmektedir. Bu dönemlerde piyasaya ürün sunabilmek
için nisan mayıs aylarında üretimi gerçekleştirmek gerekmektedir. Bu dönemlerde ürünlerin bozulmadan
sağlıklı kalabilmesi için orman içerisinde bir “kayın deposu” oluşturmak, ürünleri gölgelemek ve gerektiğinde
de sulamak vb. gibi önlemler alınabilecektir. OGM tarafından yeniden düzenlenen üretim yönetmeliği çeşitli
sorunlar içermektedir. Ürünlerin taban fiyatının oluşturulması sürecinin tekrar gözden geçirilmesi zorunludur.
Üretimin dönemsel olarak ilkbahar aylarına kayması kış pirim uygulamasını ortadan kaldıracaktır. Fakat, bu
dönemde kısa sürede üretimin gerçekleştirilebilmesi ve piyasaya taze ve yüksek fiyatlı ürün sunulabilmesi için
ortalama fiyat üzerinde oluşacak satışlardan kar pirimi kesim gerçekleştirilen kooperatiflere uygulanarak kış
primi kayıpları telafi edilebilir. Bu yaklaşımla; kesim işçiliğini oldukça çetin koşullarda gerçekleştiren orman
köylüsünün biraz daha uygun iklim ve doğa koşullarında çalışması da sağlanabilecektir. Piyasaya talebin yüksek
olduğu dönemde ürün sürülerek yüksek fiyatlardan satışlar gerçekleştirilebilecektir. Böylece işletmenin kâr
marjını artırma olanağı sağlanabilecektir.

4. SONUÇ
Piyasaya sunulan kayın odun hammaddesi satışında 3. Sınıf normal boy kalın tomruk %63,41’lik oranıyla
ilk sırada yer almaktadır. Üretilen ürünlerde kalite değeri düşük ürünlerin ortaya çıkması verimli/prodüktif
kayın ormanlarından kaliteli ürün elde edilemediğini ortaya koymaktadır. Kayın ormanlarının verim gücünün
göstergesi olan bonitet elde edilen odun hammaddesini etkileyen önemli bir unsurdur. Kayının silvikültürü
de diğer önemli unsuru oluşturmaktadır. Daha kaliteli ürün elde etmeyi amaçlayan silvikültür tekniklerinin
kullanılması gerekmektedir. Piyasaya sunulan 1. Sınıf normal boy kalın kayın tomruk ile 3. Sınıf normal boy kalın
kayın tomruk m3 fiyatları arasında %89,15’lik bir fark bulunmaktadır. 1. Sınıf normal boy kalın kayın tomruk
üretiminin genel üretim içerisinde %0,08 oranında gerçekleşmiş olması daha kaliteli ürün elde edilmediğini
göstermektedir. Bu durum üretimin planlanması zorunluluğunu ortaya çıkaran önemli bir unsurdur.
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Piyasaya sunulan ürün çeşitleri içerisinde en çok satışı yapılan 3. Sınıf normal boy kalın kayın tomrukların aylara
göre fiyat değişimlerine bakıldığında; en düşük fiyat ocak ayında 204 m3/TL, en yüksek fiyat kasım ayında
240 m3/TL olduğu görülmektedir. Kayının tohum özellikleri dikkate alınarak yapılacak planlamada üretim
periyodunda değişiklikler yapılması gerektiği ortaya çıkmıştır. Kâr marjını en yüksek kılan aylara göre üretim
süreci teknik ve yapılabilirlik koşullarının denemeleri gerçekleştirilmelidir. Bu amaçla, orman içerisinde bir
“kayın depo” alanı oluşturulmalıdır. Ürünlerin en çok pazarlandığı nisan-eylül dönemine yoğunlaştırılmalıdır.
Bu nedenle; üretim nisan ayında başlatılacak şekilde düzenlenmelidir. Üretim sezonunun kayması “kış pirim”
ödemelerinin ortadan kalkmasına neden olacaktır. Orman köylüsü üretim işçiliğinde kayıplar yaşayacaktır. Bu
kayıplar; yeni üretim döneminde oluşturulacak teşvik uygulamaları ile karşılanabilecektir. Yeni üretim sezonu,
orman köylüsünün tarım ve hayvancılık etkinlikleri ile çakışabilecektir. Üretimin ilk ay içerisinde, ikinci ay
içerisinde gerçekleşmesi gibi durumlar için teşvik primleri uygulamaları yaşama geçirilebilir. Üretim kriterleri,
çeşitli seçenekleri dikkate alarak daha gerçekçi bir yapıya kavuşturulacak yönetmeliğe dayandırılmalıdır.
Orman alanlarının planlanmasında; orman alanlarına atfedilen “verimli koru” ve “bozuk koru” tanımları
ormanlardan yapılacak üretimlerin niteliğini de belirlemektedir. Normal koru veya verimli koru ifadesi bu
tanıma uygun ormanlardan kalite sınıfı iyi, birinci, ikinci sınıf ürün elde edilebilecek orman alanları algısını
yaratmaktadır. Planlama sürecinde orman alanlarına yönelik atfedilen tanımların aynı alandan elde edilecek
odun hammaddesini kalite sınıflarını da belirtmelidir. Bu nedenle de ormanların niteliklerinin belirtilmesinde
“bonitet” değerlerine yer verilmelidir. Diğer bir unsur ise; üretim sürecinde kaliteli ürün elde edilebilecek
yaklaşımların hızla yaşama geçirilmesidir. Ürün çeşitliliğinde en yüksek değeri elde edecek ürün çeşitlerinin
elde edilmesini sağlayacak uygulamalar gereklidir. Bu nedenle uygulayıcıların eğitimi çok önemlidir.
2009-2014 yılları arasında üretimi gerçekleştirilerek piyasaya sunulan kayın odun hammaddesi çeşitlerinin
tüketim yerleri ile pazarlama kanallarının da saptanması önemli bir boyuttur. Bu saptamalar üretimin
planlanmasında ve pazarlama stratejileri oluşturmada büyük katkılar sağlayacaktır. Tüm bu aşamalarda özellikle
tüketicinin beklentilerinin belirlenmesi ile pazarlama karması (Ürün, Fiyat, Dağıtım, Tutundurma) bakımından
özellikler ortaya konulmalıdır.
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ÖZET
Son yıllarda toplumsal yapıdaki gelişim ve değişim orman ürünlerine olan talebi belirgin bir şekilde artırırken buna
paralele olarak orman ürünlerinin üretimi, ihracat ve ithalatı hem miktar hem de nitelik olarak değişmektedir.
Türkiye orman ürünleri endüstrisi, yılda 12–13 milyon m3 yuvarlak odun tüketen bir sektör yapısına ulaşmıştır.
Bu tüketiminin %75’i devlet ormanlarından karşılanmaktadır. Endüstriyel odunun %61’i Orman Genel
Müdürlüğü (OGM) satışları, %27’si özel sektör satışları, %12’si ise ithalat yoluyla sağlanmaktadır. Bu bildiride;
lif yonga ve kabuklu kâğıtlık odun üretimi miktarındaki değişimler ve nedenleri araştırılmıştır. Araştırma alanı
olarak, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü (OBM) seçilmiştir. Balıkesir OBM’nün seçilmesinin sebebi, üretilen
ürün çeşitliliği ve miktar bakımından önemli bir bölge müdürlüğü olması, ayrıca bölge müdürlüğünün orman
ürünleri endüstrisinin gelişmiş olduğu bölgelere (İstanbul, Bursa, İzmit) ürün sağlayan bir durumda olmasıdır.
Bu amaçla Balıkesir Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 7 orman işletme müdürlüğünden (Alaçam, Balıkesir, Bandırma,
Dursunbey, Edremit, Sındırgı ve Bigadiç orman işletmeleri), 2006-2015 yılları arasında 10 yıllık lif yonga
ve kabuklu kâğıtlık odun üretimi miktarına ait veriler toplanmıştır. Bu veriler, sayısal analiz yöntemlerinden
“trend analizi” kullanılarak doğrusal denklenmelere dönüştürülmüştür. Böylece işletmeler ve bölge müdürlüğü
itibariyle lif yonga ve kabuklu kâğıtlık odun üretimi miktarındaki değişimler ve nedenleri ortaya konulmuştur.
Üretim miktarlarını belirleyen en önemli etmen piyasa talebidir. Piyasa talepleri doğru okunduğunda yıllık
üretim miktalarını doğru belirlemek ve stok miktarını en az seviyede tutmak mümkündür.

Anahtar Sözcükler: Orman ürünleri ve endüstrisi, asli orman ürünleri, lif yonga ve kabuklu kağıtlık odun,
trend analizi, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü.
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1. GİRİŞ
Ormancılık; sahip olunan ormanları korumak, genişletmek, nitelikli bir hale dönüştürmek, bilimsel esaslar
gözetilerek işletmek için çaba harcanırken, bir yandan da topluma süreklilik anlayışı ile yeterince orman ürünü
sağlamak ve toplum yararına hizmetler gerçekleştirmek amacıyla yapılan planlı, biyolojik, teknik, ekonomik
etkinliklerin tamamı olarak tanımlanmaktadır, Ormancılık faaliyetleri ile bilimsel ölçütlere göre ormanların
yönetilip işletilmesi, korunması, alanlarının genişletilmesi, süreklilik esası gözetilerek topluma çeşitli ürün ve
hizmetler sunulması ve elde edilen ürünlerin pazarlanması gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır (Eryılmaz ve
Tolunay, 2015).
Ormanlardan elde edilen ürünleri odun ürünleri ve odun dışı orman ürünleri (ODOÜ) diye iki ayrı öbekte
toplamak olanaklıdır. Odun ürünleri de kendi içerisinde yapacak ve yakacak odun şeklinde ikiye ayrılmaktadır.
Odun ürünlerini; tomruk, maden direği, tel direği, sanayi odunu, lif ve selüloz odunu, sırıklar, çubuklar,
yakacak odun, oluşturmaktadır. Odun hammaddesi dışında kalan orman ürünlerine de odun dışı orman ürünü
denilmektedir. Odun dışı orman ürünleri olarak da; kabuk, reçine, sığla yağı, meşe palamudu, çam fıstığı, yaprak,
kök, tohumlar, çiçek, mineraller, her türlü hayvansal ürünler, vb. sayılmaktadır.
Orman ürünlerinden özellikle odun hammaddesinin kullanım alanı gelişen teknoloji, giderek artan nüfus, yaşam
koşullarının değişmesi, yaşam standardının yükselmesi, vb. nedenler sonucu çok yaygınlaşmış ve dolayısıyla
odun hammaddesi gereksinimi de o ölçüde artmış bulunmaktadır. Artan bu isteği karşılayabilmek için de
ormanların birim alanından daha fazla ürün alabilmenin yol ve yöntemleri bulunmuş ve bulunmaya yönelik
yoğun çaba harcanmakta, aynı zamanda orman ürünlerinin gerek endüstri hammaddesi olarak, gerekse diğer
tüketim alanlarında kullanımında israftan kaçınılmaya çalışılmaktadır. Bu konuda, orman ürünleri tüketiminin
nüfus artışının yanı sıra ekonomik ve sosyal gelişmişlik ile de arttığı, yani aralarında doğru orantılı bir ilişkinin
bulunduğunu söylemek olanaklıdır (Eryılmaz ve Tolunay, 2015).
Günümüz itibariyle, Dünya yuvarlak odun üretimi yıllık 3,4 milyar m3 civarında olup bunun %53’ü yakacak
odun, %47’si endüstriyel odundur. Yakacak odunun yaklaşık %90’nı gelişmekte olan ülkeler tarafından üretilip
tüketilmektedir. Buna karşılık 1,58 milyar m3 olan dünya endüstriyel odun üretiminin %79’u gelişmiş ülkeler
tarafından üretilmektedir (Hacıoğlu ve ark., 2005).
Bir ülkede kişi başına odun tüketiminin o ülkenin toplam nüfusu ile çarpılması sonucu ortaya genel tüketim
miktarı ortaya çıkmaktadır. Tüketimde ise bilindiği gibi sürekli artış olmakta ve bu durum ülkeleri gerek odun
kullanımında gerekse odunları girdi olarak kullanan endüstri kuruluşlarının teknolojilerinde değişiklik yapmaya
zorlamaktadır. Ülkeler, çürümeye, çalışmaya, yanmaya, böceklere, mantarlara karşı odunun dayanıklılığını
arttırıcı yöntemler geliştirmeğe başlamışlar ve herhangi bir yerde odun kullanıldığında ondan uzun süreli
yararlanmanın yollarını aramışlardır. Günümüzde, odun hammaddesi kullanan endüstri kuruluşlarının
teknolojisi, küçük boyutlu odun parçalarını işleyecek şekilde geliştirilmiş olup, günümüzde en küçük bir odun
parçası bile değerlendirilmeğe çalışılmaktadır. Kontrplak, lif levha, yonga levha, sunta, gibi levha endüstrisinin
çok gelişmiş olması da bu düşüncenin bir sonucu kabul edilmektedir.
Ormancılıkta odun hammaddesine olan talep genel olarak orman işletmelerinin satış depolarından çeşitli örgütsel
alıcılara doğru gerçekleşmektedir. Odun hammaddesini satın alan firmalar piyasa ihtiyaçlarını göz önünde
bulundurarak satın almış oldukları ürünleri işleyerek hedef pazara ulaştırmaktadırlar (İlter ve Ok, 2004).
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Ülkemizde Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından yapılan endüstriyel odun üretimi ve yakacak odun
üretim miktarlarında yıllar itibari ile değişimler söz konusudur. Son yıllarda endüstriyel odun üretiminde düzenli
bir artış vardır. Buna karşılık yeni enerji kaynaklarının devreye girmesiyle yakacak odun üretimi düşmüştür. Bu
düşüş aslında Türkiye’de odunun enerji temini için yakılmaması adına sevindirici bir gelişmedir.
Yıllar itibariyle 2000-2009 yılları asli odun üretim miktarları dikkate alındığında endüstriyel odun üretiminde
bir artış vardır. Fakat bu artış tüm endüstriyel odunlar için geçerli değildir. Belirtilen zaman süreci incelendiğinde,
tomrukta % 25, maden direğinde % 21, kâğıtlık odunda % 58, lif yonga odununda % 194 oranında bir artış
yaşandığı görülmektedir. Buna karşın tel direği % 57, sanayi odununda % 21, sırıklık odunda ise % 35’lik bir
azalma olmuştur. Artış gösteren tomruk, maden direği, kâğıtlık odun, kar getirisi yüksek mamullerdir. Asli
orman ürünlerine talebin artmasından dolayı, bu ürünlerin üretiminin artması doğal bir sonuçtur. Lif yonga
odununun üretiminin birim maliyeti diğer endüstriyel ürünlerin birim maliyetinden daha yüksek olmasına
karşın, lif yonga odunun üretim miktarı ciddi anlamda artış göstermiştir (URL-1).
Bu çalışma; son yıllardaki endüstriyel orman ürünleri üretim miktarlarındaki değişmeler ve nedenlerini
belirlemek amacıyla ele alınmıştır. Bu amaçla lif yonga ve kabuklu kâğıtlık odun üretim miktarları ve bunlara
ilişkin piyasa ve tahsisli satış rakamları analiz edilmiştir.

2. MATERYAL VE YÖNTEM
2. 1. Araştırma Alanı

Araştırma alanı olarak, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü seçilmiştir. Araştırma alanının Balıkesir bölgesinin
seçilmesinin sebebi, üretilen ürün çeşitliliği ve miktar bakımından önemli bir Bölge Müdürlüğü olması, ayrıca
Bölge Müdürlüğünün orman ürünleri endüstrisinin gelişmiş olduğu bölgelere (İstanbul, Bursa, İzmit) ürün
sağlayan bir durumda olmasıdır.
Yüzölçümü 14 295 km² olan Balıkesir İlinin toplam arazi varlığının %45’i ormandır. İlin orman varlığının
büyük bir kısmı Sındırgı, Dursunbey, Bigadiç ve Edremit ilçeleri civarında yer almaktadır. Balıkesir Orman
Bölge Müdürlüğünde 347 390 hektar (%52) verimli, 322 881 hektar (%48) bozuk olmak üzere toplam 670 271
hektar orman alanı bulunmaktadır. Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde 7 orman işletme müdürlüğü
ve 40 (+5 diğer) orman işletme şefliği faaliyet göstermektedir.

2. 2. Yöntem
Balıkesir Bölge Müdürlüğünde 7 Orman İşletme Müdürlüğünün 2006 – 2015 yılları arasında kabuklu kâğıtlık
ve lif yonga üretim, tahsisli satış ve piyasa satışları işletme müdürlükleri cetvellerinden alınmış grafik ve tablo
halinde düzenlenmiştir.
Yöntem olarak sayısal analiz yöntemlerinden trend analizi kullanılmıştır. Trend analizi, zaman serileri analizinden
biridir. Trend bir zaman serisinin uzun dönemde belirli bir yöne doğru gösterdiği gelişmedir. Trend analizi verilerde
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yer alan değerlerin zaman içerisinde gösterdikleri eğilimlerin incelenmesi ile yapılır. Ayrıca değişkenler arasında
kestirimler yapabilmek amacıyla matematiksel bir modelin çalıştırılmasından ibarettir (Şahinler, 2000).
Trend analizi, işletmenin zaman içerisinde gösterdiği değişiklik hakkında bilgi vermesinin yanında, bu
değişikliğin işletmenin içinde bulunduğu sektörle karşılaştırılmasında da kullanılmaktadır. Karşılaştırma veri
değerleri endekslerinin incelenerek sektörün ortalama endeksleri ile karşılaştırılması şeklinde yapılır. Sektörün
eğilimi ile işletmenin eğilimi karşılaştırılır (Yüzer ve ark., 2006).

3. BULGULAR
3.1. Lif yonga odunu üretimi bulguları

3.1.1. Lif yonga odunu üretim miktarları ve trend analizi
Balıkesir Bölge Müdürlüğü 2006-2015 yılları arasında ki 10 yıllık işletme müdürlüklerine göre lif yonga üretim
durumu Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1. 2006-2015 yılları orman işletme müdürlüklerine göre lif yonga odunu üretim durumu (Ster)
Yıllar

Alaçam

Balıkesir

Bandırma

Dursunbey

Edremit

Sındırgı

Bigadiç

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

1 922
2 293
1 956
16 493
11 957
4 476
4 476
12 974
21 837
16 361

39 028
32 008
25 030
54 933
46 160
30 089
22 244
50 149
10 5089
94 420

30 489
19 310
12 385
33 847
28 561
6 250
17 093
16 781
36 085
36 444

7 227
7 049
10 502
38 563
31 172
23 800
43 404
63 744
65 238
46 726

24 341
18 411
18 143
16 257
22 364
26 550
17 065
77 220
46 304
61 975

7 036
7 052
9 113
12 062
14 453
13 250
21 335
29 688
53 726
64 562

7 893
6 874
7 500
21 516
16 667
12 365
12 036
17 717
31 050
31 500

Bölge
Müdürlüğü
Toplam
117 936
92 997
84 629
193 671
171 334
116 780
137 653
268 273
359 329
351 988

Tabloda da görüldüğü gibi Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğünde lif yonga odunu üretimi en fazla 2014yılında
Balıkesir İşletme Müdürlüğünde olmuştur. En az üretim ise 2006 yılında Alaçam Orman İşletme Müdürlüğünde
olmuştur. Diğer yandan Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğünde 2014 yılında toplamda 359 329 ster üretim
elde edildiği tespit edilmiştir.
Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü 2006-2015 yılları arası lif-yonga üretim değerlerine göre trend analizi
grafiği Grafik 1 ‘de verilmiştir.
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Grafik 1. Balıkesir orman
bölge müdürlüğü 2006-2015
yılları arası lif-yonga odunu
üretim değerlerine göre trend
analizi

Bu grafiğe göre doğrusal eğim çizgisi için R2 değeri yani determinasyon katsayısı 0,689 iken, doğru grafiği
ise y = 28610.x+32891 şeklinde bulunmuştur. Grafikte yer alan doğru pozitif artan bir doğrudur. Örneğin bu
denklem ile 2017 yılı için lif yonga üretim miktarının 376 211 ster olacağı hesaplanabilir.
3.1.2. Lif yonga odunu satış miktarları ve trend analizi
3.1.2.1. Piyasa satışları
Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü’nde 2006-2015 yılları arasında işletme müdürlükleri itibariyle lif yonga
odunu piyasa satış durumu Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2. 2006-2015 yılları orman işletme müdürlüklerine göre lif yonga odunu piyasa satış durumu (Ster)
Yıllar

Alaçam

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

712
26
148
971
421
56
542
-
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Balıkesir
7136
14 235
8 836
5 944
6 311
17 303
1 147
2 046
1 443

Bandırma Dursunbey
8 671
1 932
2 324
5 573
7 196
14 458
3 592
3 624
2 615

45
28
227
996
1 911
22
351
-

Edremit
4 796
3 184
3 555
2 736
1 536
1 120
543
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Sındırgı
23
54
11
95
-

Bigadiç
68
354
568
335
-

Bölge
Müdürlüğü
Toplam
21 383
19 527
15 090
16 220
17 740
33 622
5 967
5 670
0
4 601
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Tablo 2’den görüleceği üzere lif yonga odunlarının piyasa satışlarında öncü olan orman işletmeleri Balıkesir ve
Bandırma orman işletmeleridir. Öte yandan tablo rakamları analiz edilirse lif yonga odunu piyasa satışlarında
Bölge Müdürlüğü bazında ciddi bir düşüşün olduğu gözlenecektir. Bu durumun ortaya çıkış nedeni lif yonga
odunu satışlarında satış yöntemi olarak tahsisli satışın daha fazla tercih edilir hale gelmesidir.
Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü 2006-2015 yılları arası lif-yonga piyasa satış değerlerine göre trend analizi
Grafik 2’de verilmiştir.
Grafik 2. Balıkesir orman bölge
müdürlüğü 2006-2015 yılları arası lifyonga odunu piyasa satış değerlerinin
trend analizi

Bu grafiğe göre doğrusal eğim çizgisi için R2 değeri yani determinasyon katsayısı 0,404 iken doğru grafiği ise
y = -2103.x+25579 şeklinde bulunmuştur. Grafikte yer alan doğru negatif azalan bir doğrudur. Örneğin bu
denklem ile 2017 yılı için lif yonga üretim miktarının 343 ster olacağı hesaplanabilir.
3.1.2.1. Tahsisli satışlar
Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü’nde 2006-2015 yılları arasında işletme müdürlükleri itibariyle lif yonga
odunu tahsisli satış durumu Tablo 3’de verilmiştir.
Tablo 3. 2006-2015 yılları orman işletme müdürlüklerine göre lif yonga odunu tahsisli satış durumu (Ster)
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Yıllar

Alaçam

Balıkesir

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

1 303
2 219
1 808
13 692
11 789
4 420
3 934
12 919
22 046
14 015

29 727
17 383
16 404
41 089
39 855
21 913
19 455
49 732
105 020
83 446

Bandırma Dursunbey
25 041
16 051
10 102
24 881
21 569
17 641
14 292
13 418
36 320
33 528

7 390
7 031
10 942
30 242
29 500
30 822
42 513
63 744
67 500
41 982

Edremit
22 990
16 340
15 157
13 238
20 254
26 381
17 422
77 107
46 258
60 535
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Sındırgı
7 074
7 441
9 811
10 735
14 639
13 626
21 180
29 200
54 327
56 500

Bigadiç
82
6 500
7 973
16 856
16 210
12 684
11 970
18 000
29 025
29 050

Bölge Müdürlüğü
Toplam
100 966
76 276
74 959
148 516
151 232
135 983
147 996
300 447
387 971
290 006
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Tablo 3’den de görüleceği üzere yıllar itibariyle lif yonga odunu satışlarında tahsisli satış ağırlıklı olarak
kullanıldığı görülmektedir.
Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü 2006-2015 yılları arası lif yonga tahsisli satış değerlerine göre trend analizi
Grafik 3’de verilmiştir.
Bu grafiğe göre doğrusal eğim çizgisi için R2 değeri yani determinasyon katsayısı 0,753 iken, doğru grafiği ise y
= 30262.x+9198 şeklinde bulunmuştur. Grafikte yer alan doğru pozitif artan bir doğrudur. Örneğin bu denklem
ile 2017 yılı için lif yonga tahsisli satış miktarının 372 342 ster olacağı hesaplanabilir.
Grafik 3. Balıkesir
Orman Bölge
Müdürlüğü 2006-2015
yılları arası lif yonga
odunu tahsisli satış
değerlerinin trend
analizi

3.2. Kabuklu kâğıtlık odun üretimi bulguları

3.2.1. Kabuklu kağıtlık odun üretim miktarları ve trend analizi
Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü’nde orman işletmeleri itibariyle 2006-2015 yılları arasında kabuklu kâğıtlık
odun üretim durumu Tablo 4’de verilmiştir.
Tablo 4. 2006-2015 yılları orman işletme müdürlüklerine göre kabuklu kâğıtlık odun üretim durumu (Ster)
İşletmesi
Alaçam
Balıkesir
Bandırma
Dursunbey
Edremit
Sındırgı
Bigadiç
Toplam
3. OTURUM

2006
5 851
33 804
6 918
117 39
6 609
8 020
6 431
79 372

2007
5 493
31 544
6 111
12 952
3 289
13 082
4 549
77 020

2008
10 059
17 985
3 209
22 365
8 963
15 420
7 688
85 689

2009
717
3 583
7 116
6 836
12 504
4 620
8317
43 693

2010
5 123
21 154
9 048
11 035
17 417
14 311
10 229
88 317

2011
3 097
17 802
17 257
6 338
10 257
6 364
6 280
67 395
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2012
7 233
42 022
14 894
21 280
11 986
17 373
15 487
13 0275

2013
16 912
3 774
4 047
1 830
15 870
3 274
45 707

2014
0

2015
2 877
7 131
1 000
8 649
1 490
8 036
3 382
32 565
177

Tablo 4’den de görüldüğü gibi Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü’nde kabuklu kâğıtlık odunu üretimi en fazla
2012 yılında Balıkesir İşletme Müdürlüğünde olmuştur. En az üretim ise 2012 yılında Alaçam Orman İşletme
Müdürlüğünde olmuştur. Diğer yandan Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğünde 2014 yılında hiç kabuklu
kâğıtlık odunu üretimi yapılamadığı görülmektedir.
Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü 2006-2015 yılları arası kabuklu kağıtlık üretim değerlerine göre trend
analizi Grafik 4 ‘de verilmiştir. Bu grafiğe göre doğrusal eğim çizgisi için R2 değeri yani determinasyon katsayısı
0,219 iken doğru grafiği ise y = -5582.x+95704 şeklinde bulunmuştur. Grafikte yer alan doğru negatif azalan
bir doğrudur.
Grafik 4. Balıkesir
orman bölge
müdürlüğü 2006-2015
yılları arası kabuklu
kağıtlık üretim
değerlerinin trend
analizi

3.2.2. Kabuklu kağıtlık odun satış miktarları ve trend analizi
3.2.2.1. Piyasa satışları
Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü’nde orman işletmeleri itibariyle 2006-2015 yılları arasında kâğıtlık odun
üretim durumu Tablo 5’de verilmiştir.
Tablo 5. 2006-2015 yılları orman işletme müdürlüklerine göre kabuklu kâğıtlık piyasa satış durumu (Ster)
İşletmesi
Alaçam
Balıkesir
Bandırma
Dursunbey
Edremit
Sındırgı
Bigadiç
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2006
3 590
34 753
7 261
12 751
6 967
6 272
6 008

2007
5 503
29 801
2 567
12 993
3 289
11 562
5 040

2008
11 102
18 375
3 573
24 516
9 444
16 877
8 139

2009
731
4 323
8 979
8 218
12 661
4 200
8 175

2010
5 742
26 825
8 317
8 271
15 699
10 955
7 855

2011
3 097
17 802
17 257
6 338
10 257
6 364
6 280
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2012
6 870
36 073
16 700
19 070
9 180
13 760
14 091

2013
761
24 258
5 046
7 284
4 230
20 707
5 386

2014
-

2015
2 560
7 532
1 000
7 868
1 196
3 001
2 872

3. OTURUM

Tablo 5 göre orman işletme müdürlüklerine göre kabuklu kâğıtlık piyasa satış durumu itibariyle Balıkesir
Orman İşletme Müdürlüğü ilk sıradadır.
Grafik 5. Balıkesir
orman bölge
müdürlüğü 2006-2015
yılları arası kabuklu
kağıtlık odunun piyasa
satışları trend analizi

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü 2006-2015 yılları arası kabuklu kağıtlık piyasa satış değerlerinin trend analizi
Grafik 5’de verilmiştir. Bu analize göre doğrusal eğim çizgisi için R2 değeri yani determinasyon katsayısı 0,243 iken
doğru grafiği ise y = -5403.x+94532 şeklinde bulunmuştur. Grafikte yer alan doğru negatif azalan bir doğrudur.
3.2.2.2. Tahsisli satışlar
Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü’nde 2006-2015 yılları arasında orman işletme müdürlüklerine göre kabuklu
kâğıtlık tahsisli satış durumu Tablo 6’da verilmiştir.
Tablo 6. 2006-2015 yılları orman işletme müdürlüklerine göre kabuklu kâğıtlık tahsisli satış durumu (Ster)
İşletmesi
Alaçam
Balıkesir
Bandırma
Dursunbey
Edremit
Sındırgı
Bigadiç
Toplam

2006
0

2007
4 380
3 044
1 735
9 159

2008
0

2009
0

2010
0

2011
0

2012
0

2013
0

2014
0

2015
0

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğünde 2006-2015 yılları orman işletme müdürlüklerine göre kabuklu kâğıtlık
tahsisli satış durumuna göre sadece 2007 yılında 3 orman işletme müdürlüğünde satış gerçekleştirilmiştir. Bu
nedenle trend analizi yapılmamıştır.
3. OTURUM
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4. SONUÇ VE ÖNERİLER
Balıkesir Bölge Müdürlüğü lif yonga odunu üretim miktarları ve trend analizinde denklem y = 28610.x+32891
şeklinde bulunmuştur. Denklemin oluşturduğu doğru pozitif artan bir doğrudur. Bu durum lif yonga odunu
üretim miktarının artacağını göstermektedir. Lif yonga odunu piyasa satış değerlerine göre yapılan trend
analizinde denklem y = -2103.x+25579 şeklinde bulunmuştur. Grafikte yer alan doğru negatif azalan bir
doğrudur. Bu durum önümüzdeki yllarda piyasa satışlarının azalma göstereceğini belirtmektedir. Lif-yonga
tahsisli satış değerlerine göre trend analizinde denklem y = 30262.x+9198 şeklinde bulunmuştur. Grafikte yer
alan doğru pozitif artan bir doğrudur. Bu durum önümüzdeki yıllarda lif yonga odununda tahsisli satışların
artarak devam edeceğini göstermektedir.
Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü 2006-2015 yılları arası kabuklu kağıtlık üretim değerlerine göre trend
analizinde denklem y = -5582.x+95704 şeklinde bulunmuştur. Grafikte yer alan doğru negatif azalan bir
doğrudur. Nu durum gelecek yıllarda kabuklu kağıtlık üretiminin azalacağını işaret etmektedir.
Kabuklu kağıtlık piyasa satış değerlerinin trend analizinde denklem y = -5403.x+94532 şeklinde bulunmuştur.
Grafikte yer alan doğru negatif azalan bir doğrudur. Bu durum kağıtlık kabuklu odun ürünün piyasa satışlarının
azalacağını göstermektedir. Kabuklu kâğıtlık odun tahsisli satış durumuna göre sadece 2007 yılında 3 orman
işletme müdürlüğünde satış gerçekleştirilmiştir. Bu nedenle trend analizi yapılmamıştır. Yani, kabuklu kağıtlık
odun üretiminde tahsisli satış kullanılmamaktadır.
Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü’nde lif yonga odun ürünü, piyasa tarafından tercih edilen en önemli
endüstriyel odun ürünüdür. Alıcı firmalar/fabrikalar, bu ürünün satışında tahsisli satış yöntemini tercih
etmektedirler. Kabuklu kâğıtlık odun ürününde ise hem üretim (arz) ve hem de piyasa ya da tahsisli satışlar
(talep) düşecektir. Bu durum kâğıt endüstrisinde, kabuklu kâğıtlık odun dışında başka hammaddelerin tercih
edilip edilmediği sorusunu akla getirmektedir. Bu sorunun cevabı aranmalıdır.
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ÖZET
Orman Yönetim Konseyi (Forest Stewardship Council-FSC) sertifikasyon çalışmaları ülkemizde 2010 yılında,
Bursa Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı İnegöl Orman İşletmesinde ise 2013 yılında başlatılmıştır. İşletme,
aynı yıl ön ve ana denetimden geçerek 2014 yılı başında FSC sertifikası almaya hak kazanmıştır. Bu çalışma
FSC sertifikasyon sürecinin İnegöl Orman İşletmesindeki ekolojik, ekonomik, sosyal ve yönetsel etkilerini
değerlendirmek amacıyla ele alınmıştır.
Bu kapsamda arazi çalışmalarının incelenmesi, işletme kayıtlarının irdelenmesi, işletme çalışanlarının dinlenmesi
ve paydaş görüşlerinden yararlanılması sonucu elde edilen bilgi ve veriler materyal olarak kullanılmıştır. FSC
öncesi ve sonrası durum karşılaştırmalı olarak analiz edilerek, FSC’nin prensip, gösterge ve kriterlerine göre
sürdürülen çalışmaların ekolojik, ekonomik, sosyal ve yönetsel etkileri değerlendirilmiştir. Sertifikasyon süreci
ile birlikte gelişen bilinç ve sürdürülebilir ormancılık anlayışı sonucu; orman bakımı, silvikültür ve gençleştirme
faaliyetleri, orman yolu yapımı ve onarımı, paydaş katılımcılığı, risk analizlerinin yapılması, ürünlerin
sınıflandırılması ve standardizasyonu, işletmenin gelir ve pazarlama faaliyetlerinde görülen değişimler ortaya
konulmuştur.
Çalışma sonucunda; İnegöl Orman İşletmesinde sertifikasyon süreciyle birlikte, çevre bilincinin ve farkındalığın
arttığı, biyolojik çeşitliliğin, doğanın ve orman kaynaklarının daha iyi korunduğu, ürünlerin sınıflanmasına
ve standardizasyona önem verildiği, üretim ve pazarlama konularında olumlu gelişmelerin olduğu ve işletme
gelirlerinde artış sağlandığı görülmüştür. Bunun yanında risk analizleri yapılarak iş sağlığı ve güvenliği konularına
önem verildiği, işletme çalışanlarının eğitildiği, paydaşlarla işbirliği yapılarak katılımcılığın sağlandığı, yöre
insanına iş ve gelir olanaklarının sağlandığı, sosyal baskıların azaltılarak ormanların gençleştirilmesinde,
devamlılığının sağlanmasında olumlu gelişmelerin görüldüğü ve böylece işletme yönetim anlayışında
sürdürülebilir orman yönetimi kapsamında ilerlemelerin olduğu saptanmıştır. Elde edilen bulgulara göre, FSC
süreciyle bağlantılı olarak orman kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi için bazı öneriler geliştirilmiştir.

Anahtar Sözcükler: Orman yönetim konseyi, sertifikasyon, sertifikasyonun etkileri, sürdürülebilir
ormancılık, İnegöl.
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1. GIRIŞ
Çok çeşitli mal, hizmet ve faydalar sağlayan, yenilenebilir özellikte ve organizasyon düzeyi yüksek olan
orman ekosistemleri, tarihsel süreç içerisinde çeşitli baskılar ve yanlış kullanımlar sonucunda nicelik ve nitelik
kayıplarına uğramıştır. Bu durum uluslararası düzeyde insanlığı çözüm arayışlarına yöneltmiştir. Bu amaçla
1992 yılında düzenlenen Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansında (Rio Zirvesi) Sürdürebilir
Orman Yönetimi (SOY) kavramı gündeme gelmiş ve bu kavram orman kaynaklarını sürdürülebilir kalkınma
anlayışı doğrultusunda ekolojik açıdan uygun, ekonomik açıdan uygulanabilir ve sosyal açıdan yararlı bir şekilde
yönetmek şeklinde tanımlanmıştır (Daşdemir, 2015).
Hem bugünkü hem de gelecekteki kuşaklara çeşitli mal, hizmet ve faydalar sunarak temel ihtiyaçlarını
karşılayan ormanların, yaşanabilir ve sürdürülebilir bir çevre açısından sürdürülebilir yönetimi hayati öneme
sahiptir. O nedenle sürdürülebilir ormancılıkta; orman kaynaklarını ve onların ekolojik, ekonomik ve sosyal
işlevlerini tehlikeye atmaksızın hem bugünkü hem de gelecek kuşakların orman ürünlerine ve hizmetlerine
yönelik ihtiyaçlarını optimal ve sürdürülebilir bir şekilde karşılamak temel alınmaktadır (Daşdemir, 2012). Bu
kapsamda çevre bilinci yüksek tüketici kesimleri ile sürdürülebilir orman yönetimi hedefleyen üretici kesimleri
arasında güçlü bir bağ kurularak; biyolojik çeşitliliği gözeten, ekolojik dengeyi koruyan ve kalkınma ilkelerine
uygun bir anlayışla ormanların yönetilmesi ve orman ürünlerinin sertifikalandırılması gündeme getirilmiştir
(Durusoy, 2002).
Orman kaynaklarının sürdürülebilir yönetimini teşvik etmek amacıyla kullanılan sertifikalandırma sistemi;
yönetimin ve ormancılık faaliyetlerinin akredite edilmiş bağımız bir kurum tarafından belirlenen ölçüt ve
göstergelere göre değerlendirilmesi ve denetlenmesi sürecini kapsamaktadır. Böylelikle, orman kaynaklarının
azalmadan gelecek nesillere aktarılarak sürdürülebilir bir şekilde işletilmesi sağlanmakta, tüketicilere de
ürünlerin bu tarzda işletilen bir orman kaynağından geldiği mesajı verilmektedir (Türker ve Durusoy, 2002).
Sertifikalandırma sonucunda, bir taraftan işletmenin gelirleri artarken diğer taraftan ormanların sürdürülebilir
yönetimine destek sağlanmış olacaktır. Aynı zamanda sertifikalandırmada, ürünlerin sürdürülebilirlik ilkesine
uygun olarak üretildiği tespit edildiği (belgelendiği) için, çevre bilinci yüksek tüketicilerin güveni ve desteği
kazanılarak işletmenin imajının yükseltilmesine olumlu etkisi görülecektir.
Sertifikalandırma ile birlikte; çevre bilinci gelişmiş bağımsız sertifikasyon kuruluşları tarafından uluslararası
standartlara göre ormanlara ve yönetimlere sertifika verilmek suretiyle, ormanların geleceğinin güvenceye
alınmasının yolu açılmaktadır (Türkoğlu, 2009; Türkoğlu ve Tolunay, 2014). Sertifikalandırma sistemi, arazide
ormancılık faaliyetleri ile sınırlı olmayıp, ürünün ormandan üretilmesinden başlayarak pazara kadar olan sürecin
denetimini sağlamaktadır. Bilimsel ve teknolojik gelişmeler ışığında, sertifikalandırma ile birlikte ormanların,
çevre duyarlılığı, toplumun doğal ve ekolojik istekleri doğrultusunda, sürdürülebilir işletiminin ve yönetiminin
denetimi yapılmış olunacaktır (Akyol, 2004; Akyol ve Tolunay, 2006).
Ormanların korunmasında ve sürekliliğinde düşünce gelişimi ve kalite bilinci sağlayan, ürün ve hizmet anlayışının
sürdürülebilir ormancılık ölçüt ve göstergeleri ile belgelendirilen belli başlı uluslararası sertifikasyon kuruluşları;
FSC (Orman Yönetim Konseyi/Forest Stewardship Council), SFI (Sürdürülebilir Ormancılık Girişimi/
Sustainable Forestry Initiative), CSA (Kanada Standartlar Kurumu Sertifikasyon Sistemi/Canadian Standards
Association Sustainable Forest Management System), MTCC (Malezya Ulusal Orman Sertifikasyonu
Kurum/Malaysian Timber Certification Council), PEFC (Pan Avrupa Ormancılık Sertifikasyon Sistemi/Pan
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European Forest Certification System), AFS (Avustralya Ormancılık Standartı/Australian Forestry Standard)
dir (Genç, 2014; Dursun, 2015).
Sertifikasyon süreci ülkemizde Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından 2010 yılında başlatılmış olup,
bu süreçte 1993 yılında kurulmuş olan FSC sertifikalandırma sistemi tercih edilmiştir (Sıvacıoğlu, 2013). İlk
kez 2010 yılında Bolu Aladağ Orman İşletme Şefliğinde pilot bir çalışma ile başlatılmış olup, 2011 yılında
9.152 ha alana sertifika verilmiştir. Daha sonra OGM, 2010-2014 yılları arasındaki dönemde 29 orman
işletme müdürlüğünü kapsayan 2.367.000 ha ormanlık alanda FSC sertifikası almıştır. Yıllar itibariyle FSC
sertifikası alınan orman alanları kümülatif olarak; 2011 yılında 93.000 ha, 2012 yılında 1.424.773 ha, 2013
yılında 1.796.279 ha ve 2014 yılında da 2.367.000 ha olarak gerçekleşmiştir (Dursun ve Daşdemir, 2016). 2015
ve 2016 yıllarında ise sertifika alınan orman alanı olmamıştır. Ulusal koşullar ve uluslararası gelişmeler dikkate
alınarak orman ürünlerinde standardizasyon ve sertifikalandırma sisteminin geliştirilmesi ve sertifikalı orman
alanı miktarının öncelikle 5 milyon hektara çıkarılması ve akabinde tüm ormanlarının sertifikalandırılması
hedeflenmektedir (OGM, 2017).
Ormanların sertifikasyonu konusunda bazı çalışmalar (Durusoy, 2002; Akyol, 2004; Akyol ve Tolunay,
2006; Türkoğlu, T. 2009; Sıvacıoğlu, 2013; Genç, 2014; Türkoğlu, ve Tolunay, 2014; Dursun, 2015; Dursun
ve Daşdemir, 2016) yapılmasına rağmen, İnegöl ormanlarının sertifikasyonu konusunda bilimsel bir yayın
yapılmamıştır. Dolayısıyla bu çalışma; Bursa Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı İnegöl Orman İşletmesindeki
FSC sertifikasyon çalışmalarını ekolojik, ekonomik, sosyal ve yönetsel açıdan incelemek ve değerlendirmek
amacıyla ele alınmıştır. Bu kapsamda sertifikasyon öncesi durum, sertifika sürecinde ve sonrasında yapılan
faaliyetler birlikte değerlendirilmiş, ekolojik, ekonomik ve sosyal etkileri ortaya konulmuştur. Böylece doğal
gençleştirme ve ağaçlandırma çalışmaları, ormanların izlenmesi, paydaş görüşlerinin alınarak katılımcılığın
sağlanması, iş sağlığı ve güvenliği konularındaki risk analizlerinin yapılması faaliyetleri irdelenmiştir. Ayrıca
sertifikasyon sürecinin işletme gelirlerine ve pazarlama çalışmalarına ve sürdürülebilir yönetimine yaptığı
etkiler değerlendirilmiştir.

2. MATERYAL VE YÖNTEM
Bu araştırmada; alan ve şeflik sayısı bakımından Bursa Orman Bölge Müdürlüğü (BOBM) nün en büyük
işletmesi olan ve yoğun ormancılık faaliyetlerinin yürütüldüğü İnegöl Orman İşletmesi (İOİ) çalışma alanı
olarak seçilmiştir (Şekil 1). İOİ’nin 10 işletme şefliği (Boğazova, Hayriye, İclaliye, İnayet, İnegöl, Mezit,
Oylat, Tahtaköprü, Yenice, Yenişehir) ve 67.544 ha orman alanı vardır. İnegöl Orman İşletmesi, BOBM’ye
bağlı Yalova ve Keles orman işletmeleriyle birlikte 2014 yılında FSC sertifikası almaya hak kazanmıştır. Bu
çalışmada; İOİ’deki FSC sertifikasyon süreci ile ilgili olarak tutulan kayıtların incelenmesi, arazide yapılan
çalışmaların gözlemlenmesi ve paydaşlarla yapılan görüşmelerin değerlendirilmesi suretiyle elde edilen bilgiler
veri olarak kullanılmıştır.
Elde edilen veriler FSC’nin 10 prensip, 56 gösterge ve 216 kriterinden oluşan standartları yardımıyla
denetlenmiştir. FSC öncesi ve sonrası durum karşılaştırmalı olarak analiz edilerek, değerlendirmeler ve
yorumlar yapılmıştır. Ayrıca sertifikasyon sürecindeki denetimlerde, her üç işletmede tesadüfi seçilen 146
paydaşın görüşleri de değerlendirilmiştir. Böylece sertifikasyon sürecinin İnegöl Orman İşletmesindeki ekolojik,
ekonomik, sosyal ve yönetsel etkileri ortaya konmuştur.
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Şekil 1. Çalışma alanı.

3. BULGULAR VE TARTIŞMA
3.1. İnegöl Orman İşletmesinde FSC sertifikasyon çalışmaları
Bursa OBM’nin yedi işletmesinden üçünde (Keles, İnegöl, Yalova) sertifikasyon çalışmalarına 2013 yılında
başlanmış, söz konusu işletmeler aynı yıl ön ve ana denetimden geçerek FSC sertifika almaya hak kazanmıştır.
Sertifika alan üç işletmenin toplam alanı 322.056 ha olup, bunun 150.823 ha’ı (%47) ormanlık, 171.233 ha’ı
(%53) açıklık alandır (Tablo 1).
Tablo 1. FSC sertifikası
alan üç işletmenin alanı
(Dursun, 2015).

İşletme
Keles
İnegöl
Yalova
Toplam

Ormanlık Alan
Ha
%
36.666
57
67.544
38
46.613
59
150.823
47

Açıklık Alan
Ha
%
27.761
43
110.899
62
32.573
41
171.233
53

Toplam
Ha
%
64.427
20
178.443
55
79.186
25
322.056
100

İnegöl Orman İşletmesinde FSC sertifikasyon değerlendirme takımı 3-4 Haziran 2013’te ön denetim, 18-21
Kasım 2013 tarihlerinde önce belge üzerinde, sonrada arazide ana denetim yaparak çalışmalarını tamamlamıştır.
Yapılan sertifikasyon çalışmaları ve değerlendirmeleri sonucunda işletme, 2014 yılı başında FSC sertifikası
almıştır. Beş yıl süreyle verilen FSC sertifikasının, bu güne kadar her yıl ara denetimleri yapılmıştır.
18-21 Kasım 2013 tarihlerinde yapılan ana denetimde; major hata görülmemiş, ancak bazı minör hatalar
(düzeltici faaliyet isteği-DFİ) saptanmıştır. Minor DFİ’ler, sağlık ve güvenlik yönetmeliklerine uyum (02),
sosyal etki değerlendirmesi ve danışma (03), çevresel etki değerlendirmesi (04), izleme için araştırma ve veri
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toplama (05) şeklinde dört başlık altında toplanmıştır. Değerlendirme takımının özellikle birçok çevresel ve
sosyal bağlantılı minor DFİ üzerinde yoğunlaşması, FSC prensip ve kriterlerinin önemli noktalarına vurgu
yaptığını ve değerlendirmenin tarafsız ve profesyonelce yürütüldüğünü göstermektedir (Anonim, 2014). Ana
denetim esnasında görülen bu minor DFİ’ler, 8-9 Aralık 2014 tarihleri arasında yapılan ara denetim esnasında
kapatılmıştır (Anonim, 2015). 30 Kasım- 3 Aralık 2015 tarihleri arasında ikinci ara denetim (Anonim, 2016),
28 Kasım -1 Aralık 2016 tarihleri arasında ise üçüncü ara denetim yapılmıştır (Anonim, 2017).
İnegöl, Keles ve Yalova Orman İşletmelerini kapsayan sertifikasyon sürecinde ana denetim aşamasında 62 ve
ara denetimler esnasında 84 olmak üzere toplam 146 paydaş görüşüne başvurulmuştur (Tablo 2). Bu paydaşlar
tesadüfi seçilerek görüşleri ve gözlemleri kayıt altına alınmıştır. Böylece, gerek arazide yapılan çalışmalar ve
gerekse bu çalışmaların denetlenmesi sonuçları, paydaş görüşleri ile olgunlaştırılarak FSC sertifikasyon süreci
her yıl yenilenmiştir.
Tablo 2. İnegöl, Keles ve Yalova orman işletmelerinde denetimlerde görüşülen paydaş sayıları.
Denetimler/
Paydaşlar
Görüşülen
Paydaşlar

Ara Denetim

Ana Denetim
(2013)

Aralık 2014

Kasım 2015

Kasım-Aralık 2016

62

54

20

10

Toplam
146

Görüşülen paydaşlar; orman kooperatifler birliği, işçi ve memur sendikaları, orman kooperatif başkanları,
orman kooperatifi üretim işçileri, muhtarlar, milli park müdürlüğü yetkilileri, avcılar birliği, STK’lar, mobilya
üreticileri odası yöneticileri, yüksekokul ve halk eğitim müdürlüğü yöneticileri olmuştur. Bu görüşmelerde;
bütün paydaşların sertifikasyon sürecine olumlu baktığı ve bu süreci destekledikleri saptanmıştır. Ayrıca orman
işletmesinin yasal haklara saygılı davrandığı, ödemelerde gecikme olmadığı, paydaşların orman işletmesindeki
eğitimlere katıldıkları, iş sağlığı ve güvenliği eğitimi aldıkları, FSC sayesinde 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği
yasasının daha iyi uygulandığını, risklerin ve iş kazalarının azaldığı, ormanların korunmasına ve sürekliliğinin
sağlanmasına katkılar sağlandığı saptanmıştır (Anonim, 2015, 2016, 2017). Böylece FSC sayesinde hem orman
işletmesinin hem de orman içinde ve çevresinde yaşayan halkın ormancılık uygulamalarının çevresel ve sosyal
etkileri konusunda duyarlı hale gelmesinde, biyolojik çeşitlilik ve endemik tür alanlarının belirlenmesinde,
halkın düşünsel ve görsel olarak eğitilmesinde ve paydaşların katılımının sağlanmasında önemli gelişmeler
olmuştur.

3.2. FSC sertifikasyon sürecinin denetim sonuçları
İnegöl OİM’de 18-21 Kasım 2013 tarihlerinde yapılan ana denetim esnasında kayıt altına alınan FSC prensip
ve göstergeleri ve yapılan değerlendirme sonuçları Tablo 3’de verilmiştir.

186

IV. ULUSAL ORMANCILIK KONGRESİ

3. OTURUM

Tablo 3. İnegöl Orman İşletmesinde ana denetimde öne çıkan FSC prensip, gösterge ve sonuçları.
Prensip

18-21 Kasım 2013 Ana Denetim Sonuçları
Ödemeler zamanında işin bitiminden sonra yapıldığı,
gecikmelerin yaşanmadığı kayıt altına alınmıştır.
Ormancı yöneticiler Türkiye tarafından imzalanan sözleşme ve
Prensip
Gösterge 1.3.1: Nesli tehdit ve tehlikede
uluslararası anlaşmaların farkındadır. CİTES sözleşmesi hakkında
1: Yasalara
(NTT) olan türlerin uluslararası ticaretine
ormancılar bilgi sahibidir. CİTES türlerinin bölgede ticareti söz
ve FSC
ilişkin sözleşme.
konusu değildir.
prensiplerine
Gösterge 1.3.5: Orman yöneticileri BM
Özellikle bozuk alanların ağaçlandırılması yapılarak çölleşmeye
uyum
Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesinin
karşı planlamalar ve faaliyetler gerçekleştirilmektedir. 2013 yılında
gereklerinin farkında olmalı ve buna
İnegöl işletmesinde 150 ha alan ağaçlandırılmıştır. BUROR
uygunluğunun sürekliliğini kontrol etmelidir. teraslama sistemi ilk olarak Yenişehir şefliğinde yapılmıştır.
Üretim işlerinde sadece yerel işçiler çalıştırılmaktadır. İşçilerin
Gösterge 4.1.1: Yerel topluluklar içindeki
çoğuna Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile eğitimler verilmiştir.
kişilere istihdam, eğitim ve sözleşme yapma
Kooperatif başkanları, birlik başkanı ve işçi sendika temsilcileri
fırsatları tanınır.
işlendirme ve sözleşmelere ilişkin sorun belirtmemişlerdir.
Prensip 4:
Toplulukla
Gösterge 4.1.9: 15 yaş altındaki kişilerin
18 yaşından küçük işçiler çalıştırılmamaktadır. Üretim
ilişkiler ve
hiçbiri orman işinde çalıştırılamaz.
bölmelerinde işçilerin kimlikleri bulunmaktadır.
işçilerin
Ormanda ziyaret edilen bütün işçiler gerekli KKE’a sahiptir.
Gösterge 4.2.5: Bütün gerekli araç ve
hakları
Traktörler çoğunlukla eski ancak yağ sızması vb. söz konusu
gereçler, uygun kişisel koruyucu ekipmanlar
değildir. İlk yardım kitleri bulunmaktadır. Görüşülen işçiler ilk
(KKE) işe yarar ve uygulanabilir koşullarda
yardımın temel aşamalarını açıklayabilmektedirler (İnayet Orman
iş sahasında bulunmalıdır.
İşletme Şefliği (OİŞ), Bölme 56).
Gösterge 6.1.1: Yönetici ormanda tüm
Hayriye OİŞ 23 nolu bölmede çevresel riskler belirlenmiş,
faaliyetlerin olası çevresel etkilerini belirler erozyonu önlemek için sürütme hatları belirlenmiş ve akarsuya
ve değerlendirir.
yakın kısımda damga yapılmamıştır.
Prensip 6:
Tespit edilen bütün NTT türleri faaliyetler sırasında
Gösterge 6.2.3: Faaliyetler süresince
Çevresel etki
nadir, tehdit altındaki ve tehlikedeki türler korunmaktadır. Çalışanlar NTT türleri ve faaliyetler esnasında
bu türlerle karşılaşmaları durumunda yapmaları gerekenler
korunur.
konusunda eğitilmiştir. Faaliyet alanlarında ve kamusal alanlarda
NTT türleri hakkında bilgi levhaları bulunmaktadır.
İnayet OİŞ yol yapım faaliyeti izleme, ilk kontrol 19 Temmuz
Prensip8:
Gösterge 8.4.5: İzleme prosesi boyunca
2013’de yapılmış olup, yol boyunca drenaj kanallarının
İzleme ve
tanımlanan düzeltici faaliyetlerin uygun
geliştirilmesine yönelik düzeltici faaliyet gerekmiş, kanal derinliği
değerlendirme şekilde yerine getirilmeli ve kapatılmalı
ve kenar eğimleri projeye uygun değil. Kontrol 28-29 Temmuz
2013’de tekrarlanmıştır.
Gösterge 9.1.1: OBY yeterli şekilde
Flora, fauna, havza YKDO alanları Uludağ Üniversitesi uzmanları
değerlendirilmeli. Her bir HCVF’ler ve
ile belirlenmiştir. İclaliye OİŞ’ de iki çeşme etrafındaki 12 bölme
Prensip 9:
onların biyolojik ve/veya sosyoekonomik ve
YKDO olarak ayrılmıştır.
Yüksek
kültürel özellikleri tespit edilmiş olmalıdır.
koruma değerli
Tüm bölmeler her üç ayda bir muhafaza memuru tarafından
ormanların
Gösterge
9.4.2:
İzleme
kayıtları
saklanmalı
kontrol
edilir. Muhafaza memurları hafta sonları da dahil günlük
bakımı
ve gelecekteki yönetime iletmeli.
iki bölme kontrol etmektedir. Koruma kontrol defterlerinde ilgili
kayıtlar vardır.
3. OTURUM

Gösterge
Gösterge 1.2.1: Gerekli ödemelerin
yapıldığına dair kanıtlar.
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İnegöl Orman İşletmesinde gerek sertifikasyon süreci esnasında, gerekse sertifika alındıktan sonra 2015 ve
2016 yıllarında ara denetimler gerçekleştirilmiştir. Üç yıl içinde yapılan ana ve ara denetimler sonucunda; FSC
prensip, gösterge ve kriterlerine uymayan major DFİ (büyük hata) görülmemiştir. Fakat zaman zaman minör
hatalar (düzeltici faaliyet isteği-DFİ) tespit edilmiştir (Tablo 4). Bu hataların süreç içinde giderildiği ve bir
sonraki yıl denetimler esnasında görülmediği belirlenmiştir (Anonim, 2015, 2016, 2017).
Tablo 4. İnegöl Orman İşletmesindeki minör hatalar (Düzeltici faaliyet istekleri-DFİ).
Prensip No

Prensip 4:
Toplulukla
ilişkiler ve
işçilerin
hakları
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Gösterge No

Uygunsuzluk

Gösterge 4.2.7:
Sağlık, güvenlik kayıtları
(risk değerlendirmelerkaza kayıtları) tutulur ve
güncellenir.

Gösterge 4.4.1:
Yönetimin yoğunluğuna
bağlı olarak,
yerel paydaşlarla
birlikte, ormanların
sosyoekonomik, dini
ve kültürel etkileri
değerlendirilir.

Prensip 6:
Çevresel etki

Gösterge 6.1.3:
Değerlendirmeler
süresince belirlenen tüm
olası çevre etkileri ve
planlamalar göz önünde
bulundurulur.

Prensip 8:
İzleme ve
değerlendirme

Gösterge 8.2.4:
Flora, faunadaki
değişiklikler ve özellikle
NTT türlerle ilgili
koruma faaliyetleri
etkinliği gözlemlenir.

Objektif Kanıt
Kaza ve yaralanma
istatistikleri daha
önce bütün işletme
İş sağlığı-güvenliği,
müdürlüklerinde
kaza kayıtları bütün
yönetim düzeylerinde düzenlenmiş olmasına
rağmen, bu veriler
güncel olmalıdır.
Mayıs 2013’den sonra
(21 Kasım 2013 Ana güncellenmemiştir.
Denetimden).
Daha sonra İnegöl
OİM’de 2 yeni kaza
olmuştur.
SED (Sosyal Etki
Etkilenen yeni
Değerlendirmesi)
paydaşlarla
üretim dosyalarında
birlikte, ormancılık
genel olarak
faaliyetlerinin sosyal,
yapılmaktadır. Fakat
sosyoekonomik, dini
üretim faaliyetlerinin
ve kültürel etkileri
komşu tarım alanlarına
değerlendirilmemiştir
etkileri analiz
(21 Kasım 2013 Ana
edilmemiş ve köylülerle
Denetimden)
görüşülmemiştir.
Bölmedeki su
Faaliyetler esnasında kaynağına potansiyel
çevresel etkiler
belirlenen bütün
belirlenmemiştir.
potansiyel çevresel
Bu su kaynağı
etkiler göz önünde
üretim dosyasındaki
bulundurulmamıştır
harita üzerinde
(21 Kasım 2013 Ana gösterilmemiştir.
Denetimden).
ÇED kapsamında
değerlendirilmemiştir.
Flora, faunadaki
İnegöl NTT türlerin
değişiklikler ve
izlenmesi, uygulamada
özellikle NTT altında NTT türlerinin
olan türlerde veriler
izleme faaliyetleri
toplanmamaktadır
izleme faaliyetleri
(21 Kasım 2013 Ana ve izleme dinamiği
Denetimden).
bulunmamaktadır.
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Düzeltici Faaliyet
Kaza istatistikleri
düzenli olarak
tutulmaktadır. 2014
yılında 5 işçi kazası
olmuş. Kayıtlar
İnegöl OİM’de 1
Ekim 2014 tarihinde
güncellenmiştir. Minör
DFİ 02, kapatılmıştır.
Üretim sahalarına
komşu tarım
alanlarında üretim
esnasında dikkate
alınması gereken
hususlar SED’de
dikkate alınmaktadır.
Minor DFİ 03
kapatılmıştır.
Su kaynakları, çeşmeler
vb. unsurları dikkate
alan ÇED’i kontrol
edilen bölmelerde ve
üretim dosyalarında
yapılmaktadır. Minör
DFİ 04 kapatılmıştır.
NTT türlerinin
izlenmesi izleme
programında belirtilen
prosedüre göre
yapılmaktadır. Minör
DFİ 05 kapatılmıştır.
3. OTURUM

3.3. FSC sertifikasyon sürecinde yapılan izlemeler
FSC sertifikası alındıktan sonra, Prensip 8-İzleme ve Değerlendirme kapsamında beş yıl süreyle İnegöl Orman
İşletmesi tarafından yıllık İzleme ve Değerlendirme Planları yapılmaktadır. Bu planlar gereğince ormanlar;
doğa ve toprak koruma, estetik değer, hidrolojik fonksiyon, orman ürünlerinin üretimi ve riskleri, koruma ve
yönetimi faaliyetleri, sosyal ve çevresel etkiler açısından değerlendirmek amacıyla izlenmekte, kontrol, gözlem
ve ölçümler yapılarak elde edilen veriler kaydedilmekte ve dosyalar halinde saklanmaktadır. Her şeflikte Yüksek
Koruma Değerli Ormanlar (HCVF) izlenmekte ve raporlar düzenlenmektedir. Boğazova OİŞ Çayyaka
mahallesinde, kültürel, ekolojik, ekonomik ve dini önemli alanların tespiti ve bu alanlarda yapılacak çalışmaları
belirlemek için mahalle muhtarlığını temsil eden yetkili kişilerle birlikte arazi ve büro çalışmaları yapılmıştır.
Bütün bu kayıtlar ve dosyalar FSC sertifikasyon süreci kapsamında yıl içerisinde büroda ve arazide yapılacak
denetimlere esas teşkil etmektedir.
Mesire yerleri ile ilgili izlemeler yapılmış, tutanaklar tutulmuş ve buralar özel günlerde piknik amacıyla kullanılan
alanlar olarak belirlenmiştir. Mesire yerlerinin çevre temizliği ve bakımı ile ilgili işlemlerde belediyeler ve
paydaşlarla diyalog içinde olunmuştur. Halkın ziyaretini olumsuz etkileyecek engellerin ortadan kaldırılmasına
ve hizmetin kalitesine önem verilmiştir.
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çerçevesinde ve FSC prensipleri kapsamında odun üretimi,
depolama, yol yapımı ve onarımı başta olmak üzere tüm ormancılık faaliyetlerinde risk değerlendirme analizleri
yapılarak, risklerine karşı etkin koruma ve önleyici tedbirler alınmaktadır. Bu riskler, orman işletme şefleri,
orman muhafaza memurları ve eğitilmiş işçiler tarafından çalışanlara anlatılmaktadır. Risk analiz tablosunda
riskin tehlikesi, şiddeti, olasılık durumu, vereceği zarar ve önleyici tedbirlerin neler olduğu konusunda ayrıntılı
bilgiler yer almaktadır. Aynı zamanda ormancılık faaliyetlerinin çevresel etki değerlendirmesi yapılarak, elde
edilen çevresel ve sosyal risk seviyesi verileri paydaşlara anlatılmakta, klasör halinde arşivlenerek izlemeler için
saklanmaktadır. Örneğin yol inşaatı süresince kullanılan makinelerin çevreye zarar vermemesi, atık yağlarının
toprağa ve suya karışmaması için etkin önleyici tedbirler alınmakta ve bu konularda paydaşlara eğitimler
verilmektedir.

3.4. FSC sertifikasyon sürecinde üretim ve pazarlama çalışmaları
İnegöl Orman işletme Müdürlüğünde FSC sürecinin başarılı sonuçlanması için ana denetimin hemen öncesinde
geniş katılımlı bir iş güvenliği ve kesim teknikleri konuısunda uygulamalı eğitimler verilmiştir (Şekil 2).
Şekil 2.
İnegöl
OİM’de
üretim
çalışmaları.
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Daha sonraki süreçte de aynı şekilde her yıl iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereği tatbikatlar yapıldığı gibi,
yol boylarına ve üretim sahalarına iş güvenliği ile ilgili levhalar dikilmiş, üretim işlerinin her türlü faalyiyetini
gören işçilere iş sağlığı açısından idare tarafından sağlık kitleri dağıtılmıştır. Ayrıca kesim ve üretim işçilerinin
KKE giymeleri sağlanmıştır. Bu işçilere iş güvenliği eğitimi verilmiş ve eğitim sonunda kendilerine sertifaka
verilmiştir. Bunun yanında kaliteli orman ürünleri elde edilmesi için kesim teknikleri ve standardizasyon
kapsamında uygulamalı eğitimler yapılmıştır.
Bu çalışmalarla birlikte İnegöl OİM’de FSC sertifikası aldıktan sonra I.SNB Kn tomruk miktarında istikrarlı
bir artış görülmemesine rağmen, II.SNB Kn tomruklarda belirgin bir artış olmuştur. Sınıf tomruk oranlarının
normal kalitedeki kayın tomruklara oranı sertifikasyonla birlikte oldukça iyi seviyeye ulaştığı anlaşılmaktadır
(Tablo 5 ve 6).
Tablo 5. İnegöl OİM’de yıllar itibariyle üretilen kayın sınıf tomruk miktar ve oranları.
Ürün Cinsi
I. SNB Kn Tomruk
II. SNB Kn Tomruk
III. SNB Kn Tomruk
Toplam Kn Sınıf Tomruk Üretimi (I.+ II.SNB)
Toplam Kn Tomruk Üretimi
Toplam Kn Sınıf Tomruk Üretimi/Toplam Kn
Tomruk Üretimi x100 (%)

Üretim Miktarı (m3) veya Oranı (%)
2012
2013
2014
2015
2016
2017
13
8
22
4
16
1505
877
2180
2484
2729
2428
46.968 50.928 42.278 39.290 38.745 24.208
1.518
877 2.188 2.506 2.733 2.444
48.486 51.805 44.466 41.796 41.478 26.652
3,13

1,69

4,92

6,00

6,59

9,17

Tablo 6. İnegöl OİM’de yıllar itibariyle kayın sınıf tomrukların satış gelirleri.
Satış Geliri (2017 Fiyatlarıyla TL*)
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Kn Sınıf Tomruk
797.070
462.681
1.207.358
1.550.530
1.624.306
1.551.132
Toplam Kn Tomruk
15.527.371 16.298.213 15.994.120
17.824.588 15.199.178 10.643.497
* TÜİK 2003 yılı =100 Yİ-ÜFE Endeks Tablosu ocak ayı değerleri kullanılarak 2017 yılı fiyatları elde edilmiştir.
Cins ve Sınıf

Görüldüğü gibi İnegöl OİM’de FSC sertifikasyon süreci ile birlikte 2014 yılında Kn sınıf tomruk üretiminin
toplam Kn tomruk içindeki payı artmıştır. 2013 yılında bu oran % 1,69 iken, FSC sertifikasyon süreci ile
birlikte bu oran 2014 yılında %4,92’ye yükselmiş, 2015 yılında %6, 2016 yılında %6,59 ve 2017 yılı temmuz
ayında %9,17’ye kadar yükselmiştir (Tablo 5). Bu rakamlar OGM’nin sınıf tomruk gerçekleşme ortlamasının
(yaklaşık %6) üstündedir. Yine FSC sertifikası alan Keles Orman İşletmesinde yapılan bir araştırmada (Dursun
ve Daşdemir, 2016); bu oranların 2014 yılında %10,21’e ulaştığı ve 2015 yılında %6,65’e düştüğü saptanmıştır.
Bu oranların yükselmesinde; kalite sınıflarına ayırmadaki biliniç düzeyinin gelişmesi, böylece standartlara
uygun kaliteli mal üretmeye gayret edilmesi ve müşteri memnuniyeti odaklı satış politikalarının uygulanması
etkili olmuştur.
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İnegöl OİM’de sertifikasyon sürecine geçişten sonra hem sınıf tomrukların üretim miktarlarında hem de sınıf
tomrukların satış gelirlerinde bariz bir yükselme görülmektedir. Benzer yükselme Keles Orman İşletmesinde
de görülmüştür (Dursun ve Daşdemir, 2016). Dolayısıyla işletme yönetimleri FSC sertifikası aldıktan sonra,
üretilen malların sınıflandırılmasına, standartlarına ve müşteri odaklı pazarlama faaliyetlerine önem verilmiş
ve bu konularda hassas davranılmıştır. Böylece FSC süreci nedeniyle, işletmenin bilimsel, teknik, ekolojik,
ekonomik ve sosyal koşulları dikkate alınarak sürdürülebilir bir yönetim geliştirildiği anlaşılmaktadır.

3.5. FSC sertifikasyon sürecinde gençleştirme ve ağaçlandırma çalışmaları
1. Gençleştirme çalışmaları: İnegöl OİM’de, silvikültürel faaliyetler öteden beri teknik ve bilimsel çerçevede
sürdürülmektedir. Kayın ağaç türünün optimumu olarak görülen bazı şefliklerde tohumlama kesimi ile uzun
yıllardan beri başarılı kayın gençlikleri getirilmiştir. FSC sertifikasyon süreci ile birlikte bu teknik müdahale daha
da biyolojik çeşitliliği gözeten, çevreci ve paydaş katılımcılığı ile teknik ve bilimsel açıdan zenginleştirilmiştir.
Ormanlarda gençleştirme çalışmaları, daha bilimsel yaklaşımlarla, tam sonuç alıcı bir şekilde sürdürülmüştür.
Doğru yöntemlerin geliştirilmesi ve toprak işlemenin özenli bir şekilde yapılması konularına odaklanılmıştır.
Örneğin Hayriye OİŞ’de 2016 yılında yapılan tohumlama kesimi ve toprak işleme sonucu sahaya başarılı bir
şekilde gençlik getirilmiştir (Şekil 3a).
2. Ağaçlandırma çalışmaları: Engebeli ve bozuk orman alanları 2009 yılında başlanarak başarılı bir şekilde
ağaçlandırılmaktadır. İlk defa Bursa OBM tarafından kullanılan paletli-mini kazı makineleri ile başarılı
ağaçlandırma çalışmaları yapılmaktadır. Buror Teras (Bursa orman terası) adı verilen yöntem, engebeli ve yüksek
meyilli olan 400 hektarlık Çaylar deresi havzasında başarıyla uygulanarak, sahaya 50 bin adet fıstık çamı ve 100
bin adet değişik yapraklı fidan (ıhlamur, akasya, ceviz, dişbudak vb.) türleri dikilerek başarılı ağaçlandırmalar
yapılmıştır (Şekil 3b). Saha aynı zamanda bal ormanı vasfı kazanmış, biyolojik çeşitliliği artmış ve çok yönlü
faydalanmaya konu olmuştur. FSC sertifikasyonu ile bu ağaçlandırma çalışmalarının daha teknik ve izlenebilir
şekilde sürdürülmesi sağlanmıştır.
Şekil 3. İnegöl
OİM’de doğal
gençleştirme (a)
ve ağaçlandırma
çalışmaları (b).

a)

b)

3.6. FSC sertifikasyon sürecinde orman bakım çalışmaları
Sertifikasyonla birlikte işletme yönetiminin bilinç düzeyinin gelişimiyle ormanların bakımı sürdürülebilir
işletmecilik konularında da olumlu sonuçlar alınmıştır. Biyolojik çeşitlilik ve endemik türlere de dikkat edilerek,
meşcerelerin daha sağlıklı ve dayanıklı hale getirilmesi önemsenmiştir. Ormanlardan teknik müdahalelerle daha
kaliteli asli ürün almak, ara hasıla sağlamak ve kalan meşcerelerin sağlamlığını artırmak konusunda duyarlılık
artmıştır. Ayrıca orman bakım çalışmaları (gençlik bakımı, sıklık bakımı, aralama vb.) sertifikasyon süreci ile
birlikte hızlanmış ve ormanların sürdürülebilirliğine katkı sağlanmıştır.
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3.7. FSC sertifikasyon sürecinde biyolojik çeşitlilik ve yaban hayatı çalışmaları
FSC sertifikasyon süreci sayesinde; biyolojik çeşitliliğe verilen önem artmıştır. Ormanların biyolojik çeşitliliğinin
ve yaban hayatının korunmasında, çok yönlü çalışmalar geliştirilmiştir. Yaban hayvanlarının neslinin devamı ve
bunların köylere kadar inip, yöre insanının ürettiği meyve ve sebzelere zarar vermesini önlenmek amacıyla;
ahlat, yabani erik, yabani muşmula, yabani elma, yabani kiraz, alıç ve üvez fidanlarının orman içi açıklıklara,
rehabilitasyon, ağaçlandırma ve gençleştirme sahalarına dikildiği görülmüştür. Böylece hem biyolojik çeşitliliğin
korunması hem de çok amaçlı faydalanma doğrultusunda çalışmalar sürdürülmüştür.

3.8. FSC sertifikasyon sürecinde yöre insanını ekonomik kalkındırma çalışmaları
Yöre insanının ekonomik açıdan desteklenmesi, orman halk gönül birliğinin sağlanması, paydaş katılımcılığının
artırılması çerçevesinde, bozuk orman alanlarına gelir getirici türlerin dikilmesi uygulamasına geçilmiştir. Bu
çalışmalarla hem bozuk orman alanlarından yöre insanının ekonomik kalkınmasına destek olunmuş hem de
biyolojik çeşitliliğinin zenginleştirilmesi sağlanmıştır.

4. SONUÇLAR VE ÖNERILER
Bursa Orman Bölge Müdürlüğü’nün yedi işletmesinden üçünde (İnegöl-Keles-Yalova) tek programla 2013
yılında FSC sertifikası alınması için süreç başlatılmış olup, yaklaşık altı aylık hazırlık safhasından sonra, ön ve
ara denetimleri geçerek 2014 yılında sertifika alınmıştır.
Bu çalışmayla İnegöl Orman İşletmesindeki FSC sertifikasyon sürecinin, işletme, çevre ve paydaşlar üzerindeki
etkileri, sertifika alma aşamasındaki çalışmalar, sertifika öncesi ve sonrası işletmenin yaptığı ormancılık
faaliyetleri irdelenmiştir. FSC prensip, gösterge ve kriterlerinin uygulamada getirdiği yenilikler ve değişimler,
uygulamaya sokulan yeni bakış açılarının işletme çalışanları ve paydaşlar üzerindeki etkileri, yapılan izleme ve
denetim çalışmaları değerlendirilmiştir. Özellikle minör (DFİ-düzeltici faaliyet isteği) hataların giderilmesi
konusunda paydaş görüşlerine verilen önem ve gösterilen çabalarla katılımcılık sağlanmıştır. Yönetimin bilinç
düzeyinin artmasıyla birlikte ormanların sürdürülebilir yönetimine olumlu katkılar yapılmıştır. Biyolojik
çeşitliliğin korunmasına, ormanların yöre insanına ekonomik katkısına, yapılan çalışmaların çevresel ve sosyal
etkilerine önem verilmiştir.
Bu kapsamda ormanların sağlığını ve sağlamlığını tehdit eden unsurlar belirlenmiş ve bunlara karşı yapılması
gerekenler izleme belgeleri ve tutanaklarıyla ortaya konulmuştur. Yüksek Koruma Değerli Ormanların
sağlığını tehdit eden durumların oluşmaması için izlemelerle takip edilmiştir. Üretim, depolama ve yol inşaatı
çalışmalarına yönelik risk analizleri yapılmış, her bir iş çeşidinin risk düzeyi, sonuçları ve alınması gereken
tedbirler ortaya konulmuştur. Bu tedbirlere uymak hem sertifikalanma sürecine hem de sürdürülebilir yönetime
katkı sağlayacaktır.
FSC süreci sayesinde işletme yöneticilerinde ve tüm çalışanlarda bilinç düzeyi yükselmiş, yöre halkında çevre
bilinci farkındalığı oluşturulmuştur. İş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışanlara verilen eğitimlerle birlikte
iş kazaları azalmıştır. Böylece ormanlara silvikültürel müdahalelerde başarılı sonuçlar elde edilmiş, üretim
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ve standardizasyon çalışmalarına gereken önem verilerek sınıf tomruk oranları ve dolayısıyla işletme gelirleri
artırılmıştır. Üretimde sınıflama ve standartlara ayırma ile silvikültürel faaliyetlere gereken önemin verilmesi,
sürdürülebilir orman yönetimine katkı sağlayacaktır. Keza yaban hayatı ve biyolojik çeşitliliğin korunması
(yabani meyveli tür fidan dikimleri vb.) çalışmalar ile yöre halkının kalkındırılmasına yönelik sosyal içerikli
çalışmalar da uygulanmıştır. Bu nedenle, bu tür eğitimlerin ve çalışmaların sürekliliği sağlanmalıdır.
Sonuç olarak İnegöl OİM’de FSC süreci sayesinde; çevre bilinci ve farkındalık artmış, biyolojik çeşitliliğe,
ormanların korunmasına, ürünlerin sınıflandırılmasına ve standardizasyona gereken önem verilmiş, üretim ve
pazarlama konularında gelişmeler sağlanmış, işletme gelirleri artmış, risk analizleri yapılmış, işletme çalışanları
eğitilmiş, paydaşlarla işbirliği yapılarak katılımcılık sağlanmış, yöre insanına iş ve gelir olanağı oluşturulmuş,
sosyal baskılar azaltılmış, ormanların gençleştirilmesine, devamlılığına ve sürdürülebilir yönetimine olumlu
katkılar yapılmıştır.
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I. Sunum Sahibi: Prof. Dr. Mustafa Fehmi TÜRKER
Sunum Konusu: “Girdi-Çıktı Çözümlemesi Yardımıyla Ülkemiz
Ormancılık Sektörünün Ülke Ekonomisi İçindeki Yeri ve Toplam
Ekonomik Değer Yaklaşımına Göre Muhtemel Yerinin Değerlendirilmesi”
Bu sunumda Girdi-Çıktı yöntemiyle ülkemiz ormancılık sektörünün Türkiye Ekonomisi içindeki yeri; üretim,
katma değer, dış ticaret, sektörler arası bağlantılar, üretim, gelir ve istihdam etkileri belirlenerek ağırlıklı
olarak odun kökenli ürünler ve kısmen de odun dışı bitkisel ürünlerden oluşan sektörün toplam ekonomik
değerini oluşturan doğrudan kullanım değerleri, dolaylı kullanım değerleri ve seçenek değerleri, var olma ve
miras değerlerinden oluşan değerlerinin nasıl hesaplanabileceği konularına değinilmiştir. Ülkemiz orman
kaynaklarının toplam ekonomik değerinin gerçekçi olarak belirlenmesi ve sektörün tüm çıktı değerlerinin
muhasebe kayıtlarına alınması ve ormancılık sektörünün ülke ekonomisi içindeki yerinin daha gerçekçi ve
doğal olarak daha fazla olmasına yönelik değerlendirmeler yapılmıştır.
Soru Yönelten Katılımcı: Said DAĞDAŞ
Soru: 59 Sektör içinde “Mobilya Sektörü” var mıdır?
Yanıt: Evet büyük ölçüde yer almaktadır.
Soru Yönelten Katılımcı: Said DAĞDAŞ
Soru: Odun kökenli ürün kullanan mobilya sektörünün toplam ihracat ve ithalat içindeki payı hakkında bilgi
verebilir mi?
Yanıt: : İhracat içerisindeki pay: %3, ithalat içerisindeki pay: %2’dir.
Soru Yönelten Katılımcı: Abdullah Arıkan
Soru: Karbon depolama ölçümü ve hesabı nasıl yapılıyor?
Yanıt: Karbon hesabı için geliştirilen katsayılar yoluyla hesaplamalar yapılmaktadır.

II. Sunum Sahibi: Prof. Dr. İsmet DAŞDEMİR
Sunum Konusu: “Türkiye’de Kültürel Odunsu Biyokütle İle Enerji Üretimi
ve Ekonomisi”
Bu sunumda; yeni kültür alanlarında tamamen insan emeğiyle 3-5 yıl idare süreli yetiştirilen, hızlı büyüyen
ve sadece odun üretmek için işletilen, kök ve kütük sürgünü verme özelliğine sahip odunsu ağaç türlerinden
biyokütle üretimi yapılması, üretilen bu biyokütlenin birleşik ısı ve güç santrallerinde yakılarak enerji üretilmesi
ve bu üretimin ekonomisi konuları ele alınmış ve ülkemizdeki durum değerlendirilmiştir. Buna göre ülkemiz
koşullarında biyokütle ile enerji üreten bir birleşik ısı ve güç elektrik santralinin İç Kârlılık Oranın %31 ve en
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az 16 yıl süreyle çalışmasının ekonomik olduğu sonucuna varılmıştır. Söz konusu biyokütle elektrik santralinin
sağladığı yıllık istihdam miktarı 5.760 adam-gün olarak saptanmıştır.
Soru Yönelten Katılımcı: Prof. Dr. Hüseyin Koç
Soru: Biyokütle ile enerji üretimi konusunda devletin özel bir teşvik veya kısıtlaması var mıdır? Bu konunun
yayınlaşmasında Türkiye nasıl bir yol izlemeli?
Yanıt: Ülkemizde yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik enerjisi üretiminin usul ve esaslarını düzenleyen
2005 tarihli ve 5346 sayılı Kanun vardır. Ancak özel olarak bir teşvik kanunu veya düzenleme yoktur. Genel olarak
yatırımcılara yönelik bazı vergi indirimi teşvikleri vardır. Biyokütleden enerji üretimimizin yaygınlaştırılmasında
halkın ve yatırımcıların bilgilendirilmesi bilinçlendirilmesi, bazı kredilerin vergi indirimlerinin sağlanması gibi
stratejiler izlenebilir.
Soru Yönelten Katılımcı: Tevfik Dedebaş
Soru: Odunsu biyokütle kullanımı ile enerji üretimi için gerekli olan hammadde ihtiyacı ne kadardır?
Yanıt: Tam olarak bilmiyorum araştırmak gerek.
Soru Yönelten Katılımcı: Tevfik Dedebaş
Soru: Söğüt, kızılağaç gibi ağaç türlerinin yanında Doğu ve Güneydoğu da buluna meşe ormanlarından da
faydalanılabilir mi?
Yanıt: Faydalanılabilir.
Soru Yönelten Katılımcı: Tevfik Dedebaş
Soru: Orman ürünleri sektörünün ihtiyacının 31 milyon m3 olduğu belirtilen bu ortamda talep fazlalığı
olduğundan dengelerin bozulması söz konusu olmaz mı? Mutlular Enerjinin yanında Çorum Mecitözü’ndeki
tesiste odun hammaddesi kullanmaktadır.
Yanıt: Talep fazlalığı arzı artırmalıdır.
Soru Yönelten Katılımcı: Doç. Dr. Yaşar Şimşek
Soru: Hocam kültürel odunsu bitkilerin enerjide kullanılmasında hızlı büyüyen türlerin kullanılması gerektiğini
söylediniz (kavak ve söğüt). Hâlbuki şuan 20 yılda saf türler değil aksine melezler kullanılmaktadır. Bugün
dünyada Populus trichocarpa x Populus deltoides türleri arasında yapılan döllemelerden elde edilen melezler
kullanılmaktadır. Bu konudaki görüşlerinizi merak ediyorum.
Yanıt: Tamamen görüşlerinize katılıyorum. Ben kavak derken genel ifadede bulundum. Elbette kavak için de
melezler önem arz etmektedir. Biyokütle üretiminde kullanılması gayet uygundur.
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III. Sunum Sahibi: Yrd. Doç. Dr. Ufuk COŞGUN
Sunum Konusu: “Kayın (Fagus orietalis Lipsky.) Ormanlarında Üretim ve
Pazarlanmanın Değerlendirilmesi”
Bu sunumda; Yenice Orman İşletme Müdürlüğü’nde 2009-2014 yılları arasında gerçekleştirilen yaklaşık 108
ihale incelenerek üretilen ürünlerin temel niteliklerinin pazarlamada ne düzeyde etkili olduğu (ürünlerin
kalitesi, vasfı, pazarlama dönemleri, satılamayan ürünlerin nitelik, nicelikleri), müşteri yapısı, yıllık ortalama
fiyatın üzerinde pazarlanan ürünlerin diğer ürünlerle aralarındaki farklılıklar değerlendirilerek pazarlama
süreçleri irdelenmiştir.
Soru Yönelten Katılımcı: Hikmet Karaduman
Soru: Bonitet tespitinin yanlışlığından ziyade 1. ve 2. sınıf kayın üretiminin azlığı, kayın üretiminden
sonra sınıflandırmanın ehil ellerle yapılmaması, son depoda sınıflandırmanın da sağlıklı yapılamamasından
kaynaklanabilir mi? Sınıflandırmanın uzman teknik elemanlar tarafından yapılması 1. ve 2. sınıf üretimi
arttırmaz mı?
Yanıt: Kalite sınıfları bakımından 1. ve 2. sınıf ürünlerin çok az olması bilgili ve yetenekli elemanlarca yapılması
gibi soruna bağlamamızı güçleştirmektedir. Kuşkusuz yetenekli ve bilgili elemanların süreçlerde görev alması
bu oranları 1.ve 2.sınıf ürün oranını arttıracaktır. Ancak 1. ve 2. sınıf ürünle 3. sınıf ürün arsındaki oranın çok
çok yüksek olması sorunu sadece bu yaklaşımla açıklamamamızı yeterince karşılayamaz.
Soru Yönelten Katılımcı: Muzaffer Kolege
Soru: Yenice orman işletmesi şartlarında kayın tomruklarının kesimden itibaren imalatçıya ulaşması arasında
kaç gün geçmektedir? Yağmurlama veya havuzlama işlemi yapılmadığı için stoktan satışa hammaddede oluşan
ekonomik kayıp hesaplanmış mıdır?
Yanıt: Üretim kış kesimlerinde 1-1,5 ay içerisinde pazara sunulmaktadır. Normal üretimde bu zaman 3-4 ay
sürmektedir. Bu çalışma bazında kayıp hesabı yapılmamıştır. Açık arttırmalı satışa sunulan ürünler içerisinde
pazarlığa kalan ürün miktarı azdır. Bu nedenle kayıplar üzerinde özellikle durulmamıştır. Yaşanan kayıpların
hepsi süreçlerde olduğu ve ne oranda gerçekleştiği konusu bir başka çalışma kapsamında ele alınmalıdır.
Soru Yönelten Katılımcı: Sıtkı Eraydın
Soru: Satış fiyatının belirlenmesinde ormanların ekolojik değerlerinin fiyata yansıtılması konusunda ne
düşünüyorsunuz? Bu konuda genel bir strateji noksanlığı mı var?
Yanıt: Fiyatların belirlenmesinde üretimin yapıldığı ormanların ekolojik değerleri fiyata yansıyor denilemez.
Elde edilen ürünlerin kalite değerleri bu ormanların ekolojik değerleri anlamında algılanmamalıdır. Ülkemiz
ormancılık sektörüyle ilişkili toplumun algısal gelişimi henüz bu değerlere para ödeyebilecek bir yapıdan
değildir. Henüz bu konuya yönelik yeterli ölçüt ve göstergeler oluşturabilmiş değiliz.
Soru Yönelten Katılımcı: Sıtkı Eraydın
Soru: Satış ile pazarlama konusu bir ekonomik faaliyet ise başkaca alışagelmişin dışında yol ve yöntemler var mıdır
ki, 1m3 tomruğu 228 TL’den çok yükseklere çıkarabilen. Ya da bu tomrukları biz yakacak odun olarak mı satsak?
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Yanıt: Geleneksel yaklaşımlar kapsamında dikili satışta bir pazarlama yöntemi olarak kullanılmaktadır, önemli
sakıncaları giderilmediği halde. Ekosistem tabanlı planlamalara dayanarak ormanların işlevlerine göre üretimle
bu alanlarda azda olsa gerçekleştirilmektedir. Bu işlevlerin farklı önemli olduğu alanlardan üretilen ürünler
daha farklı fiyatlarla piyasaya sunulabilir. Kayının yakacak odun olarak da satılması odun israfıdır.
Soru Yönelten Katılımcı: Said Dağdaş
Soru: Kayında %93 nispetinde 3. sınıf emval üretiminde sınıflı emval çıkarma konusunda yaşanan denetim
zafiyeti ve özensizlik önem taşımaktadır. Yenice Orman İşletme Müdürlüğü FSC belgesine sahipse bu konuda
özen gösterilmekte midir?
Yanıt: Yenice Orman İşletme Müdürlüğü FSC’ye sahiptir. Ancak özen konusunda genel bir eksiklik yaşandığı
gözlenmektedir.

IV. Sunum Sahibi: Prof. Dr. Ahmet TOLUNAY
Sunum Konusu: “Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğünde Lif Yonga ve
Kabuklu Kâğıtlık Odun Üretim Miktarlarındaki Değişimler ve Nedenleri”
Bu sunumda Balıkesir Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 7 orman işletme müdürlüğünden (Alaçam, Balıkesir,
Bandırma, Dursunbey, Edremit, Sındırgı ve Bigadiç orman işletmeleri), 2006-2015 yılları arasında 10 yıllık lif
yonga ve kabuklu kâğıtlık odun üretimi miktarlarındaki değişimler incelenmiştir.
Soru Yönelten Katılımcı: Prof. Dr. Hülya Kalaycıoğlu
Soru: Orman Endüstri Mühendisliği sektörünün sahipli hale gelmesi için önerileriniz nelerdir?
Yanıt: Örgütsel düzenleme, meslek hakları ve meslek eğitimi ile sektör sahipli hale gelecektir.
Soru Yönelten Katılımcı: Prof. Dr. Hüseyin Koç
Soru: ORÜS fabrikalarında orman endüstri mühendisleri istihdam ile verimlilik değerleri arasında yüksek
düzeyde bir ilişki olduğu (anlamlılık testlerinden geçmiş) araştırmalarda kanıtlanmıştır. Bugün Türkiye imalat
sanayi içerisinde yaratılan katma değerin %2,6’sı ORÜS’e aittir. ORÜS’ün kapanmasından sonra piyasada
boşluk oluşmuştur. Ancak sektör bugün sektör bugün örgütleme ve koordinasyon sürecindedir. Sizce bugün
orman endüstrisindeki gelişim yeterince koordineli daha verimli olması için ormancılık eğitiminde strateji ne
olmalı? Açılan fakülteler kapatılmalı mı? Yapıları mı değiştirilmeli?
Yanıt: Bu konu hakkında rapor hazırlanıp kamuoyu ile paylaşılması faydalı olacaktır.
Katkı Yönelten Katılımcı: Tevfik Dedebaş
Katkı: Balıkesir orman bölgesinde olduğu gibi diğer orman bölgelerinde de lif-yonga kabuklu kâğıtlık odun
üretim dengesi lif-yonganın lehine dönmüştür. Zira oduna dayalı panel sektörünün yıllık üretimi (kurulu
kapasite) 12 milyon m3 olup odun hammadde ihtiyacı 14,5 milyon tondur. Odun arzı yeterli olmadığından 3
milyon ton ithal edilmektedir. Tahsisli alım maliyet muhasebesi yönü ile olumlu bir alım şeklidir.
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V. Sunum Sahibi: Özgen DURSUN
Sunum Konusu: “İnegöl Orman İşletmesinde FSC Sertifikasyon Sürecinin
Etkileri”
Bu sunumda FSC sertifikasyon sürecinin İnegöl Orman İşletmesindeki ekolojik, ekonomik, sosyal ve yönetsel
etkileri değerlendirilmiş, İnegöl Orman İşletmesinde sertifikasyon süreciyle birlikte, çevre bilincinin ve
farkındalığın arttığı, biyolojik çeşitliliğin, doğanın ve orman kaynaklarının daha iyi korunduğu, ürünlerin
sınıflanmasına ve standardizasyona önem verildiği, üretim ve pazarlama konularında olumlu gelişmelerin
olduğu ve işletme gelirlerinde artış sağlandığı tespitleri yapılmıştır. Bunun yanında risk analizleri yapılarak iş
sağlığı ve güvenliği konularına önem verildiği, işletme çalışanlarının eğitildiği, paydaşlarla işbirliği yapılarak
katılımcılığın sağlandığı, yöre insanına iş ve gelir olanaklarının sağlandığı, sosyal baskıların azaltılarak ormanların
gençleştirilmesinde, devamlılığının sağlanmasında olumlu gelişmelerin görüldüğü ve böylece işletme yönetim
anlayışında sürdürülebilir orman yönetimi kapsamında ilerlemelerin olduğu saptanmıştır.
Soru Yönelten Katılımcı: Yrd. Doç. Dr. H. Tezcan Yıldırım
Soru: Sinop Ayancık’ta ve Bolu Aladağ’ında yaptırdığım 2 yüksek lisans tezinde (sertifikasyonla ilgili) satış
gelirlerinde kısa vadede kâr artışı görülmemişti. Sizin çalışmanızda satış gelirlerinin artmasını sertifikasyon ile
açıklamak yeterli midir? Başka nedenler olabilir mi?
Yanıt: Tabi ki olabilir. Bu konuda satış fiyatlarının değişimi daha ayrıntılı bir şekilde analiz edilerek
sertifikasyonun etkisi belirlenebilir.
Soru Yönelten Katılımcı: Prof. Dr. Hüseyin Koç
Soru: Orman sertifikasyonunda Türkiye için süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Süreç başarılı/başarısız? Ne
kadar etkin yürütülüyor? Sizce bunun nedenleri?
Yanıt: Yaptığımız çalışmalar kapsamında sertifikasyon almış olan İnegöl Orman İşletme Müdürlüğü’nde
sürecin etkin bir şekilde yürütüldüğünü görüyoruz. Süreç başarıyla yürütülmektedir.
Bu tutanak, Oturum Başkanı İsmet DAŞDEMİR ve Raportörü Mehmet KORKMAZ tarafından
düzenlenmiştir.
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4. Oturum
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Sedat AYANOĞLU
Raportör: Yrd. Doç. Dr. Nimet VELİOĞLU

Ormanların Ormancılık Dışı Kullanımlara Tahsisi
Yrd. Doç. Dr. Hüseyin AYAZ
Orman Mülkiyet Rejimlerinde Reform Hareketleri: Dünyadan Örnekler
Yrd. Doç. Dr. Üstüner BİRBEN
Orman Kadastrosu ve 2/B Uygulamalarında Karşılaşılan Güçlükler
Ersin GENÇAY
Ormancılıkta Mesleki Sorumluluk Eğitimi
Yrd. Doç. Dr. Gökçe GENÇAY
Geçmişten Günümüze Oluşan Orman Mevzuatı ve Değerlendirilmesi
Ferruh ATBAŞOĞLU

15-16 Kasım 2017, Antalya
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ÖZET
Türkiye’de orman varlığını ve devamlılığını tehdit eden önemli sorunlardan birisi de orman alanlarının farklı
kullanıma tahsisidir. Önceleri ulusal çıkarlara hizmet eden madencilik faaliyetleri ve bayındırlık hizmetlerinin
gerekli kıldığı tahsisler yapılmakta iken zaman içinde bu sınırın ötesine geçildiği görülmektedir. Anayasal
kısıtlara rağmen, orman alanından verilen tahsisler artırılarak, çeşitlendirilerek, geniş orman alanlarının tahribine
sebep olunmaktadır. Günümüzde, ormancılık örgütünün gelirleri arasında hatırı sayılır maddi gelir sağlanmakla
birlikte, uygulamaya konulan yasa ve yönetmelik hükümleri incelendiğinde yaygın olarak, ormanların korunması
amacının göz ardı edildiği, “kamu yararı” ve “zaruret” kısıtlarının yeterince önemsenmediği, bazen hiçe sayıldığı
görülmektedir. Zaman içinde, Orman Kanununun 16, ve 17. maddeleri sürekli değişikliğe uğratılarak neredeyse
akla gelebilecek tüm faaliyetlerin orman alanı içinde de yapılmasına, yürütülmesine olanak tanınmaktadır.
Ayrıca, farklı kanunlarda düzenlemelerle, Orman Kanunu, ormancılık örgütü devre dışı bırakılmakta,
ormanların tahsis amacı dışında kullanımına fırsatlar verilmektedir. Yine, milli park, tabiat parkı, özel çevre
koruma bölgesi, doğal sit alanı vb. farklı statüde korunan orman alanlarının da çeşitli yatırımlar için tahsisine
imkan tanınmakta, koruma amacı ile bağdaşmayacak tahribatlara sebep olunmaktadır. Türkiye genelinde, son
beş yıl içinde ormancılık dışı kullanımlara tahsis edilen orman alanı yaklaşık 190 000 hektara ulaşmıştır. Elde
edilen gelir bakımından değerlendirildiğinde ise Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü ölçeğinde izin-irtifak
gelirinin odun hammaddesi satışından sağlanan gelirin % 51’i seviyesine ulaştığı görülmektedir. Adeta her
faaliyetin olanaklı hale geldiği orman alanlarının korunması için, yasa değişikliğine gidilerek, ormanlardan
verilecek izinler kısıtlanmalı ve faaliyet konuları daha sınırlı hale getirilmeli, Anayasanın ruhuna uygun mevzuat
oluşturulmalıdır.

Anahtar Sözcükler: Orman arazilerinde izin-irtifak, kamu yararı ve zorunluluk hali, orman izinirtifaklarından sağlanan gelir, ormanların korunması.
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1. GIRIŞ
Ormanlar, dünyanın yaşanabilir olması için vazgeçilmez doğal kaynaklardandır. Toplumlar, yüzyıllardan beri
bu kaynağın korunması ve sürdürülebilir kullanımı için kurallar üretmişlerdir. Dünyadaki gelişmelere benzer
şekilde, Türkiye’de de gerek anayasalar ve gerekse de orman kanunları ve bunlara dayalı olarak oluşturulmuş
idari kararlar ile ormanlar korumaya alınmış ve faydalanmalar da kurallara bağlanmıştır.
Toplumun ortak iyiliği için, belli hallerde, orman topraklarının farklı kullanımlara açılması zarureti vardır.
Öncesinde mevzuat gereği, orman alanı içinde sınırlı madencilik faaliyetlerine ve bayındırlık hizmetlerinin
zorunlu kıldığı tahsislere izin verilmekteydi. Ancak yaşanan sanayileşme, teknolojik gelişmeler ve nüfusta
yaşanan artışa paralel olarak doğal kaynaklara yönelik talep artmaktadır. Ayrıca, ormanların derinliklerine
ulaşım olanaklarının artması da farklı amaçlarla kullanım taleplerinin artırmaktadır.
Orman alanına yönelik kullanın istekleri iki öbekte toplanabilir. İlki, orman toprakları içinde bulunan doğal
kaynakların işletilmesi, diğeri ise belli yapı ve tesislerin orman alanı içinde inşasına izin verilmesidir. Her iki
halde de kaçınılmaz olarak orman varlığı zarar görecektir. Ancak, toplumsal istek ve beklentiler ile ormanların
korunması, sürekliliğinin sağlanması arasında durulacak noktanın tespiti önemlidir. Bu durumu belirleyecek en
önemli araç Anayasa ve yasalardır. Ayrıca, yargı kararları ile yürütme organı tarafından tespit edilecek sınırlar
da önemlidir.
Bu çalışmada, tarihsel süreç içinde Türkiye’de orman alanlarının farklı kullanımlara tahsisinde yaşanan mevzuat
değişikliklerine değinilmiş, “kamu yararı” ve “zaruret” kavramlarının ne ölçüde dikkate alındığı/alınması
gerektiği konusundaki tartışmalar değerlendirilmiştir. Ayrıca, ülke genelinde orman alanı tahsislerinin boyutu
ve ücretli tahsislerle orman idaresinin sağladığı gelir incelenmiş, yapılması gerekenler konusunda öneriler
geliştirilmeye çalışılmıştır.

2. ORMANLARIN FARKLI KULLANIMLARA TAHSISI
Osmanlı İmparatorluğunun son 50 yılında ve Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş yıllarında, ormanlardan
faydalanmayı düzenleyen sınırlı yasalar sonrasında 1937 tarihli ve 3116 sayılı Orman Kanunu kabul edilmiştir. Türk
ormancılığında “teknik ve bilimsel ormancılık başlangıcı” (Özdönmez vd., 1996), “çağdaş anlamda ilk kapsamlı
yasa” (Gümüş, 2004) olarak nitelendirilen bahse konu metinle aynı zamanda orman alanlardan verilecek izinlerle
ilgili kapsam ve sınırlar da çizilmiştir. 1960’lı yıllardan itibaren ise orman varlığı ve sürekliliği anayasal güvenceye
kavuşturulmuştur. Bununla birlikte, orman alanlarına yönelik arazi taleplerindeki artış yasama ve yürütme erkleri
üzerindeki etkileri sonucunda gerek kanunlar ve gerekse de idari mevzuatta değişiklikler yapılarak her geçen gün
daha fazla miktarda orman alanının farklı kullanımlara tahsisi olanaklı hale getirilmiştir.
Konu, Anayasa, yasa ve değişiklikleri, üst yargı kararları ile uygulama durumu örneği şeklinde üç alt başlık
halinde ele alınmıştır.
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2.1. Yasal Süreç ve Anayasa Mahkemesi Kararları
1937 yılında yürürlüğe giren 3116 sayılı Orman Kanununun 16. Maddesinde “Devlet ormanlarının toprağile
birlikte şahıslara veya müesseselere devir ve temliki bir kanun ile izin alınmasına ve bunlar üzerinde her hangi
bir şekilde irtifak hakkı tesisi Vekiller Heyetince karar verilmesine bağlıdır.” denilerek, mülkiyet devri için kanun,
irtifak hakkı için ise Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) gerekli görülmüştür. Bu dönemde, orman arazisinin
tahsisinin bayındırlık hizmetleri (yol, köprü, baraj, liman inşası veya su-enerji-telefon iletim hattı vb. alt yapı
hizmetleri) ile sınırlı tutulduğu düşünüldüğünde BKK uygun bir gereklilik olarak değerlendirilebilir. Benzer
şekilde, Kanunun 24. maddesinde, madencilik faaliyetlerinde ormancılığın bağlı bulunduğu bakanlık, diğer
maden işletmelerinde ise BKK gerekli görülmüştür. Aynı kanunun 25, 26, 27, 28 ve 29. maddeleri ile de orman
alanlarında, ormancılık iş ve işlemlerinde kullanılacak veya ormancılık örgütünün bağlı bulunduğu bakanlıkça
toplum yararı ve güvenliğinin gerekli görülen haller dışında, yapılaşma yasaklanmıştır.
Ormanlardan verilecek izin-irtifakı düzenleyen ilk kanundan yaklaşık 20 yıl sonra yürürlüğe konulan 1956 tarih
ve 6831 sayılı Orman Kanununda izinlerde BKK gerekliliğinin kaldırılması dışında 3116 sayılı Kanuna benzer
kurarlar vardır. Kanunun 16. maddesinde, orman alanı içinde maden arama ve işletme ruhsatının bakanlık izni
ile verilebileceği ifade edilmiştir. Yine, orman alanı içinde toplumun sıhhat, emniyet ve menfaati için gerekli
görülen tesisler ile estetik ve turistik amaçlı bina yapımı için de bakanlık izni aranmaktadır.
1956 tarih ve 6831 Sayılı Orman Kanununun yürürlüğe girişinden yaklaşık 4 yıl sonra askeri darbe yapılmış ve
sonrasında 1961 Anayasası kabul edilerek yürürlüğe konulmuştur. 1961 Anayasasında orman varlığı ve yönetimi
konusunda bağlayıcı kurallara yer verilmiştir. Aksoy, Anayasaya ormancılıkla ilgili kuralların konulmasını
bir zaruret olarak görmekte ve “devlet yaşamı bakımından özel bir önem taşıyan her hüküm, artık anayasalara
girmektedir. Bu nedenle, hele Türkiye’miz gibi orman varlığının korunması ve hatta geliştirilmesi insanlarının
yaşamı ve devletin geleceği bakımından olağanüstü önem taşıyan bir ülkede ormanların korunması ve genişletilmesi
sorununun anayasa ile düzenlenmesinin asla ve asla yadırganmaması gerektiğini” belirtmektedir (Aksoy, 1987).
Anayasa ile devlete ait ormanların özel mülkiyete devri yasaklanmış, zamanaşımı ile mülk edinilemeyeceği ve
“kamu yararı” dışında irtifak hakkına konu edilemeyeceği belirtiliştir.
1980’li yıllardan itibaren ormanları da kapsayacak biçimde turistik amaçlı yatırımlara olanak tanınması ile
birlikte ormanların farklı kullanımlara konu edilmesinde yeni bir çığır açılmıştır. Ayrıca, 1984 yılında 2896
sayılı Kanun ile 6831 sayılı Orman Kanununun 17. maddesinde değişikliğe gidilmiş “Turizm bölge, alan ve
merkezleri dışında kalan devlet ormanlarında; kamu yararına olan her türlü bina ve tesisler ile orman ürünleri
işleyeceklerin yapacakları bina ve tesisler için gerçek ve tüzel kişilere… kullanım bedeli karşılığında izin verilebilir.”
ormanlardaki yapılaşma genişletilmiştir. 1987 yılına gelindiğinde Orman Kanununun 17. maddesinde yeniden
değişiklik yapılarak, madde metni “Turizm alan ve merkezleri dışında kalan Devlet ormanlarında kamu yararına
olan her türlü bina ve tesisler için gerçek ve tüzelkişilere, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığınca bedeli karşılığı
izin verilebilir.” haline dönüştürülmüştür. Bu değişiklik uzun yıllar uygulamada kalmıştır.
Orman Kanununun 3373 sayılı Yasa ile değişik 17. maddesinin üçüncü fıkrasının Anayasaya aykırılığı iddiası
ile İstanbul 2. İdare Mahkemesi tarafından dava açılmıştır. Anayasaya aykırılık iddiası ile yapılan başvuru
üzerine, Anayasa Mahkemesi’nin 2002 yılındaki 2002/200 sayılı kararı ile sadece “kamu yararı” koşulu ile hiçbir
ayrım yapılmadan “her türlü bina ve tesise” izin verilebileceği şeklindeki düzenlemenin ormanların korunmasına
yönelik Anayasanın 169. maddesini zedelediği, her kamu hizmetinin kamu yararını içerdiği, önemli olanın yapılacak
tesisin ormanların korunmasından daha önemli ve öncelikli olup olmadığının tespiti olduğu, sadece kamu yararı
koşulu aranmasının idareye sınırları çizilemeyen çok geniş takdir yetkisi tanıdığı ve bu durumun TBMM yasama

4. OTURUM

IV. ULUSAL ORMANCILIK KONGRESİ

205

yetkisini ihlal edebileceği, kamu yararı kavramının hangi durumları kapsadığının yasayla belirlenmesi gerektiği”
gerekçeleri ile iptal edilmiştir.
Anayasa Mahkemesinin iptal kararından sonra 2004 tarih ve 5192 sayılı Kanun ile Orman Kanununun 17.
maddesinde değişiklik yapılarak yasa metni, “Savunma, ulaşım, enerji, haberleşme, su, atık su, petrol, doğalgaz,
altyapı ve katı atık bertaraf tesislerinin; sanatoryum, baraj, gölet ve mezarlıkların; Devlete ait sağlık, eğitim ve spor
tesislerinin ve bunlarla ilgili her türlü yer ve binanın Devlet ormanları üzerinde bulunması veya yapılmasında kamu
yararı ve zaruret olması halinde, gerçek ve tüzel kişilere bedeli mukabilinde Çevre ve Orman Bakanlığınca izin
verilebilir.” şeklinde düzenlenmiştir. Bu metin 2010 tarih ve 6001 sayılı Karayolları Kanunu ile tekrar değişikliğe
uğratılarak, izin verilecek alanlara, “katı atık düzenli depolama tesisleri ile sokak hayvanları bakımevi” de ilave
edilmiştir. Bu değişikliğin iptali istemi ile yapılan başvuru ise Anayasa Mahkemesi tarafından reddedilmiştir.
Zaman içinde çeşitli kanunlarda da orman arazilerinin ormancılık dışı kullanımlara tahsisini ön gören düzenleler
yapılmaya başlamıştır. Orman Kanunu ile de çelişen hükümler taşıyan (Coşkun, 2009) Turizmi Teşvik Kanununun
8. maddesi yaklaşık 25 yıl uygulamada kaldıktan sonra Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiş, sonrasında
ise daha sınırlı hallerde ve miktarda orman alanının tahsise olanak tanıyan değişiklik yürürlüğe konulmuştur. Yine,
2004 yılında Maden Kanunun 7. maddesini değiştiren ve muhafaza ormanı, ağaçlandırma alanları, kara avcılığı
alanları, özel çevre koruma bölgeleri, milli parklar, tabiat parkları vb. yerlerde madencilik faaliyetleri olanak tanıyan
değişiklik te Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir. İptal kararı sonrasında bu kez 6831 sayılı Orman
Kanununun 16. maddesinde değişikliğe gidilerek, “..Devlet ormanları sınırları içindeki tohum meşcereleri, gen
koruma alanları, muhafaza ormanları, orman içi dinlenme yerleri, endemik ve korunması gereken nadir ekosistemlerin
bulunduğu alanlarda maden aranması ve işletilmesi, Çevre ve Orman Bakanlığının muvafakatine bağlıdır.” korunan
alanlardaki madencilik faaliyetleri sınırlandırılmıştır.
Orman alanlarından verilen izinlere ilişkin diğer bir düzenleme, 2010 yılında yürürlüğe giren 6001 sayılı
Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’dur. Bu kanun ile karayolu sınır
çizgisi içinde kalan devlete ait ormanlar ve milli parklarda, karayolunun yapım, bakım ve onarım işlemleri ile
hammadde temini ve tesis alanları, herhangi bir bedel ve teminat talep edilmeden ilgili kuruluşa tahsis edilecektir.
Burada özellikle, hizmet tesisleri (karayolları sınır çizgisi içinde kalan otel, motel, lokanta, akaryakıt istasyonu,
servis istasyonu ve diğer tesisler) olarak tarif edildiği dikkate alındığında, orman alanı içinde yapılaşmanın
boyutu daha iyi anlaşılabilir. Ayrıca, karayolları ile ilgili olarak, 2016 yılında 6745 sayılı Kanunla 6831 sayılı
Orman Kanuna “Geçici madde 10” eklenmiştir. Ek madde ile erişme kontrolü uygulanan karayollarında önceki
yıllarda yapılan, işletilen, işlettirilen veya yap-işlet-devret modeli esas alınarak yaptırılan ve işlettirilen binalar
ile hizmet tesisleri ve bakım işletme tesisleri, erişme kontrolü uygulanan karayolunun müştemilatı sayılacağı
ve bu bina ve tesislerin Devlet ormanlarında bulunması hâlinde Orman ve Su İşleri Bakanlığınca Karayolları
Genel Müdürlüğüne devrine bedelsiz olarak izin verileceği hükme bağlanmıştır. Böylece, orman alanı içindeki
yapılaşmalar çoğaltılmış, orman idaresi kontrolü ise sınırlandırılmıştır.
2012 yılında ülke ormanlarının mera ve yayla alanı olarak kullanımını meşrulaştıran, tahrip edilmiş orman alanları
ve orman içi açıklıkları yapılaşmaya açan 6292 yasa kabul edilmiştir. Bu düzenlemeyle, “Devlet ormanlarında
31/12/2011 tarihinden önce toplu yerleşimin bulunduğu; yaylak ve otlak olarak kullanılan alanlar içindeki yerler
ile yılın belirli dönemlerinde geleneksel yaylacılık maksadıyla yerleşim yeri olarak kullanılan alanlar tespit edilip bu
alanlardan uygun görülenler Orman ve Su İşleri Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile yayla alanı
olarak ilan edilir….Yayla alanlarında bulunan bina ve tesisler orman idaresi tarafından işletilir, işlettirilebilir veya
kiraya verilebilir.” orman alanı içinde inşa edilmiş çok sayıdaki kaçak yapının varlığı meşrulaştırılmış, yeni
işgallere adeta davetiye çıkarılmıştır.
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2.2. İdari Kararlar
Ormanlardan verilen izinlerle ilgili yasa değişiklikleri ve üst mahkeme kararları yürütmeyi yönlendirmektedir.
Orman idaresinden beklenen, orman varlığı ve sürekliliğini tehlikeye atacak, kişisel çıkarlara fırsat verecek
uygulamalardan uzak durmasıdır. Bunun için, madencilik izinlerinde kamu yararı ve orman arazisinde
yapılaşmaya izin vermede de hem kamu yararı hem de zaruret koşulları kapsamlı biçimde sorgulanmalıdır. Son
derecede soyut olan bu kavramların sınırlarının çizilmesinde, tüzük, yönetmelik, tamim veya emirlerin önemli
etkileri olmaktadır. Hem uygulamada birlik sağlanması hem de üst normlarda tespit edilmiş sınırlar içinde
kalınması bakımından karar vericilerin daha somut anlatımlara ihtiyacı vardır. Bu konuda Orman ve Su İşleri
Bakanlığının 2014/1 sayılı genelgesi önemli bir örnektir.
Bahse konu genelge ile Orman ve Su İşleri Bakanlığının yönetiminde bulunan alanlarda madencilik faaliyeti
taleplerinin nasıl değerlendirileceği, hangi taleplere izin verileceği/verilmeyeceği açıklanmıştır. Örneğin, I. Grup
ve II (a) Grubu madenlerin işletilmesi talebinin uygun bulunmayacağı alanlar maddeler halinde sayılmıştır. Bu
alanlar özetle; otoyol, karayolu, il ve ilçe yerleşim alanlarının ön görünümünde en az 2km. den, deniz sahili ön
görünümünde olup ta kıyı çizgisine 5 km. den daha yakın yerler ile nitelikli korumaya ayrılmış orman alanları, “üç
kapalı”(tepe kapalılığı %71’i aşan) orman alanları vb. olarak sıralanmıştır. Bahse konu düzenleme, hem suiistimallerin
önlenmesi hem de uygulamada birlik sağlanması bakımlarından, önemli bir adım olarak değerlendirilebilir.
Yayımını takip eden üç yılı aşkın süre içinde, ne yazık ki olumlu bir yaklaşım olarak gördüğümüz 2014/1
sayılı Genelge, deyim yerindeyse, gevşetilmeye başlanmıştır. Öncelikle, Genelgenin önceki tarihlere etkisi
kaldırılmış, kamu kurum ve kuruluşlarının kullanacağı malzeme temini amaçlı müracaatların da Genelge
Kapsamı dışında tutulmuştur. Ayrıca, uygulama alanı daraltırmış (2006 yılı öncesi planlarda baltalık olarak
gösterilmiş ormanlar ile makilikler istisna tutulmuş), karayolu ön görünümünde 2km.’ye kadar olan mesafedeki
yapılaşma yasağı “bölünmüş yol” ve otoyollar ile sınırlandırılmıştır. Halbuki, 6001 sayılı Karayolları Genel
Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’da Karayolu; Trafik akışına imkân sağlamak üzere
kamunun yararlanmasına açık olan arazi şeritleri, köprüler, tüneller, her türlü sanat yapıları, koruma yapıları ve
diğer alanlar olarak tanımlanmıştır.
Olumsuz bir idare kararı örneği olarak, 18.04.2014 tarihli Orman Kanununun 16. Maddesi Uygulama
Yönetmeliğindeki birçok düzenlemenin Kanunlara aykırılığı iddia edilerek Danıştay 8. Dairede idari yargıda
dava açıldığı görülmektedir. İdari yargı 2014/5465 sayılı davada, Yönetmeliğin 3. maddesi I. fıkrası II.
bendinde, izne konu edilecek tesis tanımı içinde yer alan “asfalt ve beton karıştırma ünitelerini” ibaresinin
yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir. Dairenin kararına karşı tarafların itirazı sonrasında, Danıştay
İdari Dava Daireleri Kurulu ise yürütmenin durdurulması kararını uygun bulmuş, ayrıca, kesin izin sahibinin
kendi sorumluluğu devam etmek şartıyla toprak doldu alanını başkasına işlettirebileceği hükmü de 6831 sayılı
Yasanın “sadece belediyelere devredilebilme“ düzenlemesine aykırı biçimde diğer şahıslara da devretme olanağı
tanındığından, bu fıkranın da yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir. Diğer bir dava ise madencilik
için izin verilen alnın taşkın kullanımıyla ilgilidir. Türkiye Ormancılar Derneği tarafından açılan davanın
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun incelenmesi (İtiraz No.: 2015/366) sonucunda, madencilik faaliyeti
için izin verilmiş alanın sınırlarının aşılması durumunda belli maddi müeyyidelerin karşılanması halinde izin
sahasının kanun dışı olarak işgal edilmiş alanı da kapsayacak biçimde genişletilmesine olanak tanıyan hükmün
yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.
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2.3. Uygulama Örneği ve Uygulayıcıların Değerlendirmeleri
Yürürlükte bulunan mevzuata göre son beş yıl içinde Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından verilmiş
izinler aşağıda (Tablo 1) görülmektedir.
Tablo 1. Son beş
yıl içinde OGM
tarafından verilmiş
izinler 		
(Kaynak: OGM
İstatistik Kayıtları.)

Yıllara Göre Alan (ha)
İzin Konusu

2012

2013

2014

2015

2016

Madencilik
Enerji
Diğer
TOPLAM

6336
6730
7680
20746

5872
18934
13495
38301

11754
14451
14732
40937

8765
13890
24283
46938

11949
9805
20639
42393

5 Yıllık
Toplam
(ha)
44676
63810
80829
189315

Tablo 1’de Madencilik başlığı altında, maden arama, işletme ve altyapı tesisleri yer almaktadır. Enerji başlığı ise
her türde enerji santralleri ile rüzgar ölçüm direği, enerji iletim hattı, petrol ve doğalgaz iletim hattı, baraj ve
göletlerin yanı sıra balık üretim tesisleri, define arama, arkeolojik kazı, restorasyon faaliyetlerini kapsamaktadır.
Diğer kısım ise savunma, ulaşım, haberleşme, su, atık su, altyapı, katı atık bertaraf, sokak hayvanları bakımevi,
mezarlık, sağlık tesisleri, eğitim tesisleri, spor tesisleri, turistik tesis, üniversite yeri vb. izinleri içermektedir.
Tablo 1’de görüldüğü üzere, son 5 yıl içinde (2012-2016) yaklaşık 190 000 hektar orman alanı izne konu
edilmiştir. Türkiye orman alanının 22,3 milyon hektar olduğu kabul edilir ise bu ormanların yaklaşık % 1’inin
son beş yıl içinde ormancılık dışı amaçlarla kullanıma açıldığı görülmektedir. Tahsise konu yerlerin nüfusun
yoğun olduğu kesimler ve özellikle turizm amaçlı izinlerin, Antalya, Muğla gibi illerde yoğunlaştığı (Coşkun,
2009) düşünüldüğünde ülke ortalamasından ziyade bölgesel inceleme ve değerlendirmelerin daha anlamlı
olacağı söylenebilir.
Trabzon OBM ölçeğinde bakıldığında, Tablo 2’de görüldüğü üzere, günümüze kadar izne konu orman
alanının yaklaşık 8600 hektardır. Trabzon OBM ormanlık alan toplamı yaklaşık 630 000 hektar olup Orman
Kanununun 16. ve 17. maddelerine göre izne konu edilmiş (8596 hektar arazi) orman alanının yaklaşık %
1,4’üne denk gelmektedir.
Tablo 2. 2016 yılı
Sonu İtibariyle
Trabzon OBM İzin
İrtifak Durumu
(Kaynak: Trabzon
OBM Arşiv
Kayıtları.)
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Kesin izin Konusu
Madencilik
Ulaşım
Hidroelektrik tesis alanları (baraj, su iletim, santral vb.)
Gölet alanı
Enerji iletim hattı
Haberleşme
Su, atık su
Katı atık bertaraf, çöp depolama
Eğitim, spor, sağlık tesisleri
Diğer (yaklaşık)
TOPLAM
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İzin verilen alan (ha)
1970
2597
925
467
2091
263
151
24
28
80
8596
4. OTURUM

Trabzon OBM sınırları içinde (Bayburt, Gümüşhane, Rize ve Trabzon illeri) ormancılık dışı kullanımlara izin
verilmiş orman alanının yaklaşık % 40’ı bedelsiz olup geriye kalan % 60 oranındaki saha için kullanıcılardan
bedel alınmaktadır. Bu sahalardan tahsil edilen yıllık bedel Trabzon OBM gelirleri arasında önemli bir yere
sahiptir. 2016 yılı itibariyle katma değer vergisi hariç olmak üzere arazi izin bedeli yıllık 9 180 000 TL.
tutmaktadır. İzin-irtifak geliri aynı bölgede 2016 yılı itibari ile odun hammaddesi satışında elde edilen gelir
(masraflar düşüldükten sonra 17 700 000 TL.) ile kıyaslanmıştır. Bu kıyaslama sonucunda, izin–irtifak gelirinin
odun hammaddesi satışı gelirlerinin % 51’ine ulaştığı görülmektedir.
Gelir yönünden faydalı görülmekle birlikte, izinlerle ilgili olarak idarecilerin yakınmaları da vardır. Örneğin;
Orman Kanununun 16. maddesine göre maden işletme izin taleplerinde, talep konusu madenin orman dışı
alandan karşılanıp karşılanamayacağı konusunda değerlendirme olanaklarının bulunmadığını belirtmektedirler.
Madencilik faaliyetinden sağlanacak toplumsal fayda ile ormanın sağladığı faydanın kıyaslanması için de ellerinde
somut veri bulunmamaktadır. Dolayısıyla, orman alanı içinde bulunan bir madenin işletilmesi talebi çok nadir
haller dışında olumlu cevaplandırılmaktadır. Bu konuda, 2014/1 sayılı Genelge ile karar vermede objektif kriterler
getirildiği ve benzer düzenlemelerin diğer izinler için de yapılası gerektiği bildirilmektedir.
Orman alanı içindeki yapılaşmalar için Orman Kanununun 17. Maddesinin uygulanmasında da idarecileri
sıkıntıya sokan açıklıklar vardır. Zira bu madde kapsamında orman alanı içinde yapılaşmaya izin verilmesi için
hem “kamu yararı” ve hem de “zaruret olması” gerekmektedir. Örneğin, orman alanı içine kurulmak istenen
bir termik santral için öncelikle kamu yararının sonra da aynı yapının başka yerde yapılıp yapılamayacağının
(zorunluluk) halinin değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu değerlendirme çoğunlukla yapılmamakta veya
yapılamamaktadır. Böyle bir başvuruda; izin raporunun onay kısmında orman bölge müdürünün “talep edilen
tüm saha orman alanı içinde kaldığından zaruret vardır” şeklinde not düşerek olumlu raporu onayladığı dahi
görülmektedir. Yine yol, enerji nakil hattı vb. yatırımlar için tahsis talebinde de alternatif güzergâhların varlığı
tartışılamamaktadır. Esasında ormancılık örgütü çalışanlarının bunu değerlendirme olanağı da yoktur.
Büyükşehir Belediye Kanunu ile birlikte, il sınırları aynı zamanda büyükşehir belediye sınırları olarak kabul
edilmektedir. Bu düzenleme, kapsamlı planlama yapılmaksızın belli yatırımlar için orman alanının kullanımını
kolaylaştırmıştır. Örneğin, önceleri orman alanından yol inşa edebilmek için ilgili yatırımcı kuruluşun programında
yer alma koşulu, planı ve projesi aranırken, Büyükşehir Belediye Kanunu sonrasında belediyelerin talebi yeterli
görülerek basit bir yer tespit projesine dayalı olarak yol inşaat izni verilmeye başlanmıştır. Bu durum, gerekliliği
tartışma konusu olan ve standartlara da uymayan yapılaşmaya sebep olabilmektedir.

3. TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERILER
Düzenli ormancılığa geçişle birlikte, ormanların korunması ve sürekliliğinin sağlanması ana amaç olarak
görülmüş, ormanlar içinde sadece ulusal çıkarların gerektiği hallerdeki madencilik faaliyetlerine ve ülkenin alt
yapısı için zorunlu tesislerin yapımına izin verilmiştir. Ormanlardan verilecek izinlerde istismarın önlenmesi
için de tahsislerde “kamu yararı” ile “zaruret” koşulunun aranacağı belirtilmiştir. Yasal kısıtlarla yetinilmemiş,
Anayasaya da hüküm konularak ormanların tahribi önlenmek istenmiştir.
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Ülkemizde ormanlar bizatihi kamu yararı sunmakta olup ormancılık yapılması amacıyla orman idaresine
tahsis edilmiştir. Bu ormanların yeni bir kullanım için tahsisinde “üstün kamu yararı” aranması gerektiği
değerlendirilmelidir. Usuloğlu, bu duruma dikkat çekmekte, orman tahsislerinin mutlak surette zorunlu
hallerde ve daha üstün kamu yararın varlığı halinde mümkün olabileceğini vurgulamaktadır (Usluoğlu, 1978).
Buna karşılık Şimşek, kamu yararının ölçülemez bir kavram olduğunu ve Anayasada üstün kamu yararından
bahsedilmediğini belirterek izinlerde “üstün kamu yararı” aranması gerekmediğini savunmaktadır (Şimşek,
2011).
Son derecede soyut olan kamu yararı ve zorunluluk kavramlarının içinin doldurulmasına yönelik açıklamalar
bulunmaktadır. Mengü vd. tarafından yapılan değerlendirmede, sıkça kullanılan kamu yararı kavramının kolay
tanımlanamayan hukuki boyutunun yanı sıra siyasal ve ideolojik boyutunun da olduğu belirtilmektedir. Kamu
yararının, “toplumu, sınıf, cinsiyet, etnik köken vb. farklılaşmasını dikkate almadan, bir bütün olarak eşit kabul eden,
ekonomik bakışlı geleneksel yarar anlayışı” olduğu belirtilmektedir. Üstün kamu yararı ise, “ortada birden fazla,
birbiriyle çelişen kamu yararı olduğu durumda, karar vericiler için birini diğerine tercih etmede ölçüt olarak kullanılan
bir kavram” olduğu değerlendirilmektedir (Mengi ve Duru, 2010). Gül ise kamu yararını; “…bize göre birey ve
topluluk menfaatleri yarışmasında tercih edilen üst yarardır. Kamu yararının topluluk, toplum ve devlet lehine bireysel
veya topluluk yararından vazgeçme, topluluk, toplum ve devlet yararlarının yarışması durumunda da büyük olan
menfaati koruma amaçlı tercih” olarak açıklamakta, üstün kamu yararının “baskın kamu yararı” şeklinde de ifade
edilebildiğini belirtmektedir (Gül, 2014). Orman alanlarının tahsisinde “zorunluluk” koşulu ise nispeten daha
kolay açıklanabilir. Anlaşılması gereken, bahse konu faaliyetin orman alanı dışında gerçekleşmesinin fiziken
olanaksızlığı olmalıdır. Mengi vd. belirttiği üzere, ne yazı ki uygulamada, “…çoğunlukla, daha uygun yerlerin
bulunup bulunmayacağı sorgulanmadan hemen yer seçimi sürecine girildiği ve son dönemde bu eğilim giderek
güçlenmekte olduğu” belirtilmektedir (Mengi ve Duru, 2010).
Teknolojik gelişmelerin, ulaşım olanaklarının ve nüfus artışı ile birlikte, özellikle son çeyrek yüzyılda orman
kaynakları üzerindeki baskı tahripkâr biçimde artmaktadır. Özellikle son 20 yıldan beri orman alanlarının
farklı kullanımlara açılmasına olanak tanıyan yasa değişiklikleri önü alınmaz hale gelmiştir. Her geçen gün yeni
bir yapılaşma türünün orman alanı içinde inşa edilmesi olanaklı hale gelmekte, belki de yürütme organının
bahse konu tesisin orman alanı içinde yapılabilmesi aklına dahi gelmeyecekken, yasa metni ile adeta davetiye
çıkartılmaktadır. Gelinen noktada ormanların, sokak hayvanları bakımevi veya mezarlık alanı olarak dahi
kullanılabilmesinin yolu açılmıştır. Çağlar bu süreci siyasi bir yaklaşım olarak değerlendirmekte, çoğu hukuksal
düzenlemede, kamu yararının gözetilmesi değil sermayenin, özel olarak da yandaş bellenen sermaye kesiminin
kazanımlarının ençoklanması temel amaç olduğunu belirtmektedir (Çağlar, Erişim 2017). Diğer yönden,
alelumum ormanlar dışında kalan, nitelikli korumaya ayrılmış (ağaçlandırma alanı, tohum meşçeresi, gen
koruma alanı, tabiat parkı, muhafaza ormanı, tabiat anıtı, doğal sit alanı, özel çevre koruma bölgesi, av ve yaban
hayatını koruma alanı vb.) ormanların da yatırımlar için izne konu edilmesi ormanların geleceği bakımından
endişeye sebep olmaktadır.
Devletin varlığını sürdürmesinde hayati öneme sahip ormanların toplum yararına aykırı biçimde tahsisini
önlemek için neler yapılması gerektiği düşünüldüğünde;
- Öncelikle yasa değişikliğine gidilerek, ormanlardan verilecek izinlerin, Anayasanın ruhuna uygun olarak,
kamu yararı ve zorunlu hallerle sınırlandırılması gerekmektedir. Bu koşullar, maliyet yüksekliği, sosyal
problemlere sebep olma vb. sübjektif nedenler üreterek genişletilmemelidir.
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- Güncel halde ormanlar adeta akla gelebilecek her faaliyetin yapılması olanaklı yerler olarak görülmekte
olup bu algı sınırlandırılmalı, ormanlar belli toplum kesimlerinin istismarından kurtarılmalıdır.
- Günümüzde yapılan üst ölçekli planlar çok sığ olup ve amaca hizmet eder nitelik taşımamaktadır.
Orman varlığının korunması bakımından, özellikle çevre düzeni planları gerçekçi ve kapsamlı biçimde
hazırlanmalı, alt yapı tesisleri ve yatırımların yer ve düzeni tespit edilmelidir.
- Orman alanlarından tahsis istenmeden önce, talebin orman dışı alandan karşılanıp karşılanamayacağı
kapsamlı biçimde araştırılmalı ve ortaya konulmalıdır. Yatırımlar için Düzenlenecek Çevre Etki
Değerlendirme (ÇED) raporlarında yer seçimi konusu detaylı olarak işlenmeli, ÇED gerekli görülmeyen
yatırımlarda proje tanıtım dosyalarında yine yer seçimi konusu kapsamlı biçimde açıklanmalıdır.
Herhangi bir raporun gerekli olmadığı faaliyetlerde ise ilgili tüm kamu kurumlarının görüşü alınması ve
faaliyetin orman dışında gerçekleştirilmesinin olanaksızlığı kanıtlanmalıdır. Kamu yararı ve zorunluluk
kriteri ancak bu şekilde tespit edilebilir. Uygulamada, varsayım olarak izin verilmesi zorunluymuş gibi
görülmekte, izin verilmemesinin gerekçelendirilmesi beklenmekte, istenmektedir. Nitekim başvuruyu
değerlendiren komisyonlar, alternatifler hakkında bilgi sahibi olmadıklarından ve yasal olarak böyle
bir bilgi istenmesi de zorunlu görülmediğinden, kolay yola, yani talebe olumlu cevap verme yoluna
gidebilmektedir. Esasında, uygulayıcının sermaye ve siyasi iktidarın baskısına karşı durmasının mümkün
olamayacağı düşünülmelidir.
- Orman varlığı ile ilgili olarak, Orman Kanunu dışındaki diğer yasalarla düzenlemeler yapılmamalıdır.
- Orman alanlarındaki yatırımlarda, kamu yararı ve zorunluluk koşullarının yanı sıra ekosistemin
katlanabilirliği de tespit edilmeli, özellikle havza bazında bütüncül değerlendirme yapılmalıdır. Bunun için
ÇED zorunlu olan yatırımlarda stratejik ÇED hazırlanması sağlanmalı, kümülatif etki değerlendirmesi
yapılmadan orman alanlarından izin verilmemelidir.
- Özellikle, Orman Mühendisleri Odası ve Türkiye Ormancılar Derneği gibi kuruluşlar, üniversitelerle de
işbirliği halinde, ormanların tahsisi konusunda uygulayıcılara yol gösterecek somut kriterler oluşturmalıdır.
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ÖZET
İnsan ve orman ilişkisinin tarihi her ne kadar ilk çağlara kadar uzansa da bu doğa parçasının sahiplenilerek
mülkiyete geçirilmesi, yerleşik hayata geçiş ve hukuk sistemlerinin kurulmasıyla mümkün olmuştur. Literatürde
genel kabul görmüş dört mülkiyet rejimi: Kamu mülkiyeti, ortak mülkiyet, özel mülkiyet ve açık erişim olarak
sıralanmaktadır. Orman mülkiyeti söz konusu olduğunda ülkeden ülkeye değişmekle birlikte ekonomik, sosyal
ve politik gerekçelerle bu dört farklı mülkiyet rejiminin uygulandığı örneklere rastlamak mümkündür. Özellikle,
siyasal sistem değişikliklerinin yaşandığı dönemlerde orman mülkiyet rejimlerine yönelik reform hareketlerine
hız verildiği görülmektedir. Öyle ki feodaliteden, krallıklara, imparatorluklardan, cumhuriyet rejimlerine
geçiş süreçleri, orman kaynakları üzerindeki mülkiyet rejimlerinde de değişimlere neden olmuştur. Rejim
değişiklikleri ortak mülkiyetten kamu mülkiyetine, kamu mülkiyetinden özel mülkiyete doğru olabildiği gibi
tersine de gerçekleşebilmektedir. Orman mülkiyetindeki reform hareketlerini incelemeyi amaçlayan bu çalışma
esas olarak sözel analiz metoduna dayanmaktadır. Çalışmanın birinci bölümünde mülkiyet rejimleri hakkında
genel bilgiler verilecek, ikinci bölümünde orman rejiminde reform gerçekleştirilen ülkeler incelenecektir.
Üçüncü bölümünde ise bu ülkelerin hali hazırda uyguladıkları orman rejimi hakkında bilgiler verilecektir. Son
bölümde ise dünyadaki reform hareketlerinin sonuçları tartışılacak ve çeşitli irdelemelerde bulunulacaktır.

Anahtar Sözcükler: Mülkiyet, reform, orman
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1. GİRİŞ
Ormanlar günümüzde sürdürülebilir kalkınmanın geniş kapsamlı gündeminin önemli bir parçası olarak
değerlendirilmektedir. Bu role REDD+, Ormanlar Hakkında New York Bildirgesi, AB Orman Hukuku
Uygulamaları, Yönetim ve Ticareti (FLEGT) Eylem Planı gibi uluslararası girişimlerce de dikkat çekilmektedir.
BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 15, sürdürülebilir orman yönetiminin gerekliliğine dikkat çekmektedir
(URL-1). Bu noktada yasal çerçeveyi çizecek olan mülkiyet hakları sistemi devreye girmektedir.
Mülkiyet hakkı, Eflatun ve Aristo’dan günümüze en çok tartışılan haktır. Mülkiyet hakkında daima bir tekel
ve egemenlik söz konusudur. Bu tekel ve egemenlik, mülkiyet hakkının yerilmesi ve övülmesinin de sebebi
olmaktadır (Ayiter, 1977). Dolayısı ile bugüne kadarki toplumların hukuk ilişkileri tek kelime ile mülkiyet
ilişkileridir (Kıvılcımlı, 2007). Yaşam kalitesinin vazgeçilmez bir unsuru olan (Owen, 1997) mülkiyet hakkı,
aynı zamanda en karmaşık insan kuramlarından birisidir. Bu karmaşıklık, insanın doğayı kendi arzu ve istekleri
doğrultusunda yeniden alt kategorilere ayırma çabasından ileri gelmektedir (Amankwah, 2007).
İnsanları kendi doğal çevrelerine bağlayan yollardan birisi olan mülkiyet hakları rejimini, çevrenin/kaynakların
kullanılması ve bu bağlamda insanların birbirleriyle olan ilişkilerini kontrole yarayan kurumsal bir mekanizma
olarak değerlendirmek de mümkündür (Hanna ve ark., 1996). Bu sistem, aynı zamanda aşırı kaynak kullanımını
önlemede çok önemli bir rol oynamaktadır. Mülkiyet haklarının yokluğunda insanlar, kaynağın değerini yok
edebilmektedir (Lueck,2003).Mülkiyet hakkı olmaksızın,paydaşların kaynağa erişimini sınırlayacak bir mekanizma
bulunmamaktadır. Bu durum, sürdürülebilir kaynak yönetiminin garantiye alınmasını zorlaştırmaktadır (Porritt,
1997). Mülkiyet, bir toplumdaki güç yapısını yansıtır. Çünkü arazi ve diğer doğal kaynaklar, sosyal yapı, kültürel
kimlik ve ekonomik refah için vazgeçilmezler arasındadır (FAO, 2009).

1.1. Mülkiyet Türleri
Mülkiyet hakları literatüründe yaygın olarak kullanılmış olan, dört faklı mülkiyet rejimine (Hanna ve ark.,
1996; Pearce ve Barbier, 2000) ilişkin özet bir sınıflandırma ve açıklama aşağıda verilmiştir.
1.1.1. Devlet/Kamu Mülkiyeti
Devlet/Kamu tarafından sahiplenilen, Devletin kural koymaya yetkili kamu kurumunca konulan kurallar
doğrultusunda vatandaşların kaynakları kullandığı mülkiyet rejimdir (Hanna ve Munasingle, 1995; Pearce ve
Barbier, 2000). Devlet, kuralları etkili bir şekilde uygulamada başarısız olursa, bu mülkiyet türü, özel mülkiyete,
ortak mülkiyete veya açık erişime (sahipsiz) dönüşebilmektedir (Heltberg, 2002).
1.1.2. Özel Mülkiyet
Mülkiyeti belirli bireylere veren, bireylerin erişimi, kontrol etmesini ve toplumda kabul gören kullanım
haklarını garantiye alan bir rejimdir (Hanna ve Munasingle, 1995). Özel mülkiyetin ideal veya en mükemmel
şekli tam, güvenli, transfer edilebilir olmakla birlikte sahibine mülkiyete konu şeyler üzerinde zilyetlik, devir,
kullanma, değiştirme ve yok etme hakkını veren mülkiyet rejimidir (Heltberg, 2002). Özel mülkiyet, kamunun,
özel mülkiyet üzerindeki baskısını kırıcı etkiye sahip olmasından dolayı, kayda değer bir normatif gücü de
ifade etmektedir (Fairfield, 1966). Özel mülkiyet, iki işlevin yerine getirilmesine yardım etmektedir. Birincisi,
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özel mülkiyet, kaynağa kimin sahip olacağını belirlemektedir. Böylece diğerleri, kaynağın kullanım şeklini
etkilemede kiminle muhatap olacağını bilecektir. İkinci ve daha önemli fonksiyonu ise kaynağın yüksek değerli
kullanımlara tahsisinde ortaya koyduğu, güçlü teşvik yapısıdır. Özel mülkiyet, kaynak değerini en üst düzeye
çıkarmada, kamu mülkiyetinin bürokratik engellerine karşın, malikine daha rahat bir ortam sunmaktadır
(Demsetz, 2003). Özel mülkiyet, malike kaynağının bugünkü değerini en üst düzeye çıkarma şansı vermektedir.
Bu noktada, kaynağın sürdürülebilirliği o kadar da önemli değildir. Sürdürülebilir kaynak kullanımı açısından,
özel mülkiyet rejimi, çoğu durumda uygun olmasına karşın, ekonomik rasyonellik yönünden kendini yavaş
yenileyen kaynaklarda yeterli değildir (Berkes, 1996).
1.1.3. Ortak Mülkiyet
Ortak mülkiyet rejimi, açık erişim ile özel mülkiyet rejimi arasında bir yerdedir (Eggertsson, 2003). Bu rejim,
belirli bir grup tarafından sahiplenilen, sahip olmayanları hariç tutma hakkının olduğu ve mülkiyetin kurulu
bulunduğu alanın korunması görevini içeren rejimdir (Bromley, 1989). Bazı durumlarda bu mülkiyet şekli,
topluluğun kaynağın resmi tapusuna sahip olmamasından dolayı “yasa dışı” olarak nitelendirilebilmektedir.
Hukuki açıdan, topluluğun haklarını kullandığı bu kaynaklar ya açık erişim ya da devlet mülkiyetindedir
(Hussain, 1998).
1.1.4. Açık Erişim
Bir kaynağı yönetme hakkı ve kurallarının olmayışı ile karakterize edilen, başka bir deyişle; herkese açık olan
mülkiyet rejimidir (Bromley, 1989). Kontrol eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Örneğin; uluslararası sulardaki
kaynaklar, hava, atmosfer ve uzay. Açık erişim kaynaklardan, potansiyel kullanıcıların faydalanması serbest
ve kuralsızdır (Heltberg, 2002). Bu rejimde kaynak kullanıcısı, olası diğer kullanıcıları nasıl etkileyeceğini
düşünmeksizin kaynağı kullanabilmektedir (Alston ve Mueller, 2005). Bir Laissez Faire sistemi olan bu rejimde
çoğu açık erişim kaynak, görece ortak mülkiyettedir (Hussain, 1998). Açık erişim sömürü rejimi, kaynağın hızlı
azalması ve tükenmesi riskini inkar edilemeyecek ölçüde artırmaktadır (Pearce ve Barbier, 2000). Eggertsson’a
göre açık erişim rejiminin sorunlara neden olması, rejimin kaynağa erişimi sınırlayamamasından ileri
gelmektedir. Kaynağa erişim, kaynağı elde etme maliyetlerinin, kaynaktan elde edilecek faydayı aştığı anda dahi
devam etmektedir (Anderson ve Hill, 2003).

2. MATERYAL VE YÖNTEM
Çalışmanın ana materyalini konuya ilişkin uluslararası kurum ve kuruluşların özellikle de Birleşmiş Milletler
Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Ormancılık Araştırma Örgütleri Uluslararası Birliği (IUFRO) ve Uluslararası
Ormancılık Araştırmaları Merkezi (CIFOR)’nin elektronik veri tabanlarında veya basılı halde bulunan
raporları ve istatistikleri oluşturmuştur. Bunun yanı sıra konu hakkında yayımlanmış bulunan kitap, dergi ve
diğer ilgili materyallerden de yararlanılmıştır. Çalışmamız, özü itibariyle sözel analiz metoduna dayanmaktadır.
Sözel analiz; ilişki kalıpları ve anlamlarının altında yatan nedenleri ortaya çıkarmak amacıyla, gözlemlerin
sayısal olmayan şekilde incelenmesi ve yorumlanmasıyla gerçekleştirilmektedir (Babbie, 2007).
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3.BULGULAR VE TARTIŞMA
Doğal kaynaklar arasında önemli bir yer tutan ormanlar (Özdönmez ve İstanbullu, 1982) yeryüzünün her
yerinde doğal olarak yetişmemektedir. Bir ormanın, doğal olarak yetişmesinde yağış ve ısı iki temel faktördür
(Atay, 1968). Ekolojik açından bu iki faktörü bir arada bulunduran devletler orman varlığına sahip olma şansını
yakalamışlardır. İlk çağlardan beri insanlar doğal/sınırsız ihtiyaçları ve sosyal yaşamının bir gereği olarak
ormanlarla ilgilenmekte ve faydalanmaktadırlar (İstanbullu, 1978). Bu ilgi ve faydalanma ne şekilde olursa
olsun orman varlığını esaslı bir biçimde etkilemektedir (İstanbullu, 1974).
Küresel Orman Kaynakları Değerlendirmeleri (FRA) raporu 2015 yıllı verilerine göre Afrika’da 616,9
milyon ha, Asya’da 593,3 milyon ha, Avrupa’da 1.014 milyon ha, Kuzey ve Orta Amerika’da 743,4 milyon ha,
Okyanusya’da 173,1 milyon ha ve Güney Amerika’da 842,1 milyon ha olmak üzere toplam 3.983 milyon ha
orman alanı bulunmaktadır. Küresel orman varlığının 2000 yılında 4,03 milyar ha olduğu düşünüldüğünde
orman varlığının 2015 yılı sonu itibariyle 3,98 milyar ha’a gerilediği anlaşılmaktadır (FRA, 2001; FRA 2015)
Modern tarihin büyük bir kısmında iktidarlar ormanları yasal olarak mülkiyetlerinde tutmuşlardır. Batı
dünyasında ormanların devlet mülkiyetinde tutulması geleneği Ortaçağ Avrupa’sında başlamıştır. Modern
orman yönetimi de kaynağını bu dönemdeki kraliyetin orman ürünleri ve yaban hayvanları tedarikini düzenli
bir şekilde karşılama ihtiyacından ileri gelmiştir. Devlet/kamu mülkiyeti düşüncesi ve orman yönetimi
geleneği 16. ve 17. yüzyıllarda imparatorluklarca da benimsenmiştir. Afrika’da, Amerika kıtasında, Güney ve
Doğu Asya’da yerel haklın hakları ellerinden alınmış ve bu kaynaklar üzerindeki tüm otorite ve yetki kamu
kurumlarına verilmiştir. Ancak bu Devlet/Kamu baskın mülkiyet anlayışı A.B.D, Meksika, Çin ve Papua Yeni
Gine tarafından takip edilmemiştir. 1940’lardaki Çin Devriminden beri küresel orman mülkiyeti durağan bir
görünüme sahiptir ve büyük ölçüde Kamu/Devlet mülkiyetindedir (White ve Martin, 2002).
Haklar ve Kaynaklar Girişimince (RRI) 2007 tarihli Orman Mülkiyeti ve Yönetiminde Dönüşüm adlı
raporunda küresel ölçekte orman mülkiyeti ve yönetiminde değişimini şekillendiren üç temel olguyu şu şekilde
açıklanmaktadır:
1-Küresel ekonomideki değişimler: Yapılan öngörülere göre küresel ekonomide gelecek elli yılda Çin, Hindistan,
Rusya ve Brezilya (BRIC ekonomileri) önemli bir güç haline gelecektir. Böylece batı dünyası egemen bu
alanda yeni oyuncular yeni değer ve kuralları ile birlikte geleceklerdir. Endüstriyel ve politik anlamda daha
birçok yeni yatırımcı/güç ortaya çıkacaktır. Ekonomik büyüme orman kaynaklarına olan talebi artıracağı gibi
sanayileşme adına orman alanlarının başkaca kullanımlara tahsisini/mülkiyet dönüşümünü ve yerli halk ve
grupların haklarını da etkileyecektir. Bio-enerji ve ormancılık sektörü ve ekonomisi yeni durumdan her yönüyle
etkilenecektir.
2-Sosyal ve politik sistemlerdeki değişimler: Merkezi hükümet otoritesinin azalması ve yerel yönetimlerin
güçlenmesi ki gelişmekte olan ülkelerin dörtte üçünden fazlasında merkezi hükümet yetkilerini yerel yönetimlere
devretmektedir. Bu durum yerel halkın ve grupların bu kaynaklar üzerinde karar verme süreçlerinde daha güçlü
hale gelmesini sağlayacaktır. İletişim alanındaki gelişmeler ile yönetimde şeffaflığın artması da halkın bilgiye
erişimini artırması dolayısıyla halkın taleplerini ve haklarını daha iyi bir şekilde dile getirmesi ve istemesi
sonucunu doğuracaktır. Yoksulluk ve ormana bağlılık ormanlar üzerinde olumsuz etki etmektedir. Göç ve
şehirleşme orman alanları için diğer olumsuz bir olgudur.
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3- Ekolojik sistemlerdeki değişimlerdir: İklim değişikliğinin getireceği küresel ısınma ve belirsizlikler, sosyal ve
ekolojik sistemlerin yeniden düzenlenmesini gerektirecektir. Orman mülkiyetine ilişkin iklim değişikliğinden
kaynaklı değişimler/yeni yönelimler, ekolojik sorunların çözümü içerisinde yer alabilir. Su kaynaklarına olan
talepteki büyük artış ve bu konudaki büyük belirsizlikler orman kaynaklarının korunması için geliştirilecek olan
teşvik mekanizmaları için itici güç olabilecektir.
1980’lerin sonundan itibaren, orman zengini bazı iktidarların orman mülkiyet politikalarında reformu
yeniden değerlendirmeye başlaması ile Kamu/Devlet mülkiyeti baskın bu resim değişmeye başlamıştır. Bu
dönüşüm üç ana düşünce eksenin şekillenmiştir. Bunlardan birincisi; İktidarlar resmi orman mülkiyet hakları
sistemlerinin yerli halk ve yerel grupların hak ve hak iddialarını çok dikkate almadığını zamanla farkına
varmaları, ikincisi ekonomik kalkınma ve çevre korunumu açısından bu kesimin haklarının tanınmasının gerek
ekonomik kalkınmaya gerekse korumaya olumlu katkıları olduğunun anlaşılması ve üçüncüsü de iktidar ve
ormanlardan sorumlu kamu kurumlarının bu ormanları yeterince iyi yönetemediği yönünde gelişen algının
artarak benimsenmesidir. Birçok ülkede Kamu/Devlet mülkiyetinin ormanların korunması ve yönetilmesinde
etkin olduğunu kanıtlamışken, diğer birçok ülkede de etkinlik ve verimliliği garanti altına alacak yönetim yapısı
ve kapasitesi geliştirmiş değildir (White ve Martin, 2002).
Küresel ölçekte orman varlığının mülkiyet türlerine dağılımı incelendiğinde 3,98 milyon ha ormanlık alanın
%86’sının Devlet/Kamu Mülkiyetinde olduğu görülmektedir. Bölgeler kendi içinde değerlendirildiğinde dahi
en büyük oranın Devlet/Kamu mülkiyetinde olduğu görülmektedir. Ormanlar Almanya’da %64, Yunanistan’da
%77, İrlanda’da %66, İsviçre’de %68 oranında Devlet/Kamu mülkiyetindedir (URL-2). Sadece Amerika
Birleşik Devletlerinde ve Fransa’da özel mülkiyet büyük bir üstünlükle özel mülkiyette bulunmaktadır. Devlet/
Kamu Mülkiyetinde olan ormanların bölgesel dağılımı incelendiğinde şekil 1’deki gösterilen oranlar ile
karşılaşılmaktadır.
Grafik 1. Devlet/Kamu
mülkiyetinde olan
ormanların bölgesel
dağılımı (URL-2)

Eldeki mevcut veriler dikkate alındığında, ülkeler bazında orman mülkiyetinin ne şekilde dağıldığı en çok
ormana sahip 30 ülke sıralamasındaki 24 ülke üzerinden gösteren Tablo 1’de verilmiştir. Tablodaki veriler
belirtilen ülkelerin resmi kayıtlarındaki durumu ifade etmekte olup, yerli halk ve diğer yerel grupların hak
iddiaları dikkate alınmamıştır.
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Tablo 1. En çok ormana sahip 30 ülke sıralamasındaki 24 ülkede orman mülkiyeti (Kaynak: White ve Martin, 2002)
Milyon ha (Toplamdaki yüzde oranı)

Ülke
FAO 2001 verilerine göre
azalan oranda sıralama

Kamu
Kamu Tarafından
Yönetilen

Rusya Federasyonu

886.5

Kanada

388.9

Brezilya
A.B.D
Çin

Avusturalya

Kongo Demokratik
Cumhuriyeti

(100)

Özel

Topluluk / Yerel
Gruplara Tahsis
Edilmiş
0.0

(0)

0.0

(0.0)

(0.3)

0.0

(0.0)

423.7

(77.0)

74.5

(13.0)

110.0

(37.8)

17.1

(5.9)

(70.9)

0.0

58.2

410.3

(93.2)
(45.0)

1.4
0.0

Topluluk / Yerel
Gruplar

0.0
0.0

Kişi / Şirket
0.0

(0.0)

(0.0)

57.3

(10.0)

(0.0)

164.1

(56.3)

27.2

(6.5)

(0.0)

70.3

(55.0)
(9.3)

114.6

(19.8)

(0.0)

53.5

0.0

(0.0)

109.2

(100)

0.0

(0.0)

0.0

(0.0)

0.0

(0.0)

Endonezya

104.0

(99.4)

0.6

(0.6)

0.0

(0.0)

0.0

(0.0)

Hindistan

53.6

(76.1)

11.6

(16.5)

(0.0)

5.2

Meksika

2.75

(5.0)

0.0

(0.0)

44.0

(80.0)

8.3

24.5

(46.0)

0.0

(0.0)

22.2

(79.5)

0.0

(0.0)

Peru

Sudan

Bolivya

Kolombiya

40.6
28.2

n.d.

(98.0)

16.6

(99.1)

0.4

(100)

0.0

n.d.

38.5

Myanmar

27.1

İsveç

6.1

(20.2)

22.8

(100)

Papua Yeni Gine

5.7
0.8

Japonya

10.5

Orta Afrika Cumhuriyeti

22.9

Kamerun
Gabon

Guyana

Toplam

21.0
30.9

0.8

(53.2)

Tanzanya
Arjantin

8.4

(20.5)
(3.0)

(41.8)
(100)
(100)

(91.7)

2,803.2

0.0

(1.2)
(2.0)

(31.3)

n.d.

(0.9)

0.0
0.0
2.8
0.0

(0.0)
(0.0)

0.0
0.0
0.0

(0.0)
(0.0)

(0.0)

0.0

(0.0)

(0)

131.4

(5.3)

(97.0)

(0.0)

0.0

(0.0)

25.9

(0.0)

0.0

0.0

(33.0)

(0.0)
(0.0)

0.0

0.0

38

22.5

(0.0)

0.0
0.0
0.0
2.8

0.0
5.4
0.0

(0.0)

(15.0)
(10.2)

n.d.

(0.0)

0.0

(0.0)

24.1

(79.8)

(0.0)

0.0

(0.0)

(0.0)
246.3

(7.4)

(0.0)

(0.0)

0.0

n.d.

(8.3)

14.6

(58.2)

0.0

(0.0)

0.0
0.0

(0.0)
443.0

(0.0)

Tablo 1’den de anlaşılacağı üzere 2,8 milyar ha orman alanı hükümetlerin mülkiyeti ve yönetimi altındadır.
131 milyon ha orman alanı topluluklar, 246 milyon ha orman alanı ise yerli halk ve topluluk gruplarının
mülkiyetindedir. 443 milyon ha orman alanı ise özel mülkiyette kişilerin ve şirketlerin mülkiyetindedir (White
ve Martin, 2002).
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Haklar ve Kaynaklar Girişimince (RRI) yapılan 2009 tarihli bir çalışma ile 2002-2008 dönemindeki değişim
incelenmiş ve mülkiyet rejimlerinde değişimin devam etiği saptanmıştır. Bu çalışmaya göre en çok ormana
sahip 30 ülke sıralamasındaki 25 ülke de Devlet/Kamu mülkiyetindeki ormanlar 2.578 milyon ha’dan 2.408
milyon ha’a (-%7) düşmüş, yerli halk ve topluluk grupların kullanımına tahsis edilen orman alanı 49 milyon
ha’dan 76 milyon ha’a (+ %55) yükselmiş, yerli halk ve toplulukların özel mülkiyetindeki ormanlar 246 milyon
ha’dan 296 milyon ha’a (+ %20) yükselmiş, kişi ve şirketlerin özel mülkiyetindeki ormanlar ise 339 milyon
ha’dan 461 milyon ha’a (%36) yükselmiştir (RRI, 2009).
Latin Amerika ülkelerinde (özellikle Brezilya, Bolivya, Nikaragua ve Guatamala) da orman mülkiyetindeki
reform hareketleri üç temel faktöre dayanmaktadır. Bunlar otlatma temelli sosyal baskı ki bu genellikle mirasa
dayalı hak iddiasıdır. Bu faktör aynı zamanda ana itici güçtür. Ulusal politika süreçlerine etki eden artan küresel
çaptaki, biyoçeşitliliğin ve orman bütünlüğünün koruması endişeleri ve son olarak da merkezi yönetimlerden
yerel yönetimlere geçiş dolayısıyla orman yönetimine ilişkin siyasi bakış/görüş açılarındaki değişimdir (Pacheco
ve Ark, 2012).
Bolivya, 50 milyon hektara yaklaşan orman alanına sahip olup, büyük bir kısmı muhafaza ormanı olarak
ayrılmış kamu mülkiyetindeki ormanlardan oluşmaktadır. Kamu mülkiyetindeki bu ormanların, küçük bir
kısmında şirketler tarafında kereste üretimi yapılmaktadır. Ormanların diğer önemli bir kısmı ise ortak mülkiyet
sistemine tabi olarak yerel halkın kontrolü altındadır. Bununla birlikte özel mülkiyete geçen orman miktarı
da artmaya devam etmektedir. Bolivya’da arazi düzenleme/kadastro süreci henüz tamamlanamadığından
ormanların ve arazi mülkiyetinin durumu net olarak ortaya çıkmış değildir. Bu nedenle özellikle hayvan otlatma,
küçük ölçekli tarım ve makineli tarım ormansızlaşmanın üç ana nedenidir. Bolivya, yıllık 200.000 ha yaklaşan
ormansızlaşma oranı ile ormansızlaşmanın en yüksek olduğu ülkelerden birisidir. Bu oranın %50 den fazlası
hayvan otlatmacılığından ileri gelmektedir (Müller ve Ark., 2014).
Çin’de 1949 yılından beri mülkiyet reformu konusu orman politikasını da içerecek şekilde tarım politikalarının
önemli bir bileşenidir. 1980’lerde piyasa ekonomisi odaklı başlayan, arazi kullanımı ve yönetiminde özelleştirme
eğilimi devam etmektedir. 1990’larda ormanların kullanım ve yönetim haklarının devredilmesi için düzenlemeler
yapılmıştır (FAO, 2013). Çin orman reformu iki farklı özelliğe sahiptir. Birincisi ormanların %58’i yasal olarak zaten
devlette değil ortak mülkiyettedir. İkincisi, özel mülkiyete yönelik olarak hane/şahıs mülkiyetinin desteklenmesi
noktasıdır. Bunun amacı, serbest piyasa ekonomisinin hayata geçirilmesi ve daha geniş politik ve sosyal amaçlara
ulaşmaktır. Reformun ilk dalgası 1980’lerde ortak mülkiyetteki ormanların sözleşme bazında hanelere verilmesi
şeklinde olmuştur. 2000’lerin ortasında köylerdeki kesimler üzerinde artan kontrole olan itirazlardan sonra 2006
yılı ortasından itibaren hanelere ormanları kullanmaları ve yönetmeleri adına daha fazla hak verilmiştir. Çin’in 7
eyaletinde bulunan ortak mülkiyetteki ormanların %70’i tahsis yoluyla hanelerin/şahısların kontrolüne geçmiştir
(Xu ve Ark., 2010). Ancak ortak mülkiyetteki bu ormanların kullanma ve yararlanma hakları sınırlı ve belirsizidir
(LIU, 2001). 2003 yılında başlayan reform ile çiftçilere yasal sözleşme ve orman mülkiyet sertifika/ruhsatı yoluyla
ormanları 70 yıllığına kullanma, kiralama ve ipotek verme hakları verilmesi amaçlanmıştır (Zhang ve Ark., 2012).
Hindistan’da 400 milyona yakın insan günlük ihtiyaçları için ormana bağımlı yaşamaktadır. Kolonyal
zamanlardan beri hukuk orman sakinlerini işgalci kabul etmiş, onların özgürce faydalanmasına izin vermemiş ve
orman eksenli geçim mücadelelerini yasadışı olarak kabul etmiştir. 2006’da Eski Kabileler ve Diğer Geleneksel
Orman Sakinleri Kanunu (Orman Kanunu) ile geçmişten gelen geleneksel haklar tanınmıştır. Kanun ile 5 ha
bir alanı 75 yıl süre ile işgali altında bulunduran bir hanenin veya topluluğun bu alanlarda yaşama ve ormanı
kullanma hakkı tanınmıştır. Bu haklar, su kaynakları da dahil olmak üzere bu kaynaklarda elde edilen ürünler,
balıkçılık, orman ürünleri üretimi, arazi kullanımı gibi birçok hakkı içermektedir. Toplulukların, geleneksel
olarak geçmişten beri koruduğu ormanları yönetme, yenilerini yetiştirme ve koruma hakkı tanınmıştır. Devlet
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memurları ile eyalet, bölge ve al bölge seçilmiş temsilcilerini de içerecek şekilde çok tabakalı bir yönetim yapısı
oluşturulmuştur. Bu haklar mirasa konu olmakla birlikte, üçüncü şahıslara devredilemez veya geçirilemezler.
Bu kanun bireylerin ve topluluklarının haklarını tanıyarak daha demokratik bir orman yönetiminin de temelini
oluşturmuştur. İdare, 2013 yılına kadar 13 milyon hak iddiasının sadece %13’ü haklı bulunmuş ve tapuları
verilmiştir (Kurian ve Dubochet, 2013)
Endonezya örneği orman reform hareketleri için ilginç bir örnektir. Hollanda kolonyal dönemi öncesinde
ormana bağımlı topluluklar tarafından yönetilip yararlanılan ormanlar, genel anlamda Devlet kontrolünden
uzaktır. Kolonyal döneminde 1808 yılında Java’da tüm ormanların Devletin gözetimi denetiminde olduğu ve
izinsiz yararlanmaların cezalandırılacağı ilan edilmiştir. 1870 tarım reformu sonucu kolonyal iktidar büyük çapta
orman alanları Devletleştirmiş ve bu alanlar üzerindeki kullanım haklarını yabancı ticari iştiraklere vermiştir.
Bununla birlikte Java dışındaki çoğu bölgede yasal olarak tanınmasa da geleneksel yönetim şekilleri hayatiyetini
sürdürmüştür. Kolonyal dönem sonrasında ise bu ormanlar elitler ile mülkiyet haklarını savunmaya çalışan yerel
halk arasında bir çatışma konusu olmuştur. 1950 yılında bağımsızlığını kazanan Endonezya 1967 yılında Temel
Ormancılık Hükümleri adında bir Kanun çıkarmış ve ulusal sınırlar dâhilindeki ormanların Devlete ait olduğu
ilan edilmiş, sonrasında ise bu ormanların işletme hakları 20 yıllığına siyasi bağlantıları kuvvetli şehirli elitlere
verilmiştir. 1999 yılında ise yerel halkın gündelik ihtiyaçlarını karşılamasını sağlayacak bir düzenleme yapılmış ve
bu kesimin talepleri karşılanmaya çalışılmıştır (McCarthy, 2000)
Sosyalist dönemden, federasyona geçiş sürecinde Rusya’da orman politikası üzerine yapılan tartışmaların odak
noktası dört ana başlıkta toplanmıştır: 1) Ormancılık sektörünün piyasa koşullarının ile uyumlu hale getirilmesi,
2) Federal hükümet ile bölgesel otoritelerin yetki ve sorumlulukların düzenlenmesi 3) Kamu orman yönetimi ile
özel ormancılık işletmeleri arasındaki görev dağılımının belirlenmesi, 4) Orman mülkiyetinin belirlenmesidir
(Torniainen ve Ark., 2006). Rusya’da gerçekleşen ormancılık reformuna ilişkin süreç Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2. Rusya Federasyonu Orman Mülkiyet Reformu (Kaynak: Torniainen ve Ark., (2006)
Yönetim Kademesi ve İdari İşlev

Federal

Bölgesel

Yerel
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Mülkiyet
Kanun Yapma
Karar Verme
Kontrol
Mülkiyet
Kanun Yapma
Karar Verme
Kontrol
Mülkiyet
Kanun Yapma
Karar Verme
Kontrol

1978, Orman
Mevzuatının
Ana İlkeleri
X
X
X
X

1993, Orman
Mevzuatının
Ana İlkeleri
X
X
X

Orman
Kanunu, 1997
X
X
X

2004 Tarihli
122 nolu
Federal Kanun
X
X
X
X

X
X

X

IV. ULUSAL ORMANCILIK KONGRESİ

221

Polonya istisna olmak üzere orman mülkiyet hakları yapısındaki reform, geçiş ekonomisi dönemi geçiren
tüm Avrupa ülkelerinde görülmüştür. Mülkiyet yapısındaki değişim yaygın olarak kullanılan ormanların
özelleştirilmesinden çok, komünist rejim döneminde Devlete geçen ormanların eski sahiplerine iade edilmesi
şeklinde olmuştur. Slovenya, Romanya, Bulgaristan, Çek cumhuriyeti ve Slovakya’da olan budur. Birçok ülkede
kamu orman emlakinin payı devletleştirme sürecinden önceki değerden daha yüksektir. Özelleştirme nadiren
gerçekleştirilmiştir ve marjinal tarım alanlarını etkilemiştir. Mülkiyet rejiminin değişmesi resmi bakış açısında
orman yönetiminde radikal değişimler getirmemiştir. Çoğu Orta ve Doğu Avrupa ülkesinde özel ormancılık,
kamu ormancılığında uygulanan kurallar çerçevesinde düzenlenmektedir (Bouriaud ve Schmithüsen, 2005).

4. SONUÇLAR
Orman mülkiyet rejimlerindeki reformlar, farklı aktörlerin farklı ilişki, sorumluluk ve karmaşık hak yapılarını
içermektedir. Hakların formüle edilmesi süreci hayati öneme sahiptir. Bu süreç ya yerel toplulukların orman
kaynakları üzerindeki yönetim etkinliğini güçlendirmekte ya da bu konudaki isteklerini kırmaktadır. Devlet
tarafından düzenlenen orman kaynaklarına ilişkin mülkiyet rejimi, örf ve adet hukuku ekseninde şekillenen
mülkiyet rejimine göre daha durağandır. Dahası örf ve adet hukuku geniş bir kaynak kullanıcı yelpazesine sahip
olmakla birlikte esneklik, dinamiklik ve zamanla gelişen duruma çabuk uyum sağlama yetileri noktasında daha
avantajlı görünmektedir (URL-1).
Aşağıda krallık ve imparatorluk geçmişi bulunan üç büyük Devletin orman mülkiyetine ilişkin olarak yapmış
oldukları orman reformu ve bu reform sonucu günümüzde mevcut bulunan mülkiyet türleri Tablo 3’te özet bir
halinde verilmiştir.
Tablo 3. İmparatorluk/Krallık/Çarlık özelinde orman mülkiyet reformu (Kaynak: Birben ve Güneş
(2015)’den geliştirilmiştir.))

Geçmiş

Günümüz
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Fransa Krallığı
Kraliyet ormanları
Kilise ormanları
Özel ormanlar
Kırsal topluluk ormanları
Orta malı ormanlar
Yerel yönetimlere ait
ormanlar
Devlet ormanları
Fransa
Özel ormanlar
- Şahıslar
- Ortak aile birliği
- Müşterek veya iştirak
ortaklıklar
- Şahıslar
- Ortak aile birliği
- Müşterek ve iştirak
ortaklıklar
Devlet ormanları
Kamu ormanları
- Yerel Yönetimler

Büyük Britanya İmp.

Çarlık Rusyası

Devlet ormanları
Şirketlere ait ormanlar
Şahıs ormanları
Yerel topluluk ormanları

Devlet ormanları
Kraliyet ailesi ormanları
Köylü ormanları
Özel mülk ormanlar

Büyük Britanya

Rusya Federasyonu

Kişisel
Özel ormancılık ve kereste
işletmeleri
Diğer özel işletmeler
Hayır kuruluşları
Yerel Yönetimler
Ormancılık komisyonu (FC)
Diğer kamu kuruluşları
(FC olmayan)
Ortak mülkiyet veya ortak arazi

Devlet

IV. ULUSAL ORMANCILIK KONGRESİ

4. OTURUM

Tablo 4. Orman mülkiyet reformlarında temel bulgu ve ilkeler (Kaynak: SOFO (2011)’den geliştirilmiştir.)

Reformlarından Öğrenilen Ana Bulgular

Reformlarda Esas Alınması Gereken
10 Temel İlke

Mülkiyet haklarının güvenirliliği, sürdürülebilir
orman yönetimi ve yaşam koşullarının
iyileştirilmesinde temel bir unsurdur.

Uyumlu ve çok paydaşlı yaklaşım: Uyarlanabilir,
müzakereci, yansıtıcı ve çok paydaşlı

Gelişmiş yönetişim sistemleri, düzenleyici yasal
çerçevenin reform sonuçlarını anlamlı çıktılara
dönüştürmesi açısından kritik öneme sahiptir.

Sosyal eşitlik: Marjinal grupların özellikle kadın ve
yoksulların güçlenmesine katkı sağlamak

Orman mülkiyet reformu ormancılık politikası,
mevzuatı ve ilgili kurumlar ile uyumlu olacak şekilde
düzenlenmelidir. Özellikle, bu reform ülkenin ve
Daha geniş bir reform gündeminin parçası olma
bölgenin kalkınma gündemi ile bir bütün olarak ele
alınmalıdır.

Taraflara, kendi özel koşulları, hedefleri ve
ihtiyaçları doğrultusunda duruma uygun orman
yönetim sistemleri geliştirmeleri için yeterli alan
bırakılması gerekmektedir.

Kültürel ve dini değerler ışığında gelişen geleneksel
orman yönetim şekilleri desteklenmelidir.

Geleneksel hak ve sistemlere yer verme: Geleneksel
mülkiyet sistemleri tanımlanmalı, tanınmalı ve
düzenleyici çerçeveye dâhil edilmelidir.
Düzenleyici çerçeve: Mülkiyet reformu ile ilişkili
politika değişikliklerini desteklemek için düzenleyici
çerçeve mümkün olduğunca uygulanabilir olmalıdır.

Geçmişten gelen geleneksek haklar tanındığında
Mülkiyet güvenliğini esas alma: Orman mülkiyetini
veya resmiyette yeni haklar verildiğinde tamamlayıcı olabildiğince güvenli hale getirmeye yönelik
önlemlerin alınması gerekmektedir.
mekanizmalar içermelidir.
Orman mülkiyet reformları bir öğrenme süreci olup, Uyum prosedürleri: İşlem maliyetlerini en aza
eylemsel öğrenme yaklaşımlarının uygulanması
indirgemek ve düzenleyici çerçevenin ortaya
gerekir.
çıkaracağı olumlu etkileri en üst düzeye çıkarmak
için mümkün olduğunca basit olmalıdır.
Devam eden arazi talepleri, çoğu ülkedeki yönetim
zayıflığı, küresel iklim değişikliği gibi gelişen
sorunlar orman mülkiyet reformlarının öncelikle
gündeme gelmesine neden olmaktadır.

Orman yönetiminde asgari standartlar: Küçük
paydaşlar ve topluluklar için orman yönetim
planları geliştirilirken asgari standart yaklaşımı
uygulanmalıdır.

İyi Yönetişim: Orman yönetim sistemleri, çok
paydaşlı karar verme süreçleri de dâhil olmak üzere
şeffaf, sorumlu ve katılımcı olmalıdır.
Kapasite geliştirme: Tüm menfaat sahiplerinin
haklarını ve sorumluluklarını bilmesini garanti
altına alan ve bu hakları etkin bir şekilde
kullanabilmelerini sağlayan destekleyici önlemler
alınmalıdır
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Orman mülkiyet rejimlerinde reform yapmanın altı temel zorluğu, şu şekilde özetlenebilmektedir: 1- Yerel ve
yerli halkın haklarının tanınmasında iktidarlardaki siyasi irade ve eyleme geçmede isteksizlik; 2- Reformların
uygulanması ve icrasında yetersizlik; 3- Tamamlayıcı haklar konusunda ilerleme kaydedilememesi; 4İktidarların imtiyaz noktasında, endüstriyel gelişimin tercih edilmesi ve yerel halkın koruma nedeniyle kaynağa
erişimin kısıtlanması; 5- Orman kaynakları üzerinde toplulukların kendi içinde ve diğer topluluklarla rekabete
girmesi; 6- Reformların gerçekleştirilmesinde kapasite eksikliği (RRI, 2009)
Küresel ölçekte, orman mülkiyet reformlarının gündemi işgal etmeye devam edeceği açıktır. Reform hareketli
genel anlamda öncelikle, siyasi iktidarların bu kaynağı kalkınma hedefleriyle örtüşecek şekilde politikalar
belirlemesi ile şekillenmektedir. Örneklerde olduğu gibi kamu mülkiyetinden özel mülkiyete ve özel mülkiyetten
kamu mülkiyetine doğru geçişler mümkündür ve bu durum ülkelerin ekonomik, sosyal ve politik iç düzenleriyle
yüksek derecede ilişkilidir. Küresel iklim değişikliği ve karbon tutumu gibi iki güncel gündem, gelecekte reform
hareketlerini etkilemeye devam edecektir. Ormanların korunması ve sürdürülebilir yönetimi açısından, hangi
mülkiyet düzenin daha yararlı olduğu kabulüne göre reform hareketlerindeki eğilimde belirlenmiş olacaktır.
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ÖZET
Ülkemizde orman kadastrosunun 1937 yılında başlanmasına rağmen günümüzde hala bitirilememesinin birçok
sebebi bulunmaktadır. Bunların başında sürekli değişen mevzuat ve ona ayak uydurmaya çalışan uygulayıcıların
yaşadıkları sıkıntılar gelmektedir. Kadastro mevzuatı üzerinde yapılan her değişiklik bazı sorunları çözerken
yeni birtakım sorunların da ortaya çıkmasına sebep olmuştur.
Günümüzde orman kadastro komisyonları mevzuat gereği hem orman kadastrosu hem de 2/B çalışmaları
yapmaktadır. Orman kadastro komisyonunda çalışan mühendisler bu görevlerini yerine getirirken mevzuattan
kaynaklı veya uygulamadan kaynaklı birtakım sorunlarla karşılaşmaktadır. Bu sıkıntılar işlerin aksamasına ve
tamamlanamamasına neden olmaktadır.
Bu çalışmada Bartın Orman İşletmesinde görev yapan bir orman kadastro komisyon başkanı olarak, öncelikle
orman kadastrosu ve 2/B uygulamalarının genel işleyişi üzerinde durulacak ardından uygulama sırasında
karşılaşılan güçlükler dile getirilmeye çalışılacaktır. Sonuç olarak uygulayıcı gözüyle yaşanan sıkıntılara çözüm
önerileri sunulacaktır.

Anahtar Sözcükler: Orman kadastrosu, 2/B, orman kadastro komisyonları, sorunlar.
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1. GIRIŞ
Gelişen ve değişen dünyada doğal kaynakların varlığı ve kullanılabilirliği gün geçtikçe değer kazanmakta olup
küresel iklim değişikliği ile mücadelede büyük faydası olan ormanların korunması ve geliştirilmesi de uzun
yıllardır önemi bilinen bir gerçektir. Ormanların korunması ve geliştirilmesi için öncelikle mevcut orman
alanlarının sınırlarının bilinmesi gereklidir. Bu da ülkemizde orman kadastrosu ile yapılmaktadır. Teknik
anlamda genel kadastrodan pek farkı olmayan orman kadastrosunun, yasal düzenlemelerden kaynaklanan
birtakım uygulama farklılıkları ve orman vasfının tayininde gerekli olan uzmanlık hususları vardır.
Ülkemizde modern anlamda orman kadastrosunun başlangıç tarihi, 3116 sayılı Orman Kanununun yürürlüğe
girdiği 1937 yılıdır. İlgili kanunda orman tahdidi ve orman kadastrosunun ayrı maddelerde düzenlendiği
görülmüş olup, kanunun 10’uncu maddesinde tahdit işlerinin beş sene içinde, kadastro işlerinin ise 21’inci
maddeye göre 10 sene içinde tamamlanması öngörülmüştür. Ancak bu kanunun ve ilgili yönetmeliklerinin
uygulanmasında karşılaşılan çeşitli sorunlar, orman kadastrosunun günümüze kadar tamamlanamamasına
sebep olmuştur (Gençay, 2012).
Orman kadastrosu, 3116 sayılı ilk Orman Kanunun öngördüğü süre içinde bitirilemediği gibi günümüzde hala
kadastrosu yapılmamış orman alanları çok azalmış olsa da bulunmaktadır. 80 yıllık bir geçmişi olan orman
kadastrosunun tamamlanamamasının birçok sebebi vardır. Bu sebeplerden biri de çalışma konusunun bir
ayağını oluşturan 2/B uygulamalarıdır. 2/B uygulamaları orman kadastro komisyonlarına ekstra yük getirerek
gerçek işleri olan orman kadastrosunu tamamlamayı güçleştirmektedir. Nitekim bu soruna çözüm önerisi olarak
günümüzde orman kadastrosunu genel kadastro komisyonları yapmakta, 2/B çalışmalarını da orman kadastro
komisyonları yapmaktadır.
Bu bildiride öncelikle orman kadastrosunun tamamlanamamasının sebepleri üzerinde kısaca durulmuş,
ardından orman kadastro komisyonlarının kadastro ve 2/B uygulamalarında karşılaştıkları teknik, idari ve
mevzuattan kaynaklı güncel sorunlar ortaya koyulmuştur. Son olarak bu sorunlara karşın somut çözüm önerileri
paylaşılmıştır.

2.BULGULAR
2.1. Orman Kadastrosu ve 2/B Uygulamaların Geçmişi ve Bugünü
Ayanoğlu (1994) tarafından orman kadastrosu; mülkiyet farkı gözetmeksizin orman tanımına uyan yerlerin
ve bu yerler üzerindeki hakların tayin ve tespitine ilişkin iş ve işlemler olarak tanımlanmıştır. Memleket
ormanlarının kadastrosunun tamamlanması ile sınırları belirlenmiş olan orman varlığının geliştirilmesi,
korunması, devamlılığının sağlanması ve sınır anlaşmazlıklarının giderilmesi, yargıya intikal etmiş binlerce
davanın çözümlenmesine yardımcı olunması, devletle vatandaş arasındaki ilişkinin sağlıklı bir şekilde
sürdürülmesi yönünden özlenen ve ihtiyaç duyulan bir husus olarak görülmektedir (Aras, 2002). Literatürde
orman kadastro işleri, Türkiye ormancılığının en ön planda yer alması gereken önemli vazifelerinden biri olarak
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görülmekte, üzerinde iş görülecek her hangi bir arazinin her şeyden önce hukuki durumunun tesbit edilmesi ve
sınırlarının belirlenmesinin gerekliliği üzerinde önemle durulmaktadır.
Bununla birlikte ormanların kadastrosunun ülkenin genel kadastro davası ile yakından ilgili olduğu kabul edilmiş,
genel kadastro davasını çözümleyememiş bir ülkede orman kadastrosunun çözümlenmiş olacağını düşünmek
de mümkün görülmemektedir (Kılıçaslan, 1988). Geçmişte genel kadastro ve orman kadastrosu faaliyetlerinin
farklı merciler tarafından yapılması orman kadastrosunun başlangıcından itibaren önemli sorunların ortaya
çıkmasına neden olmuştur (Ayanoğlu, 1992). Farklı kurum ve farklı kanunlara dayanarak yapılan kadastro
çalışmalarının birbirine uyumsuzluk sağlaması kadastronun bir türlü bitirilememesinin nedenlerinden biridir.
Günümüzde ise bu sorunu çözmek amacıyla orman kadastrosu genel kadastro komisyonları ile ortak çalışarak
yapılmakta olup 2/B çalışmaları orman kadastro komisyonları tarafından yapılmaktadır. Fiilen çalışmakta olan
orman kadastro komisyonlarının tamamı 2/B çalışmaları yapmaktadır.
Bilindiği üzere 2/B, 6831 sayılı Orman Kanununun 2/B maddesine göre yapılan orman sınırları dışına çıkarma
işlemleridir. 2/B’nin Anayasal dayanağı olan TC.Anayasasının 169’uncu maddesinde 31.12.1981 tarihinden
önce bilim fen bakımından orman niteliğini kaybetmiş yerlerin orman sınırları dışına çıkarılacağı hüküm altına
alınmıştır. Diğer bir ifade ile 2/B uygulamaları; Anayasanın 169, Orman Kanununun 2/B maddesine göre ve
2012 tarihli Orman Kadastrosu ve 2/B yönetmeliğine göre yapılmaktadır.

2.2. Geçmişten Günümüze Yaşanan Sorunlar
Orman kadastrosunun güncel sorunlarını tespit etmek ve çözüm önerilerinde bulunmak amacıyla yapılan bir
çalışmada (Gençay, 2012) orman kadastrosu çalışmalarını geciktiren faktörler önem sırasına göre şu şekilde
tespit edilmiştir;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kurumlar arası koordinasyon eksikliği
Yönetim tarafından konuya yeterince önem verilmemesi
Eğitimli personel ve araç-gereç yetersizliği
Orman sınırları dışına çıkarma iş ve işlemleri
Halkın tepkisinden çekinilmesi
Orman kadastrosunun kesinleşmesinin uzun sürmesi
Orman tanımının çok sık değiştirilmesi
Özlük haklarının yetersizliği
Olumsuz arazi ve iklim koşulları, yoğun bitki örtüsü

Ayrıca orman kadastrosunda yaşanan mevcut sorunların ortaya konulması amacıyla tespit edilen sorular anket
çalışması ile deneklere sorulmuş ve alınan cevaplar önem sırasına göre şu şekilde sıralanmıştır.
1.
2.
3.
4.
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Tescil sorunu
Çakışma sorunu
Orman idaresi ve vatandaşın hemen her çalışmaya itiraz etmesi ve açılan davaların çok uzun sürmesi
Orman kadastrosunun güncellenmesi sorunu
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5.
6.
7.
8.

Aplikasyon sorunu
Kadim tarla, yerleşim yeri, akarsu, göl, mera ve yolların kesinleşen orman sınırları içinde kalması
Hak düşürücü sürelerden kaynaklanan sorunlar
Komisyon oluşumlarının tamamlanamaması

Yukarıda sayılan tüm sorunlar orman kadastrosunun geçmişten günümüze yaşadığı sorunlar olup uygulayıcı
gözü ile önem sırasına koyulmuştur. Örneğin tescil sorunu, mevzuat farklılıklarından kaynaklı ormanların
tescilinin gecikmesi ve tescile uygun hale getirilmesi için bekletilmesi en önemli sorun olarak tespit edilmiştir.
Orman kadastrosu ve genel kadastro komisyonlarının farklı mevzuat ve farklı zamanlarda aynı yerlerde çalışması
yine çakışma sorununu ortaya çıkarmıştır. Buda uzun yıllar süren yüzlerce davanın açılmasına ve kadastro
çalışmalarının kesinleşmesine engel olmuştur.

2.3. Orman Kadastrosunda Uygulama Sorunları
6831 sayılı Orman Kanununun 7-12. maddeleri ve 2012 tarihli Orman Kadastrosu ve 2/B Uygulama
Yönetmeliğine ve Orman Genel Müdürlüğünün kadastro ve 2/B ile ilgili diğer tebliğ, tamim ve genelgelerine
uygun olarak yapılan orman kadastrosu ve 2/B çalışmalarında yaşanan uygulayıcı sorunları şöyle tespit edilmiştir.
1. Rotasyon nedeni ile komisyon kuruluşlarının bozulması ve tamamlanamaması; bilindiği üzere orman
kadastro komisyonlarında çalışan teknik personel her sene iş programı dahilinde kendi bölgeleri
haricinde çeşitli bölge müdürlüklerinde de çalışmalarına rağmen rotasyona tabi tutulmuştur. Orman
Genel Müdürlüğünün diğer birimlerinden yaş ortalaması daha yüksek olan orman kadastro komisyonu
üyelerinin bu rotasyon neticesinde birçoğu emekliliği tercih etmiş kalan kısmı da idari mahkemelere
başvurmuştur. Mahkeme kararı ile rotasyon tayinlerinde gerçekleşen yürütmeyi durdurma kararları ile
birlikte birçok komisyonun üyeleri eksilmiş, yerine tayin olanlar geriye dönmüş ve bu durum orman
kadastro komisyon kuruluşlarının tam olarak çalışmaya başlamasında büyük sıkıntılara yol açmıştır.
2. Orman Kadastrosu ve 2/B Uygulama Yönetmeliğinin günümüz çalışma şartlarına uyarlanmaması; orman
sınırlamasının tamamına yakın kısmının 2016 yılında tamamlanması ile orman kadastro komisyonları
seçilen odak bölgelerinde toplanarak bu bölgelerde toplu olarak 2/B çalışması ile görevlendirilmişlerdir.
Yapılacak çalışmanın sadece 2/B madde uygulaması olması ve çalışmaların çok daha hızlı yürütülmesi
isteği ile çalışmaların haritacılık iş ve işlemleri ihale yoluyla hizmet alımı yapılarak müteahhit haritacılık
firmalarına verilmiştir. Yüklenici firmaların haritacılık işlerini yapacak olması orman kadastro
komisyonlarının iş yükünün azaldığı ve artık kat kat fazla iş programlarının gerçekleştirilebileceği
kanaatini doğurmuştur. Önceki senelerde yıllık iş programı ile 5-6 birimde 2/B madde uygulaması yapan
orman kadastro komisyonlarına artık 20-21 birimde 2/B madde uygulaması yapması iş programları ile
emirlenmiştir. Her ne kadar yapılacak çalışmaların haritacılık kısmı yüklenici firmalar tarafından yapılacak
olsa da orman kadastro komisyonlarının işlerini yürütürken bağlı bulunduğu mevzuat bu hızda çalışmaya
imkan vermemektedir. Mevzuatın günümüze uyarlanmaması orman kadastro komisyonlarının daha
hızlı çalışmasına en büyük engeldir. Bunun en basit örneği ise orman kadastro komisyonlarının yaptıkları
çalışmaları ve arazide aldıkları kararları imza altına aldıkları tutanakları hala tutanak defterine el ile
yazarak arazide imza altına almaları mecburiyetidir. El ile tutanak yazmanın tek sebebi tutanağın arazide
yazılıp imzalanmasını sağlamaktır. Ancak orman kadastro komisyonlarına benzer ve aynı ciddiyetteki
işler de bu güncelleme ve kolaylaştırma sağlanmıştır. Mahkemeler keşif sırasında tuttukları keşif
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tutanaklarını, keşfe gittikleri aracın üzerindeki 12v çakmak çıkışından çalışan mobil yazıcılar sayesinde
bilgisayarda düzenleyerek ve yazdırılarak imzalayabilmektedir. Orman kadastro komisyonlarının
yürüttüğü iş ve işlemlerin de günümüz imkan ve şartlarına göre düzenlenerek yürüttükleri görevi daha
hızlı tamamlamaları için gerekli düzenlemelerin yapılması gerekmektedir.
3. Orman kadastro komisyonlarına verilen iş programlarının ihale hazırlık sürecinde yaşanan aksaklıklar;
iş programları bir önceki yılın kasım ayın içinde hazırlanmaya başlayıp çalışılacak yılın şubat ayının
sonlarına doğru tebliğ edilmektedir. Ancak orman kadastro komisyonlarının toplu olarak görevlendirildiği
odak bölge müdürlüklerinin iş programlarının analizi bu tarihten sonra yapılmakta daha önce yapılan
programlar değişebilmektedir. İş programlarının tebliğinden sonra başlayan haritacılık hizmet alımına
ait ihale süreci ihale mevzuatı sebebiyle müteahitin iş teslim almasını haziran-temmuz aylarına
kadar geciktirebilmektedir. Bu da komisyonların iş plan termin planına sadık kalmalarına engel olup
programlarının akmasına neden olmaktadır.
4. Seçilen odak bölgelerde orman kadastro komisyonlarının toplanarak bu bölgelerde fazla sayıda komisyonun
aynı anda çalıştırılması sonucu yerel Kadastro Müdürlüklerinin teknik kontrol onayı vermekte zorlanması.
6831 sayılı kanunun 6292 sayılı kanunla değişik 10. maddesi gereği orman kadastro komisyonlarına
çalışmaya başlamadan önce yapılan ölçüm ve haritalama işlemlerinin usulüne uygun yapılmasını sağlamak ve
kontrol onayını vermek üzere Kadastro Müdürlükleri tarafından kontrol mühendisi görevlendirilmektedir.
Ancak küçük il ve ilçelerde aynı anda çok fazla orman kadastro komisyonunun çalışmaya başlaması kontrol
mühendislerinin kontrol onayı vermesini güçleştirmektedir.
5. Seçilen odak bölgelerde orman kadastro komisyonlarının toplanması şeklinde yapılan iş planlaması
sonucunda komisyon üyelerinin her sene kuruluş yeri dışında şantiye de çalışmak zorunda kalması ve
özellikle bayan üyesi bulunan komisyonlarda şantiye planlamasında yaşanan güçlükler. Orman kadastro
komisyonlarının kuruluşlarının bulunduğu bölgede 2/B uygulaması yapılmayan birim kalmaması
nedeniyle orman kadastro komisyonlarının seçilen bölge müdürlüklerinde görevlendirilmesi sonucu
komisyon üyeleri sürekli olarak evinden ve ailesinden uzakta görev yapmaya başlamışlar buda
verimliliklerini azaltmıştır. Ayrıca orman kadastro komisyonları kuruluşları dışında görevlendirildiklerin
de şantiye olarak kiralanan işyeri hem kalacak yer hem de işyeri olarak kullanılmaktadır. Her orman
kadastro komisyonuna bir şantiye kiralanarak işyeri ve yatacak yer ihtiyacı bir arada karşılanmaktadır.
Üyeleri içinde bayan bulunan komisyonların şantiye teşekkülü ve konaklaması konularında zorluklar
yaşanmaktadır.
6. Halk ile yaşanan sosyal sorunlar; Batı Karadeniz bölgesinde 3402 sayılı Kadastro Kanununun 5304
sayılı Kanun ile değişik 4.maddesi gereği orman kadastrosu ve tapulama işlemlerinin büyük çoğunluğu
2007-2009 yılları arasında hızlıca yapılmıştır. Özellikle batı ve Orta Karadeniz’de geçmişi tarım
arazisi olan ancak madencilik sektörüne iş gücü kayması ve büyük kentlere göç sebepleri ile 1990’lı
yıllarda tarım faaliyetlerinin bırakıldığı yerler çeşitli sebeplerle 5304 sayılı kanun ile tapulanmamıştır.
Tapulama sırasında itirazsız kesinleşen yerler için çözüm önerisi olarak ileride bu yerlerin 2/B ile tekrar
geri verilebilme ihtimali olduğu bu süreci kaçırmamaları söylenmiştir. Geçmişte tarım arazisi olarak
kullanılan ancak günümüzde fiili olarak tarım yapılmadığı için yabanlaşmış yerlerin 2/B ile çıkarılması
mevzuat gereği uygun değildir. Halkın komisyonlardan isteği dedelerinden babalarından kalan üzerinde
en az 50 yıl nizasız fasılasız tarım yapılmış bu yerlerin orman sınırlarını dışına çıkarılarak kendilerine
verilmesidir. Mevzuat gereği 2/B ile çıkarılamayan bu yerler için halk ile komisyon üyeleri arasında
sorunlar yaşanmasına neden olmaktadır.
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7. Orman Kadastro Komisyonları arasında verimlilik analizi yapılması; yaklaşık 160 tane orman kadastro
komisyonu kuruluşu bulunmakta olup bu komisyonlar Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde çalışmaktadırlar. İş
yükü ve planların dağıtımları yapılırken bazı kriterlere dikkat edilmesi gereklidir. Örneğin, bir komisyonun
çalıştığı bir köy ile diğer komisyonun çalıştığı beş köy aynı zaman ve emek isteyebilmektedir. Bu durumun
göz önüne alınarak iş programlarının iyi incelenerek sadece köy sayısı kriter alınarak değil orman alanı,
potansiyel 2/B alanı, potansiyel 2/B parsel adedi, mahkeme kararı uygulama adedi gibi kriterlerin de dikkate
alınarak dağıtılması komisyonların daha verimli ve istekli çalışmasına yardımcı olacaktır.

3. SONUÇ VE ÖNERILER
Uzun yıllardır devam eden orman kadastrosu ve 2/B çalışmalarının sona yaklaştığı görülmekte olup bu süreç
içerisinde yaşanan sorunlar yukarıdaki şekilde tespit edilmiştir. özellikle uygulamadan kaynaklı sorunlara uygun
çözüm önerileri ise uygulayıcı gözü ile şu şekilde yapılmıştır.
1. Orman kadastro komisyonları uzun yıllardır sürgün yeri olarak görülmüş ve ailelerinden uzak aylar
süren şantiye çalışmalarına maruz kalmalarına rağmen diğer personelle rotasyon konusunda aynı şartlara
tabi tutularak mağdur edilmiştir. Orman kadastro komisyonunda çalışmak bilgi ve yüksek deneyim
gerektiren bir alan olduğu için deneyimli üyeler rotasyon sebebiyle mesleğe küstürülerek emekliliğe
mecbur bırakılmıştır. Genç mühendis ve beyinlere ihtiyaç olduğu da açıktır ancak komisyon başkanlığı
ve üyeleri içinde yüksek deneyimli mühendislerin bulunması işlerin eksiksiz ve aksamadan yürümesine
yardımcı olacaktır. Rotasyon nedeni ile birçok komisyon üyesinin emekliliğe ayrılması komisyonların
yasal kuruluşlarının tamamlanamayarak atıl duruma düşmesine neden olmuş buda diğer komisyonların iş
yükünü artırmıştır. Somut bir öneri olarak orman kadastro komisyonlarının rotasyondan muaf tutulması
gerektiği düşülmektedir.
2. Orman kadastrosu yönetmeliğinin komisyonların daha hızlı çalışmasını sağlayacak şekilde güncellenmesi
gerekmektedir. Yeni yasal düzenleme öncesinde kadastro uygulayıcılarından gerek sorunları gerekse
önerileri bakımından fikir alınması yönetmeliğin daha sağlıklı oluşmasına yardımcı olacaktır.
3. İş programlarının ihale sürecinin yılın ilk aylarında yapılması komisyonların çalışmalarına daha erken
başlayarak yılsonuna planlanan işlerin bitirilmesine yardımcı olacaktır.
4. Orman kadastro komisyonlarının topluca görevlendirileceği bölgelerin iş planlarının Tapu Kadastro
Genel Müdürlüğüne önceden gönderilerek bu bölgelerde ek kontrol mühendisinin görevlendirilmesinin
talebi istenebilir.
5. Orman kadastro komisyonlarının şehir dışı görevlendirilmelerinde barınma ve çalışma koşullarının
iyileştirilmesi gerekmektedir.
6. Halkın devlete güven ilkesinin zedelenmemesi için halk ile yaşanan sorunlara çözüm olacak şekilde
mevzuatın güncellenmesi gerekmektedir.
7. Komisyonlar arasında verimlilik analizi yapılabilmesi için iş programlarının çok boyutlu kriterlere göre
dağıtılması gerekmektedir.
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ÖZET
Orman mühendisliği diğer birçok mühendislik dalında olduğu gibi oldukça fazla sorumluluk gerektiren
mesleklerden biridir. Orman mühendisi unvanı ile yapılacak her işte kişiler, görev alanları ile ilgili tüm
sorumluluğu üzerlerine almaktadır. Bu tür hak, yetki, görev, sorumluluk ve yasaklar çeşitli hukuk kuralları
ile düzenlenmiş olup, kişilerin bu kuralları bilmemesi onları sorumluluktan kurtaramaz. Gerek devlet
kurumlarında gerekse özel sektörde bir orman mühendisi olarak çalışırken mesleki sorumluluk benzerdir ve
üzerinde durulması gereken önemli bir konudur.
Lisans eğitimi sonunda mesleğe adım atan yeni orman mühendislerinin bu tür hak, yetki, görev ve
sorumluluklarını iyi bilmesi, hem şahsı hem de çalıştığı kurum ve görev alanı içindeki tüm varlıklar açısından
önemlidir. Ormancılık eğitimi içerisinde verilen dersler mühendislik mesleğinin gereği olarak daha çok teknik
nitelikli olup teorik ve hukuki ve sosyoekonomik kapsamlı dersler daha azdır. Dolayısıyla meslek unvanı ile
çalışmaya başlayacak mühendislerin bu tür hak, yetki, görev ve sorumluluklarını öğrenecekleri bir meslek
hukuku dersine ihtiyaçları vardır.
Çalışmanın ana amacı, orman mühendisleri için mesleğinin hukuki sorumluluklarını bilmesi ya da bilmemesinin
mesleki başarısı üzerindeki etkisi ve öneminin ortaya koyulmasıdır. Bu amaçla çalışmada öncelikle ormancılık
mesleğinin hukuki sorumlulukları yasal mevzuat çerçevesinde değerlendirilmiş ardından, eğitim süreci içindeki
eksikliği ve mühendislerin meslek hukuku bilgisi eksikliği sebebi ile yaşadığı olaylardan örnekler verilmiştir.

Anahtar Sözcükler: Orman mühendisi, meslek hukuku, sorumluluk, eğitim.

236

IV. ULUSAL ORMANCILIK KONGRESİ

4. OTURUM

1.GIRIŞ
Orman fakültelerinin orman mühendisliği bölümünün 4 yıllık lisans eğitimini başarıyla tamamlayanlar “orman
mühendisi” unvanı ile devlet kurumunda (büyük çoğunlukla Orman ve Su İşleri Bakanlığı/Orman Genel
Müdürlüğü) veya özel bürolarda (serbest ormancılık bürolarında) mesleklerini icra etmektedir. Gerek devlet
kurumunda gerekse özel bürolarda çalışacak mühendislerin mevzuattan kaynaklanan mesleki sorumluluklarının
bilincinde olması oldukça önemlidir. Bu bilincin mühendislik eğitimi sürecinde verilmesi ve öğrencilerin
konunun öneminin farkındalığı ile benimsemeleri istenen ve arzulanan durumdur. Aksi durumlarda, sonu
yargılanma ve hatta cezai yaptırımlara kadar giden zorlu bir süreç kaçınılmaz olmaktadır.
Bu nedenle çalışmadaki ana hedef, hukuk bilgisi ve mesleki sorumluluğun öneminin ortaya koyulması, eksikliği
veya yetersizliğinden kaynaklı olaylarla örneklendirilmesidir. Bu amaçla öncelikle kamu ve özel sektörde çalışacak
orman mühendislerinin tabi olduğu ve hak, yetki, görev ve sorumlulukları içeren hukuk kuralları tespit edilmiş,
ardından bu bilgilerin orman mühendisliği lisans eğitiminde veya kurumların hizmet içi eğitim seminerlerinde
verilmesinin önemi üzerinde durulmuştur. En son olarak da gerek hukuk bilgisi gerekse mesleki sorumluluk
bilincinin eksikliği ile orman mühendislerinin görevlerini yerine getirirken hukuka aykırı davranışlarından
kaynaklı bir suçun faili oldukları Yargıtay kararları incelenerek örneklendirilmiştir.
Doğa bilimleri, olaylar arasındaki nedensellik ilişkilerini belirleyen kanunlara ulaşmakla yetinir. Diğer bir ifade
ile doğa bilimlerinin amacı bilimsel bir gerçeğe ulaşmaktır. Ancak sosyal hayatın zorunlu düzeni olan hukukun,
yöneldiği amaçları, gerçekleştirmek istediği hedefleri vardır (Güriz, 2009). Bu çalışmada elde edilmek istenen
bulgular hukukun gerçekleştirmek istediği hedeflerin neler olduğu, gerçekleşmemesi halinde nelerle karşılaşacağı
üzerine kurulmuştur. Bu nedenle çalışmanın ilerleyen bölümlerinde öncelikle sorumluluk ve hukuki sorumluluk
kavramları açıklanacak ardından orman mühendislerinin mesleki sorumlulukları ile hukukun gerçekleştirmek
istediği hedefler ortaya koyulacaktır. Daha sonra da örnek olaylara ve sonuçlarına yer verilecektir.

2. SORUMLULUK KAVRAMI
Genel olarak hukuka aykırı davranışlar sorumluluğu gerektirir (Gözübüyük, 2000) ve sorumluluk, hukuk
uygulamasının en önemli ve en fazla tartışılan konularından birisidir (Güriz, 2009). Hukuki sorumluluk “bir
kişinin diğer kişiye verdiği zararın, zarar verenin malvarlığına devlet aracılığıyla cebren el konularak tazmin
edilmesi” olarak tanımlanmıştır (Gözler, 2008). Tazminata konu olan bu sorumluluk, taraflar arasındaki hukuksal
işlemlerden, hukuksal eylemlerden veya bazen de bunlar olmaksızın yasanın doğrudan bağladığı sonuçlardan
doğabilir (Anayurt, 2001). Sorumluluk hukuku çeşitli ilkelere dayanır ki bunlar kusur sorumluluğu ve kusursuz
sorumluluktur. Kusur sorumluluğu yasada doğrudan düzenlenen genel bir hükme dayanır ve koşulları; zarar,
kusur, hukuka aykırılık ve illiyet bağıdır. Buna karşılık kusursuz sorumluluk yasada düzenlenmiş genel bir ilkeye
bağlı değildir ve bir kimse zararın doğmasında hiçbir kusuru olmamasına rağmen zarar görene karşı sorumlu
tutulur (Cansel ve Özel, 2009).
Ceza sorumluluğu, ceza kanunlarında veya özel nitelikli kanunlarda suç olarak düzenlenmiş bir eylemin
işlenmesi halinde ortaya çıkmaktadır. Cezai sorumluluğun esasını oluşturan kusurluluk iki şekilde ortaya çıkar
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ki, bunlar kast ve taksirdir (Anayurt, 2001). Kast kişinin suç sayılan eylemi bilerek ve isteyerek yapması iken,
taksir eylemin sonucunu kestirememesinden, bilmeden istemeden o suçu işlemesi durumudur.
Mesleki sorumluluk ise kişilere meslekleri gereği yapmaları ve yapmamaları gereken eylemlerin hukuk kuralları
ile yüklenmiş, hem hukuki hem de cezai sorumluluklardır. Bir mühendisin devlete ve topluma karşı, doğa ve
çevreye karşı, mesleğe ve meslektaşlarına karşı ve en önemlisi kendine karşı sorumlulukları vardır. Gerek devlet
memuru olarak gerekse serbest çalışan orman mühendislerinin Anayasa, kanun ve diğer hukuk kuralları ile
kendilerine verilen mesleki sorumluluklara bağlı kalarak bu sorumluluklarını yerine getirmeleri gerekmektedir.
Lisans müfredatında yer alan hukuk eğitimin ana amacı toplumun önemli yerlerinde görev ve sorumluluk
alacak bireylerin hukuk kurallarına, kaynaklarına, ilke ve esaslarına uygun davranarak, karşısına çıkan hukuki
olaylarda adil ve hakkaniyetli çözümler üretebilecek bireyler yetiştirmektir.

3. ORMAN MÜHENDISLERININ MESLEKI
SORUMLULUKLARI
Orman mühendisliği mezunları Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve ona bağlı genel müdürlüklerde devlet memuru
olarak görev yapabildikleri gibi özel çalışmak için serbest ormancılık bürosu açabilmektedirler. Öncelikle kamu
ardından özelde çalışan orman mühendislerinin mesleki sorumlulukları aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

3.1. Kamuda Çalışan Orman Mühendislerinin Sorumlulukları
Kamu kurumunda çalışan orman mühendisleri devlet memuru oldukları için başta 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununa bağlıdır. Ayrıca ormancılıkla ilgili görev, yetki, hak ve sorumlulukları açısından da “645 sayılı Orman
ve Su İşleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”, “3234 sayılı Orman
Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü
Hakkında Kanun”, “Orman Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatı Kuruluş ve Görev Yönetmeliği” gibi birçok
mesleki kanun, KHK ve yönetmeliğe de tabidirler.
Devlet memuru olmaya hak kazanan orman mühendisleri her şeyden önce Devlet Memurları Kanununun
6’ncı maddesine göre “Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ve kanunlarına sadakatla bağlı kalmak ve milletin
hizmetinde Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını sadakatla uygulamak zorundadırlar.” Devlet memurları bu hususu
“Asli Devlet Memurluğuna” atandıktan sonra en geç bir ay içinde kurumlarınca düzenlenecek merasimle yetkili
amirlerin huzurunda yapacakları yeminle belirtirler ve özlük dosyalarına konulacak aşağıdaki “Yemin Belgesi”ni
imzalayarak göreve başlarlar.
“Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, Atatürk İnkılap ve İlkelerine, Anayasada ifadesi bulunan Türk
Milliyetçiliğine sadakatla bağlı kalacağıma; Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını milletin hizmetinde olarak
tarafsız ve eşitlik ilkelerine bağlı kalarak uygulayacağıma; Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve
kültürel değerlerini benimseyip, koruyup bunları geliştirmek için çalışacağıma; insan haklarına ve Anayasanın
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temel ilkelerine dayanan milli, demokratik, laik, bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve
sorumluluklarını bilerek, bunları davranış halinde göstereceğime namusum ve şerefim üzerine yemin ederim.”
Görülüyor ki, memur olarak göreve başlayan herkes gibi orman mühendisleri de ilk sorumluluklarını
yukarıdaki yemin metnini imzalayarak almaktadır. Devlet Memurları Kanununun memurlar üzerine yüklediği
tüm sorumluluklar kamuda çalışan orman mühendisleri içinde geçerlidir. Kanunun 4. bölümündeki 26 vd.
maddelerinde sayılmış olan yasak eylemler sorumlulukların diğer bir kısmını oluşturmaktadır. Bu maddelere
göre kamuda çalışan orman mühendisleri; toplu eylem ve hareketlerde bulunma yasağına, grev yasağına, ticaret
ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağına, hediye alma, menfaat sağlama yasağına, gizli bilgileri
açıklama yasağına, denetimindeki teşebbüsten menfaat sağlama yasağına tabidir. Bunların haricinde Devlet
Memurları Kanununda yer alan diğer tüm hak, yetki, ödev ve görevlerden kamuda çalışan orman mühendisleri
de sorumludur.
Bakanlık ve Orman Genel Müdürlüğünde çalışan orman mühendislerinin teşkilat kanunlarından doğan görev
ve sorumlulukları da vardır. Öncelikle Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilatının her kademedeki yöneticileri
yapmakla yükümlü bulundukları hizmet veya görevleri, Genel Müdürlük emir ve direktifleri yönünde mevzuata,
plan ve programlara uygun olarak düzenlemek ve yürütmekten bir üst kademeye karşı sorumludur.
Orman ve Su İşleri Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü ve taşra teşkilatı orman mühendislerinin kamuda
çalışma alanı bulduğu en geniş kurumdur. Taşra teşkilatı, genel müdürlüğe bağlı 28 adet bölge müdürlüğü ve
bölge müdürlüklerine bağlı 245 işletme müdürlüğünden oluşmakta olup, aralarında bir sorumluluk hiyerarşisi
vardır. Bölge müdürü, Genel Müdürlüğün taşradaki en üst amiri olup, doğrudan Genel Müdürlüğe bağlı ve
Genel Müdürlüğe karşı sorumludur. İşletme müdürleri, ana hizmet ve yardımcı hizmet birimleri ile diğer bağlı
birim amirleri bölge müdürüne karşı sorumlu iken, bölge müdürlüğü ve işletme müdürlüğü personeli, bağlı
olduğu birim amirine ve bölge ya da işletme müdürüne karşı sorumludur. Orman işletme müdürü ise görev
alanı içinde çalışan bütün personelin amiri ve özel bütçe ile ilgili harcamalarda gerçekleştirme görevlisidir.
Ayrıca döner sermaye bütçesine ait işlerde harcama yetkilisi olup, ana hizmet birimleri ile kendisine bağlı
birimlerin görevlerini düzenlemekle yetkilidir. Orman işletme şefi, görev alanı içinde çalışan bütün memurların
amiri ve döner sermaye bütçesine ait işlerde gerçekleştirme görevlisi olarak tanımlanmaktadır. Diğer görev, hak,
yetki ve sorumluluklar ilgili kanun ve yönetmeliklerde düzenlenmiştir.
Dikkat edilmesi gereken bir husus da, orman mühendisleri amirlerinin verdikleri görevleri yerine getirirken
sorumluluğun sınırsız olmamasıdır. Diğer bir ifade ile devlet memuru amirinden aldığı emri, Anayasa, kanun,
tüzük ve yönetmelik hükümlerine aykırı görürse, yerine getirmez ve bu aykırılığı o emri verene bildirir. Amir
emrinde ısrar eder ve bu emrini yazı ile yenilerse, memur bu emri yapmaya mecburdur. Ancak emrin yerine
getirilmesinden doğacak sorumluluk emri verene aittir.1 Ayrıca her ne olursa olsun konusu suç teşkil eden emir,
hiçbir suretle yerine getirilmez, yerine getiren kimse sorumluluktan kurtulamaz.
Burada önemli olan orman mühendislerinin kendisine verilen emrin yasal düzenlemelere aykırı olduğunu
bilip bilmemesidir. Eğer memur görev alanı ile ilgili yasal mevzuatı iyi bilmiyorsa, hukuka aykırı olan eylemi
yerine getirip sorumlu olur. Herkese açık olan kanun vb. yasal düzenlemeleri bilmemek kişileri sorumluluktan
kurtarmaz. Lisans eğitimi veya kurum içi hizmet eğitimlerinde yer alan hukuk bilgisi yetersizliği özellikle yeni
mezun mühendislerin hataya düşmesine neden olmaktadır.

1. Devlet Memurları Kanunu md.11
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Devlet memuru olarak görev yapan orman mühendisleri görevlerini dikkat ve itina ile yerine getirmek ve
kendilerine teslim edilen devlet malını korumak ve her an hizmete hazır halde bulundurmak için gerekli
tedbirleri almak zorundadırlar. Devlet memurunun kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizliği sonucu idare zarara
uğratılmışsa, bu zararın ilgili memur tarafından rayiç bedeli üzerinden ödenmesi esastır.2
Orman mühendisleri kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizlikten dolayı 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 257’nci
maddesinin faili olarak ceza sorumluluğunu da ihlal edebilmektedir. İlgili maddeye göre “kanunda ayrıca suç
olarak tanımlanan haller dışında, görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle, kişilerin mağduriyetine
veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir menfaat sağlayan kamu görevlisi, görevi kötüye
kullanma suçunun faili olur ve altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Görevinin gereklerini
yapmakta ihmal veya gecikme göstererek, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da
kişilere haksız bir menfaat sağlayan kamu görevlisi de görevi ihmal suçunun faili olarak üç aydan bir yıla kadar
hapis cezası ile cezalandırılır.”
Nihayetinde kamuda çalışan ve çalışacak olan orman mühendislerinin mesleki sorumluluklarının farkında
olması onları hem hukuki hem de cezai sorumluluktan kurtaracaktır. Bunun içinde mesleki sorumluluk
eğitiminin yani yukarıda kısaca değinilen devlet memurları kanunu ile teşkilat kanunundan doğan görev ve
sorumlulukların çok iyi bilinmesi gereklidir.

3.2. Serbest Orman Mühendislerinin Sorumlulukları
Orman mühendislerinin çalışma alanları arasında öncelikli alanın kamu kurumları olduğu Korkmaz ve Alkan
(2016) tarafından yapılan bir anket çalışması ile desteklenmiştir. Bir devlet kurumunda görev yapmayan orman
mühendisleri ise gerekli koşulları sağlamaları şartı ile kendi serbest ormancılık bürosunu açarak özel ormancılık
işlerini yapabilmektedir. Serbest orman mühendislerinin çalışma ve görev alanlarını belirleyen, “yetki kanunu”
olarak da adlandırılan 5531 sayılı “Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri
Mühendisliği Hakkında Kanun” 2006 yılında resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Söz konusu Kanun, orman mühendislerinin serbest çalışabilmesinin hak ve yetkilerini düzenlerken, aynı
zamanda kamunun küçülme politikasının bir sonucu olarak ormancılık iş ve işlemlerinin serbest orman
mühendislerinin kuracağı özel sektöre yaptırılmasının önünü açmaktadır (Ayanoğlu ve ark., 2008). Kanunun
4’üncü maddesinin (a) bendinde orman mühendislerinin mesleki faaliyet konuları 19 başlık altında sayılmıştır.
Bu faaliyet konuları sınırlı kalmak koşulu ile kullanılacak olan mesleki hak, yetki ve sorumluluklar ise 5’inci
maddede belirtilmiştir. Ancak belirtilen hak ve yetkiler, sadece Orman Mühendisleri Odasına kayıtlı meslek
mensuplarınca kullanıldığı için meslek mensubu olmanın şartları ve sınav hakkındaki detaylar kanunun devamı
maddelerinde ve diğer ilgili yönetmeliklerde detaylı bir şekilde düzenlenmiştir.
Bu kanun ile devletin gözetiminde çalışan, hak, yetki ve sorumlulukları açıklığa kavuşturulmuş meslek
mensupları ile bunların kuracakları serbest ve yeminli ormancılık büroları, devletin yanında ormanların
devamlılığının sağlanmasında önemli bir fonksiyon üstlenmeleri ve ormancılık alanında yetişmiş beyin gücüne
de istihdam olanakları sağlamıştır. Serbest ormancılık bürolarında çalışan meslek mensupları mesleklerini icra
ederken; mesleği ile ilgili mevzuata uygun, sağlıklı ve güvenilir bir şekilde yürütmeleri en önemli genel ilkedir.

2. Devlet Memurları Kanunu md.12
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“Orman, Orman Endüstri ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisleri ile Serbest Meslek Bürolarının Çalışma
Alanlarına Dair Yönetmelik” 2009 yılında Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğin
“Görevle ilgili suçlar ve sorumluluklar” başlıklı 115’nci maddesinde; serbest meslek mensuplarının, kanunda
ve yönetmelikte sayılan hak ve yetkileri kullanırken görevin gerektirdiği sorumluluğu üstleneceği, görevleriyle
ilgili olarak yaptıkları çalışma ve uygulama nedeniyle işledikleri suçlardan dolayı, fiillerinin niteliğine göre, 5237
sayılı Türk Ceza Kanununun kamu görevlilerine ilişkin hükümleri uyarınca cezalandırılacağı düzenlenmiştir.
Ayrıca haklarında TMMOB Disiplin Yönetmeliği3 hükümlerine uygun olarak soruşturma yapılacağı da yine
aynı maddede yer almaktadır.
Adı geçen disiplin yönetmeliği, kanun ve ilgili mevzuata dayalı olarak meslekle ilgili işlerde gerek kasten
gerekse ihmal göstermek suretiyle maddi ya da manevi zarar oluşturabilecek davranışta bulunanlara, akdettiği
sözleşmelere uymayan, meslek şeref ve haysiyetiyle bağdaşmayan hareketleri saptananlara uygulanacak disiplin
cezalarını düzenlemiştir. Disiplin suçları öncelikle yazılı uyarı ile başlamaktadır. Yazılı uyarıda meslek mensubu,
daha düzenli, uyumlu ve daha dikkatli davranması gerektiği yazı ile bildirilerek uyarılmaktadır. Meslek
mensupları meslek ile ilgili kanun, tüzük ve yönetmeliklerin verdiği görevleri yerine getirmediğinde, bağlı
olduğu oda birimlerinin veya organlarının çalışmalarını aksatıcı tutum ve davranışlarda bulunduğunda ise ceza
verilmektedir.
Para cezalarında uygulanacak cezanın tutarı olayın doğurduğu sonuçlara göre belirlenmektedir. Örneğin, meslek
mensupları arasında haksız rekabete neden olacak davranışlarda bulunulması, büro tescili ve tescil yenilemesi
gerektiren durumlarda, tescilsiz mesleki etkinliklerde bulunulması, serbest mühendislik ve mimarlık ile ilgili
yönetmelik ve talimatlara uyulmaması, mesleki denetim uygulamasına aykırı davranılması, Türk Mühendis
ve Mimar Odaları Birliği ya da Odalarca belirlenmiş asgari ücretin altında ücret alması, uzmanı olmadığı
konularda etkinlik yaparak ya da meslek uygulaması sırasında haksız kazanç sağlayarak üçüncü şahısları zarara
uğratması, onur Kuruluna sevk edilen bir üye ile ilgili karar kesinleşmeden bu üyenin haklarını sınırlayarak
ilgili üyenin ekonomik zararına neden olması ya da mesleki itibarını zedelemesi ve daha önce yazılı uyarı cezası
aldığı halde uyarı gerektiren suçu yinelemesi gibi durumlarda meslek mensuplarına para cezası verilmektedir.
Disiplin yönetmeliğine göre diğer bir ceza türü “meslek uygulamasının yasaklanması cezası”dır. Bu ceza ile
meslek mensubu 15 günden az 6 aydan çok olmaması şartı ile mühendislik ya da mimarlıkla ilgili bir işte
çalışma yapması yasaklanır ve üyelik haklarını bu süre içinde kullanamaz. Aynı suçun tekrarı halinde ceza iki
kat oranında uygulanır. Örneğin, para cezasıyla cezalandırılmış bir suçu bilinçli olarak yinelediğinde, mesleğini
ve görevini kişisel ya da bir grup adına çıkar sağlamak için TMMOB mevzuatına, bilime ve meslek tekniğine
aykırı biçimde uygulamak ya da mesleğini ve görevini TMMOB mevzuatına, bilime ve meslek tekniğine aykırı
biçimde uygulayarak kamuya, halka, üçüncü şahıslara zarar verdiğinde, temelsiz suçlamalarla mesleği, meslek
mensuplarını ya da Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Odalar ya da bunların alt birimlerini kamuoyunda
küçük düşürmek ya da etkinliklerini engellediğinde, sorumluluğunda yapılması gereken, ancak yetkisiz kişilerce
üretilen plan, proje ve hizmetlerden birine imza atmak ya da attırmak diğer ifade ile imzacılık yapması halinde
meslek mensupları bu ceza ile karşılaşmaktadır.
Son olarak genel hükümlere göre medeni haklarını kaybetmiş olan, daha önce meslek uygulamasının yasaklaması
cezasıyla cezalandırılmış olan ve aynı nitelikte suçu bilinçli olarak yineleyen, meslek topluluğuna zarar vermeyi
sürdürerek meslek topluluğuna kazanılamayacağına kanaat getirilen üyeye odadan ihraç cezası verilmektedir.

3. 10/7/2002 tarihli ve 24811 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
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Ayrıca serbest yeminli meslek mensupları için 17/02/2016 tarihli 29627 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
“Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanuna
Dair Oda Onur Kurulu Çalışma Esasları ve Serbest Yeminli Meslek Mensupları Disiplin Yönetmeliği”nde
suçlara uygulanacak disiplin cezaları şöyle sıralanmıştır:
- Uyarma: Meslek mensubuna mesleğinin icrasında daha dikkatli davranması gerektiğinin yazı ile
bildirilmesi.
- Kınama: Meslek mensubuna görevinde ve davranışında kusurlu sayıldığının yazı ile bildirilmesi.
- Geçici olarak meslekî faaliyetten alıkoyma: Meslekî sıfatı saklı kalmak şartıyla altı aydan az, bir yıldan
çok olmamak üzere meslekî faaliyetten alıkoyulması.
- Yeminli sıfatını kaldırma: Serbest yeminli meslek mensubunun yeminli sıfatının kaldırılması.
- Meslekten çıkarma: Meslek mensubunun ruhsatnamesinin geri alınarak bir daha bu mesleği icra etmesine
izin verilmemesidir.
Görülüyor ki serbest meslek mensubu olarak görev yapan orman mühendislerinin de uyması gereken kurallar,
sorumluluklar ve görevler oldukça fazladır ve yerine getirilmemesi halinde sonu meslek odasından ihraca kadar
giden ağır cezalarla hüküm altına alınmıştır. Orman mühendisleri için bu mesleki sorumluluk bilgisi gerek
lisans eğitimi sırasında gerekse meslek odasının eğitim ve seminerlerinde verilmesi ve adayların konunun
öneminin farkında olarak bilgileri içselleştirmeleri gereklidir.

4. ÖRNEK OLAYLAR
Mesleki sorumluluğun eğitim süreci içinde yeterince aktarılamaması veya öneminin geç farkına varılmasından
dolayı orman mühendisleri mesleklerini ifa ederken bazı suçların faili olmuşlardır. Daha önce yapılmış bir
çalışmada (Gençay ve Karal, 2017) kamu kurumunda çalışan orman mühendislerinin, görevi ihmal ve görevi
kötüye kullanma fiillerinden kaynaklanan, idare zararlarına karşılık tazminatla sonuçlanan birçok yargı kararına
rastlamak mümkündür (örnek olay 1,2,3). Faillerin farklı fiillerinden kaynaklanan bu zararların oluştuğu
durumlar Yargıtay kararları incelendiğinde birkaç başlık altında toplanabilmektedir. Bunlar; kaçak kesimden
kaynaklanan zararının tazmini, koruma görevini ihmal kaynaklı zararın tazmini, haksız kazanç sağlama kaynaklı
zararın tazmini, enerji nakil hattından kaynaklanan zararın tazmini ve denetim görevini ihmal kaynaklı zararın
tazmini gibi konulardan oluşmaktadır.
Örnek Olay - 1
Dava, Orman Kanununda tanımlanan suçlardan biri olan ağaç kesme suçuna ilişkin orman işletme şefi ve orman
koruma memurlarının, görevlerini ihmal ederek koruma görevini gerektiği gibi yerine getirmedikleri, usulsüz
ve kaçak kesimlere yol açtıkları ve uğranılan zararın ödetilmesi istemi ile açılmıştır. Davalılar, korumalarına
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verilen sahanın büyüklüğüne göre verilen araç-gereç ve koruma memuru sayısının yetersiz olduğunu, koruma
görevi dışında idarece başka görevlerde de çalıştırıldıklarını, kusurları bulunmadığını ileri sürerek, istemin
reddedilmesi gerektiğini savunmuşlardır. Yerel mahkeme görevlerini ihmal ederek kaçak kesime yol açtıkları
konusunda kanıt bulunmadığı ve davalıların ceza mahkemesinde beraat etmiş olmalarını gerekçe göstererek
OGM’nin istemini reddetmiştir. Ancak karar davacılar tarafından temyiz edilerek yüksek mahkemeye
taşınmıştır. Yargıtay 4. Hukuk Dairesi (HD) incelemeleri sonucunda, orman işletme şefi ve orman koruma
memurları olarak görevli bulunan davalıların denetim sorumluluğu altında bulunan orman alanında kaçak ve
usulsüz kesim yapıldığı, bunların bir kısmını belirleyen davalıların keseni bilinmeyen kaçak kesim tutanağı
düzenlediği, bunlar dışında kalan kaçak kesimlerle ilgili herhangi bir işlem yapmadıkları ve davacı idarenin
zarara uğramasına yol açtıklarını kabul etmiştir. Yüksek mahkeme, davalıların kusurlu eylemleri ile davacının
zarar görmesine neden olduğu için, yerel mahkemenin kararının sadece tazminat tutarının belirlenmesinde
bir indirim nedeni olarak benimsenebileceğini, tazminat sorumluluğunu tamamen ortadan kaldırmayacağı
gerekçeleri ile yerel mahkemenin kararını bozmuştur.4
Örnek Olay - 2
Devlet orman işletmelerinde görevin kötüye kullanılması suçu ile işletmenin zarara uğradığı ve tazmin
edilmesi gerektiği iddia edilen bir başka örnek olayda5; davacı olan orman idaresi; işletme müdürü, işletme
şefi ve orman muhafaza memurunun orman bölmelerindeki sürütme mesafelerini gerçek dışı uzun göstererek,
fazla hesaplanan vahidi fiyatlara göre ödeme yapıldığı ve bu bölmelerde çalışan diğer davalıların haksız kazanç
sağlamalarına ve idarenin zarara uğramasına neden olunduğu ileri sürerek, idare zararının faizi ile davalılardan
müteselsilen ödetilmesini istemiştir.
Örnek Olay - 3
OGM’nin yine kendi personeline dava açtığı bir başka örnek kararda6; damgalama, kesim ve nakliye işlemlerinin
usulsüz yapılması, gerekli inceleme ve kontrollerin yapılmaması sebebiyle uğranılan idare zararının ödetilmesi
istemi ile dava açtığı görülmektedir. Yerel mahkeme davaya konu orman emvallerinin dip köklerinin tespit
edilemeyecek durumda olması gerekçesiyle, davanın reddine karar vermiş ise de, OGM vekili davayı Yargıtay’a
taşımıştır. Sonuç olarak Yargıtay 4.HD dosya kapsamında bulunan ağır ceza mahkemesinin ilgili dosyasından
davalının 9 adet nakliye tezkeresini sahte olarak düzenlediği, bu sebeple cezalandırıldığı ve cezasının kesinleştiği,
davalıların ihmalleri sonucu davalının görevini kötüye kullandığı ve teftiş raporunda belirtildiği üzere 1956 adet
kayın ve karaçam ağaçlarının kaçak ve usulsüz kesildiği anlaşılmaktadır. Bu nedenlerle yüksek mahkeme, yerel
mahkemenin kararını bozmuş, davalıyı tazminat ödemeye yükümlü tutmuştur.
Örnek Olay - 4
Serbest meslek mensuplarının disiplin veya meslekten belli sürelerle engellenmesi cezası konusunda örnek
Yargıtay kararı bulunmadığı için Orman Mühendisleri Odasının web sayfasında (URL-1) yer alan “Sisteme
Erişimi Engellenenler” listesinde engellenme sebepleri örnek olaylar olarak tespit edilmiştir. Ağustos
2017 tarihi itibarıyla toplam 22 engelleme kararının 18 tanesinin “Oda Asgari fiyatı altında teklif vererek
4. Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, E. 2004/1338 K. 2004/7954 T. 17.6.2004

5. Yargıtay 13. Hukuk Dairesi E. 2004/17413 K. 2005/1121 T. 31.1.2005
6. Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, E. 2015/3441 K. 2016/2270 T. 23.2.2016
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meslektaşlar arasında haksız rekabete sebebiyet verdiğinden ihaleli işlere erişiminin engellenmiş” olduğu,
4 tanesinin de “ihaleli işe ait sözleşmenin imzalandığının EKAP7’dan öğrenilmesi üzerine, 4 nolu Alt
Düzenleme8 uyarınca haksız rekabetin önlenmesi için, soruşturma tüm süreçlerden geçerek kesin olarak
sonuçlanıncaya kadar tüm sistemlere erişimi engellenmiş” olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca yine odanın web
sayfasında meslekten men cezalılar, ceza süreleri ve cezanın verilme nedenleri ile ilan edilmektedir. Ağustos 2017
tarihi itibarıyla meslekten men cezalı bir kişinin 4 ayrı tarihte “5531 S.K.nun 13.Maddesine Göre Belirlenen
Oda Ücret Tarifelerinin Altında İhaleye Teklif Vermesi” nedeni ile 15’er gün ceza aldığı görülmektedir.

5.SONUÇ VE ÖNERILER
Gerek kamuda gerekse özel sektörde çalışan orman mühendislerinin mesleki sorumluluklarının kısaca
değerlendirildiği bu bildiride sorumluluk eğitiminin önemi birkaç örnekle desteklenmiştir. Sorumluluk bilinci
hayatın her alanında olduğu gibi mesleki yaşamda da oldukça önemlidir. Bu nedenle mesleki sorumluğun lisans
eğitiminde kazanılması için meslek hukuku ve sorumluluğu adı altında bir ders eklenmesi somut bir öneridir.
İlgili ders içeriğinde orman mühendisinin kamu ve özeldeki hak, yetki ve sorumlulukları, meslek mensubu olma
şartları ve ormancılık bürosu kuruluşu ve çalışma esaslarının aktarılmasının gerekli olduğu tespit edilmiştir.
Daha önce orman mühendisliği eğitimi ve müfredatı üzerine Daşdemir (2016) tarafından yapılan bir çalışmada;
çağdaş ormancılığın gerektiği sosyoekonomik kapsamlı derslerin yeterli düzeyde olmadığı, Özden ve Ekici
(2010) tarafından yapılan bir çalışmada ise, orman fakültelerinde özel sektör girişimciliğine yönelik derslerin
müfredata eklenmesi gerektiği tespit edilmiştir.
Bu bağlamda hukuk bilgisi ve mesleki sorumluluk yetersizliğinin sebepleri şöyle sıralanabilir;
- Lisans eğitimindeki hukuk derslerinin ve saatinin yetersizliği,
- Lisans eğitimindeki hukuk derslerinin içeriğinin yetersizliği,
- Lisans eğitiminde, hukuk derslerinin ve bilgisinin mesleki yaşamdaki önemini kavrayamamak ya da geç
kavramaktan,
- Hukuk derslerinin erken ders döneminde alınmasından (2.sınıfta henüz staj bile yapmadan alınması gibi)
- Eğitim müfredatında “temel hukuk” ve “ormancılık hukuku” dersine gereken önemin verilmemesinden,
- Hukuki derslerin sosyoekonomik kapsamlı derslerle desteklenmesi gerektiği,
- Fakültelerdeki “Ormancılık Hukuku” alanında öğretim üyesi eksikliğinden,
- Pratikte karşılaşılan sorunların eğitim sürecinde örneklendirilmemesinden,
7. EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu

8. 4 nolu alt düzenlemede; Serbest Ormancılık ve Orman ürünleri Büroları ile Serbest Ormancılık ve Orman Ürünleri
Şirketlerinin, Oda şube ve temsilciliklerinin mesleki mevzuatın uygulanmasına yönelik yaptıkları iş ve işlemlerinin
denetlenmesine dair usul ve esaslar yer almaktadır.
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- Kanun, yönetmelik, tebliğ gibi mevzuatın hukuksal terimler içermesi ve anlaşılması zor olmasından,
- Fakültelerde öğrenilen yasal mevzuatın sürekli değişmesinden,
- Uygulama örnekleri ile yasal prosedürün zaman zaman uyuşmamasından kaynaklandığı düşünülmektedir.
Meslekle ilgili tüm hukuk kurallarının ve uygulama kurallarının eğitim süreci içinde mühendislere aktarılması
oldukça zor ve zaman isteyen bir süreçtir. Yukarıda da değinildiği gibi mevzuat, toplum ihtiyaçları, teknoloji
ve mesleğin gerekleri doğrultusunda kısa aralıklarla değiştiği için lisans eğitimi süresinde öğrenilmiş bir yasal
düzenlemenin meslek hayatında karşılaşıldığında değişmiş olma ihtimali de yüksektir. Bu nedenle hukuk
bilgisinin öğrenilmesinin yanı sıra bu bilgilerin nereden ve nasıl kazanılacağını bilmek, hukuk kurallarına aksi
davranışlarda bulunulması halinde nelerle karşılaşılacağını bilmek ve bu bilgileri belirli zaman aralıkları ile
eğitim seminerleri, kişisel çabalar ve araştırmalarla güncel tutulması gerektiğinin bilinmesi de önemlidir.
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Dair Oda Onur Kurulu Çalışma Esasları ve Serbest Yeminli Meslek Mensupları Disiplin Yönetmeliği
TMMOB Disiplin Yönetmeliği
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GEÇMIŞTEN GÜNÜMÜZE OLUŞAN ORMAN
MEVZUATI VE DEĞERLENDIRILMESI
Ferruh ATBAŞOĞLU
Yargıtay Orman Hukuku Dairesinin Kurucusu Onursal Başkanı
Ankara 100. Yıl Çukurambar Mahallesi, 1459. Cadde Çağlayan Sitesi No: 23 D: 28
ÇANKAYA / ANKARA
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ÖZET
Amaç – Orman Hukuku (Kanun – Yönetmelik – Tüzük – Talimatname) gibi yazılı belgelerle oluşan bir
bütündür.
Ormanın insan yaşamındaki yeri ve sağladığı yararlar tartışılamaz. İnsan doğa ilişkisi pek çok yönden
incelenmesi gereken bir olgudur. İnsan – doğa ilişkisi incelendiğinde, ormanın yeri ve ormana karşı insanların
taşımaları gereken sorumlulukları hatta görevlerinin neler olduğu soruları gündeme gelir. Ormanın –odunolarak değerlendirilmesi ve rant kavramı içine hapsedilmesinin, ne kadar yanlış bir düşünce ve yöntem
olduğu ortaya çıkar. İşte bu bağlamda Orman mevzuatı yol gösterici, aydınlatıcı, eylem düzenleyici olarak
değerlendirilip, toplumlar için eğitim ve öğretim aracı olarak kabul edilmelidir. Yukarıda yazılı kavramların
topluma yükletilmesi, ormanların korunup yaşatılması amacının gerçekleşmesini sağlayacak en sağlıklı yoldur.
Bildirinin amacı; açıklanan noktaya toplumu ulaştırmaktır.

Anahtar Sözcükler: Anayasa, Yasalar, Mevzuat, Orman, Eleştiriler.
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KONU: ORMAN HUKUKUNDA MEVZUAT
Mevzuat ele alındığında, öncelikle geçmişten günümüzde değin çıkarılan orman kanunlarını sırası ile belirleyip
açıklamak gerekir.
Günümüze kadar çıkarılan orman kanunları ve içerikleri şöyledir.
1. ARAZİ KANUNNÂMESİ
Ormanlarla ilgili ilk kuralları belirleyen yasadır. 1856 tarihinde çıkarılmıştır. Ormanlarla ilgili ilk hükmünde
ormanlar şöyle tarif edilmiş ve sınırlandırılmıştır.
a- “Eşhas uhdesindeki ormanlar”
b- “Vakıf Ormanları”
c- Cibali mübaha (Kimsenin mülkiyetinde olmayan dağlar.)
d- “Kura ve kasabada mahsus ormanlar”.
Kadim köy ve kasaba içindeki arsalar ve kenarlarında bulunup, nihayet yarım dönüm miktarlı yerler.
Bu tariflerle beraber, gerek Devlet Ormanlarında, gerek cibali mübahada kimseye tapu verilmeyeceği ve özel
mülkiyete konu olmayacağı açıklanmıştır.
İki asra yakın bir zaman önce dahi, ormanların değeri anlaşılarak, özel mülkiyet konusu olamayacağı hükme
bağlanmıştır.
2. ORMAN NİZAMNAMESİ

1870 tarihinde, padişah idaresi ile oluşmuş kuralları içerir ve yasa hükmündedir. Arazi Kanunnamesinin benzeri,
bir ayrım getirmiştir. En önemlisi 24. Maddesinde, Devlet ormanları ile kura ve kasabalara mahsus ormanların
zaman aşımı ile özel mülk olamayacağı hüküm altına almıştır.
Ayrıca nizamnamenin 2. Ve 20. Maddelerinde orman tahdidinin yapılması emredilmiştir.
3. TALİMATNAMELER
1875 ve 1877 yıllarında yine ormanlarla ilgili iki ayrı talimatname çıkarılmıştır.
4. DEVLET ORMANLARININ USULÜ İDAREİ FENNİYELERİ HAKKINDA KUNUN
Bu kanun 1917 yılında çıkarılmıştır.
Ormanların idaresi ve tahdidi ile ilgili hükümler getirmiştir.
5. BALTALIK KANUNU
1920 yılında çıkarılmıştır. Köylerde yaşayan yurttaşlara bazı baltalıkların verilmesini öngören kanundur.
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6. TÜRKİYE’DE MEVCUT BİLUMUM ORMANLARIN FENNİ USULÜ İDARE VE İŞLETMELERİ
HAKKINDA KANUN
1924 yılında çıkarılmıştır. Ormanların işletme ve idaresine ait hükümleri içermiştir.
7. 1926 YILINDA YÜRÜRLÜĞE GİREN MEDENİ KANUNUMUZDAKİ ORMANLA İLGİLİ
HÜKÜMLER
Medeni Kanun Maddesi – 675: Kanunen men edilmedikçe, örf ve âdete göre herkes başkasının orman ve
merasına girebilir ve mantar ve ufak tefek yabani meyveleri toplayıp temellük edebilir. Av avlamak ve balık
tutmak için başkasının arazisine girmek hakkındaki hükümler kanunu mahsus ile tayin okunur.
Medeni Kanun Maddesi – 742: Bir ormanda intifa hakkına sahip olan kimse o ormandan münasip bir tertip
dairesinde istifade edebilir. Malik ile intifa hakkı sahibi, orman işletme tertibi tanzim edilirken kendi haklarının
gözetilmesini isteyebilirler.
Fırtına, kar, yangın, haşaratın istilası gibi sebepler tesiri ile alelade istifadenin iktiza ettiği dereceden mühim
bir nispette fazla ağaç kesilmiş ise, bundan sonra orman bu zararı tedricen telafi edecek surette işletilir yahut
ormanın işletme tertibi yeni ahvale tevfik edilir.
Alelade istifadenin iktiza ettiği dereceden fazla kesilmiş olan ağaçların bedeli faize yatırılır ve gelir noksanını
tamamlamaya tahsis edilir.
8. 3116 SAYILI YASA
1937 yılında çıkarılan, Devlet Ormanlarının sağlayan ve ormanlarla ilgili kuralları belirleyen, Cumhuriyet
döneminin ilk olumlu yasadır. Ormanın tarifi ve hukuki tanımının yapıldığı bu yasa 1938’de 3444. Sayılı Yasa
ile kısmen değiştirilmiştir.
9. 3444 SAYILI YASA
3116 Sayılı yasada önemli değişiklikler yapan kısmen yeni hükümler içeren yasadır. 1938 yılında çıkarılmıştır.
10. 4785 SAYILI YASA
1945 yılında çıkarılan bu yasa ile Devlet ormanları dışındaki özel ormanların tamamı devletleştirilmiştir.
Bugün var olan ormanların yaşamasını ve günümüze ulaşmasını sağlayan teminat niteliğindeki tek yasadır.
11. 4914 SAYILI YASA
1946 yılında çıkarılmıştır ve 3444 sayılı yasada önemli değişiklikler yapan yasadır.
12. 5958 SAYILI YASA
1950’de çıkarılmıştır.
İADE YASASI olarak da bilinen bu yasa ile bazı koşulların varlığı halinde bazı ormanların sahiplerine iadesini
öngören yasadır.
13. 5653 SAYILI YASA
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1950 yılında çıkarılmıştır.
3111 sayılı yasada önemli değişiklikler getiren ve MAKİLERİ ORMAN SAYMAYAN YASADIR.
14. 6831 SAYILI YASA
1956 yılında çıkarılmıştır.
Ormanların tespiti ve tahdidini düzenleyen, tarifini yapan, orman sınırlandırılmasından doğarak çekişmelere
karşı oluşacak itiraz davaları ile ilgili tüm konuları içeren geniş ve kapsamlı bir yasadır.
15. 7395 SAYILI YASA
1959 yılında çıkarılmıştır ve 6831 sayılı yasada ilk değişiklikleri yapan yasadır.
16. 1444 SAYILI YASA
1971 yılında çıkarılmıştır. 6831 sayılı yasaya bir madde eklenmesini sağlayan yan yasadır.
17. 1744 SAYILI YASA
1973 yılında çıkarılmıştır.
Bu yasa ile 6831 sayılı yasa – geniş, bir kapsamla değiştirilmiştir.
Ayrıca nitelik kaybeden yerlerin ORMAN DIŞINA ÇIKARILMASINI öngören 2. Maddesi ile ormanların
en büyük zarara uğramasına neden olan yasadır.
18. 1906 SAYILI YASA
1975 yılında çıkarılmıştır.
6831 sayılı yasanın 1744 sayılı yasa ile değişik 34. Maddesini değiştiren yasadır.
Anayasaları değiştiren yasalarda bile değişiklik yapılmasına başlandığını gösteren ilginç bir yasadır.
19. 2655 SAYILI YASA
1982 yılında çıkarılmıştır.
6831 sayılı yasanın 1906 sayılı yasa ile değiştirilen 34. Maddesini tekrar değiştiren yasadır.
20. 2896 SAYILI YASA
1983 yılında çıkarılmıştır.
6831 sayılı yasanın birçok maddesini değiştiren ve 7. Maddesi ile ormanlarda ikinci kez tahdit yapılabileceğini
kabul eden yasadır.
21. 3302 SAYILI YASA
1986 yılında çıkarılmıştır.
6831 sayılı yasada yine birçok değişiklik yapmış ve 7. Maddesi ile ikinci kadastroyu da tekrar kabul etmiştir.
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22. 3373 SAYILI YASA
1987 yılında çıkarılmıştır.
Bu yasanın 4. Maddesi ile 2896 ve 3302 sayılı yasalarda benimsenen ikinci orman kadastrosu kaldırılmıştır.
Ayrıca 6831 sayılı yasanın birçok maddesi değiştirilmiştir.
23. 2924 SAYILI YASA
1983 yılında çıkarılmıştır.
Orman köylülerinin kalkınmalarının desteklenmesi için yapılacak işlemleri, izlenecek yolları belirleyen yasadır.
24. 3763 SAYILI YASA
SATIŞ YASASI olarak da bilinen bu yasa 28.08.1991 tarihinde çıkarılmıştır.
Bu yasa ile 2924 sayılı kalkındırma yasasının bazı hükümleri değiştirilmiş, yeni fıkralar eklenmiş ve en önemlisi
orman niteliğini kaybeden yerlerin orman rejimi dışına çıkarılarak sahiplerine satışına izin verilmiştir.
25. 4127 SAYILI YASA
04.11.1995 tarihinde çıkarılmıştır.
2924 sayılı orman köylülerinin kalkındırılmasının desteklenmesi hakkındaki kanunun bazı maddelerinin
değiştirmiştir.
26. 4122 SAYILI YASA
26.07.1995 tarihinde çıkarılmıştır.
Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü seferberlik kanunu.
27. 4114 SAYILI YASA
04.07.1995 tarihinde çıkarılmıştır.
6831 sayılı orman yasasının Ceza hükümlerinde geniş değişiklikler yapmıştır.
28. 4086 SAYILI YASA
08.03.1995 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan (3573 sayılı zeytinciliğin islahı ve yabanilerinin aşılattırılması
hakkında kanunun bazı hükümlerini değiştiren ve bazılarının yürürlükten kaldırılmasını sağlayan kanundur.
29. 4428 SAYILI YASA
30.12.1999 tarihinde yayınlanmıştır. Yükseköğretim kanununda değişiklik yapılmasını sağlayan ve “Vakıf
Üniversitelerine Ormandan Yer tahsisini sağlayan” yasadır.
Bu yasa ile ormanlarda Vakıf Üniversitelere büyük alanlar tahsis edilmiş ve ülkemiz ormanları büyük kayıplara
uğramıştır.
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30. 5192 SAYILI YASA
17.06.2004’te çıkarılmıştır.
6831 sayılı Yasanın 17. Maddesinin Anayasa mahkemesince iptali üzerine çıkarılmış ve bu madde yeniden
düzenlenmiştir.
Maddesinde çok çeşitli ve geniş alanlarda tahsis yapılacağı belirlenip (savunma – ulaşım, enerji, haberleşme,
su, atık su, petrol, doğalgaz, altyapı ve katı atık bertaraf tesisleri, atıksu baraj, gölet, mezarlık, devlete ait sağlık,
eğitim ve spor tesislerinin ve bunlarla ilgili, her türlü yer ve binanın Devlet Ormanları üzerinde bulunması
veya yapılmasında kamu yararı ve zaruret olması halinde, gerçek ve tüzel kişilere bedeli mukabilinde Çevre ve
Orman Bakanlığınca izin verilebilir.) (İzin süresi 49 yılı geçemez denildiği halde, maddenin bitiminde ise 99
yıla kadar iznin uzatılabileceği hükmü konularak, yasa içinde dahi çelişkiye düşülmüştür.)
Maddeye bakıldığı zaman, orman içinde yapılmasına izin verilen tesitler göz önüne alındığında (İZİN
VERİLMEYEN NE KALDI?) şeklinde bir soru akla geliyor.
İzin verilen tesislerin pek çoğu ormanların tahribine, yakılmasına, yok edilmesine adeta kapı açan olgulardır.
Bu vahim bir hata, affedilmeyecek bir yoldur. Zaruri olan, ülke çıkarının gerektirdiği “savunma – ulaşım – enerji
– iletişim ve su” dışındaki tesisler, ormanları yok etmek için adeta uygulama alanı haline getirmektedir. İşte
MEVZUATIN getirdiği orman felaketini hazırlayan bir yasa!
31. 5304 SAYILI YASA
22.02.2005 tarihinde çıkarılmıştır.
Özellikleri şunladır: 3402 sayılı Kadastro yasasını değiştirmiştir.
Şöyle ki;
a- 3. Maddede Kadastro ekibine orman sınırlarını belirleme yetkisi verilmiştir.
b- 2. Kadastro geçersiz sayılmıştır.
c- 7. Maddesinde Tahkim kaldırılmıştır.
d- 14. Maddesinde 3402 Sayılı Yasanın 45. Maddesini tamamen kaldırmıştır.
Gerel kadastro ekibine orman sınırlarını belirleme yetkisi verilemez. Zira OR.KD ile Gn. Kd. Tamamen
ayrı uzmanlık isteyen konulardır. Orman sınırlarını belirleme yetkisi her halükârda O. Tah. Komisyonlarına
bırakılmalıdır.
Ayrıca zorunlu hallerde – örneğin yanlışlıkla büyük orman alanları orman dışında kaldığında, 2. Kd. İle
kurtarılabilirdi.
Oysa bu yolu kapatmak, büyük ormanların yok olmasına sebep olabilir.
Yine bir MEVZUAT OLUMSUZLUĞU daha karşımızdadır.
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32. 5831 SAYILI YASA
15.01.2009 tarihinde çıkarılmıştır.
Bu bir torba kanunudur. Torba içine 8. Maddede 3402. S. Kd: Yasasına bazı maddeler eklenmiştir.
Şöyle ki; Ek 4. Maddede (Bu maddeye göre 6831. Sayılı Kanunun (1744-2896-3302) Sayılı Kanunlarla değişik
2/B maddesi uyarınca orman sınırları dışına çıkarılan yerler, fiili kullanım durumları nazara alınarak ve varsa
üzerindeki muhdesatın kime ve kimlere ait olduğu ve kim veya kimler tarafından, ne zamandan beri kullanıldığı,
beyanlar hanesinde gösterilmek suretiyle, bu Kanunun, 11. Maddesinde belirlenen askı ilanı hariç, diğer ilanlar
yapılmaksızın öncelikle Kadastrosu yapılarak, hazine adına tescil edilir.)
Burada çok acil bir durum veya zorunluluk varmış gibi, birdenbire saplama bir madde ile ormana giriliyor. Askı
ilanı dışında hiçbir ilana gerek dahi görülmeden, muhdesat sahipleri belirlenerek, hazineye tescil ediliyor.
a- Gerekli ilanların yapılması neden yok edilmiş?
b- Hazineye tescil edilen yerlerin akıbeti ne olacaktır? Yasada açıklık yoktur! Tescil konusu olan
yerler – Kamu malı olmaktan çıkar. Hazinenin özel mülkü olur. Hazinenin de bu yerleri, nasıl
değerlendireceği MEÇHULDÜR!
2- Ek 4. MADDENİN SON FIKRASI
(Kadastro çalışmalarına başlamadan önce Hazine adına çıkarılan yerlerin içinde, özel kanunlara göre
değerlendirilmesi gereken alanların bulunup bulunmadığı ilgili kurumlardan yazı ile sorulur. İlgili kurum 15
gün içinde Kadastro Müdürlüğüne bilgi verir. Bu süre içinde cevap verilmediği takdirde söz konusu alanların
bulunmadığı yolunda cevap verilmiş sayılır.)
Bu madde vahimdir!
Şöyle ki;
a- 15 gün içinde özel kanuna tabi değerli yerler sağlanamaz. Tarihi ve arkeolojik değeri olan alanlar 15
günde belirlenemez.
b- Cevap verilmediği takdirde bu tür alanlar yok sayılacaktır. O zaman çok değerli kalıntılar ve arkeolojik
değerler yok olacaktır!
c- Aynı Maddenin 4. Fıkrasında (Bu madde kapsamındaki, kadastro ifraz ve tescil işlemleri -3194 Sayılı
İmar Kanunu ile 5403 sayılı Toprak koruma ve arazi kullanımı konusundaki kısıtlamalara tabi olmaksızın
yapılır.)
d- Şimdi – Anılan Kanunlarda kısıtlama içeren hükümlerde Kamu Yararı ve ülke gerçekleri gözetilmiş iken,
bu Kanun gereği yapılacak Kadastro İMTİYAZLI HALE GETİRİLMİŞTİR!
e- Bu niçin ve kimler için yapılmış, hem hızlı hem imtiyazlı bir kanun yaratılmıştır. Objektif değildir, Kamu
yararı yoktur, birilerine rant sağlanmıştır!
f- Ayrıca nitelik yitiren yerlerin dışarı çıkarılması ve değerlendirilmesiyle ilgili (2924-4127) sayılı yasalar
yürürlükte olduğuna göre, bu çelişki nasıl giderilecektir?
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33. 5841 SAYILI YASA
25.02.2009’da çıkarılmıştır.
Bu yasa ile 3402 sayılı Kadastro Yasasının 12. Maddesine ek yapılarak KAMU MALLARI BÜYÜK BİR
TEHDİT ALTINA SOKULMUŞTUR.
Şöyleki; 3402 Sayılı Yasanın 12. Maddesinde (30 günlük askı ilanından sonra geçecek 10. Yılı müteakip,
Kadastrodan önceki haklara dayanılarak dava açılamaz) hükmü yer almıştır.
584 sayılı Yasanın 12. Maddesine bir fıkra eklenerek “Bu hüküm iddia ve taşınmazın niteliğine göre, Devlet ve
diğer Kamu Tüzel kişileri dahil, tarafların sıfatına bakılmaksızın uygulanır.” denilmiştir.
Bu fıkraya göre Orman – mera – yayla ve yayla kışlaları gibi Kamu malları için dahi 10 yıllık süre içinde itiraz
davası açmak hakkı tanınmıştır. Oysa bu gibi kamu malları için herhangi bir nedenle kişilerin eline geçtiğinde
10 yıl sonra dava açılamayacaktır. Kamu malları kişilerin eline geçtiğinde 10 yıl sonra Hazine ve Orman diğer
Kamu Kurumları DAVA AÇAMAYACAKTIR. Şöyle ki; 12. Maddeye göre 10 yıllık hak düşürücü süre gerçek
kişiler açısından bağlayıcı olduğu Hazine ve Orman bu süre dışında da dava açabiliyorken bu garip değişiklikle
Devletin Dava Hakkı ELİNDEN ALINMIŞTIR.
Aynı Yasanın Geçici 10. Maddesi ile şöyle bir hüküm getirilmiştir: “Devletin hüküm ve tasarrufu altında olduğu
iddiası ile yürürlük tarihinden önce açılmış ve kesin hükme bağlanmamış davalarda dahi uygulanır!”
Bu madde, hukukun genel prensiplerine ve diğer yasalara aykırı olarak, (MÂKABLEŞAMİL) hale getirilmiştir.
GENEL Hukuk ilkeleri ve usul hükümleri bir bakıma kazanılmış, hakla yok edilmiştir.
34. 2873 SAYILI MİLLİ PARKLAR KANUNU
11.08.1983 tarihinde çıkarılmıştır.
Amaç: Bu kanunun amacı, yurdumuzdaki Milli ve Milletler arası düzeyde değerlere sahip Milli Park, tabiat
parkı, tabiat anıtı ve tabiatı koruma alanlarının seçilip belirlenmesine, özellik ve karakterleri bozulmadan
korunmasına, geliştirilmesin ve yönetilmesine ilişkin esasları düzenlemektedir.
Amaç yukarıdaki açıklamada yer alan koruyucu ve geniş kapsamlı bir hedef olmasına rağmen, yasanın 7.
Maddesinde hemen Kamu Kurum ve Kuruluşlarına verilecek izinleri belirlenip, 8. Maddede gerçek ve
özel hukuk tüzel kişiliklerine verilecek izinler belirlenerek – yasanın amacı delinmiştir. Bu izinler “Turistik
amaçlı bina ve tesisler, özellikle kamu kurumları tarafından yapılacak her türlü plan proje ve yatırımlara” izin
verilebileceği kabul edilmiştir.
Bu tür izinlerle yapılacak bina ve tesisler özellikle turistik amaçlı olanlar, Milli parklar için risk taşıyacaktır.
35. 4533 SAYILI GELİBOLU YARIMADASI MİLLİ PARKLAR KANUNU
17.02.2008 tarihinde çıkarılmıştır.
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Amaç ve Kapsam: Bu kanunun amacı 1915 Çanakkale Deniz ve Kara Muharebelerinin geçtiği, Gelibolu
Yarımadası tarihi Milli parkının, tarihi kültürel değerleri ile orman ve bitki örtüsünün korunması, geliştirilmesi
ve yönetimine ilişkin esas ve usullerin düzenlenmesi ile TÜRK Vatan Savunmasının ve doğanın güzel bir
örneği olarak uluslararası barışa hizmet etmesi için Dünya Uluslarına tanıtılmasıdır.
(Ayrıca Milli Park içinde yer alan Devlet Ormanları için Milli Park özel amenajman planları yapılır ve uygulanır.
Milli park için özel yangın söndürme alanı yapılır ve uygulanır.)
(Milli park sınırları içinde bu kanuna aykırı olarak yapılmış, her türlü bina ve tesisler yıkılır, yıktırılır.)
36. 2960 SAYILI BOĞAZİÇİ KANUNU
18.11.1983 tarihinde çıkarılmıştır. Birinci Maddede yer almıştır.
Amaç: Bu kanunun amacı, İstanbul Boğaziçi alanının, kültürel ve tarihi değerlerini ve doğal güzelliklerini,
kamu yararı gözetilerek, korumak ve geliştirmek ve bu alandaki nüfus yoğunluğunu artıracak, yapılanmayı
sınırlamak için uygulanacak, imar mevzuatını belirlemek ve düzenlemektir.
(Kanunun 3. Maddesinde – genel esaslar orman alanları, yeşil sahalar) ele alınmıştır.
Bu maddeye göre;
a- Boğaziçi alanında yer alan kültürel ve tarihi değerler, doğal güzellikler muhafaza edilir ve doğal yapı
korunur.
b- Boğaziçi alanı, kanunun amaçlarına uygun olarak, doğal ve tarihi çevreye uyum gözetilerek, güzelleştirilir,
geliştirilir.
c- Boğaziçi alanında, tarihi ve milli kültürümüze dayanan yaşamın yeniden canlandırılması, mesire yerlerinin
geliştirilmesi ve gezinti alışkanlıklarının sürdürülmesi teşvik edilir.
37. 3573 SAYILI ZEYTİNCİLİĞİN ISLAHI VE YABANİLERİNİN AŞILATTIRILMASI
HAKKINDA KANUN
07.02.1939 tarihinde çıkarılmıştır.
1. Madde şöyledir: (Alelumum aşılı zeytinlerin bakım, tımar ve bağlanma ve sıklıklarını kökleme ve yeniden
fidan dikme suretiyle meydana getirilecek, zeytinlikleri tesis ve yetiştirme, yabani zeytinlikleri açma ve aşılama
işleri Ziraat Vekâletinin direktifi altında yapılır.)
Bu kanunda, aşılama – dikme – temizleme, yağ imalathanesi kurulması, işletilmesi ve bu işler için devletin
vereceği kredi işlemleri, zeytinliklerin korunması ve aksine davrananlara uygulanacak cezai müeyyideler
sağlanmıştır.
(Bugünkü gibi zeytinlikleri imara açmak, madencilik, taş ocağı gibi rant yatırımlarına asla yer verilmemiştir.
Milli amaçlar hedeflenmiştir.)
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38. Zeytincilik ile ilgili 6777 SAYILI KANUN
14.07.1956’da çıkarılmıştır.
Bu kanun, 3573 sayılı yabani zeytinliklerin aşılattırılması – dikimi ile ilgili kanunun sakız nevileriyle
Harnupluklarda uygulanmasını belirleyen kanundur.
Yani 3573 sayılı kanunun tüm usul ve esasları sakız ağaçları ve harnupluklara da uygulanması amaçlanmış olup,
imarla – inşaatla, turizm yatırımı ile madencilikle hiçbir ilgisi yoktur. Ülke yararı ve milli amaçlar hedeflenmiştir.
39. 4086 SAYILI KANUN
08.03.1995 tarihinde çıkarılmıştır.
Bu kanunla 3573 sayılı kanunun bazı maddeleri kaldırılmış – bazı yeni maddeler eklenmiştir. Zeytincilik, sakız
ağacı ve harnup yetiştirme teşvik edilmiş – köylüye bu işler için toprak ve kredi verilmiştir.
En önemlisi Kanunun 20. Maddesinde “Zeytinlik sahaları içinde ve bu sahalara en az 3 km. mesafede zeytinyağı
fabrikası hariç zeytinliklere zarar verebilecek kimyevi toz çıkaran, atık bırakan tesis yapılamaz” denilerek
zeytinlikler korumaya alınmıştır. Bugünkü gibi maden taş ocağının adı bile yoktur.
40. 4999 SAYILI YASA
05.11.2003 tarihinde çıkarılan bu yasa ile 6831 sayılı Orman Yasasının 1. Maddesinin 2. Fıkrasının H Bendi
değiştirilmiştir. Değişiklik şudur: “Orman sınırları içinde veya bitişiğinde tapusu orman sınırları dışında ise her
türlü tasarruf belgeleri ile özel mülkiyette bulunan ve muhitin hususiyetlerine göre yetişmiş veya yetiştirilecek
olan kızılağaçlıklar ile aşılı kestanelikler, fıstık çamlıkları ve palamut meşelikleri dahil olmak üzere her nevi
meyveli ağaç ve ağaççıklar orman sayılmaktan çıkarılmıştır.” Ne hikmetse yıllardan beri orman sayılan bu tür
yerler, orman sayılmayarak kimilerine rant sağlanmıştır. Ayrıca, gerçek kişilere 2. Madde uygulamasına karşı
dava hakkı tanınmıştır.
Böylece Anayasanın 169. Maddesine eklenen fıkra ile dışarı çıkarma konusu iptal davasına konu olmaktan
kurtarılmış, ancak ormanlar için kıyını başlamıştır.
1961 Anayasasının 131. Maddesine eklenen 4. Fıkra 1982 Anayasasının da 169. Maddesinde aynen yer almış,
yukarıda açıkladığım gibi 1961 Anayasasına eklenen 4. Fıkra gereği 1973’te çıkarılan 1744 Sayılı yasa ile hayata
geçirilmiş, doğal olarak 1982 Anayasasında varlığını sürdürmüştür.
Dışarı çıkarma olgusu daha sonra çıkarılan 1983 tarihli 2896 sayılı yasa ve 1986’da çıkarılan 3302 Sayılı yasa
ile sürdürülmüştür.
MEZUATLA ORMANLARA VURULAN BU DARBENİN İÇERİĞİNİDE ELE ALMAK GEREKİR.
Şöyle ki; NİTELİK KAYBI NEDİR? NE DEĞİLDİR?
Yukarıda açıkladığım Yasa ve Anayasalarda nitelik kaybı olarak ifade edilen fiili olgu nedir? Yapılan yasa

4. OTURUM

IV. ULUSAL ORMANCILIK KONGRESİ

257

açıklamalarında (15.10.1961) – (31.12.1981) tarihlerinden önce (Bilim ve Fen bakımından niteliğini tam
olarak kaybetmiş yerler ve yerleşim alanları) denilmektedir.
Öncelikle şu soruyu 30 yıldan beri soruyorum: “Orman niteliğini tanı olarak ve doğal olarak kaybeder mi?
HAYIR.
Şu nedenle hayır diyorum; Bir ormanın nitelik kaybetmesi için:
a- Bir doğal afet olan, deprem, ama çok büyük bir deprem olup, dağlar, tepeler kayarak, yıkılarak, taş, toprak
olarak ormanı altına alır ve yeniden orman oluşmasına olanak kalmaz!
b- Yine bir doğal afet olarak, denizler taşar, ormanı içine alır artık ormandan söz edilemez.
c- Bir yanardağ patlar, tüm ormanları yakar, bitkiler fosil halini alır ve orada orman oluşmaz.
d- Çizgi dışı bir bitki hastalığı ormanı kapsar, tüm ağaçlar – bitkiler olur ve orada ormandan söz edilemez.
Bu jeolojik, coğrafi olayların hiçbiri ülkemizde gerçekleşmemiştir. Bu düşüncemi ve konuyu, görüştüğüm
değerli uzman bilim adamları da paylaşmış ve düşüncemi kabul etmişlerdir.
Peki bu doğal olaylar gerçekleşmediğine göre ormanlar niteliğini tam olarak nasıl kaybeder? İNSAN ELİYLE.
İnsan eliyle orman yok edilmiş, niteliği ortadan kaldırılmış ise suç işlenmiştir. Orman Ceza Yasası (90 ila 115)
Maddeleri ormanların tahribini, ağaç kesimini, bina yapımını suç saymış, ceza-i yaptırım koymuştur.
O halde ormanların niteliğini kaybettiren kişileri cezalandırılması ve ormanların bu kişilerin elinden alınarak,
ihya edilmesi gerekir.
Oysa yasa koyucu (NİTELİK KAYBI KAVRAMINI) ihdas ederek, ormanı yok edenleri, mükâfatlandırmıştır.
Eğer nitelik yitirdiği söylenen veya öyle değerlendirilen bir yer, el çekildiğinde tekrar ormana dönüşme olanağı
varsa, zaten o yerler için nitelik kaybından söz edilemez. O zaman ormana el atanlar
uzaklaştırılıp, cezalandırılmalı, orman kendi haline terk edilmelidir. Kısa sürede yeni orman oluştuğu
görülecektir!
İşte; mevzuatın getirdiği yanlış ve zararlı olgulara açık bir örnektir.
Ama ne acıdır ki, dışarı çıkarma ve nitelik kaybı masalı halen devam etmektedir.
Ayrıca bu olgunun sürdürülmesi için tarihler uzatılmaktadır.
1961 Anayasasının yürürlük tarihi olan 15.10.1961 baz alınmış – 1982 Anayasasına yine yerleştirilerek süre
uzatılmış bu Anayasaya görede 31.12.1981 tarihine kadar nitelik yitiren yerler benimsenmiştir.
Bu orman felaketi, doğal bir olay haline getirilmiş ve mütecaviz kişiler, nasıl olsa bir gün dışarı çıkarılıp bana
verilecek diğer ormanları yok edip, (Bağ – bahçe, tarla, otel, futbol alanı, otopark, gazino, uğrak yeri – cafe –
restoran) yapmaya devam ederek nitelik kaybı adı altındaki ucubeden yararlanmayı sürdürmektedirler. Yıllarca
– Seminer – panel ve konferanslarında dile getirdiğim bu felaket yöneticileri ve yasa yapanları, nedense hiç
etkilemiştir.
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Çünkü ormanlar, siyasi yıkılım ve oy toplama aracı olarak en etkili silah olarak kullanılmıştır.
MEVZUAT VE MEVZUATIN GETİRDİĞİ DİĞER BİR OLUMSUZLUĞA DEĞİNMEK GEREKİR.
2924 Sayılı Orman köylülerinin kalkındırılması ile ilgili yasanın 11. Maddesi, dışarı çıkarılan taşınmazların
rayiç bedelle şagillerine satılacağı kabul edilmiştir.
2924 Sayılı yasanın 11. Maddesi 3763 sayılı yasa ile değiştirilmiş ve yeni fıkralar eklenmiştir.
41. 3763 SAYILI YASA MADDE 2
3402 Sayılı Kd. Yasasına göre bu yerlerin kadastrosu öncelikle yapılır. Hazine adına kadastroca tespit edilen
bu yerler 3402. Sayılı yasanın 14. Maddesine göre 40 ve 100 dönümlük sınırlamalar, göz önünde tutularak
kullanan kişilerin adları beyanlar hanesinde gösterilir. Bu kişilere Orman Bakanlığınca kullanma belgesi verilir.
Orman Bakanlığı tarafından en geç iki (2) yıl içinde, bu yerlerin rayiç bedelleri tespit edilir ve bunların mülkiyeti
beyanlar hanesinde gösterilir ve bu kişilere bedeli karşılığı Orman Bakanlığınca devredilir.
Evvelce tapulaması veya kadastrosu tamamlanan çalışma alanlarında 6831 sayılı yasanın 2/B Maddesi gereğince
Orman sınırları dışına çıkarılan yerlerdeki hazine adına ihtilafsız veya hükmen tescil edilmiş veya edilmemiş
taşınmazlar içinde bu madde uygulanır. Ancak Orman Kanunu gereğince tahsis edilen yerler ile Hazinenin
mülkiyetinden çıkan veya kamu hizmetine tahsis edilen veya bu maksatla kullanılan taşınmazlara bu madde
uygulanmaz.
42. 6292 SAYILI YASA
19.04.2012 tarihinde çıkarılmıştır.
Bu yasanın adı şudur: “Orman köylülerinin kalkınmalarının desteklenmesi ve hazine adına orman sınırları
dışına çıkarılan yerlerin değerlendirilmesi ile hazineye ait tarım arazilerinin satışı hakkında Kanunu.”
Bu kanunla -2/A – 2/B alanlarının satışı amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda – 2/A – 2/b alanları yanında
Orman üretme çiftlikleri ve benzeri, kamu malı niteliğindeki alanlar, çok düşük fiyatlarla hak sahiplerine
satılmıştır.
Burada önemli olan husus hak sahipliğidir. 2924 sayıl yasaya göre hak sahipleri şunladır:
1- Taşınmazın bulunduğu köy nüfusuna kayıtlı olmak,
2- 31.12.1981’den sonra devamlı o köyde ikamet etmiş olmak,
3- Aynı köy sınırları içinde başka taşınmazı bulunmamak.
Bu üç koşul 6292 Sayılı Yasa ile kaldırılmış ve Hak sahibi şöyle tanımlanmıştır: “Satın alıp, rayiç bedeli itiraz
etmeden ödeyen – kullanan kişi” hak sahibi sayılmıştır. Bu tarife göre, herkes hak sahibi olabilir. Rant peşinde
koşanlar bu yolla ormandan -geniş arazi sahibi olmuş- ayrıca hazineye ait tarım arazileri de aynı yolla satılıp,
ucuz fiyatla tarım alanları kapatılmış, böylece kişilere büyük rantlar sağlanmıştır.
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Bu izlenen yolun ülke çıkarları ile ilgisi yoktur. Ülke yararı göz ardı edilmiştir.
43. 6412 SAYILI YASA
9292 sayılı yasada değişiklik yapan yasadır. Bu yasa ile miktarlar değiştirilmiştir.
Şöyle ki: “Madde 1: Hak sahiplerine doğrudan satılacak olan taşınmazların satış bedeli 400 m’ye kadar olan
kısım için rayiç bedelin % 50’si, fazlası için rayiç bedelin % 70’i üzerinden hesaplanır. Birden fazla taşınmaza
sahip olunması halinde, % 50 satış bedeli hesaplanması, hak sahibinin tercih edeceği sadece bir taşınmaz için
uygulanır.”
Bu yasalarla, gerek orman dışına çıkarılan taşınmazlar, gerek hazineye ait tarım arazileri, Devletçe
değerlendirilmek yada yeniden ağaçlandırmak yerine küçük fiyatlarla, kullanan, satın alan herkes hak sahibi
sayılarak adeta dağıtılmıştır.
YÖNETMELİKLER
Orman kanunları ile ilgili olarak birçok yönetmelik çıkarılmıştır.
Mevzuat içinde yer alan yönetmelikler şöyledir:
1- On iki kez yasa uygulamaları ile ilgili yönetmelik çıkarılmıştır.
2- Üç kez özel yönetmelik çıkarılmıştır.
3- Dört kez Orman Genel Müdürlüğü Teşkilatı ve Çalışma Usul ve Esasları İle İlgili Yönetmelik
çıkarılmıştır.
4- Altı defa talimat ve tebliğ çıkarılmıştır.
ANAYASADA ORMAN
6831 Sayılı yasa 2/A- 2/B – 2/C
1961 Anayasasının 131. Maddesi ormanları güvence altına almıştı. Ancak daha sonra yapılan değişiklikle
nitelik kaybı kavramı ihdas edilip ormanlar tahrip edilmiştir. Bu nedenle öncelikle 1961 Anayasasının 131.
Maddesini ele almak gerekir.
1961 Anayasası – Madde 131: Devlet ormanların korunması ve ormanlık sahaların genişletilmesi için gerekli
kanunları koyar ve tedbirleri alır. Bütün ormanların gözetimi devlete aittir. Devlet ormanları, kanuna göre
devletçe yönetilir ve işletilir. Devlet ormanlarının mülkiyeti, yönetimi, işletilmesi özel kişilere devrolunamaz.
Bu ormanlar zaman aşımı ile mülk edinilemez ve kamu yararı dışında irtifak hakkına konu olamaz. Ormanlara,
zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edilemez. Ormanların içinde veya hemen yakınında oturan
halkın kalkındırılması ve ormanı korumak bakımında gerekirse başka yere yerleştirilmesi kanunla düzenlenir.
Yanan ormanların yerine yeni orman yetiştirilir ve bu yerlerde başka çeşit tarım ve hayvancılık yapılamaz.
Orman suçları için genel ve özel af çıkarılamaz. Ormanların tahribine yol açacak hiçbir siyası propaganda
yapılamaz.
Ancak; bu madde 17.04.1970 tarih ve 1255 Sayılı Kanunla değiştirilmiş, bir fıkra eklenmiştir.
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Eklenen fıkra şudur: 15.10.1961 gününden önce Bilim ve Fen bakımından orman niteliğini tam olarak kaybetmiş
yerlerden; “tarla, bağ, meyvalık, zeytinlik gibi çeşitli tarım alanlarında veya hayvancılıkta kullanılmasında yarar
bulunan topraklarla, şehir, kasaba ve köy yapılarının toplu olarak bulunduğu yerler dışında orman sınırlarında
hiçbir daraltma yapılamaz.
Yanan ormanların yerine, yeni orman yetiştirilir ve bu yerlerde başka çeşit tarım ve hayvancılık yapılamaz.
Ormanların tahribine yol açan hiçbir siyası propaganda yapılamaz.)
Bu değişiklik yılında çıkarılan 1744. Sayılı yasa ile hayata geçirilmiştir.
1744 SAYILI YASA – MADDE 2.
15.10.1961 gününden önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini TAM OLARAK kaybetmiş yerlerden;
e- Su ve toprak rejimine zarar vermeyen, orman bütünlüğünü bozmayan, tarla, bağ, meyvalık, zeytinlik,
fındıklık, fıstıklık gibi çeşitli tarım alanlarında ve hayvancılıkta kullanılmasında yarar bulunan yerler ile
otlak, kışlak ve yaylak haline gelmiş yerler,
f- Şehir, kasaba ve köy yapılarının toplu olarak bulunduğu yerleşim sahaları, ORMAN SINIRLARI
DIŞINA ÇIKARILIR.
Evvelce sınırlaması yapılmış ve fakat yukarıdaki fıkra hükümlerine uymadığı, orman bakanlığınca veya vaki
müracaat üzerine anlaşılan sınırların düzeltilmesi bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç, 10 yıl
içinde Orman Kd. Kanununca yapılır. Bu düzeltme sonucu orman sınırları dışına çıkarılacak yer, sınırlaması
itirazsız kesinleşmiş tapulu arazi ise, mülkiyeti tekrar tapu sahiplerine intikal eder. Yeniden yapılacak orman
kadastrosunda bu madde hükümleri uygulanır.
Geçici 1. Maddeye göre bildirilecek gerekçeli mütalaada bu maddede yazılı hükümleri uygulamaya Orman
Bakanlığı yetkilidir. Bu madde, yanan orman sahalarında hiçbir suretle uygulanmaz. Bu maddenin uygulanmasına
ilişkin şekil ve esaslar, kanunun yürürlüğe girdiğinden itibaren en geç 6 ay içerisinde tüzükle belli edilir.
1961 Anayasasının 131. Maddesine eklenen dışarı çıkarmayı içeren fıkra, 131. Maddenin aynısı olan 1982
Anayasasının 169. Maddesine de monte edilmiştir. Böylece dışarı çıkarmayı içeren 1982 Anayasasının 169.
Maddesi de 1744 Sayılı yasanın 2. Maddesine, 1961 Anayasasının 131. Maddesine paralel olarak NİTELİK
KAYBI KAVRAMININ BENİMSEMİŞ VE BÜNYESİNE ALMIŞTIR.
Şimdi Anayasada ORMAN KONUSU işlenirken 169. Maddeyi takip eden ve ayni olguları taşıyan, devamı
olan 170. Maddeyi ele almak gerekir.
1982 ANAYASASI MADDE -170
MADDE 170
ORMAN KÖYLÜSÜNÜN KORUNMASI:
Ormanlar içinde veya bitişiğinde köyler halkının kalkındırılması, ormanların ve bütünlüğünün koruması
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bakımından, ormanın gözetilmesi ve işletilmesinde, devletle bu halkın işbirliğini sağlayıcı tedbirlerle 31.12.1981
tarihinden önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini tam olarak kaybetmiş yerlerin değerlendirilmesi;
bilim ve fen bakımından orman olarak muhafazasında yarar görülmeyen yerlerin tespiti ve orman sınırları
dışına çıkarılma; orman içi köyler halkının kısmen veya tamamen bu yerlere yerleştirilmesi için Devlet eliyle
anılan yerlerin ihya edilerek, bu halkın yararlanmasına tahsisi kanunla düzenlenir.
Devlet, bu halkın işletme araç ve gereçleriyle diğer girdilerinin sağlanmasını kolaylaştırıcı tedbirleri alır.
Orman içinden nakledilen köyler halkına ait araziler, devlet ormanı olarak derhal ağaçlandırılır.

SONUÇ – ELEŞTİRİ
Yukarıda belirlene 2/A – 2/B ile dışarı çıkarılan yerler, ele geçiren, kanuna aykırı olarak ve suç işleyerek buralara
sahip olanlara, ayrıcalık tanınmış olmaktadır.
Kanunsuz şekilde ormanı açıp ele geçiren kişiler, hem suçtan kurtulmakta hem de mükâfatlandırılmaktadırlar.
İşte MEVZUATIN getirdiği haksız sonuçlar ve bunun yanında ormanların tahribine devam olanağı sağlayan,
temeli Anayasaya Orman Kanununun diğer maddelerine de aykırı somut bir olgu.
Burada sonuç olarak üzerinde durulması gereken en önemli konu şudur; 6831 sayılı yasanın değişikliklere
rağmen korunan 2/b maddesi mutlaka yürürlükten kaldırılmalıdır. Aksi halde açma, tecavüz devam edecek ve
ebediyen ormanlara nitelik kaybettirilip dışarı çıkarılacak ve Ülke ormansız kalacaktır.
O halde 2/a ve anayasanın 170.maddesi yeniden Ülke yararına olacak şekilde düzenlenmeli ve 2/b maddesi
tamamen KALDIRILMALIDIR.
6292 sayılı yasanın yukarıda değindiğim yıkıcı maddeleri de iptal edilip, ormanlar, yaylalar, meralar, yaylak
ve kışlaklar, hazine ve resmi kurumlara ait ormanlar tüm kamu malları korunmalı, geleceğe yeşil bir Ülke
bırakılmalıdır. Bunun bir vatan borcu ve vazifesi olduğu herkesçe bilinmelidir.

262

IV. ULUSAL ORMANCILIK KONGRESİ

4. OTURUM

4. Oturum
TARTIŞMA VE DEĞERLENDİRMELER
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Sedat AYANOĞLU
Raportör: Yrd. Doç. Dr. Nimet VELİOĞLU

4. OTURUM

IV. ULUSAL ORMANCILIK KONGRESİ

263

I. Sunum Sahibi: Yrd. Doç. Dr. Hüseyin AYAZ
Sunum Konusu: “Ormanların Ormancılık Dışı Kullanımlara Tahsisi ”
Bu sunumda Türkiye’de orman alanlarının ormancılık dışı amaçlarla kullanımına ilişkin hukuki süreç irdelenerek
tartışılmıştır. İlgili yasa ve yönetmelik hükümleri incelenerek, ormanların korunması amacının göz ardı
edildiği, “kamu yararı” ve “zaruret” kısıtlarının yeterince önemsenmediği, bazen hiçe sayıldığı söylenmiştir.
Orman Kanununun 16, ve 17. maddeleri sürekli değişikliğe uğratılmasının zararlı sonuçları irdelenmiştir.
Farklı kanunlardaki düzenlemelerin de, Orman Kanunu ve ormancılık örgütünü devre dışı bırakmakta olduğu,
ormanların tahsis amacı dışında kullanımına fırsatlar verdiği belirtilmiştir. Milli park, tabiat parkı vb.
farklı statüde korunan orman alanlarının da çeşitli yatırımlar için tahsisine imkan tanınmakta olduğu
bu nedenle koruma amacı ile bağdaşmayacak tahribatlara sebep olduğu bildirilmiştir. Sonuç olarak öneriler
kısmında; Orman Kanununun 16. Ve 17. Madde uygulamaları Ormancılık örgütü tarafından işleyişi ele
alınarak, gelinen noktada yapılması gerekenler konusunda öneriler sunulmuştur.
Soru: (Zeki Oymak) Orman Mühendisleri Odası ve TOD’un doğaya yapılan saldırıları kendi evlerine yapılmış
gibi görmeleri gerekmektedir bu noktada iki kurumun da yeterli mücadeleyi gösterdiğini düşünüyor musunuz?
Yanıt: Her iki güzide kurumuz da mücadelenin içindedir. Etkin rol aldıklarını düşünüyorum, onlara omuz
vermemiz gerekmektedir.
Soru: (Vural Aktaş ) Kamu yararının varlığı ya da yokluğunu kim belirlemelidir?
Yanıt: İnisiyatif kullanacak yetkilendirilmiş birimler tarafından kamu yararı belirlenmektedir. Elbette
yürütmenin başı olan Bakanlığın belirlemesi doğaldır. Ancak belirleme işlemi yapılırken keyfilik olmamalı
kriterler net olmalıdır.

II. Sunum Sahibi: Yrd. Doç. Dr. Üstüner BİRBEN
Sunum Konusu: “Orman Mülkiyet Rejimlerinde Reform Hareketleri:
Dünyadan Örnekler
Konu kapsamında; Orman mülkiyetindeki reform hareketleri sözel analiz metodu ile incelenmiştir. Bildiride,
mülkiyet rejimleri hakkında genel bilgiler verilerek orman rejiminde reform gerçekleştirilen ülkeler
incelenmiş ve söz konusu ülkelerin hali hazırda uyguladıkları orman rejimi hakkında bilgiler sunulmuştur.
Sonuç ve öneriler bölümde ise; Türkiye’deki mevcut durum göz önüne alınarak, orman mülkiyet rejimlerinde
Dünyadaki reform hareketlerinin sonuçları tartışılmıştır.
Soru: (Nimet Velioğlu ) Özel mülkiyet mi, kamu mülkiyeti mi yoksa karma bir mülkiyet türü mü? Ormanların
korunması ve devamlılığı açısından hangisini tercih edersiniz?
Yanıt: Bu sorunun basit ve net bir cevabı olduğu gibi bulanık bir cevabı da bulunmaktadır. Koruma ve sürekliliğin
devamlılığı bir maliyet gerektirmektedir. Bu durumda devlet kaynakları daha fazla olduğu için söz konusu
faaliyetleri gerçekleştirmek daha kolay olacaktır. Bu önermeden hareketle Devlet dememiz mümkündür. Ancak
kaynakları elinde bulunduran devlet doğru yönlendirmeler yapmazsa sorunlar ortaya çıkacaktır, 17. madde
izinleri gibi.. Bu nedenle literatürde bu sorunun net bir cevabı yoktur. Cevaba ulaşabilmek adına pilot bölgeler
oluşturulup uygulamalar yapılması önerimdir.
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III. Sunum Sahibi: Ersin GENÇAY
Sunum Konusu: “Orman Kadastrosu ve 2/B Uygulamalarında Karşılaşılan
Güçlükler”
Sunumda; katılımcı orman işletmesinde görev yapan bir orman kadastro komisyon başkanı olduğunu belirterek,
öncelikle orman kadastrosu ve 2/B uygulamalarının genel işleyişi üzerinde durmuş, ardından uygulama sırasında
karşılaşılan güçlükleri dile getirmiştir. Sonuç bölümünde uygulayıcı gözüyle yaşanan sıkıntılara çözüm önerileri
sunmuştur.
Soru: (Bedri Altuk tüm sorular kendisine aittir) Orman Kadastrosu yapılırken tutanak tutulmasın mı?
Yanıt: Bilgisayar marifetiyle tutanak tutulması kağıt israfını gereksiz işgücünü azaltması açısından daha sağlıklı
olacaktır.
Soru: Orman Kadastro komisyonlarının rotasyon nedeniyle işlerini tekniğe uygun yapıp yapamadığını
düşünüyor musunuz? 2023’e kadar bitirebilir mi?
Yanıt: Kendi komisyonum için cevap verirsem tekniğine uygun olduğunu söyleyebilirim. Sayısal olarak bitme
ihtimali vardır.
Soru: Yeni bir 2B yasasından bahsediliyor, yapboza dönmez mi?
Yanıt: Başlı başına bir çalışma konusu olup şahsi fikrim çıkmaması yönündedir.

IV. Sunum Sahibi: Yrd. Doç. Dr. Gökçe GENÇAY
Sunum Konusu: “Ormancılıkta Mesleki Sorumluluk Eğitimi”
Sunumda; Orman mühendisliği mesleği diğer birçok mühendislik dalında olduğu gibi oldukça fazla sorumluluk
gerektiren mesleklerden biri olduğu belirtilerek, lisans eğitimi sonunda mesleğe adım atan yeni meslektaşların
hak, yetki, görev ve sorumluluklarını iyi bilmesi hem şahsı hem de çalıştığı kurum ve görev alanı içindeki
canlı cansız tüm varlıklar açısından önemli olduğu vurgulanmıştır. Ayrıca; Ormancılık eğitimi içerisinde
verilen derslerin uygulamaya yönelik olduğu sözel ders sayısının az olduğu belirtilmiştir. Tüm bunlardan
hareketle; mühendis adaylarının sorumluluklarını bilen bireyler olması açısından ormancılık mesleğinin hukuki
sorumlulukları yasal mevzuat çerçevesinde değerlendirilmiş ardından, eğitim süreci içindeki eksiklikler tespit
edilmiş olup meslek hukuku başta olmak üzere hukuk alanında orman mühendislerini ilgilendiren yeni dersler
konulması önerilerde yer almıştır.
Soru: Bildiri sahibine soru sorulmamış olup önerilerde bulunulmuştur. (Tarım-Orkam-Sen vekili ve Erdem
Kaplan tarafından )
İlk öneri; Memurlara grev yasağı ile ilgili Anayasa mahkemesinin iki kararı mevcuttur. Bu nedenle grev yasağına
uymak şeklindeki cezai şartın düzenlenmesi gerekmekte olduğu yönündedir.
İkinci öneri ise; sadece lisans aşamasında değil kamu çalışanlarına da görevleri ile ilgili sorumluklarına dair
eğitim verilmesi yerinde olacaktır.
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V. Sunum Sahibi: Ferruh ATBAŞOĞLU
Sunum Konusu: “Geçmişten Günümüze Oluşan Orman Mevzuatı ve
Değerlendirilmesi”
Konu kapsamında; Ormanlarla ilgili mevzuatın, tarihçesi ele alınarak, geçirdiği aşama irdelenmiştir. Mevzuattaki
akışın zikzak çizdiği ve çoğunlukla ormanlar aleyhine bir oluşumun gerçekleştiği belirtilmiştir. Ayrıca
mevzuatta, bariz çelişkilerin var olduğu ve bunların giderilmediği üzerinde durulmuştur. Geçmişten günümüze
ormancılıkta milli bir siyaset izlenmediği, hiçbir dönem, hiçbir şekilde ödün vermeden, ülke çıkarları esas
alan tek yolun var olmadığı, eğer böyle bir siyaset izlenmiş olsaydı, bugünkü mevzuat karmaşasının ve orman
kaybının söz konusu olmayacağı belirtilmiştir.
Mevzuat incelenince, orman insan ilişkilerinde ormanların gerçek değeri yerine, rantın esas alındığı, ranta
dayalı siyaset sağlanıp, bu amaç doğrultusunda uygulamalar yapıldığı görüldüğü gibi eğitim ve öğretimde de,
yetersiz kalındığı yanlış yollar izlendiği söylenmiştir. Sonuç olarak, sık sık yapılan değişiklikler yerine, milli
ihtiyaca cevap verecek, sabit, kesin ve kararlı, ülke çıkarlarını esas alan bir yol izlenmesi gerekliliği, Anayasa’ya
sabit ve değiştirilmeyecek, temel hükümler konulması önerilmiştir. Ayrıca, yasalarda bu temel kavramlara,
ilkelere aykırı düşmeyecek hükümler yerleştirilerek [orman- insan- yönetim] ilişkisini düzenleyen doğru yol ve
yöntemler belirlenerek, mevzuatın, bu temel kavramları kapsayacak şekilde oluşmasının sağlanması gerekliliği
üzerinde durulmuştur.
Soru: (Salih Sönmezışık) Vakıf üniversitelerine arazi tahsisine ilişkin yasa Koç Üniversitesi gibi üniversitelerin
Danıştay kararları sonucunda çıkarılmıştır. Orman Mühendisleri Odasının da aktif çalıştığı iptal kararlarından
sonra çıkarılan bu yasa hala geçerli midir?
Yanıt: Anayasa Mahkemesi 6831 Sayılı Kanunun 17. Maddesinin 3. Fıkrasını iptal etmiştir. Üstün kamu yararı
kavramı üzerinde durmuştur. Oysa gelinen nokta daha vahimdir. 5193 sayılı yasa ile atık su kanalizasyon gibi
en çirkin konular bile dahil edilmiştir.
Soru : (Erdal Örter ) Ekolojik anlamda zeytinliklerin devamlılığı hakkında rapor verilmesine rağmen tahribat
önlenememektedir. Bunun için önerileriniz nelerdir?
Cevap: Zeytinliklerin kanunen daha güçlü bir hal alabilmesi açısından parlamentoda görüşülerek bilimsel ve
ekolojik gerçekler göz önüne alınarak kanun çıkartılmalıdır.

Yrd. Doç. Dr. Nimet VELİOĞLU

Prof. Dr. Sedat AYANOĞLU

Raportör

Başkan
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Oturum Başkanı: Prof. Dr. Altay Uğur GÜL
Raportör: Yrd. Doç. Dr. Tezcan YILDIRIM

Doğu Karadeniz Ormanlarında Fonksiyon, Artım ve Eta İlişkisinin Araştırılması
Prof. Dr. Selahattin KÖSE
Türkiye Ormancılığının Planlama ve Üretim Süreçlerinde Modern Enerji Ormancılığının Yeri ve
Önemi
Prof. Dr. Nedim SARAÇOĞLU
Amenajman Planlarında Meşe Ormanlarının Tür Bazında Ayrım Gerekliliğinin Ekolojik 			
Olarak Değerlendirilmesi
Doç. Dr. Yasin KARATEPE
Eskişehir’de OGM’nin Himayesinde Yapay bir Jeopark Kuruluyor
Dr. Nejat ÇELİK
Orman Alanlarındaki Anıt Ağaç Rezervlerinin Yönetimi ve Planlanması İçin Örnek 			
Bir Model Önerisi
Dr. Mustafa BATUR

15-16 Kasım 2017, Antalya
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DOĞU KARADENIZ ORMANLARINDA
FONKSIYON, ARTIM VE ETA İLIŞKISININ
İNCELENMESI
Prof. Dr. Selahattin KÖSE
skose@ktu.edu.tr
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ÖZET
Türkiye ormanlarında etaya karar verirken sadece artımın dikkate alınması bilimsel değildir. Çok amaçlıbir
planlama sisteminde ekosistemin bugünkü ve gelecekteki durumunun çok iyi ortaya konması gerekir. Orman
fonksiyonları, işletme amaçları, yetişme ortamı koşulları, servet ve artım, idare süresi/amaç çapı, orman formu,
meşçere kuruluş amacı en önemli parametrelerdir. Yaş sınıfları dağılışı, aktüel kuruluşun optimalden ne kadar
saptığı, geçmişteki gençleştirme çalışmalarının başarısı, işletmenin alt yapısı, orman ürünleri sanayinin talebi,
istihdam, sosyal yapı ve personel politikası da etaya karar vermede dikkate alınması gereken konulardır. Doğu
Karadeniz Bölgesindeki ekonomik fonksiyonlu ormanlarda artımın %70’inin, ekolojik ve sosyal fonksiyonlu
ormanlarda da artımın %30’unun eta olarak kararlaştırılması “ben yaptım, oldu” anlayışının sonucu olsa gerekir.

Anahtar Sözcükler: Çok amaçlı planlama, ekonomik, ekolojik, sosyal fonksiyon, etaya karar verme
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1. GIRIŞ
Türkiye ormanları, 2008 yılından beri ekosistem tabanlı çok amaçlı planlama sistemine ile yapılan amenajman
planlarına göre işletilmektedir. 2004 yılında 16.3 milyon m3, 2012’de 17.0 milyon m3, 2016 yılında da 18.1
milyon m3 olan yıllık etanın 2017 yılında 22.4 milyon m3’e çıkarıldığı görülmektedir(OGM, 2015 ve 2017).
Şura kararlarında gözükmeyen, stratejik planda hedeflenmeyen bu değerlerin hangi amaçla belirlenmiş
olabileceği Doğu Karadeniz Bölgesindeki(DKB) üç bölge müdürlüğü dikkate alınarak incelenecektir. Doğu
Karadeniz Bölgesinde Artvin, Trabzon ve Giresun orman bölge müdürlükleri yer almaktadır. Artvin Orman
Bölge müdürlüğü sadece Artvin il sınırları içinde kalmakta olup, 6 işletme müdürlüğündeki 33 işletme
şefliğinde orman işletmeciliği yapılmaktadır. Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü de 3 il bazındaki 8 işletme
müdürlüğündeki 39 işletme şefliğinde faaliyetlerini yürütmektedir. Giresun Orman Bölge Müdürlüğü ise 3
ildeki 10 işletme müdürlüğünün 52 orman işletme şefliğinde ormancılık çalışmalarını sürdürmektedir. Planlı
dönem sonrası ilk amenajman planları 1971 yılında yapıldı. Yaş Sınıfları Yönteminin uygulanması sonucu,
plan süreleri dolmadan amenajman planlarının yenilenmesi 1984-1987 yılları arasında gerçekleştirildi. 1990’lı
yılların sonunda Maçka Orman İşletmesi ormanları münferit planlamaya konu olmuşsa da sürdürülebilirliği
sağlanamamıştır. DKB’de 2000-2012 yılları arasında ekosistem tabanlı fonksiyonel planlama denilen çok
amaçlı planlamaya geçilmiştir.
DKB’de amenajman planlarındaki servet,artım ve eta durumunun planlama dönemleri itibariyle karşılaştırıldığında
önemli değişikliklerin olduğu görülmektedir. Üç bölge müdürlüğünün 1971 yılı planlarında servet miktarı 89
milyon m3, yıllık cari artım 3 milyon m3 ve eta miktarı 2 milyon m3 olarak ortaya konmuştur(OGM, 1980).
Türkiye genelinde 2017 yılındaki eta artışının % 24 kararlaştırılmasına rağmen DKB’de % 59’a çıkarılması
dikkate çekici olmuştur. Üzerinde durulması gereken asıl konu, bütçe çalışmalarında 2017 programı 1.080.000
m3 olarak belirlenirken neden 1.921.981 m3 eta hedeflendiğidir.

2. MEVCUT DURUMUN SAPTANMASI
Doğu Karadeniz Bölgesinde yer alan üç orman bölge müdürlüğü ormanları, 8 ildeki 24 orman işletme
müdürlüğünce işletilmektedir. Yaklaşık 50 yıl önce, ormanların tamamı üretim ormanı olarak planlanmıştır.
Çizelge 1’de verilen ağaç serveti, koru ormanları için geçerli olup baltalıklarda 2.187.322 ster hesaplanmıştır.
Baltalıkların artımları 240.874 ster olup etaları 147.995 ster olarak kararlaştırılmıştır(OGM, 1980). 1971
planlarında 1.940.000 m3’lük etanın 2017 yılı için kararlaştırılan eta miktarı kadar olduğu görülmektedir.
Bir başka durum da, yaklaşık 50 yıl önce de artımın % 70’inin eta olarak planlara yansıdığıdır.
DKB’deki 124 işletme şefliğinin son 10 yıldaki amenajman planları, büyük oranda fonksiyonel planlama
esaslarına göre yapılmıştır. Üç ana fonksiyon altındaki ormanlık alan, servet, artım ve etalar işletme şefliği
bazında incelenmiştir. Amenajman planlarında, etaya konu % 40 kapalılığın(2 ve 3 kapalı) üzerindeki ormanların
2017 yılı öncesindeki artım ve eta durumu çizelge 2’de verilmektedir.
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Çizelge 1:
DKB’de 1971
Yılı Amenajman
Planı Verileri

Çizelge 2:
DKB’de 2016
Yılı Amenajman
Planı Verileri

OBM
Artvin
Trabzon
Giresun
Toplam

OBM
Artvin
Trabzon
Giresun
Toplam

Orman Alanı
ha
371.397
535.782
442.599
1.349.778

Ağaç serveti
m3
34.967.870
28.939.501
31.477.897
95.385.268

Yıllık artım
m3
796.813
896.548
1.062.692
2.756.053

Yıllık Eta
m3
703.942
600.615
636.149
1.940.706

Ormanlık Alan
ha
403.695
641.324
560.810
1.605.829

Ağaç serveti
m3
57.711.818
68.549.908
74.276.930
200.538.656

Yıllık Artım
m3
1.258.051
1.753.976
2.125.815
5.137.842

Yıllık Eta
m3
345.064
244.234
630.633
1.219.931

Ekosistem tabanlı çok amaçlı planlama sistemine göre düzenlenen amenajman planlarında bozuk ve 1
kapalı(%11-40) ara hasılat etası alınmamaktadır. Son yıllarda, ekonomik ve ekolojik/sosyal fonksiyonlu
ormanlardaki iki ve üç kapalı(%41 ve üzeri) meşçerelerin artımları etada dikkate alınmaktadır. 299 sayılı
amenajman planı yapım tebliğinde ara hasılat etasının artımın üçte ikisine kadar alınabileceği vurgulanmaktadır
(OGM, 2015).
Çizelge 3: OBM’nün Etaya Konu
Fonksiyonlardaki 2017 Artımları
(% 41 ve üzerindeki kapalılıklar)
(m3)

OBM
Artvin
Trabzon
Giresun
Toplam

Ekonomik
Fonksiyon
524.048
329.224
738.424
1.591.696

Ekolojik ve Sosyal
Fonksiyon
612.139
1.359.517
1.182.014
3.153.670

Toplam
1.136.187
1.688.741
1.920.438
4.745.366

Bütçe toplantılarında kararlaştırılan, 2017 yılı ekonomik fonksiyonlu ormanların etaları, artımın % 41 ile
% 64’ü arasında değişmektedir. Ekolojik ve sosyal fonksiyonlu ormanlardaki eta ise % 9 - %16 arasındadır.
Çizelge 4’de orman bölge müdürlüklerinin etaları listelenmektedir. Ayrıca sıklık bakımı ile alınacak etalar da
çizelgede yer almaktadır.
Çizelge 4:
Fonksiyonlardaki
2017 Üretim
Programları (%
41 ve üzerindeki
kapalılık etaları)
(m3)
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Artvin
Trabzon
Giresun
Toplam

Ekonomik
Fonksiyon

Sıklık
Bakımı

Toplam

Ekolojik ve Sosyal
Fonksiyon

Genel
Toplam

222.493
134.284
450.838
807.615

2.000
2.000
30.000
34.000

223.893
135.684
471.838
831.415

59.587
121.602
185.995
367.184

283.480
257.286
657.833
1.198.599
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2017 yılı üretim programlarındaki etaların yüzde miktarları da çizelge 6’da sunulmaktadır. Toplam eta
miktarlarının yıllık cari artımların 15-34 oranları arasında kaldığı görülmektedir.
Çizelge 5: 2017 Yılı
Üretim Programlarındaki
Artımların Eta Yüzdesi

OBM

Mevcut Ekonomik
Fonk.
Eta/Artım %

Mevcut Ekolojik+
Sosyal Fonk.
Eta/Artım %

Mevcut Toplam
Eta/Artım %

Artvin
Trabzon
Giresun

43
41
64

10
9
16

25
15
34

Orman Genel Müdürlüğü ve bölge müdürlükleri arasında kararlaştırılan 2017 yılı üretim programları, 12 ilde
kısmen arttırıldı. Altı bölge müdürlüğünde ise aşırı bir artış belirlendi. DKB’de etadaki artış, özellikle Trabzon
Orman Bölge Müdürlüğünde kararlaştırılan üretim programının % 280 fazlası oldu. 180.000 m3 DKGH
olarak belirlenen eta 500.000 m3 olarak uygulamaya kondu.
Çizelge 6: 2017 Yılında Yeniden Kararlaştırılan Etalar(m3)
OBM
Artvin
Trabzon
Giresun
Toplam

Ekon. Fon.
Artımın
%70’i
366.834
230.457
516.900
1.114.191

Ekol+Sosyal F.
Artımın
%30’u
183.642
407.855
354.604
946.101

Toplam
Eta
550.476
638.312
871.505
2.060.292

2017
Programı
DKGH
250.000
180.000
650.000
1.080.000

%
22
11
34

Emredilen
Gereken
DKGH
550.476
500.000
871.505
1.921.981

%
48
30
45

3. TARTIŞMA
Türkiye’de 2017 yılı üretim programında 18.1 milyon m3 olan eta miktarı, ekolojik ve sosyal fonksiyonlardaki
2 ve 3 kapalı meşçere artımlarının % 48’ine karşılık gelmektedir. Aynı yıl için yeniden belirlenen eta ise aynı
fonksiyonlardaki artımın % 59’u olan 22.435.911 m3 ‘lük eta miktarıdır. Üretim programlarındaki eta % 24
düzeyinde arttırılmıştır. Artırmada ana kriter ekonomik fonksiyonlu ormanlarda artımın % 70’i, ekolojik ve
sosyal fonksiyonlu ormanlarda ise artımın % 30’u oranında etanın kararlaştırıldığıdır. Tartışılan verileri ortaya
çıkaran konunun neden gündeme gelmiş olabileceği herkesin merak edebileceği bir durumdur.
DKB’de ve özellikle Trabzon Orman Bölge Müdürlüğünde anormal artışın olduğu bir gerçektir. Üç bölge
müdürlüğünde toplam 1.080.000 m3 GKGH saptanmışken birileri bunu yeterli görmemiş ve % 78 daha
artırmıştır. Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü karşılaştığı soruna çare aramaya çalışmış, yıllık eta ile artım
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arasında bilimsel izah arama yoluna gidilmiş ormancılık araştırma enstitüsünden araştırma konusu olarak ele
alınması talebi iletilmiştir. Aynı yıl içinde KTÜ Orman Fakültesinin öğretim üyelerinin araştırmalarına konu
100’e yakın devamlı deneme alanların bulunduğu araştırma ormanının geri istenmesi bir tesadüf olsa gerekir.
Yenilenen amenajman planlarında kadastro dışı ağaçlık alan(KDA) denilen, aslında ormanlık olan, 299
sayılı tebliğde orman dışı alanlar kapsamındaki binlerce hektar ormanlık alanla izleyen yıllarda karşılaşırsak
şaşırmamak gerekir.
Yukarıdaki çizelgelerden görüleceği gibi, artıma dayalı eta belirlenmesinde hiçbir kriterin uygulanmadığı
görülmektedir. Genç veya yaşlı % 40 kapalılığın üzerindeki üretim fonksiyonlu meşçerelerde sadece artımın
yüzdesi dikkate alınarak eta belirlenmiştir. Meşçerelerin hangi gelişim çağında olduğu, yaş ve çap sınıflarına
dağılışları, meşçere kuruluş amacının ne olduğu, aynı yaşlı veya değişik yaşlılığın dikkate alınmadığı, aktüel
kuruluşun optimale ne kadar yaklaştırıldığı, yol durumunun ne olduğu ortada yoktur. Ekosistem planlamadan
söz edip orman ekosisteminin bir parametresi dikkate alınarak eta kararlaştırıldığı anlaşılmaktadır. Acaba
orman ürünleri sanayisinde olağanüstü bir durum mu vardır diye bir soru akla gelmektedir.
Orman Genel Müdürlüğünün stratejik planında Türkiye ormanlarında % 24, DKB ormanlarında % 78 eta
belirlenmesine yönelik ne bir stratejik amaç, ne bir hedef ne de bir proje gözükmektedir. Hâlbuki stratejik
planlamada bakım, imar ve ıslah çalışmaları yerel halk, özel sektör, sivil toplum örgütleri, ilgili devlet kuruluşları
ve diğer ilgi gruplarının katılım ve katkılarından söz edildiği stratejik planda yazılıdır. Stratejik plan bir yol
haritası olduğuna göre, gidilen yolun bilinmediğini görmekteyiz. Şura kararlarında da olağanüstü bir duruma
ilişkin bir saptama söz konusu değildir.
Türkiye’deki orman ürünleri sanayinin lif levha, yonga levha ve laminat parke üretiminde Avrupa ve Dünyada
ilk üçe girdiği bir gerçektir. Odun hammaddesinin yaklaşık yarısını yurt dışından sağlamaktadırlar. Makineler,
hammaddenin yarısı ve tutkallar da yurt dışından alınmaktadır. Döviz fiyatları dikkate alındığında, darboğaz
ortaya çıkabileceği de görülmektedir. Yurt içinden temin edilen ihaleli ve tahsisli odunların bazı fonlardan
istisna tutulması, uluslararası piyasada rekabet için yeterli değildir. Hammadde fiyatları yurt dışından
daha pahalıdır. Bazı fonlar kalkmasına rağmen odun üretim artışı talepleri Meclis Sektör raporlarına
görülmektedir(TOBB,2015).
Artım doğru hesaplanmış mıdır sorusunu da önemsememiz gerekir. Son yıllarda artımı tayin edecek meşçere
parametreleri ölçülmediği de bilinmektedir. Artımı önemsemeyen, yetişme ortamı envanterini yapmayan bir
ormancılıkta, sanal rakamlar yaratmak Ülkemize has bir özellik olsa gerekir.
Türkiye ve Doğu Karadeniz Bölgesi ormanlarındaki yaş sınıfları dağılışları amenajman planlarında görülmektedir.
Sürdürülebilirlik ünitesi olan işletme sınıflarında hangilerinin optimale yakın veya uzak olduğu amenajman
planlarında insanın gözüne batacak niteliktedir. Türkiye ormancılık sorunları ve koşullarını bilmeyenlerin
katılımcı yaklaşımla vermediği kararlar değil bilimsellik, tamamen sübjektif özellikli yapı gösterir.
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4. SONUÇ VE ÖNERILER
Türkiye’de ormanlardan alınması gereken etaya sadece artıma bakarak karar vermek bilimsel değildir. Etanın
kararlaştırılmasında katılımcı yaklaşımla yapılan ekosistem tabanlı amenajman planlarındaki çok önemli
parametreler dikkate alınmalıdır. Orman fonksiyonu yanında, işletme amaçları, yetişme ortamı koşulları, idare
süresi/amaç çapı, orman formu, meşçere kuruluş amaçlarının ne kadar gerçekleştiği, yaş sınıfları dağılışları,
son hasılat kesim alanlarında gençleştirmelerin başarıyla gerçekleşip gerçekleşmedikleri, aktüel kuruluşun
optimalden uzak olup olmadığı, orman ürünleri sanayinin talebi, yol durumu, istihdam, sosyal baskı gibi çok
sayıda unsur göz önünde bulundurulmalıdır. Stratejik plandaki stratejik amaçlar ve hedefler doğrultusunda
ormancılık yapılmalı ve performans ölçümü mutlaka getirilmelidir. Orman teşkilatını da yapamayacağı
uygulamalara zorlamamak gerekir. Yangından mal kaçırırcasına kadastro dışı alanlar icat edilmesi de ileride çok
önemli hukuki sorunlar doğuracak, ormancı eliyle ormanlar yok edilebilecektir. Olağanüstü eta da sığınılacak
liman olmamalıdır.
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ÖZET
1970’li yıllarda ortaya çıkan enerji krizinden sonra, tüm dünyada yenilenebilir çevre dostu yeni enerji
kaynaklarının araştırılması sonucu, en büyük kapasitenin enerji ormancılığı projeleri ile gerçekleştirilebileceği
belirlenmiştir. İsveç ve Kanada’nın 1975 yılından itibaren önderlik ettiği ülkeler enerji ormancılığı uygulamaları
ile kavak, söğüt, kızılağaç gibi hızlı büyüyen ağaç türleri ile elde ettikleri odunları (ortalama 20 ton/yıl.ha)
biyokütle ısı ve güç santrallerinde yakarak elektrik ve ısı, odun peleti üretim tesislerinde ürettikleri odun
peletleri ile (20 milyon ton-2015) evlerin ve mekanların ısıtılmasını, kömür santrallerinde ise kömür ile birlikte
yakarak (co-firing) elektrik üretimini sağlamaktadırlar. The REmap 2030 analizine göre, 2030 yılında küresel
yenilenebilir enerji kullanımının % 60’ı biyokütleden sağlanacak ve bütün son kullanım sektörlerine (end-use
sectors) egemen olacaktır. ABD, Kanada ve AB ülkeleri 2050 yılında ülke enerji gereksinimlerinin % 25-50’sini
biyoenerji ile karşılayabilmek için toplam 160 milyon hektar alanı (Türkiye’nin iki katı!) enerji ormanları ve
enerji bitkileri yetiştirmek için ayırmışlardır. Türk ormancılığı çağdaş modern enerji ormancılığına geçiş ile
biyoenerji üretiminde öncü ülkeler arasında yer alabilecektir.

Anahtar Sözcükler: Modern enerji ormancılığı, biyoenerji, biyokütle santralleri, odun peleti
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1.ENERJI ORMANCILIĞI VE ENERJI BITKILERI
Ülkeler 1975 yılında petrol krizinden sonra birim alanda (ha) en fazla odunun üretilmesi, yongalanması ve
biyokütle santrallerinde yakılarak elektrik ve ısıya, pelet tesislerinde ise odun peletine dönüştürülmesi için
İsveç ‘in Enerji Ormancılığı Projesi (EFP) ve Kanada’nın Enerjinin Ormandan Üretilmesi Projesi (ENFOR)
öncülüğünde Enerji Ormancılığı Araştırma Merkezleri kurmakta ve yetiştirdikleri genetik olarak üstün büyüme
yeteneğindeki ağaç klonları ile enerji ormanları kurmaktadırlar.
Geleneksel Türk ormancılığı yılda ortalama 2 m3/ha.yıl = 1 ton/ha.yıl odun artımı ile Avrupa sıralamasında
en alt sıralarda yer almaktadır. Türkiye farklı iklim özelliklerine ve enerji ormancılığına uygun hızlı büyüyen;
kavak, söğüt, kızılağaç, okaliptüs, akasya, gürgen, kayın, kestane gibi çok sayıda yapraklı ağaç türlerine sahip bir
ülke olarak, modern enerji ormancılığı uygulamaları ile hektarda ortalama en az 20 ton/yıl odun üretebilme
olanaklarına sahip şanslı bir ülkedir. Önerim üzerine, OGM’nin 1997 yılında başlattığı “ Türk-İsveç Enerji
Ormancılığı Projesi “ ne yazık ki sürdürülememiştir. Türkiye ormanlarının uygulanan geleneksel ormancılık
ile ülke odun gereksinimini 1970’li yıllardan beri karşılayamadığı ve her yıl odun ve odun ürünleri ithalatı
için milyarlarca dolarlık dış ödeme yapıldığı bilinmektedir. Türkiye’nin odun üretiminin artırılması, toprak
erozyonunun azaltılması, koru ormanlarına baskının azaltılması, sayıları hızla artan biyokütle santrallerine ve
odun peleti tesislerine odun hammaddesinin sağlanması, istihdamın ve biyoenerji üretiminin artırılabilmesi ve
daha yeşil bir Türkiye’nin oluşturulabilmesi için en kısa zamanda, özellikle İsveç Enerji Ormancılığı Projesi örnek
alınarak, Türk Enerji Ormancılığı Araştırma Merkezinin kurulması gerekmektedir. Bu merkezde yapraklı ağaç
türlerimizin üstün büyüme ve artım yapabilecek klonlarının yetiştirilmesi için genetik araştırmalara başlanılması,
enerji ormancılığına uygun 4 milyon hektar orman alanında, boş bırakılan 3 milyon hektar tarım alanlarında,
100.000 km uzunluğundaki ırmak ve dere kenarlarında bu klonlar kullanılarak modern enerji ormanlarının
kurulması ile her yıl milyonlarca ton ek odun üretimi sağlanabilecektir.
Söğüt, kavak, okaliptüs, kızılağaç vd. hızlı büyüyen yapraklı ağaç türleri ile dünya genelinde uygulanan Modern
Enerji Ormancılığı Projeleri ile 10-80 ton/ha.yıl odun, enerji bitkileri (Miscanthus) ile 2-50 ton/yıl.ha ve tatlı
sorgum (tatlı darı) ile 50-70 ton/yıl.ha biyokütle üretilebilmektedir. Türkiye’de Orman Genel Müdürlüğü
tarafından 1978-2009 yılları arasında bozuk meşe baltalıklarında uygulanan Klasik Enerji Ormancılığı Projesi
ile 620.000 ha meşe enerji ormanı tesis edilmiş ve yılda ortalama 1 ton/ha.yıl odun üretimi gerçekleştirilmiştir
(Saraçoğlu, 2010).
Uluslararası Enerji Ajansı (IEA)’na üye ülkeler 2050’li yıllarda enerji gereksinimlerinin % 25-50’sini biyoenerji
ile karşılayacaklardır. Bu amaçla; ABD 100 milyon ha, Kanada 40 milyon ha ve AB ülkeleri 20 milyon ha alanı
(toplam 160 milyon ha = Türkiye alanının iki katından fazla !) enerji ormanları ve enerji bitkileri yetiştirmek
için ayırmışlardır (Saraçoğlu, 1991, 2007, 2010, 2015).
Yurdumuzda biyokütlenin enerji kaynağı olarak yıllık tüketimi yaklaşık 8 MTEP (milyon ton petrol
eşdeğeri) olup bu tüketimin % 70’i kaçak odun kesimine dayanmaktadır. Bu durumun önlenmesi C-4 tipi
enerji bitkilerinin ekimine hız verilmesini gerektirmektedir. Özellikle tatlı darı (Sweet sorghum) çeşitli iklim
koşullarında yetiştirilebilmesi (Güney, Güney Doğu, Doğu ve İç Anadolu kurak bölgeleri), özel toprak isteğinin
bulunmaması ve 4000-4200 Kcal/kg kalorifik değere sahip olması bakımından yurdumuz açısından ümit
veren bir enerji bitkisidir. Türkiye’nin 25 milyon hektar ekilebilir tarım alanının sadece 1/5’ne tatlı sorgumun
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ekilmesiyle elde edilebilecek enerji miktarı yaklaşık 80 MTEP olarak Türkiye’nin enerji tüketiminden fazladır
(Türe, 2008). C4 tipi yıllık bir enerji bitkisi olan tatlı sorgumun atmosferik karbondioksiti yetişmesi sırasında
yüksek verimle kullanması, yetiştirilmesi için çok verimli toprak ve aşırı miktarda gübreye gerek olmaması ve
tarımının kolay yapılabilmesi gibi birçok avantajı vardır. Alt ısıl değeri ortalama 3700 Kcal/kg, üretiminde yaş
ağırlık verimi 21-100 ton/ha ve kuru madde verimi 7-24 ton/ha arasında değişebilmektedir (Erdallı, Uzun,
2002).
Petrol, doğal gaz ve kömür ithalatı nedeniyle enerjide % 80 oranında dışa bağımlı olan Türkiye’nin dünyada örnek
gösterilen Almanya’da uygulanan yenilenebilir enerjiye geçiş modelini (Yenilenebilir Enerjide Alman Mucizesi) hızla
gerçekleştirmesi gerekmektedir. Bunun için en kısa zamanda Enerji Ormancılığı Araştırma Merkezleri kurulması,
yapraklı ağaç türlerimizle ilgili genetik araştırmalarla Modern Türk Enerji Ormancılığı Projesi’nin uygulanması
gerekir. Orman Genel Müdürlüğü enerji ormancılığına uygun 4 milyon ha orman alanında, boş bırakılan 3 milyon
ha tarım alanlarında ve 100.000 km uzunluğundaki ırmak ve dere kenarlarında modern enerji ormanlarının
kurulmasına öncülük ederek; her yıl milyonlarca ton odun üretiminin sağlanmasına ve doğal ormanlara baskının
azaltılmasına katkıda bulunabilecektir. Ayrıca sayıları hızla artan biyokütle santralleri ve odun peleti tesislerinin
hammadde gereksinimleri yurt içinden sağlanabilecektir. Türkiye’de biyoenerji üretiminin artırılması; ekonomik,
siyasi ve çevresel zorunluluk arz etmektedir (Saraçoğlu, 2010).
2030 yılındaki küresel biyokütle gereksiniminin tahmin edilmesi için 26 REmap ülkesindeki bütün sektörler
REmap 2030 seçeneklerine göre tanımlanmıştır. Bu 26 ülkenin (Almanya, ABD, Avustralya, Birleşik Arap
Emirlikleri, Birleşik Krallık, Brezilya, Cezayir, Çin, Danimarka, Endonezya, Fransa, Güney Afrika, Güney Kore,
Hindistan, İtalya, Japonya, Malezya, Meksika, Nijerya, Rusya, Suudi Arabistan, Tonga, Türkiye, Ukrayna) 2010
yılındaki toplam son enerji tüketimi, küresel miktarın üçte ikisini oluşturmaktadır (IRENA, 2014)
The REmap 2030 analizine (IRENA, 2014) göre; 2030 yılında dünya genelinde 26 REmap ülkesinde ek
yenilenebilir teknoloji seçeneklerinin yerine getirilmesi durumunda, biyokütle tek en önemli yenilenebilir
kaynak olabilecektir. Biyokütle böylece küresel yenilenebilir enerji kullanımının % 60’ını sağlayacak ve bütün
son-kullanım sektörlerine (end-use sectors) egemen olabilecektir. Biyokütle, 2010 yılında % 10 olan küresel
birincil enerji arzını ikiye katlayarak % 20 oranına ulaşmıştır. 2010 yılında Afrika ve Asya’nın gelişmekte olan
ülkeleri küresel biyokütle kullanımının dörtte birlik bölümlerini oluşturmuş, Çin ise dünya altıncı sırasında yer
almıştır (IEA, 2013).
Gelişmekte olan ülkeler biyokütleyi genellikle pişirmede, endüstriyel uygulamalarda ve elektrik üretiminde
kullanmaktadırlar. Ekonomik İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı (OECD)’nın endüstri ülkeleri ise 2010 yılında küresel
biyokütle tüketiminin beşte birini kullanarak genellikle ısınma ve verimli kazanlarda ve birleşik ısı ve güç
(combined heat and power-CHP) santrallerinde elektrik ve ısı üretmede kullanmışlardır. Biyokütlenin modern ve
endüstriyel kullanımına olan eğilim hızla artmaktadır.
REmap 2030 analizi, dünya genelinde biyokütle kullanımının 2010 ile 2030 yılları arasında her yıl % 3,7
oranında büyüyebileceğini gösteriyor. Bu miktar 1900 ile 2010 yılları arasındaki artışın iki katı kadardır (IEA,
2013). Küresel biyokütle gereksinimi 2010 yılında 53 exajoul’den ( 1 EJ = 1018 Joule) (1 Joule: 0,24 milimetre
suyun 10C ısıtılması için gerekli enerji miktarı) 2030 yılında 108 EJ’a iki kat artış gösterecektir (IRENA, 2014,
Saraçoğlu, 2016).
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2.ENERJI ORMANCILIĞININ ÖZELLIKLERI
Kısa idare süreli enerji ormanlarının kurulması için kullanılacak ağaç türlerinin; yetişme ortamı koşullarına
uyum sağlaması, önemli böcek ve mantar zararlılarına karşı dayanıklı olması, gençlikte hızlı büyümesi, vejetatif
olarak hızlı büyüme yeteneğinde olup hasattan sonra sürgün vererek kolayca yeniden üretim sağlaması gibi
özelliklerinin bulunması gerekmektedir. Bu nedenle yapraklı ağaç türleri ibreli türlere göre bu ormanların
kurulmasına daha uygun olmaktadır. Bu bağlamda kavak, söğüt, kızılağaç, okaliptüs, akçaağaç, huş, akasya ve
kestane ağacı Türkiye gibi ılıman iklim kuşağında bulunan ülkelerde kullanılan ve araştırılan türler arasında yer
almaktadır.

3.İSVEÇ ENERJI ORMANCILIĞI MODELI
Modern enerji ormancılığı projelerini 1975 yılından itibaren İsveç’in öncülüğünde büyük bir başarıyla
uygulayan ülkelerde, birim alandan en kısa zamanda en fazla odun üretiminin sağlanabilmesi için makinalı
modern yöntemler uygulanmaktadır. Toprak işlenmekte, toprak analizleri sonucunda toprak gübrelenmekte,
diri örtü temizliği yapılmakta, gerekirse toprak sulanmakta, genetik olarak yetiştirilmiş üstün büyüme ve artım
niteliğindeki çelik ve fidanlar makina ile dikilmekte, 3-5 yıllık idare süreleri sonunda keser-yongalar makinalar
ile hasat yapılarak hektarda 30-60 ton kuru ağırlıkta odun ürünü elde edilmektedir. Odun yongalarının biyokütle
birleşik ısı ve güç santrallerinde yakılması sonucu elektrik ve ısı enerjisi üretilmektedir.
İsveç Enerji Ormancılığı Projesi 1975 yılında İsveç Üniversitesi Orman Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr.
Gustav SİREN’in İsveç Kralı ve Başbakanı’na önerisi ve Uppsala şehrinde dünyada ilk kez kurulan Enerji
Ormancılığı Araştırma Enstitüsü ile dünya gündemine girmiştir. İsveç’te petrol borcu konusunda önemli
ekonomik sorunların ortaya çıkması, hükümetin 1975 yılında R+D Enerji Programı’nı yürürlüğe koymasına
neden olmuştur. Kısa idare süreli ormancılığın bir enerji kaynağı olarak uygulanması için 1976 yılında Enerji
Ormancılığı Projesi (Energy Forestry Project – EFP)’nin parasal olarak desteklenmesine karar verilmiştir.
Kanada ve İsveç ülkelerinin petrol nedeniyle dışa bağımlılıklarını azaltabilmek için dünyada enerji ormancılığı
konusunda uygulanan en büyük iki projeyi yürütmektedirler. Kanada 1976 yılında başlattığı Ormandan Enerji
Üretimi (ENergy from FORest – ENFOR) Projesi ile orta ve uzun dönem sonunda enerji ormancılığının
ülkenin birincil enerji kaynağı olmasını amaçlamıştır. 2050’li yıllarda enerji gereksiniminin % 25-50’sinin enerji
ormanlarından sağlanması için 40 milyon hektar alan ayrılmıştır.
İsveç’te söğüt, kavak, kızılağaç ve huş ağaç türlerinin genetik olarak geliştirilmiş 2500 klonundan şiddetli
başlangıç ya da temel arazi testlerini geçen 9-10 klon enerji ormancılığına uygun 16.000 ha orman alanları ve
kullanılmayan tarım alanlarında tesis edilmiştir. Hektarda ortalama 18.000 çeliğin kullanıldığı enerji ormanı
plantasyonları 3-4-5 yıllık idare süreleri ile işletilmekte, her plantasyonda ortalama altı hasat dönemi sonucu,
dönüş süresi yaklaşık 25 yıl olmaktadır. Güney ve Orta İsveç’te verimlilik 10-12 ton/yıl.ha kuru ağırlık (enerji
içeriği 4-5 m3 petrole eşdeğerdir) ölçüsünde olup enerji verimi 15-18:1 oranındadır. Bunun anlamı; her birim
enerji girdisine karşılık 15-18 birim enerji üretilmesidir. Hektarda yılda 8 ton ve daha fazla kuru ağırlığın
üretildiği plantasyonlarda pozitif ekonomik dönüşüm sağlanmaktadır. İsveç’in enerji gereksinimin yaklaşık %
18’i orman ve tarım ürünlerinden sağlanmaktadır (Christersson, 1999, Saraçoğlu, 1991, 2010).
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4.MODERN ENERJI ORMANCILIĞI ÜRETIM SISTEMI
Enerji ormancılığı sistemi; dikimden başlayıp enerji elde edilene kadar bir dizi süreçlerden geçilerek
uygulanmaktadır. İsveç enerji ormancılığı üretim sisteminin süreçleri özetle şu şekilde tanımlanabilir (SennerbyForsse, 1986, Saraçoğlu, 2010).

4.1.Enerji Ormanı Plantasyonu Kurulurken Arazide Yapılan Çalışmalar
Başarılı bir enerji ormanı kurmak için geleneksel olarak tarım yapılan alanların da bazı ön koşulları yerine
getirmesi gerekmektedir. Üst toprak köklenmeyi sağlayıp besin maddelerinin alınabilmesi için nemli veya
ıslak olmalıdır. Yeterli suyun bitkiye sağlanması bakımından taban suyunun 1-1,5 m yükseklikte olması yeterli
olmaktadır. Kumlu-killi topraklar ve organik topraklar enerji ormancılığında yüksek hasılatlar vermektedir.
Yüksek hasılat elde edebilmek için kökler tüm toprak kitlesini sarabilmeli ve derin toprak tabakalarına doğru
gelişebilmelidir. Toprakta sürekli olarak bitki için gerekli olan su, mineral besin maddeleri ve hava bulunmalıdır.
pH 5,5 – 6,5 olmalıdır. Ancak pH’daki az bir yüksekliğin oluşturacağı etkiler uygun klonları (klon: bir ana
bitkiden vejetatif yolla elde edilen bir grup bitki. Böyle bitkiler aynı genetik yapıya sahiptirler) seçmek suretiyle
giderilebilmektedir. Enerji ormancılığı için seçilen alanın makina operatörüne uzun şeritler şeklinde kesintisiz
olarak makinayı kullanmasına olanak sağlaması gerekmektedir. Böylece dikim ve hasat işlemlerinde makinalı
çalışma olanağı sağlanmaktadır.
Bir alan enerji ormanı plantasyonu için seçilmiş ve toprak özellikleri bilinmiyorsa analizi yapılmalıdır. Bunun
için alanda bir doğru boyunca üst topraktan yaklaşık 20 örnek alınması ve laboratuvara götürülmeden önce
karıştırılması gerekmektedir. Laboratuvarda bu toprak örneklerinin toprak türü, pH, karbonat miktarı, fosfor
(P) ve potasyum (K) içeriğinin belirlenmesi gerekmektedir. Laboratuvarda yapılan bu analizlerden başka her
alan üzerinde en az bir çukur açılarak 60-100 cm arası toprağın önemli özellikleri (eski ürün kök varlığı, toprak
strüktürü, toprak kurtları, eğer varsa taban suyu seviyesi) saptanmalıdır.
Enerji plantasyonu kurulacak yetişme ortamı dikimden önceki yıl içerisinde mekanik ve kimyasal uygulamalarla
hazırlanmalıdır. Genç meşcerelerde büyümeye bırakılan ağaçlar ile yarışımda bulunabilecek tüm çalılıklar, otlar
ve diri örtünün alandan uzaklaştırılması gerekmektedir. Eğer yetişme ortamının ilk hazırlanması aşamasında
yoğun toprak işlemesi yapılırsa, sonradan yapılacak diri örtü vd. mücadelenin gerekliliği büyük oranda
azalmaktadır. Bu nedenle ilk toprak işlemesinin riper pulluklarla derin olarak yapılmasında büyük yarar vardır.
Alanda bulunan çok yıllık otlar ve diğer diri örtüye karşı Roundup (Glyphosate) kullanılmalıdır. Bu herbisit
otların kuvvetli olarak büyüdüğü yaz aylarında otlar tohum bağlamadan alana verilmelidir. Herbisit dozu
alandaki vejetasyonun yoğunluğuna bağlı olarak 4-6 lt/ha arasında değişmektedir. Bu herbisit yapraklara
yapışmakta sonra köklere taşınarak tüm bitkiyi öldürmektedir. Glyphosate karbondioksit ve su gibi kısa süre
sonunda zararsız miktarda kalacak şekilde ayrışmaktadır. Ancak püskürtmeden sonra ölü vejetasyon alandan
uzaklaştırılmalı ya da diskaro ile toprağa karıştırılmalıdır.
Toprak üzerindeki yabancı otlar temizlendikten sonra, toprak analizi sonucuna göre gerek duyulursa kireç ve
PK gübreleri toprağa atılır. Daha sonra gübrenin işleme tabakasına karışmasını sağlamak için toprak pulluk
ile işlenir. Toprağın karıştırılması durumunda mineral topraklarda kireç, fosfor ve potasyum toprak tanecikleri
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tarafından tutulur ve yıkanma sonucu bunların topraktan uzaklaşması engellenir. Organik topraklarda ise P ve
K oldukça fazla yıkanma kaybına uğramakta, kireç ise çok yavaş hareket etmektedir.
Pullukla işlenmiş olan toprakta dikim yapmadan önce diskaro ile sonbaharda ya da toprağın uygun olması
durumunda ilkbaharda dikim yastıkları oluşturulmaktadır. Makina kullanılarak yapılan diskarolamada toprak
sertleşmesini en aza indirmek için az şişirilmiş ikiz tekerlekli traktörler kullanılmalıdır. Dikim yastıklarında
suyun en fazla miktarda tutulabilmesi için dikim yastıklarının hazırlanmasına özen gösterilmelidir. Ayrıca
dikim yapılmadan önce toprak yüzeyinin düzeltilmesi önem taşımaktadır.
4.1.1. Yetişme Ortamına Göre Klonların Çaprazlanması
Toprak analizleri bize o yetişme ortamına en uygun olan türleri ve klonları göstermektedir. Yeni uygulama
alanı daha önceden benzer toprak tipi üzerinde kurulmuş klon yetişme ortamı deneme alanında boy büyümesi
bakımından en iyi gelişimi gösteren klonlar arasından seçilmelidir. Klonların değişik genetik özelliklerinin
korunması için programın genetik kaynakları özenle değerlendirilir. Dikim programında iyi gelişme
göstermeyen birçok klon her yıl programdan çıkartılır, onların yerine çok iyi gelişme gösteren yeni klonlar
programa alınır. Tek bir klon ile ağaçlandırılmış en büyük alan miktarı ilgili yılda bölgenin tamamındaki
klonlar arasında sınırlı bir büyüklükte olabilmektedir. Ağaçlandırma sahaları her bir klon blokunun 4 hektara
kadar büyük olduğu monoklon blokları mozaiği şeklinde görülmektedir.
4.1.2.Çeliklerin Hazırlanması, Saklanması ve Dikimde Göreceği İşlemler
İsveç’te enerji ormancılığı çalışmaları çoğunlukla söğüt türleri kullanılarak yapılmaktadır.Söğüt enerji ormancılığı
söğüt gövde çelikleri kullanılarak yapılmaktadır. Çelikler ekim-nisan arasında doğal dinlenme durumundaki
gövde sürgünlerinden yapılabilmektedir. Sürgünler alt taraftan kesilerek 20-25 cm boyunda ve minimum çap 8
mm (8-25 mm) olacak şekilde çelikler yapılmaktadır. Çelikler yığılabilir özellikte olan mukavva ya da odundan
yapılmış sandıklara, sandık altları su sızmasını engellemek için naylon ile kaplanarak paketlenmelidir. Çelikler
kutuya tomurcuklu olarak ve dik pozisyonda yerleştirilmelidir. Çelikler – 40C’de saklanmalıdır. Çeliklerin
kurumasını önlemek için sıcaklığın sabit tutulması gerekmektedir. Çok düşük sıcaklıklar çeliklerin köklenme
yeteneğini azaltırken, yüksek sıcaklıklar çeliklerin büyümesini (dikim zamanından önce uyanmasını) teşvik
etmektedir. Soğuk ortamda saklamak yerine, düşük sıcaklığın sağlanması durumunda toprak içinde galeriler
açılarak bu galerilerde sandıklar içinde çelikler saklanabilmektedir.
Çeliklerin dikimi toprağın buzlarının eridiği zaman yapılabilmektedir. Çelikler dikimden 4 gün önce soğuk
ortamdan alınmalıdır. Çeliklerin yoğun güneş ışınlarına ve sıcaklığa karşı korunmaları sağlanmalıdır. Çelik
bulunan kutular eğer mümkünse akan suya bırakılarak suya doyması sağlanmalıdır. Fakat çeliklerin tamamen
suya batmasına engel olunmalıdır. Bunun için katranlı muşamba vagon içine kaplanarak ve bu vagon yeterince
derinlikte su ile doldurulur. Çelikler kasalarla birlikte bu vagon içerisine yerleştirilip ıslatılmalı ve böylece
büyümenin başlaması sağlanmalıdır. Eğer çelikler fazla miktarda ve ıslatma olanağı bulunmuyorsa soğuk
ortamdan çıkarılan çelikler suyunu kaybetmemesi için hemen dikilmelidir. Dikim toprağın yüksek oranda
nemli olduğu zaman yapılmalıdır. Çelikler dikim alanında örtü ile kapatılarak güneş radyasyonu ve rüzgarın
kurutucu etkilerinden korunmalıdır. İlk büyüme için çelik içinde bulunan besin maddeleri kullanılmaktadır.
Çelik gövdesindeki kök embriyoları büyümeye başlamak için hazır durumda bulunmaktadır. Kökler dikimden
1-2 hafta sonra gövdeden çıkmaktadır.
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Dikim materyali olarak 25 cm uzunluğundaki köksüz söğüt çelikleri kullanılmaktadır. Dikim işlemi iş yoğunluğu
fazla olan bir işlem olduğundan zamanın iyi ayarlanarak dikimin zamanında yetiştirilmesi sağlanmalıdır. Bu
nedenle dikim zamanı dikkatli bir şekilde belirlenmelidir. Dikim ilkbaharda mümkün olduğu kadar erken, iyi
hazırlanmış dikim yastıkları üzerinde uzun birbirine paralel sıralar şeklinde yapılır. Dikim genellikle toprakta
donun çözülmesinden sonra Nisan ayı başlarında yapılmaktadır. Dikim sıklığı söğüt için yaklaşık olarak 20.000
çelik/ha olmalıdır.
Dikim çift sıralı ya da tek sıralı olarak yapılabilmektedir. Eğer dikim yöntemine uygun yapılmış ve bakımı
sağlanmışsa başarılı dikimlerde ortalama olarak % 85’lik yaşama yüzdesi ve birinci yıl ortalama olarak 1,25 m
boy büyümesi olmaktadır. Çeliklerin alana dikilmesi elle ya da makina ile yapılabilmektedir. Elle dikim zor
ve çok zaman alıcı olup 1 kişi 1 ha alana 20.000 çeliği 7 günde dikebilmektedir. Makinalı dikimde ise 2, 4, 6
sıra dikim yapabilen makinalar kullanılmaktadır. Arazinin eğimine göre kullanılan makinanın büyüklüğü de
değişmektedir. 6 sıra dikim yapabilen makina ile 8 saatte 1,5 – 2 ha alanda çelikler dikilebilmektedir. Çeliklerin
dikiminden sonra gelişme göstermeyen çeliklerin yan tarafına soğuk hava deposundan alınan ve suda 3 gün
bekletilen yeni çelikler elle dikilmelidir.
Çeliklerin dikildiği yılda bir dizi işlem yapılmaktadır. Kimyasal olarak diri örtü ile mücadele kapsamında,
çeliklerin dikildiği yılda başta diri örtü ile savaşım gerekmektedir. Diri örtü için minimum standartlar; birinci
yıl yarışımın % 90 kontrolü, ikinci yıl % 80 kontrolü ve üçüncü yıl % 70 kontrolü şeklindedir. Dikim yılında
oluşan diri örtünün yeni oluşan sürgünlerin gelişimini etkilememesi için diri örtü ile daha yoğun mücadele
yapılmalıdır. Herbisit uygulaması için en uygun zaman dikimden sonraki günlerin erken sabah saatleridir.
Terbuthylaxine (Gardoprim) bu konuda önerilmektedir. % 4 oranında organik madde içeren mineral toprağa 2
lt Gardoprim 200 lt su ile karıştırılarak uygulanmalıdır. Toprağın organik madde içeriği arttıkça, herbisit daha
fazla tutulacağından doz artırılmalıdır. % 20’den fazla organik madde içeren topraklarda bu herbisit güvenilir
olmamaktadır. Yaprakta aktif olan Vegoran söğüt sürgünleri 5 cm boya ulaşmadan önce kullanılabilmektedir.
Mekanik olarak diri örtü kontrolü ile kimyasal mücadelenin iyi sonuç vermediği durumlarda mekanik mücadele
yapılması gerekmektedir. Mekanik işlemler taşlı alanlarda rotavatör veya sıra aralarını işleyen kültivatör ile
yapılmaktadır. Mekanik savaşımın otlar köklerini kuvvetli şekilde geliştirmeden önce erken yapılması önemlidir.
Bu nedenle herbisitle yapılan savaşımın etkisiz olduğu görüldüğünde hemen mekanik mücadeleye başlanılmalıdır.
Genellikle ilk savaşımın yeterli olmadığı durumlarda aynı vejetasyon mevsimi içinde ikinci uygulamanın
yapılması gerekmektedir. Diri örtü ile savaşım toprağın üstünü plastik levhalarla örterek te yapılabilmektedir. Bu
özellikle alanın küçük olması durumunda kullanılabilecek bir yöntemdir. Çelikler dikildikten sonra alana yonca
ekilebilir ve bu işlem değişik sonuçlar vermektedir. Yonca toprak yüzeyini kaplamakta ve otların gelişmesini
engellemektedir. Ancak yoncalar söğüt sürgünlerinin kullanacağı besin maddesi ve su miktarını da kendileri
kullanarak azaltmaktadır.
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4.1.3.Gübreleme
Gübreleme kapsamında, yabancı otlar kontrol altına alındıktan sonra alanda gübreleme yapılmalıdır. Gübreleme
temmuz ayının 1. ve 3. haftası arasında yapılmalıdır. Dikim yılında toprak koşulları iyi olsa bile sonraki yıllara
göre yavaş bir büyüme olmaktadır. Dikim yılında azotlu gübrelerle söğüt ve kavak enerji plantasyonlarına bir
kez uygulamanın yapılması yeterli olmaktadır. Çünkü dikim yılında çelikler depo ettikleri besin kaynaklarını
kullanmakta olup kökleri gelişmemiştir. Bu nedenle gerçek büyüme ancak bir sonraki vejetasyon döneminde
görülebilmektedir. Mineral topraklarda küçük dozlarda azot gübrelemesi yeterli olurken bu oran humuslu
topraklarda yararlı olmamaktadır. Hektara 60 kg’dan fazla azot söğüt ve toprak organizmaları tarafından
kullanılmamakta ve gübre boşa gitmektedir. Dikimden önce iyi toprak işlemesi yapılması durumunda toprakta
yeterli P ve K zaten bulunmakta olup bunların gübre olarak verilmesi gereksizdir. Dikim yılında 30-60 kg/ha
azot gübrelemesi yararlı etki yapmaktadır.
İlkbaharda toprak traktörü taşıyabilir duruma gelir gelmez ilk gübreleme yapılmaktadır. NPK gübreleri bu
konuda kullanılan gübrelerin başında gelmektedir. Bu gübre 60 kg N, 30 kg P ve 80 kg K olacak şekilde standart
dozda kullanılmaktadır. İkinci gübre uygulamasında sadece 20-60 kg/N/ha dozda gübre temmuz ayında toprağa
atılmaktadır. İlk yıllardan sonraki üretim yıllarında da gübreleme önemini korumaktadır. İlk uygulamada 2080 kg/N/ha azotlu gübre mineral topraklarda kullanılmalıdır. P, K gübreleri ilkbaharda önceki yıllarda olduğu
gibi uygulanmalıdır. Örneğin, alana 30 kg/P/ha ve 80 kg/K/ha gübre verilebilmektedir. Plantasyon içine traktör
ile girilip gübreleme yapılamayacak kadar boylandığında yüksek ve üstten gübreleme yapılmasını sağlayan
donanımlar kullanılmaktadır. Geniş plantasyonlarda ise uçakla gübreleme yapılabilmektedir.
4.1.4.Enerji Ormanı Plantasyonlarında Hasat
Söğüt sürgünleri 3-5 yıl sonra hasat edilebilmektedir. Bu süre sonunda plantasyon 5-7 m boya ve 3-5 cm
göğüs yüksekliği çapına ulaşmaktadır. Rotasyon süresi uygulanan toprak işleme yoğunluğuna ve kullanılan
bitki materyaline göre değişiklik göstermektedir. Uzun rotasyon süresinde, kısa rotasyona göre daha iyi odun
kalitesine sahip ve daha kalın sürgünler elde edilmektedir. Optimal rotasyon süresi üretim oranına göre
değişmektedir. 3-5 yıl en ekonomik rotasyon süresi olarak belirlenmiştir. Her zaman yeni kurulmuş genç kuşak
yavaş büyüyen yaşlı kuşağa göre daha ekonomik üretim sağlamaktadır. Üretim azalmadan 20 yıl süresince
hasat yapılabilmekte, sonra plantasyonun yenilenmesi gerekmektedir. Hasat kışın yaprak dökümünden sonra
aralık-mart aylarında yapılmaktadır. İsveç Enerji Ormancılığı Projesinde küçük ve orta büyüklükteki alanların
hasatında kullanılmak için çeşitli hasat makinaları geliştirilmiştir. Makina hasat edilecek alanın dışında bir sıra
boyunca kestiği gövdeleri, ya sürücünün arkasında yer alan bölmede demetleyerek yol kenarında bırakmakta
ya da kestikleri materyali yongalama noktasına taşımaktadır. En gelişmiş hasat makinaları (keser-yongalar)
ise kestiği gövdeleri aynı zamanda yongalayarak makina yanında hareket eden kamyona boşaltmaktadır.
Yongalar ısı tesisine taşınır. Isı tesislerinde yakılarak ya elektrik enerjisine dönüştürülür ya da su tanklarındaki
su ısıtılarak çevredeki yerleşim birimlerinin kalorifer sistemlerine gönderilerek merkezi ısınma sağlanır. İsveç
enerji gereksinimin % 20’sini biyoenerji üretimi ile sağlamaktadır.
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5. SONUÇ VE ÖNERILER
Petrol, doğal gaz ve kömür ithalatı nedeniyle enerjide % 80 oranında dışa bağımlı olan Türkiye’nin dünyada örnek
gösterilen İsveç Enerji Ormancılığı modelini hızla gerçekleştirmesi, en kısa zamanda Enerji Ormancılığı Araştırma
Merkezleri kurarak, yapraklı ağaç türlerimizle ilgili genetik araştırmalarla Modern Türk Enerji Ormancılığı Projesi’ni
uygulaması gerekmektedir. Orman Genel Müdürlüğü’nün Türkiye’nin enerji ormancılığına uygun 4 milyon
ha orman alanında, boş bırakılan 3 milyon ha tarım alanlarında ve 100.000 km uzunluğundaki ırmak ve dere
kenarlarında modern enerji ormanlarının kurulmasına öncülük ederek her yıl milyonlarca ton ek odun üretiminin
sağlanmasına katkıda bulunmalıdır. Türkiye’de sayıları hızla artan biyokütle santralleri ve odun peleti tesislerinin
hammadde gereksinimlerinin sağlanması ve biyoenerji üretiminin artırılması; enerjide dışa bağımlılığımızın
azaltılması, biyoenerji sektörü ile istihdamın sağlanması, toprak erozyonunun azaltılması; ekonomik, siyasi ve çevresel
zorunluluk arz etmektedir. Türk ormancılığı çağdaş modern enerji ormancılığına geçiş ile biyoenerji üretiminde öncü
ülkeler arasında yer alabilecektir. Bu durum Türk ormancıları için gurur kaynağı olacaktır.
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ÖZET
Meşe cinsinin Türkiye’de 18 türü doğal yayılış göstermektedir. Ayrıca Meşe ormanları 5.886.195 ha’lık bir
alan ile Türkiye ormanlarının yaklaşık %26’sını oluşturmaktadır. Meşe ormanlarının kapladığı alan diğer
ağaç türlerinin kapladığı alanla kıyasladığında; yaklaşık olarak ladin ormanlarının 18, sedir ormanlarının 12,
göknar ormanlarının 10, ardıç ormanlarının 6, kayın ormanlarının 3 katı kadar bir alanı kapladığı, tüm çam
ormanlarının ise yaklaşık 1/2’sine denk düştüğü görülmektedir. Meşe türlerinin çoğu odunları bakımından önem
arz etmelerinin yanında özellikle palamut ve yapraklarının hayvanlar açısından taşıdığı besin değeri ve baskılara
karşısında sürgün verme özelliğine bağlı olarak sahayı kolay kolay terk etmemesi sebebiyle de çevresel etkenlik
anlamında diğer pek çok ağaç türüne göre ön planda yer almaktadır. Ülkemiz ormanlarında önemli bir alana
sahip olan ve türlerinin doğal yayışı alanlarının ekolojik özellikleri bakımından farklılık gösteren meşe cinsi
maalesef orman amenajman planlarında genel olarak tür ayırımına gidilmeksizin cins bazında gösterilmektedir.
Bu durum günümüzde benimsenen ekosistem tabanlı amenajman planı yaklaşımı ile bağdaşmamaktadır.
Bu çalışmada Eğirdir Gölü Havzası ve çevresinde yaygın olarak bulunan ve orman kuran saçlı meşe (Quercus
cerris), mazı meşesi (Quercus infectoria), Makedonya meşesi (Quercus trojana), Anadolu palamut meşesi (Quercus
ithaburensis), kasnak meşesi (Quercus vulcanica) türlerinin doğal yayılış alanlarının ekolojik özellikleri hakkında
bilgi verilerek, türlerin gerek dağıldıkları alanlar gerekse ekolojik istekler bakımından birbirlerinden oldukça
farklı olduğu ortaya konulmuştur.
Bu çalışma sonuçları göstermektedir ki amenajman planlarında meşe ormanlarının tür bazında ayırımı ekosistem
tabanlı bir yaklaşım için gereklilik arz etmektedir. Bu durumda mevcut meşe ormanlarına yapılacak silvikültürel
müdahalelerde ve yeni tesis edilecek olan ormanlarda meşe türlerinin hangi sahalarda kullanılabileceğini
belirlemede daha isabetli kararlar alınabilecektir.

Anahtar Sözcükler: Amenajman planı, meşe ormanları, sınıflandırma.
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1. GİRİŞ
Meşe cinsinin Türkiye’de 18 türü doğal yayılış göstermektedir. Ayrıca meşe ormanları 5.886.195 ha’lık bir
alan ile Türkiye ormanlarının yaklaşık %26’sını oluşturmaktadır. Meşe ormanlarının kapladığı alan diğer
ağaç türlerinin kapladığı alanla kıyasladığında; yaklaşık olarak ladin ormanlarının 18, sedir ormanlarının 12,
göknar ormanlarının 10, ardıç ormanlarının 6, kayın ormanlarının 3 katı kadar bir alanı kapladığı, tüm çam
ormanlarının ise yaklaşık 1/2’sine denk düştüğü görülmektedir (Anonim, 2015).
Amenajman planları verilerine göre; Isparta Orman Bölge Müdürlüğü sahalarında meşe ormanlarının kapladığı
toplan alan 174782 ha olup bunun 716967 ha’lık Bölge Müdürlüğü toplam ormanlık alanlar içerisindeki oranı
% 24’tür. Isparta Orman Bölge Müdürlüğü’nde yayılış gösteren meşe ormanlarının meşcere yapılarına göre
dağılımları aşağıdaki tabloda ayrıntıları ile gösterilmiştir (Tablo 1).
Tablo 1. Isparta Orman
Bölge Müdürlüğü Meşe
Ormanlarının Meşcere Yapısı
Dağılımı

Meşe Ormanlarının Meşcere Yapısı
Produktif Saf Meşe Korusu

Produktif Karışık Meşe Korusu
Bozuk Saf Meşe Korusu

Sahası (ha)
2176
9329
3634

Bozuk Karışık Meşe Korusu

19883

Bozuk Meşe Baltalık

41468

Produktif Meşe Baltalık

Bozuk Karışık Baltalık (Amenajman planlarındaki Kermes
Meşesi ağırlıkta olmak üzere, baskı altında kalmaları sebebiyle
boyları kısalmış farklı meşe türlerini de içeren makilik sahalardır.)
Bozuk Kızılçam – Bozuk Meşe Baltalık
Bozuk Karaçam – Bozuk Meşe Baltalık

Meşe Türlerinin Yayılış Gösterdiği Toplam Alan

1000

90714
4605
1973

174782

Meşe ormanları yukarıda da açıklandığı gibi oldukça geniş alanlar da yayılış göstermektedir. Bununla birlikte
Ülkemizde doğal olarak yayılış gösteren meşe türlerinin pek çoğu için, doğal yayılış alanlarının yetişme ortamı
özellikleri ve türlerin ekolojik istekleri ile ilgili yeterli bilgi bulunmamaktadır.
Meşe türleri ağaçlandırma çalışmalarında, kızılçam (Pinus brutia), karaçam (Pinus nigra),Toros sediri (Cedrus libani)
gibi ağaç türlerine göre kullanımı oldukça azdır. Bu durumun en önemli sebeplerinden biri de, meşe türlerinin
doğal yayılış alanlarının yetişme ortamlarının özelliklerinin tam olarak bilinmeyişindendir. Meşe türlerinin doğal
yayılış alanlarının yetişme ortamlarının özelliklerini belirlemeye ilişkin yapılacak bilimsel çalışmalar sayesinde
meşe türlerinin, ne tip özelliklere sahip alanların ağaçlandırmasında kullanılabileceğine dair önemli bazı bilgilere
ulaşılabilecektir. Bu bilgiler ise yapılacak olan pek çok ağaçlandırma ve rehabilitasyon çalışmasında, yetişme ortamı
özelliklerine uygun türlerin kullanılması açısından faydalanılabilecektir.
Ağaçlandırmalarda uygun tür kullanımına bağlı olarak başarısızlık azalacak, böylelikle ormanların karbon
depolama oranı artacak ve küresel ölçekte çevresel bir katkı da sağlanabilecektir. Başarılı ağaçlandırma
çalışmalarına bağlı olarak çıplak sahalar kısa zamanda orman örtüsü ile kaplanabilecek ve bunların sonucunda,
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eğimin genel olarak oldukça fazla olduğu bölgede erozyon ve çölleşme azalacak, böylelikle bölgede bulunan
irili ufaklı göllerin ekosistemleri de erozyon kaynaklı olumsuzluklardan korunabilecektir. Yetişme ortamı
özelliklerine uygunluğu sebebi ile, yeni tesis edilen ormanlar daha sağlıklı olabilecek, buna bağlı olarak
böcek, mantar vb. gibi hastalık etmenlerinin zararı en az seviyelere inebilecektir. Arazinin rasyonel kullanımı
sağlanabilecek, ayrıca odun üretimi daha da artabilecektir. Meşe yaprak ve palamutlarının pek çok hayvan
türü için besin oluşturma özelliğine bağlı olarak biyolojik çeşitlilik daha da artabilecektir. Meşe türlerinin,
ağaçlandırma çalışmalarında yaygın olarak kullanılan bir çok çam türüne göre yanma risklerinin az olmasına
bağlı olarak, orman yangınlarının çıkma ve yayılma riski mevcut durumdan daha da aşağılara çekebilecektir.
Bölgedeki karasal ve sucul ekosistemlerin iyileşmesi ve korunmasına bağlı olarak bölgede balıkçılık, kara avcılığı,
tarım, hayvancılık ve turizm sektörleri olumlu yönde etkilenebilecektir.
Bu çalışma ile Eğirdir Gölü Havzası ve çevresinde yaygın olarak bulunan ve orman kuran saçlı meşe (Quercus
cerris), mazı meşesi (Quercus infectoria), Makedonya meşesi (Quercus trojana), Anadolu palamut meşesi (Quercus
ithaburensis), kasnak meşesi (Quercus vulcanica) doğal yayılış alanları ve bu sahaların yetişme ortamı özellikleri
hakkında bazı bilgiler verilmiştir.

2. MATERYAL VE YÖNTEM
2.1. Coğrafi Konum ve Yeryüzü Şekli Özellikleri
Eğirdir Gölü, Türkiye’nin ikinci büyük tatlı su gölüdür. Eğirdir İlçesi’nin kuzeyinde, kuzey-güney doğrultusunda
uzanan göl tektonik menşeli bir göldür. Denizden yüksekliği 918 m olan Eğirdir Gölü, 37° 48’ - 38° 26’ kuzey
enlemleri ile 30° 18’ - 31° 22’ doğu boylamları arasında bulunmaktadır. Eğirdir Gölü’nün derinliği yıllara ve
mevsimlere göre değişmekle beraber ortalama 7 ile 15 m arasında değişmektedir (Anonim, 1999; Tokgözlü 1996).
Gölün yüzeyinin azami olarak, denizden yüksekliği 918,84 m, yüzey alanı ise 479 km2’dir. Gölün su toplama
alanının yüzölçümü 3321 km2, yani göl yüzeyinin yaklaşık olarak yedi katıdır (Gersar, 1995).
Araştırma alanı Eğirdir Gölü’nün su toplama havzası ile sınırlı kalmamaktadır. Konumu itibarı ile göl üzerinden
esen nemli rüzgârların iklim özelliklerini, dolaylı olarak vejetasyon tipini etkilediği araziyi de kapsamakta olup,
30° 20’ 00’’ - 31° 24’ 52’’ doğu boylamları ile 37° 39’ 17’’ - 38° 30’ 30’’ kuzey enlemleri arasında yer almaktadır.
Havza güneydeki arazi haricinde Eğirdir Gölü merkezli, çanak şeklinde, içbükey bir topoğrafyaya sahiptir.
Araştırma alanındaki başlıca ovalar Gelendost, Senirkent ve Hoyran ile Kovada Kanalı çevresindeki Eğirdir
Ovası’dır. Davras Dağı (2635 m), Kaymaz Dağı(2214 m), Sinap Dağı(2339 m), Gelincik Dağı (2799 m),
Karakuş Dağlarında Uyumaz Tepe (1846 m) ve Babageçidi Tepe (1992 m), Sultan Dağları’nda Toprak Tepe
(2531 m), Sarıoğlan Tepe (2266 m), Gelendost’un kuzeybatısındaki Kirişli Dağı (1894 m), Anamaslar’daki
Göztaş Tepe (2025 m), Diştaş Tepe (2023 m), Büyüksivri Tepe (2032 m), Yandağ (2116 m), Kocasivri Tepe
(2097 m) ve Cancalar Tepe (2398 m), Dedegül Dağı (2992 m), araştırma alanındaki başlıca dağ ve tepelerdir.
Çalışma alanındaki başlıca akarsular kuzeyde Senirkent Ovası’ndaki Pupa Çayı, Hoyran Ovası’ndaki Değirmen
Çayı ve Gelendost Ovası’ndaki Akçay’dır. Bu üç akarsu da göle dökülmektedir. Güneyde ise Anamaslardan
kaynaklanan ve Köprüçayı’na karışarak Akdenize dökülen Aksu Çayı yer almaktadır.
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2.2. İklim Özellikleri
Eğirdir Gölü Havzası’nın iklimi, Akdeniz iklimi ile İç Anadolu karasal iklimi arasında bir geçiş teşkil etmektedir
(Kantarcı, 1982; Utku, 1990; Tokgözlü, 1996; Kantarcı, 1999; Anonim, 1999). Arazinin jeomorfolojik yapısı
havzanın farklı kesimlerinde, özelliklede gölün kuzey ve güneyinde iklim farklılığının en önemli sebebidir.
Yıllık ortalama yağış miktarı Yalvaç ve çevresinde 433,2 – 564,8 mm arasında değişmektedir. Sultan Dağları
ile Karakuş Dağları’nın kesiştiği yerde, bulunan Yarıkkaya’da ise, yıllık yağış 719,9 mm’dir. Havza içerisinde en
az yağış Gençali’de yılda ortalama 363,6 mm olarak tespit edilmiştir. Yılık yağışın en fazla olduğu yöre Eğirdir
ve çevresidir. Yıllık ortalama yağış Eğirdir’de 722,9 mm, Kovada’da 1381,5 mm olarak ölçülmüştür (Anonim,
1974; Anonim, 1981; Utku, 1990).
Havza’da Thornthwaite yöntemine göre 9 farklı iklim tipi belirlenmiştir. Yağış etkenliği indisi değerlerine göre
istasyonlara ait iklim tipleri, en kuraktan en nemliye doğru yukarıdan aşağıya tabloda gösterilmiştir (Tablo 2).
Tablo 2.
Thornthwaite
Yöntemine Göre
İklim Tipleri

İstasyon Adı

Yağış
etkenliği İklim tipi
indisi (Im)

Gençali

-26,53 D B1’ d b3’

Bahtiyar

-13,50

Bağkonak

-8,66

Kumdanlı
Yalvaç
Barla

-8,94 C1 B1’ s b3’
-3,82
-1,41

Gelendost

3,75

Uluborlu

19,41

Yarıkkaya

33,90

Sücüllü
Eğirdir

Senirkent

E. Regüratörü
Aksu

Kovada

C1 B1’ s2 b3’

4,72 C2 B1’ s b3’

Açıklama
Yarı kurak, mezotermal, su fazlası yok veya pek
az, deniz iklimi etkisine yakın iklim tipi
Yarı nemli –yarı kurak, mezotermal, kışın orta
derecede su fazlası olan, deniz iklimi etkisine
yakın iklim tipi
Yarı nemli – yarı kurak, mezotermal, kışın çok
kuvvetli su fazlası olan, deniz iklimi etkisine
yakın iklim tipi
Yarı nemli, mezotermal, yazın çok kuvvetli su
açığı olan, deniz iklimi etkisine yakın iklim tipi

20,93 B1 B2’ s2 b3’
36,00

B1 B1’ s2 b3’

47,92 B2 B2’ s2 b3’
48,40 B2 B1’ s2 b3’
106,98 A B2’ s2 b3’

Nemli, mezotermal, yazın çok kuvvetli su açığı
olan, deniz iklimi etkisine yakın iklim tipi
Çok nemli, mezotermal, yazın çok kuvvetli su
açığı olan, deniz iklimi etkisine yakın iklim tipi

2.3. Jeolojik Yapı
Eğirdir Gölü Havzası’nın batısında genel olarak neritik kireçtaşları, ağırlıklı olarak Kapıdağ’ın Senirkent
ve Uluborlu arasındaki arazide pelajik kireçtaşları, Boyalı Çiftliği yukarısında dolomitik kireçtaşları, Kıroğ,
Gelincik Dağı ile Kapıdağ’ın kuzey alt yamaçlarında yamaç molozları yaygın olarak bulunmaktadır. Barla ve
Boyalı çevrelerindeki alt yükseltilerde göl tortulları yayılış göstermektedir. Kuştaşı Tepe’nin kuzeyindeki Harpışla
Mevkii’nden başlayarak Barla altlarına kadar uzanan kısımda ve Senirkent Ovası’nda ise, taban arazide 4. zaman
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tortulları (alüvyonlar) yer almaktadır (Pamir ve
Erentöz, 1975; Şenel, 1997-a).

Şekil 1. Kesit Hatları ve Numaraları

Havza’nın kuzeyindeki Karakuş Dağları’nda neritik
kireçtaşları yaygın olup yer yer kolay parçalanabilen
kireçtaşları da bulunmaktadır. Sultan Dağları
tarafındaki kuzeydoğu kesiminde ise kumtaşları,
kiltaşları ve şistler yaygın olarak bulunmaktadır.
Havzanın kuzeydoğusundaki Sultan Dağları genel
olarak killi şist serilerinden ibaret olup aralarında
gri, açık kahverengi kumtaşları da bulunur. Yaygın
olmamakla birlikte Çarıksaray’dan Sücüllü’ye kadar
olan kesimde alt yamaçta dar bir kuşak halinde,
Sücüllü’den sonra ise kuzeybatıya doğru geniş
alanda neritik kireçtaşları yayılış göstermektedir
(Pamir ve Erentöz, 1975).
Havza’nın doğusunda yer alan Anamas Dağları’nda
yaygın olarak neritik kireçtaşları bulunmaktadır.
Anamaslar’ın kuzeyinde Balcı ve Yenicekale
çevresinden kuzeyde Madenli ve Çetinceye kadar
olan sahada kavkılı kireçtaşları, marnlar ve gevşek
yapılı kireçtaşları yaygındır. Namazgâh Tepe’nin
güneybatısındaki sahalarda kumlu kireçtaşları
yayılış göstermektedir (Pamir ve Erentöz, 1975;
Şenel, 1997-b).
Gölün doğusunda yer alan Yeşilköy’den başlayarak
güneydoğu istikametinde Sarıidris, Aksu, Eldere
daha sonra batı istikametinde Aksak, Dulup Dağı’nı
hattın dışında bırakarak Balkırı, Bademli ve oradan

da kuzeye doğru Beydere’de son bulan hat ile Göl arasında kalan arazide neritik kireçtaşları yine bulunmakla
birlikte, kumtaşları, kiltaşları, kavkılı kireçtaşları, şeyller, radyolorit ve çörtler geniş alanda yayılmaktadır. Sözü
edilen hattın içerisindeki Aksak, Baklan, Çaldere Yurdu’nun güney kesimlerindeki arazide tüm alanda ofiyolit
karmaşıklar yayılmaktadır. Hattın dışında kalan Davras Dağı’nın doğusu ile Dulup Dağı kütlesinde geniş
alanlarda neritik kireçtaşları, Yuvalı çevresinde ise dolomitler yer almaktadır (Şenel, 1997-b).

2.4. Yöntem
Bu çalışma İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde gerçekleştirilen “Eğirdir Gölü Havzası’nın
Yetişme Ortamı Özellikleri ve Sınıflandırılması” isimli doktora tezi verileri kullanılarak hazırlanmıştır. Bu bildiride
tez kapsamında Eğirdir Gölü’nden dağların üst yükseltilerindeki orman sınırına doğru uzanan 17 kesit üzerinde,
genel olarak 100 m’de bir 400 m2 büyüklüğünde toplamda 350 adet alınan örnek alandan, meşe türlerinin doğal
yayılışı tespit edilen 84 adeti değerlendirilmiştir (Şekil 1). Bu çalışmada çoğunlukla maki içerisinde çalı formunda
yer alan kermes meşesi (Quercus coccifera) değerlendirmeye katılmamıştır.
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3. BULGULAR
Yapılan değerlendirmeler sonucunda göl seviyesinden (918 m) orman sınırı olan 2100 m’ye kadar alınan 350
örnek alanda 84 tanesinde herhangi bir meşe türünün yayılış gösterdiği tespit edilmiştir. Arazide alınan 17 kesit
üzerinde meşe türlerinin mevcudiyeti aşağıda kesitler nazarında belirtilmiştir.

3.1. Kesit I

Bu kesitte sadece 1 noktada 1400 m’de batı bakıda birikinti konisi üzerinde Makedonya meşesinin yayılış
gösterdiği tespit edilmiştir.

3.2. Kesit II

Bu kesitteki örnek alanlarda herhangi bir meşe türünün yayılış gösterdiği tespit edilememiştir.

3.3. Kesit III

Bu kesitteki örnek alanlarda bir önceki kesitte olduğu gibi herhangi bir meşe türünün yayılış gösterdiği tespit
edilememiştir.

3.4. Kesit IV

Bu kesitte kesit I’de olduğu gibi sadece 1 noktada 1050 m’de kuzeydoğu bakıda gölsel çökelleri üzerinde
Makedonya meşesinin yayılış gösterdiği tespit edilmiştir.

3.5. Kesit V

Bu kesitte 2 noktada 1100 ve 1200 m yükseltilerdeki örnek alanlarda kireçtaşı anakayası üzerinde kuzey ve
kuzeydoğu bakılarda Makedonya meşesinin yayılış gösterdiği tespit edilmiştir. Bu örnek alanlardan 1100
m’dekinde mazı meşesi de yayılış göstermektedir.

3.6. Kesit VI

Bu kesitte sadece 950 m’de yer alan örnek alanda alüvyon üzerinde mazı meşesinin yayılış gösterdiği tespit
edilmiştir.

3.7. Kesit VII

Bu kesitte 1000-1600 m’ler arasında yer alan 6 örnek alanda palamut meşesinin yayılış gösterdiği tespit edilmiştir.
Anakayanın kireçtaşı olduğu bu örnek alanlarda bakı; güney, güneydoğu, güneybatı ve doğu olarak belirlenmiştir.
Yayılış gösterdiği tespit edilen diğer meşe türü Makedonya meşesi olup bu türün 1500 m’de doğu bakıdaki örnek
alanda palamut meşesi ile birlikte ve ayrıca 1600 m’de güneydoğu bakıda yayılışta bulunduğu belirlenmiştir.

3.8. Kesit VIII

Kirişli Dağı üzerinde doğu-batı istikametinde alınan bu kesitte herhangi bir meşe türünün yayılış gösterdiği
tespit edilememiştir.
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3.9. Kesit IX

Bu kesitte Akçaşar Kökez Tepe’nin kuzeydoğusundaki taban arazide yer alan 1170 m yükseltiye sahip örnek
alanda palamut, mazı, saçlı ve Makedonya meşelerinin dördününde birlikte yayılış gösterdiği tespit edilmiştir.
Bu kesitte palamut meşesi 1100-1300 m’ler arasındaki kireçtaşı anakayasına sahip kuzey ve kuzeydoğu bakılı
toplamda 3 örnek alanda tespit edilmiştir. Saçlı meşe kesitin Akçaşar Tokmacık kısmında kuzeydoğu bakılı
1170 ve 1400 m yükseltiye sahip kireçtaşı anakayalı 2 örnek alanında tespit edilirken, Sücüllü kısmında 14001750 m yükseltiler arasındaki güney, batı, güneybatı ve kuzeydoğu bakılı, kireçtaşı ve kumtaşı anakayalı 7 örnek
alanda tespit edilmiştir. Mazı meşesi ise Sücüllü kısmında 1400-1500 m yükseltiye sahip, güney bakılı kireçtaşı
anakayasına sahip örnek alanda tespit edilmiştir. Yine bu kısımda Makedonya meşesi 1500-1600 m yükseltiler
arasındaki güneybatı, batı ve kuzeydoğu bakılı kireçtaşı anakayasına sahip 3 örnek alanda tespit edilmiştir. Bu
3 örnek alandan batı bakılı 1600 m yükseltili ve kuzeydoğu bakılı 1500 m yükseltili 2’sinde saçlı meşe türü de
yayılış göstermektedir.

3.10. Kesit X

Bu kesitte 1100-1400 m’ler arasındaki kuzey ve kuzeybatı bakıya sahip 6 örnek alanda karmaşık ofiyolit ve
kireçtaşı anakayaları üzerinde mazı meşesi yayılışı tespit edilmiştir. Makedonya meşesinin de, mazı meşesinin
yayılış gösterdiği 1100 ve 1400 m yükseltiye sahip kuzey bakılı kavkılı kireçtaşı anakayalı iki örnek alanda bu
türle birlikte bulunduğu belirlenmiştir.

3.11. Kesit XI

Gelendost Yaka’dan Diştaş Tepe istikametinde alınan bu kesitte herhangi bir meşe türünün yayılış gösterdiği
tespit edilememiştir.

3.12. Kesit XII

Bu kesitte sadece mazı meşesinin 1100 ve 1250 m yükseltideki, güneybatı bakılı, kavkılı kireçtaşı ve çamurtaşı
anakayasına sahip 2 örnek alanda yayılış gösterdiği tespit edilmiştir.

3.13. Kesit XIII

Bu kesitte 1500 m yükseltili, batı bakılı, kireçtaşı anakayalı 1 örnek alanda mazı meşesinin yayılış gösterdiği
tespit edilmiştir.

3.14. Kesit XIV

Bu kesitte mazı meşesinin 1100-1600 m yükseltiler arasında kuzeybatı, batı ve doğu bakılı, kireçtaşı anakayasına
sahip 4 örnek alanda doğal yayılı gösterdiği belirlenmiştir. Saçlı meşe ise 1000-1600 m yükseltiler arasında
kuzeybatı, batı ve doğu bakılı, kireçtaşı, kiltaşı, kumtaşı, yamaç molozu anakaya/anamateryaline sahip 7 örnek
alanda tespit edilmiştir. Bu örnek alanların 3’ünde mazı meşesi ile birlikte tespit edilen tür, bu örnek alanın
1 tanesinde Makedonya meşesine de sahiptir. Makedonya meşesinin kesitte sadece bu örnek alanda tespit
edilmiştir. Her 3 meşe türünü de bulunduran bu örnek alanın yükseltisi 1500 m, bakısı batı, anakayası kireçtaşıdır.
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3.15. Kesit XV-I

Bu kesitte saçlı meşe 1200-1400 m’ler arasındaki, kuzey, güney, doğu, batı, güneybatı, güneydoğu, kuzeybatı
bakılı, kumtaşı, kiltaşı, çört, çötlü kireçtaşı anakayalı 9 örnek alanda tespit edilmiştir. Bu örnek alanların 12001300 m’ler arasındaki kuzeybatı, güneybatı ve doğu bakılı çört ve çörtlü kireçtaşı anakayalı 3’ünde mazı meşesi
de yayılış göstermektedir. Ayrıca mazı meşesi 1000 ve 1100 m yükseltiye sahip, kuzeybatı ve doğu bakılı,
kumtaşı ve kireçtaşı anakayalı 2 farklı örnek alanda da tespit edilmiştir. Mazı meşesinin yayılış gösterdiği örnek
alanlardan 1000 m yükseltiye sahip olanında Makedonya meşesi de yayılış göstermektedir.

3.16. Kesit XV-II

Bu kesitte saçlı meşe 1200-1430 m’ler arasındaki, kuzey, güney, doğu, batı, güneybatı, kuzeybatı bakılı, kumtaşı,
kiltaşı, kireçtaşı, şist, alüvyon anakaya/anamateryalli 10 örnek alanda tespit edilmiştir. Mazı meşesi ise kesitte
sadece 1250m yükseltili, batı bakılı, kiltaşı anakayalı 1 örnek alanda saçlı meşe ile birlikte tespit edilmiştir.

3.17. Kesit XVI-1

Bu kesitte saçlı meşe Boğaz Ova’nın doğusuna yer alan Yuvalı kısmında 1100-1300 m’ler arasındaki bloklu filiş
ve kireçtaşı anakayalı batı ve doğu bakılı 5 örnek alanda tespit edilmiştir. Bu 5 örnek alanın 1100 m yükseltili,
bloklu filiş anakayalı haricindeki diğer 4 tanesinde, mazı meşesi de saçlı meşeyle birlikte tespit edilmiştir. Mazı
meşesinin ayrıca, kesitin Boğaz Ova’nın batısındaki Davraz kısmında da 1200-1400 m’ler arasındaki doğu ve
güneydoğu bakılı, kireçtaşı anakayalı 3 örnek alanda yayılış gösterdiği tespit edilmiştir. Kesitin Davraz kısmında
tespit edilen diğer iki meşe türü kasnak meşesi ve Makedonya meşesidir. Kasnak meşesi 1400-1650 m’ler
arasında, kuzeydoğu ve doğu bakılı, kireçtaşı anakayalı 3 örnek alanda tespit edilmiştir. Makedonya meşesi ise
1200-1600 m’ler arasında, güeydoğu ve doğu bakılı, kireçtaşı anakayalı 5 örnek alanda tespit edilmiştir. Davraz
kısmında 1400 m’deki 1 örnek alanda kasnak, mazı ve Makedonya meşeleri birlikte yayılış gösterirken, 1200
ve 1300 m’deki örnek alanlarda Makedonya ve mazı, 1500 m’deki örnek alanda ise kasnak ve Makedonya meşe
türlerinin birlikte yayılış gösterdiği tespit edilmiştir.

3.18. Kesit XVI-II

Bu kesitte saçlı meşe 1400 ve 1700 m yükseltili, güneybatı ve batı bakılı, karmaşık ofiolit anakayalı iki örnek
alanda tespit edilmiştir. Makedonya meşesi ise kesitte Dulup Dağı’nda 1700 m yükseltili, doğu bakılı kireçtaşı
anakayalı 1 örnek alanda tespit edilen diğer meşe türünü oluşturmaktadır.

3.19. Kesit XVII

Bu kesitte kasnak ve Makedonya meşe türleri sadece Balkırı Köyü’nün üst kısmındaki Kara Tepe’nin zirvesinde
1680 m rakımlı kireçtaşı anakayalı örnek alanda Büyük sedir ağaçlarının kuytusunda tespit edilmiştir. Saçlı meşe
kesitte 1040-1300 m’ler arasında kavkılı kireçtaşı, kireçtaşı, kil çimentolu kumtaşı anakayalı, güney, kuzey ve
doğu bakılı 5 örnek alanda tespit edilmiştir. Mazı meşesi ise 3 örnek alanda tespit edilmiştir. Bu örnek alanların
yükseltisi 1100-1200 m’ler arasında değişmekte olup, bakısı güney, anakayası kil çimentolu kumtaşıdır. Bu 3
örnek alandan 1100 m yükseltiye sahip örnek alanda mazı meşesi ve saçlı meşe birlikte yayılış göstermektedir.
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4. TARTIŞMA VE SONUÇLAR
Saçlı meşe sert kireçtaşı üstünde özellikle toprağın yer yer derin olduğu yetişme ortamlarında da bulunmakla
birlikte, asıl yayılışını kumtaşı, kiltaşı gibi derin topraklar veren anakayalarla, şist ve çörtler üstünde, kuzey
rüzgârlarından korunaklı kuytu arazide yapmaktadır. Eğirdir Gölü’nün batısında yer alan I-II-III-IV-V-VI
numaralı kesitlerde saçlı meşenin hiç tespit edilememiş olması bu bölümlerin kuzey rüzgârlarına açık olması
ile ilgilidir. En üst yükseltideki yayılışını Sücüllü’deki Kasnakbaşı Tepe’de 1750 m’ye çıkarak göstermektedir.
Saçlı meşenin yayılış gösterdiği arazide toprak derinliğinin daha sığ olduğu yetişme ortamlarında ise mazı
meşesi saf meşcereler oluşturabilmektedir. Ayrıca toprak derinliği fazla olsa bile, sıcaklığın fazla olduğu vadi
içlerindeki kuytu güney bakılı alt yamaçlarda, saçlı meşe, mazı meşesi ile birlikte orman kurmaktadır. Toprak
derin bile olsa, iklimin daha sıcak ve kuru bir niteliğe dönüşmesi saçlı meşenin yerini mazı meşesinin almasına
sebep olmaktadır. Gelendost Bölümü’nde Kesit X’da mazı meşesinin yayılış gösterirken, saçlı meşenin hiç tespit
edilememiş olması bu durum için çarpıcı bir örnektir.
Yayılış gösterdiği anakayalar saçlı meşe ile aynı olan mazı meşesi yukarıda belirtildiği gibi saçlı meşenin
yayılış gösterdiği sahalarda sığ topraklar üstünde ya da daha sıcak olan vadi içlerindeki kuytu güney bakılı
alt yamaçlarda yayılış göstermektedir. Ayrıca bu tür saçlı meşenin yayılış gösteremeyeceği kadar sıcak ve kuru
olan yetişme ortamlarında derin topraklar üstünde de yayılış gösterebilmektedir. Bu tip sahalara örnek olarak
Geledost Bölümü’de Madenli’nin güneydoğusunda ki baltalık ormanı (Kesit X) verilebilir. Davraz Dağı’nın
Doğu Yamaçlarında yer alan Kesit XVI’da, Kara Tepe’nin güneyinde anakayanın sert kireçtaşı olduğu derin
topraklı dere tabanlarında mazı meşesinin yayılış göstermekle birlikte saçlı meşenin bulunmaması, bu yetişme
ortamlarının nemli iklim koşulları sebebiyle Makedonya meşesinin yayılışı için daha uygun olmasından
kaynaklanmıştır. Dere tabanlarında killi derin topraklar bulunmasına rağmen hava sıcaklığının yüksekliği mazı
meşesinin yayılış gösterebilmesini mümkün kılmıştır.
Palamut meşesi en yoğun yayılışını Havzada en kurak bölüm olan Karakuş Dağları’nın güneyinde yer alan kesit
VII’de yapmaktadır. Yalvaç çevresinde kesit IX’da sert kireçtaşı ve yumuşak kireçtaşı üstünde yayılış gösteren
bu tür Havzada yayılış gösteren meşe türleri içerisinde kurak yetişme ortamlarına en iyi uyum sağlamış türdür.
Havzadaki diğer meşe türlerine göre ekolojik uyumluluğu en düşük olan kasnak meşesi sadece Davraz
Dağı’nın Doğu Yamaçlarında Kara Tepe’nin güneyinde yer alan Kesit XVI’da tespit edilmiştir. Anakayanın
sert kireçtaşı olduğu ve Havzadaki en nemli iklime sahip olan bu yetişme ortamları Eğirdir Gölü üzerinden
gelen kuzey rüzgârlarının soğuk etkisinden, Kara Tepe kütlesi ile Kirazalanı Mevkii’ndeki Tepeler sayesinde
korunabilmektedir. Kasnak meşesi bu sahada ağırlıklı olarak yayılışını, Eyüpler yukarısında 1350-1500 m’ler
arasında ve Tepsili yukarısındaki Kavak Alanı Mevkii’nde ise 1600-1670 m’ler arasında yoğun olarak bulunan
kokurdanlık sahada yapmaktadır.
Makedonya meşesi Havzadaki tüm alt bölgelerde tespit edilmiş olmakla birlikte, en yoğun yayılışını Davraz
Dağı’nın Doğu Yamaçlarında Kara Tepe’nin güneyinde yer alan Kesit XVI’da yaparak bu sahalarda orman
kurmaktadır. Kasnak meşesinden farklı olarak kuzey rüzgârlarından korunaklı kuytu sahalar haricinde de
bulunabilen tür sıcaklığın yukarılara göre daha fazla, ikliminde daha kurak olduğu, kasnak meşesinin yayılış
gösteremediği alt yükseltilerde de yayılış göstermektedir. Saçlı meşenin yayılış gösterdiği sahalarda genel olarak
anakayanın sert kireçtaşı olduğu nemli bakılarda yayılış gösteren tür, sıcaklığın ve kuraklığın fazla olduğu kuytu
yetişme ortamlarından kaçmaktadır. Yukarıda yapılan açıklamaları özetlersek; Makedonya meşesi yetişme
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ortamı özellikleri bakımından anakayanın sert kireçtaşı olduğu nemli bakıları tercih eden kasnak meşesi ve
saçlı meşe gibi kuzey rüzgârlarından kaçmayan bir ağaç türüdür.
Yukarıda yapılan açıklamalardan anlaşılacağı üzere; Eğirdir Gölü Havzası’nda orman kuran ve yayılış gösteren
başlıca beş meşe türünün yetişme ortamı istekleri birbirinden oldukça farklı olduğu tespit edilmiştir. Mevcut
amenajman planlarında ise kasnak meşesi hariç diğerlerinin cins bazında ayrıma tutulduğu görülmektedir. Bu
çalışma sonuçları göstermektedir ki amenajman planlarında meşe ormanlarının tür bazında ayırımı ekosistem
tabanlı bir yaklaşım için gereklilik arz etmektedir. Bu durumda mevcut meşe ormanlarına yapılacak silvikültürel
müdahalelerde ve yeni tesis edilecek olan ormanlarda meşe türlerinin hangi sahalarda kullanılabileceğini
belirlemede daha isabetli kararlar alınabilecektir.
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ÖZET
Ormancılık mesleğinde, orman fakültelerinde 1 veya 2. Sınıflarda sadece yarım dönem ve 2-3 kredi ders ve çok
az uygulamalı olarak anlatılan “Genel Jeoloji” dersi bulunmaktadır. Genel olarak ormancılığımızda anakayaları
tanıma bilgisi biraz zayıftır. Meslekte ağaçlandırma, etüt proje, havza ıslahı, fidanlık gibi çalışma alanlarında
işin içine girdikçe bu konuda meslektaşlarımız yetersiz olduklarını sıkça hissetmektedirler.
Bu durum defalarca iştirak edilen Ağaçlandırma, Silvikültür, Etüt-Proje Teknikleri vb seminerlerde bizzat şahit
olunan bir konudur.
Ülkemiz komşu ülkelerimize ve çoğu Avrupa ülkelerine nazaran zengin bir Flora ve Faunaya sahiptir. Hiç
düşündünüz mü? Bu zengin Biyolojik tür çeşitliliğinin kaynağı nereden geliyor? Tabii ki bu flora ve faunaya
habitat oluşturan toprak ve onunda geldiği yer olan zengin Jeolojk (Anakaya) çeşitliliğinden kaynaklanmaktadır.
Tabii bu arada iklimin de etkisini unutmamak gerekir.
İşte bu nedenlerden dolayı başta meslektaşlarımıza ve çevre ile ilgilenen gönüllülere olmak üzere OGM-Kayaç
Bahçesi oluşturma fikri doğmuştur. Aynı zaman ve mekân kavramını birleştirerek eğitim ve araştırma amaçlı
kurulan botanik bahçeleri, hayvanat bahçeleri veya arboretumlar gibi bir bilimsel kaidelere uygun sergi alanı
düzenlenmesi gereklidir. Bu alan da OGM’nin katkıları ile Eskişehir Orman Fidanlığı bahçesi içinde yaklaşık
3 dönüm bir arazi içinde kurulması planlanmış ve sonrasında da emirlenmiştir (11.04.2016).
Bu projede amaç 28 orman Bölge Müdürlüğümüzden en az 2 adet olmak üzere toplamda 56 adet anakaya
örneği yaklaşık 1 m3 (1 ster) büyüklükte Eskişehir Orman Fidanlığı’nda altyapısı oluşturulacak parka gönderilip
(2017 yılı içinde), bilimsel esaslara göre (magmatik, tortul ve metamorfik) düzenlenecek parka tanıtıcı levhaları
(toprak ve yetişme ortamı yönünden) ile birlikte yerleştirilip, toplumun hizmetine açılacaktır. Böylece toplumun
anakayaları tanıma ve değer verme bilinci arttırılmasına katkı verilmiş olacaktır.

Anahtar Sözcükler: Kayaç Bahçesi, anakaya, jeloji, eğitim
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1. GIRIŞ
Kayaç Bahçesi’nin Gerekçesi ve Kuruluş Amacı: Ekolojik çeşitliliğin kaynaklarından bir de jeolojik yapıdır.
Toprağın oluşumunu anlamak için jeoloji bilmek gereklidir. Çünkü toprak bir ayrışma ürünüdür. Toprak
oluşumu kayaç bozunma sürecinin (2,5 cm/yüzyıl) tartışmasız en önemli sonucudur. Parçalanma sonucu
kayaçların yıkımı ve toprak oluşumu (pedolojik örtü) olayları insanlık için oldukça önemlidir.
Bu park sayesinde (oluşum sırasına göre düzenlenen) jeolojik bilgiler sadeleştirilerek tanıtıcı tabelalar vasıtası
ile açıklanacaktır. Bu sayede ülkemizin jeolojik yapısı (tarihçe) da bilinir ve tanınır hale gelecektir. Bu park,
ziyaretçilere ülkemizde yayılış gösteren jeolojik kayaçları büyük boyutlarda (1 m3) toplu bir şekilde zaman ve
mekânı bir araya getirip görsel olarak sunmayı hedeflemektedir.
Konuyla ilgili başta meslektaşlarımız (ağaçlandırma, etüt-proje, fidanlık vb) olmak üzere kayaç bahçesi ile
ilgili eğitim programları oluşturulabilir. Hangi anakayalar hangi tür toprakları (kumlu mu?, killi mi?) veriyor ?
Bu ayrışma (sertlik derecesi ne ?) kolay mı? zor mu oluyor? Makinalı toprak işlemeye uygun olup olmadıkları.
Ayrışan topraklarda hangi bitki besin elementleri içeriyor ve bu topraklar hangi ağaç türlerinin yetişme ortamına
uygun vb konularda uygulamada çalışan meslektaşlarımıza pratik bilgiler sağlayacaktır.
Bu fikirlerden yola çıkılarak 11.04.2016 tarihinde Orman Genel Müdür Yrd’sı Ali Fuat ÜNAL’a OGMKayaç Bahçesi Projesi sunulmuş, Proje Ağaçlandırma Dairesi Başkanlığı’nın da onayı ile Ağaçlandırma Etüt
ve Proje Şube Müdürlüğü’nün 19.04.2016-03.05.2016 ve 05.09.2016 tarihli yazıları ile Eskişehir’de kurulacak
olan Kayaç Bahçesi’ne tüm (28) OBM’lerine resmi yazı ile katkı sağlaması emirlenmiştir.
Doğal ve kültürel kaynakların korunmasını içeren bir coğrafik alanda nadir, estetik, bilimsel ve ekonomik
değer oluşturan jeolojik ve jeomorfolojik mirasın topluca bulunduğu doğal alanlara ise; Jeopark denilmektedir.
Bu kavram dünyada ilk kez Fransa’da 1991 yılında ortaya çıkmıştır (Tosun ve Arslan, 2011). Dünyada, 2015
yılı itibariyle 33 ülkede 120 tescilli (69’u Avrupa’da) Jeopark (Unesco) bulunmaktadır. Ülkemizde ise; Kula,
Yatağan, Narman, Tortum, Kızılcahamam/Çamlıdere (fosil ormanı) vb’de mevcuttur. Bunlardan Kula Jeoparkı,
04.Eylül.2013 tarihinden itibaren ülkemizde ilk ve tek tescilli (Avrupa/Unesco) Jeopark’tır.
Jeopark için; Koruma, Eğitim, Jeoturizm olmak üzere üç öncelikli yaklaşım bulunur. Türkiye’nin en genç volkanik
sahalarından birisi olan Kula Jeoparkı içerisinde 80 adet volkanik cüruf konisi, 5 adet maar yer alır. Minyatür
boyuttaki bu cüruf konilerinin zemininde zirvelerine yükseklikleri 150 m’yi geçmez. Cüruf konilerinden bir
kısmı karakteristik kraterlere sahiptir.
Sektör hakkında genel bilgi: Türkiye jeolojik yapısından dolayı doğal taşların çok çeşitli ve göreceli bol olduğu
bir ülkedir ve bunların birçoğu jeolojik miras niteliğindedir (Kazancı ve Gürbüz, 2014). Doğal taş bakımından,
jeolojik yapısı itibarıyla zengin bir potansiyele sahip olan ülkemizde, bugünkü verilere göre,
- 4 milyar m3 işletilebilir mermer,
- 2,8 milyar m3işletilebilir traverten,
- 1 milyar m3 granit rezervi bulunmaktadır.
Bu değerlere göre Türkiye dünya doğal taş rezervinin yaklaşık % 40’ına sahiptir.
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Mermer özel sektöründe, 2.560 adet mermer işletme izinli ruhsat sahası (mermer ocağı), küçük ve orta ölçekli
1.500 fabrika ve 7.500 atölyede bulunmakta ve yaklaşık 250.000 kişi istihdam edilmektedir. Mermer, blok veya
kesilmiş parlatılmış olarak ihraç edilmektedir.
Türkiye’de 2014 yılında yaklaşık 5 milyon m3 doğal taş üretimi yapılmıştır. Doğal taş ihracatında katma değeri
en yüksek ürün, işlenmiş mermer ve işlenmiş travertendir. Doğal taş ihracatımız 6,5 milyon ton (2015)’dur (%
53,7’si işlenmiş ürünler). İhracat geliri 2015 yılında ise 1,9 milyar $ olarak gerçekleşmiştir. İhracatın en önemli
kısmını oluşturan işlenmiş mermer ve traverten ihracatında ilk sırada yer alan ülke ABD›dir. Dünya doğal taş
ihracat sıralamasında Türkiye, 2006 yılı itibari ile 5. sıradadır. Özellikle mermer ve traverten ihracatında 2009
yılında da Çin, İtalya ve İspanya›yı geride bırakarak en fazla ihracat gerçekleştiren ülke olmuştur.
Türkiye’de yapılan araştırmalarda, 650’ye varan renk ve dokuda mermer çeşidinin bulunduğu belirlenmiştir.
Türkiye’de üretilen ve uluslararası piyasada en tanınmış mermer çeşitleri, Süpren, Elazığ Vişne, Akşehir Siyah,
Manyas Beyaz, Bilecik Bej, Kaplan Postu, Denizli Traverten, Ege Bordo, Milas Leylak, Gemlik Diyabaz ve
Afyon Şeker’dir.

2. MATERYAL ve YÖNTEM
Alanın Tanıtımı: Alan, Eskişehir merkezine yaklaşık 8-10 km mesafededir. Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü,
Orman Fidanlık Müdürlüğü sınırları içinde boyu 185 m, eni 36 m üçgen şeklinde (çevre: 375 m) olan, 4226
m2’lik bir alanda tesis edilmiştir (Resim 1). Bu alan (3) parçaya ayrılmıştır (Şekil 1);
A. Magmatik Kayaçlar (1739 m2), (30) adet Kayaç sergi alanı,
B. Metamorfik Kayaçlar (672 m2), (18) adet Kayaç sergi alanı,
C. Tortul Kayaçlar (1771 m2), (33) adet Kayaç sergi alanı olmak üzere
toplamda (her ilimizi temsil eden) 81 adet kayaç sergi kaidesi hazırda mevcuttur.
Resim 1. Proje alanının ilk hali
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Şekil 1. Proje
alanının Krokisi

OGM-Kayaç Bahçesi’nde bugüne kadar (01.11.2017) yapılan işler

Önce alan temizlendi, tesviye edildi, alandaki eski 2-3 baraka yıkılıp, sahadan uzaklaştırıldı, alanın tam ölçü
ve boyutları kadastro tarafından çıkarılıp, 3 eşit parçaya bölündü. Alanın dış çevresinin bordürle/kaldırım taşı
ve mucur ile kuşatıldı, dış çevre kısa boylu (h= 50 cm) demir korkuluk ile çevrelendi. (Y) şeklindeki yürüyüş
yollarına [eni: 2 m, toplam alanı: 500 m2] kilit taş / bordür vb ile döşendi. Sahanın girişine Tanıtım / Ziyaretçi
Merkezi (duvar afiş ve panoları asılacağı) olarak kullanılabilecek olan 50 m2’lik bir kapalı alan (Kameriye,
yağmur barınağı vb) kurulmuştur.
Her 3 eşit parçaya en az 27 adet taş / kayaç düşecek şekilde magmatik / metamorfik ve tortul kayaçların yerlerinin
belirlenmesi/ aplikasyonu yapıldı. Her kayaç altına konacak şekilde 1 X 1 m’lik ve en az 30 cm yüksekliğinde
81 adet beton kaidelerin yaptırılıp sahaya yerleştirildi. Bölgelerden gelen kayaçların (magmatik, metamorfik
ve tortul) olarak sahaya yerleştirilmiştir. Alan içine 5’er adet oturma bankları ile çöp kovaları yerleştirildi. Bazı
yağmurdan eriyebilen kayaçlar için üst çatısına 12 adet yağmur barınağı yapıldı. Bazı küçük kayaçların bir arada
durması için; 1 X 1 X 1 m3 lük kafes tel ile çevrelenip sahaya yerleştirildi (Resim 2 ve 3).
Resim 2. Projenin uygulamadan sonraki
hali
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Resim 3. Proje alanının Kasım.2017
tarihli görünümü
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3. BULGULAR ve TARTIŞMA
Tablo 1. Günümüze kadar (01.11.2017) OGM-Kayaç Bahçesine Gelen Kayaçlar
Nu
1

Geliş Tarihi

Trabzon OBM

06.03.2017

Kayaç Adı

Muğla OBM

17.02.2017

Mermer, Kayraktaşı, Kuvarsit, Gnays

3

Zonguldak OBM

09.03.2017

Kömür (2), Mermer

5

Giresun OBM

7

Isparta OBM

2
4
6
8
9

Artvin OBM
Bolu OBM

Adana OBM

13.03.2017
17.03.2017
15.03.2017
03.04.2017
05.04.2017

Eskişehir OBM

06.04.2017

Kütahya OBM

07.04.2017

Ankara OBM

15.05.2017

13

Erzurum OBM

15.06.2017

15

Çanakkale OBM

17

Denizli OBM

10
11
12
14
16
18
19
20

Kayseri OBM
Konya OBM

Balıkesir OBM
İzmir OBM

Ş.Urfa OBM

Mersin OBM

21

Kastamonu OBM

23

Sakarya OBM

25

İstanbul OBM

27

Elazığ OBM

22
24
26
28
302

Orman Bölge
Müdürlüğü

03.06.2017
21.06.2017
20.06.2017
19.07.2017
..08.2017
..10.2017
..10.2017
..10.2017
..10.2017

Bursa OBM

26.10.2017

Antalya OBM

..11.2017

28.10.2017

Bazalt, Andezit, Traverten

(3) adet farklı renkte tortul kayaç
Granit, Alonit, Traki Andezit,
Mermer, beyaz Kalsedon

Aglomera, Konglomera, Kumtaşı, Trakit, Olivinli Bazalt,
Serpantin, Kireçtaşı

Boraks, Sepiyolit (Lületaşı), Mavi Kalsedon, Demir,
Krom, Onyx

Fosilleşmiş Ağaç/Kumtaşı, Boraks, Dolomit, Volkan Tüfü,
Gümüş
Halit, Andezit

Bazalt (2), Obsidyen, Volkan tüfü, Kuvarsit, Andezit
Serpantinit, Obsidyen

Granit, Olivin, Diaspolit, Boksit, Barit,
Volkanik Tüf (2),
Ametist (3),

Traverten (2)

Breş, Tüf, Sütun Bazalt
Bazalt, Midyat taşı

Traverten, kireçtaşı
Yeşil taş (2), …

Granit, mermer
Yeşil taş (2),..

Traverten, Kumtaşı

Amasya OBM

K.Maraş OBM
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Tablo 2. Günümüze kadar (01.11.2017) OGM - Kayaç Bahçesi’ne Gelen Kayaçların Konum Bilgisi
(Bakınız Şekil 1).
A (Mağmatik)
(1739 m2/ 30 kayaç)
1. Granit (Konya)
2. Granit (Giresun)
3. Andezit (Trabzon)
4. Andezit (Giresun)
5. Andezit (Kayseri)
6. Andezit (Ankara)
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Trakit (Isparta)X2
Bazalt (Kayseri)
Bazalt (Trabzon)
Bazalt (Kayseri)
Bazalt (Isparta)
Olivin (Konya)
……….(Artvin)
Obsidyn (Kys,Erz)

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
80.
81.

Aglomera (Isprta)
Krom (Eskişehir)
V. Tüfü (Kys, Çkl)
V. Tüfü (Kütahya)
Demir (Eskişehir)
Gümüş (Kütahya)
Volkan Tüfü (Afy)
Diaspolit (Konya)
Boksit (Konya)
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Serpantinit(Erzrm)

B (Metamorfik)
(672 m2/18 kayaç)
29. Gnays (Muğla)
30. Barit (Konya)
31. Serpantin (Adana)
32. Yeşil taş (Kstmn)
33.
34. Kuvarsit (Kysr, Mğl)
35. Mermer (Muğla)
36. Mermer (Bolu)
37. Mermer (Zonguldak)
38. Mermer (Afyon)
39. Onyx (Afyon)
40.
41.
42.
43.
44.
45. Kalsedon (Bolu-Byz)
46. Kalsedon (Eskişehir)
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C (Tortul)
(1771 m2/ 33 kayaç)
76. Kireç taşı (Ş.Urfa)
75. Kireç taşı (Adana)
74. Byz Traverten (Afyon,
Trabzon)
73. Krm Traverten (Afyon)
72. Sarı Traverten (Afyon)
71. Manyezit (Eskişehir)
70. Manyezit (Kütahya)
69. Dolomit (Kütahya)
68. Bor (Kütahya, Emet)
67. Bor (Eskişehir, Kırka)
66. Kum taşı (Kütahya/fosil)
65. Kum taşı (Isparta)
64. Konglomera (Isparta)
63. Konglomera (Isparta)
62.
61.
60.
59.
58. Halit (Ankara)
57. Halit (Ankara)
56. Kömür (Zonguldak)
55. Kömür (Zonguldak)
54.
53.
52.
51.Şleyt (Kayrak taşı/Muğla)
50. Pirit (Artvin), Sarı
49.
48. Alonit (Giresun)
47. Sepiyolit (Eskişehir)
77.
78.
79.
303

OGM - Kayaç Bahçesi’nde 2018 yılında yapılacak olan işler
1. İki büyük, tanıtım tabelasının (OGM-Kayaç Bahçesi) orman fidanlığı girişine ve alana girişine
yerleştirilmesi, Kayaçlar hakkında tanıtıcı levhaların (81 adet) sahaya dikilecektir.
2. Kayaçlar yerleştirildikten sonra çevre düzenlemesi / peyzaj çalışmalarının (süs bitkileri ve çim vb /
aydınlatılma ve otomatik sulama sistemi kurulum) yapılacaktır.

4. SONUÇLAR
Geniş halk kitleleri yer bilimi ve çevre konularında
bilgilendirilerek duyarlı hale getirilmesi amaçlanmaktadır.
OGM - Kayaç Bahçesi çalışmasının başarıya ulaşması için
kamuoyunun bilinçlendirilmesi, dolayısıyla halka çevre
kavramları ve yer bilimleri (toprak ve ekoloji) bilgisinin
öğretilmesi gereklidir (Resim 4).

Resim 4. Proje devam ederken Eğitim Çalışmaları
Bunların korunup ziyarete açılması, OGM ve Eskişehir (KTÜ Orman Fakültesi, Ekskürsiyon grubu)
OBM için prestij sağlayacaktır. Eskişehir’de açık havada
Kayaç Bahçesi’nin kurulması, kitapçıkların hazırlanması ve başta meslektaşlarımız (ağaçlandırma, etüt-proje,
ÇEM vb) olmak üzere kamuoyunun bilinçlendirilmesi açısından dikkate değer çalışmalardır.
Günümüze kadar en az (1 m3) büyüklüğünde 60 çeşit kayaç ülkemizin çeşitli yörelerinden OGM’nin imkânları
ile getirtilmiştir. Koleksiyonlar, çeşitleri arttıkça daha da değer kazanacağından eksik olan kayaçlar (15-20
çeşit) da alana getirilir ise, bu çalışma ile ülkemize yaraşır zengin bir “OGM-Kayaç Bahçesi” Türkiye’de ilk kez
Orman Teşkilatının katkısı (himayesi) ile kurulmuş olacaktır.

TEŞEKKÜR
OGM-Kayaç Bahçesi projesine OGM Yrd. Sn Ali Fuat ÜNAL ile Daire Başkanı İbrahim YÜZER Bey’in yazılı
Emir ve izinleri olmasa idi bu Proje Hayata geçemezdi. Bu vesile ile yukarıda adı geçen amirlerim ile birlikte;
başta Eskişehir Orman Bölge Müdürü (Recep Temel) ile Fidanlık Müdürlüğü olmak üzere; katkı sağlayan
Orman Bölge Müdürleri (24) ile orada çalışan Ağaçlandırma, Etüt - Proje Şube Müdürü meslektaşlarıma
teşekkürlerimi sunmayı bir borç bilirim.
KAYNAKLAR
Gümüş, E.., 2015: Kula Jeoparkını Keşfet, Kula Belediyesi ile Zafer Kalkınma Ajansı, 65 sf, Kula /Manisa.
Kazancı N., Gürbüz, A., 2014. Jeolojik Miras Nitelikli Türkiye Doğal Taşları, Türkiye
Jeoloji Bülteni, Cilt: 57, Sayı: 1, Sf: 19.
Tosun, S., Arslan, M., 2011. “Jeopark” Korunan Alan Statüsü Olarak Mutlaka Benimsenmelidir, Midilli
Jeopark Örneği, Orman ve Av Dergi, Ocak-Şubat, Sf: 22-28.
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ÖZET
Anıtsal nitelikli ağaçlar hızla tükenen doğal güzelliklerimizdendir. Bu ağaçlar fiziksel, tarihi, folklorik ve
kültürel bakımdan sıra dışı özelliklere sahip olabilmektedirler. Anıt ağaçlar, ekoturizm bakımından da özel
bir değere sahiptir. Anıtsal nitelikli ağaçlar, şehirlerdeki yaşam alanlarında olduğu gibi orman alanlarında da
bulunabilmektedir. Bazı ağaçlar ise bugün anıt ağaç olarak nitelendirilmese bile, fiziksel gelişimleriyle birer
anıt ağaç adayıdır. Geçmiş dönemde orman alanlarındaki bu ağaçların değeri anlaşılamamış ve çoğu çeşitli
sebeplerle kesilerek odun üretiminde kullanılmıştır. Oysa ki, orman alanlarındaki anıt ağaç veya anıt ağaç
adaylarının yerinde korunarak geleceğe taşınması son derece önemlidir. Çünkü bu ağaçlar hem ekoturizm
bakımından değerli, hem de ormanın doğal hafızasıdır. Bu bildiride; orman alanlarında bulunan anıtsal nitelikli
ve aday anıt ağaçların; envanteri, korunması ve yönetimi üzerine örnek bir model önerisi sunulmaktadır. Model,
Ovacık Araştırma Ormanı’nda kurgulanmıştır. Çalışmada süreklilik prensibi gözetilerek anıt ağaç rezervlerinin
envanteri ve planlaması konusunda bazı öneriler geliştirilmiştir.

Anahtar Sözcükler: Ovacık, rekreasyon, envanter, ekoturizm
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1.GIRIŞ
Şüphesiz ki yaşadığımız dünyada tüm ormanların ve ağaçların tek tek büyük önemi vardır. Ancak, bazı ağaçlar
sıradışı görünümleri, boyutları, yaşları, tarihi ve folklorik özellikleriyle insanların dikkatini çeker. Tüm bu
özelliklerin tümüne veya bazılarına sahip olan ağaçlar rekreasyonel, turistik, bilimsel vb. bakımdan büyük değere
sahiptir. Bu ağaçlar eğer orman ekosisteminin bir ferdi ise ormanın tarihsel ve genetik hafızasına sahip olan
birer tabiat eseridirler. Bu tabiat anıtları aslında sadece bulundukları ülkelerin değil tüm dünyanın ortak değeri
ve insanlığın geleceğine bırakılması gereken birer doğal mirastır. Bu nedenledir ki; bu ağaçlar tüm dünyada
yasalarla korunurlar. Korunmaya değer bu ağaçlardan anıtsal nitelik taşıyanlar “Anıt Ağaç” veya “Tabiat Anıtı”
olarak tescillenirler.
Geçmiş ile günümüz, günümüz ile gelecek arasında köprü kurabilecek uzunlukta doğal ömre sahip olan
ağaçlardan yaş, gövde çapı, tepe çapı ve boy itibariyle kendi türünün alışılagelmiş ölçülerinin çok üzerindeki
boyutlara ulaşan ya da yöre tarihinde, mistik kültüründe ve folklorunda özel yeri bulunan ağaçlara “Anıt Ağaç”
adı verilir (Asan, 1991).
Dünyadaki anıt ağaçların en büyük çaplısı Meksika’daki Santa Maria del Tule Kilisesi’nin yanındaki Taxodiom
mucronatum (30 m), en boylusu ise ABD Redwood Ulusal Parkında bulunan Sequoia sempervirens (115,72 m)
türleridir (Anonim 2017). Ülkemizde bulunan ağaçlardan İzmir Kızıloba’da bulunan Aslan Kavak isimli çınar
ağacı (Platanus orientalis) ise 21,30 m.’lik gövde çevresiyle dünyada sayılı ağaçlar arasındadır (Batur, 2012).
Anıt ağaçların yaşları, yaşın tahmin edildiği metoda göre farklılıklar gösterdiğinden dünya genelinde bir
kıyaslama yapmak göreceli olacaktır.
Ülkemizde tabiat anıtı veya anıt ağaç niteliğindeki ağaçların dikkati çekmesi 1950’li yıllara kadar dayanmaktadır.
Keza Türkiye’nin tarihi ağaçları Secerli Ö. tarafından 1953, Türkiye’nin yaşlı sedirleri Evcimen B. S. Tarafından
1961 yılında kısmen incelenmiş ve makale olarak yayınlanmıştır (Eliçin, 1967; Asan, 2010). Bu tarihlerden
sonra birçok bilim adamı bu konu hakkında daha detaylı çalışmalar yapmışlardır.
O yıllarda anıtsal nitelikli ağaçlar bilim adamlarının dikkatini çekmesine rağmen, koruma çalışmaları olmaksızın
halkın gelenekleri veya önemli tarihi eserlerin yanında bulunmaları sebebiyle hayatta kalabilmişlerdir. Bu yüzden
folklorik değere sahip olan, bir tarihi eserin ya da ibadethane yanında olan ağaçlar ile ulu ağaçlara zarar vermeme
inancına ve geleneğine sahip yerleşim yerlerine yakın olan ağaçlar günümüze kadar gelebilmişlerdir. Doğal
orman alanlarında bulunan büyük boyutlu ve yaşlı ağaçlardan gözden ırak olanlar yaşamlarını sürdürebilirken
ulaşılabilir olanlar maalesef odun üretimi veya sergilenmek amacıyla kesilmişlerdir. Bu ağaçların yerinde
korunmasına yönelik bilinç o yıllarda yeterince gelişmemiştir.
Özellikle 1980’li yıllardan sonra ormancılık mesleğindeki bilim adamlarının çalışmalarıyla anıtsal nitelik
taşıyan ağaçların değeri daha iyi anlaşılmıştır. Birçok bilim adamı veya meraklı araştırmacılar bölgelerindeki
korunmaya değer ağaçların envanterini yapmışlardır. Son 30 yılda birçok anıtsal nitelik taşıyan ağacın tespit ve
tescil işlemleri yapılarak kayda alınmıştır. Ancak hala tüm Türkiye’nin anıtsal nitelikli ağaçlarının kurumsal bir
arşivi oluşturulamamıştır.
Bazı özellikleri nedeniyle kültürel veya tabii anıtsal nitelik kazanan ağaç veya ağaç toplulukları 17 Ekim-21
Kasım l972 tarihleri arasında yapılan Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü Genel Konferansında
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dünya mirası olarak kabul edilmiştir. İzleyen süreçte ülkemiz 1982 yılında çıkardığı bir kanun ile bu sözleşmeyi
kabul etmiş ve konu ile ilgili kanun ve yönetmeliklerini süreç doğrultusunda düzenlemiştir. 21.07.1983 tarihinde
2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu çıkarılmıştır. 1983 yılında çıkarılan bu kanundan
sonra ülkemizde bulunan anıtsal nitelikli ağaçlar tabiat anıtı veya anıt ağaç statüsü ile tespit ve tescile konu
olmuşlardır.
Devlet mülkiyetinde ve orman alanlarında bulunan ağaçlar 1986’da çıkarılan Milli Parklar Yönetmeliğine
göre Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından (bakan onayı) Tabiat Anıtı, yerleşim alanlarındaki ağaçlar ise
28358 sayılı yönetmeliğe göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından (bakan onayı) Anıt Ağaç olarak tescil
edilebilmektedirler.
Anıtsal nitelik taşıyan yerleşim yerlerindeki ağaçların tescil usul ve esaslarında tabiat anıtı olarak tescil edilen
ağaçların usul ve esaslarına göre daha az sorunlar görülmektedir. Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına
ilişkin 19.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren yönetmelikte; anıtsal nitelikli ağaçlar ayırıcı özellikleriyle birlikte
11. maddede yer almıştır. Kuşkusuz bu maddenin yönetmelikte açıkça yer almasında TS 13137 nolu standardın
geliştirilmesi büyük rol oynamıştır. Geliştirilen bu standartta anıt ağaçla olarak tescil edilecek bir ağacın kriterleri
standart hale getirilmiştir (Genç ve Güner, 2003). Buna karşın 1986 yılında çıkarılan Milli Parklar Yönetmeliğindeki
orman alanlarında tabiat anıtı olarak tescil edilmesi gereken tek ağaçlara ilişkin kriterlerin geliştirilmesine ve TS
13137 ile uyumlu hale getirilmesine ihtiyaç bulunmaktadır. Ancak her iki yönetmeliğin uygulanmasında da tescil
kriterleri ve tescilin kaldırılmasına yönelik bazı problemler halen yaşanmaktadır.
Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın envanter kayıtları incelendiğinde; 14.08.2017 tarihi itibariyle Doğa Koruma
ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) internet sayfasından yayınlanan listede 112 tabiat anıtı içinde
(01.07.2015 güncellemesi) 96 adedinin ağaç olduğu görülmektedir (DKMP, 2017). Ancak bu envanterdeki
bazı ağaçların (Örn: İlk Kurşun Çınarı) artık hayatta olmadığı, bazılarınınsa orman dışı yerleşim alanlarında
(Örn. Kunduracı Çınarı) bulunduğu tespit edilirken birçok anıtsal
nitelikli ağacın da kayıtlara girmediği gözlenmiştir.
Bu değerlendirmelerden yola çıkarak tabiat anıtı ve anıt ağaç statülerinin
hukuki bakımdan gözden geçirilmesi gerekmektedir.
Mevzuatta anıtlaşmış tek ağaçlar için mülkiyet durumuna göre hem tabiat
anıtı hem de anıt ağaç terimlerinin kullanılması karışıklık yaratmaktadır. Bir
ağacın anıtlaşıp anıtlaşmadığını mülkiyet durumu değiştirmez. Bu yüzden
anıtsal özellikteki ağaçların tamamı için literatürde genel kabul görmüş
olan “anıt ağaç” teriminin kullanılmasının uygun olacağı düşünülebilir. Bu
düşünceden yola çıkarak ilerleyen metin bölümlerinde sadece anıt ağaç
terimi kullanılmıştır.
Orman alanlarındaki rekreasyonel değeri artırmak, orman alanlarında
geleceğe miras anıtlaşmış ağaçlar bırakabilmek için korunmaya
değer ağaç ve ağaç topluluklarının envanter ve planlanmasına büyük
ihtiyaç bulunmaktadır. Her işletme şefliğinde anıt haline gelmiş veya
gelebilecek ağaçların belli bir sayıda tutularak, her yıl envanterlerinin ve
bakımlarının yapılması hem ormanın rekreasyonel değerini artırırken
hem de ekoturizmi destekleyecektir.
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Yerel halk arasında ulu ağaçlara dokunulmasının uğursuzluk getireceği inancı hakimdir. Bu yüzden yerleşim
yerlerine yakın ve göz önünde olan ağaçlara genellikle dokunulmamaktadır. Ancak, bunların dışında, bugüne
kadar gelebilmiş yaşlı ve büyük çaplı ağaçlar genellikle ormanın bakir ve el değmemiş yerlerinde kalmıştır.
Günümüzde ise ormanların görülemez ve ulaşılamaz yeri kalmamıştır. Gerek odun üretimi gerekse farklı
sebeplerle yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olan anıt ve anıt adayı ağaçların hayatta kalabilmesi için kurumsal
stratejiler geliştirilmesi kaçınılmazdır.
Orman alanlarındaki anıtsal nitelikli ağaçların nasıl takip edileceği, yeni anıtsal ağaçların geleceğe nasıl
bırakılacağı soruları ancak envanter ve planlama ile çözülebilir.
Anıtsal nitelik taşıyan ağaçların tespit ve tescil işlemleriyle ilgili yabancı ülkelerde birbirine benzer uygulamalar
göze çarpar. Bu uygulamalarda genellikle anıtsal nitelikli ağacın tespiti, tescili, bakım ve koruma tedbirlerinin
alınması hedeflenir. Bu uygulamalar birçok ülkede standart hale gelmiştir.
Bu çalışmanın amacı ise; ormanlardan faydalanma prensiplerinden olan “süreklilik” prensibinin işletilmesini
sağlamaktır. Böylece, orman alanlarındaki anıtsal nitelikli ve aday ağaçlar, sayıca ve yaşça planlı bir şekilde geleceğe
bırakılırken, sürekliliği garanti altına alınabilir. Bunun için Ovacık Araştırma Ormanında örnek bir envanter ve
planlama yöntemi kurgulanıp, model olarak önerilmiştir. Önerilen planlama yönteminin uygulamaya konması
halinde, anıtsal nitelikli ağaçların bir plan ve düzen içinde gelecek nesillere bırakılabileceği düşünülmektedir.

2.MATERYAL VE YÖNTEM
Çalışma Ege Ormancılık Araştırma Enstitüsü’ne bağlı Ovacık Araştırma Ormanı’nda yapılmıştır. Ovacık
Araştırma Ormanı, İzmir kent merkezine 55 km. mesafededir. Toplam alanı 2995,1 ha olup, 2526,2 ha ise
ormanlıktır. Araştırma Ormanı plan ünitesi; ekonomik, ekolojik ve sosyal açıdan farklı fonksiyonlara sahip
olduğundan 7 fonksiyonel işletme sınıfına ayrılmıştır. Plan ünitesinin genelinde hakim tür Karaçam (odun
üretimi işetme sınıfı olarak 1349,9 ha.) olup, sırasıyla Koruya Tahvil Meşe (631,4 ha.), Kızılçam (odun üretimi
işetme sınıfı olarak 155 ha.), Tohum Meşceresi ve Gen Koruma (234,7 ha.), Rekreasyon (6,5 ha), Meşe Baltalığı
(85 ha) ve Toprak Koruma (63,7 ha) işletme sınıfları bulunmaktadır. Araştırma ormanının geneli bilimsel
fonksiyona sahip olduğundan bu fonksiyon ayrıca atanmamıştır. Plan ünitesinde Yaban Hayatı Geliştirme
Sahası, doğa yürüyüş güzergâh ve yolları bulunmaktadır. Plan ünitesi ormanlık alanının genelinde serpili kestane
ağaçları mevcuttur. Çok yaşlı ve büyük çaplı kestane ağaçlarından bazıları boyutsal olarak anıtsal niteliktedir. Bu
ağaçlardan sadece bir tanesi “Ovacık Kestanesi Tabiat Anıtı” adıyla tescillenmiştir. I. bonitet sınıfındaki yüksek
boylu karaçam ağaçlarından bazıları ise yol ve meşcere kenarlarında konumlanmıştır.
Çalışmada, öncelikle genel bir alan incelemesi yapılarak Ovacık Araştırma Ormanı için birim alan başına
anıt veya aday anıt ağaç sayısı belirlenmiştir. Ovacık araştırma ormanı estetik ve rekreasyonel fonksiyonlar
taşıması nedeniyle, bu oranın 1 adet/100 ha olması uygun görülmüştür. Bu hesaba göre 2526,1 ha orman alanı
için yaklaşık 25 adet ağacın rezerv olarak ayrılması öngörülmüştür. Envanter ve planlamanın kolay işlemesi
bakımından envantere alınacak hedef ağaç sayısı işletme şefliğindeki tahmini rezerv durumu da göze önüne
alınarak 10 ve 10’un katlarına yuvarlanmıştır. Kesin sayı ise envanter sırasında belirlenmiştir.

5. OTURUM

IV. ULUSAL ORMANCILIK KONGRESİ

309

Tespit edilecek ağaçların bilgilerinin girilmesi için bir envanter tablosu oluşturulmuştur. Bu tabloda ağaç
numarası, sınıfı, türü, yaş, çap, bölme numarası, koordinatlar ve kayıt ve tescil tarihi bilgilerine yer verilmiştir.
Envanter tablosunda anıt ağaç olarak tescili yapılmış veya tescil talebi yapılabilecek ağaçlara A sınıfı, ileride
anıt ağaç olabilecek aday ağaçlara ise B sınıfı rumuzu verilmiştir (Tablo 1).
Tablo 1. Anıt
ağaç rezervi
envanter tablosu
örneği

Ağ
No
1
2
3

Sınıfı

Türü

Yaş

A

Kestane

800

A
B

Karaçam
Karaçam

120
145

1.30 Çevre
(cm)
265

Boy
(m)
14,6

.
.

Bölme Koordinatlar
No
(WGS 84)
36
37.25.01,2
.
.

28.12.29,4
.
.

Tespit/Tescil
Tarihi-no
1995/1995
.
.

Envanter tablosu form olarak hazırlandıktan sonra sahada gezilerek istikşaf yapılmıştır. Gezilen sahada öncelikle
tescilli veya tescile konu olabilecek anıt ağaçlar tabloya işlenmiştir. A sınıfı ağaçların envanteri tamamlandıktan
sonra, özellikle yürüyüş güzergahlarında, piknik alanlarının çevresinde, karayolu veya orman yolu kenarlarında
bulunan, yaş, boy, tepe vb. fiziksel özellikler bakımından diğer ağaçlardan büyük, görselliği olan, kök-gövdetepe dengesi iyi olan ve uzun yıllar yaşayabilecek ağaçlar numaralandırılıp işaretlenerek, bilgileri envanter
formuna işlenmiştir.
Koordinatları alınan ağaçlar meşcere haritası altlığı üzerine işaretlenmiş, envanter ve tutanaklar küçük bir
model plan taslağı olarak derlenip dosyalanmıştır.

3.BULGULAR
İlk olarak tescilli anıt ağaçların yerleri, en büyük yaş sınıflarının olduğu meşcereler meşcere haritasında
işaretlenmiştir. Yapılan incelemeler sonucunda toplam 20 adet ağaç anıt ağaç rezervi olarak envanter kayıtlarına
geçirilmiştir. Ağaçlar 1.30 m göğüs yüksekliğinden mavi boya ile halkalanmış ve üzerine envanter numarası
yazılmıştır.
Envanterde anıt ağaç standartlarıyla ilgili alt kriterleri belirtilmemiştir. Çünkü her işletme şefliğindeki meşcere
ve tür yapısı farklıdır. O sebeple genel verilere göre boyutsal olarak düşük bile olsa her işletme şefliğinde
standart bir miktarda rezerv ağaç bırakılması prensip olarak alınmıştır. Bu şartlar altında envantere alınan
ağaçlara ait bilgiler Ek 1 Anıt Ağaç Rezervi Envanter Tablosunda gösterilmiştir.
Optimal durumun kararlaştırılmasında süreklilik prensibinin işlemesi göz önünde tutulmuştur. Bu bakımdan,
anıtsal niteliğe ulaşmış ağaç ve aday ağaç sayısının eşit olması optimal durum olarak kararlaştırılmıştır. Çünkü,
anıtsal nitelikteki ağaç sayısının standart halde tutulabilmesi için her anıt ağacın sürekli olarak bir yedeği
olmalıdır. Model çalışmamızdaki Ovacık Araştırma Ormanı envanter sonuçları incelendiğinde 4 ağacın anıtsal
nitelikte 16 ağacın ise aday olarak ayrıldığı görülmektedir (Şekil 1). Ovacık Araştırma Ormanı için anıt ağaç
rezervinin 20 ağaç olduğu tahmin edilerek kesin rakam 20 olarak açıklanmıştır.
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Şekil 1: Anıt ağaç
rezerv durumu aktüeloptimal durum
karşılaştırması

Optimal-Aktüel Karşılaştırması
16
12
8
4
0

Aktüel Durum

Optimal Durum

A sınıfı ağaçlar mecburen tespit edildikleri yerde envantere alınırlar. Ancak B sınıfı ağaçlar aday ağaçlar olup
ormanda bu ağaçlara yakın özelliklere sahip birçok ağaç bulunabilir. B sınıfı ağaçların mümkün olduğunca
göze görünür yerlerden alınması gerekir. Bu yüzden B sınıfı ağaçlar daha çok yol güzergahları ve meşcere
kenarlarından alınmıştır. İleriki dönemde B sınıfı ağaçların alınabileceği, manzara görünürlüğü olan meşcere ve
yol kenarlarından 50 m’lik bir zon ayrılmıştır (Şekil 2).
Şekil 2. Ovacık Araştırma
Ormanı anıt ağaç rezerv
durumu haritası
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4.TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERILER
Tek ağaçların tabiat anıtı veya anıt ağaç olarak iki farklı şekilde statülendirilmesi literatürde ifade birliğini
bozmaktadır. Bu nedenle tekil olarak tescillenebilecek tüm ağaçlara anıt ağaç denilmesi uygun düşmektedir.
Tabiat anıtı teriminin daha çok ağaç toplulukları için uygun olduğu söylenebilir.
Geçmişteki yurtdışı ve yurtiçindeki çalışmalar incelendiğinde, var olan anıt ağaçların tespit ve tescil işlemlerinden sonra
korumaya alındıkları görülür. Ancak, ileriye dönük uzun dönemli bir ağaç rezerv planına rastlanmamaktadır. Bunun
nedeni ise anıtlaşmanın çok uzun bir zaman sürecinde oluşacağı varsayımından kaynaklandığı düşünülebilir. Ancak,
özellikle Avrupa Kıtasındaki gelişmiş ülkelerde teknolojik gelişmelerin de etkisiyle insan elinin uzanmadığı doğal
orman ve ağaç kalmamıştır. Bu nedenle bugün anıt niteliğini alabilecek pek çok ağaç doğal ömrünü tamamlamadan
yok olmuştur. Oysa ki uzun dönemli bir rezerv planı gelecek nesillerin geçmişten gelen bu doğa eserlerini görmesini
ve incelemesini sağlayabilir. Yakın zamanda ise bu tür ağaçların özel bir planlama ile korunması gerektiğinden
bahseden çalışmalar mevcuttur. İngiltere Ormancılık Komisyonu 2014 yılında aldığı tavsiye kararlarında yaşlı orman
alanlarının ve anıtsal ağaçların envanteri ve planlaması konusunda tavsiyelerde bulunmuştur (FCE, 2014). Yine anıtsal
nitelikli ağaçların daha fazla yaşam sürmesi için bakım tedbirleri ile ilgili çalışmalar bulunmaktadır (Anonim, 2008;
Lonsdale ve ark., 2013). Avustralya’da birçok önemli ağaç gönüllüler tarafından işaretlenmiş ve daha sonra resmi
kayda alınmıştır. Bu ağaçların korunmasıyla ilgili mevzuat yeterli olmadığı gerekçesiyle eleştirilmektedir (Lensing,
2012 ). İngiltere’de tarihi ve yaşlı ağaçlara olan ilgi 1990’dan sonra ATF (Ancient Tree Forum)’un kurulmasıyla
hızla artmıştır. Bu tarihten sonra anıtsal nitelikli ağaçlar biyoçeşitlilik eylem planlarında yer almıştır (Read, 2000).
İngiltere’de 1997 yılında anıt ağaçların envantere alınması için özel envanter formları geliştirilerek uzman bir gruba
dağıtılmıştır. Uzmanlar arasındaki farklı yorumlar ise değerlendirilerek form standart hale getirilmeye çalışılmıştır
(Fey ve Berker 2003) Benzer bir çalışma ise İngiltere’de bulunan New Forest National Park’ta yapılmıştır. Bu
çalışmada anıtsal nitelik taşıyan veya taşıyabilecek ağaçlar A,B,C sınıfına ayrılarak envantere alınmıştır (Rose B ve
ark. 2008).
Anıtsal nitelikli ağaçların sadece tespit ve tescil işlemi bu ağaçların korunması, bakımı ve takibi için yeterli
olmamaktadır. Tespit, tescil, envanter, bakım ve onarım işlerinin ilgili kurumlar tarafından bir plana bağlı olarak
yapılması gerekir. Planlardaki envanterler rutin olarak yenilenmelidir. Envantere kayıtlı ağaçların yılda bir defa
kontrol edilmesi, eksilen ağaçların yerine yeni aday ağaçların belirlenmesi sürekliliğin sağlanması bakımından
önemlidir.
Süreklilik prensibi doğrultusunda optimal ağaç sayısının A ve B sınıfında eşit miktarda olması arzulanır. Ancak,
anıt ağaç tanımından hareketle; sadece anıt ağaç özelliği gösterenler belirlenerek tescil edilebilir. B sınıfı olan
ağaçlar ise seçilebilir. Aday ağaçlar bugün için olmasa da, gelecekte anıt olma şansı yüksek olan, korunmaya
değer ağaçlardır. İleriki dönemde yaşlanma, hastalanma, doğal afet vb. nedenlerle hayatiyetini yitiren A sınıfı
anıtsal nitelikli ağaçların yerini B sınıfı ağaçlar alabilir.
B sınıfı ağaçların yol güzergahlarındaki meşcere kenarlarından alınması yoldan geçen insanlara estetik bir manzara
sunumu sağlar. Bu durum, ormancılıkta estetik ve rekreasyonel çalışmaların görünürlüğünü artırırken, insanlar
üzerinde olumlu bir etki bırakır. Ayrıca, meşcere ve yol kenarında bırakılan bu ağaçlar peyzaj etkisiyle iç kısımlarda
yapılan gençleştirme çalışmalarındaki yoğun ağaç kesiminden doğan negatif düşünceyi de hafifletecektir. B sınıfı
ağaçların seçimi için yürüyüş güzergahlarında, karayolu ve meşcere kenarlarında 50 m’lik bir zon ayrılması ve bu
zondaki ağaçların gençleştirmeye dahil edilmemesi tavsiye edilir. Bu zondaki ağaçlar ışığı fazla göreceğinden kök,
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gövde ve tepe gelişmesi de daha fazla, bireysel mukavemetleri de iyi olacaktır. Bu zon ileride B sınıfı ağaçların
belirlenmesinde kullanılabilecek “Anıt Ağaç Rezerv Zonu” olarak adlandırılabilir (Şekil 3) . Bu zondaki ağaçlardan
hasta, cılız ve sıkışık olanlar kesilip ormandan çıkarılmalıdır. Rezerv zonu, yangına hassas olmayan bölgeler için
doğrudan önerilebilirken, yangına hassas bölgelerde yangın tedbirleri doğrultusunda ayrıca değerlendirilmesi
gerekir. Zon, ekosistemin doğal bir parçasından oluşturulduğu için düşük masraflı bakım tedbirleriyle devamlılığı
kolayca sağlanabilir. Ayrıca büyük tepeli ağaçların gölge etkisiyle alttaki diri örtüyü azaltması ve zonda uygulanacak
yoğun bakım tedbirlerinin yangın riskini azaltacağı da düşünülebilir.
Şekil 3. Anıt ağaç
rezerv zonu

Muhafaza ormanı olarak doğa koruma işlevine ayrılmış orman alanlarında birçok yaşlı ağaç mevcuttur. Fakat
bu alanlar genelde gözden ırak ve boniteti düşük alanlardır. Buradaki ağaçların çoğu görsel özellik bakımından
yeterli olmayabilir. Bu nedenle yol kenarlarında, piknik alanlarına yakın ve boniteti yüksek yerlerdeki rezerv
ağaçların konumsal önemi bulunmaktadır.
Ovacık Araştırma Ormanı bilimsel fonksiyon başta olmak üzere çok sayıda fonksiyonu içerdiğinden 100 ha
orman alanına karşılık 1 adet asil veya aday anıt ağaç sayısı hedeflenmiştir. Bu sayı daha düşük fonksiyonlu ve
anıtsal nitelik kapasitesi az olan ağaçların bulunduğu işletme şefliklerinde 200 ha’da bir olarak belirlenebilir.
Ağaç sayıları planlama bakımından 10 ve 10’un katları olarak belirlenmelidir.
Envantere kayıtlı ağaçlar ekim-aralık aylarında her yıl kontrol edilir. Bu kontrollerde kayıtlı ağaçların
durumlarıyla ilgili rapor tutulur. Envanterin ve planın yenilenmesi ise 10 yılda bir yapılabilir. Plan yenilemesinde
eksilen ağaçların yerine yeni ağaçlar tespit edilerek bakım ve koruma önlemleri ile ilgili planlama yapılır.
Bu çalışmada kullanılan kurgusal model plan standart hale getirilerek uygulamaya sokulabilir. İstendiğinde
kolayca denetlenebilir. Bunun için “Anıt Ağaç Rezerv Planı” isimli bir dosya hazırlanır. Bu dosyada kapak,
envanter tablosu, ağaçların meşcere haritasında işaretlenmiş krokisi, tescil kararları ve envanterin yenilendiğini
bildirir tutanak bulunur (Ek 1).
Gelişen teknoloji ile birlikte OGM güçlü bir veri tabanına sahip olmuştur. ORBİS veri tabanı da anıt ağaç
niteliğindeki ağaçların envanteri ve planlamasında kullanılabilecek önemli bir altyapıdır. Envanteri yapılan
ağaçlar ORBİS geoportalda bir katman olarak tanımlanarak bilgi güncellemeleri ve sunumu etkili bir şekilde
yapılabilir.
Benzer bir plan yerel yönetimler tarafından da uygulanabilir. Böylece tüm ağaçlar için standart envanter verileri
toplanarak ülke genel envanteri çıkarılabilir.
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EKLER
Ek 1. Ovacık Araştırma Ormanı anıt ağaç rezervi envanter tablosu
Ağ
No

Sınıf

Türü

Yaş

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

A
A
A
A
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

Kestane
Kestane
Kestane
Kestane
Karaçam
Karaçam
Karaçam
Karaçam
Karaçam
Karaçam
Karaçam
Karaçam
Karaçam
Karaçam
Karaçam
Karaçam
Karaçam
Karaçam
Kızılçam
Kızılçam

800
670
750
600
72
70
83
85
83
91
89
92
86
88
83
116
91
88
119
112
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1.30
Çevre
(cm)
810
682
758
616
240
201
340
256
213
243
294
246
252
243
235
296
270
243
245
323

Boy
(m)

Böl.
No

Koordinatlar
(WGS 84)

Tespit/Tescil
Tarihi ve No

14,6
17,0
16,1
14,5
21,3
23,4
27,5
19,3
23,8
25,8
26
21,7
19,1
25,9
29,5
24,9
25,4
33,2
25,6
25,0

25
25
25
25
25
25
25
26
31
31
25
25
25
25
34
30
38
36
40
40

38.20.40,9-27.40.48,1
38.20.40,8-27.40.47,6
38.20.40,0-27.40.47,8
38.20.41,3-27.40.47,1
38.20.33.0-27.40.50.0
38.20.31,9-27.40.49,9
38.20.32,2-27.40.50,4
38.20.11,9-27.41.05,2
38.20.09,9-27.41.05,3
38.20.03,1-27.41.23,1
38.20.31,4-27.40.34,1
38.20.30,9-27.40.34,1
38.20.30,1-27.40.34,2
38.20.26,3-27.40.35,6
38.20.13,3-27.40.35,4
38.19.52,2-27.40.24,5
38.19.33,7-27.40.09,5
38.19.34,0-27.40.08,8
38.18.48,8-27.39.42,9
38.18.39,9-27.39.35,0

1995
2017/….
2017/….
2017/….
2017/….
2017/….
2017/….
2017/….
2017/….
2017/….
2017/….
2017/….
2017/….
2017/….
2017/….
2017/….
2017/….
2017/….
2017/….
2017/….
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Ek 2. Envanter yenileme tutanağı
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5. Oturum
TARTIŞMA VE DEĞERLENDİRMELER
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Altay Uğur GÜL
Raportör: Yrd. Doç. Dr. Hasan Tezcan YILDIRIM
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I. Sunum Sahibi: Selahattin KÖSE
Sunum Konusu: “Doğu Karadeniz Ormanlarında Fonksiyon, Artım ve Eta
İlişkisi”
Bu konu kapsamında; Doğa Karadeniz ormanlarında yıllık artım ve eta ilişkilerinin Giresun-Trabzon ve
Artvin Orman bölge Müdürlüklerindeki program ve gerçekleşmeler arasındaki sayısal farklılıkların bilimsel
açıdan neden kaynaklandığının ortaya çıkarılması ve açıklanması amaçlanmıştır.
Soru Yönelten Katılımcı: Yaşar ŞİMŞEK
Soru: Doğu Karadeniz Bölgesi ormanları normal olarak “Doğaya Uygun orman İşletmeciliği” şeklinde
olması gerekir. Bu işletme şeklinde gaye çapı işletmeciliğini gündeme getirmektedir. Bu tip bir işletme şekli
uygulansa idi etalarda durum ne olurdu?
Yanıt: Doğaya uygun orman işletmeciliği veya bunu gerçekleştirecek devamlı orman formu, fonksiyonel
planlamada dikkate alınmamaktadır. Fakat bölgedeki yol ağı ve personel politikası bu sistemi başarılı kılmadı.
Örnek Maçka Orman İşletmesidir.

II. Sunum Sahibi: Nedim SARAÇOĞLU
Sunum Konusu: “Türkiye Ormancılığının Planlama ve Üretim
Süreçlerinde Modern Enerji Ormancılığının Yeri ve Önemi”
Konu kapsamında; Modern enerji ormancılığının ülke enerji ihtiyaçlarını karşılamada biyoenerji teknolojileri
ile uyum ve olanakların değerlendirilmesi ve bu amaç doğrultusunda enerji ormanları ve enerji bitkilerin
potansiyelleri ortaya konularak değerlendirmeler yapılmıştır.
Soru Yönelten Katılımcı: Murat ALAN
Soru: Türkiye’deki biyoenerji için önerebileceğiniz türler nelerdir? Kızılçamı bu konuda değerlendirmek sizce
mümkün müdür?
Yanıt: Kavak, Okaliptüs, söğüt, Akasya, Kayın, Kızılağaç ve dişbudak önerilebilir. İbreli ağaçlar kesildikten
sonra sürgün vermedikleri için enerji ormancılığı uygulamalarında tercih edilmemektedir.

III. Sunum Sahibi: Yasin KARATEPE
Sunum Konusu: “Amenajman Planlarında Meşe Ormanlarının Tür
Bazında Ayrım Gerekliliğinin Ekolojik Olarak Değerlendirilmesi”
Sunumda; Eğirdir Gölü çevresinde yapılan incelemelerle meşe türlerinin toprak yapısı açısından gösterdikleri
farklılıkları ortaya koymak ve bu doğrultuda amenajman planlarında meşe ormanlarının tür bazında
ayrımlarının yapılması gerekliliği belirtilmiştir.
Soru: Yok
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IV. Sunum Sahibi: Oktay YILDIZ
Sunum Konusu: “Son Yıllardaki Ceviz Ağaçlandırmalarının Ekolojik
Olarak Değerlendirilmesi”
Sunumda; Ceviz türleri açısından dünyadaki dağılımı ve ceviz türlerinin ekolojik isteklerinin ortaya konup,
ülkemizdeki uygulamalardan yola çıkılarak ekolojik açıdan doğru ve yanlış uygulamaların ekolojik açıdan
değerlendirilmesi yapılmıştır.
Soru Yönelten Katılımcı: Murat ALAN
Soru: Ekolojik koşullar ve bakım önlemlerinin uygun olduğunu düşünürsek Türkiye’nin üretim potansiyeline
ilişkin bir projeksiyon yapmamız mümkün müdür?
Yanıt: Ekolojik koşullar yetişme için uygun olabilir fakat ekonomik yatırım içn uygun koşul değildir. Ayrıca
bakım önlemleri etephan uygulama vb. sulama yapılırsa en azından ürettiğimizin kalitesini koruruz. Kalite
kaybı %50’nin üzerine çıkabilir.
Soru Yönelten Katılımcı: Bülent GÜRGÖZ
Soru: Chandler çeşidi uyumaya geç geçmesi ve ilkbaharda erken uyanma sebebiyle donlardan
etkilenmektedir. Rakım önerebilir misiniz? Ayrıca yaprak yanıklığı görülmektedir. Bunun önlemek için bir
yöntem önerebilir misiniz?
Yanıt: Sonbaharda uyutmak için çinko sülfat uygulaması yapılıyor. İlkbaharda rakım 800-1000 m olarak
söyleniyor. Fakat kışın donma ile sonbahar donları farklıdır. Bazen bu durumun faydası da olabiliyor.

V. Sunum Sahibi: Mustafa BATUR
Sunum Konusu: “Orman Alanlarındaki Anıt Ağaç Rezervlerinin Yönetimi
ve Planlanması İçin örnek Bir Model Önerisi”
Sunumda; Orman alanlarında bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde zarar gören veya görme potansiyeli olan anıt
ağaçların korunmasına yönelik alınabilecek yönetimsel ve teknik tedbirlere ilişkin öneriler sunulmuştur.
Soru: Yok
Bu tutanak; Oturum Başkanı Altay Uğur GÜL ve Raportörü Hasan Tezcan YILDIRIM tarafından
düzenlenmiştir.
Yrd. Doç. Dr. Hasan Tezcan YILDIRIM
Raportör
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Başkan
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6. Oturum
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Aytuğ AKESEN
Raportör: Dr. Mefküre GÜLER

Ülkemiz Orman Varlığı Yönetici, Kullanıcı, Katılımcıları
İyigün PULAT
Ormancılıkta Ulusal Meslek Standartları ve Mesleki Yeterlilik Belgelendirmenin Önemi
Erdem KAPLAN
Teknik Personelin Atama-Yükseltme ve Rotasyon Konularındaki Yaklaşımlarının İrdelenmesi:
İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü Örneği
Yrd. Doç. Dr. Seçil YURDAKUL EROL
Ormancılıkta Mevcut Yönetim Anlayışına Yönelik İrdelemeler
Prof. Dr. Hasan ALKAN
Meslek Ahlakı İlkelerinin Belirlenmesinin Gerekliliği, Önemi ve Muhtemel Faydaları 			
ile Ülkemiz Orman Mühendisliği Mesleği İçin Bir Öneri
Dr. Canan YILMAZ

15-16 Kasım 2017, Antalya
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ÜLKEMIZ ORMAN VARLIĞI 				
YÖNETICI, KULLANICI, KATILIMCILAR
Eyigün PULAT
Orman Yüksek Mühendisi, TOD 1968 Nolu Üyesi
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ÖZET
Yurdumuzda bulunan ormanların, iyeliği kamusal olan ormanlarımızın, genel, nesnel durumları, yönetim,
kullanım etkinlikleri, verimlilik, süreklilik durumları, sağlıklı olmalarının izlenmesi, gözlenmesi, beklentilere
uygunluklarının korunması, düzenli, dengeli, sürekli olmalarının sağlanmasına ilişkin gözlem, izlem ve
önermeler, orman iyeliğinin özelleştirilmesi ile ülkemiz; doğa-orman ortamının, üretim, verim, dinlence, gezim,
eğitim, eğlence, sağlık, spor, güvenlik, doğa koruma, etkinliklerinin izlenip, gözlenip irdelenmesi, orman olgusu
ve ortamının yapısal, işlevsel tanımlanması bu bildirinin amacıdır.
Anılan tanımlar ışığında Ülkemiz Orman Kamu Yönetiminin uzun yıllardır süren yönetim ve uygulama
durumlarının kalıtları, izleri ile gelinen noktada, orman işkolu kamu görevlilerinin durumları, işlevleri,
ormancılık işlerinin özel yapılanmalara devir edilmeleri, yurdumuz orman köylülüğü konum ve durumları,
ormancılık iş kolu, orman varlığı doğal yapısı işlevlerine ilişkin, eğitim yapı ve etkinlikleri, orman mühendisliği
eğitim kurumlarında öğrenim, eğitim görmüş belgeli orman mühendislerinin durum, konum, sunum algılama
ve tanımlamaları üzerinde durulmuştur.

Anahtar Sözcükler: Yönetim, Atama, İhale, Rotasyon (Yer Değiştirme).
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ORMAN
Bulunma yeri, toprağı, taşı, havası, suyu, güneşi, ağacı, çalısı, otu, yosunu, karıncası, kartalı, ayısı, domuzu, kekliği,
kenesi ve binlerce katılımcısı olan canlar ortamı. Bulunduğu yeryüzü parçasının doğal zenginliği yokluğu,
kuraklık, kıtlık, yıkım getiren yerine getirilmesi geç ve güç olan yoğun bakım isteyen, toplumsal, kamusal değer.
Ormanın Katkıları
Orman; doğaya, insana, tüm canlılara sayısız katkı yapar. Havayı-suyu temizler, konut, işyeri yapılarına katılır,
yakıt olur, mobilya, kağıt, yonga levha, parke olur, su sunumunu, verimini dengeler, sel oluşumunu, toprak
kaymasını, aşınmasını durdurur.
Ülke Orman Varlığımız
Orman kamu yönetimimizin 2012 verilerinde ülkemiz yüzölçümünün %27,6’sı orman sayılan yer olarak
belirlenmiş görünüyor. Bu ormanın tamamına yakını kamu iyeliği ve yönetimi kapsamındadır.
Ülke Orman Varlığımızın Durumu; Biçimsel tekniklerle 1963-1973 Döneminde, Biçimsel Teknikler, Ölçümler
ve Gözlemlerle saptanmış, belgelenmiştir. Aynı yöntem ve yeni bazı teknik araç gereçlerle sürdürülen ölçü
gözlem verilerine dayalı 2012 yılı verileri
ORMAN DURUMU
Koru
Baltalık
Genel

Normal
10.281.728 %47.4
1.276.940
%5.9
11.558.668 %53.3

Bozuk
6.978.864 %32.2
3.140.602 %14.5
10.119.466 %46.7

Toplam
17.260.592
%79.6
4.417.542
%20.4
21.678.134
%100

Görüldüğü gibi %53.3 Normal ,% 46.7 Bozuk durumda

YASALAR VE ORMANCILIĞIMIZ
Anayasamızın 44, 45, 46.maddeleri doğa, çevre, orman varlıklarımızın iyelik ve yönetim biçimlerini belirliyor,
169 ve 170. maddeleri ise doğrudan ormanlarımızı, ormancılığımızı ve orman köylülerimizi içeren yaptırımlar
taşıyor.
Bu maddelerde ormanların iyeliği kamu adına devlete verilirken yönetim, gözetim, işletim ve denetimi de
devlete yükleniyor.
Bu bağlamda önerilen yaptırımlara uygun iş ve kuruluş yasaları düzenleniyor.
• 6831 Sayılı Orman Yasası; ormanlarımızın tanımını, durumunu, kullanımını ve yönetimini içeriyor
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• 3800 Sayılı Orman Bakanlığı,3234 Sayılı Orman Genel Müdürlüğü yasalarında orman ve yönetici
kuruluşları belirleniyor.
• Diğer 2924 ORKÖY yasasında orman köylüsüne uygulanacak yardım, kalkındırma, gelişim, işlendirme
• 4122 Sayılı AĞAÇLANDIRMA Yasasında yeni ormanlar oluşturma
• 2873 Sayılı MİLLİ PARK Yasasında; korunacak doğal çevre ve milli parklarımızla ilgili iş ve işlemleri
içeriyor
• 3420 Sayılı KADASTRO Yasası; orman varlığımızın mülkiyet sınırlarını, iyelik yapısını, alanını belirler
• 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Yasasında ise ormanlarımızdan turizm amaçlı yaralanmalar belirleniyor

UYGULAMALAR
• Orman Yasasının 2/B si devreye giriyor orman ağaçlarının tıraşlanıp yok edildiği ortamlar satılıyor,
yağmalanıyor
• Kara Yolları Genişletiliyor, Köprüler Kuruluyor, Hava Alanları açılıyor.
• Sularımız, Kaynaklarımız HES‘leniyor
• Dağlarımız RES’leniyor (Rüzgâr Enerji Santralı)
• Deniz Kıyılarımız NES’leniyor  (Nükleer Enerji Santralleri )
• Dağlarımız GES’leniyor (Güneş Enerji Santralleri)
• Taş Ocakları açılıyor tüm yurda yayılıyor Çevre, Orman savunanlar öldürülüyor (Finike)
• Altın Arayıcıları Ormanlara saldırıyor (Bergama, Cerattepe)
• Sarıçam’ın denize   indiği bir Karadeniz kıyısı   Çamburnu Tabiat Parkı   olan sarıçam ağacının evrensel
olarak inmediği doğa üstü konumunda bir kış günü 8 ocak 2017 de orman yangını oluyor. Buraya köşkler
yapılacağı, 29 Kameriye,45 araçlık oto park yapılacağı anlatılıyor (12 Mayıs 2017 Cuma –SÖZCÜ)
• Yeni oluşan Çevre Bakanlığı SİT alanlarının ölçütlerini düşürüyor, AOÇ, Bodrum, Antalya, Alanya vb
birçok yerde TOKİ ‘lere yollar açıyor.
• Orman Bakanlığı Karadeniz dağlarında yollar yapılsın diyor.
• ANKARA   AOÇ’de bulunan 172 yıllık orman ve doğal park nitelikli botanik bahçesini andıran,
ormancılık araştırma, planlama, kamu işleri görme, lojman, barınma yerleri Sit ölçütü düşürülerek dev
yapılara bırakılmış
• Orman Talanı acımasız başıbozuk sürüyor.
• İstanbul ve benzeri koca kentler varoşlarında kaçak yerleşimler, toplu konutlar
• Orman İçi  (KOÇ, SABANCI)Vakıf Üniversiteleri
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ORMANSIZLAŞMA
Yasa boşlukları kentlere göç ve benzeri olgular ülkemiz orman varlığını yok edici etkiler oluşturuyor.
Bu bağlamda:
• Tarım, turizm, kentleşme ve benzeri yerleşmeler için orman tıraşlanıyor, açılıyor.
• Enerji, su, ulaşım amaçlı orman açmaları sürüyor
• Taş ocağı, altın arama, maden çıkarma, toprak alma için orman tıraşlanıyor
• Sanayi atığı, yapı yıkım atığı, zehirli gaz ısıtım kurma, nükleer yapılanma, siyanür atıkları bitkisel ortam
zehirleniyor, öldürülüyor.
• Orman yangınları durmuyor.
• Kaçak kesimler sürüyor
• Doğaya, bilime aykırı etkinliklerde orman bozuluyor azalıyor.
• Ormanlarımız ölçüsüz satılıyor, devrediliyor.
• Orman özelleştirme yayılıyor
• Or-Koop yok ediliyor
• Orman muhafaza memurluğu yok oluyor
• Orman içi yaşama güçlüğü olan orman köylüsü korumasız, desteksiz, işsiz, yoksul

TOPLUMSAL ALGI
Ormanlarımız işlev ve ürünleri ile tüm toplumumuzun sağlık, eğitim, doğa, çevre, gezi, enerji, spor, barınma,
beslenme, dinlenme gereksinmelerine karşılık bulan, veren doğal kaynağımız, ulusal zenginliğimizdir.
Yazık ki toplumumuz bu işlev ve ürünleriyle orman olgusunu algılamamış gerekli duyarlığı göstermemiştir.
Günümüzde ilgi kıpırdanmaları olmakla birlikte yeterli bilincin oluşmadığı görülmektedir.
Çözüm; ”Kamusal Orman” olgusunun, kullanım ve yönetiminin kamusallığına, ”Orman Köylüsü” varlığının
Anayasa ve orman köylülük yasalarının öngördüğü desteklemelerin yapılmasına bağlı olmalı

ORMAN İÇİ BİTİŞİĞİ YURTTAŞLIK
Ülkemizde Orman İçi ve Bitişiği 19 bin köy var. Bu köylerde yaşayan 7 milyon yurttaş yaşıyor. Hane başı 4 kişi
hesabıyla 1.7 milyon aile. Nüfusun % 50 si çalışma çağında işsiz. Yurttaş topraksız, eğitimsiz, üretimsiz. Ülke
GSMH’sından aldığı pay çok düşük. Yaşama savaşı veriyor, ormanla sorun yaşıyor. İnsan ormanı, orman insanı
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zorluyor zora sokuyor. Orman dağlara, İnsan kent varoşlara kaçar oluyor. Orman Köylüsü barınma ortamı sarp.
Toprak parçalı, verimi düşük, toprak taşınması (Erozyon), toprak göçümleri yoğun, otlak yetersiz, ahır yok,
kaynak yok, örgüt yok. Yerleşim dağınık, yapılar ilkel, dirilim güç.

ORMANCILIK YÜKSEKÖĞRENİMİ VE İŞKOLU
Yüksek Öğrenim, eğitim düzleminde; ülkemiz orman mühendisliği gereksinmeleri göz önüne alınmadan 13
orman fakültesi oluşturulduğu görülüyor. Öğretim kurumlarına ilişkin diplomaları olup olmadığı bilinmeyen,
toplam sayısı bulunmayan orman mühendisi bireylerin 8 bine yakın sayıdakilerin işsiz, boş durumlarda oldukları
söylentileri var.
Orman mühendisliği eğitim birimlerinde öğrenimde olan öğrencilerin kamu orman yönetim bölümlerinde
ormancılık deneyim, uygulama, gözlem etkinlikleri yaşamadıkları görülüyor. Uygulamalarda staj (deneyim)
yaptırıldığı olgusu bazı yörelerde biçimsel olarak var oluyor. Ormancılık iş kolunun kamusal ortamında; işe
alınma, başlatma, yürütme ilkeleri bilinmiyor.
Bir de; Sayın Orman Bakanı bir stajyer ortamında (Çocuğu beşten aşağı olanı Genel Müdür yapmam) demiş
(14.08.2016 SÖZCÜ, Cumhuriyet)

ÜLKEMİZ ORMANCILIK İŞKOLU İŞLENDİRME
DURUMU
A) Kamusal Ortamda İşlendirme (Atama): Kamu Ormanlarını yönetme konumunda olan Orman
Bakanlığı,Orman Genel Müdürlüğü ve Bağlı Kuruluşlarda ne konumlarda, ne düzeylerde, ne kadar
Orman Mühendisi görevlinin olduğu net olarak bilinmiyor. Göreve almalarda hangi ölçütlerin
değerlendirildiği belli değil. Konuya ilişkin sınav ve sınamalarda bilgi, birikim ölçütleri kullanılmıyor,
Güncel taraflılık ölçütleri kullanılıyor. Günümüzde yaklaşık 8 bin Orman Mühendisi işsiz. Bazı orman
mühendislerinin gardiyanlık, güvenlik görevlisi işlerinde bulundukları söyleniyor.
B) Memurlukta Terfi (Makam Yükselme): Kamu işyeri olan yerlerde eğitsel, deneyimsel ve yönetimsel
durumlar, boyutlar göz önüne alınmıyor, taraflılık, siyasal istemlere uygunluk ölçütleri uygulanıyor. Yazılı
sınavlarda bilginin ortaya konması yetmiyor, sözlü sınavlar etkili oluyor.
C) Yer Değiştirme (Rotasyon): Ölçütleri belli olmayan atama-yer değiştirme uygulamalarında çalışan
görevlinin hiçbir etkinlik ve başarı düzeyi, çalışma süreci göz önüne alınmadan yeri değiştirilmeye
(rotasyon)a gidiliyor. Haksız yer değiştirmelerine karşı durmalarda (gidin hakkınızı mahkemelerde arayın)
deniliyor. Bu haksızlıklara karşı Ormancılık Meslek Örgütleri Birliği (TMMOB-Orman Mühendisleri
Odası, Türkiye Ormancılar Derneği, TARIMORKAMSEN, Türk Tarım Orman Sen, Tarım Orman İş
326

IV. ULUSAL ORMANCILIK KONGRESİ

6. OTURUM

Sendikası) kuruluşları anıla uygulamalara karşı çıkmış, Bakanlık olurunun yürütülmesinin durdurulmasını
sağlamışlardır.
Sayın Bakana;”Bu haksız ve hukuksuz personel atamaları ile kurallara uyulmadan düzenlenen hukuk
dışı atama ve yer değiştirme mevzuatını gerçek uzmanların görüşlerini alarak yeniden değerlendirmeyi
düşünmez misiniz? (19.08.2014) denilmiştir.
D) Uygulama Süreci: İş kolu görevlileri atandıkları bölümlerin izlem, gözlem, uygulamalarıyla uzman
olma süreçlerini yaşarlar. Yapı, yönetim, işyeri oluşturma, orman bakımı, ağaçlandırma, ürün işleme,
ürün sağlama, pazarlama, bitkisel ortam oluşturma, bitkisel ortamı tanıma (amenajman),orman içi ve
bitişiği yaşayan yurttaşların haklarını sürdürmelerine katkı koyma (Anayasa 169) tüm ülke ormanlarının
iyileştirmelerini, sürekliliklerini sağlama kamu ormancılığının ana temel görevleridir. Zamanımız yazık
ki tüm bu iş ve işlevleri özel girişim yapıcılarına devir etti.
ORÜS (Orman Ürünleri Sanayii kuruluşu) satıldı, kapatıldı
SEKA (Selüloz ve Kağıt Endüstrisi) satıldı
AGM (Ağaçlandırma Genel Müdürlüğü) düşürüldü
ORKÖY (Orman Köylüleri İyileştirme) yedeklendi
Artık bu tarafta her şey özel girişimcilere devredildi.
İş gördürüleri İHALE (Yarışmalı İş Verimi) sürecine taşındı.
İş kolu uzmanlık konusu yok edildi.
E) Güncel Durum: Ormancılık iş kolunda her türlü iş ve işlem İHALE (Yarışma) koşullarına bağlandı.
• Orman kesim, ürün işleme, taşıma, depolama iş ve işlemleri
• Orman tanıma tanıtma (Amenajman) iş ve işlemleri
• Orman yol yapım onarım iş ve işlemleri
• Orman ağaçlandırma iş ve işlemleri
F) Orman İş Kolu Çalışanları Örgütsel Durumları: Örgütleşme, işlev geliştirme, yoğunlaştırma çabaları
yazık ki verimsiz ve etkisiz durumlarda. Oda, dernek, sendika, kooperatif kuruluşlarımız etkisiz ve
verimsiz hallerdeler.
• İş Kolu Çalışanlarına; eğitim, barınma, dinlenme olanakları tanınmıyor
• Yüklenicilik (Müteahhitlik) üstlenenler güçsüz, güvensiz, desteksizler.
• Konuda uğraş veren Bilim-Eğitim görevlileri bilgi üretimi, bilim bireyi oluşturma, iş kolu çalışanlarına
bilgi beceri kazandırma sürecinde desteksiz kalıyorlar.
• Kamu görevinden ayrılan emekli olanlar genel, güncel ormancılık sorunlarına yabancı kalıyor, etkin
olamıyorlar.
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ÜLKE ORMANCILIK ÖRGÜTLERİMİZ
KAMUSAL ÖRGÜTLER: Bilindiği gibi ülkemiz ormanlarının%99 u devlet ormanı kapsamındadır.
Anayasamız ve uygulama yasalarımız ülke ormanlarımızın gözetim, denetim, işletim ve koruma görevlerini
devletimize yüklemiştir.
Devletimiz bu görevleri Orman Bakanlığı öncülüğünde yürütmekte olup bakanlığa bağlı diğer yapılarla birlikte
sürdürmektedir. Bu yapılar OGM (Orman Genel Müdürlüğü), DSİ (Devlet Su İşleri), MTO (Meteoroloji)
, Milli Parklar Genel Müdürlüğü, ORKÖY VE AGM Üst birimleridir. Orman Bakanlığının 15 Bölge, 81 İl
Şube Müdürlüğü bulunuyor.4905 personeli olduğu belirlenmiştir.
Ayrı kuruluş yasası bulunan OGM’nün ise, daire, denetim, yardımcı merkez birimiyle, bölge müdürlüğü,
işletme müdürlüğü ve işletme şefliğinden oluşan ülke düzeyinde yaygın, ormanla ve orman köylüsüyle iç içe bir
örgütsel yapı taşımaktadır. Görüleceği gibi bu yapılar görev bindirmeleri ya da açık alanlar bırakılmaları, kaynak
savurganlığı ve verim düşüklüğüne neden olabilir.
Ormanlarla ilgili diğer kamu yapıları ise; Çevre, Turizm, İmar İskan, Enerji ve Doğal Kaynaklar, Harita Genel
Müdürlüğü, Kadastro Genel Müdürlüğü ve yerel yönetimlerden oluşmaktadır.
SİVİL TOPLUMSAL ÖRGÜTLER: Gönüllü duyarlı toplum kesitleri ile geçimsel içerikli, ticari amaçlı,
mesleki içerikli ormancılık örgütler ide konuya ilişkin çalışma ve araştırmalar yaparak kamuya bilgi ve olgu
taşımaktadırlar. Anılan Kuruluşlar;
§ TMMOB Orman Mühendisleri Odası
§ TOD (Türkiye Ormancılar Derneği)
§ Yeşil Türkiye Ormancılar Derneği
§ Orman Teknikerleri Derneği
§ Türkiye Tabiatını Koruma Derneği
§ Doğal Hayatı Koruma Derneği
§ KIR-ÇEV (Kırsal Çevre ve Ormancılık araştırma Derneği)
§ ORKOOP (Orman Köyleri Kalkındırma Kooperatifleri Birliği)
§ Orman İş Sendikası
§ Tarım Orkam Sen
§ Avcılık Federasyonu
§ Keresteciler Odası
§ Mahrukatçılar Odası
§ TEMA ve ÇEKÜL (Türkiye Erozyonla Mücadele ve Çevre)
§ Üniversiteler Orman Fakülteleri
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ORMAN SORUNLARIMIZIN ANA NEDENLERİ
• Orman tanımımız yetersiz, eksik, bütünsel yapıyı, işlevleri, doğal dengeyi içermiyor
• Ülkemiz orman sınırları belirsiz, mülkiyeti eksik, sınırları güvensiz, ürün ve işlevleri yetersiz,
• Tarım, turizm, kentleşme, konut yapılaşma (gecekondulaşma)
• Kacak kesim ve yangın
• Açılan alanda toprak aşınıyor, taşınıyor, göçüyor, seller taşmalarla ağır yıkımlar oluyor.
• Kırsal yoksulluk artıyor, gençler kente kaçıyor, kentler boğuluyor.
• Orman Yönetimi bilim, teknik ve kamu yararını emeği, üretimi göz ardı etmiş. ırkçı-dinci, köşe dönmeci
kadroların eline geçmiş. Dürüst, çalışkan kamu çalışanları devre dışı bırakılmış.
• Yönetim olabildiğince katı, seçenek üretimsiz, katılımsız, eşgüdümsüz.
• Kaynak kullanımı, yönetimi, düzenlemeleri eksik, yetersiz, işleyiş yavaş, pahalı verim düşük.
• Çalışanları özendirme, bilgilendirme yetersiz, kaynak ve bilgi savurganlığı yoğun
• Toplumsal ilgi  ve destek yetersiz.

ÇÖZÜM ÖNERMELERİ
• Orman tanımını yoruma yer bırakmayacak yalınlık ve açıklıkta yeniden yap.
• Anayasa ve Uygulama Yasalarında ormansızlaşmaya yol açan düzenlemeleri kaldır.
• Orman Kadastro işlemlerini en kısa sürede bitir tamamla. Arazi Sınıflamasını gerçekleştir.
• Doğal kaynak sayımını nesnelleştir.
• Bilim-Teknik ışığında kamusal, toplumsal gereksinmelere uygun işlevsel düzenleme yap
• Kırsal kalkınma için, örgütlenmenin önünü aç, bilgi, araç, gereç desteği ver.
• Havza boyutlu oluşum gerçekleştir.
• Bütünleşik Havza Planlaması ve Yerinden Yönetim Ortamını oluştur.
• Toplumu bilgilendir.
• Çevre duyarlığını geliştir.
• Dayanışma, güç birliği sağla.
• Yönetim süreçlerine yönetilenlerin katılımını özendir.
• Özendirici, yönlendirici, eşgüdülüyeci, gözetici, denetici, iyileştirici ol
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• Kamu çalışanlarının atanma ve yükselmelerinde nesnel, hakça ölçütlere, bilgi, beceri, dürüstlük, yetenek
ve kıdeme uygunluk sağla
• Kamu görevlilerinin grevli, toplu sözleşmeli haklara kavuşmalarını sağla
• Orman Mühendisliği Görev ve Yetki Yasasının işlevini arttır.
• İletişim süreçlerini açık, yoğun, kucaklayıcı tut.
• Ormanların diğer alanlarla ilişkilerinde orman varlığının zararına ve azalmasına yönelik girişim,
düzenleme ve yapılanmalara izin verme.

KAYNAKÇA
V111.Beş Yıllık Kalkınma Planı
Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği (Ormanlarımızı Kurtaralım)
Türkiye Ormancılar Derneği (75.Yılında Ormanlarımız ve Ormancılığımız)
TOD (Ormancılığımız Nereden Nereye)
ATLAS Dergisi (SAYI 107 Şubat /2002 S .86-105)
Ormancılığımızda Ne Yapılmalı/OMO 1977-Yayın No :4
Ormancılığımızda Ne Yapılmalı /ANKARA 1991 Meslek Örgütleri Ortak Yayını
BALYALAR KAFAMIZDA (KIR-ÇEV)
ORKOOP-Köy-Kentte Halk Sektörü 1978
ORKAMSEN (DÜNYA Ormancılık Günü Doğru anlaşılmalı Mart-2001)
ORMAN YASASI 6831
ÇED Yönetmeliği
TC Orman ve Su İşleri Bakanlığı Stratejik Planı 2013-2017
Ormanların Gümbürtüsü (Yücel Çağlar)
Hukuksal Kıskaçta Ormanlar ve Ormancılık (Yücel Çağlar-Türkiye Barolar Birliği 2014)
ANAYASA 1932
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ORMANCILIKTA ULUSAL MESLEK
STANDARTLARI VE MESLEKİ YETERLİLİK
BELGELENDİRMENİN ÖNEMİ
Erdem KAPLAN
Türkiye Ormancılık Kooperatifleri Merkez Birliği
genelmudur@orkoop.org.tr
Ankara, Türkiye
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ÖZET
Çalışma hayatında verimlilik, iş sağlığı ve güvenliği ile sürdürülebilir istihdam gibi hususlar her geçen gün
önemini daha da artırmakta bu yönde düzenleyici çalışmalar sürdürülmektedir. Ülkemizde de 5544 Sayılı
Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu ile çeşitli sektörlerde 744 ulusal meslek standardı(UMS), 413 ulusal
yeterlilik(UY) yayınlanmış ve 150 Bini aşan çalışana mesleki yeterlilik belgesi verilmiştir.
İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ile mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesinde
görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenleyen 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
gereği çıkarılan tehlike sınıfları tebliğinde tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışanlar için 5544 Sayılı Kanunla
Mesleki Yeterlilik Belgesi olma zorunluluğu getirilmeye başlanılmış, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca
çıkarılan 2 Tebliğ ile 48 meslekte zorunluluk yürürlüğe girmiştir.
Her türlü arazi ve hava koşullarında yapılan orman işçiliği faaliyetleri, bilhassa odun üretim, taşıma, istif ve
silvikültürel çalışmalar 6331 Sayılı Kanuna göre çıkarılan tebliğde tehlikeli işler sınıfında yer almaktadır. Bu
nedenle orman işçiliğinde meslek standart ve yeterliliklerinin hazırlanması, belgelendirme çalışmalarının
yapılması gerekli hale gelmiştir.
Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun(MYK) önerisiyle ormancılık alanında ilgili kamu, özel sektör, üniversiteler,
meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve çalışanların katılımıyla 2014 yılında ‘’Ormancılık Meslek Haritası’’
çıkarılarak bu çalışmalar başlatılmıştır.
Ulusal Meslek Standardı hazırlama mevzuatı ve metodolojisi gereği ormancılık alanında hazırlanan 7 adet UMS
Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu standartlara dayalı olarak; 5 adet UY aynı metodoloji
gereği hazırlanarak MYK onayı sonrası Türkiye Yeterlilikler Çerçevesine dahil olmuştur.
Mesleki Yeterlilik Kurumu, Sınav ve Belgelendirme faaliyetlerini doğrudan kendisi yapmayıp sektörle ilgili
olmak koşuluyla yeterli altyapısı bulunan kuruluşların akredite olması ve MYK denetiminde uygun bulunması
durumunda yetkilendirilmektedir. Belgelendirme sınavları yetkili kuruluşlar tarafından MYK takip ve kontrolü
altında yapılarak Mesleki Yeterlilik Belgelendirilmesi yapılmaktadır. Şu anda değişik sektörlerde 88 adet kuruluş
MYK yetkilendirmesi ile sınav ve belgelendirme yapmaktadır.
Ormancılık alanında MYK ile OR-KOOP arasında 2015 yılında yapılan protokolü çerçevesinde TÜRKAK
akreditasyonu gerçekleştirilerek iki UY’de MYK yetkilendirilmesi 2017 yılı başında yapılmıştır. Ormancılık
alanında yayınlanmış diğer 3 UY için akreditasyon ve yetkilendirmede kapsam genişletme çalışmaları devam
etmektedir.
Orman işçiliğinde mesleki yeterlilik belgelendirme, tehlikeli ve çok tehlikeli işler sınıfında yasal zorunluluğun
getirilmeye başlanmasının yanı sıra, orman işletmeciliği açısından kalite ve kantite olarak verimliliğin arttırılması,
iş sağlığı ve güvenliğine uyum, sürdürülebilir istihdamda kalifiye eleman sağlanması ve belgelendirmenin
tüm aşamaları ile devamında teknik eleman işlendirilmesi bakımından önemli olmaktadır. Ayrıca ülkemiz
ormancılığında başlatılan orman yönetiminin sertifikalandırılması sürecinde sosyo-ekonomik kriterlerin
sağlanmasına katkı oluşturmaktadır.

Anahtar Sözcükler: Meslek haritası, ulusal yeterlilik, akreditasyon, tehlikeli işler
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1.GİRİŞ
Türkiye’de çalışma hayatında ulusal meslek standardı hazırlanması ve ulusal yeterliliklere dayalı mesleki
yeterlilik belgelendirme yapılması 2006 yılında yürürlüğe giren 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK)
Kanunu ile başlamıştır. Tehlikeli ve çok tehlikeli işler sınıfında yer alan mesleklerde mesleki yeterlilik belgesinin
zorunlu hale getirilmeye başlamasıyla mesleki yeterlilik belgelendirme çalışmalarının önemi hızla artmakta,
belgelendirme için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) ile Avrupa Birliği (AB) fonlarından
desteklerle teşvikler uygulanmaktadır.
Çalışma hayatında yer alan mesleklerde önce Ulusal Meslek Standardı (UMS) belirlenerek, buna dayalı Ulusal
Yeterlilik (UY) hazırlanarak Türkiye Yeterlilikler Çerçevesine (TYÇ) dahil edilmektedir. Ulusal Yeterliliklere
uygun olarak Uluslararası Kuruluşlarca (TÜRKAK vb) akredite edilmiş ve MYK denetimi sonucu uygun
bulunan Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları (YBK) tarafından yapılan ölçme ve değerlendirme sonucu
Mesleki Yeterlilik Belgesi verilmektedir.
3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre ustalık belgesi almış olanlar ile Milli Eğitim Bakanlığına(MEB) bağlı
mesleki ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin mesleki ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden
mezun diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalışanlar için MYK mesleki
yeterlilik belgesi aranmaz. Bunların dışındaki sertifika, katılım vb. belgeler Mesleki Yeterlilik Belgesi yerine
geçmemektedir.
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Kanunu gereği çıkarılan tebliğde bir kısım orman işçiliği tehlikeli işler
sınıfında yer almakta olduğundan, yakın gelecekte Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu ormancılık sektörü
için de söz konusu olacaktır. Ayrıca iş kazalarının sıkça olduğu, İSG önlemlerine uyum, orman işçiliğine genç
nüfusun ilgi göstermediği, sürdürülebilir istihdamın sağlanmadığı göz önüne alınırsa kalite ve kantitenin
arttırılması, kalifiye eleman yetiştirilmesi, sosyal güvenlikte teşviklerden yararlanılması bakımından mesleki
yeterlilik belgelendirme ormancılık sektörü için önemli olmaktadır.
Ormancılık alanında UMS ve UY’ler hazırlanması konusunda S.S. Türkiye Ormancılık Kooperatifleri Merkez
Birliği (OR-KOOP) ile MYK arasında yapılan işbirliği protokolü çerçevesinde ilgili tarafları temsil eden,
kamu, özel sektör, sivil toplum, meslek kuruluşları ve üniversitelerin aktif katılımı ve destekleriyle MYK
mevzuatı gereği 7 adet UMS ve 5 adet UY hazırlanarak MYK onayı sonrası yürürlüğe girmiştir.
OR-KOOP bünyesinde oluşturulan Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Birimi (MYB) gerekli akreditasyon ve
yetkilendirme sonucu Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşu (YBK) olarak 2017 yılı içinde 6 ilde 323 orman
işçisini Mesleki Yeterlilik Belgelendirmesi yapmıştır.
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2. MESLEKİ YETERLİLİK VE BELGELENDİRME
Ulusal Mesleki Yeterlilik Sistemini kurmak ve işletmek temel amacıyla 21 Eylül 2006 tarih ve 5544 sayılı Kanun
ile kurulan Mesleki Yeterlilik Kurumu; Bütün işlemlerinde özel hukuk hükümlerine tabi, Kamu tüzel kişiliğini
haiz, İdari ve mali özerkliğe sahip, Devlet, işçi, işveren ve meslek kuruluşları temsilcilerinin eşit katılımıyla
yönetilen, Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili kuruluşudur. MYK’nın başlıca görevleri; Ulusal meslek
standartlarının hazırlanmasını sağlamak, Ulusal yeterliliklerin hazırlanmasını sağlamak, Mesleki yeterlilik
alanında sınav ve belgelendirme sistemini kurmak ve işletmek, Eğitim kurumlarının akreditasyonunu sağlamak,
Ulusal Yeterlilik Çerçevesini oluşturarak, Avrupa Yeterlilik Çerçevesi ile referanslandırmak olarak belirlenmiştir.

2.1.Ulusal Meslek Standardı;
Standart; Belli bir ürün, hizmet, meslek veya sürecin niteliklerini; kabul edilebilir minimum seviyede tanımlayan,
doğrulanabilen durumsal ve/veya operasyonel ölçütleri ifade eder.
Ulusal Meslek Standardı ise; Bir mesleğin başarı ile icra edilebilmesi için gerekli bilgi, beceri, tavır ve tutumların
neler olduğunu gösteren asgari normdur.
Ulusal Meslek Standardı ilgili sektörü temsil eden ve yetkinliği olan iş dünyası aktörlerince katılımcı anlayışla
hazırlanarak, ilgili kuruluşların görüşleri sonrası MYK Sektör Komitesi uygunluğu ve Yönetim Kurulu onayı ile
Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmektedir.
Meslek Standartları; Yeterliliğe dayalı sınav ve belgelendirme, Öğretim programları geliştirme, Mevcut öğretim
programlarını yenileme, Çalışanların performansını değerlendirme, İş/görev tanımı yapma, İK Planlama ile
Meslek danışmanlığı ve kariyer planlamada kullanılmaktadır.
Öncelikle standardı hazırlanacak mesleğin, Hangi sektör içinde yer aldığını, Sektörde (eğer varsa) hangi iş/meslek
grubuna dâhil olduğunu, Sektördeki kapsam ve sınırlarını net olarak tanımlayan meslek haritası belirlenmelidir.
Meslek haritası yine ilgili tüm tarafların katılımı ile yapılarak mesleğin yeri doğru belirlenmelidir.
Muhtelif sektörlerde katılımcı anlayışla hazırlanıp Resmi Gazetede yayınlanan 744 UMS vardır.

2.2. Ulusal Yeterlilik;
Bireyin sahip olması gereken bilgi, beceri ve yetkinlik ile ölçme ve değerlendirme kriterlerini içeren dokümanlardır.
Ulusal yeterlilikler, ulusal meslek standartları ya da standartları oluşturan alt birimler, bunların bulunmadığı
hallerde ise uluslararası meslek standartları esas alınarak geliştirilmektedir. UY yine UMS’de olduğu gibi
katılımcı anlayışla taraflarca hazırlanarak MYK onayı sonrası yürürlüğe girerek TYÇ dahil edilmektedir.
Yeterlilik birimleri, zorunlu birimler ve seçmeli birimler olarak ikiye ayrılmaktadır;
Zorunlu birimler; ilgili yeterliliği elde etmek isteyen adayların başarmak zorunda olduğu birimleri ifade eder.
Söz konusu birimler, mesleğin icra edilebilmesi için kişiler tarafından sergilenmesi gereken zorunlu bilgi,
beceri ve yetkinlikleri tanımlar. Bu birimlerden herhangi birisine sahip olunmadan adayların belgelendirilmesi
mümkün olmamaktadır.
İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma, İş organizasyonu vb. yeterlilik birimleri zorunlu birimler olup, bireylerin
Mesleki Yeterlilik Belgesi elde edebilmesi için bu birimden başarılı olması gerekmektedir.
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Seçmeli birimler; mesleğin farklı kapsamlarda icrasına ya da belli bir alanda uzmanlaşmaya yönelik birimlerdir.
Söz konusu birimlerin seçiminde; kişinin mesleğini icra etmek istediği coğrafya, kişinin mesleğini icra edeceği iş
yerinin talepleri, kişinin ilgi veya uzmanlaşmak istediği alanları ve iş piyasasındaki güncel durumu etkilidir.
Ulusal Yeterlilik Birimleri; öğrenme çıktıları, başarım ölçütleri, ölçme-değerlendirmeye yönelik bilgiler ile
ölçme-değerlendirmede kullanılacak kontrol listelerinden oluşmaktadır. Yayınlanmış UMS’lere dayalı olarak iş
yaşamında 413 UY yürürlüğe girmiştir.

2.3.Sınav ve Belgelendirme;
Mesleki Yeterlilik Belgelendirme ilgili UY’de belirlenen bilgi ve beceri kriterlerine göre yapılan teorik ve
performans sınavları ile ölçülerek başarı durumu belirlenmektedir.
MYK belgelendirme sınavlarını doğrudan kendisi yapmayarak yetkilendirdiği belgelendirme kuruluşlarına
yaptırarak sürekli takip ve kontrol altında tutmaktadır.

2.4. Yetkilendirme;
MYK Sınav ve Belgelendirme faaliyetlerini; genellikle meslekle ilgili kurum ve kuruluşlara yetki vererek
yürütmektedir. Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşu (YBK) olabilmek için öncelikle ilgili kurum ve
kuruluşlardan yeterli alt yapı ve kapasite istemektedir. Bu kuruluşlarla ön yetki sözleşmesi imzalanarak

TÜRKAK ya da Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) bünyesinde çok taraflı tanıma anlaşması imzalamış diğer
akreditasyon kurumlarınca ilgili ulusal yeterliliklerde TS EN ISO/IEC 17024 Standardı şartlarına uygun
oluşturulmuş sistem kurarak akredite olan kuruluşlar MYK tarafından denetim ve değerlendirme sonucunda
belirlenen şartları taşıyanlara yetki vererek YBK olarak tescil etmektedir. Gerek akreditasyon ve gerekse
yetkilendirme her yıl TÜRKAK ve MYK tarafından denetlenerek uygunluğu kontrol edilmektedir. Akreditasyon
ve MYK yetkilendirmesiyle 99 kuruluşa yetki verilmiş olup halen 96 YBK faal haldedir. YBK’ların sektörlere ve
illere dağılımı aşağıda verilmektedir.
Tablo 1.
Yetkilendirilmiş
Belgelendirme
Kuruluşlarının
Sektörlere
Dağılımı
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S. No

Sektör

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Ağaç İşleri, Kağıt ve Kağıt Ürünleri
Bilişim Teknolojileri
Elektrik, Elektronik
Enerji
İnşaat
İş ve Yönetim
Kimya, Petrol, Lastik, Plastik
Medya, İletişim, Yayıncılık
Metal
Otomotiv
Tekstil, Hazır Giyim, Deri
Toplumsal ve Kişisel Hizmetler
Turizm, Konaklama, Yiyecek İçecek Hizmetleri
Ulaştırma, Lojistik, Haberleşme
IV. ULUSAL ORMANCILIK KONGRESİ

Yetkilendirilmiş
Belgelendirme Kuruluşları
1
4
10
16
52
9
5
1
28
20
4
1
9
4
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Tablo 2. İllere Göre Yetkilendirilmiş
Belgelendirme Kuruluşları

S. No

YBK bulunan İl Adı

YBK Sayısı

1

İstanbul

39

3

Antalya

5

2
4
5
6
7

TOPLAM

Ankara
Bursa

Kocaeli
Adana

Diğer İller

23
5
4
3

20
99

3. ORMANCILIKTA MESLEKİ YETERLİLİK VE
BELGELENDİRME
3.1. Ormancılıkta Meslek Haritası;

MYK önerisi ve koordinatörlüğü ile OR-KOOP ev sahipliğinde; OGM, MYK, Üniversiteler, Milli Eğitim
Bakanlığı, Meslek kuruluşları, Sektör temsilcileri, Orman işçiliğinde çalışanların temsilcilerinin katılımıyla
2014 yılı Şubat ayında ilgili taraflarla birlikte Ankara’da ‘’Ormancılıkta Meslek Haritası’’ çalıştayı yapılmıştır.
Çalıştay sonucu MYK’da müştereken yapılan değerlendirmede ilk etapta;
1. Ağaç Kesme ve Boylama Operatörü,
2. Sürütme ve Yükleme İşçisi,
3. Orman Ağaçlandırma ve Fidan Yetiştirme İşçisi,
4. Orman Gençleştirme ve Bakım İşçisi,
5. Odun Dışı Ürün Toplayıcısı(Yerden),
6. Odun Dışı Ürün Toplayıcısı (Yüksekten),
7. Alan Kılavuzu
Olarak 7 adet Ulusal Meslek Standardı hazırlanması kararlaştırılmıştır.

3.2. Ormancılıkta Ulusal Meslek Standartları;
Meslek haritası belirlemesi sonucu MYK ile yapılan protokol gereği teknik çalışmalara başlanılmıştır. Mesleğin
başarı ile icra edilebilmesi için gerekli bilgi, beceri, tavır ve tutumların neler olduğunu gösteren asgari normları
ortaya koymak üzere Mesleki Yeterlilik mevzuatı ve metodolojisi gereği katılımcı anlayışla ilgili tarafların
katılımıyla her meslek için ayrı ayrı yapılan çalıştaylarda hazırlanan UMS taslakları MYK uygunluğu sonrası
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54 Kurum ve kuruluşa görüşe sunulmuş, aynı zamanda web sitesinde görüşe açılarak öneri ve değerlendirmeler
alınmıştır. Görüş Değerlendirme Formları (GDF) ile birlikte MYK ilgili Sektör (Ağaç İşleri, Kağıt ve Kağıt
Ürünleri) Komitesi değerlendirmesi sonrası MYK Yönetim Kurulu onayı ile UMS’ları 2 ayrı grup halinde
Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
Tablo 3.
Ormancılık
Ulusal Meslek
Standartları

S.
No

Ulusal Meslek Standardı Adı

Seviye

Kapsam

1

Ağaç Kesme ve Boylama Operatörü

3

Kesme, Boylama

3

Orman Ağaçlandırma ve Fidan Yetiştirme İşçisi

3

Ağaçlandırma, Fidan Yetiştirme

2
4
5
6
7

Sürütme ve Yükleme İşçisi

Orman Gençleştirme ve Bakım İşçisi

Odun Dışı Ürün Toplayıcısı (Yerden)

Odun Dışı Ürün Toplayıcısı (Yüksek)
Alan Kılavuzu

3
3
2
3
4

Sürütme, Yükleme ve Boşaltma
Bakım

Mantar, Yerden Otsu Bitkiler
Ağaç, Ağaççık ve Çalı
Korunan alanlar

3.2. Ormancılıkta Ulusal Yeterlilikler;
Yürürlükteki UMS’lere dayalı olarak kişinin sahip olması gereken bilgi, beceri ve yetkinlik ile ölçme ve
değerlendirme kriterleri yine UMS’de olduğu gibi katılımcı anlayışla ilgili taraflarla birlikte ayrı ayrı yapılan
çalıştaylarda belirlenmiştir.
Ağaç Kesme(B1) ile Emvali Sürütme, Yükleme ve Boşaltma (B2) 2 ayrı seçmeli birim olarak ‘’Orman Üretim
İşçisi’’ 15 UY 0236-3 Ulusal Yeterliliği altında düzenlenmiştir.
‘’Orman Yetiştirme ve Bakım İşçisi’’ 15 UY 0237-3 Ulusal Yeterliliği; Orman Ağaçlandırma, Gençleştirme ve
Bakım(B1), Fidan Yetiştirme(B2) ve Aşı ve Çelikle Üretim(B3) olarak 3 ayrı seçmeli birim oluşturulmuştur.
‘’Odun Dışı Ürün Toplayıcısı(Yerden)’’ 17 UY 0283-2 UY; Yerden Otsu ve Diğer Bitkileri Toplama(B1) ile
Mantar Toplama(B2) (Kekik, Adaçayı vb.) toplama olarak 2 ayrı seçmeli birim belirlenmiştir.
Odun dışı ürün olarak Ağaçtan Ürün Toplama(B1)(Kestane, Ihlamur, Fıstıkçamı vb.), Ağaç Gövdesinden Ürün
Elde Etme(B2)(Reçine, Sığla vb.) ile Ağaççık ve Çalıdan Ürün Toplama(B3) (Defne vb.) yani yüksekten üç
ayrı seçmeli birim içeren ‘’Odun Dışı Ürün Toplayıcısı (Yüksekten)’’ 17 UY 0284-3 UY oluşturulmuştur.
Kaynak değeri farklı korunan alanların tanıtımını yapacak Alan Kılavuzluğu Uygulamaları ‘’Alan Kılavuzu’’ 17
UY 0282-4 UY olarak hazırlanmıştır.
Tüm Ulusal Yeterliliklerde zorunlu birim olarak (A1) İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma ve İş Organizasyonu
birimi bulunmaktadır.

6. OTURUM

IV. ULUSAL ORMANCILIK KONGRESİ

337

Tablo 4. Ormancılık Ulusal Yeterlilikleri
S.
Ulusal Yeterlilik Adı
No.
1

Seviye Yeterlilik Birimleri

15 UY 0236-3
Orman Üretim İşçisi

3

A1:İSG, Çevre Koruma ve İş Organizasyonu.
B1:Ağaç Kesme
B2:Emvali Sürütme, Yükleme ve Boşaltma

2

15 UY 0237-3
Orman Yetiştirme ve Bakım İşçisi

3

A1:İSG, Çevre Koruma ve İş Organizasyonu.
B1:Orman Ağaçlandırma, Gençleştirme ve
Bakım
B2:Fidan Yetiştirme
B3: Aşı ve Çelikle Üretim

3

17 UY 0283-2 UY
Odun Dışı Ürün Toplayıcısı (Yerden)

2

A1:İSG, Çevre Koruma ve İş Organizasyonu.
B1:Yerden Otsu ve Diğer Bitkileri Toplama
B2:Mantar Toplama

4

17 UY 0284-3
Odun Dışı Ürün Toplayıcısı (Yüksekten)

3

A1:İSG, . Çevre Koruma ve İş Organizasyonu.
B1:Ağaçtan Ürün Toplama
B2:Ağaç Gövdesinden Ürün Elde Etme
B3:Ağaççık ve Çalıdan Ürün Toplama.

5

17 UY 0282-4
Alan Kılavuzu

4

A1: İSG, Çevre Koruma.
A2:Alan Kılavuzluğu Uygulamaları

3.3. Ormancılıkta Mesleki Yeterlilik Belgelendirme;
Mesleki Yeterlilik Belgesi alınabilmesi için UY yer alan Zorunlu (A1) Birimi ile Seçmeli(B) Birimlerden
en az birinin UY’de yer alan Teorik ve Performans sınavlarından ayrı ayrı başarılı olunması gerekmektedir.
Yürürlükteki 5 UY’nin her birinde yer alan Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak
Kontrol Listesi içersindeki; Bilgiler (BG) kriterlerinin teorik sınavda en az %60’ının, Beceri ve Yetkinliklerin
(BY) ise performans sınavında (Kritik Adımların tamamının yapılması şartıyla) en az % 70’inden başarılı
olunması halinde ‘’Mesleki Yeterlilik Belgesi’’ verilmektedir.
Ormancılıkla ilgili UMS ve UY’lerin yürülüğe girmesine müteakip öncelikle 2 UY’de mesleki yeterlilik
belgelendirme için MYK ile OR-KOOP arasında protokol imzalanarak çalışmalara 2015 yılında başlanılmıştır.
Öncelikle TS EN ISO/IEC 17024 ve ISO 9001 Standartları gereği Kalite Yönetim Sistemi kurulması ve
işletilmesi için gerekli dokümantasyon ve Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Birimi (MYB) yapılanması
tamamlanarak OR-KOOP 30/09/2016 tarihinde AB-0106-P No ile TÜRKAK tarafından akredite edilmiştir.
Akreditasyon sonrası MYK denetimleri sonucu 31/01/2017 tarihinde YB-0070 No ile ‘’Orman Üretim
İşçisi’’ ile ‘’Orman Yetiştirme ve Bakım İşçisi’’ UY’lerinde sınav ve belgelendirme yapmak üzere OR-KOOP
Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşu yetkisi almıştır.
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Resim 1. Akreditasyon
sertifikası ve yetki
logosu

Resim 2. Yetki belgesi
ve logosu
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Resim 3. Mesleki yeterlilik
belgesi

YBK olarak Orman Üretim İşçisi ile Orman Yetiştirme ve Bakım İşçisi UY’lerinde Bolu, Kastamonu, Sinop,
Zonguldak, Karabük ve Muğla İllerinde 325 Orman İşçisine AB Doğrudan Hibe Desteği ile sınav ücretleri
karşılanarak ormancılıkta ilk defa Mesleki Yeterlilik Belgesi verilmiştir. Sınavlarda başarılı olanlar YBK
tarafından MYK bildirilerek aşağıda örneği görülen Mesleki Yeterlilik Belgesi ve Kimlik verilmektedir.

4. DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
Çalışma hayatında hızla yaygınlaşmaya ve teşviklerle önemli kazanımlar elde edilmeye başlanılan mesleki
yeterlilik belgelendirme çalışmalarında çeşitli sektörlerde 150 Bini aşkın belgelendirme yapılmıştır. Bilhassa
6331 sayılı İSG Kanunu gereği tehlikeli ve çok tehlikeli işler sınıfında yer alan mesleklerde ÇSGB önerisiyle
48 (İnşaat, Makine, Kimya, Metalürji vb.)
Meslekte belge zorunluluğu getirilmiş ve bunu kısa sürede hayata geçirmek için gerek sınav ve gerekse istihdam,
sosyal güvenlik teşvikleri uygulanmaya başlanılmıştır. Belge zorunluluğu diğer tehlikeli ve çok tehlikeli
mesleklerde peyderpey getirilmesi beklenmektedir. 16 Eylül 2017 tarih 30182 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan
2017/10713 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ÇSGB tarafından zorunlu meslek haline getirilmesi durumunda
YBK yapacağı sınavlarda başarılı olanlara İşsizlik Sigorta Fonundan karşılanacak sınav ücretleri için kararname
ekinde 46 yeni meslek belirlenmiş olup, bunların içinde Orman Üretim İşçisi ile Orman Yetiştirme ve Bakım
İşçisi meslekleri de yer almaktadır.
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İş sağlığı ve güvenliğinde belirlenen tehlike sınıflarına göre A 02 NACE kodu ile ‘’Ormancılık ile Endüstriyel ve
Yakacak Odun Üretimi’’ altında; 02.1.Orman yetiştirme (Silvikültür) ve diğer ormancılık faaliyetleri Tehlikeli,
02.2 Endüstriyel ve yakacak odun üretimi Tehlikeli olarak yer almaktadır. Bu durumda 15 UY 0236-3 Orman
Üretim İşçisi ile 15 UY 0237-3 Orman Yetiştirme ve Bakım İşçisi UY’leri tehlikeli işler sınıfına girmektedir.
ÇSGB uygulamaları dikkate alınırsa yakın bir gelecekte orman işçiliğinde mesleki yeterlilik belgelendirme
zorunluluğu getirileceğinden sektörün buna hazırlıklı olması gerekmektedir.
Orman işçiliğinde bilhassa arazideki çalışmalarda iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine yeterince uyulmaması,
yeterli bilgilendirme ve bilinçlendirme yapılmaması nedeniyle ölüm ve yaralanma ile sonuçlanan iş kazalarına
sıkça rastlanmaktadır. 2017 yılının ilk yarısında meydana gelen iş kazalarının sektörlere dağılımında ormancılık
ilk üç arasında olduğu yayınlanmıştır. Ayrıca orman işçiliğinin genellikle vahidi fiyatla yapılması nedeniyle
sigorta kapsamında olmadığından çoğunlukla ÇSGB istatistikleri içinde olmadığı düşünülürse ormancılık
sektöründe mesleki yeterlilik belgelendirmenin iş kazalarını önlemedeki farkındalık ve bilinçlendirmeye önemli
katkısı olacaktır.
Orman işletmeciliğinin üç ana konusu olan; Ormanların Korunması, Geliştirilmesi ve Faydalanma süreçlerinde
gerekli işgücü kullanımında;
• Kalite ve kantite olarak verimliliğin arttırılması,
• İş Sağlığı ve Güvenliği tedbirlerine uyumun sağlanması,
• Ormancılıkta genç işçi yetiştirilmesinin teşvik edilmesi,
• Sürdürülebilir istihdam olanağına katkı sağlanması,
• Sosyal Güvenlik sistemine katılım için devlet teşviklerinin bulunması,
• Orman Yönetiminin Sertifikalandırılmasında sosyo-ekonomik kriterleri sağlama,
• Ormancı Teknik elemanların sınav ve belgelendirme sürecinde işlendirilmesi,
• Uluslararası işgücüne katılım imkânı olması,
• Bilinçlendirme ve farkındalık oluşturulması,
Bakımlarından Mesleki Yeterlilik Belgelendirme ormancılığa katkı verecektir.
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ÖZET
Çalışmanın amacı, teknik personelin, ormancılıkta insan kaynakları yönetimi açısından son dönemde öne çıkan
rotasyon ve atama-yükseltme sistemiyle ilgili görüşlerinin ortaya konulmasıdır. Günümüzde kuruluşların başarılı
olmasında insan kaynağının çok önemli bir yeri ve rolü olduğu kabul edilmektedir. Ürün ve hizmet çeşitliliğinin
fazla olması, toplumun farklı kesimlerinin ormanlar konusunda farklı taleplerinin bulunması, sürdürülebilir
ormancılıkla ilgili sorumlulukların olması, iş ve işlemlerin karmaşık ve çok boyutlu olması ile ekolojik ve
sosyo-kültürel özellikler nedeniyle farklı bölgelerdeki uygulamaların değişiklik göstermesi, ormancılıkta başta
teknik personel olmak üzere insan kaynaklarının önemini arttırmaktadır. Bu açıdan bakıldığında yaşamın
sürdürülebilirliği için vazgeçilmez rol oynayan ormancılık sektörü teknik personelinin, çağdaş insan kaynakları
yönetimi anlayışı ile yönetilmesi zorunluluğu ortaya çıkmaktadır.
Bu kapsamda belirtilen amaca ulaşmak için ormancı teknik personele anket uygulanmış ve sonuçları
değerlendirilmiştir. Anket formunda rotasyon uygulamasının; iş verimi, motivasyon, mesleki gelişim, orman
kaynaklarının yönetimi ve örgütsel performans üzerindeki etkisine ilişkin sorularla birlikte rotasyonun uygulama
yöntemiyle ilgili sorulara yer verilmiştir. Yine anket kapsamında, atama ve yükseltmelerin uygulanışı, etkinliği
ve buna ilişkin adalet algısı gibi konulara yönelik sorular bulunmaktadır. Belirtilen çerçevede hazırlanan
anket formu, örnek alan olarak seçilen İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü’nde görev yapan teknik personele
uygulanmıştır. Çalışmada, ankete katılan 112 çalışanın yaptığı değerlendirmeler ışığında ulaşılan bulgular ortaya
konulmuştur. Anket sonuçlarının değerlendirilmesinde öncelikle tanımsal istatistik yöntemlerden aritmetik
ortalamaya başvurulmuş, ayrıca katılımcılar arasında görev pozisyonuna göre oluşan farklılıklar ANOVA
yöntemi ile irdelenmiştir.
Aritmetik ortalamaların değerlendirilmesiyle elde edilen bulgulara göre katılım düzeyinin en düşük olduğu
ifadeler; rotasyonun adil ve eşit şekilde uygulanması, rotasyonun motivasyonu arttırması, atamaların adil şekilde
yapılmasıyla ilgili olanlardır. Katılımın en yüksek olduğu ifadeler ise görevde yükseltmelerde başarı ölçütlerinin
esas alınmasının gerekliliği, yükseltmelerin yazılı sınavla yapılması gerekliliği ve ilk defa yapılan atamalarda
temel eğitim verilmesinin gerekliliği hakkındadır. Elde edilen bulgular ışığında sektörde, insan kaynakları
planlaması ve uygulamalarının; ormancılığın yapısı, temel özellikleri ve ilkeleri dikkate alınarak, adil bir şekilde
yapılmasının gerekliliği ortaya çıkmaktadır.

Anahtar Sözcükler: Ormancılık yönetimi, insan kaynakları yönetimi, rotasyon, atama-yükseltme.
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1. GİRİŞ
Dünyada ormancılık alanında sürdürülebilir orman yönetimi, katılımcı yönetim, çatışma yönetimi, sertifikasyon,
karbon yönetimi, stratejik yönetim gibi pek çok konu gündeme gelmektedir. Ormancılıkta bu ve benzeri
alanlarda yenilikleri gerçekleştirmek açısından en temel faktör insan kaynaklarıdır. Bu bağlamda ormancılık
alanında sürdürülebilirliği sağlamada kilit unsurun insan kaynakları olduğu belirtilmekte ve insan kaynakları
açısından yeterli gelişim gösterilemediğinde ormancılık yönetiminde sürdürülebilirliğin sağlanamayacağı
ortaya konulmaktadır (Pinstrup-Andersen, Pandya-Lorchi 1998; Szaro ve ark., 2000). Bu paralelde orman
kaynaklarından faydalanma, ormancılıkta yeni yaklaşımları hayata geçirme, ormancılık politikası amaçlarını
gerçekleştirmede insan kaynakları ve özellikle teknik personelin önemli bir yeri olduğu esastır (Krott, 2005;
Mendes, 2006).
Diğer bir yaklaşımla, ormancılıkta insan kaynakları alanındaki sorunlar çözülmedikçe, etkili politikaların
belirlenmesi, söz konusu politikaların uygulamaya yansıması, pek çok sorunun çözümü ve sektörel gelişmenin
sağlanabilmesi olası değildir (Wibowo ve Giessen, 2015; Hasanagas, 2016).
Bu yaklaşım yerel düzeyde sürdürülebilirliğin sağlanması konusunda da büyük önem taşımaktadır (Newfoundland
Labrador, 2014). Nitelik ve nicelik açısından insan kaynaklarının yetersiz kalması, orman işletme planlarının
hazırlanması ve uygulanması, paydaşların sürece katılması gibi pek çok yönetsel konuda sorunlara neden olmaktadır
(FAO, 2007; Wieland ve Dedeurwaerdere, 2010). Kuşkusuz söz konusu yetersizlikler, ormancılığın teknik ve
biyolojik tabanlı çalışma alanlarında da sorun yaşanmasına neden olmaktadır.
Belirtilen yaklaşım ormancılık sektöründe başta teknik personele ilişkin konular olmak üzere, çağdaş insan
kaynakları yönetimi anlayışının gerekliliğini gündeme getirmektedir. Bu kapsamda atama ve yükseltme
sistemi ile rotasyon uygulamaları, ormancılık kamuoyunun gündeminde yer almaktadır. Özellikle, atama ve yer
değiştirme ile görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin yapılan yasal düzenlemeler ve bu kapsamdaki
uygulamalar, meslek kamuoyunda olumsuz yansılar yaratmıştır.

2. MATERYAL VE YÖNTEM
Çalışmanın amacı, ormancılıkta insan kaynakları yönetimi açısından son dönemde öne çıkan atamayükseltme ve rotasyon ile ilgili olarak ormancı teknik personelin görüşlerini ortaya koymaktadır. Bununla
birlikte, konuya yaklaşım açısından, söz konusu personel arasında görev pozisyona göre oluşan farklılıkları
irdelemek amaçlanmıştır. Belirtilen amaçlara ulaşmak için ormancı teknik personele anket uygulanmış ve
sonuçları değerlendirilmiştir. İlgili ankette rotasyon uygulamasının; iş verimi, motivasyon, mesleki gelişim,
orman kaynaklarının yönetimi ve örgütsel performans üzerindeki etkisine ilişkin sorularla birlikte rotasyonun
uygulama yöntemiyle ilgili sorular bulunmaktadır. Yine bu ankette, atama ve yükseltmelere ilişkin uygulamalar,
sistemin etkinliği ve buna ilişkin adalet algısı gibi konulara yönelik sorulara yer verilmiştir. Belirtilen çerçevede
hazırlanan anket formu, örnek alan olarak seçilen İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü’nde görev yapan ormancı
teknik personele uygulanmıştır.
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Ankete toplam 112 ormancı teknik personel katılmıştır. Tablo 1’de görüldüğü üzere katılımcıların 48’i
teknik eleman, 44’ü orman işletme şefi ve 13’ü işletme müdürü ve yardımcısıdır. Katılımcılardan 7’si görevini
belirtmemiştir.
Tablo 1. Ankete katılan
personelin görev
pozisyonuna göre frekans
ve yüzde dağılımı

Çalışanların Özellikleri
Görev
Pozisyonu

Teknik Eleman
İşletme Şefi
Müd-Müd Yard.
Cevapsız

f (frekans)

% (yüzde)

48
44
13
7

42.9
39.3
11.6
6.3

Anket sonuçlarının değerlendirilmesinde öncelikle tanımsal istatistik yöntemlerden aritmetik ortalamaya
başvurulmuştur. Ayrıca katılımcılar arasında görev pozisyonuna göre oluşan farklılıklar ANOVA yöntemi ile
irdelenmiştir. ANOVA iki ya da daha fazla ortalama arasında fark olup olmadığı ile ilgili hipotezleri test etmek
amacıyla kullanılan varyans analizidir. Tek Yönlü ANOVA (One-way ANOVA) testi ile farklı olan grubun/
grupların belirlenmesi mümkün olmaktadır (Yazıcıoğlu ve Erdoğan, 2004). Gruplar arasında fark bulunması
durumunda farklılığın hangi gruptan kaynaklandığını belirlemek amacıyla “post hoc” testleri kullanılmaktadır.
Bu çalışmada varyansların eşit olması durumunda Tukey testi, varyansların eşit olmaması durumunda ise
Games Howell testine başvurulmuştur.

3. BULGULAR
Bulgular bölümü, teknik personelin rotasyona ilişkin yaptığı değerlendirmeler ile atama ve yükseltmelere ilişkin
yapılan değerlendirmeleri içeren iki ayrı bölümden oluşmaktadır.

3.1. Teknik Personelin Rotasyona İlişkin Değerlendirmeleri
Teknik personelin rotasyon uygulamasına yönelik değerlendirmelerine ilişkin aritmetik ortalamalar ve
ANOVA testi sonuçları Tablo 2’de görülmektedir. İlgili tabloda da görülebileceği üzere, rotasyonla ilgili
olarak katılım düzeyinin yüksek olduğu ifadeler: “Rotasyon uygulamasında uzmanlık alanları göz önünde
bulundurulmalıdır.”(M=3,91) ve “Rotasyon uygulamasında başarı ölçütleri dikkate alınmalıdır.” (M=3,79)
şeklindedir.
Rotasyonla ilgili katılımın orta düzeyde olduğu ifadeler ise şu şekilde sıralanabilir: i) “Rotasyon uygulamasında
eğitim durumu göz önünde bulundurulmalıdır.” (M=3,38), ii) “Rotasyon uygulamasında görev yeri esas
alınmalıdır.” (M=3,37), iii) “Rotasyon uygulamasında hizmet süresi esas alınmalıdır.” (M=3,24), iv) “Rotasyon
bir kamu çalışanın ülkenin her kesiminde görev yapması açısından etkili bir yöntemdir. (M=2,80) ve v)
“Rotasyon uygulaması belirli kriterler dikkate alınmadan herkese aynı şekilde uygulanmalıdır” (M=2,67).
Belirtilen konuda katılımın en düşük düzeyde olduğu ifadeler ise sırasıyla i) “Rotasyon ile çalışanlar adil ve
eşit bir şekilde, ihtiyaçlar çerçevesinde dağıtılmaktadır” (M=1,77), ii) “Rotasyon uygulaması çalışanların
motivasyonunu arttırmaktadır.” (M=1,87), iii) “Rotasyon mevcut haliyle adil şekilde uygulanmaktadır.” (M=1,88)
ve iv) “Rotasyon uygulaması çalışanların iş verimini arttırmaktadır.” (M=1,95) şeklindedir. Yine katılımın düşük
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olduğu diğer konular ise rotasyon uygulamasının orman kaynaklarının sürdürülebilir yönetimine katkı sağlaması
(M=2,18), örgütsel performansı geliştirmesi (M=2,18), mesleki gelişim açısından önemli olması (M=2,40) ile
vatandaşa verilen hizmet kalitesini arttırmasına (M=2,42) ilişkindir.
Görev açısından, “Rotasyon uygulaması çalışanların iş verimini arttırmaktadır.” ifadesine ilişkin katılımcılar
arasında fark oluşmaktadır. Bu konuda katılımı en düşük olan kesim teknik elemanlar ve en yüksek olan kesim
ise işletme şefleri olmuştur. Görev pozisyonu açısından fark Tukey testine göre teknik elemanlar ve şefler
arasındadır (MD= 0,64, sig=0,00).
Tablo 2. Teknik personelin rotasyona ilişkin değerlendirmeleri

1. Rotasyon uygulaması çalışanların iş verimini arttırmaktadır.
2. Rotasyon uygulaması çalışanların motivasyonunu arttırmaktadır.
3. Rotasyon uygulaması mesleki gelişim açısından önemlidir.
4. Rotasyon uygulaması orman kaynaklarının sürdürülebilir yönetimine katkı
sağlamaktdır.
5. Rotasyon uygulaması örgütsel performansı (örgütün başarısını)
geliştirmektedir.
6. Rotasyon ile çalışanlar adil ve eşit bir şekilde, ihtiyaçlar çerçevesinde
dağıtılmaktadır.
7. Rotasyon vatandaşa verilen hizmet kalitesi açısından gereklidir.
8. Rotasyon bir kamu çalışanın ülkenin her kesiminde görev yapması açısından
etkili bir yöntemdir.
9. Rotasyon uygulamasında hizmet süresi esas alınmalıdır.
10. Rotasyon uygulamasında görev yeri esas alınmalıdır.
11.
12.
13.
14.

Rotasyon uygulamasında başarı ölçütleri dikkate alınmalıdır.
Rotasyon uygulamasında eğitim durumu göz önünde bulundurulmalıdır.
Rotasyon uygulamasında uzmanlık alanları göz önünde bulundurulmalıdır.
Rotasyon uygulaması belirli kriterler dikkate alınmadan herkese aynı şekilde
uygulanmalıdır.
15. Rotasyon mevcut haliyle adil şekilde uygulanmaktadır.

1,58 2,23
1,92
P:0,01 F:4,57
1,48 2,16
1,92
P:0,00 F:5,79
1,90 2,66
3,00
P:0,00 F:7,02
1,83 2,41
2,54
P:0,01 F:4,83
1,73 2,50
2,69
P:0,00 F:8,56
1,50 1,98
2,15
P:0,01 F:4,29
1,96 2,63
3,23
P:0,00 F:7,85
2,60 2,84
3,23
2,88 3,36
4,25
P:0,00 F:7,59
3,06 3,50
4,00
P:0,03 F:3,57
3,56 4,05
4,00
3,17 3,51
3,92
4,04 3,77
4,08
2,36 3,05
3,00
1,71

2,05

2,15

GENEL
ORTALAMA*

İşletme MüdMüd.Yrd

İşletme Şefi

Teknik Eleman

GÖREV

1,95
1,87
2,40
2,18
2,18
1,77
2,42
2,80
3,24
3,37
3,79
3,38
3,91
2,67
1,88

* Genel ortalama değer belirlenirken Görev pozisyonu belirtmeyen katılımcıların cevapları da değerlendirmeye alınmıştır.
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Yine aynı bağımsız değişken, “Rotasyon uygulaması çalışanların motivasyonunu arttırmaktadır.” ve “Rotasyon
uygulaması mesleki gelişim açısından önemlidir.” ifadelerinde de katılımcılar arasında fark oluşmasına yol açmıştır.
Her iki ifade için de katılım düzeyleri; teknik eleman, işletme şefi ve yönetici kadrosunda bulunanlar şeklinde
sırasıyla artmaktadır. Tukey testi sonuçlarına göre, motivasyon açısından yapılan değerlendirmede fark teknik
eleman ile şefler arasında (MD= 0,68, sig=0,00) çıkarken, mesleki gelişim açısından teknik elemanlar ile hem
şefler (MD= 0,76, sig=0,00) hem de yöneticiler arasında (MD= 1,10, sig=0,01) görülmüştür.
“Rotasyon uygulaması orman kaynaklarının sürdürülebilir yönetimine katkı sağlamaktadır.” ifadesinde göreve
göre fark oluşmaktadır. Bu konuda teknik elemanların katılım düzeyi düşük iken yöneticilerin orta düzeydedir.
Tukey testi sonuçları bu konudaki farkın teknik elemanlar ve şefler arasında olduğunu göstermektedir (MD=
0,76, sig=0,00).
“Rotasyon uygulaması örgütsel performansı (örgütün başarısını) geliştirmektedir.” ifadesi için teknik elemanların
ve işletme şeflerinin katılım düzeyi düşük, yöneticilerinki ise orta düzeydedir. Tukey testine göre görev açısından
fark teknik eleman ile şefler (MD= 0,77, sig=0,00) ve yöneticiler (MD= 0,96, sig=0,00) arasında görülmüştür.
“Rotasyon ile çalışanlar adil ve eşit bir şekilde, ihtiyaçlar çerçevesinde dağıtılmaktadır.” ifadesine katılım teknik
personel için çok düşük düzeyinde iken şefler ve yöneticiler için daha yüksektir. Tukey testi sonuçları ise görev
açısından şef ve teknik elemanlar arasında (MD= 0,47, sig=0,03) farklılıkların olduğunu göstermektedir.
“Rotasyon vatandaşa verilen hizmet kalitesi açısından gereklidir.” ifadesine katılım düzeyi görev açısından
farklılık göstermektedir. Tukey testi sonuçlarına göre bu konudaki fark teknik eleman ile şefler (MD= 0,67,
sig=0,01) ve yöneticiler (MD= 1,27, sig=0,02) arasında oluşmaktadır.
“Rotasyon bir kamu çalışanın ülkenin her kesiminde görev yapması açısından etkili bir yöntemdir.”, “Rotasyon
uygulamasında başarı ölçütleri dikkate alınmalıdır.”, “Rotasyon uygulamasında eğitim durumu göz önünde
bulundurulmalıdır.” ve “Rotasyon uygulamasında uzmanlık alanları göz önünde bulundurulmalıdır.” ifadelerine
yönelik yaklaşımlarda ise herhangi bir bağımsız değişkene göre fark görülmemektedir.
“Rotasyon uygulamasında hizmet süresi esas alınmalıdır.” ve “Rotasyon uygulamasında görev yeri esas
alınmalıdır.”ifadelerinde de katılımcılar arasında görev pozisyonuna göre anlamlı düzeyde fark ortaya çıkmaktadır.
Games Howell post hoc testi sonuçlarına göre fark, hizmet süresine ilişkin değerlendirmede yöneticiler ile
teknik elemanlar (MD= 1,37, sig=0,00) ve şefler (MD= 0,89, sig=0,02) arasında; görev pozisyonuna ilişkin
değerlendirmede ise teknik eleman ile yöneticiler arasında (MD= 0,93 , sig=0,00) görülmektedir.
“Rotasyon uygulamasında başarı ölçütleri dikkate alınmalıdır.”, “Rotasyon uygulamasında eğitim durumu göz
önünde bulundurulmalıdır.”, “Rotasyon uygulamasında uzmanlık alanları göz önünde bulundurulmalıdır.”,
“Rotasyon uygulaması belirli kriterler dikkate alınmadan herkese aynı şekilde uygulanmalıdır.” ve “Rotasyon
mevcut haliyle adil şekilde uygulanmaktadır.” ifadelerinde görev açısından anlamlı bir fark görülmemektedir.

3.2. Teknik Personelin Atama ve Yükseltmeye İlişkin Değerlendirmeleri
Teknik personelin atama ve yükseltme uygulamalarına ilişkin değerlendirmelerinin aritmetik ortalamaları ve
ANOVA testi sonuçları Tablo 3’de verilmiştir. Belirtilen tablodan da anlaşılacağı gibi atama ve yer değiştirmelerle
ilgili soru bölümünde katılımın en yüksek olduğu ifade “İlk defa orman işletme şefi olarak atanacak mühendislerin,
bölge müdürlüklerince 6 aylık temel eğitime tabi tutulması yerinde bir uygulamadır.” (M=4,01) olmuştur. Katılma
düzeyinin yüksek olduğu diğer bir ifade ise “Atamalar kamu personel sınavı esas alınarak yapılmalıdır.” (M=3,76)
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şeklindedir. “Atamalarda hizmet bölgesi ve zorunlu çalışma süresi uygulaması gereklidir.” (M=3,38), “Kadrolar
için kanunla belirlenen zorunlu çalışma süreleri idealdir.” (M= 3,31) ve “Aynı bölge için belirlenmiş bir çalışma
süresinin olması gereklidir.” (M= 3,15) ifadeleri için katılım orta düzeydedir.
Tablo 3. Teknik personelin atama ve yükseltmelere ilişkin değerlendirmeleri

22. Yer Değiştirme Kurulları adil ve objektif çalışmaktadır.
23. Görevde yükselme adil olarak uygulanmaktadır.
24. Görevde yükselme sınavının yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı uygulanması
yerinde bir uygulamadır.
25. Görevde yükselme sınavının yazılı yapılması gerekmektedir.
26. Görevde yükselme sınavının sözlü yapılması gerekmektedir.
27. Görevde yükselme için başarı ölçütleri esas alınması gerekmektedir.

İşletme MüdMüd.Yrd

GENEL
ORTALAMA*

Atamalar kamu personel sınavı esas alınarak yapılmalıdır.
Atamalar kurum tarafından gerçekleştirilecek sınav esas alınarak yapılmalıdır.
Atamalarda hizmet bölgesi ve zorunlu çalışma süresi uygulaması gereklidir.
Kadrolar için kanunla belirlenen zorunlu çalışma süreleri idealdir.
Aynı bölge için belirlenmiş bir çalışma süresinin olması gereklidir.
İlk defa orman işletme şefi olarak atanacak mühendislerin, Bölge
Müdürlüklerince 6 aylık temel eğitime tabi tutulması yerinde bir uygulamadır.

İşletme Şefi

16.
17.
18.
19.
20.
21.

Teknik Eleman

GÖREV

3,83
2,30
3,51
3,15
3,36

3,73
2,26
3,11
3,02
3,10

3,31
2,62
3,62
3,67
3,42

3,76
2,28
3,38
3,15
3,31

4,11

3,86

4,15

4,01

1,77 2,20 2,46
P:0,03 F:3,52
1,98 2,49 2,62
P:0,03 F:3,37

2,02
2,25

2,17

2,49

2,54

2,34

4,09
1,83
4,08

4,07
2,07
4,10

4,08
2,00
4,00

4,07
1,96
4,10

* Genel ortalama değer belirlenirken Görev pozisyonu belirtmeyen katılımcıların cevapları da değerlendirmeye alınmıştır.

Bunun dışında “Atamalar kurum tarafından gerçekleştirilecek sınav esas alınarak yapılmalıdır.” (M=2,28) ve
“Yer Değiştirme Kurulları adil ve objektif çalışmaktadır.” (M= 2,02) ifadelerine katılım düşük seviyedir.
Görevde yükselme ile ilgili konular kapsamında ise katılımın en yüksek olduğu ifadeler “Görevde yükselme
için başarı ölçütlerinin esas alınması gerekmektedir.” (M=4,10) ve “Görevde yükselme sınavının yazılı yapılması
gerekmektedir.” (M=4,07) olarak sıralanabilir. İlgili diğer ifadelere ise katılım düşük düzeydedir, söz konusu
ifadeler; “Görevde yükselme sınavının yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı uygulanması yerinde bir uygulamadır.”
(M=2,34), “Görevde yükselme adil olarak uygulanmaktadır.” (M=2,25) ve “ Görevde yükselme sınavının sözlü
yapılması gerekmektedir.” (M=1,96) olarak belirtilebilir.
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Bu bölümde iki ifade kapsamında görev açısından anlamlı fark görülmektedir. Bu kapsamda, “Yer değiştirme
kurulları adil ve objektif çalışmaktadır.” ifadesi göreve göre farklılık gösteren ifadelerden biri olmuştur. Tukey
testi sonuçlarına göre fark teknik elamanlar ile işletme müdür ve yardımcıları (MD= 0,70, sig=0,03) arasında
görülmektedir.
“Görevde yükselme adil olarak uygulanmaktadır.” ifadesinde de fark bulunmaktadır. Bu soruda teknik
elemanların katılım düzeyi düşük, şef ve yöneticilerinki orta düzeydedir. Tukey testi sonucuna göre görev
pozisyonu açısından fark teknik eleman ve şefler arasındadır (MD= 0,50, sig=0,05).

4. SONUÇ
Genel olarak katılımcıların; rotasyonun mevcut haliyle adil şekilde uygulanmadığı ve çalışanların ihtiyaçlar
çerçevesinde adil olarak dağıtılmadığına ilişkin görüşleri bulunmaktadır. Alkan (2014) tarafından yapılan anket
çalışmasında da katılımcıların büyük çoğunluğunun rotasyon uygulamasının adil ve tarafsız şekilde yapılmadığı
yönünde görüşleri ortaya konulmaktadır. Rotasyonun uygulanmasına ilişkin yaklaşımlar irdelendiğinde ise
uzmanlık alanları ve başarı ölçütleri dikkate alınarak uygulanması yönünde bir eğilimin ağırlık kazandığı
belirtilebilir. Bunun dışında hizmet süresi, görev yeri ve eğitim durumunun göz önünde bulundurulması,
katılımcılar tarafından genel kabul görmemiştir.
Rotasyonun; iş verimi, çalışanların motivasyonu ve mesleki gelişim gibi kişisel konularda olumlu bir katkısı
olmadığı yönünde görüş belirtilmiştir. Örgütün başarısı, orman kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi ve vatandaşa
verilen hizmet kalitesi açısından da olumlu bir etkiye sahip olmadığı yönünde bir yaklaşım sergilenmiştir. Yine,
çalışanların ülkenin her kesiminde görev yapması açısından da olumlu bir tutum ortaya konulmamıştır. Elde
edilen ve özetlenen bu bulgular ışığında ormancı teknik personelin rotasyon uygulamasının herhangi bir yarar
üretmediğine ilişkin görüşü açıktır. Çalışanların görüşüne karşın ve çalışanlara rağmen yapılan uygulamaların
genelde başarılı sonuçlar vermediği bilinmektedir. Bu kapsamda da rotasyon uygulamasından çalışan, örgüt ve
ülke adına yararlı sonuçlar beklemek olası değildir.
Atama ve yer değiştirmeler ile ilgili ifadeler değerlendirildiğinde, yer değiştirme kurullarının adil ve objektif
çalışmadığı yönünde bir görüş hâkimdir. Yine katılımcılar, atamaların kurum tarafından gerçekleştirilecek
bir sınav ile yapılmasını benimsememektedir. Bunun yerine KPSS ile atamaların yapılamasının daha yerinde
olacağı yönünde bir yaklaşım ortaya çıkmaktadır. Yine Alkan’ın (2014), yürüttüğü çalışmada, katılımcıların
%70’inin sözlü sınav uygulamasının doğru bir uygulama olmadığı yönündeki görüşleri dikkat çekmekte ve
elde edilen bulgularla paralellik taşımaktadır. Atamalarda hizmet bölgesi ve zorunlu çalışma sürelerine ilişkin
ifadelere de katılma düzeyi orta seviyededir. Şüphesiz tüm bu yapılanmaların adil ve düzenli bir sistem ile
yürütülmesi gerekmektedir. Bu yönde iyileştirme çalışmalarının yapılmasının gerekliliği açıktır.
Katılımcılar, görevde yükselme uygulamalarının da adil olmadığı görüşündedirler. Özellikle yükselme için
sözlü sınav yapılmasına karşı olan çalışanlar, yazılı ve sözlü sınavın birlikte yapılmasını da benimsememektedir.
Yükseltmelerde özellikle başarı kriterlerinin esas alınması ve yazılı sınav uygulamasına başvurulması, katılımcılar
tarafından genel kabul görmektedir. Kuşkusuz, yükseltmelerle ilgili olarak da çalışanların beklentisinin adil bir
sistem olduğu açıktır. Bu noktada başarı, bilgi ve yeterliliğe dayalı olarak geliştirilecek bir görevde yükseltme
yaklaşımının benimsenmesi, çalışan ve örgüt açısından daha verimli ve olumlu sonuçların ortaya çıkmasına
neden olacaktır.
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Konuya genel olarak bakıldığında, atama, yükseltme ve rotasyona ilişkin konular, kamu personel yönetiminin
temel ilkelerinden olan tarafsızlık, eşitlik ve liyakat ilkeleriyle yakından ilişkilidir. Bunun bir gereği olarak da
konuya ilişkin alınan karar ve yapılan uygulamaların, belirtilen temel ilkeler ışığında şekillendirilmesi esas
olmalıdır. Bu çerçevede atama ve yükseltme sisteminde politik müdahalelerin önlenmesi, adil bir sistemin
oluşturulması ve insan kaynakları yönetimine ilişkin yasal düzenlemelerde değişiklik yapılması gerekliliği bazı
ormancılık belgelerinde vurgulanmıştır (ÇOB, 2004; OGM, 2009; OGM, 2012). Yine insan kaynaklarına
ilişkin ormancılık alanında yapılan çeşitli çalışmalarda, haksız ve adaletsiz uygulamalarla mücadelenin
gerekliliği, atama ve yükseltmelerde siyasi etkinin olmaması, adil bir insan kaynakları yönetim politikasının
olmasının gerekliliğine vurgu yapılmıştır (Daşdemir, 1995; Türker ve Barlı, 2006; Şafak, 2008; Yılmaz ve ark.,
2009; Gümüş, 2014; Alkan ve Uğur, 2016; Yurdakul Erol, 2016).
Kuşkusuz, atama, yer değiştirme ile görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin düzenlemeler, çalışanların
özlük haklarıyla doğrudan ilişkilidir. Bu bağlamda kurumların ilgili konulardaki düzenlemeleri, çalışanların
örgüte karşı geliştirdikleri tutum ve algının şekillenmesinde önemli bir role sahiptir. Belirtilen çerçevede adil ve
objektif uygulamaların yapılması, çalışanların örgütsel adalet algısını güçlendirecek, dolayısıyla çalışan ve örgüt
performansına olumlu katkılar sağlayacaktır.
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ÖZET
Bu bildirinin amacı meslektaşlarımızın görüşlerinin yardımıyla mevcut yönetim anlayışının irdelenmesi ve
bu anlayışın meslektaşlarımızda neden olduğu aidiyet kaybı, sinizm ve yabancılaşmaya dikkat çekilmesidir.
Çalışmada veri toplama yöntemi olarak dokümantasyon analizi, sosyal medya gözlemleri, anket ve
mülakatlardan yararlanılmıştır. Araştırma bulgularına göre (1) Mevcut örgüt yapısında var olan bazı birimlerin
gerekliliği ormancılık kamuoyu tarafından ciddi bir şekilde eleştirilirken, bazı birimler (özellikle taşra) ve
buralarda çalışan personel ise iş yükü altında ezilmektedir. Bununla birlikte yönetim piramidi tersine dönmüş
durumdadır. (2) Rotasyon uygulamaları uzmanlıkların göz ardı edildiği ve adil davranılmadığı durumlarda
bir yandan orman mühendislerini mağdur ederken; diğer taraftan da bazı birimlerde işleri neredeyse durma
noktasına getirmiştir. (3) Personel seçimi, atama ve yükseltmelerde liyakat göz ardı edilebilmektedir. Nitekim
Orman Genel Müdürlüğü stratejik planında (2013-2017) liyakat konusunu kurumun geliştirmeye açık zayıf
yönü olarak tanımlanmış ve ilan etmiş durumdadır. Bununla birlikte son yıllarda uygulanmakta olan atama
& yükseltme biçimi ve ölçütleri söz konusu zayıf yönün ortadan kaldırılması bir tarafa sorunun daha da
derinleşmesine neden olurken; OGM 2017-2021 stratejik planında bu ifadeyi zayıf yönlerden çıkartmıştır.
Özellikle sözlü sınav, mülakat ya da uygulama sınavı adı altında yapılabilen ve şeffaflığı-objektifliği tartışmaya
açık sözlü sınavlar ormancılık kamuoyunun önemli bir bölümü tarafından endişeyle karşılanmaktadır. (4)
Bazıları yukarıda sıralanan nedenlerle bir taraftan ormancılık örgüt değer-normlarının erozyona uğradığı ve
örgüt kültürünün bozulduğu bir taraftan da örgüte olan bağlılık ve aidiyetin giderek azaldığı düşünülmektedir.
Anılan olumsuzluklar kuvvetle muhtemel bir şekilde örgütsel sinizme ve yabancılaşmaya yol açabilmektedir. Bu
nedenle mevcut örgüt yapısı ve yönetim anlayışının acilen objektif ve katılımcı bir yaklaşımla sorgulanması ve
gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir.

Anahtar Sözcükler: Atama-yükseltme, liyakat, rotasyon, aidiyet, örgütsel sinizm, yabancılaşma
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1.GİRİŞ
Örgütlerin amaçlarına ulaşabilmesi örgüt değerlerine bağlı, örgütün amaç ve hedeflerini kendi amaç ve hedefleri
gibi benimseyen ve aidiyet duygusuna sahip çalışanların varlığına bağlıdır. Burada sözü edilen örgütsel bağlılık
örgütün amaç ve değerlerine güçlü bir inanç ve kabul gösterme, örgüt adına anlamlı çaba göstermeye isteklilik hali
ve örgütte üyeliğin sürdürülmesine güçlü bir arzu duyma olarak üç hususla karakterize edilmektedir (Eisenberg et
al., 1987, Yıldız ve ark. 2013). Çeşitli nedenlerle bağlılık ve aidiyetin sağlanamadığı durumlarda örgütsel sinizm
ve yabancılaşma ortaya çıkmaktadır. Örgütsel sinizm, iş görenin çalıştığı örgüte yönelik negatif algı ve tutum
geliştirmesidir. Örgüte ilişkin açık ya da gizli bir şekilde yapılan katı ve olumsuz eleştiriler, olumsuz inançlar ve
duygular bu kapsamda değerlendirilebilir (Dean et al., 1998). Yabancılaşma ise kişinin bireysel temelde çalıştığı
kurumdan, değerlerinden, toplumsal oluşum ve organizasyonlardan uzaklaşmasıdır (Şimşek ve ark. 2006; Tuna
ve Yeşiltaş, 2014). İş görenlerin işe yabancılaşması ile işyerindeki olumsuz çalışma koşulları ve çevresinin çok
yakından ilişkisi bulunmaktadır (Banai et al., 2004; Turan ve Paksak, 2011). Örgüt ve çalışanlarının sahip oldukları
farklı kültürel ve ahlaki özellikler ile ideal ve değerler de yabancılaşmaya neden olabilmektedir (Sulu et al., 2010).
Yabancılaşma ile birlikte iş görenin işini daha az önemsemesi, işine gerekenden daha az enerjisini harcaması ve
daha çok dışsal ödüller için çalışması gibi durumlar ortaya çıkabilmektedir (Hirschfeld and Feild, 2000). Hatta
iş görenin yaptığı işe karşı isteksizlik duyması, kariyerinden ve iş hayatındaki gelişmelerden endişe duyarak
işinin gereklerini yerine getirememesi de söz konusu olabilmektedir (Aiken and Hage, 1966). Yabancılaşma
politik düşmanlık, ırk ayrımı, zamanı boşa harcama, toplumsal hareketlilik gibi birçok toplumsal sonuçları da
doğurabilmektedir (Seeman 1967). Kısacası örgütsel bağlılık-aidiyetin kaybolması ve sinizm-yabancılaşma gibi
olguların ortaya çıkması örgütleri zayıflatmaktadır. Ülkemizin en saygın kamu kurumları arasında gösterilen
ormancılık örgütleri son yıllardaki bazı düzenleme ve uygulamalar nedeniyle meslektaşlarımızca çok sıkı bir şekilde
sorgulanır ve eleştirilir hale gelmiştir. Katılımcılık sürecini dışlayarak oluşturulan mevcut örgüt yapısı tartışılan
ve eleştirilen öncelikli hususlardan birisidir. Yapılan değerlendirmelere göre gereğinden fazla genel müdürlük,
daire başkanlığı ve şube müdürlüklerinin oluşturulması nedeniyle yönetim piramidi tersine dönmüş durumdadır.
Bazı birimlerin gerekliliği tartışılırken, bazı birimler ise iş yükü altında ezilmektedir. Mevcut yönetim anlayışının
eleştirilmesine neden olan hususlardan birisi de rotasyondur. Son 10 yıllık süreçte Orman Genel Müdürlüğü
(OGM) teknik personel atamalarına dair mevzuat üzerinde yaptığı düzenlemelerle bir arayış içerisine girmiştir.
Son olarak 13.10.2013 tarih ve 28794 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren OGM Personelinin
Atama ve Yer Değiştirme Esaslarına İlişkin Yönetmelik kamuoyunda rotasyon olarak bilinen ve tartışılan
uygulamaları gündeme getirmiştir (Alkan, 2014). Mevcut yönetim anlayışının eleştirildiği bir diğer husus orman
mühendislerinin ve diğer personelin atanmasında, görevde yükseltmelerinde ve unvan değişikliklerinde liyakate
gereken önemin verilmemesidir. Bu durum OGM tarafından da kabul edilmiştir. Nitekim OGM’nin 2013-2017
dönemi stratejik planında (OGM, 2012) liyakat temel ilke ve değerler arasında gösterilmesine rağmen; liyakat
ve kıdeme dayalı atama mekanizmalarının geliştirilememiş olması kurumun zayıf yönleri arasında gösterilmiştir.
Mevcut yönetim anlayışına yönelik yukarıda bazılarına değinilen olumsuzların yanısıra fazla iş yükü,
belirgin olmayan çalışma saatleri, izinlerin istenildiğinde kullanılamaması, zor arazi koşullarında çalışma,
vb. gibi ormancılık mesleğinin kendine has çalışma koşulları ve çevresi orman mühendislerinin mesleki
memnuniyetsizlikleri arttırmaktadır. Bu durum önce örgütsel bağlılık ve aidiyetin kaybolmasına ardından
da örgütsel sinizm ve yabancılaşmanın ortaya çıkmasına neden olabilir. Söz konusu olgular ormanlarımızormancılık mesleğinin gelişimi ve istikbali için son derece tehlikelidir. Bu bildirinin konu ve kapsamı yukarıda
sınırları çizilen ve ormancılığımız açısından çok önemli olan hususlar çerçevesinde oluşturulmuştur.
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2. MATERYAL ve YÖNTEM
Çalışmada veri toplama yöntemi olarak dokümantasyon analizi, sosyal medya gözlemleri, anket ve mülakatlardan
yararlanılmıştır. Anket çalışmaları kapsamında 2014-2016 yılları arasında 570 orman mühendisi ile yüz
yüze görüşülmüştür. Anket formlarının bir kısmının doldurulmasında orman mühendisliği bölümü son sınıf
öğrencileri (bitirme öğrencileri) görev yapmıştır. Formlar hazırlandıktan sonra anketi yapacak olan öğrencilere
konu hakkında ayrıntılı bilgi verilmiş ve örnek çalışmalar yaptırılmıştır. Çalışma ile elde edilen anketlerden
8’i bazı eksiklikler içerdiği için değerlendirmeler 562 anket üzerinden yapılmıştır. Anketlerdeki bilgiler sıra
istatistiği yardımıyla excel programında oluşturulan veri dosyasına girildikten sonra istatistik paket programı
(SPSS 20.00) yardımıyla temel istatistik testler yapılmak suretiyle değerlendirilmiştir.
Araştırmaya katılan orman mühendislerinin yaşlarına ait bilgiler Tablo 1’deki gibidir. Bunların %82.4’ü erkek,
geri kalan %17.6’sı ise kadındır. Evli olanların yüzdesi ise 81.1’(456 kişi) dir.
Tablo 1.
Deneklerin yaşları

Tablo 2. Deneklerin
yapmakta oldukları
görevler

Yaş aralığı
20-25
26-30
31-35
36-40
41-45

Sayı
18
77
112
112
92

(%)
3.2
13.7
19.9
19.9
16.4

Yaş aralığı
46-50
51-55
56-60
61-65
>65

Görev
İşletme Şefi
İşletme Müdürü
Bölge Müdürü
Şube Müdürü
Şubede veya başka bir birimde düz mühendis
Kamu diğer pozisyonlar
Serbest Büro (Sahibi)
Serbest Büro Çalışanı

Sayı
83
36
24
7
1
Sayı
232
31
30
4
20
188
53
4

(%)
14.8
6.4
4.3
1.2
0.2
(%)
41.3
5.5
5.3
0.8
3.6
33.3
9.4
0.8

Katılımcıların %53.4’ü (300 kişi) ormancılık mesleğini bilerek ve isteyerek geri kalan %46.6’sı (262 kişi) ise
tesadüfen seçmişledir. Bunların %21.2’si 5 yıldan kısa bir süredir, % 21.0’ı 5-10 yıldır, %27.3’ü 10-20 yıldır ve
%30.5’i ise 20 yılı aşkın süredir bilfiil çalışmaktadır. Anket çalışması sırasındaki görev durumları ise Tablo 2’de
verilmiştir.
Görüldüğü gibi anket çalışmasına farklı görev ve pozisyonda katılım söz konusudur.
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3. BULGULAR ve TARTIŞMA
3.1. Rotasyon
13.10.2013 tarih ve 28794 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren OGM Personelinin Atama
ve Yer Değiştirme Esaslarına İlişkin Yönetmelikle birlikte kamuoyunda rotasyon olarak bilinen uygulamalar
gündeme gelmiştir. Rotasyon kapsamında birçok orman mühendisi birim, makam, görev ve il değişikliği yapmak
zorunda bırakılmıştır. Bu uygulamalara bağlı olarak bazı ailelerin fertlerinin ayrı ayrı illerde yaşaması zorunluluğu
bile ortaya çıkmıştır. Uygulamalarda bazen uzmanlıklar ve ormancılıkta yerellik ilkeleri göz ardı edilebilmiştir.
Örneğin ormancılık araştırma enstitüsü müdürlüğünde çalışmakta olan bir araştırmanın tapu kadastroya ya
da Karadeniz Bölgesi’nde görev yapmakta olan bir orman mühendisinin Akdeniz Bölgesi’ne gönderilmesi söz
konusu olabilmiştir. Mevcut haliyle rotasyon uygulamadan kaldırılması için meslek örgütlerince yapılan eylemler,
bireysel meslektaş tepkileri, yazılı ve görsel basında çıkan haberler, sosyal paylaşım sitelerinde yer alan mağduriyet
haber-paylaşımları dikkate alındığında konuya ilişkin olarak ormancılık kamuoyunun önemli bir kısmında
memnuniyetsizliğin olduğu söylenebilir. Meslektaşlarımızın rotasyona ilişkin görüşleri Alkan (2014)’e göre Tablo
3’deki gibidir. Tablo 4’de ise rotasyonun adil bir şekilde uygulanıp uygulanamadığına ilişkin görüşler verilmiştir.
Tablo 3. Rotasyonun mesleğin geleceğine etkilerine ilişkin görüşler
Görüşler
Doğru bir uygulamadır. Mesleğin geleceği için
herkese kararlılıkla uygulanmalıdır
Doğru bir uygulamadır. Mesleğin geleceği için yeni
atananlardan itibaren kararlılıkla uygulanmalıdır
Bu uygulama faydadan çok zarar getirir
Toplam

Tüm Orman
Mühendisleri
Sayı
%

Orman ve Su İşleri
Bakanlığı Çalışanları
Sayı
%

Öğretim
Elemanları
Sayı
%

149

35,6

21

24,7

19

31,1

124

29,6

39

45,9

15

24,6

146
419

34,8
100,0

25
85

29,4
100,0

27
61

44,3
100,0

Tablo 4. Rotasyonun tarafsız-adil bir şekilde yapılıp yapılamadığına ilişkin görüşler
Görüşler
Adil bir şekilde uygulanmaktadır
Adil bir şekilde uygulanmamaktadır
Toplam

Tüm Orman
Mühendisleri
Sayı
90
329
419

%

21,5
78,5
100,0

Orman ve Su İşleri
Bakanlığı Çalışanları
Sayı
11
74
85

%

12,9
87,1
100,0

Öğretim
Elemanları

Sayı
7
54
61

%

11,5
88,5
100,0

Görüldüğü gibi önemli bir kesim rotasyonun adil ve tarafsız bir şekilde uygulanamadığı yönünde görüş
beyan etmektedir. Hatta rotasyon uygulamalarını gerekli görenlerin önemli bir bölümü bile rotasyonun adil
ve tarafsız bir şekilde yapılamadığını belirtmektedir. 2014 yılından günümüze olan süreç dikkate alındığında
memnuniyetsizlik oranının daha da artmış olabileceği tahmin edilmektedir.
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3.2. Atama-yükseltme ve liyakat
Arapça kökenli bir kelime olan liyakat, “Bir kimsenin, kendisine iş verilmeye uygunluk, yaraşırlık durumu” olarak
tanımlanmaktadır (TDK, 2017). Uygunluk yani liyakate sahip olup olunmadığının belirlenmesinde amaca
uygun bilimsel ve ölçülebilir kriterler kullanılmaktadır. Bu bağlamda din, inanç, görüş, hemşericilik, vb. liyakat
ölçüsü değildir. OGM liyakate dayalı personel seçemediğini ilan etmiş durumdadır. Zira, 2013-2017 yılları için
hazırlanan (bir önceki dönem) OGM stratejik planında “Liyakat ve kıdeme dayalı atama mekanizmalarının
geliştirilememiş olması” kurumun geliştirmeye açık zayıf yönleri arasında gösterilmiştir. Hangi gelişme sağlandı?
Bilinmez ancak 2017-2021 dönemi için hazırlanan planda ise liyakat değerlendirmesi zayıf ve geliştirmeye açık
yönlerden çıkartılmış durumdadır (OGM, 2016). Öte yandan, orman mühendisi ve/veya ara elaman atamalarında,
görevde yükseltme ve unvan değişikliği sınavlarında liyakatin göz ardı edildiği hususu ormancılık kamuoyunun
önemli bir kesimi tarafından da dillendirilen hususlardan birisidir (Tablo 5).
Tablo 5. Liyakate ilişkin görüşler

Önermeler
Atamalarda & görevde
yükseltmelerde liyakate gereken
önem verilmektedir
Atama ve görevde
yükseltmelerde politik tercihler
ön plana çıkmaktadır
Görevde yükselme ölçütleri
açıkça belirlenmiş durumdadır.

Kesinlikle
Katılıyorum
Katılıyorum
%-(sayı)
%-(sayı)

Katılım durumu
Kararsızım
%-(sayı)

Katılmıyorum
%-(sayı)

Hiç
Katılmıyorum
%-(sayı)

7.5 (42)

13.3 (75)

20.5 (115)

21.5 (121)

37.2 (209)

46.4 (261)

25.8 (145)

16.0 (90)

6.4 (36)

5.4 (30)

6.6 (37)

19.2 (108)

22.8 (128)

24.7 (139)

16.7 (150)

Tabloda görüldüğü gibi meslektaşlarımızın “Atamalarda ve görevde yükseltmelerde liyakate gereken önem
verilmektedir” önermesine katılım yüzdesi çok düşüktür (%20.8). Orman mühendislerinin %72.2’lik kesimi
atama ve görevde yükseltmelerde siyasi&politik tercihlerin ön plana çıktığını ifade etmektedir. Görevde
yükseltme ölçütlerinin açık bir şekilde tanımlandığını ve ortaya koyulduğunu söyleyenler ise sadece %25.8’dir.
Aslında atama ve yükseltmelerde aranan nitelikler biçimsel olarak bellidir. Örneğin orman mühendisleri için
ilk atamalarda aranan nitelikler Kamu Personeli Seçme sınavında (KPSS)1 başarılı olmak, KPSS puanına
göre açıktan atama yapılacak kadro sayısının üç katı olarak oluşturulan olan sözlü (uygulamalı-mülakat)
sınav listesine girebilmek ve bu sınavdan başarılı olmak. Bununla birlikte söz konusu olumsuz algının ortaya
çıkmasının başlıca nedeni, objektifliği ve denetlenebilirliği tartışmaya açık olan sözlü sınavların sisteme dahil
edilmesidir. Zira, 2000’li yıllardan buyana ilk atamalarda sadece KPSS dikkate alınmaktaydı. 05.07.2014 tarih
ve 29051 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliği ile birlikte ise sözlü sınavların önünü
açılmıştır. Orman Mühendisleri Odasının açmış olduğu davalarla çeşitli kereler yürütme durdurulmuş ancak
ardından yeni düzenlemelerle (yazılı ve/veya sözlü” yerine “yazılı ve/veya uygulamalı”) birlikte söz konusu yol ile
personel alımı devam etmiştir. Konuya ilişkin olarak en son Danıştay 12. Dairesinin 24.4.2017 tarihli kararıyla,
28.06.2016 tarih ve 29756 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “yazılı ve/veya uygulamalı”
sınav uygulamasının da yürütmesi durdurulmuş durumdadır (OMO, 2017). Benzer süreçler orman muhafaza
memuru alımı için kullanılan sınavlar için de yaşanmıştır. Bu karar sevindirici olsa da tahminen bununda
1. 1999 yılında Devlet Memurları Sınavı (DMS) adı altında başlatılan bu sınavlar 2001 tarihinde Kurumlar İçin Merkezi Eleme Sınavı
(KMS)’na 2002 yılında ise KPSS sınavına dönüşmüştür.
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etkisiyle maalesef OGM başta olmak üzere ormancılık örgütleri yeni kadrolu personel almamaya başlamıştır.
Yeni mezun orman mühendislerini bir kısmı danışmanlık adı altında kısa süreli çalıştırılmaktadır. Orman
mühendisliği ilk atamalarında yapılan sözlü/uygulamalı sınavlarda değerlendirmeler şu şekilde yapılmaktadır
(OGM, 2014a, OGM, 2014b, OGM, 2015a):
1-Uygulamalı mülakat konuları: a) Orman yangınları, orman zararlıları ile mücadele ve ormanların korunması
(10 P), b) Orman ürünlerinin; üretimi, standardizasyonu, ölçülmesi ve değerlendirilmesi (10 P), c) Fidan
üretimi, dikimi, bakımı ve silvikültür teknikleri (10 p), d) Ormancılık hukuku bilgi seviyesi (10 p), e) Coğrafi
bilgi sistemleri bilgi seviyesi (10 p).
2-Uygulamalı mülakat diğer konuları:a) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü(
12.5 p), b) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu (12,5 p) c) Genel kültürü ve
genel yeteneği (12,5 p), d) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (12,5 p).
Adayın sözlü-uygulamalı sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden 70 puan alması
gerekmektedir. Özellikle uygulamalı mülakat diğer konuları kısmı dikkate alındığında puanlama yapmanın
zorluğu göze çarpmaktadır. Örneğin, liyakat 12,5 gibi küsuratlı bir puan üzerinden nasıl değerlendirilebilir?
Kaldı ki puanlamalar adil bir şekilde yapılmış olsa bile bunun ispatı ve iknası oldukça zordur. OGM Orman
Mühendisliği Mülakat Sonuç Listeleri incelendiğinde KPSS sınavında yüksek not almış bazı adayların mülakat
sınavında elenmiş olduğu görülmektedir (OGM, 2014c).
Benzer değerlendirmeler personel alımında ve yükseltilmesinde kullanılan diğer sözlü-uygulamalı sınavlar için
de yapılabilir. Anılan nedenlerle sözlü-uygulamalı sınavla personel alımı ve yükseltilmesine olanak sağlayan
düzenlemelere ilişkin ormancılık kamuoyu görüşleri genellikle olumsuz olarak ortaya çıkmaktadır (Tablo 6).
Söz konusu uygulamalar meslektaşlarımızın uzmanlık alanlarıyla örtüşmeyen birimlerde çalışmasına ve buna
bağlı olarak da kapasitelerini kullanamamalarına neden olmaktadır (Tablo 7).
Tablo 6. Sözlü yapılan sınavlara yönelik görüşler (Alkan, 2014’den)

Görüşler
Doğru ve gerekli bir
düzenlemedir
Doğru bir düzenleme değildir
Toplam

Tüm Orman
Mühendisleri

Öğretim

Bakanlık
Çalışanları

Elemanları
Sayı
%

Orm.fak.
öğrencileri ve
yeni mezunlar
Sayı
%

Sayı

%

Sayı

%

122

29,1

25

29,4

9

14,8

69

33,8

297
419

70,9
100,0

60
85

70,6
100,0

52
61

85,2
100,0

135
204

66,2
100,0

Tablo 7. Uzmanlık ve kapasite kullanımına ilişkin katılımcı görüşleri
Önermeler
Çalışmakta olduğum birim
uzmanlık alanımla uyumludur
Bulunduğum kadroda (görevde)
kapasitemin %100’ünü
kullanabiliyorum
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Kesinlikle
Katılıyorum
Katılıyorum
%-(sayı)
%-(sayı)

Katılım durumu
Kararsızım
%-(sayı)

Katılmıyorum
%-(sayı)

Hiç
Katılmıyorum
%-(sayı)

21.4 (120)

40.0 (225)

16.2 (91)

12.8 (72)

9.7 (54)

14.6 (82)

27.2 (153)

24.6 (138)

24.6 (138)

9.1 ((51)
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3.3. Mevcut Örgüt Yapısı
Orman kaynaklarımızın uluslararası gelişmeleri de dikkate alan güncel& isabetli strateji, politika ve ilkeler
çerçevesinde planlı bir şekilde ve uygun bir örgüt yapısıyla yönetilmesi arzu edilen durumdur. Bununla birlikte
meslektaşlarımızın mevcut yapıya ilişkin görüşleri (Tablo 8) arzu edilenden oldukça uzak olduğumuzu
göstermektedir.
Tablo 8. Orman mühendislerinin örgüt yapısına ilişkin görüşleri
Katılım durumu
Önermeler
Orman kaynaklarımız belirli, strateji,
politika ve ilkeler çerçevesinde planlı
bir şekilde yönetilmektedir.
Ormancılığımız için belirlenen
strateji ve politikalar yerinde ve
yeterlidir.
Ormancılıkla ilgili uluslararası
alanda gündeme gelen gelişmeler
yeterince izlenmekte ve dikkate
alınmaktadır.
Ormancılık mesleğinin örgüt
yapısının (merkez ve taşra olarak)
mesleğin icrası bakımından yerinde
ve yeterli olduğunu düşünüyorum.

Kesinlikle
Katılıyorum
Katılıyorum
%-(sayı)
%-(sayı)

Kararsızım
%-(sayı)

Katılmıyorum
%-(sayı)

Hiç
Katılmıyorum
%-(sayı)

19.6 (110)

36.8 (207)

20.6 (116)

15.7 (88)

7.3 (41)

6.2 (35)

21.4 (120)

30.1 (169)

27.6 (155)

14.8 (83)

7.5 (42)

25.3 (142)

32.2 (181)

23.1 (130)

11.9 (67)

12.5 (70)

27.4 (154)

17.6 (99)

25.6 (144)

16.9 (95)

Köklü bir geçmişse sahip olan ormancılık örgütlerin yapısı zaman zaman sorgulanmakta ve konuya ilişkin bazı
yeni düzenlemeler yapılabilmektedir. Örneğin, Cumhuriyet Dönemi’nde ormancılık örgütleri sırasıyla; İktisat
Bakanlığı (1923-1924 ), Tarım Bakanlığı, (1925-1928), İktisat Bakanlığı (1928-1931), Tarım Bakanlığı (19311969), Orman Bakanlığı (1969-1981), Tarım ve Orman Bakanlığı (1981-1983), Tarım, Orman ve Köy İşleri
Bakanlığı (1983-1991), Orman Bakanlığı (1991-2003), Çevre ve Orman Bakanlığı (2003-2011), Çevre, Orman
ve Şehircilik Bakanlığı (2011’de sadece 26 gün) ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na (2011-…) bağlanmıştır
(Gümüş, 2014). Söz konusu süreçte genel müdürlükler, daire başkanlıkları ve taşra yapılanmaları da bazen küçük
bazen de büyük değişikliklere konu olmuştur. Bu değişikliklerin yapılmasında genellikle çok aceleci davranılmış ve
katılımcı süreçler işletilememiştir. Örneğin, Bakanlar Kurulu kararı ile 3.6.2011 tarihinde kurulan Çevre, Orman
ve Şehircilik Bakanlığı 26 gün sürmüş, daha sonra bu bakanlık ikiye ayrılarak Orman ve Su İşleri Bakanlığı
kurulmuştur. Daha sonrada Bakanlık bünyesinde taşra teşkilatı olmayan Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel
Müdürlüğü (ÇEM) ve Su Yönetimi Genel Müdürlüğü (SYGM) kurulmuştur. Bu genel müdürlüklerin isimleriyle
bağlantılı görevler taşrada OGM ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından yürütülmektedir. Kurulan
bu genel müdürlüklerden SYGM’ne bağlı Havza Yönetimi Planlaması Daire Başkanlığı, ÇEM’e bağlı Havza
Planlaması Daire Başkanlığı ile DSİ’ye bağlı Etüt-Planlama ve Tahsisler Daire Başkanlığı, OGM’ye bağlı Orman
İdaresi ve Planlama Dairesi Başkanlığı, Toprak Muhafaza ve Havza Islahı Dairesi Başkanlığı gibi örgütsel birimler
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yaşanan kargaşaya bir örnektir. Ayrıca OGM merkezinde oluşturulan daire başkanlıkları ve şube müdürlüklerinin
bir bölümü, bölge müdürlüklerinde oluşturulan ve hangi ihtiyaçtan gerçekleştiği anlaşılamayan şube müdürlükleri
tam bir israf niteliğindedir (Gümüş, 2014). Anılan hususlar nedeniyle orman teşkilatında yönetim piramidi tersine
dönmüş durumdadır. Bunun sonucunda da bazı orman mühendisleri boşu boşuna kadroları işgal ederken; özellikle
orman işletme şefleri iş yükü altında ezilmeye başlamıştır. O halde örgüt yapısında bazı değişikliklerin yapılması
zorunludur. Ancak bunun katılımcı bir yaklaşımla olması gerekmektedir. Yeniden yapılandırma çalışmaları
en son 2015 yılında gündeme gelmiştir. Bu amaçla 10-12 Haziran 2015 tarihinde Bolu’da OGM’nin mevcut
teşkilat yapısı ve alternatiflerin tartışıldığı-araştırıldığı yeniden yapılanma konulu bir çalıştay OGM tarafından
düzenlenmiştir. Katılımın oldukça sınırlı olduğu çalıştayın duyurusunun da yeterince yapılmadığı konusunda
eleştiriler söz konusudur. Ayrıca, bu tarihlerde art arda seçim sürecinden geçen ülkemizde bu çalıştayın çıktıları da
yok sayılmıştır. Hatta bu çalıştayın toplanması ve sonuçlandırılmasına yönelik hiçbir paylaşım (bir kare fotoğraf
bile) bile yapılmamıştır.

3.4. Ormancılığın Tanıtımı-İtibarı ve Meslek Örgütleri ile İlişkiler
Aşağıda sıralanan hususlar mesleğimizin bir türlü beklenen yükselişe geçememesinin temel nedenlerindendir.
• Ormancılık mesleği ve örgütleri topluma doğru ve yeterli bir şeklide anlatılamadığı için toplum nezdinde
yeterli itibara sahip değildir.
• Ormancılık mesleğini için birlikte omuz omuza savaşması gereken oda, dernekler, sendikalar gibi kurum
ve kuruluşlar birbirleriyle savaşır hale gelmiştir.
• Öğrencilerce tercih edilen bir meslek olmaktan hızla uzaklaşılmaktadır. Bu durum orman fakültelerince
verilen eğitimin kalitesinin artmasına rağmen, mezunların mesleki yeterliliğini sorgulanır hale
getirmektedir.
İlk maddeye yönelik olarak kullanılan önermeler Tablo 9’daki gibidir. Görüldüğü gibi ormancılık mesleğinin
toplum nezdinde itibar gördüğüne inanlar %30 civarındadır. Meslektaşlarımız mesleğimizin tanıtımına yönelik
çalışmaları da yetersiz bulmaktadır.
Tablo 9. Meslek tanıtımı ve itibarına yönelik görüşler
Önermeler
Mesleğimiz toplum nezdinde
yeterince itibar görmektedir
Mesleğimizin tanıtımına yönelik
çalışmalar yeterlidir

Kesinlikle
Katılıyorum
Katılıyorum
%-(sayı)
%-(sayı)
9.6 (54)
20.5 (115)
4.6 (26)

13.0 (73)

Katılım durumu
Kararsızım
%-(sayı)
23.3 (131)
19.2 (108)

Hiç
Katılmıyorum
Katılmıyorum
%-(sayı)
%-(sayı)
31.3 (176)
15.3 (86)
38.1 (214)

25.1 (141)

OGM tarafından 2015 yılında 14987 denekle yaptırılan algı araştırmasının bulguları da konuya ilişkin önemli
bilgiler vermektedir. Bu çalışmada “Orman yangınlarını söndürmede en etkili kuruluş hangisidir?” şeklinde
sorulan soruya deneklerin sadece %25.6’sı OGM şeklinde cevap vermiştir. OGM bütçesinin çok önemli bir
bölümünü orman yangınlarının söndürülmesine harcamasına rağmen; ortaya çıkan sonuç düşündürücüdür.
Konuya ilişkin olarak kullanılan diğer bir soru ise “Milyonlarca ağaç dikerek, ormanlar kurarak ülkemizi
yeşillendiren sizce hangi kurumdur?” Alınan cevaplar ise TEMA %47.3 ve OGM %46.4 (OGM, 2015b)
şeklindedir. Durumun vahim olduğu açıktır. Ancak burada faturayı sadece bakanlık ve bağlı olduğu birimlere
kesmek işin kolay yoludur. Ormanların ve ormancılık mesleğinin geleceği için savaşması gereken kurum ve
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kuruluşların (bakanlık ve bağlı birimleri, orman mühendisleri odası, ormancılar derneği, vb.) kendi aralarındaki
çatışmaları da söz konusu olumsuzluklarda önemli bir etkiye sahiptir.

3.5. Çalışma koşulları, memnuniyet durumu, örgütsel bağlılık ve yabancılaşma
Orman mühendislerinin meslek memnuniyetleri&memnuniyetsizlikleri ile bunların nedenleri olabilecek bazı
hususlara ilişkin önermeler Tablo 10’da verilmiştir. Daha önce açıklandığı gibi tatminsiz çalışma koşulları ve çevresi
sinizm ve yabancılaşmanın en önemli nedenlerinden birisidir. Tablodaki başta iş yükü ile ilgili olan olmak üzere
önermelere verilen cevaplar dikkate alındığında orman mühendislerinin çalışma koşullarından çok da memnun
olmadıkları açıkça görülmektedir. Alkan ve Türker (2016)’da sunulan bulgular da bu saptamayı desteklemektedir.
Tablo 10. Orman mühendislerinin çeşitli konulardaki memnuniyet & memnuniyetsizlikleri
Önermeler
Yöneticilerimiz katılımcı bir yönetim
anlayışını benimsemiş durumdadır
Görev ve sorumluluklarımız açıkça
tanımlanmış durumdadır
İş yükümüz fazladır
Çalışma saatleri bakımından memnunum
Aldığımız maaş yeterlidir
Kurum içi iletişimimiz iyi düzeydedir
Sağlanan sosyal imkanlar yeterlidir
Lojman & lokal olanaklarımız yeterlidir
Yıllık izinlerimiz yeterlidir ve her
istediğimde kullanabiliyorum
Yıllık iznimi istediğim zaman
kullanamamaktan dolayı rahatsızım
Çalışma koşullarımız nedeniyle aileme
yeterli zaman ayıramıyorum
Kurum içinde herhangi bir nedenle
mobing’e maruz kalma oranı yüksektir
Orman mühendisliği eğitimi almaktan
dolayı memnunum
Orman mühendisi olarak kurumda
çalışmaktan memnunum
Fırsatım olsa ormancılık mesleği dışında
bir işte çalışmak isterim
Çocuklarımdan birinin ya da
akrabalarımın orman mühendisi olmasını
isterim
Mesleğimin geleceğini olumlu görüyorum
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Kesinlikle
Katılıyorum
Katılıyorum
%-(sayı)
%-(sayı)

Katılım durumu
Kararsızım
%-(sayı)

Hiç
Katılmıyorum
Katılmıyorum
%-(sayı)
%-(sayı)

14.6 (82)

35.6 (200)

23.1 (130)

16.4 (92)

10.3 (58)

11.9 (67)

35.4 (199)

16.9 (95)

18.9 (106)

16.9 (95)

42.7 (240)
13.9 (78)
7.8 (44)
13.2 (74)
6.6. (37)
14.9 (84)

23.0 (129)
34.5 (194)
21.4 (120)
39.5 (222)
19.0 (107)
27.8 (156)

12.3 (69)
13.9 (78)
19.0 (107)
21.0 (118)
17.6 (99)
16.2 (91)

15.7 (88)
14.4 (81)
25.6 (144)
17.3 (97)
29.5 (166)
23.0 (129)

6.4 (36)
23.3 (131)
26.2 (147)
9.1 (51)
27.2 (152)
18.1 (102)

12.5 (70)

27.8 (156)

13.3 (75)

19.9 (112)

26.5 (149)

29.2 (164)

23.3 (131)

11.7 (66)

23.1 (130)

12.7 (71)

29.4 (165)

30.6 (172)

11.0 (62)

21.5 (121)

7.5 (42)

14.9 (84)

27.8 (156)

16.2 (91)

23.0 (129)

18.1 (102)

22.8 (128)

40.6 (228)

15.5 (87)

12.5 (70)

8.7 (49)

20.8 (117)

40.0 (225)

18.3 (103)

10.9 (61)

10.0 (56)

24.4 (137)

21.0 (118)

21.9 (123)

19.6 (110)

13.2 (74)

10.3 (58)

15.1 (85)

16.0 (90)

21.9 (123)

36.7 (206)

11.6 (65)

19.9 (112)

23.0 (129)

23.5 (132)

22.1 (124)
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4. SONUÇ VE ÖNERİLER
Köklü bir geçmişe sahip olduğu ve saygınlığı genel kabul gören ormancılık örgütleri son yıllarda gündeme gelen
ve bir kısmı metin içinde ayrıntılandırılan bazı uygulamalar nedeniyle geçmişe nazaran daha fazla sorgulanır
ve eleştirilir hale gelmiştir.
(1) Mevcut örgüt yapısı meslektaşlarımızın ve ormancılığın ihtiyaçlarını karşılayamaz haldedir. Yönetim
piramidinin tersine dönmesi nedeniyle bazı meslektaşlarımız (özellikle işletme şefleri) iş yükü altında
ezilirken, bazıları atıl vaziyette bekletilmektedir. Bu yüzden reorganizasyon çalışmalarının yapılması bir
gerekliliktir. Ancak bu çalışmaların katılımcı bir şekilde, aceleye getirilmeden ve bilimin ışığında yapılması
gerekmektedir.
(2) Atama ve yükseltmelerde liyakat konusunun göz ardı edildiği ve adil davranılmadığı ormancılık kamuoyu
tarafından genel kabul gören bir değerlendirme sayılabilir. Hatta stratejik planında kurumun zayıf yönleri
içinde yer vererek OGM’de bunu kabul etmiş durumdadır. Özellikle sözlü, uygulamalı gibi isimler altında
yapılan ve şeffaflığı-objektifliği ve denetlenebilirliği tartışmaya açık sözlü sınavlar ormancılık kamuoyunun
önemli bir bölümü tarafından endişeyle karşılanmaktadır. Yani söz konusu zayıf yönü ortadan kaldırılacak
herhangi bir çalışma henüz yapılmamıştır. Buna rağmen, 2017-2021 dönemi için hazırlamış olan planda
(OGM, 2016) liyakatin zayıf yönlerden çıkartılmış olması sorunun çözülmesi yerine üstünün örtülmesi
gayreti olarak değerlendirilebilir. Ayrıca son yıllarda kamuya çok az sayıda kadrolu orman mühendisi alımı
yapılmıştır. İhtiyaç olmasına rağmen, orman mühendisi alınmaması ve genç meslektaşlarımızın danışmanlık
adı altında geçici statülerde 3-5 ay çalıştırılması son derece yaralayıcıdır.
(3) Çalışanlara eşit ve adaletli davranılması yönetimin en genel ilkesi iken, rotasyonun adil bir şekilde
uygulanamadığı ormancılık kamuoyunun büyük bir kısmınca kabul görmektedir. Bu uygulamalarda
uzmanlıklar, yerellik ilkesi, vb. hususlar dikkate alınmadığı için sadece personel değil; aynı zamanda
ormancılık örgütleri de mağdur edilmektedir. Rotasyon nedeniyle bazı birimlerde işler neredeyse durma
noktasına gelmiştir. Rotasyon mağduru bazı meslektaşlarımız mesleğe hatta hayata küsmüş durumdadır.
Bu nedenle rotasyon uygulamaları mutlaka yeniden değerlendirmeye alınmalıdır.
(4) Ormancılığın kendine has çalışma koşulları ve çevresi de meslektaşlarımızın bazı memnuniyetsizliklerinin
ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. Alkan ve Türker (2016)’da maddi konular ve çalışma koşullarına
ilişkin hususlar orman mühendislerinin özellikle de orman işletme şeflerinin en önemli stres kaynakları olarak
ifade edilmiştir. Bununla birlikte, yaptıkları işle aldıkları maaş arasında ise bir dengesizlik bulunmaktadır…
Yukarıda sadece bazıları sıralanabilen nedenlerle Orman mühendislerinin memnuniyetsizliklerinin
giderek arttığı, örgütsel bağlılık &aidiyetlerinin giderek azaldığı, bunlara bağlı olarak da örgütsel sinizm ile
yabancılaşmanın hızla yaygınlaştığı söylenebilir. Gerek meslektaşlarımızla yapılan sohbetler gerekse bazı
meslektaşlarımızca yapılan sosyal medya paylaşımları bu tahmini doğrular niteliktedir. Sinizm ve yabancılaşma
örgütler için son derece tehlikelidir. Bu nedenle acilen gerekli önlemler alınmalıdır.

6. OTURUM

IV. ULUSAL ORMANCILIK KONGRESİ

363

TEŞEKKÜR
Anketlerin uygulanmasında katkı sağlayan orman mühendisliği bölümü bitirme öğrencilerime ve ankete katılan
meslektaşlarıma teşekkür ederim.
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ÖZET
Meslek ahlakı, meslek mensuplarına mesleki faaliyetlerinde yol gösteren ilke ve kurallar olarak ifade edilebilir.
Dünyada ve ülkemizde yaşanan ahlaki sorunların hızla artması, bazı meslek kuruluşlarını ve öbeklerini meslek
ahlakı ilke ve kurallarını belirlemeye yönelik çalışmalar yapmaya zorlamıştır. Diğer taraftan; günümüzde küresel
ölçekte ormansızlaşmanın neden olduğu ve hayatı tehdit eden olayların yaşanması, orman ekosistemlerinin
yönetiminden sorumlu olan orman mühendislerinin sorumluluğunu daha da artırmış; artan bu sorumluluk,
orman mühendisliği mesleği için de ahlak ilkelerinin belirlenmesi sorununu gündeme getirmiştir. Nitekim,
orman mühendisliği mesleğine yönelik olarak Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada gibi ormancılığı gelişmiş
ülkelerdeki meslek birlikleri tarafından geliştirilmiş meslek ahlakı ilkeleri bulunmaktadır. Ülkemizde ise
muhasebecilik, polislik ve öğretmenlik gibi mesleklere ait meslek ahlakı ilkelerini belirlemeye yönelik bilimsel
araştırmaların yapıldığı ve fakat orman ekosistemlerini yönetmek ve işletmek sorumluluğunu taşıyan orman
mühendislerinin, mesleki faaliyetlerinde kendilerine rehberlik edecek ilkelerin belirlenmesini konu edinen
herhangi bir çalışmanın mevcut olmadığı görülmektedir. Bu çalışma ile orman mühendisleri mesleğinde
meslek ahlakı ilkelerinin belirlenmesinin gerekliliği, önemi ve ulaşılabilecek muhtemel faydalara değinilmesi
ve orman mühendisliğinde meslek ahlakı ilkelerinin belirlenmesi ile ülkemizde bu anlamda yaşanan boşluğun
doldurulması amaçlanmaktadır. Bu amaca ulaşma noktasında veri toplama amacıyla 36 sorudan oluşan anket
(sormaca) hazırlanmıştır. Geliştirilen sormacanın orman mühendislerine uygulanması ve değerlendirilmesi
sonucunda, orman mühendislerinin meslek ahlakı ilkeleri, Mesleğin gelişimine katkı; Ekolojik duyarlılık, açıklık,
katılımcılık; Hukuka, topluma, meslektaşa saygı; Kamu yararı ve toplumsal sorumluluk; Mesleki dayanışma;
Dürüstlük ve tarafsızlık; Mesleki yeterlik; Sadakat ve Yerel sorumluluk olarak belirlenmiştir.

Anahtar Sözcükler: Ahlak, meslek ahlakı, orman mühendisliği, ilkeler, etkinlik, verimlilik
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1. GİRİŞ
Günümüz toplumlarının teknolojik ve ekonomik alanda gösterdikleri başarıyı sosyal hayatta gösteremediği;
ekonomik göstergelerin ve refah düzeyinin artmasına karşılık sosyal hayatta yaşanan sorunların da artmış olduğu
görülmektedir (Murat, 2010). Yaşanan ahlaki yozlaşmanın mesleki faaliyetlere de yansıması kaygıları artırmış ve
bu sorunların kaynağının araştırılması ve önlenmesi gayretleri, bugün her alanda tartışılma imkânı bulan meslek
ahlakı kavramını gündeme getirmiştir. Farklı bir deyişle, mesleki faaliyetleri gerçekleştirmekle görevli insanların,
bu faaliyetleri gerçekleştirme sürecinde ahlaki olmayan davranışlarının dikkat çekecek şekilde artması; uluslararası
ve meslek kuruluşlarının meslek ahlakı ilke ve kurallarını belirlemeye yönelik çalışmalar yapmalarını zorunlu
kılmış ve bu durum meslek ahlakı kavramının doğuşuna zemin hazırlamıştır (Yılmaz, 2017).
Mesleklerin, yazılı veya yazılı olmayan ve mesleki faaliyetlerin yönetiminde kullanılan, gizli ya da açık çeşitli
ilke ve kuralları mevcuttur. Meslek ahlakı ilkelerine aykırı davranışlar, o meslek öbeğinin sunduğu hizmetlerin
tüm ilgi ve çıkar öbeklerinin gözünde güvenilir olmaktan çıkmasına yol açmaktadır. Bu kaygı, özel ahlaki
ilkelere olan ihtiyacın en temel gerekçesini oluşturmaktadır (Bilgi ve İpbüker, 2005).
Diğer taraftan tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de tıp alanında, deontoloji bilimi kapsamında meslek ahlakı
ele alınmakta ve eğitimi verilmektedir. Ancak Türkiye’de uzun bir süre meslek ahlakı konusunun tıp dışında,
aynı yoğunlukta kurumlaştığını söylemek mümkün olmamaktadır (Toksoy, 1997). Ülkemizde muhasebecilik,
polislik, öğretmenlik gibi bazı meslek öbeklerinin meslek ahlakı ilkelerinin belirlenmesine yönelik çalışmaların
yapıldığı ancak orman mühendisliği mesleği için ahlak ilkelerinin tespitini konu edinen bir çalışmanın mevcut
olmadığı görülmektedir. Orman ekosistemlerinin yönetim ve işletmeciliğinde sorumluluk yüklenen ve dolayısı
ile bir kamu hizmeti görevini ifa eden, toplumun orman ürünlerine ve hizmetlerine yönelik ihtiyaçlarını sürekli
ve en uygun olarak karşılamak amacıyla faaliyetlerde bulunan orman mühendislerinin bu yetkileri kullanırken
ve söz konusu sorumlulukları yerine getirirken, tutum ve davranışlarının ve hareket tarzlarının evrensel ilkelere
ve değerlere de uygun olması gerekmektedir.
Meslek ahlakı ilke ve kurallarının belirlenmesi, bir taraftan orman ekosistemlerinin etkin, verimli ve sürdürülebilir
yönetimi ve işletimi üzerine olumlu ve önemli katkılar koyarak ulusal ekonomiye fayda sağlarken; diğer taraftan
orman ekosisteminin yönetiminden ve sürdürülebilir şekilde faydalanmaya konu edilmesinden sorumlu olan
orman mühendislerinin bu ilke ve kurallara uyumunun sağlanması ile toplumsal refah üzerinde de olumlu
etkiler sağlanabilecektir (Yılmaz, 2017).
Bu bildiri ile meslek ahlakı ilkelerinin belirlenmesinin gerekliliği ve önemine değinilerek; orman mühendisliği
mesleğinde ahlak ilkelerinin ortaya konulmasıyla ülkemizde bu anlamda yaşanan boşluğun doldurulması ve bu
konuya dikkat çekilmesi amaçlanmaktadır.

1.1 Kavramsal Çerçeve
Bu bölümde ahlak, etik, meslek etiği ve mühendislik etiği gibi, bu bildirinin temelini oluşturan kavramlar
açıklanmaya çalışılacaktır.
Ahlak kelimesi, “huy, mizaç, karakter” anlamlarına gelen Arapça “hulk” kelimesinin çoğuludur (Arslan, 2012).
Ahlak; insandaki iyi ya da kötü huylar, bir toplumda kişilerin davranışlarını düzenleyen ve herkesin uyması
gereken kurallardır (Ayverdi, 2006). Bununla birlikte ahlak; doğal olarak oluşabilen, uzlaşım yoluyla belirlenen
ya da geleneklerle aktarılan, karşılıklı kabullenme süreçlerinin sonunda ortaya çıkan ve toplumun ihtiyaçlarını
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nasıl karşılayacağını dile getiren kural düzenekleri olarak da tanımlanabilmektedir (Pieper, 2012). Dikkat
edileceği üzere, yapılan ahlak tanımlarında insanın yaratılıştan gelen bireysel özelliklerine dikkat çekilirken,
aynı zamanda insanın toplumsal yönüne de yer verildiği görülmektedir. Nitekim ahlak diğer boyutları yanında
sosyal bir varlık olma özelliğini de taşıyan ve toplum içinde yaşayan insanın, toplum hayatında uyması
gereken kuralları kapsamaktadır. Bu yönüyle ahlak, insan davranışlarına sınır çizerek dünyayı yaşanabilir hale
getirebilmek için büyük bir imkân sunmaktadır (Yılmaz, 2017).
Bir kişi, bir toplum düzeni içinde başkalarıyla bir arada var olan bir birey olarak ahlaki hayatı yaşarken; bununla
kalmayıp bu değerlerin anlamı üzerinde düşünmeye, kullandığı ahlaki kavramların gerçekte ne olduklarını ve ne anlam
ifade ettiklerini araştırmaya, ahlaklılığın unsurlarını tartışmaya ve benzeri konularda düşündüğü şeyleri dile getirmeye
ve başkalarına aktarmaya başladığında artık ahlaklılık düzeyini aşıp etik yoluna girmiş olur (Cevizci, 2008 ). Ahlak,
bireysel veya toplumsal planda fiilen yaşanan bir olgu iken; etik, bu olgu üzerine felsefi düşünmenin gerçekleştirildiği
alan olmaktadır. Bu yönüyle etik, ahlak felsefesi olarak ifade edilebilir (Özlem, 2014). Ahlakın bir düzen kavramına
karşılık geldiği kabul edilirse, bu düzen içerisinde açıklanıp anlaşılmaya muhtaç bir alanın olduğu görülecektir. Bu
anlamın ortaya çıkarılması felsefi bir faaliyet olmakta ve büyük ölçüde ilkeler üzerinden gerçekleşmektedir. Bu ilkeler;
düzen kavramı üzerinden kurulan yapıyı, tesis olunan pratiği bir bütün olarak anlamayı, temellendirip haklı kılmayı
mümkün kılan ilkeler olup, etik alanı oluşturmaktadır (Cevizci, 2014).
Bir başka ifadeyle etik, ahlak anlayışının temel unsurlarını, bunların toplum hayatındaki izdüşümlerini ilmi,
felsefi ve fikri açıdan ele alan ve insana ilişkin ahlaki sorunlarla ilgili doğrulanabilir ve yanlışlanabilir bilgiler
ortaya koymaya çalışan bir felsefe disiplinidir (Arslan, 2005). Bu açıklamalar dikkate alındığında etik, doğru ve
yanlış davranış nazariyesi; ahlak ise, etiğin uygulaması olarak nitelendirilebilir. Bu nedenle ahlaki ilkelerden
ziyade etik ilkelerden, etik davranış değil de ahlaki davranışlardan söz etmenin (Billington, 2011) daha doğru
olduğu ifade edilmektedir. Bu kapsamda etik ilke; eylemleri yönlendiren temel düşünceler, değerlerin eyleme
geçmesini sağlayan ve yönlendiren anlamlar olarak tanımlanabilir (Aydın, 2010).
Bununla birlikte, ahlak yerine etik terimini kullanmanın yanlış olmadığı ancak bu durumun bir kavram kargaşası
oluşturduğu ve birtakım işlevsel sorunlara yol açtığı da ifade edilmektedir. Zira ahlak kelimesi hem cari ahlak
kurallarını nitelemekte hem de ahlak felsefesi anlamında Türk diline yerleşmiş bir terim olmaktadır. Sonuç olarak,
Türkçe’de ahlak kelimesi yerine etik terimi kullanıldığında, toplumda oluşması istenen duyarlılığın oluşamayacağı
(Arslan, 2005) yönündeki endişeler vurgulanmaktadır. Yukarıda ifade edilen nedenlerden dolayı, bu bildiri
kapsamında “etik” kelimesi yerine “ahlak” kelimesinin kullanılması uygun görülmüştür.
Öte yandan bir bireyin para kazanmak ve hayatını idame ettirmek için uzmanca faaliyette bulunduğu işe, onun
mesleği denmektedir (İşseveroğlu, 2003). Bir işin meslek olabilmesi için, entelektüel özelliği olan yoğun bir eğitim
dönemini gerektirmesi, mesleki bilgi ve yeteneklerin toplum için önem arz etmesi, o mesleğe ait hizmetlerin
verilmesinde genellikle tekel ya da tekele yakın bir konuma sahip olması ve meslek mensuplarının ahlak ilkelerine
bağlı olduğunu belirtmesi gibi bazı özelliklerin bulunması gerekmektedir (Harris ve ark., 1995). Başka bir deyişle,
bir işin meslek sayılabilmesi için, o mesleğe ait ahlaki ilkelerin mevcut olması gerekmektedir.
Meslek ahlakı; belirli bir meslek öbeğinin mesleğe ilişkin olarak oluşturup koruduğu, meslek üyelerine emreden,
onları belirli bir şekilde davranmaya zorlayan, kişisel eğilimleri sınırlayan, yetersiz ve ilkesiz üyeleri meslekten
dışlayan, meslek içi rekabeti düzenleyen ve hizmet ülkülerini korumayı amaçlayan mesleki ilkeler bütünüdür (Aydın,
2010). Meslek ahlakı; meslek mensuplarının hizmet sunduğu bütün ilgi ve çıkar öbekleriyle olan ilişkilerinin
dürüstlük, saygı ve güven temelinde gerçekleşmesini sağlayan ilkeler bütünü olarak da önem taşımaktadır.
Meslek ahlakı ilkeleri, birtakım işlevleri üstlenmiştir. Nitekim bu ilkeler, mesleğin ne yaptığını ve meslek
mensubundan ne beklendiğini açıkça ifade ederek hizmet sunulan öbeği koruma işlevini yerine getirirken; ahlaki
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bilinci artırarak nasıl ahlaki kararlar alınacağı veya hareket edileceği konusunda da meslek mensuplarına yol
göstermektedir. Ayrıca meslek ahlakı ilkeleri; temel amaçları ve meslek mensubunda olması gereken nitelikleri
açıkça ifade etmek suretiyle mesleki kimlik oluşturmaya ve onu korumaya yardımcı olmaktadır. Söz konusu
ilkelerin bir başka işlevi, bütün çalışanların uyması gereken mesleki standartları sıralamak yoluyla mesleki
davranışı tanzim etmek, tüm ilgi ve çıkar öbeklerini mesleğin gereklerinin temel ahlaki değerler çerçevesinde
yerine getirildiğine inandırmaya yardımcı olmak, kamusal güven ve mesleki davranışlarda özen oluşturmaktır
(Davis, 1991; Banks, 2003).
Diğer taraftan mühendislik, bilimsel çalışmaların ve araştırmaların sonuçlarını, toplumun somut ihtiyaçlarını
karşılamak amacıyla teknolojiye ve uygulamaya geçiren çalışmalar bütünüdür (İpbüker ve ark., 2005). Teknoloji
tarihine bakıldığında, sanayi devrimiyle birlikte tarih sahnesine makina yapan, üreten, çözümleyen, hesaplayan,
onaran, denetleyen, tasarlayan, planlayan ve bilimi teknolojiye dönüştüren “mühendis” adıyla teknik bilgiye sahip bir
insan tipinin ortaya çıktığı görülmektedir. Mühendis, sorunları çözüm imkânlarıyla görebilen, bilgiyi nerede ve nasıl
kullanacağını bilen, amacına varmak için en uygun imkânları; en akılcı, en ekonomik, en verimli ve işin ahlak boyutu
da düşünüldüğünde ahlaka uygun biçimde kullanabilen insan olarak tanımlanmaktadır (İnam, 2005).
Bununla birlikte, mühendislik ürünlerinin günlük hayat üzerinde oluşturduğu etki, toplumların mühendislerden
büyük beklentiler içine girmiş olmalarına neden olmuştur. Mühendislik ürünleri genellikle aynı anda çok kişiye
hizmet verebilme özelliğine sahip olduğundan, bu ürünlerde ve/veya hizmetlerde herhangi bir mühendislik
hatasının topluma ve/veya çevreye büyük zararlar vermesi mümkün olabilmektedir. Bu nedenle, mühendislerin
iyi teknik eğitim almış olmalarının yanı sıra; iyi çevre ve iyi ahlak eğitimi almış olmaları da gerekmektedir
(Abdullah vd., 2003) .
Mühendislik alanlarından biri olan orman mühendisliğinde, orman ekosistemlerine toplum refahı doğrultusunda
bilinçli ve sistemli şekilde müdahale edilmektedir. Bu amaçla orman mühendisi, orman kurma, yetiştirme, koruma,
planlama, faydalanma, işletme, pazarlama, yönetim gibi faaliyetleri gerçekleştirmektedir (Türker, 2010). Mesleki
faaliyetleri dikkate alındığında; orman mühendislerinin biyolojik, ekonomik ve toplumsal faaliyetleri gerçekleştirdiği
ve bu özellikler nedeniyle topluma ve doğaya karşı üstlendiği görevleri yerine getirebilmeleri için davranışlarını ahlaki
ve mesleki ilkelere dayandırma ve diğer mühendislerden farklı olan faaliyetlerinde dikkatli, dengeli ve bu bağlamda
daha ilkeli olma zorunluluğu ortaya çıkmaktadır (Kapucu, 2004).

2. MATERYAL VE YÖNTEM
Orman mühendislerinin meslek ahlakı ilkelerinin belirlenmesi amacıyla veri toplama aracı olarak 36 sorudan
oluşan 5’li likert ölçeği ile hazırlanan sormaca çalışmanın temel altlığını oluşturmaktadır. Çözümlemelerde
meslek ahlakı ilkelerinin önem derecelerini belirlemede kullanılan derecelendirme ölçeğinin puan aralığının
hesaplanmasında (5-1=4) --> (4/5=0,80) katsayısı esas alınmış ve değerlendirme aralığı aşağıdaki şekilde
oluşmuştur (Beyaz, 2010):
1
2
3
4
5
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Hiç
Az
Orta
Büyük Ölçüde
Tamamen

1.00 – 1.79
1.80 – 2.59
2.60 – 3.39
3.40 – 4.19
4.20 – 5.00
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Ayrıca araştırmada etik, ahlak ve meslek ahlakı kavramlarını konu alan kitaplar; farklı meslek alanlarına ilişkin
meslek ahlakı ile ilgili yapılmış lisansüstü tez çalışmaları, konuyla ilgili yapılmış olan her türlü bilimsel çalışmalar
ve orman teşkilatında görev yapan orman mühendisleri ile yapılan yüz yüze görüşmelerden de yararlanılmıştır.

2.1. Sormacanın Hazırlanması ve Uygulanması
Yapılan araştırmalar sonucu ulaşılan İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda,
İrlanda ve Filipinler gibi ülkelerde faaliyet gösteren ormancı birlikler ve enstitüler tarafından kabul edilen
meslek ahlakı ilke ve kuralları (URL 1, 2006; URL 2, 2007; URL 3, 2011; URL 4, 2011; URL 5, 2011; URL 6,
2011; URL 7, 2011) orman mühendisliği meslek ahlakı dizininin oluşturulmasında temel altlığı oluşturmuştur.
Sormacanın geliştirilmesinde ayrıca; Türkiye şartlarına göre hazırlanmış olan Kamu Görevlileri Etik Davranış
İlkeleri, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) tarafından belirlenen Mesleki Davranış İlkeleri,
5531 Sayılı “Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği
Hakkında Kanun”da beliren bazı hükümlerden de yararlanılmıştır.
Geliştirilen dizin; ormancılık teşkilatı çalışanları, ormancılıkla ilgili faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri
temsilcileri ve akademisyenlerden oluşan uzman öbeğin görüşlerine açılarak; sormaca içeriğinin Türkiye
ormancılığı için uygunluğu ve yeterliliği belirlenmeye çalışılmıştır.
Geliştirilen sormaca ön uygulamaya tabi tutulmuş ve elde edilen verilerle geçerlilik ve güvenilirlik çözümlemeleri
yapılmıştır. Sormacanın güvenilirliği Cronbach alfa çözümlemesi ile belirlenirken, yapı geçerliliğinin tespitinde
faktör çözümlemesi kullanılmıştır. Çözümleme sonucunda sormacanın Cronbach Alfa güvenilirlik katsayısı
0.936 olarak bulunmuş ve bu haliyle sormacanın yüksek derecede güvenilir olduğu belirlenmiştir. Faktör
çözümlemesinde önemli faktörlerin tespit edilmesi hususunda özdeğerler dikkate alınmış ve özdeğeri 1 ve
1’den büyük olan 9 faktör tespit edilmiştir.
Öte yandan; sormacanın uygulanacağı ana evren; devlette ve özel sektörde görev yapan orman mühendislerinden
oluşmaktadır. Devlette istihdam edilen orman mühendisleri çoğunlukla Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na bağlı
Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü (ÇEM) ve Doğa
Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) merkez ve taşra teşkilatlarında görev yapmaktadır. OGM
Personel Dairesi Başkanlığı’ndan elde edilen bilgilere göre; OGM merkez teşkilatında 181, ÇEM merkez
teşkilatında 47 ve DKMP merkez teşkilatında 49 olmak üzere merkez teşkilatlarında toplam 277 orman
mühendisi istihdam edilmektedir. OGM taşra teşkilatı bünyesinde Orman Bölge Müdürlükleri (OBM)’nde
4870, DKMP taşra teşkilatında 316 ve Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlükleri (OAEM)’nde 129 olmak
üzere, toplam 5315 orman mühendisi görev yapmaktadır. Sormaca yapılacak bir diğer öbek olan ormancılık
yazıhanelerinde görev yapan orman mühendisleri sayısı, TMMOB Orman Mühendisleri Odası’ndan elde
edilen bilgilere göre (OMO, 2014) 480’dir.
Ana evrenin belirlenmesini takiben; n= z2*N*p*q/N*D2+Z2*p*q (Orhunbilge, 1997) formülü kullanılarak,
ana evreni temsil edecek olan örneklem büyüklüğü belirlenmiştir. Buna göre; devlette istihdam edilen orman
mühendislerinin merkez teşkilatında çalışanlar öbeğinden 162, taşrada çalışanlar öbeğinden 359 ve özel sektör
öbeğinden 215 sormacanın gerçekleştirilmesi gerektiği bulunmuştur. Örneklem büyüklüğünün dağıtımında
“tabakalı örnekleme” yöntemi kullanılmıştır ve merkez teşkilatı öbeğinden OGM’de 105, DKMP’de 29,
ÇEM’de 28; taşra teşkilatı kapsamında OGM’de 330, DKMP’de 22 ve OAEM’de 7 orman mühendisi ile
sormaca yapılması gerektiği tespit edilmiştir.
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Devlette istihdam edilen ve ormancılık teşkilatının merkez birimlerinde görev yapan orman mühendislerine
uygulanan sormaca sayısı 168 olmuş ve % 103 gerçekleşme oranına ulaşılmıştır. OGM taşra teşkilatı bünyesinde
27 OBM ve OAEM’de gerçekleşen sormaca sayısı 578 ve gerçekleşme oranı % 171 olmuştur. DKMP taşra
teşkilatında 62 sormaca elde edilmiş ve % 281 geçekleşme oranına ulaşılmıştır. Özel sektörde görev yapan orman
mühendisleri öbeğinde 251 sormaca uygulanmış ve % 116 oranında bir gerçekleşme elde edilmiştir.

3. BULGULAR VE TARTIŞMA
Faktör çözümlemesi sonucunda oluşan faktörler, içerdiği değişkenler dikkate alınarak uygun şekilde
isimlendirilmiştir. Buna göre orman mühendisliğinde meslek ahlakı ilkeleri, Mesleğin gelişimine katkı; Ekolojik
duyarlılık, açıklık ve katılımcılık; Hukuka, topluma, meslektaşa saygı; Kamu yararı ve toplumsal sorumluluk;
Mesleki dayanışma; Dürüstlük ve tarafsızlık; Mesleki yeterlilik; Sadakat ve Yerel sorumluluk olmak üzere
dokuz ilkeden oluşmuştur.
Devlette istihdam edilen orman mühendislerinin verdiği cevaplar değerlendirildiğinde; Dürüstlük ve tarafsızlık
ilkesinin en yüksek seviyede algılanan ilke olduğu görülmektedir. Bununla birlikte, çizelgeden bu ilkeyi sırasıyla
Hukuka, topluma, meslektaşa saygı; Kamu yararı ve toplumsal sorumluluk; Yerel sorumluluk; Sadakat; Mesleki
dayanışma; Ekolojik duyarlılık, açıklık, katılımcılık; Mesleğin gelişimine katkı ve Mesleki yeterlilik ilkelerinin
takip ettiği anlaşılmaktadır. Araştırmanın gerçekleştirildiği bir diğer öbek olan özel sektörde görev yapan
orman mühendislerinin; Hukuka, topluma ve meslektaşa saygı ilkesini en yüksek seviyede; buna karşın sırasıyla
Dürüstlük ve tarafsızlık; Yerel sorumluluk; Kamu yararı ve toplumsal sorumluluk; Mesleki dayanışma; Sadakat;
Ekolojik duyarlılık, açıklık, katılımcılık; Mesleki yeterlilik ve Mesleğin gelişimine katkı ilkelerini daha düşük
seviyede algıladığı belirlenmiştir. Diğer taraftan, meslek ahlakı ilkelerinin önem derecelerine (ÖD) bakıldığında,
hem devlette hem de özel sektörde görev yapan orman mühendislerinin, Mesleğin gelişimine katkı ve Mesleki
yeterlilik ilkelerini “büyük ölçüde”; Hukuka, topluma, meslektaşa saygı; Dürüstlük ve tarafsızlık; Mesleki
dayanışma; Ekolojik duyarlılık, açıklık, katılımcılık; Kamu yararı ve toplumsal sorumluluk; Yerel sorumluluk ve
Sadakat ilkelerini “tamamen” önemsedikleri ortaya çıkmıştır (Çizelge 1).
Çizelge 1. Orman mühendislerinin meslek ahlakı ilkelerini algılama seviyeleri
DEVLET

İLKELER

1. Mesleğin gelişimine katkı
2.Ekolojik duyarlılık, açıklık, katılımcılık
3. Hukuka, topluma, meslektaşa saygı
4. Kamu yararı ve toplumsal sorumluluk
5. Mesleki dayanışma
6. Dürüstlük ve tarafsızlık
7. Mesleki yeterlilik
8. Sadakat
9. Yerel sorumluluk
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ORT

4,17
4,43
4,77
4,62
4,46
4,81
4,15
4,51
4,60

ÖS

8
7
2
3
6
1
9
5
4

ÖZEL SEKTÖR
ÖD

Büyük ölç.
Tamamen
Tamamen
Tamamen
Tamamen
Tamamen
Büyük ölç.
Tamamen
Tamamen
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ORT

4,02
4,42
4,74
4,55
4,46
4,66
4,06
4,43
4,61

ÖS

9
7
1
4
5
2
8
6
3

ÖD

Büyük ölç.
Tamamen
Tamamen
Tamamen
Tamamen
Tamamen
Büyük ölç.
Tamamen
Tamamen
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Kurumların amaç ve hedeflerinin ve bu amaçlara ulaşabilmek için gerekli stratejilerin belirlendiği stratejik
planlarda da birtakım ilke ve değerlere yer verilmektedir. Nitekim TC Orman ve Su İşleri Bakanlığı (OSB)’nın,
stratejik planında kurumun temel değerleri küresel sorumluluk, hesapverilebilirlik, sürdürülebilirlik, güvenilirlik,
katılımcılık, tarafsızlık, bilimsellik, güncellik, şeffaflık, verimlilik, uzmanlık, etkinlik ve kalite (OSB, 2013)
olarak ifade edilmiştir. Benzer amaçlarla OGM için hazırlanan stratejik planda kurumun ilke ve değerleri
sürdürülebilirlik, tarafsızlık, şeffaflık, güvenilirlik, bilimsellik, koruma- kullanma dengesi, toplum sağlığı, yerellik,
verimlilik, iktisadilik, eşgüdüm, yerel ve küresel sorumluluk, etçap, doğaya, çevreye ve insana saygı, doğal peyzaja
saygı, biyoçeşitliliği korumak, yöre halkının kültür ve geleneklerine saygı (OGM, 2012) olarak belirlenmiştir.
Öte yandan, ormancılık ve orman ürünleri yazıhanelerinin kuruluş ve çalışma esaslarını düzenleyen yönetmelikte
(Resmi Gazete, 2009) meslek mensuplarının çalışma usul ve esasları kapsamında mesleki yeterlilik, bağımsızlık,
güvenilirlik ve tarafsızlık, sır saklama, toplumsal sorumluluk ve haksız rekabetten kaçınma gibi ilkelere yer
verildiği görülmektedir. OSB ve OGM stratejik planlarında ve serbest meslek mensuplarının çalışma usul ve
esasları kapsamında sözü geçen sürdürülebilirlik, tarafsızlık, açıklık, insana saygı, yerel sorumluluk, mesleki
yeterlilik, sır saklama ve toplumsal sorumluluk gibi ilke ve değerlerin bu makalede belirlenen bazı ilkeler ile
benzerlik gösterdiği göze çarpmaktadır.
Bununla birlikte; Türker ve ark. (2009) ormancılık teşkilatında örgüt kültürünü incelemek amacıyla yapmış
oldukları araştırmada örgüt yöneticilerinin; işgörenlerin refah ve huzurunu, işletme verimliliğini, toplumun
refah ve huzurunu, güveni, meslektaşlarını ve astlarını, sadakati, adaleti, dayanışmayı, gerçekçi olmayı ve
araştırma ve geliştirmeyi “çok önemli” seviyede önemsediklerini belirlemişlerdir. Sadece yöneticilerle yapılan
bir çalışma olmasına rağmen çalışma sonucunda yöneticilerin önemsedikleri ilkelerin birebir aynı isimle olmasa
bile bu bildiride belirlenen ve devlet ormancılık teşkilatında görev yapan orman mühendislerinin “tamamen”
önemsediği ilkelerle örtüştüğü görülmektedir.

4. SONUÇ
Mesleklerin yazılı olan meslek ahlakı ilkeleri çoğunlukla hukuki düzenlemeler içerisinde yer almaktadır. Türk
Borçlar Kanunu, Devlet Memurları Kanunu ve Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri
Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanun incelendiğinde bu kanunlarda sadakat, tarafsızlık, dürüstlük, dayanışma,
kullanılan araç ve gereçlere özen gösterme, rüşvet ve hediye kabul etmeme, sır saklama gibi ilkelerin yer aldığı
görülmüştür. Bununla birlikte; ormancılığa yönelik yazılı bir belge olması nedeniyle önem taşıyan OSB ve OGM
stratejik planlarında sürdürülebilirlik, tarafsızlık, açıklık, insana saygı, yerel sorumluluk, mesleki yeterlilik, sır saklama
ve toplumsal sorumluluk gibi ilkelerin ifade edilmiş olması da bu görüşü destekler niteliktedir.
Meslek ahlakının en önemli özelliği dünyanın neresinde olursa olsun aynı meslekte görev yapan bireylerin
bu davranış kurallarına uygun davranmalarının gerekli olmasıdır (Kuçuradi, 1988). Diğer bir ifadeyle meslek
ahlakının, aynı görevi yapan meslek mensupları arasında ortak bir dil oluşturduğu söylenebilir. Amerika
Birleşik Devletleri, Kanada, İngiltere, İrlanda, Yeni Zelanda, Avustralya ve Filipinler gibi sosyal, ekonomik ve
kültürel şartları ve ormancılığı farklı ülkelerde belirlenen meslek ahlakı ilkelerinin pek çok noktada benzerlik
göstermesi, orman mühendisliği mesleği alanında ortak bir dilin oluştuğunu göstermektedir. Sonuç olarak
yapılan araştırma ile küresel seviyede benzerlik gösteren ve Türkiye’de yasal düzenlemelerde dağınık halde olan
ilkeler bir araya getirilerek, orman mühendisleri için meslek ahlakı ilkeleri oluşturulmuştur. Bu ilkeler, Mesleğin
gelişimine katkı; Ekolojik duyarlılık, açıklık ve katılımcılık; Hukuka, topluma, meslektaşa saygı; Kamu yararı
ve toplumsal sorumluluk; Mesleki dayanışma; Dürüstlük ve tarafsızlık; Mesleki yeterlilik; Sadakat ve Yerel
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sorumluluk ilkeleri olarak ifade edilmiştir.
Meslek mensupları, mesleki faaliyetler kapsamında gerçekleşen iletişim sürecinde kendilerinin, mesleklerinin,
meslektaşlarının ve hizmet sundukları toplumun itibar ve şerefinin zarar görmemesi için davranışlarına özen
göstermek zorundadır ve bu özenin oluşmasında söz konusu ilkelerin belirlenmesi önem taşımaktadır. Meslek ahlakı
ilkelerinin belirlenmesi ile mesleki faaliyetlerde; adalet, dürüstlük, bilgi paylaşımı, dayanışma, sevgi ve saygı gibi
ilkelerin ön plana çıkarılmasıyla, meslektaşlar açısından huzurlu bir çalışma ortamıyla birlikte etkin ve verimli bir
çalışma ile daha nicelikli ve nitelikli mal ve hizmet sunumu gibi çıktılara ulaşılabilecektir (Yılmaz, 2017).
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I. Sunum Sahibi: İyigün PULAT
Sunum Konusu: “Ülkemiz Orman Varlığı Yönetici, Kullanıcı, Katılımcıları”

Sunumda; göreve atanma ve yükselmelerin hakkaniyete uygun olması gerektiği belirtilerek, orman tanımının
da yeniden yapılmasının gerektiğinden bahsedilmiştir. Ormancılık çalışmalarında; orman kadastro işlemlerinin
bitirilmesi ve kırsal kalkınma için desteklerin verilmesinin ormancılık yönetiminde başarılı olmanın
gereklerinden olduğu belirtilmiştir.

II. Sunum Sahibi: Erdem KAPLAN
Sunum Konusu: “Ormancılıkta Ulusal Meslek Standartları ve Mesleki
Yeterlilik Belgelendirmenin Önemi”
Sunumda; orman işçiliği faaliyetlerinden; odun üretim, taşıma, istif ve silvikültürel çalışmalar 6331 Sayılı
Kanuna göre çıkarılan tebliğde tehlikeli işler sınıfında yer almaktadır. Bu nedenle, orman işçiliğinde meslek
standart ve yeterliliklerinin hazırlanması ve belgelendirme çalışmalarının yapılması gerekli hale gelmiştir.
Mesleki yeterlilik belgelendirmesinin, aynı zamanda orman işletmeciliği açısından kalite ve kantite olarak
verimliliğin arttırılması, iş sağlığı ve güvenliğine uyum, sürdürülebilir istihdamda kalifiye eleman sağlanması
bakımından da önemli olacağı düşünülmektedir.
Soru Yönelten Katılımcı: Süleyman DİNGİL
Soru: Orman işçileri için kesim sürütme ile ilgili bir eğitim var mı? Belgelendirmeyi kim yapıyor?
Yanıt: Eğitimi OGM vermektedir. Or-Koop yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu olarak sınav ve
belgelendirme yapmaktadır.

III. Sunum Sahibi: Seçil Yurdakul
Sunum Konusu: “Teknik Personelin Atama-Yükseltme ve Rotasyon
Konularındaki Yaklaşımlarının İrdelenmesi : İstanbul OBM Örneği”
Sunumda; Ormancılıkta örgütünde rotasyon, atama-yükseltme ve teftiş sistemiyle ilgili görüşler araştırılmıştır.
Bunun için anket yöntemi uygulanmış ve sonuçları değerlendirilmiştir. Elde edilen bulgulara göre katılım
düzeyinin en düşük olduğu ifadeler; rotasyonun adil ve eşit şekilde uygulanması, rotasyonun motivasyonu
arttırması, atamaların adil şekilde yapılmasıyla ilgili olanlardır. Katılımın en yüksek olduğu ifadeler ise görevde
yükseltmelerde başarı ölçütlerinin esas alınmasının gerekliliği, yükseltmelerin yazılı sınavla yapılması gerekliliği
ve ilk defa yapılan atamalarda temel eğitim verilmesinin gerekliliği hakkındadır. Elde edilen bulgular ışığında
sektörde, insan kaynakları planlaması ve uygulamalarının; ormancılığın yapısı, temel özellikleri ve ilkeleri
dikkate alınarak, adil bir şekilde yapılmasının gerekliliği ortaya çıkmaktadır.
Soru Yönelten Katılımcı: Prof. Dr. Cantürk GÜMÜŞ
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Soru: Performansa dayalı bir atama yükseltilme modeli kuşkusuz önemlidir. Bununla birlikte, buradaki asıl
sorun performansın ölçülebilir olmasıdır. Bu nedenle bundan sonraki araştırmalarda meslektaşların hangi
ölçülebilir ölçütlerin atama-yükseltilmelerin ele alınabileceğine yönelik bir çalışma yapılması gerekir mi?
Yanıt: OGM’de performansı kurumsal/kişisel bazda objektif kriterlerle ortaya koyan bir doktora tezi Prof. Dr.
İsmet DAŞDEMİR tarafından yapılmıştır. Ayrıca Taner OKAN ve İsmail Şafak’ın da bu konuda çalışmaları
bulunmaktadır. Kuşkusuz bu alanda daha çok çalışma yapılması uygulamaların daha sağlıklı olması sonucunu
doğuracaktır. Ayrıca burada üzerinde durulması gereken temel nokta sistemin adil, tarafsız ve ölçülebilir kriterler
çerçevesinde gerçekleştirilmesidir. Burada değerlendirme yapacak kişi, çalışanın yöneticisidir. Bu noktada özel
sektörde uygulanan sistemler de değerlendirildiğinde yöneticilerin kişisel görüşlerinin değerlendirmeye dahil
edilmesi kaçınılmazdır. Yani tam tarafsız bir sistemi geliştirmek mümkün görünmemektedir. İşin bir noktası
yöneticilerin vicdan adalet duygusuna kalmıştır.
Soru Yönelten Katılımcı: Aydın GERİŞ
Soru: Yapılan anket çalışmasının sonuçları OGM’ye iletildi mi? Çünkü OGM binasında OGM’nin misyonuvizyonu açıklamalarında personel memnuniyeti öncelikli hedefler arasında yer alıyor?
Yanıt: Yapılan araştırma sonuçları üzgünüm ki OGM’ye iletilmedi. Burada temel sorun karar verici, politika
belirleyici ve araştırmacı arasındaki ilişkilerin güçlenmesi. Politika belirleyiciler, araştırma sonuçlarını,
uygulanabilir olmadığı düşüncesi ile dikkate almıyor. Araştırmacılar da elde ettikleri bulguları dikkate
alınmayacak düşüncesi ile karar vericiler ile paylaşmıyor. Bu ilişkilerin güçlendirilmesi sadece insan kaynakları
yönetimi alanında değil ormancılıkla ilgili pek çok sorunun çözümünde etkili bir mekanizmadır.

IV. Sunum Sahibi: Hasan ALKAN
Sunum Konusu: “Ormancılıkta Mevcut Yönetim Anlayışına Yönelik
İrdelemeler”
Sunumda; rotasyon, liyakat, atama-yükselme, iş yükü, aidiyet, yabancılaşma ve sinizm üzerinden ormancılıktaki
mevcut yönetim anlayışı irdelenmiştir. Veri toplama yöntemi olarak dokümantasyon analizi, gözlem, anket
ve mülakatlardan yararlanılmıştır. Araştırma kapsamında ulaşılan bulgu ve sonuçlar; özellikle taşra biriminin
ağır iş yükü altında ezildiği, rotasyonun uzmanlık alanlarına uygun olarak yapılmadığı, sözlü sınavın adil bir
şekilde yapılabileceğine inancın az olduğu ve dolayısıyla örgüte bağlılık ve aidiyetin giderek azalmakta olduğu
tespit edilmiştir. Bu nedenle mevcut örgüt yapısı ve yönetim anlayışının bilimsel araştırmalarla objektif olarak
sorgulanması ve ortaya çıkan bulgulara dayalı olarak da gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir.
Soru Yönelten Katılımcı: Dr. Zeki OYMAK
Soru: Sendikaların siyasallaştığını düşünen %76’nın dışında kalan %24’ün hangi sendikayı özgür, özerk,
bağımsız, demokratik şeklinde tanımladığını ölçecek soru soruldu mu? Soruldu ise sonuç nedir?
Yanıt: Sorulmadı, Başka bir araştırma ile konu araştırılabilir.
Katkıda Bulunan Katılımcı: Prof. Dr. İsmet DAŞDEMİR
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Katkı: Yönetim hatalarının giderilmesi için mevcut örgüt yapısı sorgulanmalı dediniz. Bence örgüt yapısı
amaca ulaşmada bir araçtır. Daha çok yönetim anlayışının, yöneticilerin ve karar vericilerin sorgulanması
gerekmektedir.
Yanıt: Kesinlikle doğru bir tespit, teşekkür ediyorum.

V. Sunum Sahibi: Canan YILMAZ
Sunum Konusu: “Meslek Ahlakı İlkelerinin Belirlenmesinin Gerekliliği,
Önemi ve Muhtemel Faydaları ile Ülkemiz Orman Mühendisliği Mesleği
İçin Bir Öneri”
Sunumda; orman mühendisleri mesleğinde meslek ahlakı ilke ve kurallarının belirlenmesinin gerekliliği, önemi
ve ulaşılabilecek muhtemel faydalara değinilmesi ve orman mühendisliğinde meslek ahlakı ilke ve kurallarının
belirlenmesi ile ülkemizde bu anlamda yaşanan boşluğun doldurulması amaçlanmaktadır. Çalışmada anket
yöntemi uygulanmış ve bu anketlerin değerlendirilmesi sonucunda, orman mühendislerinin meslek ahlakı
ilkeleri, mesleğin gelişimine katkı; ekolojik duyarlılık, açıklık, katılımcılık; hukuka, topluma, meslektaşa saygı;
kamu yararı ve toplumsal sorumluluk; mesleki dayanışma; dürüstlük ve tarafsızlık; mesleki yeterlik; sadakat ve
yerel sorumluluk olarak belirlenmiştir.
Bu tutanak; Oturum Başkanı Aytuğ AKESEN ve Raportörü Mefküre GÜLER tarafında düzenlenmiştir.
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Oturum Başkanı: Prof. Dr. Aynur AYDIN
Raportör: Yrd. Doç. Dr. Ufuk COŞGUN

Türkiye Ormanlarının Karbon Depolama Kapasitesi
Öğr. Gör. Seçil YILDIRIM
İklim Değişikliği ile Mücadele Kapsamında Ormancılıkta Yeni Kavramlar ve Türkiye: Ormansızlaşma,
Ormanların Bozulması, Ormanlaştırma ve Yeniden Ormanlaştırma
Prof. Dr. Doğanay TOLUNAY
Türkiye Ormancılığında Karbon Yönetiminin Hukuki Esasları
Yrd. Doç. Dr. Nimet VELİOĞLU
Uzaktan Algılama Verileri ile Karbon Depolama Miktarlarının Belirlenmesi
Prof. Dr. Mehmet MISIR

15-16 Kasım 2017, Antalya
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ÖZET
Dünyada bir bölümü doğal olarak karşılanan ancak özellikle 1850 yılında başlayan sanayi devrimini ardından
hızı normal boyutların üstüne çıkan bir iklim değişikliği söz konusudur. Küresel iklim değişimi, son 170 yıl içinde
fosil yakıt tüketimi ile doğrudan ya da sonucu ormansızlaşmaya varan arazi kullanım değişikliği ile dolaylı yoldan
insan etkisiyle oluşan süreç sonucunda atmosferin doğal yapısındaki CO2 düzeyinin yükselmesiyle meydana
gelen küresel ısınmanın neden olduğu iklimdeki değişimlerdir. Bu nedenle küresel ısınmayı önlemenin ya da en
azından geciktirmenin tek yolu, bir taraftan atmosfere salınan sera gazlarının miktarını azaltırken bir taraftan
da atmosferden emilen CO2 miktarını giderek arttırmaktır. Karasal ekosistemlerden olan ormanlar hem diğer
ekosistemlere oranla daha fazla CO2 tüketmeleri ve hem bağladıkları karbonu çok uzun süre bünyelerinde
tutmaları hem de yenilenebilir olmaları nedeniyle bu bağlamada en etkili araç konumundadırlar. Bu nedenledir
ki tüm dünya da ormanlarda depolanan karbonun belirlenmesine ilişkin birçok çalışma yapılmış ve karbon
hesaplamaları konusunda farklı bakış açıları ortaya konmuştur. Bu bildiride, ülkemiz ormanlarının depoladığı
karbon miktarının belirlenmesi için bugüne kadar yapılan tüm çalışmalar incelenmiş ve bu konudaki eksiklikler
ortaya konarak Türkiye ormanlarının depoladığı karbon miktarına ilişkin değerlendirmelerde bulunulmuştur.

Anahtar Sözcükler: Yenilenebilir enerji, iklim değişikliği, modelleme
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1. GİRİŞ
Doğal çevrenin sürdürülebilirliğinin önündeki en büyük engellerden biri olan küresel iklim değişikliği, Birleşmiş
Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nde (BMİDÇS) “karşılaştırılabilir zaman dilimlerinde gözlenen
doğal iklim değişikliklerine ek olarak, doğrudan veya dolaylı olarak küresel atmosferin bileşimini bozan insan
faaliyetleri sonucunda iklimde oluşan bir değişikliktir” şeklinde tanımlanmaktadır (UN, 1992). Atmosferdeki
insan kaynaklı sera gazı yoğunluğu, dünya nüfusunun artması, doğal kaynaklara olan talep ve sanayileşmeye
bağlı olarak hızla artış göstermektedir. Özellikle artan enerji talebini karşılamak amacıyla fosil yakıtların
yoğun olarak kullanılması, ulaştırma, arazi kullanım değişikliği ve tarımsal etkinlikler bu artışa önemli katkı
sağlamaktadır. 2014 Türkiye sera gazı emisyon envanterine göre, CO2 eşdeğeri olarak 2014 yılı toplam sera gazı
emisyonu 1990 yılına göre %125 artış göstermiştir. 1990 yılında kişi başı CO2 eşdeğer emisyonu 3,77 ton/kişi
olarak hesaplanırken, bu değer 2014 yılında 6,08 ton/kişi olarak hesaplanmıştır (TUİK, 2016). Küresel ısınma
ve beraberinde iklim değişikliği üzerinde etkisi en çok olan sera gazı, fosil yakıt kullanımı ve ormansızlaşmadan
kaynaklanan, %53,2 etki oranına sahip olan karbondioksittir. Bunu sırasıyla endüstriyel üretimden kaynaklanan
%21,4 etki oranına sahip kloroflorokarbon, biyolojik ve tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan %17,3 etki oranına
sahip metan ve son olarak enerji ve gübre kullanımından kaynaklanan %8,1 etki oranına sahip azot oksitler
takip etmektedir.
Orman ekosistemi karasal ekosistemdeki organik karbonun %76-78’ini tutması bakımından en önemli karbon
havuzudur. Bu bakımdan, orman ekosisteminin küresel ısınmanın olumsuz etkisini azaltmada ve bölgesel, hatta
küresel iklim istikrarının korunmasında önemli bir katkısı bulunmaktadır (Woodwell ve ark., 1978; Hashimotio
ve ark., 2000; Haripriya ve ark., 2002). BMİDÇS ve Kyoto Protokolü’ne (KP) imza atan ülkelerin orman
ekosistemlerindeki karbon stok değişimlerini belirleyecekleri IPCC tarafından hazırlanan klavuzlara (LULUCF,
AKAKDO) göre, orman ekosistemlerindeki karbon havuzları üç ayrı gruba ayrılmaktadır (Şekil 1).
Şekil 1. Orman
ekosistemlerindeki karbon
havuzları

Ülkemiz ormanları için karbon birikiminin hesaplanması ile ilgili birçok çalışma gerçekleştirilmiş ve karbon
hesaplamaları farklı bakış açılarıyla ele alınmıştır. Karbon hesaplamalarında daha net sonuçlar elde etmek
amacıyla ağaç türü bazında yeterli sayıda olmasa da kimi çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalarda her bileşenin
biyokütle ve karbon depolama denklemlerinin geliştirilmesinde modelleme kullanılarak, örnek ağaçlarda yapılan
ölçümlere göre tüm ağaç ve ağaç bileşenlerinin biyokütleleri ile karbon miktarları, göğüs çapı ve boy gibi kolay
ölçülebilen parametreler ile tahmin edilmiştir. Pinus sylvestris’te ( Uğurlu ve ark., 1976; Atmaca, 2008; Yavuz
ve ark., 2010; Aydın, 2010; Ülker, 2010; Çömez, 2011; Tolunay, 2011), Pinus brutia’da (Ünsal, 2007; Kahriman,
2016) ve Pinus nigra’da (Çakıl, 2008) karbon depolama ile ilgili birçok çalışma bulunmaktadır. Benzer şekilde
Picea orientalis’te (Mısır ve ark, 2012; Özkaya, 2004; Bülbül, 2012), Abies ‘te (Mısır ve ark., 2012) ve Fagus
orientalis’te ( Saraçoğlu, 2000; Makineci ve ark., 2011; Mısır ve ark., 2013; Erkut, 2013) karbon depolaması ile
ilgili çalışmalar gerçekleştirilmiştir.
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Bunların yanı sıra, küresel ısınmada ormanların karbon tutumuna etkisini Karabucak OİŞ özelinde ele alan
(Polat ve ark., 2011), Türkiye ormanlarındaki yıllık karbon stok değişimi trendinin irdeleyen (Asan, 2011), karbon
depolama kapasitesinin belirlenmesini amaç edinen (Mısır ve ark., 2011), Türkiye orman ekosistemlerindeki
toplam karbon stoku ve canlı ağaç bitkisel kütlesindeki karbon birikimini hesaplamayı amaçlayan (Tolunay,
2011; Tolunay ve Çömez, 2007; Tolunay, 2011; Tolunay, 2013) çalışmalar da mevcuttur. Ayrıca LANDSAT
7 ETM gibi uydu görüntüleri kullanılarak karbon depolama kapasitesinin uzaktan algılanma yöntemleriyle
belirlenmesine yönelik kimi çalışmalar yapılmıştır (Mısır ve ark., 2011; Gülsunar, 2011; İnce, 2011; Bulut,
2012). Dünya’da toprak üstü karbon miktarının belirlenmesi ve haritalanmasına yönelik LİDAR verileri
kullanılarak kimi çalışmalar gerçekleştirilmiştir (Nelson ve ark., 2004; Patenaude ve ark., 2004; Garcia ve ark.,
2010; Gonzalez ve ark., 2010; Asner ve ark., 2011; Mascaro ve ark., 2011).
Karbon hesaplama yöntemlerinin en yaygını biyokütlede biriken karbon miktarından yola çıkarak, ormanlardaki
toplam karbon birikiminin hesaplanmasıdır. Bu çalışmalarda ulusal orman envanteri temel alınarak ormanlardaki
karbon birikimi ve bilançosu, orman alanları üzerindeki bitkisel kütlenin ağaç türleri itibari ile dağılımını ve
bunların fırın kurusu maddeye dönüştürülmüş miktarlarına dayanılarak hesaplanmaktadır. Karbon depolama
miktarının belirlenmesi için izlenecek yöntemlerin yer aldığı Arazi Kullanımı ile Arazi Kullanımındaki
Değişiklikler ve Ormancılık Rehberi (LULUCF-AKAKDO) Hükümetler arası İklim Değişikliği Paneli
(IPCC) tarafından hazırlanmıştır. 2013 yılından itibaren ise LULUCF yerine Tarım, Ormancılık ve Diğer
Arazi kullanımı Rehberi (AFOLU) olarak adlandırılan rehberin kullanımına geçilmiştir. Gerek LULUCF,
gerekse AFOLU rehberinde temel yaklaşım çeşitli katsayılar kullanılarak orman envanterinde hacim olarak
belirlenen ağaç serveti ve artım değerlerini önce bitkisel kütleye daha sonra ise, bu bitkisel kütledeki karbon
miktarına dönüştürmektir. Gerek LULUCF, gerekse AFOLU’da kullanılan katsayıların açıklaması Tablo 1’de
verilmiştir (IPCC, 2003; IPCC, 2006).
Tablo 1. LULUCF ve AFOLU rehberlerinde canlı bitkisel kütledeki karbon stoklarını, yıllık karbon
birikimlerini ve ormandan uzaklaştırılan karbon miktarını hesaplamada kullanılan katsayılar
Simge

Açıklama

Simge

AFOLU’da kullanılan katsayılar
Açıklama

BCEF1

BEF1

Yıllık net hacim artımından (kabuk
dahil) kaynaklanan odun kütlesi
artımını toprak üstü kütleye genişletme
katsayısı (boyutsuz)

Yıllık net kabuklu hacim artımını toprak
üstü kütleye dönüştürme ve genişletme
katsayısı (t/m3)

BCEFS

Kullanılabilir kabuklu gövde odunu
hacmini toprak üstü kütleye dönüştürme
ve genişletme katsayısı (t/m3)

BEF2

Kullanılabilir kabuklu gövde odunu
kütlesini toprak üstü kütleye
genişletme katsayısı (boyutsuz)

BCEFR

Hasat kayıpları dahil olmak üzere
kullanılabilir kabuklu gövde odunu
hacmini toprak üstü kütleye dönüştürme
ve genişletme katsayısı (t/m3)

WD

Hacim ağırlığı (t/m3)

R

Kök/Sak oranı (boyutsuz)

fBL

Bitkisel kütlenin ormanda çürümeye
bırakılan kısmı (boyutsuz)
Karbon oranı (0,50)

CF
384

LULUCF’te kullanılan katsayılar

R
CF

Kök/Sak oranı (boyutsuz)

Karbon oranı ( İbreliler için 0,51,
yapraklılar için 0,48 )
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İklim değişikliği sözleşmesine imza atan ülkemiz, ormanlarında tuttuğu karbon miktarını hesaplamak için
Orman ve Su İşleri Bakanlığı düzeyinde çalışmalara başlamıştır. Bu amaçla üniversitelerle de işbirliği yapmış ve
hesaplanan ilk değerleri Asan (1999) tarafından ülkemizin de yer aldığı küresel konuma bağlı olarak iğne yapraklı
ve geniş yapraklı ormanlar için ayrı ayrı geliştirilen katsayılardan yararlanılarak hesaplamıştır. 2006 yılından
beri söz konusu katsayılar kullanılarak hesaplamalar yapılmaktadır. Son dönemde birkaç ağaç türü için detaylı
çalışmalar ortaya konulsa da FRA-2010 kılavuzuna göre benzer yaklaşımla bozuk alanların ayrı bir kalem olarak
hesaba dahil edilmesiyle yeni katsayılar hesaplamak zorunda kalınmıştır (Asan, 2011). 2011 yılındaki ulusal sera
gazı envanterimize göre canlı bitkisel kütledeki 1990 yılındaki 11,27 milyon ton olan C miktarı, 14,23 milyon
ton C olarak hesaplanmasında kullanılan hacim ağırlığı değerlerinin hatalı olduğu, hesaplamada kullanılan BEF1
ve BEF2 katsayılarının güncellenmesi gerektiği belirtilmektedir (Tolunay, 2011; Tolunay, 2013). Tolunay (2013)
tarafından yapılan, “Türkiye’de Artım ve Ağaç Servetinden Bitkisel Kütle ve Karbon Miktarlarının Hesaplamasında
Kullanılabilecek Katsayılar” adlı çalışmada son yıllarda yapılan bitkisel kütle çalışmaları (Uğurlu ve ark., 1976;
Sun ve ark., 1980; Durkaya, 1998; Saraçoğlu, 1998; İkinci, 2000; Saraçoğlu, 2000; Özkaya, 2004; Ünsal, 2007;
Atmaca, 2008; Çakıl, 2008; Tüfekçioğlu ve Güner, 2008; Aydın, 2010; Ülker, 2010; Ülküdür, 2010; Çömez,
2011; Karabürk, 2011; Makineci ve ark. 2011; Tolunay, 2012) yeniden değerlendirilerek, LULUCF ve AFOLU
rehberlerinde kullanılan katsayıların güncellenmesi hedeflenrek BEF1 ve BEF2 katsayıları yeniden hesaplanmıştır.
Böylece BEF1 katsayıları ibreliler için 1,212 ve yapraklılar için 1,310 olarak elde edilmiştir. Söz konusu çalışmada
ayrıca kullanılabilir odun hacmini toprak üstü bitkisel kütleye dönüştürmede kullanılabilecek BEF2 katsayıları
güncellenerek yapraklılar için 1,326 ve ibreliler için 1,262 olarak bulunmuştur. Çalışmada AFOLU rehberinde
kullanılan BCEF katsayıları da hesaplanmıştır.
Bu bildiride, Türkiye’nin sera gazı salım ve bağlama envanterlerinin ortaya konulması için gerekli olan Türkiye
ormanlarının depoladığı karbon miktarının belirlenmesine yönelik yapılan çalışmalar incelenmiş ve bu konudaki
eksiklikler ortaya konarak Türkiye ormanlarının depoladığı karbon miktarına ilişkin değerlendirmelerde
bulunulmuştur. Bu amaca yönelik hem FRA 2010 kılavuzundaki katsayılar hem de ülkemizde günümüze kadar
yapılan çalışmalardan yararlanarak tarafımızca güncellenmiş olan AFOLU rehberindeki katsayılar kullanılarak
her iki yönteme göre ülkemiz ormanlarında biriken karbon miktarı belirlenmiştir.

2. MATERYAL VE YÖNTEM
Çalışmanın ana materyalini, 2015 yılına ait Türkiye Ulusal Orman Envanterinden elde edilen veriler
oluşturmaktadır. Çalışmada farklı yöntemlere dayalı olarak ormanlardaki karbon birikimi hesapları
gerçekleştirildiğinden, ilgili formüllerin yer aldığı makalelerden ve bilimsel eserlerden de çalışma kapsamında
yararlanılmıştır.
Bu çalışmada ülkemiz ormanlarının karbon birikimi farklı yöntemlere göre hesaplanarak, farklılıklar sayısal
olarak ortaya konulmuştur.
Birinci yöntem olarak karbon depolama kapasitesinin belirlenmesi için Asan’a atfen FRA 2010 kılavuzunda
belirlenen katsayılar kullanılmıştır. Türkiye ormanlarının karbon depolama kapasitesinin belirlenmesi için
öncelikle toprak üstü ve toprak altı biyokütlenin hesaplanması, sonrada bu biyokütlelerin karbona çevrilmesi
gerekmektedir. Bu kapsamda meşcere tipleri, ibreli-yapraklı ve verimli-bozuk kategorilerine ayrılmış ve meşcere
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tiplerine ait servet değerleri bu kategorilere göre Fırın Kurusu Ağırlıklar (FKA) ve Biyokütle Çevirme Faktörleri
(BÇF) ile çarpılarak biyokütle değerleri hesaplanmıştır. Biyokütle değerleri, karbon dönüşüm katsayıları ile
çarpılarak Türkiye ormanlarının karbon depolama miktarı belirlenmiştir. FRA 2010 kılavuzuna göre, karbon
depolama miktarı belirlenirken kullanılan katsayılar Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2. Karbon depolama miktarı belirlenirken kullanılan katsayılar ve hesaplama yöntemi (FRA 2010)
Karbon Havuzu
Toprak Üstü Biyokütle (TÜB)
Toprak Altı Biyokütle (TAB)
Toprak Üstü Karbon (TÜK)
Toprak Altı Karbon (TAK)
Ölü Odunda Karbon
Ölü Örtüde Karbon
Topraktaki Karbon
Toplam Karbon

Ağaç türü

Hesaplama Yöntemi ve Katsayılar

Verimli Orman

Bozuk Orman

İbreli

DGH x 0,496 x 1,22

DGH x 0,496 x 1,22

İbreli

TÜB x 0,29

TÜB x 0,40

Yapraklı
Yapraklı
İbreli

Yapraklı
İbreli

Yapraklı

DGH x 0,638 x 1,24
TÜB x 0,24
TÜB x 0,51
TÜB x 0,48
TAB x 0,51
TAB x 0,48

DGH x 0,638 x 1,24
TÜB x 0,46
TÜB x 0,51
TÜB x 0,48
TAB x 0,51
TAB x 0,48

İbreli

TÜK x 0,01

TÜK x 0,01

İbreli

A1 x 22

A3 x 6

Yapraklı
Yapraklı

TÜK x 0,01
A2 x 13

(A1 + A2) x 34

TÜK x 0,01
A4 x 2

(A3 + A4) x 34

TÜK + TAK + Ölü odunda karbon + Ölü örtüde karbon

A1: İbreli ve verimli orman alanı, A2: Yapraklı ve verimli orman alanı, A3: İbreli ve bozuk orman alanı, A4:
Yapraklı ve bozuk orman alanı
İkinci yöntem olarak, AFOLU katsayıları çalışmamızda güncellenerek yeni katsayılar hesaplanmış ve ülkemiz
ormanlarının karbon depolama miktarını belirlemek için bu katsayılar kullanılmıştır. Kullanılan katsayılar zaman
içinde yapılan bitkisel kütle çalışmalarının derlenmesi sonucunda, ibreliler ve yapraklılar için genelleştirilerek
verilmiştir (Tablo 3). LULUCF’te 0,50 olarak alınan karbon içeriği, AFOLU’da ibreliler için 0,51, yapraklılar
için 0,48 olarak değiştirilmiştir. AFOLU rehberinde ormanlardaki karbon stoklarının hesaplanması ve
hacim artımlarından brüt karbon birikimlerinin belirlenmesi LULUCF ile aynıdır. Sadece BEF1 katsayısı
yerine BCEF1 katsayısı kullanılmaktadır. AFOLU’da hasat kayıplarını da içeren yeni bir katsayı (BCEFR),
çalışmamızda önerilmiştir. Bitkisel kütle dönüştürme ve genişletme katsayıları (BCEF) pratik olarak kabuklu
gövde odunu hacim ağırlığı ile BEF katsayılarının çarpımına eşittir. Bu nedenle BCEF1 ve BCEFS katsayıları,
daha önce hesaplanma yöntemi açıklanan BEF1 ve BEF2 katsayılarıyla hacim ağırlıklarının çarpılması ile elde
edilmiştir. BCEFR katsayısı ise AFOLU rehberinde açıklandığı üzere BCEFS katsayısının ibrelilerde 0,92,
yapraklılarda ise 0,9’a bölünmesiyle bulunmuştur.
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Tablo 3. Genelleştirilmiş BCEF1 , BCEFS , BCEFR, BCEFyaprak ve BCEFdal katsayıları
Vejetasyon
Tipi

BCEF1
(t/m3)

BCEFS
(t/m3)

BCEFR
(t/m3)

BCEFyaprak
(t/m3)

BCEFdal
(t/m3)

İbreliler

0,548

0,570

0,620

0,031

0,070

Yapraklılar

0,712

0,729

0,810

0,043

0,128

Ülkemizde ağaçların kök kütlesi ile ilgili yapılan çalışmalar oldukça az bulunduğundan, kök kütlesi çalışmalarının
sayısı artana kadar rehberlerde verilen katsayıların kullanılması uygun görülmüştür (Tablo 4).
Tablo 4. LULUCF ve AFOLU rehberlerinde ılıman bölge ormanları için verilen kök/sak oranları
Vejetasyon Tipi
İbreli
Meşe
Yapraklı

LULUCF (IPCC, 2003)

Topraküstü bitkisel
kütle (t/ha)
<50
50-150
>150
>70
>75
75-150
>150

Kök-sak oranı
0,46
0,32
0,23
0,35
0,43
0,26
0,24

AFOLU (IPCC, 2006)

Topraküstü bitkisel
kütle (t/ha)
<50
50-150
>150
>70
>75
75-150
>150

Kök-sak oranı
0,40
0,29
0,20
0,30
0,46
0,23
0,24

Ölü örtü içerisindeki karbon ise Tolunay ve Çömez (2008) tarafından belirlenen katsayılar ile çarpılarak
hesaplanmıştır. Çalışmada ibreli orman alanı ile ibreli ormanlar için belirlenen 7,8 ton/ha katsayısı ile çarpılarak
yapraklı orman alanı ile yapraklı ormanlar için belirlenen 3,1 ton/ha katsayısı ile çarpılmış ve ibreli yapraklı
karışık orman alanı ile ibreli yapraklı karışık ormanlar için belirlenen 7,0 ton/ha katsayısı ile çarpılmış ölü
örtü içerisindeki toplam karbon hesaplanmıştır. Orman toprağı içerisindeki karbon miktarı hesaplanırken de
Tolunay ve Çömez (2008) tarafından belirlenen katsayılar kullanılmıştır. İbreli orman alanı ile ibreli ormanlar
için belirlenen 77,1 ton/ha katsayısı ile çarpılmış; yapraklı orman alanı ile yapraklı ormanlar için belirlenen
80,4 ton/ha katsayısı ile çarpılmış ve ibreli yapraklı karışık orman alanı ile ibreli yapraklı karışık ormanlar için
belirlenen 70,8 ton/ha katsayısı ile çarpılmış toprak içerisinde depolanan toplam karbon hesaplanmıştır.
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3. BULGULAR
2015 yılı Türkiye Ulusal Orman Envanterine göre, 12.7 milyon ha alan verimli, 9.6 milyon ha alan bozuk olmak
üzere 22.3 milyon ha orman alanına sahiptir. Tüm ormanlık alanımızın %88’i koru ormanı iken, %12’si baltalık
orman formuna sahiptir (Tablo 5). 2015 yılı itibariyle Türkiye ormanları 1.6 milyar m3 servete sahip olup,
bunun % 67’si ibreli ormanlara, % 33’ü yapraklı ormanlara aittir (Tablo 6).
Tablo 5. İbreli ve yapraklı orman alanları dağılımı (TUOE, 2015)
Orman formu
Toplam
Verimli
Bozuk

Toplam (ha)
22 342 935
12 704 148
9 638 787

İbreliler (ha)
10 628 833
6 825 672
3 803 161

Yapraklılar (ha)
7 346 851
3 792 220
3 554 631

İbr.+Ypr. (ha)
4 367 251
2 086 256
2 280 995

Tablo 6. İbreli ve yapraklı orman serveti dağılımı (TUOE, 2015)
Orman formu
Toplam
Verimli
Bozuk

Toplam (m3)
1 611 774 193
1 539 823 528
71 950 665

İbreliler (m3)
1 085 318 474
1 041 406 129
43 912 345

Yapraklılar (m3)
526 455 719
498 417 399
28 038 320

Çalışmanın yöntem kısmında açıklanan FRA 2010 yöntemine göre Türkiye ormanlarında depolanan karbon
miktarları Tablo 7’de verilmiştir. Buna göre çalışma alanındaki toplam karbon miktarı 1529,7 Mt olarak
hesaplanmıştır. Bu karbon miktarının % 44,7’ si canlı ağaç kütlesinde, % 40’ı toprakta ve % 15,3’ü ise ölü örtü
ve ölü odunda depolanmaktadır.
Tablo 7. FRA 2010’a göre karbon birikimi
Karbon Havuzu

Ağaç türü

Toprak üstü
karbon

İbreli
Yapraklı
İbreli
Yapraklı
İbreli
Yapraklı
İbreli
Yapraklı

Toprak altı karbon
Ölü Odunda
Karbon
Ölü Örtüde
Karbon
Topraktaki
Karbon
Toplam Karbon

Karbon Birikimi (Mt)
Verimli Orman Bozuk Orman
321,4
13,6
189,3
10,6
93,2
5,4
45,4
4,9
3,2
0,1
1,9
0,1
150,2
22,8
49,3
7,1

Toplam
334,9
199,9
98,6
50,3
3,3
2,0
173,0
56,4

361,0

250,2

611,2

1214,9

314,9

1529,7

AFOLU rehberine göre hesaplanan karbon birikimi ise Tablo 8’de gösterilmiştir. Buna göre, Türkiye
ormanlarındaki toplam karbon birikimi 2648,5 Mt olarak hesaplanmıştır. İki yöntem sonucu elde edilen
bulgulara bakıldığında, canlı ağaç kütlesinde birinci yönteme göre 683,7 Mt karbon depolanırken, ikinci
yönteme göre 786,3 Mt karbon depolandığı görülmüştür.
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Tablo 8. AFOLU’ya göre karbon birikimi
Karbon Havuzu
Toprak üstü karbon
Toprak altı karbon
Ölü Odunda Karbon
Ölü Örtüde Karbon

Topraktaki Karbon
Toplam Karbon

Ağaç türü

İbreli
Yapraklı
İbreli
Yapraklı
İbreli
Yapraklı
İbreli
Yapraklı
İbreli Yapraklı Karışık
İbreli
Yapraklı
İbreli Yapraklı Karışık

Karbon Birikimi (Mt)
399,1
247,9
79,8
59,5
4,0
2,5
82,9

22,8
30,6
819,5
590,7
309,2
2648,5

4. SONUÇ VE ÖNERİLER
Çalışmamızda, 2015 Türkiye Ulusal Orman Envanteri verilerine göre FRA 2010 katsayıları kullanılarak ülkemiz
ormanlarının karbon depolama miktarı 1,5 Gt olarak belirlenmiştir. Bunun % 15,3’ü ölü örtü ile ölü odunda,
% 40’ı toprakta ve % 44,7’si de canlı ağaç kütlesinde bulunmaktadır. Ayrıca günümüze kadar yapılmış olan
bitkisel kütle çalışmaları derlenerek güncellemiş olduğumuz AFOLU katsayıları ile ülkemiz ormanlarındaki
karbon stoğu 2,6 Gt olarak hesaplanmıştır. AFOLU’ya göre canlı ağaç kütlesinde karbon miktarı % 29,7 olarak,
ölü örtüde ve ölü odunda ki karbon miktarı % 5,4 ve toprakta biriken karbon miktarı ise % 64,9 oranında
bulunmuştur.
2004 yılında tamamlanan ulusal orman envanteri temel alınarak AFOLU katsayılarına göre, ülkemiz
ormanlarındaki karbon stoğu 2,3 Gt olduğu, bu karbon stoğunun % 74,8’i toprakta, % 21,3’ü canlı ağaç
kütlesinde ve % 3,9’u ölü örtü ile ölü odunda bulunduğu belirlenmiştir (Tolunay, 2011). Toprakta biriken
karbon miktarında % 9,9 oranında bir düşüş olduğu görülmüş ancak bunun hesaplamalardaki farklılıklardan
kaynaklanmadığı, çünkü her iki çalışmada da toprakta, ölü örtü ve ölü odunda biriken karbon miktarını
belirlemeye yönelik kullanılan katsayılar aynıdır. 2011 yılına nazaran 2015 yılında toprakta depolanan karbon
miktarı azalırken canlı ağaç biyokütlesinde depolanan karbon miktarı ise % 21.3’den %29.7’ye yükselmiştir.
Bunun sebebi ise hem kullanılan katsayıların farklı olması hem de 2015 yılındaki yapraklı ve ibreli orman
alanlarındaki değişimler olarak söylenebilir.
Türkiye ormanlardaki karbon birikimini hesaplamak amacıyla bu çalışmada, farklı yöntemlerle yapılan
hesaplamalarda ormanlarda biriken karbon miktarları arasında önemli farklılar oluştuğu ortaya konulmuştur.
Oluşan bu farklılığın temel nedenleri, farklı yöntemlerde farklı katsayıların kullanılması ile hesaplamaların
tür bazından ziyade ibreli geniş yapraklı ve verimli-bozuk orman gibi çok genel sınıflamalardaki katsayıların
kullanılmasıdır. Ayrıca ormanlardaki karışım durumu göz önüne alınmamış ve karışık meşcereler için özel
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katsayılar belirlenmemiştir. Bu hesaplamalarda toprak üstü biyokütlenin sadece alanın sahip olduğu ağaç
servetinden değil, ormandaki her nevi çalı ve bitkilerden de oluştuğu göz önünde bulundurulmalı, ormanlardaki
karışım durumu göz önüne alınarak karışık meşcerelerde karışım oranlarına bağlı yeni katsayılarda geliştirilebilir.
Toprak karbon birikimi üzerinde meşcerenin özelliklerinden başka, edafik, klimatik ve biyotik gibi çok sayıda
faktör etkili olduğu için, uzun süre gerektiren daha kapsamlı modelleme çalışmalarına ihtiyaç vardır.
Ölü örtü miktarı, meşcere kütlesinden başka, iklim özellikleri, ağaçlardan dökülen ibre miktarı, ayrışma
hızı gibi faktörler tarafından da etkilenmektedir. Bu sebeple ölü örtü miktarının tahmini için, meşcerede
ölçülen parametrelerle tahmin etmek yerine dökülme miktarları ile ayrışma hızlarının belirlenmesine yönelik
araştırmalar yapılması gerekmektedir.
Karbon envanterini oluştururken daha gerçekçi sonuçlar elde edebilmek için, her planlama biriminde yerel olarak
geliştirilmiş ağaç kütlesi denklemleri kullanılmalı ve tüm ülkedeki karbon stokları bu planlama ünitelerindeki
karbon stokları toplanarak elde edilmelidir. Karbon stoklarının ya da yıllık birikimlerinin hesaplanmasında
katsayılar kullanılacaksa yine meşcere tiplerine özgü yerel katsayılardan yararlanılmalıdır. Ülke düzeyinde yapılacak
hesaplamalarda da yapraklı ve ibreliler için oluşturulmuş genel katsayılar değil, ağaç türüne özgü katsayılar ve
karbon içerikleri kullanılmalıdır. Orman envanter sistemimizin karbon envanteri için uygun olup olmadığı gözden
geçirilmeli ve daha sağlıklı sonuçlar elde edebilmek için yeniden düzenlenmelidir.
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ÖZET
Günümüzde orman alanları her yıl 3,3 milyon ha kadar azalmaktadır ve orman alanlarındaki bu azalma
atmosferdeki CO2 miktarının 790 milyon ton artmasına neden olmaktadır. Bu CO2 emisyonlarının azaltılması
için Kyoto Protokolü ile Ormansızlaşma ve orman bozulmasından kaynaklanan emisyonların azaltılması
(REDD) olarak adlandırılan bu yaklaşım ortaya atılmıştır. Bu yaklaşım, daha sonra ormanların koruyucu rolü,
ormanların sürdürülebilir yönetimi ve orman karbon stoklarının korunması ve arttırılması da eklenerek REDD+
olarak adlandırılan bugünkü halini almıştır. Bu yaklaşım özetle ormansızlaşmadan ve ormanların bozulmasından
kaynaklanan sera gazı salımlarını azalttığını kanıtlayan ülkelerin finansmanını öngörmektedir. Türkiye İklim
Değişikliği Çerçeve Sözleşmesindeki konumu nedeniyle REDD+ finansmanından faydalanamamaktadır. Ancak
Paris İklim Sözleşmesi kapsamında gelecekte REDD+ finansman mekanizmasında belirtilen ormansızlaşma,
ormanların bozulması, ormanlaştırma ve yeniden ormanlaştırma ile ilgili yaptığı faaliyetleri sera gazları ulusal
envanterlerinde, iklim değişikliği ulusal bildirimlerinde raporlamaları talep edilebilecektir. Üstelik bu raporların
ölçülebilir, raporlanabilir ve doğrulanabilir olması gerekmektedir. Ancak ülkemizde ormansızlaşma, ormanların
bozulması, ormanlaştırma ve yeniden ormanlaştırma ile ilgili kayıtlar tutulmamaktadır, ya da bu kavramlar
yeterince bilinmediği için yanlış yorumlanmaktadır. Örneğin orman alanlarımızın sürekli arttığı öne sürülerek
ülkemizde ormansızlaşma olmadığı açıklanmaktadır. Ancak sadece Orman Kanunun 16., 17. ve 18. Maddeleri
ile orman alanlarında başka kullanımlara verilen izinler 2016 yılı sonu itibarıyla 594 bin ha’dan daha fazladır.
Yine orman Kanunun 2B maddesinin uygulanması ile de 502 bin ha alan orman dışına çıkarılmıştır. Bu
uygulamalar FAO ve UNFCCC tarafından ormansızlaşma olarak kabul edilmektedir. Bu bildiri ile sera gazı
salımlarının azaltılması ve iklim değişikliği ile mücadele kapsamında uluslararası anlaşmalarda sıkça karşılaşılan
yeni kavramlar tanıtılarak Türkiye’deki mevcut durum değerlendirilmiş ve orman envanterinde bu kavramlara
uygun kayıtlar tutulması için önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Sözcükler: Ormansızlaşma, Ormanların Bozulması, Ormanlaştırma, Yeniden Ormanlaştırma
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1. GİRİŞ
Dünya genelinde orman alanları sürekli azalmaktadır. Orman alanlarının azalması insanlığın tarıma
başlaması sonrasında yeni tarım alanları kazanmak için ormanlarda açmalar yapmasıyla birlikte hızlanmıştır.
Günümüzde 4 milyar ha civarında olan orman alanlarının 10 bin yıl önce 6 milyar ha’a yakın olduğu tahmin
edilmektedir (FAO, 2012). Williams (2002) ise son 5 bin yılda orman alanlarının 1,8 milyar ha kadar azaldığını
açıklamaktadır. Orman alanlarının azalması ve başka kullanımlara dönüştürülmesi ormansızlaşma olarak kabul
edilmektedir. Atmosferdeki sera gazlarının artışına bağlı olarak dünyadaki sıcaklıkların arttığının ve buna bağlı
olarak iklim değişikliklerinin yaşandığının anlaşılması ile birlikte ormanların değeri daha fazla anlaşılmıştır.
Çünkü Sanayi Devriminden sonra insan faaliyetleri sonucunda atmosfere salınan sera gazlarının % 32’sinin
ormansızlaşma ve diğer arazi kullanım değişikliklerinden kaynaklandığı ifade edilmektedir (IPCC, 2013).
Ormansızlaşma ve diğer arazi kullanım değişikliklerinin fosil yakıtlardan sonraki en büyük sera gazı kaynağı
olması nedeniyle 2005 yılında Montreal’deki COP11 toplantısında ormansızlaşmadan kaynaklanan salımların
azaltılması gerektiği ifade edilmiştir. 2007 yılında Bali’de toplanan COP13 toplantısında ise ormansızlaşma
yanında ormanların bozulmasından kaynaklanan emisyonların da azaltılmasının zorunlu olduğu rapor edilmiş
ve kısaca REDD (reducing emissions from deforestation and forest degradation/ormansızlaşma ve ormanların
bozulmasından kaynaklanan emisyonların azaltılması) olarak adlandırılan yaklaşımın temeli atılmıştır. 2008
yılında Poznan’da toplanan COP14’te bu sürece ormanların koruyucu rolü, ormanların sürdürülebilir yönetimi
ve orman karbon stoklarının korunması ve arttırılması da eklenerek REDD+ olarak adlandırılan bugünkü
halini almıştır (Başsüllü, 2014). REDD+ süreci özetle ormansızlaşmadan ve ormanların bozulmasından
kaynaklanan sera gazı salımlarını azalttığını kanıtlayan gelişmekte olan ülkelerin finansmanını öngörmektedir.
2015 yılında Paris’te üzerinde uzlaşılan ve 2016 yılında imzalanarak yürürlüğe giren Paris İklim Anlaşmasında
REDD+ sürecinin devamına yönelik de ifadeler yer almaktadır. Ülkemiz REDD+ sürecinden finansal olarak
yararlanmamaktadır. Her yıl hazırlanan sera gazları ulusal envanterinde ise ormansızlaşmadan kaynaklanan
sera gazı salımları hesaplanmamaktadır. Bunun nedeni ülkemizde orman alanlarının arttığı ve dolayısıyla
ormansızlaşma olmadığı yönündeki düşüncedir. Ancak son yıllarda çok sık kullanılmaya başlanan ormansızlaşma
ve ormanların bozulması, ormanlaştırma, yeniden ormanlaştırma, ormanların iyileşmesi/gelişmesi kavramları
iyi bilinmemekte ve çoğunlukla da hatalı kullanılmaktadır. Bu nedenle sunulan bu çalışmada yukarıda sıralanan
kavramlar açıklanmış, ülkemizdeki ağaçlandırma, erozyon kontrolü, mera ıslahı, rehabilitasyon gibi faaliyetlerin
hangi kavrama karşılık geldiği tartışılmıştır.
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2. ORMANCILIKTA YENİ KAVRAMLAR
2.1. Ormansızlaşma
Ormansızlaşma (deforestation) kavramı Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği
Çerçeve Sözleşmesi Sekretaryası (UNFCCC) tarafından farklı şekilde yorumlanmaktadır. FAO (2000) ormanın
uzun süreli (10 yıl ya da daha fazla) olarak diğer arazi kullanımlarına (tarım, mera, yerleşim, su yüzeyi vb.)
dönüştürülmesi ya da ormanın kapalılığının % 10’un altına düşmesini ormansızlaşma olarak tanımlamaktadır.
Burada kapalılığın % 10’un altına düşmesi FAO’nun orman tanımı ile ilgili olup, bu kurum tarafından kapalılığı
% 10’dan düşük alanlar orman olarak kabul edilmemektedir. FAO’ya göre insan etkisi yanında kapalılığın,
yangın, böcek zararı ya da kuraklık gibi değişen ekolojik koşullar nedeniyle uzun dönemli olarak % 10’un
altına düşmesi de ormansızlaşmadır (FAO, 2000). FAO ormanların gençleştirilmesi, üretim amaçlı ağaçların
kesilmesi ya da orman yangınları ile yanması sonucunda oluşan kısa süreli orman örtüsünün kaybolmasını
ise ormansızlaşma olarak görmemektedir. UNFCCC’nin ormansızlaşma yaklaşımı FAO’dan 2 noktada
ayrılmaktadır. Bunlardan birincisi ormansızlaşmanın süresidir. FAO’ya göre bir yerdeki orman varlığının 10
yıl ve daha uzun süre ortadan kalkması ormansızlaşma olarak kabul edilirken, UNFCCC’de bu süre 50 yıldır.
İkincisi ise ormansızlaşmanın nedenidir. UNFCCC sadece insan etkisiyle olan orman alanlarının diğer arazi
kullanımlarına dönüşmesini ormansızlaşma kabul ederken, FAO hem insan etkisi hem de doğal nedenlerle
olan dönüşümleri ormansızlaşma olarak kabul etmektedir (Tolunay, 2015).
İki kurumun ormansızlaşmayı farklı olarak yorumlamasında FAO’nun konuyu ormancılık disiplini,
UNFCCC’nin ise küresel ısınma açısından değerlendirmesi yatmaktadır. FAO orman olarak kabul edilen bir
alanın orman vasfını kaybetmesini ormansızlaşma olarak yorumlamakta ve bu nedenle ormansızlaşmanın doğal
ya da insan etkisi ile olup olmadığı ile ilgilenmemektedir. Ancak UNFCCC, küresel ısınmayı sera gazlarının
insan kaynaklı olarak atmosferdeki miktarlarının artmasına bağlı olarak dünyada yüzey sıcaklıklarının artması
olarak tanımladığı için sadece insan kaynaklı ormansızlaşmayı kabul etmektedir. Bu yaklaşım farklılıkları
nedeniyle aşağıdaki bölümlerde daha detaylı açıklanacak ormanlaştırma ve yeniden ormanlaştırma terimleri de
iki kurum tarafından farklı şekilde açıklanmaktadır. Ülkeler hem FAO’ya hem de UNFCCC’ye çeşitli raporlar
hazırladıklarından dolayı bu durum çeşitli zorluklara neden olabilmektedir. Bu nedenle ülkelerin ormanlarla
ilgili envanterlerini detaylandırması gerekmektedir.
Başka bir sorun da orman tanımı ile ilgilidir. FAO’ya göre “minimum 0,5 ha alana sahip ve kapalılığı % 10’dan
fazla olan ve 5 m’den fazla boylanabilen ağaçların bulunduğu alanlar” orman olarak tanımlanmaktadır (FAO,
2000). Kapalılığın % 10’dan aşağı olduğu alanlar ise diğer ağaçlık alan olarak kabul edilmektedir. Ancak
orman tanımı ülkeden ülkeye değişebilmektedir. Örneğin Brezilya, Peru, Meksika gibi bazı ülkelerde kapalılık
kriteri % 30 olarak alınmaktadır (Sasaki ve Puntz, 2009). Hindistan ve Ghana’da kapalılığı % 15’ten az olan
ağaçlık alanlar orman sayılmamaktadır. Orman tanımındaki farklılıklar sadece kapalılık değerlerinde farklılık
göstermemektedir. FAO tarafından verilen minimum alan (0,5 ha) ve ağaçların boy (5 m) kriterleri de ülkeden
ülkeye değişmektedir. Örneğin ülkemizde bir yerin orman olabilmesi için minimum 3 ha alana sahip olması
gerekirken, kapalılık için ise bir sınır değer yoktur. Ülkemizde kapalılığın % 10’dan küçük olduğu alanlar önceleri
bozuk orman ya da verimsiz orman olarak tanımlanırken 2015 yılından itibaren Orman Genel Müdürlüğü
(OGM) tarafından boşluklu kapalı olarak adlandırılmaya başlanmıştır (Tolunay, 2017). Orman tanımı FAO
tanımından farklı olan ülkelerde, FAO ormansızlaşma tanımındaki % 10 kapalılık değerinin yerine ülkelerin
orman tanımında verilen kapalılık değerinin alınabileceği de belirtilmektedir (GOFC-GOLD, 2009).
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2.2. Ormanlaştırma

Ormanlaştırma (afforestation) kavramı da FAO ve UNFCCC tarafından farklı yorumlanmaktadır. FAO, en az
10 yıldır orman olmayan, tarım, mera, madencilik gibi amaçlarla kullanılan alanların doğal yollarla ya da doğal
gençleştirme veya ağaçlandırma gibi silvikültürel tedbirler ile ormana dönüştürülmesini ormanlaştırma olarak
kabul etmektedir (FAO, 2000). Ancak UNFCCC en az 50 yıldır orman olmayan bir alanın ağaçlandırma,
tohum ekimi ve/veya insan tarafından doğal tohum kaynaklarının teşvik edilmesi ile doğrudan insan eliyle
ormana dönüştürülmesini ormanlaştırma olarak tanımlanmaktadır (UNFCCC, 2001).

Ormanlaştırma ile ilgili en önemli kargaşa bu kavramın ağaçlandırma ile eş anlamlı olarak kullanılabilmesidir.
Ancak bu doğru değildir.

2.3. Yeniden Ormanlaştırma

Yeniden ormanlaştırma (reforestation) kavramı da iki kurum tarafından farklı tanımlanmaktadır. FAO tarafından
yeniden ormanlaştırma kavramı insan etkisi ya da doğal nedenlerle kapalılığı 10 yıldan daha az süre % 10’un
altına düşmüş ormanların kapalılığının yeniden % 10’un üzerine çıkarılmasıdır. Tıraşlama kesimleri, yangınlar
ya da fırtına nedeniyle kapalılığı % 10’nun altına düşen ormanlar da geçici olarak orman vasfını kaybeden
alanlar olarak değerlendirilmektedir (FAO, 2000). UNFCCC ise önceden orman olan ancak üzerinde orman
olmayan bir arazinin ağaçlandırma, tohum ekimi ve/veya insan tarafından doğal tohum kaynaklarının teşvik
edilmesi ile doğrudan insan eliyle ormana dönüştürülmesini yeniden ormanlaştırma olarak kabul etmektedir
(UNFCCC, 2001).

2.4. Yeniden Bitkilendirme

Yeniden bitkilendirme (revegetation) UNFCCC (2001)’de tanımlanmıştır. Bu kavram en az 0,05 ha’lık bir
alanda gerçekleştirilen, ancak ormanlaştırma ve yeniden ormanlaştırma tanımlarında yer almayan bitki
örtüsünün yetiştirilerek karbon stoklarını artırıcı yönde doğrudan insanın eliyle gerçekleştirilen faaliyetler
olarak açıklanmaktadır (UNFCCC, 2001).

2.5. Ormanların Bozulması

Orman tahribi ya da bozulması (forest degradation) kavramı oldukça karmaşıktır (IPCC, 2003). FAO (2002)
tarafından “ormanda, meşcerenin ve alanın yapısını veya işlevini olumsuz olarak etkileyen ve dolayısıyla ürün
ve/veya hizmet tedarik etme kapasitesini düşüren değişiklikler” ormanların bozulması olarak tanımlanmıştır.
Bu tanıma ek olarak IPCC (2003) tarafından da farklı tanımlar verilmiştir. Bunlardan ilkinde orman bozulması,
kapalılığın azalması ile karakterize edilen doğrudan insan kaynaklı orman değerlerinin (özellikle karbon) kaybı
olup, ormanın işletilmesi sırasında kapalılığı düşürmeye yönelik, ancak gelecekte kapalılığın tekrar yükseleceği
düzenli yönetim uygulamaları orman bozulması olarak kabul edilmemektedir (IPCC, 2003). Başka bir tanımda
ise karbon odaklı verilmiş olup “orman karbon stoklarında uzun vadeli bir azalmaya yol açan doğrudan insan
kaynaklı aktiviteler (IPCC, 2003)” orman bozulmasıdır denilmektedir. Diğer bir tanımda ise karbona ek olarak
“odun üretimi, biyoçeşitlilik ve diğer herhangi bir ürün ya da hizmeti içeren ormandaki faydaların toplam
potansiyel arzının uzun vadede azaltılması (IPCC, 2003)” orman bozulması olarak verilmiştir. Son olarak ise
“Ormanlardaki bitkisel kütle miktarının (karbon stoklarının) azalmasına neden olan ormanların aşırı kullanımı
ya da yetersiz yönetimi (IPCC, 2003)” ormansızlaşmadır denmektedir. FAO (2000)’ya göre de ormanlardan aşırı
odun üretimi, kaçak kesimler, yangın, fırtına devrikleri gibi nedenlerle kapalılık uzun süreli olarak azalıyorsa
ama başka bir arazi kullanımına dönüşmeyip, orman tanımında kabul edilen kapalılık değerleri içinde kalıyorsa
orman bozulmasından söz edilebilmektedir.

2.6. Ormanların İyileşmesi/Gelişmesi

Ormanların kapalılığının ve ağaç servetinin artması iyileşme/gelişme (improvement) kavramı ile açıklanmaktadır
(FAO, 2000).
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3. ORMANCILIKTAKİ YENİ KAVRAMLAR VE TÜRKİYE
Ülkemizde ormancılık faaliyetleri denince akla ağaçlandırma, doğal gençleştirme, bakım ve aralama çalışmaları,
rehabilitasyon, erozyon kontrolü, mera ıslahı, özel ağaçlandırma, orman yangınları ile mücadele gibi faaliyetler
akla gelmektedir. Bu faaliyetler ile yeni ormanlar kurulmakta, bozuk ormanlar iyileştirilmekte, verimli ormanlar
işletilmekte ve gençleştirilmektedir. Ancak bu ormancılık faaliyetlerinin yukarıdaki bölümde açıklanan yeni
kavramlarla örtüştürülmesinde sorunlar bulunmaktadır. Örneğin 2016 yılı Ormancılık istatistiklerinde 1946-2016
yılları arasındaki ağaçlandırma miktarları verilmiştir (OGM, 2017a). Bu istatistiklerde ağaçlandırma çalışmaları
“afforestation” (bir bakıma ormanlaştırma) olarak tanımlanmıştır. Ancak Orman Genel Müdürlüğü’nün internet
sayfasında 2003 öncesi ve sonrası ağaçlandırma miktarları karşılaştırılmıştır (Şekil 1). Buna göre 1946-2002
döneminde 3,7 milyon ha, 2003-2015 döneminde ise 4,4 milyon ha kadar ağaçlandırma olduğu açıklanmaktadır.
Ancak verilen bu rakamlar sadece ağaçlandırma değerleri olmayıp, erozyon kontrol, mera ıslahı, rehabilitasyon,
suni tensil ve özel ağaçlandırma gerçekleştirilen alanların toplamıdır. Bu faaliyetlerde amaca ulaşılmak için bir
araç olarak ağaçlandırma gerçekleştirilmiş olabilir, ancak üzerinde hiç orman bulunmayan ne kadarlık bir alanın
ormana dönüştürüldüğünü ifade etmemektedir. Ormancılık istatistiklerinde sadece ağaçlandırma başlığı altında
verilen miktarlar ormanlaştırma kavramına daha yakındır. Buna göre 1946-2002 döneminde ağaçlandırılarak
ormana dönüştürülen alan miktarı 1,82 milyon ha iken, 2003-2016 döneminde ise 520 bin hektardır (OGM,
2017a). Böylece ülkemizde toplamda 2,34 milyon ha kadar bir alanın ağaçlandırma yoluyla ormanlaştırıldığı
söylenebilir. Ancak gerçek ormanlaştırılan alan bu değerden yüksek olmalıdır. Çünkü ağaçlandırma haricinde terk
edilen tarım arazilerinin de doğal yollarla ormana dönüştüğü bilinmektedir. Ancak orman envanterinde bu şekilde
ormana dönüşen alanlarla ilgili kayıt tutulmamaktadır.
Şekil 1. OGM’ye göre 2003 öncesi ve sonrası
ağaçlandırma alanları (OGM, 2017b)

Özetle ülkemizde ağaçlandırma ile ormanlaştırma kavramları birbirinin yerine kullanılabilmektedir. Ancak bu
durumun kavram kargaşası yarattığı da ortadadır. Örneğin bir gençleştirme yöntemi olarak da ağaçlandırma
kullanılmaktadır ya da yanan orman alanları ağaçlandırılmaktadır. Bu alanlar toplam ağaçlandırılan alanlar içinde
gösterilebilir, ancak ormanlaştırma olarak kabul edilemezler. Yanan alanların ağaçlandırılması, tıraşlamadan
sonra suni tensil ile gençleştirilen alanlar 10 yıldan kısa bir süreliğine orman vasfını kaybettiği için bu işlemler
yeniden ormanlaştırma olarak kabul edilmelidir. Benzer çelişkiler diğer ormancılık uygulamalarında da
bulunmaktadır. Bu nedenle ülkemizdeki çeşitli ormancılık uygulamalarının ormancılıktaki yeni kavramlardan
hangisi altında değerlendirilebileceğine dair Tablo 1 hazırlanmıştır.
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Tablo 1. Ülkemizdeki çeşitli ormancılık uygulamalarının REDD+ sürecine göre değerlendirilmesi
Ormansızlaşma
Ormanlardan
verilen izinler1
2-B
uygulamaları
Açmalar2

Ormanlaştırma
Ormanlardan
verilen izinler1
Ağaçlandırma3
Rehabilitasyon
(FAO’ya göre)4
Tohum ekimi5
Terkedilmiş
tarlaların ormana
dönüşmesi
Maden sahalarının
restorasyonu
Erozyon kontrolü6

Yeniden
ormanlaştırma
Ormanlardan
verilen izinler1
Tohum ekimi4
Erozyon
kontrolü5
Yanan
ormanlarda
ağaçlandırma7
Doğal
gençleştirme11
Suni tensil11

Yeniden
bitkilendirme
Özel
ağaçlandırma8
Tohum ekimi4
Erozyon konrolü5
Mera ıslahı9
Yol kenarı
ağaçlandırmaları10

Ormanların
bozulması
Yanan orman
alanları7
Devrikler
Kapalılığı
düşüren
gençleştirme
işlemleri11
Açmalar2
Kaçak kesimler

İyileşme
Rehabilitasyon
(Orman
Yasasına göre)4

1. Verilen izinlerle orman vasfı 10 yıldan uzun süre bozuluyorsa FAO’ya, 50 yıldan uzun bozuluyorsa UNFCCC’ye göre
ormansızlaşmadır. İzin verilen alanlar 50 yıl içinde tekrar orman haline getirilirse UNFCCC tanımına göre yeniden
ormanlaştırmadır. Dönüşüm için iki kurumun verdiği sürelerden sonra ormana dönüştürülürse yeniden ormanlaştırma
olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.
2. Açılan orman alanı FAO ve UNFCCC’nin belirttiği sürelerden daha uzun süre orman niteliği kaybetmişse
ormansızlaşma, ancak hemen ağaçlandırılmışsa orman bozulması olarak değerlendirilmelidir.
3. Sadece önceden orman olmayan alanlarda (mera, hazine arazisi vb.) gerçekleştirilen ağaçlandırmalar
4. Bozuk orman alanları FAO tarafından orman olarak kabul edilmemektedir. Buna nedenle bu alanlarının
rehabilitasyonu ile kapalılığın % 10’un üzerine çıkarılması FAO orman tanımına göre ormanlaştırma, ancak 6831 sayılı
Orman Yasasına göre ise iyileşme olarak kabul edilmelidir.
5. Tohum ekimi orman olmayan alanlarda, ya da doğal gençleştirme alanlarında uygulanmaktadır. Ayrıca mera ıslahı
projelerinde de tohum takviyesi kullanılan yöntemlerdendir. Dolayısıyla tohum ekiminin niteliğine göre ayrı ayrı
değerlendirilmelidir.
6. Erozyon kontrol çalışmaları teraslama, kuru duvar eşikler, bitkilendirme, ağaçlandırma, rüzgar perdesi gibi
değişik kapsamlarda olabilmektedir. Bu nedenle erozyon kontrol çalışmaları kullanılan yöntemlere göre ayrı ayrı
değerlendirilmelidir.
7. Yanan orman alanlarında kısa süreliğine de olsa ağaç örtüsü uzaklaşmaktadır. Bu nedenle yanan orman alanları
ormanların bozulması, bu alanların ağaçlandırılması işlemleri ise yeniden ormanlaştırma olarak ele alınmalıdır.
8. Özel ağaçlandırmalar gelir getirici türlerle yapılmakta olup, bir bakıma meyve bahçesi olarak işletilmektedir. Bu alanlar
orman ekosistem hizmetlerini tam olarak karşılayamadıkları için yeniden bitkilendirme olarak yorumlanabilir.
9. Mera ıslahı çalışmaları orman kapsamında olmayan bitki örtüsünü geliştirmeye yönelik olduğu için yeniden
bitkilendirme çalışmalarıdır.
10. Yol kenarı ağaçlandırmaları ile orman tesis edilmediği için yeniden bitkilendirme çalışması olarak ele alınmalıdır.
11. Ormanı gençleştirmeye yönelik silvikültürel faaliyetler ormanların kapalılığını geçici olarak düşürdüğü için
ormanların bozulması olarak değerlendirilebilir. Ancak orman bozulması tanımı oldukça karmaşıktır.
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Tablo 1’de de görüleceği üzere ülkemizdeki ormancılık faaliyetleri ormansızlaşma ve orman bozulmasından
kaynaklanan emisyonların azaltılması (REDD+) kapsamında yeniden değerlendirildiğinde bu faaliyetlerin
yeniden ele alınması, envanterlerin REDD+ kapsamına uygun hazırlanması gerekmektedir. Örneğin erozyon
kontrol çalışmalarında ağaçlandırmanın yapılmadığı, sadece teraslama ve kuru duvar eşik gibi uygulamaların
gerçekleştirildiği projeler de bulunmaktadır. Ağaç dikilmeyen, ancak mekanik önlemlerle mevcut bitki
örtüsünün iyileştiği erozyon kontrol alanları yeniden bitkilendirme olarak ele alınmalıdır. Yine rüzgâr
erozyonun önlenmesi amaçlı olarak ağaç ve/veya çalılar ile kurulan perdeler de yeniden bitkilendirme olarak
kayıt altına alınmalıdır. Erozyon kontrolü için ağaçlandırma yapılıyorsa ve bu alan önceden orman değilse de
yapılan uygulama ormanlaştırma kavramı içinde değerlendirilmelidir. Benzer şekilde yanan orman alanları,
tıraşlama ile ya da doğal gençleştirme yöntemleri ile kapalılığı geçici süre düşürülen orman alanları ormanların
bozulduğu alanlar olarak envantere alınmalı, bu alanlarda başarılı bir şekilde gençlik getirildikten sonra ise
yeniden ormanlaştırma olarak kayda geçirilmelidir.
Rehabilitasyon çalışmalarının ormancılıktaki yeni kavramlar açısından değerlendirilmesi ise biraz karışıktır.
Zira FAO’nun orman tanımına göre orman sayılmayan, kapalılığı %10’dan düşük ormanlar ülkemiz yasalarınca
orman olarak kabul edilmektedir. Buna göre FAO’ya göre bozuk ormanların rehabilitasyonu, bu ormanlar
10 yıldan daha uzun süredir orman olmadığından ormanlaştırma olarak kabul edilmektedir. Ancak ülkemiz
şartlarında bozuk ormanlardaki rehabilitasyon çalışmaları ormanların iyileştirilmesi/geliştirilmesi çalışmalarında
değerlendirilebilir.
Ülkemizde ormansızlaşma olup olmadığı ise tartışmalı bir konudur. OGM tarafından orman alanlarının sürekli
olarak arttığı, bu nedenle Türkiye’de ormansızlaşma olmadığı açıklanmaktadır. Nitekim ülkemiz orman varlığı
1973 yılında 20,2 milyon ha’ken 2015 yılında 2,1 milyon ha artarak 22,3 milyon ha’a yükselmiştir. 19462015 dönemindeki ağaçlandırılan alan miktarı ise 2,3 milyon ha kadardır. Ağaçlandırılan alanların tamamının
ormanlaştırma kapsamında değerlendirilmesi durumunda birbirine oldukça yakın olduğu görülmektedir.
Ancak ülkemizde kadastro çalışmaları ile orman niteliğine sahip ancak kadastral açıdan orman olarak
değerlendirilmeyen alanların da miktarı bilinmemekle birlikte envantere girdiği bilinmektedir. Bu gibi alanlar
ormanlaştırma çalışmaları kapsamında değerlendirilmemelidir. Benzer şekilde yine miktarı bilinmemekle
birlikte terkedilen tarım arazilerinden de doğal yollarla ormana dönüşen araziler mevcuttur. Doğal yollarla
ormana dönüşen alanlar FAO’ya göre ormanlaştırma olarak kabul edilse de UNFCCC’ye göre ormanlaştırma
olarak kabul edilmemektedir. Ülke olarak sera gazı envanterleri hazırladığımız ve bu raporlarda henüz
bildirim yapmasak da yakın zamanda REDD+ kapsamındaki emisyon ve tutulumları da hesaplamak zorunda
olacağımızdan bu tür envanterlerin OGM tarafından yapılması gerekmektedir. Ayrıca orman amenajman
planlarının 10 ya da 20 yıllık dönemlerde hazırlanması, üstelik Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki bazı orman
alanlarının çok uzun süreden beri amenajman planlarının yapılmaması diğer bir sorundur. Bu sorunlar orman
alanlarındaki artış ya da azalışların daha kısa süre içinde takibini güçleştirmektedir. Ek olarak amenajman planı
hazırlanması için arazide gerçekleştirilen çalışmalar sabit örnek alanlarda yapılmadığı içinde ağaç serveti ve
artım hesaplamalarında çelişkili durumlar ortaya çıkabilmektedir. Bu sorunların aşılabilmesi için sabit örnek
alanlarda ölçmeye dayanan ulusal orman envanteri hazırlanması çalışmalarına başlanmıştır.
Orman varlığımızdaki değişimleri kısa süreli olarak izleyemediğimiz gibi son yıllarda Orman Yasasının 16.,
17. ve 18. Maddeleri ile orman alanlarında uzun süreli olarak başka arazi kullanımlarına izin verilebilmesi
uygulaması artmıştır. Bu kanunun 16. Maddesi ile maden arama, işletme, tesis ve altyapı tesis izinleri, 18.
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Maddesi ile de devlet ormanları içindeki; balık üretim tesis, odun kömürü ocakları, define arama, arkeolojik
kazı ve restorasyon yapılması izinleri düzenlenmektedir. Kanunun 17. maddesinin uygulama yönetmeliğinde
“ormanlık alanlarda kamu yararı ve zaruret bulunması halinde; yol, liman geri hizmet alanı, havaalanı, demiryolu,
teleferik hattı, tünel gibi ulaşım tesislerine; patlayıcı madde emniyet alanı, yer altında yapılacak patlayıcı madde
deposu, savunma ve güvenlik tesislerine; enerji nakil hattı, trafo binası, enerji üretim santralleri, ölçüm ve gözlem
istasyonları gibi enerji tesislerine; telefon iletim hattı, iletişim panosu, ölçüm istasyonu, R/L tesisleri, radyotelevizyon verici istasyonu ve antenleri, elektronik haberleşme sistemlerine ait baz istasyonları, fiber optik kablo
gibi haberleşme tesislerine; su arama, jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama, su kuyusu, kaptaj, su isale
hattı, su deposu gibi su tesislerine; atık su tesislerine; petrol ve doğalgaz boru hattı; alt yapı tesislerine; katı atık
aktarma istasyonu, katı atık bertaraf ve düzenli depolama tesislerine; ruhsata dayalı petrol ve doğalgaz arama,
işletilme ve yeraltı doğalgaz depolanmasına ilişkin tesislere; baraj; gölet; sokak hayvanları bakımevi; mezarlık
tesislerine; sağlık ocağı, hastane gibi sağlık tesislerine; ilk, orta ve lise ve dini eğitim tesisi gibi eğitim tesislerine;
futbol sahası, kapalı spor salonu, atış poligonu gibi spor tesislerine ve bunlarla ilgili yer, bina ve tesislere izin
verilebilir” denilmektedir. Bunlara ek olarak 694 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) adli hizmet
binaları ile ceza infaz kurumlarının inşası ve işletimine imkân tanınmıştır.
Ülkemizde 2016 yılı sonuna kadar verilen toplam izin 594 bin ha’ı aşmıştır (Şekil 2). Verilen maden ve taş
ocağı, iletim hatları, yol, havalimanı gibi izinlerde orman alanları tamamen kesilerek başka kullanımlara
dönüştürülmektedir. Maden ve taş ocakları işletme sona erdikten sonra restore edilebilmektedir. Nitekim
OGM’nin bu yönde bir eylem planı da bulunmaktadır. Ancak bu şekilde verilen izinler izin süresine ve restore
edilip edilmemesine göre ormansızlaşma ya da orman bozulması olarak kabul edilmelidir. Örneğin 10 yıllık
bir taş ocağı izni ile orman kesiliyorsa bu işlem FAO’ya göre ormansızlaşma, UNFCCC’ye göre ise orman
bozulmasıdır. Eğer bu alan çeşitli uygulamalarla ormana dönüştürülmüş ise FAO’ya göre ormanlaştırma,
UNFCCC’ye göre ise yeniden ormanlaştırma kavramı içinde kalmaktadır.
Mevcut uygulamada izin verilen orman alanları envanterlerde üzerinde orman olmamasına rağmen halen orman
olarak gösterilmektedir. Yetkililerce, izin verilen bazı alanlarda ormanın kesilmediği dolayısıyla her izin işleminin
ormansızlaşma olarak kabul edilemeyeceği de ileri sürülmektedir. Ancak bu alanlar ağaç örtüsü kaldırılıyorsa,
ya da ormanlar sağlamış oldukları ekosistem hizmetlerini kaybetmişlerse orman olarak değerlendirilmemesi
gerekmektedir.
Ormansızlaşma olarak kabul edilmesi gereken diğer bir uygulama da 2-B olarak adlandırılan 31/12/1981
tarihinden önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini tam olarak kaybetmiş yerlerin orman dışına
çıkartılması işlemidir. Bu alanlar 2016 yılı sonu itibarıyla 502 bin ha’a ulaşmıştır. 2012 tarih ve 6292 Sayılı yasa
ile bu alanların satışına izin verilmiştir (Yıldırım ve Ayanoğlu, 2014). Dolayısıyla eskiden orman olan bu alanlar
orman vasfını tamamen kaybettiği için ormansızlaşma olarak kabul edilmek zorundadır.
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Şekil 2. 2004-2016
yılları arasında
ağaçlandırılan
alanlar ile ormandan
verilen izinlerin
karşılaştırılması
(Tolunay, 2017)
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4. SONUÇ VE ÖNERİLER
Ormanların iklim değişikliği üzerinde olumlu ya da olumsuz etkileri olduğu bilinmektedir. Özellikle gelişmekte
olan ülkelerde (çoğunlukla da tropikal ormanlarda) oluşan ormansızlaşma ve ormanların bozulmasıyla oluşan net
yıllık CO2 salımının 790 milyon tona ulaştığı hesaplanmıştır (Köhl ve ark., 2015). Gelişmekte olan ülkelerdeki
ormansızlaşma ve ormanların bozulmasını azaltmak için UNFCCC tarafından finansal bir mekanizma olan
REDD+ süreci devreye sokulmuştur. Ancak gelişmiş ülkelerin de ormansızlaşma ve orman bozulmasından
kaynaklanan sera gazı salımlarını hesaplamaları beklenmektedir. Türkiye’de REDD ve REDD+ süreci
kapsamında sıklıkla kullanılan ormansızlaşma, ormanlaştırma, yeniden ormanlaştırma, ormanların bozulması
kavramları tam olarak oturmamıştır ve orman envanter yöntemleri sayılan bu aktiviteleri sayısal olarak ortaya
koymaya yönelik değildir. Hatta örneğin ağaçlandırma ile ormanlaştırma kavramları birbirine karıştırılmaktadır.
Ya da orman alanlarımız arttığı için Türkiye’de ormansızlaşma olmadığı ifade edilmektedir. Ancak ormanlardan
verilen izinler ve 2-B uygulamaları ile bir milyon ha kadar orman alanı artık orman değildir. Orman alanlarının
artması Türkiye’de ormansızlaşma olmadığı anlamına gelmemekte, sadece orman alanları arttığı için göz ardı
edilebilmektedir. Ancak uluslararası süreçlerde ormanlarla ilgili raporlamalarda iklim değişikliği bağlamındaki
ormanlaştırma, ormansızlaşma ve orman bozulması ile ilgili bilgiler yakın zamanda talep edilebilecek olup,
orman envanterlerimizde bu yönde bilgiler toplamamız gerekecektir.
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ÖZET
Dünya ülkeleri, iklim değişikliğinin, çevresel ve sosyoekonomik sonuçlara yol açan, güvenliklerini tehdit
edecek boyutta çok yönlü ve karmaşık bir sorun olduğu bilinciyle problemlerin esas kaynağı olan sera gazı
emisyonlarının azaltılmasında uluslararası işbirliğinin öneminin farkında olup Birleşmiş Milletler İklim
Değişikliği Çerçeve Sözleşmesini imzalamışlardır. Türkiye’nin de taraf olduğu bu sözleşme, tarafların sera
gazı emisyon sınırlama ve azaltım yükümlülüklerini yerine getirmelerini kolaylaştırmak üzere esneklik
mekanizmaları oluşturmuşlardır. Bu mekanizmalar; Emisyon ticareti( ET-Emission Trade), Temiz Kalkınma
Mekanizması(TKM-Clean Development Mechanism) ve Ortak Yürütme ( OY- Joint Implementation)’den
meydana gelmektedir. Söz konusu sözleşme mekanizmaları ışığında ülkeler karbon yönetimi için kurumsal
yapılarını iç hukukları çerçevesinde oluşturmaktadırlar.
Ülkemizde de özel ya da kamu kurumlarının iklim değişikliği ve karbon yönetimi konusunda çalışmalar
başlatmıştır. Çok yönlü yönetim anlayışı gerektiren iklim değişikliği hakkında kurumsal yapılanma ülkemizde
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının koordinatörlüğünde (İDHYK Koordinatör Kurumu ve BMİDÇS Ulusal
Odak Noktası) devam ettirilmektedir. Sözleşme mekanizmalarına uyumlu olarak çalışma grupları belirlenmiş
olup Orman ve Su İşleri Bakanlığı, çalışma grubu konularından “Arazi Kullanımı ve Ormancılık Sektöründe
Sera Gazı Azaltımı”, “Su Kaynakları Yönetimi”, “Ekosistem Hizmetleri, Biyolojik Çeşitlilik ve Ormancılık” ve
“İklim Değişikliği Projeksiyonları ve Sistematik Gözlem” kapsamında yetkilidir. Türkiye’nin yönetim yapısının
genel ilkesi 1982 Anayasasının 123. maddesinde belirlenmiştir. Buna göre idare, kuruluş ve görevleriyle bir
bütündür ve kanunla düzenlenir. İdarenin kuruluş ve görevleri “merkezden yönetim” ve “yerinden yönetim”
esaslarına dayanır. Anayasanın bu temel ilkesi kapsamında çalışmanın amacı; Birleşmiş Milletler İklim
Değişikliği Çerçeve Sözleşmesini ve Kyto Protokolü hakkında Dünyadaki uygulamaları da içine alan genel
bilgiler verildikten sonra Türkiye’nin karbon yönetimi taahhütleri çerçevesinde ormancılıkta mevcut kurumsal
yapıyı ortaya koyup, eksik noktaları tespit edip önerilerde bulunmaktır.

Anahtar Sözcükler: Karbon, Emisyon, Yönetim, Orman, Hukuk
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1. GİRİŞ
İnsan hayatını doğrudan ilgilendiren iklim değişikliği ile ilgili olarak Dünya’da olduğu gibi ülkemizde de
araştırmalar yürütülmektedir. Türkiye’nin iklim değişikliği kapsamındaki ulusal vizyonu iklim değişikliği
politikalarını kalkınma politikalarıyla entegre etmiş; enerji verimliliğini yaygınlaştırmış; temiz ve yenilenebilir
enerji kaynaklarının kullanımını arttırmış; iklim değişikliğiyle mücadeleye özel şartları çerçevesinde aktif
katılım sağlayan ve yüksek yaşam kalitesiyle refahı tüm vatandaşlarına düşük karbon yoğunluğu ile sunabilen
bir ülke olmak olarak belirlenmiştir. Bu vizyona ulaşmak adına Türkiye Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği
Çerçeve Sözlemesi ve akabinde de Kyto Protokolüne imza atmıştır. Sözkonusu sözleşmelerle taaahütlerinin
çerçevesini çizen Türkiye bunun için iç hukukunu da uyumlu hale getirme çabası içindedir.

2. BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ
3-14 Haziran 1992 yılında toplanan Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı’nda (Rio Dünya
Zirvesi) United Nations Framework Convention on Climate Change-Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği
Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) imzaya açılmıştır. Sözleşmenin amacı; atmosferdeki sera gazı birikimlerini,
iklim sistemi üzerindeki tehlikeli insan kaynaklı etkiyi önleyecek bir düzeyde durdurmayı başarmak, böyle bir
düzeye, ekosistemin iklim değişikliğine doğal bir şekilde uyum sağlamasına, gıda üretiminin zarar görmeyeceği
ve ekonomik kalkınmanın sürdürülebilir şekilde devamına izin verecek bir zaman içerisinde ulaşmaktır.( Devlet
Su İşleri Genel Müdürlüğü, 2016)
Sözleşmenin temel ilkeleri; İklim sisteminin eşitlik temelinde, ortak fakat farklı sorumluluk ilkesine uygun olarak
korunması, iklim değişikliğinden etkilenecek olan gelişme yolundaki ülkelerin ihtiyaç ve özel şartlarının dikkate
alınması, iklim değişikliğinin etkilerine karşı önlem alınması ve alınacak önlemlerin etkin maliyetli ve küresel yarar
sağlayacak şekilde olması, sürdürülebilir kalkınmanın desteklenmesi ve belirlenecek politika ve önlemlerin ulusal
kalkınma programlarına dâhil edilmesi, tarafların işbirliği yapmalarıdır. (Dışişleri Bakanlığı, 2017 )
Sözleşme, bazı ülkelerin sanayi devriminden sonra iklim değişikliğine sebep olan sera gazlarını atmosfere diğer
ülkelerden daha çok salmalarından ötürü daha fazla sorumluluk almaları gerektiği düşüncesine dayanmaktadır.
“Ortak fakat farklılaştırılmış sorumluluklar ve göreceli kabiliyetler” ilkesi ülkelerin bu küresel çabaya sosyoekonomik koşulları dâhilinde katkısını öngörmektedir. Bu bağlamda, Sözleşme, farklı yükümlülüklere göre
ülkeleri üç gruba ayırmıştır. (Tablo1). Sözleşme gereğince Ek-I’den farklı olarak, Ek-II ülkelerinin, emisyon
azaltım faaliyeti gerçekleştiren gelişmekte olan ülkelere finansal destek sağlama, onların gelişmelerine yardımcı
olma ve teknoloji transferi gibi yükümlülükleri vardır. Ek-I’de toplam 42 ülke ve AB bulunmaktadır. EkII’de 23 ülke ve AB yer almaktadır. Ek Dışı Ülkeler; sera gazı emisyonlarını azaltmaya, araştırma ve teknoloji
transferine ilişkin işbirliği yapmaya ve sera gazı yutaklarını korumaya teşvik edilmekte, ancak belirli bir
yükümlülük altına alınmamaktadırlar. Bu grupta 154 ülke bulunmaktadır. 4 ülke de (Andora, Vatikan, Irak ve
Somali) gözlemci statüsündedir.( Dışişleri Bakanlığı, 2017)
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Türkiye Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’ne 24 Mayıs 2004 tarihinde taraf olmuştur.
Ülkemiz, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) müzakereleri altında kendine özgü bir
konuma sahiptir. Bu kapsamda Türkiye, Ek I kapsamında olup da geçiş ekonomisi olmayan ve “özel şartları”
Taraflar Konferansı kararlarıyla kabul edilmiş olan tek ülkedir.
Tablo 1. Ek 1 ve Ek 2 Ülkeleri

EK-I Ülkeleri
Sanayileşmiş Ülkeler:
Almanya, ABD, AB, Avustralya,
Avusturya, Belçika, Danimarka,
Finlandiya, Fransa, İngiltere, Hollanda,
İrlanda, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya,
İzlanda, Japonya, Lüksemburg, Kanada,
Norveç, Portekiz, Yeni Zelanda,
Yunanistan. Lichtenstein, Monaco.
Pazar Ekonomisine Geçiş Sürecinde
Olan Ülkeler (PEGSÜ):
Beyaz Rusya, Bulgaristan, Estonya,
Letonya, Litvanya, Macaristan,
Polonya, Romanya, Rusya Federasyonu,
Ukrayna, Çek Cumhuriyeti, Slovenya,
Slovakya, Hırvatistan.

Ek-II Ülkeleri

Sanayileşmiş Ülkeler:
Almanya, ABD, AB, Avustralya,
Avusturya, Belçika, Danimarka,
Finlandiya, Fransa, İngiltere, Hollanda,
İrlanda, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya,
İzlanda, Japonya, Lüksemburg, Kanada,
Norveç, Portekiz, Yeni Zelanda,
Yunanistan.

3. KYOTO PROTOKOLÜ
Japonya’nın Kyoto kentinde 11 Aralık 1997 yılında yapılan 3. Taraflar Konferansında (COP 3), dünya çapında
sera gazlarının azaltılması için bağlayıcı hedefler içeren “Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve
Sözleşmesi’ne İlişkin Kyoto Protokolü” imzalanmıştır. Bu protokolde, Ek-I’de yer alan taraflar 2008-2012
yıllarını kapsayan taahhüt döneminde Ek-A’da sıralanan insan faaliyetlerinin neden olduğu CO2 eşdeğeri
sera gazlarının salımları toplamını, 1990 yılı seviyelerinin en az % 5 aşağısına indirmek için Ek-B’de kayıtlı
sayısallaştırılmış salım sınırlandırma ve azaltım taahhütlerine uygun olarak ve hesaplanarak tayin edilmiş
olan miktarları aşmamasını sağlayacakları ve bu tarafların, 2005 yılına kadar bu protokoldeki taahhütlerini
gerçekleştirme konusunda kanıtlanabilir bir ilerleme kaydetmiş olacakları belirtilmektedir. Kyoto Protokolü’ün
yürürlüğe girebilmesi için, 1990 yılı toplam CO2 salımlarının en az % 55’ine tekabül eden Ek-I’deki tarafların
protokolü onaylaması gerektiğinden, son olarak 18 Kasım 2004 tarihinde Rusya Federasyonu’nun da
onaylamasıyla Kyoto Protokolü 16 Şubat 2005 tarihinde fiilen yürürlüğe girmiştir. (Dışişleri Bakanlığı, 2017)
BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (United Nations Framework Convention on Climate Change
UNFCCC5) ne ek olan Kyoto Protokolü, 1997 yılında imzaya açılıp, 2005 yılında yürürlüğe girmiştir.
UNFCCC sera gazı emisyonlarını azaltmaya yönelik eylem stratejileri ve yükümlülükler düzenlerken, Kyoto
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Protokolü bazı mekanizmalar aracılığıyla sera gazlarını azaltmayı hedeflemektedir. İşte, sera gazının azaltılması
hedefi doğrultusunda, Kyoto Protokolü çerçevesinde gündeme gelen mekanizmalardan biri de “Emisyon
Ticareti” mekanizmasıdır. Diğer ikisi ise “Ortak Uygulama( JI)”, “Temiz Kalkınma Mekanizması (CDM)”dır.
Emisyon Ticareti piyasa bazlı bir mekanizma iken, diğerleri proje bazlı mekanizmalardır. Protokol emisyon
düşürülmesi konusunda piyasa bazlı üç mekanizma getirmektedir. Ortak uygulama ( Joint implementationJI), Temiz Kalkınma (Clean Development Mechanism-CDM) ve Emisyon Alım Satımı (Emission Trading)
olarak belirlenen bu mekanizmalar, endüstrileşmiş ülkelerin protokol ile belirlenen hedeflerine ulaşmaları
yolunda kullanacakları yöntemleri ifade etmektedir. (Çikot; 2009)
I. Ve II. Taahhüt döneminde herhangi bir sera gazı azaltım yükümlülüğü bulunmamaktadır.
Kyoto Protokolü Ek-A’da listelenen sera gazları; Karbondioksit-CO2, metan-CH4, diazot monoksit-N2O,
hidroflorokarbonlar-HFCs,perflorokarbonlar- PFCs, kükürt heksaflorid-SF6, Nitrojen Triflorit (NF3)
Türkiye’nin Kyoto Protokolü kapsamında herhangi bir sera gazı azaltım taahhüdü bulunmadığından Kyoto
Protokolü altındaki emisyon ticaretine konu olan esneklik mekanizmalarından faydalanamamaktadır. Türkiye,
her ne kadar Kyoto Protokolü’nün esneklik mekanizmalarından yararlanamıyorsa da; bu mekanizmalardan
bağımsız olarak işleyen, çevresel ve sosyal sorumluluk ilkesi çerçevesinde kurulmuş Gönüllü Karbon Piyasası’na
yönelik projeler 2005 yılından beri geliştirilmekte ve uygulanmaktadır.

3.1. Ortak Uygulama ( JI)
Kyoto Protokolü madde 6’da yer almaktadır. Bu mekanizma ile, Ek-I ülkeleri arasında gerekli şartların
sağlanması koşuluyla, insan kaynaklı sera gazı emisyonlarının azaltılmasını veya sera gazlarının yutaklar yoluyla
uzaklaştırılmasını amaçlayan projelerden elde edilen emisyon azaltım birimleri, diğer Taraf ülkeye verebilmekte
veya ondan alınabilmektedir (Yamanoğlu, 2006). Ortak uygulama, bulunduğu ülke dışında, başka ülkelerde (ev
sahibi ülke) sera gazı salımı miktarının azaltılmasının maliyetinin kendi ülkesindekinden daha düşük olduğu,
kendi ülkesinde sera gazı salımında veya salım azaltma sisteminin tamamında veya bir bölümünde salım miktarını
düşürmeye veya sınırlara yaklaştırmaya çalışan, salım azaltma projelerine yatırım yapan anlamına gelmektedir
(Zhang, 2000). Örneğin, Almanya’nın Ukrayna’daki bir projeye kaynak sağlaması Almanya’nın; Norveç’in bir AB
üyesi ülkede doğal enerji elde edilmesi konusunda desteklediği bir proje ise Norveç’in hedeflerini tutturmasında
göz önüne alınacaktır. Bu projeler ile katılımcı ülke her birimi 1 ton CO ’e denk gelen “Emisyon Azaltma
Birimi (Emission Reduction Unit-ERU)” kazanmaktadır. Kazanılan ERU daha sonra ülkenin Kyoto hedefine
ulaşmasında, yapılan indirim olarak hesaba katılacaktır. Ancak projeden elde edilecek ERU miktarı, sadece
projenin 2008 sonrasındaki etkisi göz önüne alınarak hesaplanmaktadır (Çikot, 2009)

3.2. Temiz Kalkınma Mekanizması (CDM)
Temiz kalkınma mekanizması, protokol çerçevesinde emisyon sınırlama veya azaltım yükümlülüğü bulunan Ek
B tarafı bir ülkenin bu hedefleri gerçekleştirmesinde sera gazı azaltım hedefi olmayan EK 1 dışı bir taraf ülke
ile işbirliği dahilinde projeler uygulamasını sağlar. Bu projeler sonucunda Ek B tarafı her biri bir ton CO2 ye
eşdeğer olan sera gazı emisyon azaltımı kadar sertifilandırılmış “emisyon azaltım kredileri” elde eder. Mali etkin
yöntemlerle gelişmekte olan ülkelerde sera gazı emisyonlarının azaltılmasını sağlayan bu projeler yoluyla, proje
sahibi ülkelere temiz teknolojinin transferi de sağlanmış olur. Hayata geçirilen Temiz Kalkınma Mekanizması
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projeleri ile elde edilen CER kredilerine denk emisyon miktarı, Ek B ülkeinin ilgili yükümlülükleri kapsamında
emisyon azaltımı olarak değerlendirilir.
Protokolün 12. maddesinde belirtildiği üzere, Ek–1 ülkesinin yükümlülüklerini yerine getirmek amacı ile
Ek–1 ülkesi olmayan ve protokole taraf ülkelerden birinde salım azaltıcı veya karbon emmen ağaçlandırma,
yeniden ağaçlandırma projelerini Onaylı Salım Azaltmaları (Certified Emission Reductions - CER) karşılığı
desteklemesidir (Taşdan, 2008: Hedef üzerinde uzlaşıldıktan sonra eğer projenin emisyonları hedeften daha
azsa sertifikalandırılmış emisyon indirimleri CER oluşmaktadır. Eğer hedefle eşit ya da hedefin üzerindeyse
sertifikalandırılmış emisyon indirimi gerçekleşmemektedir (Phillibert, 2000: 954). Temiz Kalkınma
Mekanizması (TKM) genel olarak, enerji etkinliğini ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını
geliştirmek için gelişmiş ülkelerden gelişmekte olanlara teknoloji transfer etmenin en etkin ve etkili yolu
olarak gösterilmektedir. CDM’lere gelişmekte olan ülkelerin katılımı, o ülkelerin iklim değişikliğini azaltmaya
“yaparak öğrenme” yaklaşımı ile katkıda bulunma çabalarıdır. Bunları yaparken sürdürülebilir kalkınma
önceliklerine de dikkat etmektedirler.(Ayman,G,2007) Temiz kalkınma mekanizmaları ve ortak uygulama
projeleri üç farklı şekilde olabilir; (1)atmosferden karbonu emen tek tip ağaç dikim sahaları (karbon derileri
olarak da isimlendirilmektedir) (2) yenilenebilir enerji projeleri ve (3) mevcut enerji üretiminin ve kullanımının
geliştirilmesi. Taraflar arasındaki (örneğin, devletler, özel şirketler, pazar aracıları)

3.3. Emisyon Ticareti Sistemi
Kyoto Protokolünde sayısal emisyon azaltım yükümlülüğü almış ülkeler, belirlenmiş olan emisyon azaltım
miktarlarının bir bölümünün ticaretini yapabilmektedir. Diğer bir ifadeyle taahhüt edilen emisyon miktarından
daha fazla azaltım yapan taraf ülke, emisyonundaki bu ilave azaltımı bir başka ülkeye satabilir. Tüm ticareti
yapılan izin sistemlerinde katılımcıların yükümlülükleri ve salımları ile ilgili limitleri vardır. Eğer salımları
limitlerin altında gerçekleşirse salım hakları satılabilmekte ve eğer salımları limitlerin üzerinde ise başka
yerlerden salım izni satın alınabilmektedir. Söz konusu ticaret sistemi tüm katılımcıları en düşük maliyetlerle
azaltma hedeflerine ulaşmak için rekabete zorlamaktadır.( Ayman,G,2007)
Türkiye 1992 yılında imzaya açılan BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS)’nin orijinal
metninde hem Ek-1 (tarihsel sorumluk), hem de Ek-2 (maddi sorumluluk) listesinde yer almıştır. Türkiye
1995 yılında gerçekleştirilen COP 1’den 2000 yılında gerçekleştirilen COP 6’ya kadar geçen sürede OECD
üyesi olmakla birlikte gelişmiş değil, gelişmekte olan bir ülke olması nedeniyle BMİDÇS’nin Ek’lerinden
çıkmak için girişimlerde bulunmuş ancak bunu başaramamıştır. 2000 yılında tutum değişikliği yapılarak Ek
II’den çıkmamız ve Ek I’de özel statüyle yer almamıza ilişkin önerimiz sunulmuştur. 29 Ekim-6 Kasım 2001
tarihlerinde Fas’ın Marakeş kentinde yapılan 7. Taraflar Konferansı’nda (COP 7) Türkiye’nin Ek II’den çıkarak
özel koşulları tanınmış Ek I ülkesi olarak BMİDÇS’ye taraf olma isteği kabul edilmiştir. 24 Mayıs 2004
tarihinde de Türkiye resmen sözleşmeye katılan 189. taraf olmuştur. Kyoto Protokolünün yürürlüğe girdiği
2005 yılından itibaren COP toplantıları kapsamında Kyoto Protokolü’nü kabul etmiş tarafların da toplantıları
düzenlenmeye başlamıştır. “Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine (BMİDÇS) yönelik
Kyoto Protokolüne Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı” 05 Şubat 2009 tarihinde Türkiye
Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda kabul edilmiştir. Söz konusu 5836 sayılı Kanun 17.02.2009 tarih ve
27144 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Türkiye’nin Kyoto Protokolüne taraf oluşunu bildiren “Katılım
Belgesi” ilgili Bakanlar Kurulu Kararının 13 Mayıs 2009 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmasını müteakip,

410

IV. ULUSAL ORMANCILIK KONGRESİ

7. OTURUM

28 Mayıs 2009 tarihinde söz konusu Protokol’ün depositeri BM Genel Sekreteri’ne tevdii edilmiştir. Türkiye,
Kyoto Protokolü’nün 25. maddesi uyarınca “Katılım Belgesi”nin tevdii tarihini izleyen doksanıncı gün olan 26
Ağustos 2009 tarihinde Protokole resmen taraf olmuştur.

4. DÜNYA’DA KARBON YÖNETİMİ
Ortak Yürütme ve Temiz Kalkınma Mekanizmaları, proje temelli mekanizmaları olup aralarındaki temel fark
projelerin hangi taraflar arasında yapıldığına dairdir. Temiz Kalkınma Mekanizması, Ek 1 dışı taraflarca erişilebilir
iken ortak yürütme ise Protokolün yükümlülükleri gereği emisyon azaltım hedeflerine tabii olan EK B tarafları için
geçerlidir.Bu mekanizmaların uygulama bulduğu ve ilgili emisyon azaltım projesine evsahipliği yapan ülke “ev sahibi
ülke” , bu projelere teknik ve finansal açıdan yatırımcı olan ülke ise “yatırımcı ülke” olarak tanımlanmaktadır. İlgili
devletlerin yetkisi ve sorumluluğu kapsamında olmak üzere her üç esneklik mekanizmasına kamu, özel sector, sivil
toplum kuruluşları ve diğer tüzel kişilikler katılım gösterebilir. (Bell ve Drexhage,2005)
Protokol’ün Ortak Yürütme ve Temiz kalkınma mekanizmalarından yararlanmak isteyen taraf ülkelerin,
protokol bünyesinde belirlenen ilgili şartları yerine getirmeleri gerekmektedir. Bu şartlar arasında, her iki
mekanizma için de gerekli olan ulusal onay mercinin bir diğer deyişle ulusal kayıt sisteminin kurulması yer
almaktadır (Karakaya, 2008). Proje başvurularında gerekli olan ulusal onay aşaması, bu mekanizmalara ait
proje döngü sürecinde proje tasarım aşamasından sonra gelmektedir. Temiz kalkınma mekanizması ve ortak
yürütme proje hazırlık sürecinde, projenin uygulanmasının ev sahibi ülke tarafından kabul edilmiş ve proje onay
mektubunun ilgili ulusal merci tarafından verilmiş olması gerekmektedir. Bu merciler, her iki mekanizma
için aşağıda açıklanmaktadır;
Ortak Yürütme (OY) kapsamında Atanmış Ulusal Odak Noktası; Ek-B altında emisyon azaltım hedefine
sahip Ek-I’de yer alan bir taraf ülke, ilgili hükümler gereğince alım ya da satım yapabilir. Ortak Yürütme
kılavuzlarının 20. paragrafı gereğince, bir Ortak yürütme projesine dahil olan taraf ın:a)Madde 6 paragraf 1(a)’ya
uygun olan projelerin onaylanması için atanmış Ulusal Odak Noktası (Designated Focal Point-DFP)’yi,b)Madde
6 projelerinin onaylanması için paydaş görüşlerinin dikkate alındığı, izleme ve doğrulamanın da dâhil edildiği
ulusal kılavuz ve usullerini, Sekretarya’ya bildirmesi gereklidir.( Ayman, G,2007))
Temiz Kalkınma Mekanizması (TKM) kapsamında Atanmış Ulusal Merci: 2005 yılında gerçekleştirilen Kyoto
Protokolü Taraflar Konferansında alınan karar gereğince, Temiz Kalkınma mekanizmasına katılan tarafların
Atanmış Ulusal Merci (Designated National Authority-DNA) atamaları gerekmektedir.(Çevre Yönetimi
Genel Müdürlüğü, 2011)
BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi tarafından bir Atanmış Ulusal Merciiye (Designated National
Authority) verilen başlıca sorumluluk, bir sera gazı azaltımı projesi faaliyetinin, ülkenin sürdürülebilir
kalkınma hedeflerine ulaşmasına katkıda bulunup bulunmadığına ve ülkenin projeye katılmayı kabul edip
etmediğine karar verilmesidir.( Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, 2011)
Özellikle de TKM (Temiz Kalkınma Mekanizması) açısından, karbon yatırımlarını ülkeye çekmekte etkili
kilit unsurlardan biri, ev sahibi ülkenin atanmış ulusal merciisi aracılığıyla projelerin değerlendirilmesi ve
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onaylanmasına yönelik hızlı ve şeffaf prosedürler uygulamasıdır. Ancak, uluslararası temiz kalkınma mekanizması
kuralları, ulusal atanmış merciilerin kurulması ve işlevleri için sadece genel anlamda bir yönlendirme sağlamakta
olup kurumsal yapılandırmaya ilişkin özel hususları ev sahibi ülkelerin takdirine bırakmaktadır.( Çevre
Yönetimi Genel Müdürlüğü, 2011)
Atanmış Ulusal Merciilerin İşlevleri; çeşitli kurumsal yapılara sahiptirler. Ancak, yapılanmaları nasıl olursa
olsun, küresel anlamda atanbış ulusal merciiler iki temel işlevi yerine getirecek şekilde gelişim göstermiştir.
Birinci işlevi, Kyoto Protokolüne göre temiz kalkınma mekanizması ev sahibi ülke onayı yetkisi altında yer
alan ve sürdürülebilir kalkınma kriterleri ile ulusal temiz kalkınma mekanizması kurallarının oluşturulmasını
kapsayan “düzenleyici” işlevdir. Daha açık ifade etmek gerekirse, ulusal atanmış merccinin bu rolü, proje
tekliflerinin gözden geçirilmesini ve Kyoto Protokolünün 12. Maddesi uyarınca, “gönüllü” olduğu ve ulusal
sürdürülebilir kalkınma kıstaslarını karşıladığı için projenin onaylandığına dair bir onay mektubu verilmesini
de içerir.(Ayman,G. 2007)
Atanmış ulusal merciilere verilen diğer ilgili işlevi ise, temiz kalkınma mekanizma projeleri için bir “tanıtım ve
pazarlama” kurumu olmasıdır. Bu işlev, gönüllü olarak ve tercih edildiğinde yerine getirilecek bir işlev olup
ulusal fırsatların araştırılması, bu fırsatların potansiyel yatırımcılara ve küresel karbon fonlarına pazarlanması ve
ulusal düzeyde temiz kalkınma mekanizmalarının projelerinin takibi ve kayıtlarının tutulması yoluyla yatırımcılara
kolaylık ve rehberlik sağlanmasını içerir. Onay sürecinde çıkar çatışmasından kaçınmak amacıyla, bu sorumluluk
bazen diğer bir kuruma verilmektedir. Ulusal atanmış merciiler tarafından yerine getirilecek işlevleri sıralarken,
daha açık anlaşılması açısından, ilgili kurumun yürütmemesi veya yetkisini aşmaması gereken işlevlerin de
vurgulanması önemlidir. Bu anlamda, temel olarak atanmış ulusal merciiye projelerin fiilen geliştirilmesinden,
temel metodolojilerin onaylanmasından sorumlu değildir ve aynı zamanda proje sponsorlarının herhangi bir
faaliyetinden dolayı sorumluluk altına girmemektedir (Aslam,2008)

4.1. Kurumsal Atanmış Ulusal Mercii Modelleri
Ev sahibi ülkeler tarafından bir dizi farklı kurumsal yapı benimsenmiştir ve bunun sonucu olarak bir atanmış
ulusal mercii için her ülkeye uygun tek bir model bulunmamaktadır. Atanmış ulusal merciilerin büyüklükleri
ve görev kapsamları taraflar arasında büyük ölçüde çeşitlilik göstermektedir ancak atanmış ulusal merciilerin
kurumsal yapıları, takribî aşağıdaki beş model kapsamında gelişmiştir (Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü,
2011):
Model 1: Mevcut bir kamu kurumu veya Bakanlık, ulusal mercii olarak atanır. Bu model, maliyet-etkin olduğunu
ispatlamıştır ve geliştirme için ayrılabilecek fonların sınırlı olduğu durumlarda uyulanan bir yapıdır. Dolayısıyla,
atanmış ulusal merciilerin çoğunluğunun halihazırda mevcut bir devlet birimi bünyesinde, genellikle çevre, enerji,
yatırım veya dış ticaret ve yatırım birimleri bünyesinde oluşturulması olağandır. Bir dizi ev sahibi ülke, çevreden
sorumlu ulusal kurumu veya bakanlığı bu kapsamda görevlendirmiştir.
Model 2: Bir Ulusal Komite atanmış ulusal mercii olarak görevlendirilir. Bu komite, Hükümet Bakanlarına/
üyelerine ilave olarak özel sektör, sivil toplum ve STK temsilcilerinden oluşabilir. Bu model, kurumlar arası
gerekliliklerin ve onayların alınması açısından özellikle faydalı olan hükümet ile işbirliği ve koordinasyonu
önemli ölçüde kolaylaştırmakta ve arttırmaktadır. Bazı ülkelerde, atanmış ulusal merciinin kendisi bir kamu
kurumu içerisinde münferit bir birimdir, ancak kurulmasının tek amacı başvurulara dair işlemleri yaparak bu
başvuruları tam değerlendirmeyi gerçekleştirecek bakanlıklar arası komiteye iletmektir. Bu komitelerde
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tipik olarak temsil edilen devlet kurumları içerisinde enerji, çevre, ulaştırma, tarım, maden ve kaynaklar,
meteoroloji, dış ticaret, maliye ve yatırım, hazine ve adalet bakanlıkları bulunmaktadır.
Model 3: Temiz kalkınma projelerinin onay süreci genellikle özel sektörden üçüncü bir tarafa yaptırılır. İlgili
taraf veya kurum projeleri değerlendirerek bir devlet kurumuna raporlamada bulunabilir ve ilgili devlet
kurumu da proje onay yazısını iletir. Bu model oldukça etkin bir model olabilmektedir ancak olgunlaşmış ve
oturmuş bir yönetişim sistemi ile desteklenmesini ve kamu sektörü ile özel sektör arasındaki güvenin yüksek
düzeyde olmasını gerekmektedir.
Model 4: Proje onayı için ilgili teknik uzmanlığa sahip personel ile donatılacak tamamen yeni ve bağımsız
bir birim kurulabilir. İlgili kamu kurumlarından gelen üyeler ve bir başkandan oluşmakta ve aynı zamanda
bünyesinde bir sekretarya, bir uzmanlar grubu, bir teknik ekip ile yerel yönetimler, özel sektör temsilcileri
ve STK’ları kapsayan bir paydaş forumunu barındırmaktadır. Bu model, konuya odaklanmış ve etkili
bir modeldir ancak, açıkça görüldüğü üzere, bu modeli finanse etmek üzere önemli miktarda ilave fon
sağlanmasını gerektirmektedir.
Model 5: Son olarak, bazı ülkelerde atanmış ulusal mercii yapısı yukarıda belirtilen temel modellerin
kombinasyonları kullanılarak da oluşturulmuştur.

4.2. Atanmiş Ulusal Mercii Finansmanı
Atanmış ulusal merciilerin faaliyetleri ve idaresine ilişkin bütçe taleplerinin karşılanmasına ilişkin olarak
ülkeler çeşitli modeller kullanmaktadır. (Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, 2011) Bu modeller arasında
aşağıdakiler yer alır:
1. Kendi bütçesinden veya donör yardımlı finansman kullanılması
2. Atanmış ulusal mercii onayına sunulan her bir proje başvurusu için bir sabit ücret veya harç uygulanması
3. Onaylanan her bir proje ile ortaya çıkarılan karbon kredilerinin belirli bir yüzdesi oranında“karbon
kredi vergisi” uygulanması
Yukarıdaki modellerden anlaşılacağı üzere, atanmış ulusal mercii hem kurumsal yapılanması açısından hem
de finansal destek modelleri açısından büyük bir çeşitlilik söz konusudur ve bu konudaki karar, ulusal şartlarda
ve seçilen politikalara bağlı olarak şekillenmektedir.

5. TÜRKIYE’DE KARBON YÖNETIMI
Türkiye’nin iklim değişikliği kapsamındaki ulusal vizyonu iklim değişikliği politikalarını kalkınma politikalarıyla
entegre etmiş; enerji verimliliğini yaygınlaştırmış; temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını
arttırmış; iklim değişikliğiyle mücadeleye özel şartları çerçevesinde aktif katılım sağlayan ve yüksek yaşam
kalitesiyle refahı tüm vatandaşlarına düşük karbon yoğunluğu ile sunabilen bir ülke olmaktır.
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Türkiyenin iklim değişikliği ile ilgili verdiği taahütlere uyumlu bir eylem planı(İDEP) bulunmaktadır. İDEP’in
genel amacı, sera gazı emisyonlarını sınırlandırmaya yönelik ulusal koşullara uygun eylemler belirleyerek iklim
değişikliği ile mücadele edilmesi, iklim değişikliğinin etkilerinin yönetilerek dayanıklılığın artırılması ve böylece
Türkiye’de iklim değişikliği ile mücadele ve uyumun teşvik edilmesidir. Plan 2011-2023 yıllarını kapsamaktadır.
Kyoto Protokolü’nün listesinde yer alan sektörler ile BMİDÇS’nin İklim Değişikliği Ulusal Bildirim raporlama
formatında yer alan sektörler esas alınarak oluşturulan İDEP’te Enerji, Binalar, Ulaştırma, Sanayi, Atık, Tarım,
Arazi Kullanımı ve Ormancılık, Sektörler Arası Ortak Konular ve Uyum başlıkları altında hedef ve eylemler
bulunmaktadır. (İklim Değişikliği Eylem Planı Değerlendirme Raporu, 2013)
Dünyadaki atanmış ulusal mercii modellerinden mevcut kamu kurumu veya bakanlığın atandığı sistem ülkemize
uygulanmıştır. İklim değişikliği Ulusal Odak Noktası; Çevre ve Şehircilik Bakanlığıdır. İlgili bakanlık iklim
değişikliği ile ilgili tüm konular için ulusal koordinasyon görevini yürütmektedir. Bununla birlikte, Türkiye
BMİDÇS’ye taraf olmadan önce kurumsal yapılanmaya gidilmiş ve 2001/2sayılı Başbakanlık Genelgesi’yle
İklim Değişikliği Koordinasyon Kurulu (İDKK) oluşturulmuştur. İDKK, 2013 yılında yeniden yapılandırılarak
İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu (İDHYKK) adını almıştır. İDHYKK üyeleri aşağıda
yer almaktadır(Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,2016).
1. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Koordinatör), 2. Avrupa Birliği Bakanlığı, 3. Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı, 4. Dışişleri Bakanlığı, 5. Ekonomi Bakanlığı,6. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 7. Gıda, Tarım
ve Hayvancılık Bakanlığı, 8. İçişleri Bakanlığı,9. Kalkınma Bakanlığı,10. Maliye Bakanlığı, 11. Milli Eğitim
Bakanlığı, 12. Orman ve Su İşleri Bakanlığı,13. Sağlık Bakanlığı,14. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığı, 15. Hazine Müsteşarlığı, 16. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 17. Türk Sanayici ve
İşadamları Derneği (TÜSİAD), 18. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), 19. Afet ve Acil
Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 20. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
İDHYKK’nın idari teşkılatlanmadaki yeri tartışmaya açıktır. Türk idari teşkilatında kuruluşlar bakanlıklarla
bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluş olarak yer almaktadırlar. Mevzuatta “ilgili” ve “bağlı” kuruluş tanımlanmışken,
“ilişkili kuruluş” tanımı bulunmamaktadır.. 27/09/1984 tarihli ve 3046 sayılı kanunun 10 uncu maddesinde
“bağlı kuruluş”1, “bakanlığın hizmet ve görev alanına giren ana hizmetleri yürütmek üzere, bakanlığa bağlı
olarak özel kanunla kurulan, genel bütçe içinde ayrı bütçeli veya katma bütçeli veya özel bütçeli kuruluşlar”;
11 inci maddesinde “ilgili kuruluş2” ise; “özel kanun veya statü ile kurulan, iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu
iktisadi kuruluşları ile bunların müessese ortaklık ve iştirakleri veya özel hukuki, mali ve idari statüye tâbi, hizmet
bakımından yerinden yönetim kuruluşları” biçiminde tanımlanmıştır. Mevzuatta tanımlanmayan bağımsız idari
otoriteler 3 bağlı ve ilişkili kuruluş gibi kanunla tanımlanmamış olup litaratürde “siyasal organlardan bağımsız,
temel hak ve özgürlüklerle ekonomik etkinliklerin duyarlı olduğu konularda ve alanlarda düzenleme, denetleme
ve yönlendirme (regülasyon) görevi yapan, karar organları özel güvencelere sahip, mali özerkliği haiz, özerk
bütçeli kamu tüzel kişileri” biçiminde tanımlanmaktadır. (Ağar, 2013)Sözkonusu yapaılanmadaki kuruluşlar
bağımsız niteliklerine koşut bir biçimde, genel olarak, bir bakanlıkla “ilişkilendirilmiştir. İDHYKK’nın kuruluş
ve işleyişi incelendiğinde sözkonusu yapılanmanın sayılan hiç bir kuruluş yapısına dahil olmadığı görülmektedir.

1. Adli Tıp Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü, DSİ, OGM vb…
2. ÖSYM, SPK, Türk Standartları Ensititüsü Başkanlığı
3. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Şeker Kurumu, Rekabet Kurulu, Radyo Televizyon Üst Kurulu…
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6. SONUÇ VE ÖNERILER
İdari teşkilat oluşturulurken idarenin yetki tanımı yapılmış olup görev veren hükümler yer almadıığı için net
işleyiş oturtulmamıştır. İDHYKK hakkında hukuki düzenlemeler tamamlanmadığı için Devletin Denetim ve
yaptırım yetkisi ortaya konulmamıştır. Ulusal hava emisyonları ile sera gazı emisyonları envanterinin ülkemize
ait bilgileri içerecek şekilde iyileştirilebilmesi, sektörel olarak emisyon oluşumuna katkısı bulunan faaliyet
alanlarına bağlı detaylı bilgi toplanabilmesi, ulusal emisyon faktörlerinin geliştirilebilmesi iklim değişikliğinin
zararlı etkilerinin önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması iklim değişikliğinin zararlı etkilerinin önlenmesi
için gerekli tedbirlerin alınması bu konuda ülkemizin şartları da dikkate alınarak uygun iç ve dış politikaların
belirlenmesi emisyon azaltımına esas stratejilerin ortaya konulması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlar arasında
koordinasyon ve işbirliğinin sağlanması amacıyla genelge ile kurulan İDHYKKnın sözkonusu açaçları
gereçkleştirme konusunda görev dağılımının yapılmamamış olması önemli bir eksikliktir. Kurulda yer alan
Bakanlık ve kuruluşlara yetki ve görev dağılımı tam olarak yapılmadığı için sonuca ulaşmak bu anlamda güç
olacaktır. Bu nedenle kurulun yapısı Türk İdare Hukukuna göre revize edilmeli İDEP’ de yazılan örneğin
ormancıık için Arazi Kullanımı ve Ormancılık Sektöründe Sera Gazı Azaltımı”, “Su Kaynakları Yönetimi”,
“Ekosistem Hizmetleri, Biyolojik Çeşitlilik ve Ormancılık” ve “İklim Değişikliği Projeksiyonları ve Sistematik
Gözlem görev ve yetkileri net bir şekilde tanımlanmalıdır. Özel kanunla kurulan görev tanımlarının net yapıldığı
bütçesi olan bir kurum olması yönetimin işleyişi açısından sonuç odaklı olacaktır.
Türkiye emisyon azaltım zorunluluğu altında olmamakla birlikte uluslararası ticaret yapan şirketler karbon
emisyonu açıklamak zorunda kalan ülkelerle işbirliği içindeler ise bu zorunluğa uymak zorunda kalabilirler.
Bu nedenle gönüllü karbon piyasaları oluşması ve alınıp satılabilen bir eşya olan karbonun değerlendirilmesi
aşamasında kurula SPK nın da dahil edilmesi yerinde olacaktır.
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ÖZET
Atmosferdeki çeşitli gaz seviyelerinin beklenmedik ölçüde artması ile meydana gelen sıcaklık artışı küresel
iklim değişikliği konusunu gündeme getirmiş ve günümüzün en önemli sorunlarından bir haline gelmiştir.
Yeryüzündeki sıcaklık artışına neden olan gazlar içerisinde en önemlisi CO2 olup, küresel iklim değişikliği
üzerine yapılan karbon havuzları içerisindeki karbon miktarını belirlemeye yönelik olmuştur. Ormanlar, daha
fazla CO2 tüketmeleri ve bağladıkları karbonu uzun süre tutmaları nedeniyle, karasal ekosistemler içerisinde
oldukça önemli bir yere sahiptir. Ormanlarda depolanan karbon miktarını belirlenmesinde iki farklı yöntem
kullanılmaktadır. Her iki yöntemde de yersel ölçümler ile değişik meşcere parametrelerinin belirlenmesi
gerekmektedir. Ancak bu çalışmalar zaman alıcı ve masraflı olduğu için yeni yöntemler araştırılmaya başlanmıştır.
Bu bağlamda uzaktan algılama yöntemleri ile elde edilen veriler kullanılarak meşcerelerin karbon depolama
miktarlarının belirlenmesi gündeme gelmiştir.
Bu çalışmada 2015 yılında araştırma alanından alınan 859 adet örnek alandan elde edilen yersel veriler ile
alana ait 3 bant sayısal hava fotoğrafına ait yansıma değerlerinden yararlanılmıştır. Meşcerelerin bulunduğu
konum ve arazi yapısının da yansıma değerleri üzerinde etkili olması nedeniyle sayısal arazi modelinden elde
edilen eğim ve bakı değerleri de bağımsız değişken olarak kullanılmıştır. Gerçekleştirilen istatistiksel analizler
sonucunda meşcerelerin karbon depolama miktarlarını tahmin eden modeller her üç bant içinde ayrı ayrı elde
edilmiştir. Yapılan araştırma ve kontroller sonucunda meşcerelerin karbon depolama miktarlarının uzaktan
algılama yöntemi kullanılarak sayısal hava fotoğrafları üzerinden belirlenebileceği sonucuna varılmıştır.

Anahtar Sözcükler: Uzaktan algılama, karbon depolama, sayısal hava fotoğrafı, regresyon analizi
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1. GİRİŞ
Yirminci yüzyılın son çeyreğinde sanayileşme ve aşırı nüfus artışı, çevreyi, özellikle insan ve hayvan yaşam
alanlarını olumsuz etkilemiştir. Doğal kaynakların tahribi canlıların yaşam alanlarını hızla daraltırken,
ekosistemlerin ve bu bağlamda orman ekosistemlerinin çevre ve topluma sağlamış olduğu faydalar daha
fazla önem kazanmıştır. Ormanlar odun üretimi, rekreasyon, av ve yaban hayatı barınağı, su üretimi, erozyon
kontrolü gibi birçok işlevleriyle birlikte karbon emisyonunu indirgeyerek sera gazların etkisi ve dolayısıyla
küresel iklim değişiminin olumsuz etkilerinin azalmasında da önemli rol üstlenmektedir (Görücü ve Eker,
2009). Bugün için bilim çevrelerinde küresel ısınmada başrolün atmosferdeki karbondioksit oranının artmasına
bağlanmaktadır. Her ne kadar atmosferdeki karbondioksit, yeşil bitkilerin fotosentez olayında, litosfer yüzeyinde
suda çözünmesiyle, atmosferden çekilmekte ise de, bu mekanizmaların kapasitesinin üzerinde karbondioksit
salınımı, gezegen üzerinde sera etkisi yaratmaktadır.
Atmosferdeki sera gazlarının yoğunluğunu azaltmak ve küresel ısınmanın önüne geçebilmek için bilim adamları
tarafından önemli çalışmalar yapılmış ve yapılmaya da devam edilmektedir. Gerek çevre dostu alternatif enerji
kaynakları üzerinde yapılan çalışmalar, gerekse sera gazı emisyonları ve bu emisyonların kirlilik tehditlerinin
azaltılmasına yönelik araştırmalar bu çalışmaların esasını oluşturmaktadır. Özellikle atmosferde biriken CO2’nin
farklı karbon bileşikleri halinde atmosfere yayılmadan tutulması ve yayılmış olan karbonun karasal sistemlerde,
okyanuslarda ve jeolojik formasyonlarda depolanması üzerine olan araştırmalar tüm dünyada karbon tutulması
(carbon sequestration) olarak isimlendirilmektedir (Başaran, 2004). Özetle Dünyada karbonun hareket ettiği
başlıca 3 depo bulunur. Bunlar;
1. Atmosfer,
2. Karasal ekosistemler,
3. Okyanussal ekosistemlerdir.
Karbonun canlı biyokütle, çürüyen organik madde ve toprak içinde tutulduğu karasal ekolojik sistemler, küresel
karbon döngüsünde önemli rol oynar. Karbon doğal olarak bu sistemler ile atmosfer arasında fotosentez,
solunum, ayrışma ve yanma olayları vasıtasıyla yer değiştirir. İnsan faaliyetleri ise, bu havuzlardaki karbon
stoklarının değişmesine sebep olur. Yeryüzünde tüm bitkiler tarafından tutulan karbonun %75’i ormanların
yeşil bünyesinde depolanmaktadır. Örneğin, iyi gelişmiş 100 yaşındaki bir kayın ağacı fotosentez aracılığıyla 40
3
3
milyon m havayı yapraklarıyla emerek, bu hava içerisindeki 1200 m karbondioksiti, biyokimyasal dönüşümle 6
ton karbon olarak bağlayabilmektedir. Bir ormanın, bir hektarda yıllık mutlak kuru biyolojik kütle üretimi için 13–
30 ton karbondioksit bağladığı ifade edilmektedir (Anonim, 2005). Yukarda ki örnekler orman ekosistemlerinin
küresel ısınmaya en çok neden olan CO gazını tutarak çevreye ve topluma sağladığı ekolojik faydanın ne denli
2
önemli olduğunun göstergeleridir. Ormanların hem en büyük karasal karbon deposu olarak hem de kömür ve
petrolden sonra üçüncü en büyük karbon emisyon kaynağı olarak iklim değişikliği ile mücadelede çok değerli
ve kritik bir rol oynadığı hususu uluslararası düzeyde giderek daha fazla kabul görmektedir. Ağaçlar yerküre
üzerindeki en güçlü karbon yoğunlaştırıcı oldukları düşünülmektedir ve gelişmekte olan ülkelerde (çoğunlukla
tropik bölgelerde) ormansızlaşma ve orman bozunumundan kaynaklanan emisyonların yıllık toplam küresel sera
gazı emisyonlarının yaklaşık yüzde 20’sini oluşturduğu tahmin edilmektedir –bu aynı zamanda ormansızlaşma
sürecinin kontrol altına alınabilmesi veya önlenmesi halinde önlenebilecek emisyon miktarı olarak görülebilir.
Bununla birlikte, ironik olarak, bu büyük emisyon havuzu UNCFFF (United Nations Framework Convention
on Climate Change) kapsamında atılan herhangi bir önemli politika adımı için bugüne kadar hedeflenmemiştir
(Bülbül, 2012).
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Yeryüzündeki orman ekosistemleri atmosferden her yıl 100 gigaton CO2 almalarına karşın bunun yarısını
geri vermektedir. Yeryüzündeki ikinci karbon havuzu olan okyanuslar ise, aldıkları 104 gigaton CO2’ in 100
gigatonunu geri vermektedir. Ormanların bu yönden olan üstünlükleri de bu ekosistemlerin bu konuda tek çare
olduğunu ortaya koymaktadır (İnce, 2011).
Orman ekosistemlerinde Canlı Biyokütle, Ölü Organik Madde ve Topraklar ana havuzları; Toprak Üstü,
Toprak Altı, Ölü Odun, Döküntü ve Toprak Organik Maddesi ise alt kategori havuzları olarak verilmektedir
(IPCC 2004).
Orman ekosistemi küresel karbon döngüsünde önemli bir rol oynamaktadır. Tüm toprak üstü karasal organik
karbonun %80’ini ve tüm toprak altı karasal organik karbonun %40’ını depolar (IPCC, 2001).
Orman ekosistemindeki canlı biyokütleye ait karbon stok miktarının belirlenmesinde 3 farklı yöntem
kullanılmaktadır. Bunlar;
1. Allometrik Karbon Modelleri
2. Allometrik Biyokütle Modelleri
3. BEF katsayıları ve dönüşüm faktörü
Günümüzde ormanların karbon depolama kapasitesinin belirlenmesi giderek daha fazla önem kazanmıştır.
Bu ve bunun gibi ormancılık faaliyetlerinin daha pratik ve ucuz maliyetli yapabilmek için uzaktan algılama
yöntemlerinin kullanımı çok büyük faydalar sağlamaktadır. Bu çalışmada topraküstü biyokütlelerin en önemli
bileşenini oluşturan canlı ağaç biyokütlesinde, depolanan karbon miktarının uzaktan algılama yöntemleri ile
belirlenmesi amaçlanmıştır.

2. MATERYAL VE YÖNTEM
2.1. Araştırma Alanı
Çalışmada, 2015 yılında plan yenilemesi yapılan Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü Torul Orman İşletme
Müdürlüğü Alacadağ Orman İşletme Şefliği araştırma alanı olarak seçilmiştir. Araştırma alanını kapsayan
1/25000 ölçekli topoğrafik haritalar (Trabzon G-42a3, G-42a4, G-42d1, G-42d2) ve Orman Amenajman
Planı taslak meşcere haritası ile 2015 yılında gerçekleştirilen arazi çalışması ile elde edilen envanter verileri ve
Orman Genel Müdürlüğü Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığından temin edilen 3 bantlı (RGB) renkli sayısal
hava fotoğrafları çalışmanın çeşitli aşamalarında kullanılan temel altlıklardır.

2.2. Arazi Çalışmaları
Bu çalışmada, orman amenajman plan yenileme çalışması kapsamında 2015 yılında gerçekleştirilen envanter
çalışmasından elde edilen veriler kullanılmıştır. Söz konusu envanter çalışmasında sayısal ortamda, 300x300
metre aralık mesafe ile örnek alanların yerleri belirlenmiştir. Açıklık ve tarım alanları işaret eden noktalar
çıkarıldıktan sonra toplam 859 adet örnek alan ölçülmüştür (Şekil 1).
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Şekil 1. Örnekleme Alanlarının Araştırma
Alanına Dağılımı

Meşcere yapısına göre belirlenen
büyüklükteki (400, 600, 800 m2 ) örnek
alanlarda, örnek alan sınırları içerisinde
kalan tüm ağaçların türleri belirlenmiş ve
göğüs yüksekliğindeki çapları, örnekleme
alanı büyüklüğüne göre belirlenen sayıda
ağaçta yaş, boy ve üst boy ölçümleri
yapılmıştır.

2.3. Meşcerelerin Karbon Depolama Miktarlarının Hesaplanması
Çalışmanın amacını oluşturan karbon depolama miktarları değişik yöntemlerle hesaplanmakla birlikte, bu
çalışmada örnekleme alanlarında depolanan karbon miktarının belirlenmesinde belirlenmesinde ağaç türlerine
göre geliştirilen karbon modelleri kullanılmıştır. Çalışmada;
Ladin türü için C = 0,33xd2.43 		
Kayın türü için C = 0,025672xd2.775
Göknar türü için C= 0,0109xd2.092
Sarıçam türü için C = 0,413xd2-28,36

(Mısır ve diğ.,2011)
(Mısır ve diğ, 2013)
(Mısır ve diğ., 2012)
(Yavuz ve diğ., 2010)

modelleri kullanılarak tek tek her örnek alandaki ağaçların depoladığı karbon miktarları hesaplanarak toplanmış
ve gerekli dönüşümler yapılarak meşcerelerin hektardaki karbon miktarları elde edilmiştir.

2.4. Eğim ve Bakı Haritalarının Oluşturulması
Yeryüzünde yer alan objeler güneşten gelen elektromanyetik enerjiyi, depolama, yansıtma ve bünyelerinden
geçirme olmak üzere üç farklı şekilde kullanmaktadır. Uzaktan algılamanın konusu ise cisimlerin yansıttıkları
enerjidir. Bu yansıyan enerji miktarı, cismin yapısına, yüzeyinin büyüklüğüne, arazi üzerinde bulunduğu yere,
vb. faktörlere göre değişiklik göstermektedir.
Ağaçlarda bu yansıma miktarını türüne, yaşına, yetişme ortamı verim gücüne, yükseltiye, bakıya göre farklılık
göstermektedir. Bu çalışmada bu değişimi yansıta bilmek amacıyla örnekleme alanlarının ortalama eğim ve
bakı değerleri hesaplanmıştır. Bu amaçla öncelikle çalışma alanına ait sayısal topoğrafik haritalardan elde
edilen eşyükselti eğrileri yardımıyla sayısal arazi modeli üretilmiştir. Oluşturulan sayısal arazi modeli üzerinden
hesaplanan eğim (%) ve bakı (°) değerleri yardımıyla araştırma alanı eğim ve bakı haritaları oluşturulmuştur.
Eğim ve bakı haritaları yardımıyla araştırma alanında yer alan tüm örnek alanların ortalama eğim ve bakıları
ağırlıklı ortalama olarak hesaplanmıştır (Şekil 2).
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Şekil 2. Örnekleme Alanı Ortalama Eğim Hesabı (%)(a) ve Ortalama Bakı Hesabı (°)(b)
a

b

2.5. Hava Fotoğrafı Yansıma Değerlerinin Elde Edilmesi

Orman Genel Müdürlüğü Orman İdaresi ve Planlama Daire Başkanlığından elde edilen sayısal hava fotoğrafları
gerekli düzeltme işlemleri yapılarak orto-foto haline dönüştürüldükten sonra ERDAS Imagine 10.0 yazılımı ile
hafa fotoğrafları öncelikle bantlarına ayrılmıştır. Bu işlemden sonra “Raster to Polygon” dönüşümü kullanılarak
her bant için ayrı ayrı yansıma değerlerini içeren alan özellikte katmanlar elde edilmiştir. Elde edilen bu
katmanlar örnekleme alanları ile birleştirilerek her bant değeri için ayrı ayrı olmak üzere tüm örnekleme
alanlarının yansıma değerleri elde edilmiştir (Şekil 3).
Şekil 3. 106 nolu Örnekleme Alanına Ait Hava Fotoğrafı Parlaklık Değerleri

Çalışmada kullanılan hava fotoğraflarının konumsal çözünürlükleri 45x45 cm.dir. Buna göre çalışma alanında
alınan en küçük örnek alan büyüklüğü olan 400 m² içerinde yaklaşık olarak 1975 adet piksel yer almaktadır.
Bu nedenle Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Komşuluk analizleri yardımıyla piksel sayısı azaltılmaya çalışılmıştır.
Komşuluk analizleri içerisinde “Majority (en çok görülen=örnekleme alanı sınırları içerisinde yer alan
pikseller en sık rastlanan yansıma değeri)” ile “Mean (ortalama=örnekleme alanı için ağırlıklı ortalama olarak
hesaplanan ortalama yansıma değeri)” seçenekleri kullanılmıştır. “Majority” seçeneğiyle elde edilen veriler
arasında tutarsızlıklar gözlenmesi nedeniyle analizlerde ağırlıklı ortalamalar kullanılmıştır.
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2.6. Uzaktan Algılama Verileriyle Karbon Depolama Miktarının İlişkilendirilmesi
Uzaktan algılama verileri, meşcere yapısı ve meşcereyi oluşturan türlerin kompozisyonu hakkında ayrıntılı
bilgiler verebilmektedir. Farklı meşcere yapıları, çeşitli dalga boylarında farklı spektral yansıma değerlerine
sahiptir. Ayrıca meşcerelerin üzerindeki bulundukları topoğrafik yapı da yansıma değerlerini etkilemektedir.
Dolayısıyla meşcere parametreleri ve uzaktan algılama verileri arasındaki ilişki de farklılık göstermektedir.
Bu çalışmada karbon depolama miktarı bağımlı değişken; hava fotoğrafları bantlarına ilişkin parlaklık değerleri,
eğim ve bakı verileri de bağımsız değişken olarak kullanılarak, meşcerelerin karbon depolama miktarları ile
uzaktan algılama verileri arasındaki ilişki incelenmiştir.

3.BULGULAR
Araştırma alanı içerisinde alınan örnekleme alanlarına ilişkin kimi özelliklere ait istatistiki değerler Tablo 1’de
verilmiştir.
Tablo 1. İstatistiki Değerler
Tablosu

Karbon Depolama (ton/ha)
Eğim (%)
Bakı (°)
Bant1
Bant2
Bant3

Minimum
1,450
0
1
27
8
7

Maximum
461,185
127
343
167
170
162

Ortalama
165,216
63
201
111
85
83

Meşcerelerin karbon depolama miktarları ile hava fotoğrafı bantlarına ait parlaklık değerleri arasındaki
arasında ilişkiler her bant için ayrı ayrı elde edilmeye çalışılmıştır. Yukarıda da açıklandığı gibi karbon depolama
miktarının bağımlı değişken olarak yer aldığı modellerde bantlara ilişkin parlaklık ile örnekleme alanı ortalama
eğim ve bakı değerleri bağımsız değişken olarak kullanılmıştır. Elde edilen modeller hava fotoğrafları bantlarına
göre ayrı ayrı olmak üzere Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2. Karbon Modelleri

7. OTURUM

Bant

Model

1

C = 325,461 - 2,187(Band1)
C = 592,070 - 2,407(Band1) – 1,094(Eğim)

2

C = 928,835 - 10,264(Band2) + 0,033(Band2)²
C = 684,482 - 0,074(Bakı) - 0,171(Eğim) - 4,057(Band2)

3

C = 657,51 - 3,027(Band3) - 0,008(Band3)²
C = 714,306 - 4,207(Band3) - 0,003(Band3)²
C = 736,221 + 0,055(Bakı) - 4,567(Band3) - 0,362(Eğim)
IV. ULUSAL ORMANCILIK KONGRESİ

R²
0,456
0,503
0,688
0,676
0,420
0,548
0,649
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4. SONUÇ VE ÖNERİLER
Türkiye karmaşık iklim yapısı içinde, özellikle küresel ısınmaya bağlı olarak, görülebilecek bir iklim
değişikliğinden en fazla etkilenecek ülkelerden birisidir. Doğal olarak üç tarafından denizlerle çevrili olması,
arızalı bir topografyaya sahip olması ve torografik özellikleri nedeniyle, Türkiye’nin farklı bölgeleri iklim
değişikliğinden farklı biçimde ve değişik boyutlarda etkilenecektir (Öztürk, 2002). Bu nedenlerle ormanlarımızın
karbon depolama kapasitelerinin belirlenmesi, zaman içinde karbon depolama kapasitesindeki değişimlerinin
nasıl olduğu, planlama ünitelerine göre karbon depolama kapasitesinin nasıl değiştiği, yapılan müdahalelerin
karbon depolama kapasitesini nasıl etkilediğini en hızlı ve pratik şekilde belirlemek büyük önem taşımaktadır.
Bu çalışmada meşcerelerin karbon depolama miktarlarının kolay ve hızlı bir şekilde envanter örneklerinden
faydalanarak tüm çalışma alanı için belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, 45 cm yersel çözünürlüğe
sahip renkli sayısal hava fotoğraflarının bant değerleri ve meşcerelerin karbon depolama miktarlarına ilişkin
yersel ölçüm verileri kullanılmıştır. Bu veriler ile IBM SPPS Statistics programı kullanılarak birçok analiz
gerçekleştirilmiştir. Yapılan analizler ve incelemeler sonucu meşcerelerin karbon depolama miktarlarını veren
en uygun model elde edilmiştir.
Ormanların karbon depolama kapasitesinin belirlenmesi, küresel iklim değişikliğinin etkileyen en önemli
faktörlerden biri olması sebebiyle günden güne daha fazla önem kazanmaktadır. Ormanlarımızın karbon
depolama kapasitesi hakkında hızlı bir şekilde daha çok bilgi sahibi olmamız için bu ve buna benzer çalışmaların
farklı uydu görüntüleri de kullanılarak yapılması büyük önem taşımaktadır.

TEŞEKKÜR
Bu çalışmada kullanılan yersel ölçüm verileri, yörede gerçekleştirilen amenajman planı yapım çalışması
kapsamında elde edilmiştir. Arazi çalışmasını gerçekleştiren ve verileri kullanmamıza izin veren ve bizimle
paylaşan BU-SE Ormancılık Müh. Ve Dan. Hiz. İnş. Tur.Tic.Ltd. Şti.’ne teşekkür ederiz.
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I. Sunum Sahibi: Seçil YILDIRIM
Sunum Konusu: “Türkiye Ormanlarının Karbon Depolaması”
Bu konu kapsamında; karbon depolama hesaplarında kullanılan iki yaklaşımdan (AFOLU ve FRA 2010)
bahsedilmiştir. Ulusal Ormancılık Envanter verileri yardımıyla ve belirtilen iki farklı hesaplama yöntemiyle,
ülkemiz karbon depolama miktarları hesaplandığı aktarılmıştır. İfade edilen iki katsayıya göre; toprak, ölü örtü,
ölü odun toprak altı vb. gibi materyaller bakımından ve genel toplamda karbon miktarlarının hesaplanması ile
elde edilen sonuçlar karşılaştırılmıştır.
Soru Yönelten Katılımcı: Said DAĞDAŞ
Soru: Türkiye orman varlığı, FAO verilerine göre alan olarak oldukça düşük verilmektedir. Çalışmanızda
Türkiye için uluslararası ölçekte; karbon depolama hesabı yapılırken hangi orman varlığı alanı dikkate alınıyor?
Bu hususu değerlendirebilir misiniz?
Yanıt: Kendi çalışmamızda Ulusal Orman Envanteri (2015) verileri kullanılmıştır. Toplamda 22,3 milyon ha
orman alanı mevcuttur. FAO’da verilen alan bilgisinde bozuk alanlar dahil edilmemiştir. Toplamda 9.638.787
ha bozuk alan mevcut ve bu da neredeyse yarısını karşılamaktadır.

II. Sunum Sahibi: Doğanay TOLUNAY
Sunum Konusu: “İklim Değişikliği İle Mücadele Kapsamında Ormancılıkta
Yeni Kavramlar ve Türkiye: Ormansızlaşma, Ormanların Bozulması,
Ormanlaştırma ve Yeniden Ormanlaştırma”
Konu kapsamında; İklim değişikliği ve sera gazı oluşumunun, çevre ormanlar üzerinde meydana getirdiği
değişimler ve/veya etkiler vurgulanmıştır. Ormansızlaşmayla ilgili kavramların uluslararası platformlardaki
kabul edilmiş tanımları aktarılmıştır. OGM tarafından kullanılan kavramlar ve bunlara yönelik OGM istatistik
alan verileri uluslararası tanımlar açısından OGM verileri karşılaştırılarak irdelenmiştir.
Soru Yönelten Katılımcı: Aynur AYDIN
Soru: Türk Mevzuatındaki “bilim ve fen bakımından orman niteliğini kaybetme” kavramı ile FAO ve
UNFCC’nin “ormansızlaştırma” kavramında süre olarak fark bulunmaktadır. İçerik olarak fark var mıdır?
Sizce burada bir süre olmalı mı? Olursa kaç yıl olmalıdır?
Yanıt: Orman alanlarının “bilim ve fen bakımından orman niteliğini kaybetmesi” oldukça zordur. Bu tür
alanlar “Orman niteliği kaybettirilmiş” alanlardır. Bu şekilde orman niteliğini kaybettirilmiş alanlar için süre
konulmamalıdır. Bir suç işleyerek orman işgal edildiyse kamu malını sahiplenme sayılmalı ve süre aşımı
konulmamalıdır.
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III. Sunum Sahibi: Nimet VELİOĞLU
Sunum Konusu: “Türkiye Ormancılığında Karbon Yönetiminin Hukuki
Esasları”
Sunumda; Karbon Yönetimi için “karbon tanımı” uluslararası ilgili sözleşmeler üzerinden vurgulanmıştır. Kyoto
Protokolü, süreci ve getirdikleri üzerinde durulmuştur. Sözleşmeler gereği oluşturulması gereken “Atanmış Ulusal
Merci” kavramı ve modelleri saptanmıştır. Türkiye’de Kyoto Protokolü imza süreci nasıl işletilmiştir, protokolün
getirdiği yükümlülükler ve ülkemiz bu yükümlülüklerin hangilerini sağlayabileceği ülkemiz mevzuatı ve işleyişi
de dikkate alınarak değerlendirilmiştir. Ülkemiz İklim Değişikliği Eylem Planı üzerinde durularak, bu eylem
planı çerçevesinde “ORANCILIK KARBON YÖNETİMİ” mevzuat açısından irdelenmiştir.
Soru: yok

IV. Sunum Sahibi: Mehmet MISIR
Sunum Konusu: “Uzaktan Algılama Verileri İle Karbon Depolama
Miktarının Belirlenmesi”
Sunumda; genel olarak karbon alanları belirtilmiştir. Bu alanlar için uzaktan algılama yoluyla karbon miktarları
saptanması üzerinde durulmuştur. Geliştirilmiş çeşitli katsayılar yardımıyla karbon hesaplanması yaklaşımları
değerlendirilmiştir. Bir orman işletme şefliği örnek alanı üzerinden “canlı materyaller” için karbon miktarlarının
belirlenmesinin gerçekleştirildiği vurgulanmıştır. LANSAT uydu görüntülerinin kullanılmasıyla deneme alanı
için geliştirilmiş katsayılar yardımıyla karbon miktarları hesaplanmıştır. Elde edilen sonuçların ilişkilerinde R2
oranlarının oldukça düşük çıkması ise kullanılan görüntü çözünürlüklerinin kısıtlılığına dayandırılmıştır.
Soru: yok

Bu tutanak; Oturum Başkanı Aynur AYDIN ve Raportörü Ufuk COŞGUN tarafında düzenlenmiştir.
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Değerlendirilmesi
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15-16 Kasım 2017, Antalya

8.OTURUM

IV. ULUSAL ORMANCILIK KONGRESİ

429
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ÖZET
Çalışmanın amacı; ormancılık operasyonlarının değişimi ve gelişimi üzerinde etkisi olan kavramsal bakış
açılarını (paradigmaları) ve teknolojinin ormancılık operasyonları alanındaki kullanım olanaklarını dikkate
alarak odun hammaddesi üretim sisteminin aktüel ve gelecekteki durumunu değerlendirmektir. Çalışmada,
ormancılık operasyonları kavramsalı; odun hammaddesi üretimi ile sınırlandırılmış ve bu çerçevede ele alınmıştır.
Bu kapsamda, literatür yardımıyla ormanlara ve ormancılığa olan bakış açılarının seyri araştırılmış, ormancılık
operasyonları biliminin ve uygulamalarının kat ettiği aşamalar incelenmiş ve gelişen teknolojinin paradigma
değişimleri üzerindeki yansımaları ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu bağlamada, ormancılık operasyonlarının
Ülkemizdeki durumu analiz edilmiş, geleceğe yönelik çıkarımlar yapılmış ve önermelerde bulunulmuştur. Sonuç
olarak; çok işlevli, doğaya uygun işletmecilik ilkesiyle ormanların sürekliliğinin sağlanmaya çalışıldığı ve geniş
kapsamlı çağdaş ormancılık anlayışının hakim olduğu bir evreye ulaşıldığı belirlenmiştir. Teori ile uygulama
arasında farklılıklar olmasına karşın, yaygın bakış açısının ormanlar lehine zamanla değişim (iyileşme) gösterdiği
anlaşılmıştır. Ancak gelişmiş ülkelerin otonom ve interaktif sistemlerle ormancılık operasyonlarını düzenleyip
yöneten network paradigması seviyesinde olmasına karşılık Ülkemizdeki durumun, Taylorizm paradigmasından
mekanizasyon paradigmasına doğru henüz geçiş sağlama aşamasında olduğu ortaya konulmuştur. Ancak,
bu evrilmenin ve de dışa bağımlı bir teknoloji köleliğinin gerekli olup olmadığı da, tartışma konusu olarak
belirginleşmiştir.

Anahtar Sözcükler: Ormancılık operasyonları, paradigmalar, teknoloji, üretim
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1. GİRİŞ
Ormanlara ve ormancılığa olan bakış açısı, zamanın gereklerine göre şekillenmekte ve evrilmektedir.
Ormanların insan, ekosistem ve evren için artan önemi; bireylerin ve toplumların teorik ve pratik ormancılık
anlayışını değiştirmektedir. İnsanların tutum ve beklentileri; ormanların farklı yönlerini veya işlevleri ön
plana çıkarmakta, teorik ölçekte ormancılık bilimi ve eğitiminde, uygulama ölçeğinde de ormancılık amaçları,
politikaları, stratejileri ve işletmeciliğinde çeşitli boyutlarda değişimlere neden olmaktadır. Buna bağlı olarak
ormancılık (uygulamaları) anlayışı da değişmekte ve göreceli olarak gelişmektedir (Eker ve Özer, 2015).
Nüfus artışı, gelir düzeyi, kentleşme, sanayileşme, eğitim düzeyinin artması, alt yapı olanaklarındaki
iyileşmeler vb. etkiler, toplumların ekonomik, sosyal, kültürel, teknolojik ve politik değişimler geçirmesine yol
açmaktadır (Geray vd., 2001). Küresel iklim değişikliği, ormansızlaşma, çevre kirliliği, biyoçeşitlilik kaybı, su
ve besin ihtiyaçları, kırsal kalkınma ve orman ürünleri üretimi gibi çeşitli konularda yaşanan problemler ve
ihtiyaçlar yanında orman ekosisteminin sunduğu diğer işlevler ve insanların beklentileri çeşitlenmekte ve şekil
değiştirmektedir. Ancak ürün ve hizmet talepleri ve arzı, nitelik ve nicelik itibarıyla zaman içinde farklılık
gösterse de, halihazırda hız kesmeden devam etmektedir. Bu kapsamda, orman kaynaklarına fiziksel erişimi
sağlayacak altyapının oluşturulması ve nihayetinde orman üretim operasyonları hem ekonomik ve teknik hem
de çevresel ve sosyal açıdan ilgi odağı olmayı sürdürmektedir. Bu oluşumda; ormancılık operasyonlarının olumlu
ve olumsuz yönleri ile insanların bu operasyonlara olan bakış açıları etkili olmaktadır.
Ormanların hayati rol üstlendiğini, bunların korunması ve sürdürülebilirliği için bilimsel bilgi üretimi ve
paylaşımını öncelikli sayan bir kuruluş olan IUFRO (Uluslararası Orman Araştırma Örgütleri Birliği),
orman(cılık) operasyonlarını bir bilim disiplini olarak kabul etmiştir (IUFRO, 2017). Buna göre, ormancılık
operasyonları; orman operasyonlarının planlanması-düzenlenmesi, uygulanması, kontrol edilmesi ve sürekli
geliştirilmesine hitap eden bir bilim disiplinini karakterize etmek için yaygın olarak kullanılan bir terimdir. Bir
bilim disiplini olarak ormancılık operasyonları hem teknoloji hem de problem (çözümü) odaklıdır (Heinimann,
2007). Ormancılık bilim ve uygulamaları bakımından IUFRO, ormancılık operasyonlarının içeriğini,
“orman(cılık) operasyonları mühendisliği ve yönetimi” başlığı altında;
- Üretim ve transport mühendisliği (Yol ağları ve transport; yol mühendisliği ve yönetimi; üretim ve işleme
sistemleri)
- Meşcere kurma ve toprak hazırlığı
- Ormancılıkta ergonomi
- Orman operasyonları yönetimi (Operasyon sistemleri analizi ve modelleme; tedarik zinciri yönetimi)
- Orman operasyonları ekolojisi
- Dağlık alanlarda ormancılık operasyonları
- Tropik sahalarda ormancılık operasyonları
- Küçük ölçekli ormancılık operasyonları, şeklinde sıralamıştır.
Ormancılık operasyonları başlığı altında bu konuların çoğunluğu, odun hammaddesi üretim sürecini
ilgilendirmektedir. Bu çalışmada, ormancılık paradigmaları ve teknolojinin, üretim operasyonlarını teorik ve pratik
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ölçekte nasıl değiştirdiği ve şekillendirdiği konusu üzerinde durulmuştur. Çalışmanın yürütülmesi için literatür
yardımıyla ormanlara ve ormancılığa olan bakış açılarının seyri araştırılmış, ormancılık operasyonları biliminin
ve uygulamalarının kat ettiği aşamalar incelenmiş ve gelişen teknolojinin paradigma değişimleri üzerindeki
yansımaları ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bilimsel literatürde konuya ilişkin durum, ormancılık uygulamalarının
genel seyri ve yazarların konu hakkındaki bilgi birikimlerinden faydalanılarak, ormancılık operasyonlarının
ülkemizdeki durumu değerlendirilmiş ve bazı çıkarımlar yapılarak önermelerde bulunulmuştur.

2. PARADİGMALAR
Paradigma; bilimsel düşünceyi tanımlayan (temel varsayımlar), önemli olacak problemleri belirleyen ve
araştırılması gereken sorunları biçimlendiren kavramsal bir dünya görüşüdür (Kuhn, 1970). Paradigma
değişimi, araştırmanın temelinde yatan temel kavramları değiştirir, teori ve uygulamalar için yeni yolların ortaya
çıkmasına ilham verir, yeni araştırma tekniklerinin geliştirilmesini cesaretlendirir ve çözümlerin doğruluğunu
kanıtlayıcı yeni standartların geliştirilmesini teşvik eder (Heinimann, 2007).
Ormancılık operasyonlarının evrilmesi sürecinde, paradigma değişimlerinin periyodik şekilde gerçekleştiği
ortaya konularak Heinimann (2007) tarafından bu paradigmalar 5 başlıkta gruplandırılmıştır (Tablo 1).
Tablo 1. Ormancılık operasyonları mühendisliği ve yönetimindeki evrilme kalıpları
Paradigmalar

Zaman

Araçlar

Bilimsel Yöntemler

Beden gücü
(Emek yoğun)

Deneme-Yanılma
(Başparmak kuralı)

Deneyler
(İstatistiksel yorumlar)

Faydalanma

1764-1910

Taylorizm

1910-1950

Zamana bağlı çalışma (İşgücü+basit
gereçler)

Mekanizasyon

1950-1970

Zamana bağlı çalışma (İşgücü+makineler)

Sistem

1970-1995

Sibernetik (güdümlü) sistemler
(İleri-geri besleme kontrollü)

Network

1995 - …

Özuyumlu/Kendi kendini yöneten
sistemler (Otonom,interaktif sistemler)

Gözlemler
(Genel kurallar)

Sistem analizi
(Analitik araçlar)

Network analizi
(Algoritmalar ve karşılaştırmalı
bilim)

Ormancılık operasyonlarının bilimsel bir çerçevede değerlendirilmesine ait ilk bilgilerin 17. yüzyılda Fransa’da
mühendislik bilgilerini sistematik olarak kaydeden tüccarların kayıtlarında rastlandığı belirtilmektedir. Duhamel
du Monceau tarafından 1761-1767 tarihleri arasında yazılan askeri amaçlı 3 farklı kaynaktaki ormancılık
operasyonlarına ait bilgiler, modern bilim dünyası içinde, bu konunun miladı olarak bilinmektedir. Ormanlardan
faydalanmanın nasıl yapılması gerektiği, odundan kömür yapılma usulleri ve gemiler için kerestenin nasıl
taşınması gerektiği ve bu kerestenin bu amaçla nasıl muhafaza edileceği hususları ele alındığından, ormancılık
operasyonları mühendisliğine ilişkin gelişmenin ilk evresi “faydalanma paradigması” olarak nitelendirilmiştir
(Heinimann, 2007).
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20. yüzyıl başlarında endüstri mühendisliğinin bir bilim disiplini olarak doğuşu; zaman etütleri yardımıyla
sistematik iş etüdü çalışmalarını ve işçilerden en yüksek verimi elde etmek için iş sürecinin elemanlarına ayrılarak
her bir elemanın bilimsel yöntemlerle iyileştirilmesi gerektiğine dayanan düzenli ve örgün bir eğitimden
geçirilmesi gerektiği görüşünü, ortaya çıkarmıştır. Fredric Taylor’un 1895’de pazarlama ve satış faaliyetleri
alanında yazdığı zaman etütleri ve parça başı ücretlendirme sistemi ile ilgili yazıları, 150 yıl sonra, bu alanda
yol gösterici bir kılavuz haline getirilmiştir. Bu ikinci evreye “Taylorizm paradigması” adı verilmiştir. Çünkü,
Tayloristik paradigma, işçilik alanındaki, kavramsal dünya görüşünü değiştirmiştir. İşçilerin tanımlanmış süre
içinde, saatlik ücretlendirmelerini hak edebilmeleri için makine gibi çalışması yaklaşımını ortaya çıkarmıştır.
Ormancılık operasyonları alanında kalan işlerin yevmiye usulü ile gerçekleştirilmesi sırasında işçilerin verimli
çalıştırılabilmeleri için eğitilmesi gerektiği felsefesinin benimsenmesine yol açmıştır. Bunun sonucu olarak da;
işgücü ağırlıklı yapılan işlerde, zamana bağlı ücret ödenirken, belirlenmiş süre içinde en yüksek çıktıyı sağlamaları
için işçilerin beceri ve tecrübelerinin bireysel olarak izlenmesi ve performanslarının yükseltilmesi için de
eğitilmeleri gerektiği ortaya çıkmıştır. İşçilerin izlenmesi ve kontrolü için Taylor’ un zaman etüdü kavramı, 1910’
lu yıllardan sonra ormancılık işlerine sirayet etmiştir. Barnif tarafından 1912’ de, iş parçası başına elde edilen
odun hacminin artmasının, birim hacim başına harcanan zamanın azalması anlamına geldiğini benimseyen
bir ilke ortaya atılmıştır. Böylece ormancılık işlerinde de, ücretlendirme ve işçiliğin değerlendirilmesinde
duyguların değil yapılan işin göstergesi olan sayıların karar vermede etkili olması benimsenmiştir. 1927’de
Almaya’da orman iş bilgisi enstitüsü kurulmuş ve ormancılıkta iş etüdü biliminin ortaya çıkış noktası olmuştur.
Tayloristik paradigma sürecinde, çoğunlukla insan gücü ve hayvan gücü ile yapılan üretim işlerine ait zaman
etütleri (en iyi bilinen yöntemler kullanılarak) yapılmıştır (Heinimann, 2007).
İkinci Dünya Savaşı, ormancılık operasyonları alanında mekanizasyona doğru olan yönelimin önünü kesmiştir.
Ancak savaş sırasında çeşitli mühendislik problemlerinin çözümü için yeni teoriler geliştirilmiştir. Arazi
araçlarının geliştirilmesi, ikinci dünya savaşından sonra ormancılık operasyonlarında mekanizasyonun kullanımı
ve geliştirilmesi için tetikleyici bir unsur olmuştur. Bu yüzden 1950’li yıllardan itibaren “Mekanizasyon
paradigması” ortaya çıkmıştır. İnsan gücüyle ve çoğunlukla elle ve basit aletlerle yapılan işler, makine gücüyle
yapılmaya başlanmış ya da buna yönelim başlamıştır. Üretim faktörlerinden biri olan işgücünün yerini, makine
üretimi, satın alınması ve kullanılması amacıyla sermaye faktörü almıştır. İkinci Dünya Savaşından sonra
Amerika ve Kanada başta olmak üzere Avrupa ve Rusya’da üretim makinelerinin geliştirilmesi ve üretilmesi
yaygınlaşmıştır. Ormancılık operasyonlarına yönelik olarak motorlu testere, sürütücü ve tomruk kamyonları
üretilmiştir. Öte yandan, işçilerin-operatörlerin becerileri ve sağlıklarının iyileştirilmesi ve işçi sağlığının
korunması için laboratuvarlar yapılarak çalışanlar üzerinde fiziksel-fizyolojik araştırmalar yapılmaya başlanmıştır.
Böylelikle “insan faktörleri mühendisliği” veya “ergonomi” adıyla yeni bir bilim disiplini ortaya çıkarılmıştır.
İlaveten deneysel desen ve veri analizi gibi konuları içeren matematik istatistik yöntemler de, ormancılık
operasyonları alanında kullanılmaya başlanmıştır. Mekanizasyon paradigması en hızlı gelişimini 1950-1970
yılları arasında göstermiştir. Bu süreçte ormancılık operasyonları ile ilgilenen bilim insanları öncelikle küçük
bir grup oluşturarak bilgi ve tecrübeleri paylaşmışlar, daha sonra IUFRO’nun 1948 yılındaki toplantısında
“operasyonel verimlilik” bölümü oluşturulmuş ve daha sonra da üniversitelerde bu konuda uzmanlık alanı ve
bilim dalları kurulmuştur. Mekanizasyon periyodunun etkileri, “ormancılıkta mekanizasyon” başlığı altında hala
devam etmektedir (Heinimann, 2007).
Makine çeşitliğinin artması, bazı operasyonların yürütülmesi için seçeneklerin artması anlamına gelmiş ve birçok
açıdan hangi makinenin doğru bir seçim olacağı konusunda yöneticiler, operatörler ve işçiler karar verme güçlüğü
ile karşı karşıya kalmıştır. Geleneksel tecrübelerle ve iş yapma tarzı ile planlama ve organizasyon yapılmaksızın
bazı makinelerin etkin şekilde kullanılamayacağı anlaşılmıştır. Üretim, işleme, transport ve materyal elleçleme
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süreçlerinin hangi sırayla yapılması gerektiği konusunda en iyi yöntemin ne olduğunu değerlendirmek için bir
yaklaşım eksikliği olduğunun farkına varılmıştır. Benzer eksiklikler, diğer mühendislik alanlarında ve gelişen
teknolojinin kullanıldığı askeri işler gibi diğer alanlarda da ortaya çıkmıştır. Bu nedenle yeni çözüm yolları arayışı;
birkaç bilimsel alanı kapsayan sistem teorisi, sistem analizi ve kontrol teorisi gibi bilimlere ilgiyi arttırmıştır.
Ormancılıktaki operasyonel problemleri çözmek için sistem yaklaşımının kullanılması hususundaki ilk girişim
1950’li yıllara dayanmaktadır (Silversides, 1988). Sistem teorisinin ormancılık operasyonlarındaki ciddi
uygulamalarına 1970’li yılların başlarında rastlanmıştır. Bu nedenle ormancılık operasyonları paradigmalarının
dördüncü evresi “sistem paradigması” olarak adlandırılmıştır. Bu evrede, ormancılık operasyonlarına ilişkin
düşünce sistemi değişmiş ve uzunca yıllar ön planda yer alacak ağır mekanizasyonlu üretim sistemleri hakim
olmaya başlamıştır. Sistem yaklaşımı, amaçları elde etmeye en uygun yöntem, yol ve tekniklerin (harekât
şekillerinin; yöneylemin) tanımlanması ya da tavsiye edilmesi esasına dayandırılmıştır. Probleme ilişkin
tüm yargı ve sezgileri akla/göz önüne getirebilen, mümkün olduğunca analitik en uygun bilimsel yaklaşım
çerçevesinin kullanılması amaçlanmaktadır. Sistem yaklaşımında, ilgilenilen konunun/nesnenin içinde
bulunduğu ve ilintili olduğu tüm öğeler ile diğer sistemler ve bunların öğeleri arasındaki ilişkiler dikkate alınır.
Ormancılık operasyonlarında, bu yaklaşımın uygulanması; üretim işlerinde bütünleşik iş sürecinin; kesmedevirme, dal alma, tomruklama (boylama), kabuk soyma gibi iş safhalarına ayrılması ve bunların yapıldığı yerlere
göre değerlendirilmesi şeklinde kendini göstermiştir. Yapılacak işlerin verimliliği ve maliyetin düşürülmesi
açısından hangi işin nerede (meşcere içinde, sürütme yolunda, rampada veya depoda) yapılması gerektiğine
yönelik karar verme süreçlerinde, sistem yaklaşımından faydalanılmaya başlanmıştır. 1960’lı yıllarda İsveç
odun üretimi araştırma kuruluşu, sistem teorisine dayanan bir yaklaşımla, alışılagelmiş üretim sistemlerinin
aksine, “orman zeminine ayak basmadan ve oduna el sürmeden” görüşünü ortaya atmıştır. Bu kapsamda, hasat
makineleri (harvester) ve kendi toplayıp taşıyan tomruk arabalarından (forwarder) oluşan bir üretim sisteminin
dizaynı ile dünyanın birçok ülkesinde tam mekanize ormancılık operasyonları gündemdeki yerini almıştır. Bu
pahalı makinelerin teknik olarak uygulanabilirliğini test etmek, verimliliğini arttırmak, maliyetleri azaltmak
ve operatör eğitimlerini gerçekleştirmek için yine bilimsel gelişmelerden faydalanarak makine simülatörleri
üretilmiş ve gerçek uygulamalardan önce sanal orman arazisinde sanal makinelerle deneyler ve eğitimler
yapılmaya başlanmıştır. İnsan-makine sistemlerinin etkinliğini arttırmak açısından dar anlamdaki sistem analizi
kavramı, daha geniş anlamıyla yöneylem araştırması olarak kullanılmaktadır (Heinimann, 2007). Ormancılık
operasyonlarında yöneylem araştırması (operations research) teknikleri kullanılarak üretim operasyonları için
doğru ve isabetli kararların alınması sağlanmaktadır (Eker, 2004).
Simülasyon ve optimizasyon gibi karar vermede destek sağlayan ve sistem elemanlarının tüm amaç ve kısıtlarının
dikkate alındığı sistem paradigması, insan düşüncesini taklit eden yapay zekanın, araçlarda kullanılmaya
başlanması ile evrilerek ağ/şebeke (network) paradigmasına dönüşmüştür. Yapay sistemler tamamen mekanik
olarak çalıştığı için insan gibi, yapılanmamış ya da kötü yapılanmış karmaşık problemleri sezgileriyle çözme
kapasitesine sahip olmadığından insan ve makine arasındaki etkileşimin sağlanması ihtiyacı ortaya çıkmıştır.
Öte yandan, üretim sistemlerine ve makinelere yaptırılan işlerin artması, sistem bileşenleri arasında statik bir
ilişkiyi ortaya çıkarmış ve bunun sonucunda gelişen ve değişen piyasa karşısında üretim sistemleri esnekliğini,
gelişimini ve uyumluluğunu kaybetmiştir. Bu sorunların çözülmesi için makinelere anlık olarak değişimlerin
aktarılabildiği ve bu değişimleri algılayıp çözümler geliştirebilen otonom sistemlere ihtiyaç duyulmuştur.
Nitekim world wide web (www) teknolojisi, buna bir imkan sağlamıştır. İnternet teknolojisi insanın, yapılmasını
istediği görevleri anlık olarak makine sistemlerine dinamik şekilde ulaştırma fırsatını sunmuştur. Ayrıca,
internet ağı farklı sistemler arasında da iletişimi sağlayarak kendi kendine çalışabilecek ve değişikliklere karşı
uyumlu araçların geliştirilmesini sağlamıştır. Network paradigması, insan ve insan yapımı makineler/sistemler
arasındaki iletişim ve etkileşimin bir ürünü olarak ortaya çıkmıştır (Heinimann, 2007).
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3. TEKNOLOJİ DÜZEYİ
Ormancılık operasyonları alanında kullanılan teknoloji düzeyi, Engür (1996) tarafından; 1) basit teknoloji, 2)
ara teknoloji ve 3) ileri teknoloji olmak üzere 3 grupta sınıflandırılmıştır.
Ormancılık operasyonlarında kullanılan teknoloji düzeyinin gelişimi, tarihi seyrine göre sınıflandırıldığında;
- 19. yüzyıla (yy) kadar basit teknoloji,
- 19-20. yy’da yarı mekanize ara teknoloji,
- 20-21. yy’da makineli ileri teknoloji ve
- 21. yy’dan sonra da akıllı makinelerle yüksek teknolojinin kullanılmakta olduğu bilinmektedir.
Teknoloji düzeyinin ormancılıkta üretim operasyonları üzerindeki etkisine bağlı olarak 4 farklı evreden
bahsedilmektedir (Cavalli, 2015). Bunlar;
1) Oduna el sürmeden üretim (motorlu testere teknolojisi),
2) Ormana ayak basmadan üretim (Üretim makineleri teknolojisi),
3) İnsansız ve uzaktan kumandalı araçlarla üretim (kumanda kolları ve/veya dokunmatik (teleoperationtelepresence haptic) teknoloji),
4) Akıllı araçlarla-Robotlarla üretim evreleridir.
Nitekim, gelinen son noktada, insanoğlu ormancılık operasyonlarını, özellikle insansız akıllı araçlarla yürütme
eğilimi içindedir. “Orman zeminine ayak basmadan, ağaca el değmeden” ormancılık anlayışı yerini, “insansız
araçlarla ve kumanda kollarıyla” ormancılık operasyonları eğilimine bırakmıştır. Bu kapsamda (farklı tipteki
mekanizmalarla kontrol edilen) uzaktan kumandalı ormancılık operasyonları/teleoperasyon ve bir operatörün
bir makineyi yeterli miktardaki algılayıcılarla sanki makineyi doğrudan kullanıyormuş gibi uzaktan kumanda
ederek kullanması anlamına gelen telepresence teknolojileri ortaya çıkmıştır (Cavalli, 2015; Eker ve Özer,
2015).
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4. TARTIŞMA VE SONUÇ
Yukarıda bahsedilen paradigmalar itibarıyla ortaya çıkan soru, bizim nerede olduğumuz ya da olmamız
gerektiğidir. Bu nedenle içinde bulunduğumuz durumu dikkate alarak bu soruya cevap aramak gereklidir.
Dünyada; ağ sistemi ile birbirine bağlı ve etkileşimli olarak kendi kendini yönlendiren hücrelerle donatılı,
özerk ve yapay zeka kullanarak yapılacakları tasarlayabilen bilgi işleme ve fiziksel olarak nesneleri algılama
kapasitesine sahip robotik sistemlerin ormancılık operasyonlarında kullanılma aşamasına doğru bir evrilme söz
konusudur.
Genel ormancılık yaklaşımları itibarıyla; halihazırda, sömürü ormancılığı ve üretim ormancılığının aksine
çok işlevli ormancılık yaklaşımı (Odabaşı ve Özalp, 1994) içinde hareket edilmeye çalışılmaktadır. Nitekim
orman amenajmanı planlama yaklaşımı açısından; koruma amaçlı ve ardından en yüksek odun üretimi amaçlı
planlama yaklaşımları terkedilerek çok amaçlı ve ekosistem tabanlı (fonksiyonel) planlama yaklaşımları (Geray
vd., 2001) benimsenmiştir. Ormancılık uygulama tipi açısından, doğaya uygun ormancılık (sürekli orman;
doğaya yakın ormancılık; ekolojik isteklere uygun orman) yapılmaya çalışılmaktadır. Öte yandan, ormancılık
anlayışı itibarıyla, dar kapsamlı ormancılık anlayışı (biyolojik kökenli) yerine geniş kapsamlı çağdaş ormancılık
anlayışına yönelim söz konusudur. Ancak, ormancılık amaç, strateji ve politikaları ve bunlara bağlı programlar
ve operasyonlar tamamıyla sürdürülebilir ormancılık prensiplerinin şemsiyesi altında yer almaktadır.
Ormancılık operasyonlarının biyo-fiziksel olarak etkili (fiziksel kuralları, mühendislik ilkelerini ve orman
ekosisteminin çevresel ilişkilerini dikkate alan), ekonomik olarak verimli (kısa ve uzun vadeli fayda ve maliyetleri
dikkate alan), çalışana uyumlu (olumsuz sağlık unsurlarını ve insan fizyolojisini koruyan ve kişisel beceri ve
tutumların gelişmesini ve sosyalleşmeyi teşvik eden), çevreye duyarlı (doğal ve sosyal çevre üzerindeki etkileri
dikkate alan ve doğal kaynakların, enerjinin ve zamanın etkili kullanılmasını benimseyen) ve de kurumsal
olarak kabullenilebilir (ormancılık operasyonlarının yürütülmesine hükmeden kanunlar, kurallar ve resmi
olmayan düzenlemelere, yerel halkın amaçlarına, sosyal değerlere ve orman işletmelerinin ilkelerine uygun)
olması beklenmektedir. Bu beklentilerin karşılanabilmesi için de hem bilimsel hem de uygulama bakımından
teknik, ekonomik, kültürel, sosyal ve çevresel başkalaşımlarla ve teknolojinin de yardımıyla çeşitli paradigmalar
aşılmıştır.
Ormancılık operasyonları paradigmaları açısından, Türkiye ormancılığının Taylorizm paradigmasından
mekanizasyon paradigmasına geçiş aşamasında olduğunu söylemek mümkündür. Teorik düzeyde, 1970’li
yıllar ve öncesindeki bilimsel çalışmaların yanı sıra 1980’li yıllardan itibaren mekanizasyonun ormancılık
operasyonlarında kullanılması sürekli olarak ormancılıkla ilgili amaçlar, beklentiler, sorunlar ve tartışmalar
içinde yerini ve önemini korumuştur (MPM, 1986). Halihazırda da üretim işlerinde mekanizasyon seviyesinin
ilerleyemediği veya çok yavaş ilerlediği görülmektedir. Bunun sebeplerine ilişkin birçok araştırma yapılmış ve
birçok gerekçe sunulmuştur (Engür, 1996; Eker, 2004; Erdaş vd., 2014; Acar vd., 2015). Makineli çalışmanın
yaygınlaşamamasında; topoğrafik faktörler, meşcere koşulları (özellikle izin verilen kesim alanındaki hektardaki
verimin düşük olması), orman işletmelerinin ve köylülerin satın alım güçlerinin düşüklüğü, akaryakıt ve makine
yatırım giderlerinin yüksekliği, orman köylülerinin istihdam kapasitesi, yol ağı altyapısı gibi birçok ana başlığı
sıralamak mümkündür. Mekanizasyonun düşük olmasına rağmen, odun hammaddesi üretimi kesintisiz olarak
yapılabilmektedir. Ancak basit ve ara teknoloji ile gerçekleştirilen operasyonların verimsiz, maliyetli ve bazı
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olumsuz çevresel etkilerinin olduğu iddia edilmektedir. Nitekim öteden beri zeminde tomruk sürütülmesinin,
kontrolsüz kaydırmanın, sürütme yollarının, traktörle orman zemininde hareket edilmesinin vb. çevreye ve
ürüne verdiği zararlar çeşitli yönleriyle ortaya konulmaya çalışılmaktadır (Eker vd., 2010).
Ancak, “Amerika ve Avrupa ülkelerinde olduğu gibi mekanizasyon paradigmasını aşmak için ileri teknolojiye
ve ağır mekanizasyona dayalı ormancılık operasyonlarını mı tercih etmeliyiz?” sorusunun çözümüne açıklık
getirilmelidir. Yukarıda ilgili başlığı altında bahsedildiği şekliyle, paradigmalar, mevcut işleyişten kaynaklanan
sorunlara çözüm arama sürecinde bilimsel gelişme ve teknolojinin etkisiyle değişim göstermiştir. Bu cümleden
olarak, ormancılık operasyonlarında, üretim işleri ölçeğinde teknoloji düzeyinin niçin ve nasıl değişim gösterdiği
kısaca incelendiğinde aşağıdaki tespitlere erişilmiştir.
Üretim miktarının (etanın) belirlenmesi ve bütçelemenin yapılması için kesimine izin verilen alanın dikili
kabuklu gövde hacmine (DKGH) ait veriye ihtiyaç vardır. Geleneksel araç ve yöntemlerle yapılan operasyonel
envanter (damgalama) sonucu çoğunlukla tek girişli (d1,30 çapı verisine dayalı) ağaç hacim tabloları yardımıyla
DKGH hesaplanmaktadır. Dikili satışların yaygınlaşmasıyla verim yüzdelerinin belirlenmesinde de tercih
edilen bu yöntemin kullanılmasıyla meşcere ölçeğinde düşük ya da yüksek değerlerle karşılaşılmakta olup
tahmin isabetsizliği söz konusudur. Bu durumda, insansız hava araçları başta olmak üzere uzaktan algılama
araçları, yersel lazer tarayıcılar, dijital çap ve boy ölçerler, GPS (Küresel Konum Belirleme Sistemi) alıcıları,
lazerli mesafe ölçerler vb. birçok teknolojik araçtan yararlanarak hassas, kesin ve doğru veriyi elde etmek
mümkündür. Nitekim, bu yöndeki bilimsel araştırmalara ve bunların ormancılık uygulamalarında kullanımına
başlanmıştır. Burada gelişen teknolojinin tercih edilmesi bir gereklilik olup, üretim kapasitesinin, ürün
miktarının ve muhtemel ürün gamının belirlenmesi için bir öncelik olmuştur. Böylece üretim operasyonları
için meşcereye, topoğrafyaya ve altyapıya ilişkin kesin, doğru, hassas, anlık ve tam zamanında verinin tedarik
edilmesi amacıyla kullanılan teknolojiler, hassas ormancılık yaklaşımı (Akay, 2015; Eker ve Özer, 2015)
kapsamında ele alınmaya başlanmıştır.
Ancak toplanan hassas veri, üretim maliyetlerinin belirlenmesi amacıyla bütçelemede kullanılmakta olup,
herhangi bir planlama verisi olarak işlenmemektedir. Yöneylem araştırması teknikleri kullanılarak optimal
kararların alındığı ve üretim operasyonlarını sistem analizi çerçevesinde değerlendirebilen simülasyon ve
optimizasyon imkanlarının kullanıldığı bir plana veya yönetsel karar verme sürecine rastlanmamaktadır.
Bilimsel araştırmalar ve teori ölçeğinde operasyonel planlama metodolojisi (Eker, 2004) belirlenmiş olmasına
karşın halihazırda uygulanmamaktadır. Yani üretim operasyonlarının planı, organizasyonu ve yönetimi
için halihazırda, bilindik yöntemler ve başparmak kurallarından faydalanılmaktadır. Bu açıdan faydalanma
ve tayloristik paradigma seviyesinde olduğumuz söylenebilir. Son zamanlarda üretim işlerinin vaktinde
bitirilemediği, yüksek maliyetlerle gerçekleştiği, iş sağlığı ve güvenliği yasasına uymadığı, sertifikasyon
süreçlerine uyumsuz olduğu gibi olumsuzluklardan bahsedilerek ihtiyaç gereği üretim planlarının yapılması
gerektiği dillendirilmeye başlanmıştır. Bu planların, birbirleriyle çatışan zıt yönlü amaçlar ve kısıtlar karşısında
optimal kararları içerebilmesi için de çeşitli karar destek sistemlerinden faydalanılması gereklidir. Coğrafi bilgi
sistemleri, yöneylem araştırması teknikleri, modelleme, matematik istatistik gibi birçok destek mekanizması
çok yönlü karar vermeyi destekleyen teknolojilerdendir. Amenajman plan(lama)ları için bu teknolojinin bir
kısmından fevkalade yararlanabildiğimiz için planlama yönüyle sistem paradigmasına benzer bir süreçte
olduğumuz söylenebilir.
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Operasyonel süreçte ise; çoğunlukla motorlu testere teknolojisine bağlı üretim operasyonları gerçekleştirilmektedir.
Son 5 yılda özel teşebbüs ve devlet eliyle hasat makinelerinin kullanımı konusunda gelişmeler sağlansa da, bunların
kullanımı yaygın değildir. Bölmeden çıkarma çalışmalarının çoğunluğu yerçekimi etkisiyle kontrolsüz kaydırma
şeklindedir. Tarım traktörleri gücünden yararlanılarak küçük ölçekli vinçler, hava hatları ve sürütme ekipmanları
geliştirilip kullanılsa da uygulamada mekanizasyon seviyesi düşüktür. Orman Genel Müdürlüğü’nün makine
envanterinde 20 civarında hava hattının varlığından bahsedilse de, ıskartalık olduklarından çok azı üretim
faaliyetlerinde kullanılabilmektedir. Ancak yükleme ve taşıma işlerinde makineli çalışma ağırlık kazanmaktadır.
Ormancılık operasyonlarının gerçekleştirilmesini üstlenen orman köylüleri (bireysel veya kooperatif usulüyle)
kendi imkanları doğrultusunda küçük ölçekli üretim teknolojilerine yönelmiştir. Genel bir değerlendirme ile
üretim operasyonlarında ara teknoloji düzeyine (Engür, 1996; Eker, 2004) yakın bir yerde olduğumuz iddia
edilebilir.
Yukarıdaki yargılara bağlı olarak yönetim sistemlerindeki gelişimin, teknoloji alanındaki gelişimden daha yavaş
ilerlediği için “3-4. nesil teknolojinin ikinci nesil yönetime uygulanması” durumu ile karşı karşıya olduğumuz
söylenebilir. Teknoloji ve yönetim arasındaki uyumsuzluk yeni yaklaşımların gelişememesine neden olmaktadır.
Yeni bir yaklaşım olan “iş süreçleri değişim mühendisliği”, teknik ve yönetsel süreçler arasındaki boşluğun
yeniden düzenlenme ve kontrol yoluyla doldurulmasını amaçlamıştır. Porter (1985), değer zinciri üzerine
yaptığı çalışmada, üretim operasyonlarının tüm iş adımlarının ve de tercih edilen teknolojinin birbirlerine zincir
şeklinde bağlı olduğunu, bir önceki ve bir sonraki adımların birbirlerini etkilediğini ortaya koymuştur. 1990’ların
sonunda, Heinimann (2000), lojistik ve tedarik zinciri yönetiminin ormancılık operasyonları için uygulanabilir
yeni bir bilimsel ve uygulama yöntemi olacağını belirtmiştir. Ülkemizde henüz üretim operasyonlarının yönetsel
ve teknik süreci arasında boşluk bırakmayacak şekilde tedarik zinciri yönetimini sağlayan ve de üretim-transport
lojistiklerini dikkate alan bir sistemin kurulamadığını görmekteyiz. Dolayısıyla hem bilimsel yöntem hem de
uygulama yöntemleri açısından sistem ve network paradigmalarına henüz erişemediğimizi söyleyebiliriz.
Ancak bu paradigmaları yaşamalı mıyız ya da ormancılığı gelişmiş bir ülke olmak için mekanizasyon ağırlıklı veya
ileri teknoloji kullanan ormancılık operasyonlarını mı tercih etmeliyiz? sorusunun cevabını ulusal ormancılık
amaçları, stratejileri ve politikaları çerçevesinde ülke ormanlarından ve ormancılığından beklenenlerin yeniden
gözden geçirilmesiyle, verebiliriz. Buna göre; ülkenin gelişmişlik düzeyinin arttırılması, istihdam olanaklarının
iyileştirilmesine koşut insanca çalışılabilir iş ortamlarının hazırlanması, iş veriminin arttırılması, çevresel
etkilerin azaltılması, faydalanmanın sürdürülebilir kılınması, uluslararası sertifikalı ürünlerle rekabet vb. teknik,
ekonomik, çevresel ve sosyo-kültürel gerekliliklerin hepsinin birden gözetilmesi açısından en azından sistem
paradigmasına doğru yönelmemizin gerektiğini söyleyebiliriz. Nitekim hem ormancılık özelinde hem de
ormancılık dışında gerek bilimsel birikim gerekse donanım ve yazılım imkanlarımız itibarıyla bu paradigmaya
erişmemizi sağlayacak imkanlara sahip olduğumuzu söyleyebiliriz. Sonuç olarak, teknolojik gelişmenin
sağlanmasında, teknoloji transferinden çok eldeki imkanlarla küçük ölçekli teknolojiler geliştirilip kullanılarak
dışa bağımlılık azaltılabilir.
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ÖZET
Son yıllarda ülkemiz ormancılığı için uygulamaya yönelik bazı projeler yapılmıştır. Bu çalışmalar sonucunda
ormancılıkta operasyonel amaçlı bazı sistemler (Oluk sistemleri-TOKK-T ve TOKK-M, Orman yolu güzergah
tespiti için sismik-radar-elektromanyetik ölçüm sistemleri, AcarEVOKY yükleme sistemi) ve prototipler
(AcarT750 tekray prototipi, AcarMHH300 vagon prototipi, TÇKB prototipi) tarafımdan geliştirilmiştir.
Bu çalışmada; yukarıda bahsedilen orman yolu planlaması ve inşaatı ile bölmeden çıkarma ve yükleme
tekniklerine ait projelere ait araştırma sonuçları ortaya konulmuştur. Orman ekosistemi üzerinde çevreye dost
bu orman yol ve transport teknikleri kısaca anlatılarak çevresel açıdan irdelenmiştir.
Proje sonuçları ve çevresel etkileri ortaya konularak kısaca tartışılmış ve değerlendirilmiştir. Elde edilen proje
sonuçlarının değerlendirilmesi sırasında arazi deneyimleri de dikkate alınmıştır.
Geliştirilen yöntemlerin ve elde edilen bulguların genel itibariyle çevreye dost çalışmalar olduğu sonucuna
varılmıştır.

Anahtar Sözcükler: Orman yolu, Odun transportu teknikleri, Çevre dostu teknolojiler, Orman
mühendisliği, Türkiye ormancılığı
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1. GİRİŞ
Ormancılık sektörü ekolojik ortamdaki teknik çalışmalar üzerine kurulu bir faaliyetler bütünüdür. İçerisinde
ekolojik, teknik ve ekonomik faaliyetler kadar ergonomik ve çevresel işleri de ihtiva eder. Bu kadar karmaşık bir
yapıya sahip orman işletmeciliği açık hava koşullarında ve geniş alanlarda gerçekleştirilen yenilenebilir doğal
kaynaklar üzerindeki sürdürülebilir çalışmaları kapsar.
Orman işletmeciliği geniş alanlar üzerinde gerçekleştirildiği için ulaşılabilir olması açısından orman yolları en
önemli alt yapı tesisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bugüne kadar 170 000 km civarında yapımı tamamlanan
orman yollarına ilaveten 40 000 km daha planlanmış olup orman yol ağı toplamı 210 000 km’ye çıkarılmıştır.
Orman işletmeciliği için gerekli yol inşaatının doğal ortama vereceği zararın en az düzeyde tutulması önemlidir.
Ülkemiz ormancılık çalışmalarında her yıl milyonlarca ağaç kesilmektedir. Kesme-devirme işinden sonra
bölmeden çıkarma sırasında çevredeki ağaç, fidan, diğer canlılar ile orman toprağına, taşınan tomruğa ve
ormanda çalışan işçilere çeşitli zararlar verilmektedir.
Bu çalışmada, tarafımdan yürütülen bilimsel araştırma ve projelerden elde edilen uygulamaya yönelik bazı
çalışmaların önemleri özellikle çevresel açıdan irdelenmiştir.

2. ÜLKEMİZ ORMANCILIĞINDA ORMAN
YOLU İNŞAATI İLE BÖLMEDEN ÇIKARMA
FAALİYETLERİNİN ÇEVRESEL ETKİLERİ
Ülkemizde ormancılık çalışmaları 20 milyon hektarın üzerinde yer alan orman alanında açık alan işletmeciliği
gerçekleştirilmektedir. Ülkemizdeki bakir orman sahalarına ulaşım ile diğer çalışmalar için mevcut 170 000
km orman yolu üzerine günümüzde her yıl ortalama 1000 km orman yolu daha ilave olarak inşa edilmektedir.
Doğal orman alanına cerrahi müdahale sayılabilecek orman yol inşaatı, ormana olumlu teknik müdahaleler için
vazgeçilemez olduğu kadar çevresel açıdan çok hassas teknik bir konu olarak da değerlendirilmelidir (Resim 1).

Resim 1. Orman yol inşaatı sonrası ortaya çıkan bazı çevresel problemler
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Orman Genel Müdürlüğü döner sermaye bütçesinin tamamına yakını odun satışlarından elde edilen gelirle
oluşturulmaktadır. Bu nedenle her yıl resmi yollarla yapılan bu mevcut kesimlerin ortalama 60 milyon adet ağaca
tekabül ettiği düşünüldüğünde odun istihsal faaliyetlerinin önemi teknik-ekonomik olduğu kadar ekolojik ve
ergonomik olarak da ortaya çıkmaktadır (Resim 2).
Resim 2. Tomrukların orman içerisinden en yakın
orman yoluna sürütülmesi

3. ORMAN YOLLARI İLE İLGİLİ TEKNİKLER VE
ÇEVRESEL AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
3.1.Orman Yol Planlamasında Jeofizik Yöntemlerin Kullanımı
Orman yolu güzergahlarının belirlenmesi, orman yolu planlama çalışmalarının en önemli ve en zor aşamasını
oluşturmaktadır. Bir yolun geçmesi zorunlu bulunan noktalar arasında birden fazla güzergah söz konusu olabilir.
Yol inşasındaki çevresel zarar riskinin azaltılması ancak alanda ayrıntılı bir zemin etüdü yapılması ve en uygun
güzergahın seçilmesi ile mümkün olur.
Zemin etütlerine ilişkin bilgilerin belirlenmesinde sismik metod, elektrik özdirenç metodu ve radar gibi
jeofizik yöntemleri kullanarak orman yolu güzergahlarının belirlenmesi konusunda yapılan çalışmalarda,
uygulanabilirlik ve zemine ilişkin sonuçların doğruluğu açısından sismik yöntemin en ideal yöntem olduğu
belirlenmiştir (Acar vd., 2009) (Resim 3).
Resim 3. Geometrics Smart Seis 12 model sismik
kayıt aleti ile arazide çalışma
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Sismik yöntem ile orman yolları yapımında önemli olan yol yapım maliyetlerinin ve çevresel zararların
önceden belirlenmesinde önemli katkıları olan; sökülebilirlik, zemin tipi, dayanımı, emniyetli taşıma gücü, yol
güzergahlarının morfolojisi, kayaç tipi, su ve tabakalılık durumları gibi pek çok parametre en az hata payı ile
ortaya konulabilmiştir.
Orman yolları yapımı öncesinde zemin etüdünün doğru olarak yapılamaması yaklaşık maliyetler ile hakedişler
arasında önemli farklılıklar olmasına neden olabilmektedir (Acar ve Erbaş, 2010).

3.2. Orman Yol Kalite Sınıflarının Belirlenmesi İçin Puanlandırma Sistemi
Günümüzde orman yollarının kalite durumları teknik standartları göz önüne alınarak belirlenmektedir.
Ormanda kalıcı iz bırakan ve pahalı bir alt yapı tesisi olan orman yollarının çok yönlü işlev görmeleri, verimli
kullanımı ve gelecekte de problem oluşturmaması için belli bir değerlendirme ışığında geçer not alması gerekir
(Acar ve Ünver, 2007).
Yapılan bir çalışmada incelenen orman yolları; yolun teknik ve ekonomik durumunu, yolun geçtiği arazinin
özelliklerini ve yol zeminindeki bozulmaları içeren 28 ölçütten oluşan “mevcut orman yollarının puanlandırılması”
yöntemine göre değerlendirilmiştir (Tablo 1).
Tablo 1. Orman yollarının
kalite durumlarına göre
sınıflandırılması(Acar ve Ünver,
2007)

Kalite Sınıfı

Açıklama

Toplam Puan

II. Sınıf

İyi yollar

61–80

I. Sınıf

III. Sınıf
IV. Sınıf

•
•
•
•

Çok iyi yollar
Kötü yollar

Çok kötü yollar

81–100
30–60
< 30

I. Sınıf yollar; her açıdan ideal durumda olan ve ömrü uzun olacak yollar,
II. Sınıf yollar; iyi durumda olan ve acil müdahaleye gerek duyulmayan yollar,
III. Sınıf yollar; kötü durumda olan ve kısa vadede acil müdahaleye gereksinim duyulan yollar
IV. Sınıf yollar ise her yönden çok kötü durumda bulunan acilen müdahalede bulunulması gereken ve
büyük onarım gerektiren ya da gözden çıkarılacak işlevsiz yollardır.

Orman yollarının bu amaçla değerlendirilmesi ve puanlandırılması sırasında yolun teknik özellikleri,
ekonomiklik durumu, arazinin özellikleri ve yoldaki görsel bozukluklar başlıkları altında değerlendirme
yapılarak puanlar verilir.
Ekolojik ortamda inşa edilen ve doğada kalıcı iz bırakan orman yollarının tekniğine uygun şekilde yapılıp
yapılmadığı bu yöntemle kısa sürede ortaya konulabilir. Pahalı ve hassas yapıdaki orman yollarından bu şekilde
daha uzun süre yararlanmak mümkündür.
Yolların puanlandırması sonucu düşük puan alan yollara zamanında yapılacak müdahalelerle bu yolların elden
çıkması da önlenmiş olacaktır.
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3.3. Orman Yol Planlamasında AcarT750 Tekray Tekniği
Tekray tekniği alt ve üstyapı olmak üzere başlıca iki kısımdan oluşmaktadır. Buna göre, araziye kurulan bir
ray düzeneği ve bu düzenek üzerinde hareket eden bir sistem ile ona monte ve demonte olabilen lokomotif
ve vagon kısımlarından oluşmaktadır. Bir tekray aracına ana kısımlar; çekiş vagonu, transport vagonu, bağlantı
cihazları, raylar ve desteklerden oluşmaktadır (Acar, 2000; Acar, 2004).
Yapılan bir DPT projesi ile (No:99k120460) üretilen AcarT750 prototipinde Honda marka 13 HP gücünde
benzinli bir motor kullanılmıştır. Sistem 300 metre mesafe için tasarlanmış olup hızı 3,2 ile 4,9 km/saat arasında
değişmektedir (Acar vd, 2002). Sistemin montaj-demontaj süresi kısa ve çok kolay olup mevcut yerinden diğer
gerekli alanlara nakli de kolaydır. Yine tekray sistemi ile her seferde 750 kg yük taşınabilmesi söz konusudur.
Yapılan bir çalışmaya göre %10 eğimde 5 km araba yolu ile sağlanacak bir kot kazanımı yerine (örneğin bir
yangın kulesine ulaşımda) sadece 500 m uzunluğundaki bir tekray sistemi yeterli olacaktır (Acar vd., 2002).
Bu durumda hem araba yolu inşaatı sonucu arazi kaybı olmayacak ve bu vesile ile ekosistem zarar görmeyecek,
hem de daha kısa, ekonomik ve çevreye dost portabl bir ulaşım çözümü elde edilmiş olunacaktır (Resim 4 ve 5).
Resim 4. Tekray sisteminin dik
arazide kurulumu

Resim 5. Acar T750 Tekray
sisteminin arazide kullanımı

Tekray sisteminin avantajları; istenilen mekana gidiş-dönüş süresinin kısalması ile yorgunluğun azalması,
taşımanın kolay ve ergonomik olması, güzergahta toprak tesviyesi gerektirmeksizin araziye kurulabilmesi,
kısa mesafede yüksek kot kazanımı sağlaması (Resim 4), sökülüp başka bir yere naklinin mümkün olması ile
kurulum ve çalışma sırasında ekosisteme en az düzeyde zarar vermesi şeklinde sıralanabilir.
Tekray tekniği düz ya da dağlık alanlarda kurulabilmesine rağmen özellikle eğimli arazide kurulumu teknik
açıdan büyük yarar sağlar. Ormancılık, tarım, turizm ve madencilik sektörlerinde ürün ve insan taşınmasında
önemli kolaylıklar sağlar.
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4. ORMANCILIKTA GELİŞTİRİLEN BÖLMEDEN
ÇIKARMA TEKNİKLERİ
4.1. Odun Hammaddesi Transportu İçin Oluk Sistemleri
4.1.1.İnce Çaplı Odun Hammaddesinin Sac Oluklar İçinde Su Gücüyle Taşınması
Log-line sisteminin değişik bir şekli olan sac olukla taşıma şekli, yüksek bir akarsu yoğunluğu ile dere dallanım
katsayısı gösteren Doğu Karadeniz Bölgesinde alternatif bir sistem olarak karşımıza çıkmaktadır (Şekil 6).
Şekil 6. Yakacak Odunların Sac Oluklar İçinde Su ile
Kontrolsuz Kaydırılması
Yapılan çalışmalarda sac olukların % 5-40 arası eğimlerde
kurulabildiği bu sistemde 364 m uzaklıktan ibreli yakacak
odunlarının taşınmasında verim 14,2 ster/saat olarak tespit
edilmiştir (Acar, 1995). Yine seri bir şekilde yakacak odun
transportunu sağlaması, daha geniş bir eğim sınırı içinde
kurulabilmesi, tamir-bakım ve çalışma masraflarının son derece
düşük olması, taşıma hattına istifsiz emval verilebilmesi, kalifiye
işçi gerektirmemesi, taşınan emvale ve çevreye zarar vermemesi
gibi yönleri sistemin diğer avantajlı yönlerini oluşturmuştur (Acar
vd., 2003; Acar ve Ünver, 2005; Acar vd., 2005; Acar, vd., 2009).
4.1.2. Odun Hammaddesinin Plastik Oluklar İçerisinde Aşağı Doğru Kontrolsuz Kaydırılarak Taşınması
Kesim yapılan ormanlık alanın alt tarafındaki yol üzerine kamyonla getirilen plastik oluklar önce yola indirilir.
Uç kısımlarında birbirleriyle birleştirilmesini sağlayan oyuklar birbiri üzerine 25-30 cm bindirmeli olarak
birleştirilir. Bundan sonra paslanmaz çelikten yapılmış kilit sistemi ile oluklar birbiri ile birleştirilmektedir
(Acar ve Eroğlu, 2003;Eroğlu vd., 2007) (Şekil 7).
Olukların araziye tesisi sırasında, topoğrafik yapıya bağlı olarak yerleştirilen oluklar bazen kurplar meydana
getirmektedir. Kurpların olduğu yerlerde merkezkaç kuvvetinin etkisi ile tomrukların dışarı savrulmasını
önlemek için kurpların dış kısımları daha yüksek tutulur.
Plastik oluklarla taşıma sistemi, orman ürünlerinin eğimli arazide polietilen malzemeden yapılmış kanallar
içerisinden aşağı doğru kontrolsüz kaydırılarak bölmeden çıkarılması esasına dayanır. Oluklarla bölmeden
çıkarma sırasında iş ilerlemesi yukarıdan aşağı doğru ve oluk kenarından meşcere içine doğru yönelir. Olukların
verimleri değişik faktörlere göre hesaplanırken, saatteki verimleri 1-2 m3 arasında değişir.
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Şekil 7. Uygulamada Plastik (Fiber veya polietilen) Oluklar ile Bölmeden Çıkarma

4.1.3. Tomrukların Plastik Oluklar İçinde Yukarı Doğru Kontrollu Taşınması
a. Tomrukların Oluklar İçinde Kontrollü Kaydırılması-Traktörle (TOKK-T)
Tomrukların oluk içerisinde traktör gücü kullanılarak ve kontrollü kaydırılarak yukarı doğru çekilmesi
(TOKK-T) sistemi, tomruk gibi kalın çaplı odun hammaddesinin zarar görmeden ve meşcereye zarar vermeden
düzenli ve ergonomik bir şekilde yol altlarından yukarıdaki orman yoluna traktör gücü ile çekilmesi (taşınması)
amacıyla geliştirilmiştir.
Yapay güzergahın oluşturulmasında yarım daire şeklinde iç içe geçebilen plastik polietilen oluklar
kullanılmaktadır. Oluklar tam daire şeklinde satın alınıp sanayide ortadan 2’ye bölünerek U şeklinde oluklar
haline getirilir. Oluklar deneme alanlarına kamyonla getirilir ve arazi eğimine dik yönde kurulur (Acar, 2012a;
Acar ve Ünver, 2012a) (Şekil 8).
Taşıma sistemi, orman yolu kenarındaki bir MB Trac 900 orman traktörünün motor gücü kullanılarak odunlara
bağlanan çelik halatın traktör üzerindeki tambura sarılması şeklinde gerçekleştirilir (Şekil 8).
Bu yöntemde tomruklar polietilen malzemeden oluşan yapay oluklar içinde ve orman içi boşluklardan oluşan
güzergah üzerinde taşınıyor olmasından dolayı hem kalan meşcerede hem de tomruklarda oluşabilecek
ekonomik kayıplar minimize edilmektedir (Acar vd., 2012; Acar, 2013c;Acar vd., 2009;Acar ve Ünver, 2013)
Şekil 8. Oluk güzergahının arazide kurulumu ve tomrukların oluk güzergahı içerisinde MB Trac 900 gücüyle
aşağıdan yukarıya orman yoluna doğru çekilmesi
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b. Tomrukların Oluklar İçinde Kontrollü Kaydırılması-Makineyle(TOKK-M)
Bu çalışmada orman yolunun mevcut olmadığı alanlarda, ormanın her noktasına üç parça halinde ulaştırılabilen
ve ormanda monte edilen tamburlu mobil motor-oluk sistemi (TOKK-M: Tomrukların oluk içerisinde mobil
motor+tambur gücü ile tomrukların kontrollu kaydırılması/çekilmesi) ile her iki yönde taşınması sağlanmıştır
(Acar, 2012; Acar ve Ünver, 2012b). Yukarı doğru taşıma sırasında motor gücü ile çekim, aşağı doğru ise motor
gücü kullanılmadan frenleme şekli uygulanmaktadır. Taşıma iki ya da üç istasyonlu olarak uzak mesafeler için
de yapılabilir.
Geliştirilen TOKK-M sistemi yarı mekanize kombine bir sistemdir (Acar ve Üçüncü, 2015). Bu sistem
genelde 60-70 cm çap, 5-7 m boy ve 4-8 mm kalınlığında yarım daire biçiminde plastik (polietilen) oluklardan
oluşan yapay bir güzergah ve bu sürtünmesiz güzergahta kontrollü taşımayı sağlayan portatif bir motor
mekanizmasından ibarettir.
Portatif motor mekanizması; 10 BG motor, tambur, 6 mm çapında 150-200 metre uzunluğunda çelik taşıyıcı
kablo, emniyet kabloları, frenleme tertibatı, vites kolu, pedal ve kontrol kolundan oluşmaktadır (Şekil 9).
Mekanizma; yaklaşık 150 kg ağırlığında olup üç parça halinde ormandaki üretim sahasına taşınıp monte
edilebilmiştir.
Şekil 9. TOKK-M Sistemi ve kullanılan motor mekanizması

Bu sistemde motor mekanizmasının tamburuna sarılı olan çelik halata tomruklar teker teker bağlanır ve motor
çalıştırılarak aşağıdan yukarıya doğru çekilir. Yukarıdan aşağıya doğru taşımada ise, bir tomruk çelik halata
bağlanır ve motor çalıştırılmadan frenleme tertibatı kullanılarak kontrollü bir şekilde ve sürtünmesiz polietilen
oluklar içerisinde yerçekimi etkisinde aşağıya doğru kaydırılır.

4.2. Traktörle Kablo Çekimlerinde Tomruk Çekme/Kaydırma Başlığı (TÇKB)
Ülkemizdeki ormanların yaklaşık olarak yarısının yüksek eğimli ve engebeli alanlarda bulunması nedeniyle
bölmeden çıkarma çalışmaları % 90 civarında zemin üzerinde yapılır. Topoğrafik yapısı Türkiye’ye benzeyen
Avusturya’da üretim faaliyetlerinde mekanizasyon kullanım oranı % 86 dolaylarında iken ülkemizde bu oran %
6-7 civarındadır (Acar, 1998).
Zemin üzerinde yapılan kontrolsüz sürütme yöntemi çevresel olarak taşıma güzergahında bulunan ağaç ve
fidanlar üzerinde kırılma, sökülme ve yaralanmalara, orman toprağında fiziksel ve kimyasal bozulmalara neden
olurken ekonomik olarak taşınan orman ürününde mevcut dikili ağaçlara, taşlara ve zemine çarpma sonucu
kalite ve miktar kayıplarının oluşmasına neden olmaktadır (Acar ve Ünver, 2008).
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Fiber tomruk başlıkları daha çok tomruk şeklindeki ürünlerin başlarında olan pörsüme zararlarını ve çatlamaları
önlemek, sürütme sırasında engellere takılmamalarını sağlayarak rahat ve kolay taşınmalarını gerçekleştirmek,
çevre zararlarını azaltmak ve de sonuçta verimli bir sürütme gerçekleştirmek için geliştirilmiştir (Acar,H.H, 2013).
Üretilen fiber başlık tomruğun üst kısmına basit bir kanca tekniği ile monte edilir. Yine çekim kablosu da
tomruk üst baş kısmına yakın şekilde sarılır. Traktör operatörüne haber verilerek çekme işlemi bir işçi refakatinde
gerçekleştirilir (Şekil 10). Orman yolunda kurulu traktör yanına gelindiğinde işçi önce fiber kapağı tomruk
başından alır, daha sonra traktör yola getirilen tomruğu orman yolu kenarında istifler.
Şekil 10. Dizaynı tasarlanıp kalıplardan üretilen fiber tomruk başlıkları ve kullanımı

Traktörle kablo çekimi sırasında refakatçi işçi fiber başlığı ve kabloyu birlikte aşağıdaki tomruk başına çekmek
durumundadır. Yine fiber başlıkla kablo çekimlerinde tomruk üst kısmına takılmaktadır.
TÇKB kullanılarak yapılan kaydırmalarda sürütülen tomruğun ağaçlara ya da taşlara takılma olasılığının azaldığı,
tomruğun daha hızlı hareket ettiği ve meşçeredeki kalan ağaç, fidan ve toprağa yaptığı zararların (sürütme izleri
oluşumu ve deformasyonun) azaldığı gözlenmiştir. Tomruktaki saçaklanma, çatlama, yarılma gibi problemlerin
de olmaması itibariyle baş kesme payı verilmemekte, dolayısıyla hacim kaybı olmamaktadır(Acar,2013a,b)

4.3. Odun Hammaddesi Transportu ve Yükleme Sırasında El Vinci Kullanımı
El vinci PCW5000 marka olup toplam 100 m mesafeden kablo çekimi yapabilmektedir (Şekil 11). Taşınabilir
el vinci Honda GXH-50cc güçlü motoru sayesinde zor arazi şartlarında bölmeden çıkarma çalışmalarında
alternatif bir yöntem olarak kullanılabilmektedir.
El vinci ile doğal orman zemininde yerden 100 metre mesafelerden yapılan çekimlerde özellikle başlık kullanımı
ve olukla kombine edilmiş taşınabilir el vinci kullanımı ile eğimli arazide her iki yönde yapılacak sürütmeler
orman zemininde zarar düzeyini asgariye düşürebilmektedir.
Taşıma sistemi, orman içerisinde ya da orman yolu kenarındaki bir taşınabilir el vincinin motor gücü kullanılarak
taşınacak tomruğa bağlanan halatın vinç üzerindeki tambura sarılması şeklinde gerçekleştirilmiştir.
Yine orman yolu kenarında günlük 1-2 adet yükleme hacmini geçmeyen iş hacminde pahalı ve rantabl olmayacak
vinç kullanımı yerine el vinci+oluk birlikte kullanımı ile ortaya çıkan AcarEVOKY sistemi çevresel açıdan ziyade
ergonomik, ekonomik ve yeni bir teknoloji olarak karşımıza çıkmaktadır (Şekil 11) (Acar ve Karagöz, 2016).
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Şekil 11. El vinci ve AcarEVOKY sistemi (El vinci+oluk kombinasyonu ile kamyon yükleme

4.4. Odun Hammaddesi Transportu İçin AcarMHH300 Mini Hava Hattı Sistemi
Bu sistemde çekme gücü benzinle çalışan taşınabilir el vinci ile ya da tamburlu traktör veya vinçli kamyonla
sağlanmaktadır. Kısa sürede kurulabilen ve ana kablo üzerinde vagon kullanılarak geçici olarak oluşturulan bir
orman içi güzergahı üzerinden her iki yönde tomruk taşımasının sağlanabileceği bu yöntemde ağır tomruklar
rahatlıkla taşınabilecektir.
Ormanda taşınmaya hazır hale getirilen pahalı ve ağır tomruk vasfındaki odun hammaddesinin orman yolu
kenarına taşınması probleminin çözümünde havadan taşıma için pahalı ve ithal olan aynı zamanda rantabl
kullanılamayan, ülkemizde orman köylüsünün de fiyatından dolayı tercih ve temin etmediği orman hava hatları
yerine mini bir hava hattı (AcarMHH300) sisteminin geliştirilmesi önemli bulunmuştur.
AcarMHH300 tomruk taşıma sistemi ile ortalama 25-42 cm çapındaki Ladin tomrukların ortalama 140
m mesafeden yukarı doğru havadan kontrollü taşıma şeklindeki verim 3,057 m3/saat olarak bulunmuştur.
Sistem ekonomik olduğu kadar ergonomik, verimli ve çevre dostu bir tomruk taşıma sistemi olarak karşımıza
çıkmaktadır (Acar,2016) (Şekil 12).
Resim 12. AcarMHH300 mini hava hattı sistemi
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5. ORMAN TRANSPORT PLANLARI
Orman Transport Planı, bir orman bölgesinde kesim işi sonrasında taşımaya hazır hale gelen orman ürünlerinin
orman yoluna taşınabilmesi için mevcut olanakların en iyi şekilde ve bir plan dahilinde değerlendirilerek zaman
ve mekan boyutunda düzenlenmesidir. Orman Transport Planları, mikro ve makro boyutta hazırlanan planlardır
(Acar, 1994).
Dağlık arazideki üretim çalışmaları sırasında transport çalışmalarının bir plan dahilinde, zaman ve mekan
boyutu çerçevesi içerisinde düzenlenerek önceden tatbike hazır transport planları haline getirilmesi iş akışının
sekteye uğramadan devamını sağlayacaktır. Ormandan bir an önce çıkarılması gereken Kayın gibi türler de en
az zararla ve en kısa sürede taşınmış olup sezon sonunda ormanda taşınamamış odun hammaddesi bırakılmamış
olacaktır.
Kısaca orman transport çalışmaları ile organizasyondan doğan problemler çözülecek, pahalı ithal makineler
daha rantabl kullanılacak, taşınan odun hammaddesi üzerinde ve meşcerede ki taşıma güzergahında ortaya
çıkan zararlar asgariye indirilecektir. Ayrıca, orman yol ağı ve transport işleri uyumlu hale getirilerek modern
transport araçlarının rahatlıkla uygulanabilmesine imkan hazırlanacak, orman yol ağı planlarında % 100’e yakın
işletmeye açma oranına ulaşılacak ve en uygun transport metodunun seçimi sağlanacaktır.

6. TARTIŞMA VE SONUÇLAR
Doğu Karadeniz Bölgesinde bölmeden çıkarma çalışmaları sırasında tomrukların %15 miktar ve %10 kalite
kaybına uğradığı belirlenmiştir (Gürtan, 1975). Ayrıca yapılan pek çok orman içi operasyonel çalışmalarda ve
özellikle zemin üzerinde sürütme faaliyetleri sırasında kalan ağaç, fidan ve orman toprağında önemli zararlar
meydana geldiği tespit edilmiştir (Acar vd., 2008).
Optimal orman yol güzergahını belirleme ve devamında planlama-inşaat aşamaları için belirtilen güzergah
etüdünde jeofizik yöntemlerden yararlanma, yol puanlama sistemi, tekray tekniği ve inşaat sırasında uygun kaya
patlatma tekniklerinin kullanımı çevresel zararları asgaride tutabilmektedir.
Yine oluk sistemleri, taşınabilir el vinci, tomruk çekme/kaydırma başlığı kullanımı, mini hava hattı ile taşıma
ve orman transport planları da özellikle eğimli arazide yapılan bölmeden çıkarma çalışmalarındaki çevresel
zararları azalttığı belirlenmiştir.
Hassas ormancılık konusunun güncel olduğu bugünlerde orman yolu ve transport için çevreye dost teknolojilerin
ortaya çıkarılarak uygulamacıların önüne konulması önemlidir. Kısıtlı olarak ve az sayıda ortaya çıkan bu tür
geliştirilmiş teknikler (prototipler) ve sistemler üzerindeki inovatif çalışmaların artırılarak uygulamada yaygın
halde kullanılması ekonomik olarak geri dönüşüm sağlamakla birlikte olumsuz çevresel etki değerlerini de
asgaride tutacaktır. Böylece sürdürülebilir ormancılık çalışmaları çevreye dost teknoloijler sayesinde sağlıklı
olarak devam ettirilmiş olunacaktır.

452

IV. ULUSAL ORMANCILIK KONGRESİ

8. OTURUM

KAYNAKLAR
Acar,H.H., 1994, Ormancılıkta Transport Planları ve Dağlık Arazide Orman Transport Planlarının
Oluşturulması, Yayınlanmamış Doktora Tezi, 151 s., Trabzon.
Acar, H.H., 1995. Yusufeli Orman İşletmesinde İbreli Yakacak Odunların Saç Oluklarla Bölmeden
Çıkarılması, TÜBİTAK Doğa Dergisi, Cilt:19, 437-442.

Acar, H.H., 2000, Dağlık Arazide Tekray Tekniği, K.T.Ü. Orman Fakültesi Seminerleri, Yayın No: 6, 69-75s.,
Trabzon.
Acar, H.H., 2004, AcarT750 Monorail System in Turkish Forestry, Forest Engineering; International
Scientific Conference on New Techniques, Technologies and The Environment, October 5-10th, 2004,
Proceedings 58-64p., Lviv, Ukraine.

Acar,H.H., 2012a. Tomrukların Bölmeden Çıkarılmasında Alternatif Bir Yöntem: Tomrukların Oluk
İçerisinde MB Trac Orman Traktörü ile Kontrollu Kaydırılması (TOKK-T), Orman Mühendisliği Dergisi,
Yıl:49, Sayı:4-5-6, Sayfa:19-23, Ankara, 2012.
Acar,H.H., 2012b. Tomrukların Her İki Yönde Bölmeden Çıkarılmasında Kullanılan Yarı Mekanize
TOKK-M Sistemi, Orman Mühendisliği Dergisi, Yıl:49, Sayı:7-8-9, Sayfa:9-11, Ankara.

Acar,H.H., 2013a, İnsan Gücü ile Zeminde Sürütülerek Orman Yoluna Taşınan Tomrukların Baş
Kısımlarında Oluşan Zararların Önlenmesi için Fiberglas Malzemeden Tomruk Başlıkları (Kapakları)
Üretimi ve Sonuçları, KTÜ Araştırma Fonu Hızlı Destek Projesi, No:9061, 36s., Trabzon

Acar,H.H., 2013b. Eğimli Arazide Tomrukların Traktörle Kablo Çekimlerinde Tomruk Çekme Kaydırma Başlığı
(TÇKB) Kullanımı, Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 13(1), 144-152s., 2013, Kastamonu.
Acar,H.H., 2013c. Two Different Methods Used to Transportation of Logs Towards The Forest Road,
FORMEC 2013 Forest Operations in Mountainous Conditions, Proceedings of the IUFRO 3.06
International Conference, 30th Sept.-25th Oct.2013,10p., Stralsund.

Acar,H.H., 2016, Orman İçinde Tomruk Transportu İçin Bir Mini Hava Hattı AcarMHH300 Sisteminin
Geliştirilmesi, KTÜ Araştırma Fonu Hızlı Destek Projesi, No:5364, 53s., Trabzon
Acar, H.H., Topalak, Ö., Üçüncü, K., 2002, Ülkemiz Koşullarında Monorail Sisteminin Ekonomik Olarak
Üretilmesi ve Ormancılıkta Kullanılması Olanaklarının Araştırılması, DPT Proje No: 99k120460, 52s.,
Trabzon.

Acar,H.H., Eroğlu,H., 2003, Dağlık Arazide Üretilen İnce Çaplı Odunların Fiberglass Yöntemi ile
Bölmeden Çıkarılması İmkanları Üzerine Bir Araştırma, KTÜ Araştırma Fonu Projesi, No: 2002.113.001-2,
Trabzon.
Acar,H.H.,Özkaya,M.S.,Eroğlu,H., 2003, Dağlık Arazide Üretilen İnce Çaplı Odunların Log-line Sistemi
ile Bölmeden Çıkarılması İmkanları Üzerine Bir Araştırma, OGM Projesi 2003A/050090, Ankara.
Acar, H.H. ve Ünver, S. 2005, İnce Çaplı Odun Hammaddesinin Polietilen Oluk Sistemi İle Bölmeden
Çıkarılmasında İş Verimi: Giresun Yöresi Örneği, Gazi Üniversitesi, Orman Fakültesi Dergisi. 5, 2, 154-162.
Acar, H. H., H., Eroğlu, M. S., Özkaya, 2005. Dağlık Arazide Üretilen İnce Çaplı Odunların Plastik Oluk
Sistemleriyle Bölmeden Çıkarılması İmkanları Üzerine Bir Araştırma. OGM Proje No:2003A050090.
Ankara. 171s.

8. OTURUM

IV. ULUSAL ORMANCILIK KONGRESİ

453

Acar, H. ve Ünver, S., 2007, Mesvcut Orman Yollarının Puanlandırılması ve Değerlendirilmesi, Orman
Mühendisliği Dergisi, Cilt:44, 37-38s., Ankara.

Acar,H.H., Ünver,S., 2008, Endüstriyel Odun Hammaddesinin İnsan Gücüyle Sürütülmesi Sırasında Ortaya
Çıkan Ürün Kayıpları ile Çevresel Zararların Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma, KTÜ Araştırma Fonu
Projesi, No:2005.113.001.6, 123s., Doktora Tezi, Trabzon
Acar, H.H., Ünver, S., Kaplan, E. 2008. Dağlık Arazide Tomrukların Plastik Oluklar İçerisinde Kontrollü
Olarak Taşınması (TOKK Yöntemi). Orman Mühendisleri Odası Dergisi, Sayı: 4-5-6, 31-33.

Acar,H.H., Ünver,S.,Kaplan,E., 2008, Ormancılıkta Devirme ve Sürütme Faaliyetlerinin Odun, Ağaç ve
Fidan Üzerine Etkilerinin Araştırılması, 2006A050090 kod nolu OGM projesi Sonuç Raporu, 101s., Orman
Genel Müdürlüğü, Ankara.
Acar,H.H., Coşkun,N.,Çağlar,S.,Dursun,E., 2009, Orman Yolu İnşaatında Zemin Yapısının Jeofizik
Yöntemlerle Tespiti Üzerine Bir Araştırma,KTÜ Araştırma Fonu Projesi,No:2007.113.001.4, 60s., Trabzon
Acar, H.H., Ünver, S. ve Özkaya, M.S. 2009. Controlled Sliding of Logs Through Plastic Chutes on The
Forest Ground, Journal of Istanbul University. A, 59 (1),29-36, İstanbul

Acar,H.H., Eroglu,H., Unver,S.,Ozkaya,M,S.,2009. A Review on Chute Systems Used for Extracting of
Small Size Wood Material in Terms of Ergonomics and Productivity, 17th World Congress on Ergonomics
(IEA2009), 5p., 9-14 August 2009, Bei Jing, China
Acar,H.H., Erbaş,F.D., 2010, Dağlık Arazide İnşa Edilen Orman Yollarında Yaklaşık Maliyet ve Hakediş
Değerlerinin İrdelenmesi, KTÜ Araştırma Fonu Hızlı Destek Projesi No:2009.113.001.2, Y.Lisans Tezi,
87s., Trabzon

Acar,H.H., Ünver,S.,Üçüncü,K.,Özkaya,M:S., 2012, Kalın Çaplı Odunların Bölmeden Çıkarılmasında
Alternatif Bir Yöntem: Tomrukların Oluk İçerisinde Kontrollu Kaydırılması (TOKK), KTÜ Araştırma Fonu
Projesi, No:2010.113.001.6, 26s., Trabzon
Acar,H.H.,Ünver,S.,2012a.Tomrukların Oluk İçerisinde Traktör Gücü ile Kontrollu Kaydırılması (TOKK-T)
Yönteminde İş Verimliliği, SDÜ Orman Fakültesi Dergisi, Cilt:13 Sayı:2 (2012), Sayfa:97-102, Isparta.
Acar,H.H.,Ünver,S.,2012b. Tomrukların Bölmeden Çıkarılmasında (TOKK-M) Sisteminin Uygulanması,
SDÜ Orman Fakültesi Derg., Cilt:13 Sayı:2,Sayfa:103-106, Isparta.

Acar,H.H.,Unver,S.,2013. Uncontrolled Skidding of Logs Using A Chute System in a Mountain Region,
Forest Operations in Mountainous Conditions, Proceedings of the IUFRO 3.06 International Conference,
2-5 June 2013, 121p., Honne, Norway.

Acar,H.H., Üçüncü,K., 2015, Dağlık Arazide Tomrukların Oluk Sistemi ve Tomruk Başlığı Kullanılarak
Yukarı Doğru Çekilmesine Yönelik Bir Portatif Vinç Sisteminin Uygulanması, KTÜ Araştırma Fonu Projesi,
No:10360, 86s., Trabzon
Acar,H.H., Karagöz,E., 2016, Orman Yolu Kenarında Tomrukların Kamyonlara Yüklenmesi İşinde
PCW5000 El Vincinin Kullanımı Üzerine Bir Araştırma, KTÜ Araştırma Fonu Projesi, No:5239, 57s.,
Trabzon

Eroğlu, H., Acar, H.H., Ozkaya, M.S., Tilki, F. 2007. Using Plastic Chutes for Extracting Small Logs and
Short Pieces of Wood from Forests in Artvin, Turkey, Building and Environment. 42, 2007, 3461-3465.

Gürtan, H., 1975. Dağlık ve Sarp Arazili Ormanlarda Kesim ve Bölmeden Çıkarma İşlerinde Uğranılan
Kayıpların Saptanması ve Bu İşlemlerin Rasyonalizasyonu Üzerine Araştırmalar, Tübitak Yayınları. No:250.
TOAG Seri No:38. Ankara.
454

IV. ULUSAL ORMANCILIK KONGRESİ

8. OTURUM

ORMAN YOLLARI VE SANAT YAPILARI
AÇISINDAN ORMAN TRANSPORT BİLGİ
SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASI
Necmettin Şentürk 1, Tolga Öztürk 1*, Murat DEMİR1
1

İ.Ü.Orman Fakültesi, Orman İnşaatı ve Transportu Anabilim Dalı, 34473, Bahçeköy/İstanbul.

*Tolga ÖZTÜRK tozturk@istanbul.edu.tr

8. OTURUM

IV. ULUSAL ORMANCILIK KONGRESİ

455

ÖZET
Orman yolları ormancılık çalışmaları için ne kadar önemliyse sanat yapıları da orman yolları için çok önemlidir.
Bu yapılar, orman yollarının dış etkenlere karşı korunmasını ve uzun süreli kullanımı sağlamaktadır. Orman
yollarında kullanılan sanat yapıları büz, menfez, kasis, köprü ve duvarlardır.
Bu çalışmada, araştırma alanı olarak İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Kurtkemeri Orman İşletme
Şefliği seçilmiştir. Yapılan çalışma ile, çalışma alanındaki tüm orman yolları ve sanat yapılarının mevcut
durumları belirlenmiştir. Arazi çalışmaları ile tüm veriler toplanmıştır. Bu veriler ArcGIS ve NetCAD bilgisayar
programları ile analiz edilmiştir. Yapılan bu analizler ile coğrafi bilgi sistemlerinin veri tabanı kapasitesi,
veri güncellemesi ve sayısal arazi modelleri analizlerini gerçekleştiren ile son derece önemli bir araç olduğu
belirlenmiştir.

Anahtar Sözcükler: Orman yolu, sanat yapısı, CBS, drenaj yapısı
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1.GIRIŞ
Teknolojide meydana gelen gelişmeler ve son yıllarda artan nüfusla birlikte orman ürünlerine olan ihtiyacın
artması orman ürünlerinin üretildikleri yerden pazara taşınmasında, taşıma tekniklerinin ve tesislerinin gelişimini
zorunlu kılmıştır (Çalışkan ve ark., 2006). Orman yollarının yapım teknikleri ve yol standartlarının yanında
yollarda kullanılan sanat yapıları da bu gelişmelerden payını almaktadır. Orman yollarının tam ve rasyonel
olarak işlev görebilmesi, suların olumsuz etkilerinin yok edilmesine bağlıdır. Orman yolları yağmurlar sonrası
oluşan yüzeysel sulardan, yer altı sularından ve dere geçişlerinde havzadan gelen sulardan etkilenmektedir.
Bu etkilenme orman yollarının alt ve üst yapı malzemesinin tahribi şeklinde olmaktadır. Tüm orman yolları
yapılmadan önce planlama çalışmalarının en iyi şekilde yapılması gerekmektedir. Orman yollarının planlaması
çevresel ve ekonomik açıdan çok önemlidir. Yanlış yapılan planlamaların, ekonomik olmaması yanında çevreye
verdiği zarar daha büyük olmaktadır (Anonim, 2005; Ryan ve ark., 2004). Orman yollarında, yapıldığı tarihten
itibaren kullanım yoğunluğuna göre belirli periyotlarda bakım ve onarım çalışmaları yapılmalıdır. FAO (1998)’ya
göre; orman yollarında üretim çalışmaları sonrasında meydana gelen deformasyonları ortadan kaldırmak ve
yolların daha uzun süreyle hizmet verebilmesi için 1 ile 5 yıl arasında değişen ve yılda yol üzerinden geçen araç
trafiğine bağlı olarak bakım periyodları belirlenmiştir.
Özellikle üretim ormanlarında yol yoğunluğu ve yol standartları çok önemlidir. Bu alanlarda yolların sürekli
açık tutulabilmesi için sanat yapılarının tip ve boyutları da önem kazanmaktadır. Yol güzergâhlarının akarsu
yataklarını kestiği yerlerde inşa edilecek büz, menfez, kasis ve köprülere ait tip ve boyutların belirlenmesi,
bu tesislerin ve dolayısıyla yolun güvenliği ve ekonomikliği bakımından büyük önem taşır (Bayoğlu, 1994).
Sanat yapılarının yolun belirli kısımlarına yapılması yeterli olmamaktadır. Aynı zamanda, bu yapıların belirli
zamanlarda kontrol edilerek gerekliyse bakım ve onarımının yapılması gerekmektedir.
Bu çalışmada, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü, Bahçeköy Orman İşletme Müdürlüğü, Kurtkemeri Orman
İşletme Şefliği alanı içerisindeki tüm orman yolları ve sanat yapıları belirlenmiş ve arazi çalışmaları sonucunda
toplanan tüm bilgiler bilgisayar ortamına aktarılarak CBS (Coğrafi Bilgi Sistemleri) yardımıyla bir bilgi sistemi
oluşturulmuştur. Alan üzerindeki tüm yol ve sanat yapıları hakkındaki güncel bilgiler bilgisayar ortamında
sorgulamaya açık hale getirilmiş ve aynı zamanda orman yollarındaki sanat yapısı ihtiyacı sayı ve tip olarak
ortaya konmuştur.

2. MATERYAL VE YÖNTEM
2.1. Araştırma alanının tanıtımı
Kurtkemeri Orman İşletme Şefliği, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Bahçeköy Orman İşletme
Müdürlüğü bünyesinde bulunmaktadır. Kurtkemeri Orman İşletme Şefliği 41º14´24” – 41”09´29” kuzey
enlemleri ile 28º57´19” – 28º53´26” doğu boylamları arasındadır (Şekil 1). Bölgenin denizden yükseklik
bakımından en alçak noktası 30 m, en yüksek noktası ise 162 m ile Kılçık Tepesi’dir. Şeflik alanı içerisinde bir
adet orman deposu, 3 adet mesire yeri ve bir adet su bendi bulunmaktadır.
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Şekil 1. Araştırma
alanı

Kurtkemeri Orman
İşletme Şefliği

Kurtkemeri Orman İşletme Şefliği ormanlarında bulunan asli orman ağaç türleri; Sapsız Meşe (Quercus petrea
ssp. iberica), Macar Meşesi (Quercus frainetto), Saçlı Meşe (Quercus cerris), Doğu Kayını (Fagus orientalis), Adi
Gürgen (Carpinus betulus), Kestane (Ceatanea sativa) ve Ihlamur (Tilia tomentosa)’dır. Bu asli türler yanında pek
çok ağaç ve ağaçcık türleri de alanda bulunmaktadır. Kurtkemeri Orman İşletme Şefliği toplam 146 bölmeden
oluşmaktadır. Şefliğin toplam büyüklüğü 2832 ha olup, bunun 2690 ha’ı ormanlık alan, 142 ha’ı ise ormansız
alandır (Anonim, 2007).

3. YÖNTEM
Belgrad Ormanı sınırları içerisinde bulunan, Kurtkemeri Orman İşletme Şefliğinde gerçekleştirilen bu çalışma,
orman yollarında kullanılan sanat yapılarının mevcut durumlarının belirlenerek bir bilgi sistemi oluşturulmasına
ve oluşturulan bu bilgi sistemine göre yol ve sanat yapılarının bakım-onarım amaçlı tüm çalışmaların
planlanması ve gerçekleştirilmesine ışık tutması amacıyla yapılmıştır. Araştırmaya işletme şefliğine ilişkin
verilerin toplanması ve sayısal hale çevrilerek coğrafi bilgi sistemleri veri tabanına depolanması ile başlanmıştır.
Kurtkemeri Orman İşletme Şefliği alanına yönelik olarak coğrafi yapının belirlenmesi amacıyla sayısal arazi
modeli oluşturulmuştur. Alana ait 1/25000 ölçekli topoğrafik haritalardan 50 m’de bir geçen eşyükselti eğrileri
sayısallaştırılarak, topoloji oluşturulmuş ve öznitelik verisi olarak yükseklik bilgileri girilmiştir. Alanın değişik
açılardan görüntüleri ve uzunluk bilgileri, eğim ve bakı bilgileri içeren yeni katmanlar elde edilmiştir. Araştırma
alanına ait, orman meşçere haritası sayısallaştırılmış ve kullanıma hazır hale getirilmiştir. Alan içersindeki su
bendleri, dereler ve mevcut yollar da sayısallaştırılarak coğrafi bilgi sistemleri katmanları haline getirilerek
veri tabanı sorgulamalarına hazır hale getirilmiştir. Haritaların sayısallaştırma işlemi NetCad 4.0 bilgisayar
programında yapılmıştır. Coğrafi bilgi sistemi veritabanı oluşturmak için ise hem NetCad 4.0, hem de ArcView
9.2 yazılımları kullanılmıştır.
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Arazide yapılan çalışmalarda, araştırma alanı içerisindeki tüm orman yolları ayrı ayrı incelenmiştir. Bu
yolların uzunlukları, genişlikleri, eğimleri, üst yapı tipleri, belirli yerlerdeki enkesitleri alınarak yolların genel
durumları belirlenmiştir. Bunların yanında, tüm bu yollar üzerindeki sanat yapıları tek tek incelenmiştir. Sanat
yapılarının tipleri, genişlikleri, uzunlukları, yapım yılları, kullanılan malzemeler ve kullanım durumları ayrı
ayrı belirlenmiştir. Ayrıca tüm sanat yapılarının yol üzerinde bulundukları konumlar Garmin Etrex marka
GPS aleti ile koordinatları belirlenmiş ve bu koordinatlar sayısallaştırılmış haritalar üzerine aktarılmıştır. Tüm
bunların yanında, alan içerisindeki orman yolları tek tek incelenerek yol güzergahları boyunca sanat yapısına
ihtiyaç duyulan yerler işaretlenmiştir. Ayrıca bu alanlarda kullanılacak sanat yapılarının tipleri de belirlenmeye
çalışılmıştır. Sanat yapılarının tiplerinin belirlenmesinde Talbot formülünden yararlanılmıştır (Bayoğlu ve
Hasdemir, 2004). Talbot formülünde sadece arazinin topoğrafik yapısı esas alınmakta, yağış durumu dikkate
alınmamaktadır. Talbot formülüne göre alanda gerekli sanat yapısının kesiti çeşitli formül ve tablolardan
bulunmaktadır.
Araştırma alanı içerisindeki tüm yolların ve üzerlerindeki sanat yapılarının son durumları dijital fotograf
makinesi ile belirlenmiş ve bu görüntülerde yine bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Yolların ve sanat yapılarının
son durumlarını gösteren bu fotograflar bilgisayar programı içerisine aktarılarak, alan ve üzerindeki yapılar
hakkında sorgulama yapmak üzere kullanılmıştır.

4. BULGULAR
Kurtkemeri Orman İşletme Şefliği alanı içerisinde toplam 21 farklı kodlu yol bulunmaktadır. Bu yollar A
tipi orman yolu ve B tipi orman yollarıdır. A tipi orman yolları karayolu şeklinde asfalt kaplama ile kaplıdır
ve toplam 3 adettir. Bunun yanında B tipi orman yolları 18 adet olup, bunların 4 adeti üst yapıya sahiptir.
Geriye kalan 14 adet yolda ise üst yapı bulunmamakta, yani toprak yoldur. Alan içerisinde bulunan yolların
toplam uzunluğu 81663 m’dir. Kurtkemeri Orman İşletme Şefliği alanı içerisinde bulunan mevcut yollar
üzerinde drenajı sağlamak, kazı ve dolgu şevlerindeki kaymaları önlemek için çeşitli tip ve boyutta sanat yapıları
kullanılmıştır. Bu sanat yapıları; çeşitli çaptaki hazır büzler, yerinde sepetkulplu büzler, çeşitli tip ve boyutta
menfezler, köprüler ve istinad duvarlarıdır (Tablo 1).
Alanda her bir sanat yapısının tipi, büyüklüğü, yapıldığı tarihler, tespit tarihindeki son durumları vb. tüm
bilgiler arazi çalışmalarında belirlenerek bilgisayar ortamına girilmiştir. Alandaki tüm yollar üzerinde sanat
yapısı mevcut değildir. Üzerinde sanat yapısı olan yollar; 3, 04, 05, 09, 010, 011, 013, 014, 017, 018 ve 021 kod
numaralı yollardır. Tüm sanat yapılarının bakım ve onarım istekleri belirlenmiş ve listelenmiştir. Kurtkemeri
Orman İşletme Şefliği alanında bulunan toplam 21 kodlu yol üzerinde toplam 123 adet sanat yapısı mevcuttur.
Bu sanat yapılarının 76 adeti çeşitli tip ve boyuttaki büzler, 40 adeti çeşitli tip ve boyuttaki menfez, 5 adeti
betonarme köprü ve 2 adeti harçlıtaş istinad duvarıdır (Şekil 2).
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Tablo 1. Kurtkemeri Orman İşletme Şefliğindeki yol ve sanat yapısı durumu
Yol üzerindeki sanat yapısı tipi ve sayısı

Sıra
No

Yol Kodu

Yol Uzunluğu
(m)

Yol Tipi

Üst Yapı
Durumu

1

1

4177

A Tipi

Asfalt

3

4

1351

A Tipi

Asfalt

--

2

3

5940

A Tipi

Asfalt

Duvar
-2

Büz

Menfez

Köprü

--

--

2

---

--

--

--

--

4

001

10955

B Tipi

Toprak

--

--

--

--

6

004

1575

B Tipi

Stabilize

--

3

--

1

B Tipi

Stabilize

B Tipi

Stabilize

5
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

002
005
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022

TOPLAM

1844
5314
5924
2292
5051
4147
4222
3220
1498
2241
4625
1866
6629
1512
2838
4442

81663

B Tipi
B Tipi
B Tipi
B Tipi
B Tipi
B Tipi
B Tipi
B Tipi
B Tipi
B Tipi
B Tipi
B Tipi
B Tipi
B Tipi

Toprak
Toprak

Stabilize
Toprak
Toprak
Toprak
Toprak
Toprak
Toprak
Toprak
Toprak
Toprak
Toprak
Toprak

----

-3

---

--

--

--

--

--

6

10

--

10

13

--

12

9

--

--

--

1

--

-------

8

--

27
-2

--

7

---

--------

--

--

--

--

--

--

2

76

40

5

---

4

--

--

1

1

--

-1

--

Şekil 2. Kurtkemeri Orman İşletme Şefliği içerisindeki
sanat yapılarının dağılımı
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Alan içerisindeki tüm yollar ve mevcut sanat yapıları hakkında bilgisayar ortamına aktarılan tüm bilgi ve resimler
yardımıyla, çalışanlar arazi çalışmalarına başlamadan önce alan hakkında tüm bilgilere ulaşabileceklerdir.
Kurtkemeri Orman İşletme Şefliği sınırları içerisindeki yolların ve üzerlerindeki sanat yapılarının gösterimi
Şekil 3’de verilmiştir.
Şekil 3. Kurtkemeri Orman İşletme Şefliği’nin yol ve sanat yapısı durumu

Yol kod numaralarına göre yollarda ihtiyaç duyulan sanat yapılarının tipleri ve sayıları Tablo 2’de gösterilmiştir.
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Tablo 2. Kurtkemeri Orman İşletme Şefliğindeki sanat yapısı ihtiyacı
Sıra
No
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Yol Kodu
001
002
004
005
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022

Üst Yapı
Durumu
Toprak
Toprak
Stabilize
Toprak
Stabilize
Stabilize
Stabilize
Toprak
Toprak
Toprak
Toprak
Toprak
Toprak
Toprak
Toprak
Toprak
Toprak
Toprak

TOPLAM

Yol üzerindeki sanat yapısı tipi ve sayısı
Duvar
Büz
Menfez
Köprü
-----1
2
------1
2
-1
-1
--1
--------2
1
---------1
------1
2
3
--2
2
--1
----2
--1
1
-1
2
4
-3

12

19

1

Orman yollarında kullanılan büzler iki tiptir. Bunlar yuvarlak hazır büz veya PE plastik büzlerdir. Araştırma
alanı içerisindeki toplam büzlerin %80’i dairesel kesitli, %20’si ise PE koruge boru şeklindedir. Orman
yollarında kullanılmış olan büzlerin büyük çoğunluğunda başduvar yapılmıştır. Ancak, yapım yılı eski olan
büzlerin bazılarında başduvar yoktur. Çalışma alanı içerisindeki büzlerin onarım harcamaları fazla değildir.
Sadece bakım çalışmaları yapılarak büzlerin özellikle giriş bölümlerinin temizlenmesi ve yol kenar hendekleri
ile ilişkisinin kurulması gerekmektedir. Bazı büzlerin çıkış noktasında bulunan ve büzün alt kısmının oyulmasını
önlemek için yapılan beton bölümler zarar gördüğünden yenilenmelidir.
Çalışma alanında bulunan menfezler ise yine iki tiptir. Bunlar tabliyeli menfezler ve kutu menfezlerdir (Şekil
4). Araştırma alanı içerisinde toplam menfezlerden %70’i tabliyeli menfez iken, %30’u kutu menfezdir. Tabliyeli
menfezler herhangi bir dolgu ihtiyacı olmayan menfezlerdir. Kutu menfezler ise dolgu altında yapılmaktadır
ve bu alan içerisindeki kutu menfezlerde belli yükseklikteki dolgular altında kullanılmıştır. Kutu menfezlerin
eski tarihte yapılanlarında genellikle başduvar olmamasına karşılık son yıllarda yapılan tüm kutu menfezlerde
başduvar bulunmaktadır. Bu başduvarlar suyun geliş yönüne göre menfezi ve yolu suyun tahrip edici etkisinden
korumaktadır. Menfezlerde de çıkış yönünde beton ayak ile menfez çıkışı korunmaya alınmıştır. Menfezlerde
giriş ve çıkış ağızları genellikle açıktır ve menfezler işlevlerini yerine getirmektedir. Bu sanat yapılarında da
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özellikle giriş kısımları temizlenerek bakımlarının yapılması gerekmektedir. Tabliyeli menfezlerde en fazla
karşılaşılan sorunlar tabliyelerin kırılması, kayması, tabliye aralıklarının açılması ve en önemlisi kenar ayaklarının
kırılmasıdır. Bu sorunların giderilmesi menfezlerin uzun süreli kullanılması anlamına gelmektedir.
Şekil 4. Kutu tabliyeli menfez (Foto: T.Öztürk)

Kurtkemeri Orman İşletme Şefliği alanında bulunan toplam 5 adet köprünün hepsi betonarmedir. Bu köprülerin
4 tanesinde korkuluk bulunmamaktadır. Köprülerin genel durumları iyi olmakla birlikte kenar ayaklarının
çevresinin temizlenmesi şeklinde bakımları yapılabilir. İstinad duvarı şeklindeki sanat yapıları harçlıtaş olarak
yapılmıştır. Bu duvarlar yenidir ve herhangi bir kamı ve onarım isteği bulunmamaktadır. Bu sanat yapıları
yolların kazı şevinde yapılmıştır ve yolları yukarıdan gelebilecek kaymalara karşı korumaktadır. Kurtkemeri
Orman İşletme Şefliği alanında arazi eğimleri düşüktür. Arazi eğimlerinin çok yüksek olmamasından dolayı,
yapılan yollardaki kazı veya dolgu şevleri çok yüksek değildir ve istinad duvarı ihtiyacı fazla bulunmamaktadır.
Çalışan teknik personel, bilgisayar ortamında ArcGIS veya NetCad gibi CBS programları yardımıyla bölgeyi
gösteren haritalar üzerindeki yollara veya sanat yapılarına ait simgelere sorgulama yaptıklarında, o simgenin
temsil ettiği yapıya ait tüm bilgi ve resimler ekrana aktarılmış olacaktır. Örneğin herhangi bir orman yolu ve
üzerindeki sanat yapısı hakkında sorgulama yapıldığında istenen bilgiler Şekil 5’deki gibi ekrana gelmektedir.
Şekil 5. Sanat yapıları
hakkındaki bilgi ve
resimlerin sorgulama ile
ekranda görüntülenmesi
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5. SONUÇ VE ÖNERILER
Orman yol ağlarının tüm alanı uygun bir şekilde kaplaması ve alanın her tarafına eşit bir ulaşım sağlayabilmesi,
yani ormanların iyi bir şekilde işletmeye açabilmesi için yolların planlama ve projelendirme çalışmaları tekniğine
uygun olarak yapılmalıdır. Aynı zamanda, yolların uzun yıllar boyunca kendisinden beklenen görevlerini yerine
getirebilmesi için drenaj tesislerinin ve sanat yapılarının yapımı ve projelendirmesi, bunların yanında, yolların
periyodik bakım ve onarım çalışmalarının yapılması da büyük önem taşımaktadır.
Bu araştırma projesi Kurtkemeri Orman İşletme Şefliği alanı üzerinde orman yollarında kullanılan sanat
yapılarının bir bilgi sisteminin oluşturulması amacı ile hazırlanmıştır. Araştırmanın metodolojisi ile araştırma
alanı üzerindeki orman yollarının, sanat yapılarının mevcut durumları, olması gerekenler ve yapılması gerekenler
belirlenmiştir.
Kurtkemeri Orman İşletme Şefliği alanı içerisinde 3 adet asfalt A tipi orman yolu, 18 adet B tipi orman yolu
belirlenmiştir. B tipi orman yollarının 4 adeti stabilize malzeme ile üst yapısı yapılmıştır. Ayrıca, alanda 76
adet büz, 40 adet menfez, 5 adet köprü ve 2 adet istinad duvarı olmak üzere toplam 123 Adet sanat yapısı
belirlenmiştir. Alan içerisinde çeşitli tarihlerde yapılmış olan bu sanat yapılarının toplam 94 adetinin bakım ve
onarıma ihtiyacı bulunmaktadır. Alan içerisinde yapılan incelemeler sonucunda, toplam 12 adet büz, 19 adet
menfez, 3 adet duvar ve 1 adet köprüye ihtiyaç bulunduğu tespit edilmiştir.
Şefliğin toplam alanı 2832 ha olup, alandaki toplam yol uzunluğu 83.3 km olarak bulunmuştur. Alanın yol
yoğunluğu 28.83 m/ha olarak hesaplanmıştır. Bu oran ülkemiz orman yol yoğunluğu ortalamasından (20 m/
ha) daha yüksek çıkmıştır. Yollar arasındaki aralıklar 300-500 m arasında değişiklik göstermiştir. Yol aralıkları
olması gereken mesafelerdedir. Alan içerisinde yeni yol yapımı gereken bir bölge bulunmamaktadır. Orman
yolları bir ağ şeklinde şeflik alanını kaplamaktadır. Kurtkemeri Orman İşletme Şefliği alanı içerisindeki asfalt
yollar yıl içerisinde çok yoğun kullanıldığı ve üzerinden geçen araç sayısı 20000’den fazla olduğu için, bu yolların
yılda bir kere bakım ve onarımının yapılması gerekmektedir. Asfalt yollar dışındaki orman yollarının kullanımı
yılda 20000 araçtan daha azdır. Fakat, özellikle mesire yerlerinin bulunduğu alanlardaki yolların kullanımı
oldukça yoğundur. Özellikle bu alanlardaki yolların bakım ihtiyacı iki yılda bir yapılmalıdır.
Çalışma alanına ait yapılan bu çalışma ile, bu alanda çalışma yapacak olan teknik personele alan hakkında
tüm bilgiler bilgisayar ortamında sunulmuş olmaktadır. Teknik personel veya araştırmacılar alanda yapacakları
çalışmalar öncesinde alanın mevcut durumunu bilgisayar başında analiz ederek, arazi çalışmalarına buna göre
başlayacaklardır. Orman yolları ve üzerlerindeki sanat yapılarının durumu, üretim başta olmak üzere alanda
yapılacak olan her türlü ormancılık çalışması için önem teşkil etmektedir. Bu yolların genel durumu hakkında
alınacak olan doğru bilgiler, yapılacak çalışmaların daha hızlı ve ekonomik olmasını sağlayacaktır. Çalışma
alanındaki mevcut yapıların bakım ve onarım isteğine göre yapılan planlama ve projelendirme çalışmaları ile
daha iyi ve düzenli olacaktır. Sürekli güncellenen ve yenilenen bir Orman Transport Bilgi Sistemi ile çalışmalar
daha kolay, daha hızlı ve ekonomik olacaktır.

464

IV. ULUSAL ORMANCILIK KONGRESİ

8. OTURUM

TEŞEKKÜR
Bu çalışma İ.Ü.Rektörlüğü Araştırma Projeleri Birimi tarafından 243/23082004 numaralı proje ile
desteklenmiştir. Projenin hazırlanmasında destek veren Yrd.Doç.Dr.Mustafa Akgül’e teşekkür ederiz.

KAYNAKLAR
Anonim, 2005. Private Access Road Construction, in the Southern Appalachian Mountains. USDA Natural
Resources Conservation Service, Second Edition, NC.
Anonim, 2007. Kurtkemeri Orman İşletme Şefliği Amenajman Planı.
Bayoğlu, S.; Hasdemir, M., 2004. Orman yolarında tesis edilen küçük hidrolik sanat
yapılarının seçimi ve boyutlandırması. İ.Ü.Orman Fakültesi Dergisi, B, 41 (3-4).
Bayoğlu, S., 1994. Orman Transport Tesisleri ve Taşıtları. İ.Ü.Orman Fakültesi Yayın No.494, İstanbul.
Çalışkan, E., Şentürk, N., Acar, H.H., 2006. Orman yollarında hidrolik sanat yapısı
ihtiyacının GIS ve GPS kullanılarak araştırılması. İ.Ü.Orman Fakültesi Dergisi, A, 56
(2): 177-190.
FAO, 1998. A Manuel for the Planning, Design and Construction of Forest Roads in
Steep Terrain. Food and Agriculture Organization of the United Nations.
Ryan, T., Phillips, H., Ramsay, J., Dempsey, J., 2004. Forest Road Manual, Guidelines for the Design,
Construction and Management of Forest Roads. COFORD, Natural Council for Research and Development,
Dublin, 2004.

8. OTURUM

IV. ULUSAL ORMANCILIK KONGRESİ

465

ORMAN YOLU STANDARTLARININ
YÜKSELTİLMESİNİN UZAK NAKLİYAT ÜZERİNE
ETKİLERİNİN İNCELENMESİ
Abdullah E. AKAY1*, Hasan SERİN2, Mehmet PAK2, Ebru BİLİCİ1, S. Tarık
KARABENLİ1
Bursa Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölüm, 16310, Bursa

1

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Orman Fakültesi, 46100 Kahramanmaraş

2

*Abdullah E. AKAY E-mail: abdullah.akay@btu.edu.tr

466

IV. ULUSAL ORMANCILIK KONGRESİ

8. OTURUM

ÖZET
Orman ürünlerinin üretim maliyetinin yaklaşık %40’ını ana nakliyat oluşturmaktadır. Ana nakliyatın maliyetini
etkileyen en önemli faktörler; aracın saatlik birim maliyeti, araç hızı, taşıma kapasitesi, yolun eğimi ve uzunluğu,
yol tipi ve yolun durumudur. Ülkemizde orman ürünlerinin üretiminde tercih edilen ürün boyutları, dünya
standartlarına kıyasla oldukça kısa tutulmaktadır. Bunun nedenlerinin başında, insan gücüne dayalı üretimin daha
ekonomik olmasından ve modern üretim araçlarının yeterince ve yaygın olarak kullanılamaması gelmektedir.
Bununla birlikte, yüksek taşıma kapasiteli tomruk kamyonlarının, hali hazırda orman yollarının büyük bir
bölümünü oluşturan ve standartları yetersiz B-tipi tali orman yollarında kullanılması mümkün değildir. Orman
yollarının standartlarının yükseltilmesi durumunda uzak nakliyatta yüksek tonajlı kamyonların çalışmalarına
imkan sağlanarak transport maliyetinin minimize edileceği ve yol bakım ve onarım maliyetlerinin de düşeceği
öngörülmektedir. Yol standartlarının yükseltilmesi çalışmaları ile orman ürünleri nakliyatının en uygun şekilde
planlanması birbirine entegre olarak değerlendirilmelidir. En uygun nakliyat planının geliştirilmesinde temelde
planlayıcının tecrübelerine dayalı olan geleneksel yöntemler yetersiz kalmaktadır. Bu yüzden, orman ürünlerinin
nakliyatının planlanmasında bilgisayar destekli modeller geliştirilerek, zaman ve ekonomik yönden önemli
tasarruf sağlanması mümkündür. Bilgisayar teknolojisinde ve modern matematiksel algoritmalarda meydana
gelen gelişmeler, en düşük maliyetli mesafenin bulunmasını gerektiren nakliyat problemlerinin çözümünde
cazip alternatif metotların geliştirilmesine yardımcı olmuştur. Günümüze kadar etkin olarak kullanılan orman
transportu yazılımlarının başında MINCOST, SPECTRUM, FORPLAN, SNAP ve NETWORK2001
programları gelmektedir. Bu çalışmada, orman yolu standartlarının yükseltilmesinin uzak nakliyat üzerine
etkilerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda, arazi ölçümleri ve gözlemleri ile tayin edilecek orman
yolları ağı verileri (uzunluk, durum, ortalama araç hızı, vb.), orman ürünleri, orman ürünlerinin istiflendikleri
rampalar ve orman depolarına ilişkin bilgiler kullanılarak, Network 2001 programı ortamında alternatif uzak
nakliyat planının geliştirilebileceği ortaya konulmuştur. Orman yolu standartlarının yükseltilmesi kısa vadede
bir maliyet gerektirse de, standartları yetersiz orman yollarına kıyasla yıllık bakım ve onarım giderlerinde uzun
vadede görülecek düşüşler toplam yol maliyetleri açısından avantaj sağlayacaktır.

Anahtar Sözcükler: Orman yolları, uzak nakliyat, yol standartları, Network 2001
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1. GİRİŞ
Orman ürünleri üretim işlerinin planlanması, orman ürünlerinin üretimi, bölmeden çıkarma ve nakliyat gibi
ormancılık çalışmalarının kendi içlerinde ve birbirleri arasında etkin ve uyumlu tasarımını ve uygulamasını
gerektiren oldukça karmaşık bir sorundur (Erdaş, 1986). Bu çalışmalar arasında, orman ürünlerinin nakliyatı
toplam üretim maliyetinin önemli bir kısmını oluşturmaktadır (Acar ve Eroğlu, 2001). Bu nedenle, en uygun (en
az maliyet/en yüksek net kar) nakliyat planının geliştirilmesi ülke ekonomisi açısından giderek artan bir öneme
sahiptir. Orman ürünlerinin nakliyatı tali ve ana nakliyat olmak üzere iki aşamada yapılmaktadır (Aykut, 1985).
Tali nakliyat aşamasında orman ürünlerinin kesim yerlerinden yol kenarlarında düzenlenen geçici istif yerlerine
(rampa) taşınırken, ana nakliyat aşamasında ise rampalarda toplanan ve istiflenen ürünler kamyonlarla orman
depolarına ulaştırılır. Orman ürünlerinin üretim maliyetinin yaklaşık %40’ını ana nakliyat oluşturmaktadır
(Acar, 1998). Ana nakliyatın maliyetini etkileyen en önemli faktörler; aracın saatlik birim maliyeti, araç hızı,
taşıma kapasitesi, yolun eğimi ve uzunluğu, yol tipi ve yolun durumudur.
Ülkemizde orman ürünlerinin üretiminde tercih edilen ürün boyları, dünya standartlarına kıyasla oldukça
kısa tutulmaktadır. Bunun nedenlerinin başında, insan gücüne dayalı üretimin daha ekonomik olmasından
ve orman köylüsüne istihdam sağlama zorunluluğundan dolayı modern üretim araçlarının yeterince ve yaygın
olarak kullanılamaması gelmektedir. Bununla birlikte, büyük boyutlardaki orman ürünlerinin nakliyatında
gerekli olan yüksek taşıma kapasiteli kamyonların, hali hazırda orman yollarının büyük bir bölümünü oluşturan
ve standartları yetersiz B-tipi tali orman yollarında kullanılması mümkün değildir.
Ülkemizde ormanlık alanlar içinde yer alan yaklaşık 250 bin kilometre uzunluğundaki yol ağlarının yaklaşık
%66’sı B-tipi tali orman yoludur (OGM, 2012). B-tipi tali orman yollarında standart platform genişliği 4 m,
hendek genişliği 1 m ve toplam genişlik ise 5 m’dir (Erdaş, 1997). Bu yollarda kullanılan teknik standartların
(platform genişliği, kurp yarıçapı, kurp genişliği, vb.) yetersizliği, sanat yapıları ve üst yapı eksikliği yüksek
tonajlı kamyonların hareketini ve manevra kabiliyetini sınırlamaktadır (Buğday ve Menemencioğlu, 2014).
Uzun boylu orman ürünlerinin taşınabilmesi için kullanılması gerekli uzun araçların maksimum uzunlukları
10 m ile 22 m arasında değişmektedir (Buğday ve Menemencioğlu, 2014). Araç tipi ve dingil sayıları dikkate
alındığında, iki dingilli kamyonlar, üç veya daha fazla dingilli kamyonlar ve yarı römorklu taşıt araçları için
uzunluklar sırasıyla; 10 m, 12 m ve 15 m’dir (Bayoğlu, 1997). Araç uzunlukları, bir römorklu katarlarda 18 m ve
iki römorklu katarlarda ise 22 m’dir (Bayoğlu, 1997). Araçların maksimum uzunlukları nakliyat sırasında orman
yollarında minimal kurp yarıçapı ile sınırlanmaktadır. Orman yollarında kamyonlar için en küçük kurp yarıçapı
15 m, yarı römorklu taşıtlar için ise 22 m olarak belirlenmiştir (Bayoğlu,1997).
Orman yollarında uzun ve yüksek yük kapasiteli kamyonların kullanılması durumu, artan toplam taşıt ağırlığına
bağlı olarak uygun orman yolu üst yapı ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır. Tek dingilli kamyonlar, iki dingilli aks
grubu ve araç veya katarlar için müsaade edilen maksimum toplam ağırlık sırasıyla 10 ton, 14,5 ton ve 14,5-38
ton olarak belirtmiştir (Bayoğlu, 1997). Yüksek tonajlı kamyonların orman yollarında kullanımının sağlanması
için yollarda gerekli sanat yapılarının (uygun boyut büzler, istinat duvarları vb.) da inşa edilmesi gerekmektedir.
Orman yollarının standartlarının yükseltilmesi durumunda orman ürünlerinden elde edilecek toplam
ekonomik değerin artacağı ve uzak nakliyatta yüksek tonajlı kamyonların çalışmalarına imkan sağlanarak
transport maliyetinin minimize edileceği, yol bakım ve onarım maliyetlerinin de düşeceği öngörülmektedir. Yol
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standartlarının yükseltilmesi çalışmaları ile orman ürünleri nakliyatının en uygun şekilde planlanması birbirine
entegre olarak değerlendirilmelidir.
En uygun nakliyat planının geliştirilmesinde temelde planlayıcının tecrübelerine dayalı olan geleneksel
yöntemler yetersiz kalmaktadır. Bu yüzden, orman ürünlerinin nakliyatının planlanmasında bilgisayar destekli
modeller geliştirilerek, zaman ve ekonomik yönden önemli tasarruflar yapılması amaçlanmıştır. 1980’lerin
sonlarında, bilgisayar teknolojisinde ve modern matematiksel algoritmalarda meydana gelen gelişmeler,
en düşük maliyetli mesafenin bulunmasını gerektiren nakliyat problemlerinin çözümünde cazip alternatif
metotların geliştirilmesine yardımcı olmuştur (Sessions ve ark., 2001). Ağ modelleri olarak bilinen bu metotlar
en kısa yolun bulunması, en düşük maliyetli mesafenin bulunması, en uygun proje planlaması, maksimum değer
akışının bulunması ve en uygun görev tahsisinin yapılması gibi problemlerin çözümünde kullanılmaktadır.

2. MATEMATİKSEL MODELLER
Schnelle (1980), “Prorate” algoritması ile MINCOST yazılımını geliştirmiştir. Bu yazılımın amacı, orman
ürünlerinin nakliyatının planlamasında, giriş düğüm noktaları (üretim noktaları) ile orman depoları arasındaki
en düşük maliyetli güzergahı belirlemektir. Ancak, bu yazılım çok sayıda düğüm noktaları (nodes) arasındaki
linklere (arcs) ait yol yapım masraflarının hesaplandığı problemlerin çözümünde yetersiz kalmaktadır. Yazılımın
bu hatasını gidermek ve giriş düğüm noktaları ile depolar arasında oluşturulabilecek alternatif güzergahların
sayısını artırmak için Weintraub ve Dreyfus (1985) en kısa mesafenin bulunması yaklaşımına dayalı NETCOST
yazılımını geliştirmiştir.
1985 yılında, Sessions “Prorate” algoritmasına benzer bir metot kullanarak NETWORK yazılımını
geliştirmiştir. Bu yazılımı benzerlerinden üstün kılan önemli nitelikleri vardır. Yazılımda kullanılan algoritma,
üretilen orman ürünlerinin zaman periyotlarına ve hacimlerine göre sınıflandırıldığı giriş düğüm noktaları ile
başlamakta ve en kısa mesafe problemini değişken (nakliyat maliyeti) maliyetleri, sabit maliyetleri (yol yapım
maliyeti) ve akış miktarını (taşınan orman ürününün hacmi) dikkate alarak çözmektedir. Amaç fonksiyonunda
minimum maliyeti veya maksimum net karı hedefleyen NETWORK yazılımı, planlayıcılara nispeten büyük
nakliyat problemlerinin (5000 link, 3500 düğüm noktası ve 2000 giriş düğüm noktası) çözümünde çok sayıda
zaman periyotlarını ve orman ürünlerini değerlendirme imkanı sağlamaktadır. Bu yazılımın eğitim ve ticari
amaçlı geliştirilen ileri versiyonu olan NETWORK II (Sessions, 1985), Kuzey Amerika’da çeşitli ormancılık
çalışmalarında, orman endüstrisinde ve bilimsel araştırmalarda oldukça yaygın olup ve başarı ile kullanılmaktadır.
Orman ürünlerinin nakliyatı problemlerine, doğrusal programlama tabanlı yazılımlarla oldukça başarılı
çözümler üretilmiştir. Doğrusal programlama, Amerika Birleşik Devletleri’nde geliştirilen stratejik ormancılık
planlamalarında, 1970’lerin başından günümüze kadar yaygın olarak kullanılan tekniktir. Bu tekniğin temel avantajı,
problemlere kesin sonuç üretmesi ve bir amaç fonksiyonunun yanında birden çok kısıtlayıcıyı sınayabilmesidir
(Nelson ve ark., 1991). Johnson ve ark. (1987), doğrusal programlama tabanlı FORPLAN yazılımını geliştirerek
fonksiyonel planlama ile arazi kullanım planlamasını bir arada gerçekleştirmeyi amaçlamışlardır. Bu yazılımın
algoritmasında, orman alanındaki tüm arazi ve su kaynaklarını temsil eden çok sayıda karar verme değişkenine
yer verilmiştir. Stratejik planlamalarda kullanılmak üzere, Amerika Birleşik Devletleri’nin Orman Servisi (USDA
Forest Service, 1998) tarafından bir diğer doğrusal programlama tabanlı SPECTRUM yazılımı geliştirilmiştir.
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FORPLAN yazılımı ormancılık çalışmalarının planlanmasında ekonomik verimlilik üzerinde yoğunlaşırken,
SPECTRUM yazılımı ekosistem yönetimi sorunlarına da temas etmiştir.
Geniş alanları kaplayan ormanların planlanmasında, konumsal kısıtlayıcıların taktiksel ve işlevsel anlamda
oldukça komplike olabilmeleri nedeniyle problemin çözüm alanı genişlemekte ve mevcut yazılımların sınırlarını
aşabilmektedir. Bu nedenle, daha az maliyette ve çözüm zamanında en uygun çözümü sunabilen “heuristic”
(sezgisel) teknikler geliştirilerek, nakliyat ve kaynakların yönetimi problemlerine uygulanmıştır. Sessions
and Sessions (1993), orman ürünlerinin zamana bağlı üretiminin düzenlenmesinde ve nakliyat planının
geliştirilmesinde bir seri “heuristic” kuram serisine bağlı olan SNAP yazılımını geliştirmiştir. Bu yazılımda
“heuristic”, çok sayıda ağaç türlerini, üretim maliyetlerini, alternatif orman depolarını, bölmeden çıkarma
tekniklerini, satış fiyatlarını ve yaban hayvanları kısıtlayıcılarını dikkate alarak, rastlantısal araştırma ve en kısa
mesafe algoritması yardımı ile taktiksel ormancılık planlaması problemlerini çözmektedir.
DOS işletim sistemine uyumlu geliştirilen NETWORK II yazılımının modern versiyonu olan NETWORK
2000 yazılımı, Chung ve Sessions (2000) tarafından Microsoft Windows işletim sistemine uyumlu olarak
geliştirilmiştir. Bu yeni versiyon ile yazılımın kullanıcı ara yüzünün kullanılırlığının iyileştirilmesi ve
çözülebilir problem büyüklüğünün artırılması (20000 link, 20000 düğüm noktası ve 5000 giriş düğüm noktası)
amaçlanmıştır. NETWORK 2000 yazılımında, “heuristic” çözüm teknikleri kullanılarak çözüm kapasitesi
geliştirilmiştir. Ayrıca, yazılım Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) formatına uyumlu ağ verilerini işleme özelliğe
sahiptir. Bu yazılımın yeni versiyonu olan NETWORK 2001, Sessions ve ark. (2001) tarafından geliştirilen
yeni bir algoritmayı temel alarak Chung ve Sessions (2001) tarafından geliştirilmiştir. Bu yazılım, bileşenlerinin
önem derecelerini dikkate alan bir amaç fonksiyonu kullanarak, maliyetin veya kullanıcı tarafından belirlenebilen
özniteliklerin en uygun değerlerine ulaştıkları güzergahı tespit etmektedir.
Son yıllarda Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve bilgisayar teknolojisinde meydana gelen gelişmeler, nakliyat
problemlerinin çözümünde CBS yazılımlarının ağ analizi tabanlı bazı modüllerinin (Ağ Analist) kullanılmasına
imkan sağlamıştır (Yıldırım ve Yomralıoğlu, 2002). Akay ve Şakar (2010), küçük ölçekli bir uygulamada
orman ürünlerinin nakliyat maliyetini en aza indiren güzergahın belirlenmesini amaçlanmışlardır. Çalışmada,
Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü, Andırın Orman İşletme Müdürlüğü sınırlarındaki iki orman
deposu dikkate alınmıştır. Çalışmada birim nakliyat maliyetini minimize eden optimum güzergah, ağ analizi
yöntemi kullanılarak belirlenmiştir.
Akay ve ark. (2015) halen devam etmekte olan TÜBİTAK araştırma projesi kapsamında Network 2001 yazılımı
kullanılarak orman yolu standartlarının yükseltilmesinin orman ürünlerinin ekonomik değeri ve uzak nakliyat
üzerine etkilerini araştırmaktadır. Çalışma alanında bulunan B-tipi orman yollarının daha yüksek standartlarda
orman yoluna dönüştürülmesi değerlendirilecektir. Bu amaçla gerekli görülen yol seksiyonları için büyük onarım
vasfında yol inşaatı, sanat yapıları ve üst yapı inşaatı masrafları dikkate alınmaktadır. Çalışma alanı olarak Bursa
Orman Bölge Müdürlüğü, Mustafakemalpaşa İşletme Müdürlüğüne bağlı Paşalar, Sarnış ve Turfal Orman
İşletme Şeflikleri seçilmiştir. Çalışma ArcGIS 10.2 yazılımı ile uygulama alanı orman yolları ağı, rampalar ve
orman depoları sayısallaştırılarak veritabanına aktarılmaktadır. Uygulama sırasında orman yolu standartlarının
yükseltilmesi durumunda özellikle farklı ürün boyutları ve farklı kamyon tipleri için orman ürünlerinin toplam
ekonomik değeri, yol yapım, bakım ve uzak nakliyat giderleri dikkate alınarak farklı zaman serileri için araştırılacaktır.
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3. UZAK NAKLİYAT PLANI
3.1. Ağ Analizi
Ağ analizi yöntemini temel alarak bir yol ağı sisteminde optimum
güzergah belirlenebilmektedir. Ağ analizi yönteminde, sistemi linkler
(arc) ve linklerin kesiştiği düğüm noktaları (node) oluşturmaktadır
(Akay ve Şakar, 2009) (Şekil 1). Bu yöntemde, en kısa yol link (yol
seksiyonu) değerleri toplamının en az olduğu güzergahın bulunması
ile araştırılmaktadır (Akay ve ark., 2006).

Şekil 1. Örnek bir yol ağı sisteminde parametreler

3.2. Network 2001 Programı Kullanımı
Network 2001 programında alternatif nakliyat güzergahlarının belirlenmesinde Sullivan (1974) tarafından
geliştirilen transport modeli ile Schnelle (1980) tarafından geliştirilen “Prorate”algoritması birlikte kullanılmaktadır.
Algoritma ilk olarak her bir başlangıç düğüm noktası ile depo satış noktası arasındaki güzergahları belirlemektedir.
Bu güzergahlarda sadece değişken maliyetler değil aynı zamanda sabit maliyetlerde dikkate alınmalıdır. Sabit
maliyetin dahil edilebilmesi için, sabit maliyet değeri link (orman yolu seksiyonu) üzerinde taşınan orman
ürününün hacmine bölünerek eşdeğer değişken maliyete dönüştürülmektedir:
(1)
SM i
EDM i = DM i +
∑ Hi
EDMi
DMi
SMi
Hi

: i seksiyonu için eşdeğer değişken maliyet (TL/m3)
: i seksiyonu için değişken maliyet (TL/m3)
: i seksiyonu için sabit maliyet (TL)
: i seksiyonu üzerinde taşınan orman ürününün hacmi (m3)

Daha sonra, alternatif güzergahlar arasında toplam değişken ve sabit maliyetleri en aza indiren güzergahın
bulunması için program menüsünden “heuristic” teknikler altında Simulated Annealing (Kirkpatrick ve ark.,
1983) yöntemi kullanılmaktadır. Bu yöntemin algoritmasında kullanılan amaç fonksiyonu aşağıdaki gibidir:
j

						

Min∑ (DCi ∑ H i + ESM i X i )

(2)

i

Bu fonksiyonda Xi, değeri 0 veya 1 olan ikili değişkendir. Eğer i seksiyonu kullanılırsa 1, kullanılmazsa 0
değerini almaktadır.
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Ağ modelinin etkin bir şekilde kullanılabilmesinde en önemli faktör, nakliyat ağının modelde doğru olarak
temsil edilmesidir. Yol ağı verileri 1:25000 ölçekli haritalar yardımı ile ArcGIS 10.2 yazılımı ortamında
geliştirilebilmekte ve sayısallaştırma sırasında yol ağı veri katmanın öz nitelik tablosunda her bir yol seksiyonu
için belirlenen yol tipi (asfalt, stabilize ve orman yolu), yol durumu (iyi, orta ve kötü), ortalama ulaşım hızı
(km/saat) bilgileri girilebilmektedir. Daha sonra, her bir yol seksiyonu için birim nakliyat maliyeti (TL/m3);
kamyonun saatlik birim maliyetine (TL/saat), kamyonun yük kapasitesine (m3) ve kamyon çalışma zamanına
(saat) bağlı olarak aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır (Akay ve Erdaş, 2007):

BNM i =

KBM

			⎛ YK ⎞

⎟
⎜
⎝ KÇZi ⎠

BNMi
KBM
YK
KÇZi

						

(3)

: i seksiyonu için birim nakliyat maliyeti (TL/m3)
: Kamyonun saatlik birim maliyeti (TL/saat)
: Kamyonun yük kapasitesi (m3)
: i seksiyonu için toplam kamyon çalışma zamanı (saat)

Nakliyatta kullanılan kamyonların saatlik birim maliyeti (TL/saat) olarak, Orman İşletme Müdürlüklerinden
temin edilebilmektedir. Kamyon yük kapasitesi olarak bölgede kullanılan farklı kamyon tiplerinin ortalama yük
kapasiteleri (10-20 metrik ton) dikkate alınmalıdır. Formül 3’de yer alan kamyon çalışma zamanı ise aşağıdaki
gibi hesaplanmaktadır:
								
2U

KÇZi =
Ui
OHi
KZi

i

OH i

(1+ KZi )

(4)

: i seksiyonu gidiş-dönüş uzunluğu (km)
: i seksiyonu için ortalama kamyon ulaşım hızı (km/saat)
: i seksiyonu için kayıp zaman (asfalt: %5, stabilize; %10 ve orman yolları; %15) (Akay ve
Erdaş, 2007)

Her bir yol seksiyonu için birim nakliyat maliyeti ve kamyon çalışma zamanı, yol ağı veri katmanının öz nitelik
tablosundaki seçenekler menüsünde yer alan “Field Calculator” kullanılarak hesaplanabilmektedir. Ayrıca, üretimin
gerçekleştiği bölmelere ait rampanın ve orman depolarının lokasyonlarını gösteren veri katmanları üretilmelidir.
Ağ oluşturulduktan sonra, “heuristic” teknikler kullanılarak nakliyat planlaması problemi çözülebilecektir.
Network 2001 programının kullanıldığı problemlerde; alternatif satış depoları, farklı orman ürünleri ve zaman
periyotları, alternatif güzergahlar ve yol standartları, en az maliyet ve en yüksek net kar gibi kriterler dikkate
alınmaktadır. Nakliyat planlaması çalışmasında en yüksek net kar kriterini gerçekleştirmek için ağ modeli
aşağıdaki yapısal özelliklere sahip olmalıdır.
3.2.1. Yeni linkler (Yol yapımı)
Yol ağına eklenecek yeni linkler başlangıç düğüm noktasına, bitiş düğüm noktalarına, nakliyat maliyetine ve
link yapım maliyetine göre tanımlanmaktadır. Nakliyat maliyeti kamyonun yüklü gidiş ve boş dönüş maliyetini
ifade etmektedir. Buna göre, boş kamyonun takip edeceği güzergahın yüklü olarak takip ettiği güzergahla aynı
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olacağı varsayılmaktadır. Yüklü kamyonun link üzerinde her iki yönde hareket etmesi durumunda, bu linkin ağda
iki ayrı link olarak gösterilmesi gerekir. Şekil 2, üç rampa ve bir satış deposunun yer aldığı örnek bir yol ağını
göstermektedir. Şekilde yer alan ok işaretleri link üzerinde orman ürünlerinin nakliyat yönünü göstermektedir.
Buna göre, 1 ve 3 numaralı düğüm noktaları arasında iki yönlü taşıma yapılmaktadır.
Şekil 2. Rampalar ve satış deposu arasında yer alan
alternatif güzergahlar

3.2.2. Mevcut linkler
Mevcut linkler yol ağı üzerinde yeni linklerle aynı şekilde yapılandırılmaktadır. Ancak, mevcut linklerde sabit
maliyet olarak belirtilen yol seksiyonu yapım maliyeti zorunlu bir değişken değildir. Yol yapımı gerekmeyen
durumlarda, sabit maliyet “0” değerini almaktadır. Ağ modelinde yeni ve mevcut linklere ait değişken ve sabit
maliyet değerleri Network 2001 yazılımında, “Link Editor” tablosuna işlenmektedir.
Büyük boyutlardaki orman ürünlerinin nakliyatında gerekli olan yüksek taşıma kapasiteli kamyonların, hali
hazırda orman yollarının büyük bir bölümünü oluşturan ve standartları yetersiz B-tipi tali orman yollarında
kullanılması mümkün değildir. Bu yollarda kullanılan teknik standartların (platform genişliği, kurp yarıçapı,
kurp genişliği, vb.) yetersizliği, sanat yapıları ve üst yapı eksikliği yüksek tonajlı kamyonların hareketini ve
manevra kabiliyetini sınırlamaktadır. Bu nedenle B-tipi orman yollarının daha yüksek standartlarda A-tipi tali
orman yoluna dönüştürülmesi ve stabilize malzemeden oluşacak üst yapı inşaatı değerlendirilmelidir.
Tali orman yollarının geometrik standartları ve profil görüntüleri Tablo 1 ve Şekil 3’de gösterilmiştir (Erdaş,
1997). A-Tipi tali orman yollarının inşası için OGM’den özel izin alınması ve üzerinde taşınacak emval
miktarının bir yılda 25.000-50.000 m3 arasında olması gerekmektedir. B-Tipi tali orman yollarında ise
taşınacak emval miktarı bir yılda 25.000 m3’den daha azdır (Erdaş, 1997). Yolların geometrik standartları,
üretim ve nakliyat mevsimi, taşınacak ürünün cinsi, arazi özellikleri gibi faktörlere bağlı olarak değişiklik
gösterebilmektedir. Örnek olarak, ters taşımada eğim 1000 m’ye kadar %9, 1000 m’den daha fazla mesafede %7
olarak belirlenmektedir.
Şekil 3. A-Tipi (sol) ve B-Tipi (sağ) tali orman yollarının profilleri (Erdaş, 1997)
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Tablo 1. Orman yolları
geometrik standartları
* NBT: Normal B-Tipi

Yol Standartları

Birim

Platform genişliği
Şerit sayısı
Azami eğim
Asgari kurp yarıçapı
Şerit genişliği
Banket genişliği
Hendek genişliği
Üst yapı genişliği

m
Adet
%
m
m
m
m
m

A – Tipi Tali
Orman Yolu
6,00
1,00
10,00
35,00
3,00
0,50
1,00
5,00

B-Tipi (NBT*)
Tali Orman Yolu
4,00
1,00
12,00
12,00
3,00
0,50
1,00
3,00

Gerekli görülen yol seksiyonları için büyük onarım vasfında yol inşaatı, sanat yapıları ve üst yapı inşaatı masrafları
hesaplanarak sabit maliyet olarak Link Editor tablosuna işlenmektedir. Büyük onarım kapsamında ilk olarak
arazi çalışmalarında orman yolu seksiyonları için Etüd yapılarak Tablo 2’deki Etüd Karnesi doldurulmalıdır.
Daha sonra Tablo 3’deki Metraj hesapları yapılarak, inşaat sırasındaki her bir iş paketi için Orman İşletme
Müdürlüğünden alınacak güncel birim fiyatlara bağlı olarak toplam masraflar hesaplanabilmektedir. Gerekli
görülecek seksiyonlar için planlanacak sanat yapıları ve boyutlarına yönelik bilgiler kaydedilerek, birim fiyatlara
bağlı olarak sanat yapıları yaklaşık masrafları hesaplanmaktadır. Arazi gözlemleri sırasında tespit edilecek üst
yapı bilgileri İtineri Cetveli’ne işlenmeli ve daha sonra malzeme, iş aşamaları ve işçilik için Orman İşletme
Müdürlüğünden alınacak birim fiyatlar kullanılarak üst yapı inşaatı masrafları hesaplanabilmektedir.
Tablo 2. Büyük onarım için Etüd Karnesi
ET Ü D

K A R N E S İ

Orman Bölge Müdürlüğü :

İşin Cinsi

:Büyük Onarım

Orman İşletme
Müdürlüğü

:

Yol Kod No

:

Yolun Adı

:
:

Etüd Uzunluğu

:

Orman İşletme Şefliği

Kazık
No
1

Program Uzunluğu

ZEMİN KLASLARI

Yol
Meyili

Arazi
Yamaç
Meyili

Ara
Mesafe

Toprak

Küskü

%

%

m

%

%

Kazı
Şevi
Y.Kaya S.Kaya Ç.S.Ka. Uzaklığı
%

%

%

m

:
X-Y

Koordinatı

NOT

AÇIKLAMA

2
3
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Tablo 3. Büyük onarım için Metraj cetveli
Orman Bölge Müdürlüğü

:

Orman İşletme Şefliği

:

Orman İşletme Müdürlüğü
Yolun Adı

M ET R A J

C ETV E L İ

:

İşin Cinsi

:

Program Uzunluğu

:

Yol Kod No

:

Keşif Uzunluğu

:
:

Arazi
Hendek
Enkesitler
ZEMİN KLASLARI
Kazı
Genişleme
Ortalama
Kazı
Kazı
Arası
Kazık Mesafe Yamaç Alanı Yükseklik Miktarı
Saha
Miktarı Toprak Küskü Y.Kaya S.Kaya Ç.S.Ka.
Meyili
Alanı
Mesafe
No
m
%
m²
m
m
m²
m²
m
m³
m³
m³
m³
m³
m³
1
2
3

3.3.3. Yol bakım maliyeti
Yol güzergahı üzerindeki herhangi bir seksiyon bakım gerektiriyorsa, bakım maliyeti değişken veya sabit maliyet
olarak belirtilebilir. Yol kaplamasında gerçekleştirilecek bakım maliyetleri genellikle yol üzerinde nakledilen
orman ürünlerinin miktarına bağlı olduğundan değişken maliyetler olarak kabul edilmektedir.
3.3.4. Yol standartları
Değişik yol standartları arasında en uygun seçimi yapabilmek için değişken maliyetlerle sabit maliyetler
arasında bir değerlendirme yapılmaktadır. Zira, yol standardını yükseltmek değişken maliyetlerden olan nakliyat
maliyetini azaltırken, sabit maliyetlerden olan yol yapım maliyetini arttırmaktadır. Her bir yol standardı, ağ
modelinde ayrı birer link olarak dikkate alınmaktadır. Aynı başlangıç ve bitiş düğüm noktasına sahip olan bu
linkler yapay (dummy) linkler olarak tanımlanmaktadır. Yapay linklerde kullanılan düğüm noktaları da yapay
düğüm noktası olarak değerlendirilmektedir.
3.3.5. Satış depoları ve orman ürünleri
Üretim alanlarından ağ sistemine giriş yapan orman ürünleri birden fazla satış deposuna yönlendirilerek
maksimum net karı sağlayacak alternatif belirlenecektir. Sistemde yer alan satış depoları “Son Durak” olarak
işlev görmekte ve yeni bir yapay düğüm noktasına tek yönlü yapay linklerle bağlanmaktadır. Bütün ürünler için
en uygun güzergah belirlendikten sonra ürünlerin gerçek satış deposu son durak noktasından bir önceki düğüm
noktasına dönerek belirlenmektedir.
Çalışma kapsamında, üretim alanlarında üretilen her bir farklı ürün (tomruk, sanayi, kağıtlık vb.) için farklı giriş
düğüm noktası (GDN) oluşturularak, ilgili rampaya bağlanır. Ağ modelinde, üretilen orman ürünü sayısı kadar
yapay satış deposu oluşturulacaktır. Network 2001 yazılımında, her bir orman ürününün giriş düğüm noktası,
satış deposu ve nakledilen ürün miktarları “Sale Editor” tablosuna işlenmektedir.
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3.3.6. En az maliyet/En yüksek net kar
Network 2001 programı kullanılarak toplam değişken ve sabit maliyet değerlerinin minimize edilmesi
hedefleneceği gibi, taşınan ürünlerin depo satış fiyatlarının bilinmesi durumunda toplam net karı en yüksek
olan güzergahın belirlenmesi de amaçlanabilmektedir. Kullanılan algoritmanın minimizasyon problemlerini
çözdüğü dikkate alınarak, bu çalışmada net karın maksimizasyonu için maliyetler pozitif değerler, depo satış
fiyatları ise negatif değerler olarak sisteme girilmektedir. Bu durumda, net karın maksimizasyonu toplam
maliyetin minimizasyonu ile sağlanmış olacaktır. Çalışma alanında yer alan depolarda her bir ürün için birim
satış fiyatları Orman İşletme Müdürlüğünden temin edilerek, ağ modelinde depo satış fiyatlarını temsil eden
yapay düğüm noktaları oluşturulmaktadır.
3.3.7. Zaman periyotları
Ağ modelinin algoritmasında kullanılan “heuristic” teknikler yardımı ile çok sayıda zaman periyotları için
en uygun güzergah araştırması yapılabilmektedir. Bunu gerçekleştirmek için yeni yapay linkler ekleyerek
ağ modelinin yapısında değişikliğe gitmeye gerek olmayacaktır. Sale Editor penceresinde değişik zaman
periyotları için elde edilen maliyet veya net karın güncel değerleri Fayda/Masraf analizi kapsamında tahmini
faiz (iskonto) oranları kullanılarak hesaplanmaktadır. Fayda /Masraf analizi, paranın zaman değerini, yani
bugünkü ve gelecekteki tüketime ilişkin tercihleri göz önünde bulunduran proje değerlendirme yöntemidir.
Bir projenin net bugünkü değeri, ekonomik ömrü boyunca oluşan net nakit akımlarının önceden belirlenen bir
iskonto oranına göre bugünkü değere indirgenmiş değerleri toplamıdır (İlter, 2007; Demirbugan, 2008). Net
bugünkü değer yönteminde karlılık düzeyi mutlak bir büyüklük olarak belirlenir (Sarıaslan, 1990). İndirgeme
oranı hesaplanırken enflasyon etkisinden arındırılmış olmalıdır. Net bugünkü değer aşağıdaki gibi formüle
edilebilmektedir (İlter, 2007):
(5)
Bt = t. yıldaki nakit giriş
Ct = t. yıldaki nakit çıkış
n = 1,2,3,....,m,..., n
r = Iskonto oranı
Değerlendirme sonucunun pozitif olması durumunda (NBD > 0) yatırım projesi kabul edilir, aksi koşullarda
(NBD < 0) reddedilir. NBD = 0 ise, bundan yıllık nakit akımlarının işletme maliyetini ve yıllık yatırım maliyetini
ancak karşıladığı anlaşılır.
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4. SONUÇLAR
Ülkemizde büyük boyutlardaki orman ürünlerinin nakliyatında gerekli olan yüksek taşıma kapasiteli kamyonların,
hali hazırda orman yollarının büyük bir bölümünü oluşturan ve standartları yetersiz B-tipi tali orman yollarında
kullanılması mümkün olmadığından orman ürünlerinin üretiminde tercih edilen ürün boyutları dünya standartlarına
kıyasla kısa tutulmaktadır. Bu durum orman ürünlerinden elde edilecek ekonomik faydanın maksimum seviyede
olmasını engellemektedir. Bu çalışmada ortay konulan yaklaşımın uygulanması durumunda, orman yolu
standartlarının yükseltilmesi ile orman ürünlerinden elde edilecek toplam ekonomik fayda arasındaki etkileşim
irdelenmiştir. Orman yolu standartlarının yükseltilmesi bir maliyet gerektirse de, hemen hemen her yıl bakım veya
büyük onarım gerektiren standartları yetersiz orman yollarının bakım ve onarım giderleri uzun vadede düşecektir.
Orman yolu standartlarının yükseltilmesinin orman ürünlerinin ekonomik değeri ve uzak nakliyat üzerine
etkilerinin belirlenmesi konusunda ülkemizde bilimsel çalışmaya rastlanmamıştır. Uluslararası literatür
tarandığında da bu konuyla ancak dolaylı olarak ilişkisi olan kısıtlı sayıda çalışma olduğu görülmektedir.
Henüz ulusal ormancılık literatüründe kendine özgü bir yer bulamayan bu yaklaşımın uygulanması, ülke
ormancılığının ilerlemesinde önem taşıyacağına inandığımız modern planlama tekniklerinin kullanılmasına ve
geliştirilmesine yeni bir örnek teşkil edecektir.
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I. Sunum: Doç. Dr. Mehmet EKER
Başlık: Değişen paradigmalar ve gelişen teknoloji bağlamında ormancılık
operasyonları
Ormancılık operasyonlarında değişen paradigmalar ve gelişerek değişen araç ve yöntemler çerçevesinde
teknoloji değişimi de yaşanmış ve bu süreçte teknoloji ilkel evreden (1. evre) yapay zeka evresine (4. evre)
evrilerek değişmiştir. Türkiye ormancılığının Taylorizm’den mekanizasyon paradigmasına geçiş aşamasında
olduğu belirtilmiştir.
Sonuç: Biyo-fiziksel olarak etkili, ekonomik olarak verimli, çalışana uyumlu, çevreye duyarlı ve kurumsal olarak
kabul edilebilir ormancılık operasyonları için, hem bilimsel hem de uygulama bakımından teknik, ekonomik,
kültürel, sosyal ve çevresel başkalaşımlarla ve teknolojinin de yardımıyla paradigma değişimlerini gerçekleştirmeliyiz.
Soru: Yok.

II. sunum: Prof. Dr. Hulusi ACAR
Başlık: Ülkemiz ormancılığında bazı yeni yol ve transport tekniklerinin
çevresel açıdan değerlendirilmesi
Orman yollarının çevresel etkilerinin dikkate alınmasının gerekliliği açıklanmıştır. AcarEVOKY, TOKK-T,
TOKK-M, AcarT750, AcarMHH300, TÇKB sistemlerinin tanıtımları yapılmıştır. Geliştirilen oluk ve vinç
sistemleri kullanılarak tomrukların orman içinden yol kenarlarındaki rampalara aktarımı yapılarak çevreye
verilen zarar en aza indirgenmektedir.
Sonuç: Orman ürünlerinin orman içinden çıkarılması işlemlerinde yerli üretim oluk ve vinç sistemlerinin
kullanımı çevreye en az zararla ve düşük maliyetlerle bu operasyonların gerçekleştirilmesini sağlayacaktır.
Soru 1: Aydın Geriş: Yeni yol ve transport araçları ile yapılan sürütmede, boru ve vinç ile yapılan sürütme
maliyetleri OGM birim fiyatlarıyla yapılabilir mi? Ekonomiklik ve verimlilik boyutları nedir?
Yanıt 1: Traktörlerle yukarıdan aşağıya, suyla birlikte ya da susuz polietilen borularda taşıma yapılabilmektedir.
300 m.lik oluklar ortalama 10000 TL civarındadır. Bir orman kooperatifi bunu aldığı zaman en az 20, iyi
kullanırsa 50 defa kullanabilir. Her hâlükârda bu sistem teknik ve zaman açısından çok verimli olup, çevreye
verdiği zarar sıfırdır. Ancak bu sistem OGM’nin standartlarında yok. Ancak OGM bu sistemi tavsiye etmektedir.
Daha verimli daha teknik ve daha çevreye dost bir sistemdir.
Soru 2: Süleyman Tekin: Ormana zarar vermeden bölmeden çıkarma teknolojisinin kullanımına OGM’nin
yaklaşımı nedir?
Yanıt 2: Oluk sistemine çok pozitif yaklaştılar. Tek ray sistemini de yapıp Artvin’de çalıştırdık. Bu sistem
Karabük’te OGM’ye hibe edildi, ancak kısa sürede atıl duruma geçti. OGM bu konulardaki çalışmalarımıza
ulaşmak isterse, projelerimiz sonucunda elde edilen buluşlarımız hakkında bilgi temin etmek isterse, her zaman
kendilerine yardımcı olmaya hazırız.
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III. sunum: Prof. Dr. Tolga ÖZTÜRK
Başlık: Orman yolları ve sanat yapıları açısından orman transport bilgi
sisteminin oluşturulması
Çalışma Kurtkemeri Orman İşletme Şefliğinde gerçekleştirilmiştir. Bölgedeki orman yolları ve üzerindeki sanat
yapıları belirlenerek gerekli ölçümler yapılmış ve coğrafi veri tabanı üretilmiştir. Oluşturulan bilgi sisteminde bu
bölgedeki yolların ve sanat yapılarının durumlarının güncel olarak bilinmesi ve eski tarihlerdeki durumlarının
sorgulanması mümkündür.
Sonuç: Orman yolları ve sanat yapıları coğrafi veri tabanının oluşturulması ve bu sistemin orman bilgi sistemine
dahil edilmesi, uygulayıcılara bu konudaki planlama ve yönetimde önemli bir karar desteği sağlayacak ve etkin
bir izleme sistemi oluşturulabilecektir.
Soru: yok

IV. sunum: Prof. Dr. Abdullah AKAY
Başlık: Orman yolu standartlarının yükseltilmesinin uzak nakliyat üzerine
etkilerinin incelenmesi
Orman ürünlerinin nakliyatı toplam üretim maliyetinin önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Bu nedenle, en
uygun (en az maliyet/en yüksek net kar) nakliyat planının geliştirilmesi ülke ekonomisi açısından giderek artan
bir öneme sahiptir. Orman ürünlerinin üretim maliyetinin yaklaşık %40’ını ana nakliyat oluşturmaktadır. Ana
nakliyatın maliyetini etkileyen en önemli faktörler; aracın saatlik birim maliyeti, araç hızı, taşıma kapasitesi,
yolun eğimi ve uzunluğu, yol tipi ve yolun durumudur. Yüksek taşıma kapasiteli tomruk kamyonlarının, hali
hazırda orman yollarının büyük bir bölümünü oluşturan ve standartları yetersiz B-tipi tali orman yollarında
kullanılması mümkün değildir. Orman yollarının standartlarının yükseltilmesi durumunda uzak nakliyatta
yüksek tonajlı kamyonların çalışmalarına imkân sağlanarak transport maliyetinin minimize edileceği ve yol
bakım ve onarım maliyetlerinin de düşeceği öngörülmektedir.
Sonuç: Orman yolu standartlarının yükseltilmesi, yüksek tonajlı tomruk kamyonlarının nakliyat maliyetini
minimize edecek ve bunun kısa vadede bir maliyeti olsa da yıllık bakım ve onarım giderlerinde uzun vadede
görülecek düşüşler toplam yol maliyetleri açısından da avantaj sağlayacaktır.
Soru: yok
Bu tutanak, oturum başkanı Cantürk GÜMÜŞ ve raportör Oğuz ÇOBAN tarafında düzenlenmiştir.
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ÖZET
Türkiye orman ürünleri endüstrisi son yıllarda gösterdiği gelişimle, Türkiye’nin hızlı büyüyen sektörleri
arasındadır. Ayrıca başta mobilya ve ahşap levha olmak üzere birçok alt sektörlerinde dış ticaret dengesi
pozitif seyretmektedir. Türkiye kereste üretiminde % 1,6’lık payla dünyadaki 166 ülke arasında 13. sırada yer
almaktadır. Türkiye’nin dünya mobilya üretimindeki payı da % 1 civarında olup hızla artmaktadır. Türkiye’deki
özellikle ahşap levha sektöründeki bazı kuruluşlar dünyanın sayılı kuruluşları arasına girmiştir. Türkiye imalat
sanayide yaratılan katma değerin % 2,4 civarı orman ürünleri sektörüne aittir. Türkiye 200’ü aşkın ülkeyle orman
ürünleri alanında ihracat ve ithalat bağlantısı kurmuştur. Sektörde yeni pazarlara açılma eğilimi görülmektedir.
Yeni teknoloji ve işletmecilik uygulamaları yaygınlaşmaktadır. Ancak bu olumlu göstergelere karşın, henüz
dünyada Türkiye orman ürünleri ile ilgili belirleyici bir Türk malı imajı yeterince yerleşmemiştir. Girdilerin
ve ürünlerin belgelendirilmesi yetersizdir. Birçok alt sektörde kurumsallaşma, kalite güvence sistemlerinin
etkinliği, AB mevzuatının uygulanabilirliği tartışmalıdır. AR-GE harcamaları artmakla birlikte, üniversitesanayi işbirlikleri yeterince değer yaratıcı görünmemektedir. Bu çalışmada, Vizyon 2023 hedefleri de dikkate
alınarak, Türkiye orman ürünleri endüstrisindeki gelişmeler ortaya konmuş ve sektörün yöneliminin çeşitli
göstergelerle tartışılması amaçlanmıştır.

Anahtar Sözcükler: Orman endüstrisi, vizyon 2023, kereste, ahşap levha, kaplama, mobilya
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1.GİRİŞ
Türkiye orman ürünleri endüstrisi içerdiği kereste, yonga levha, MDF levha, ahşap kaplama, mobilya, doğrama
gibi alt endüstri dalları ile dünyanın pek çok ülkesinde önemli endüstri dallarından biri haline gelmiştir.
Elbette bu gelişimin teknik, sosyal, kültürel birçok nedeni vardır. İnşaat sektöründe yaşanan gelişmeler, ahşap
ve ahşap esaslı malzemelerin yaşam konforunu artırmada sunabildiği geniş ürün yelpazesi, yenilenebilir doğal
kaynaklara olan ilginin hızla artması, toplumsal yaşamda ortaya çıkan anlayışlar, yeni fonksiyonel ihtiyaç
alanlarının doğması, satın alma gücündeki gelişmeler, estetik kaygıların pek çok alanda daha çok önemsenmeye
başlaması, önemli nedenler olarak sıralanabilir. Ahşaba alternatif olarak görülen plastik pencere doğraması,
alüminyum profil gibi ürünlerde sağlanan olağanüstü yeniliklere ve gelişmelere rağmen ahşap veya ahşap
esaslı malzemelerin kullanımının azalmadığı, aksine ahşabın kullanım alanlarının çeşitlenerek arttığı açıkça
gözlemlenmektedir. Islak mekân donatılarından, otomobil ve hava taşıtlarındaki kullanımına kadar ahşabı yeni
kullanım alanlarında görmek mümkündür. Bu bağlamda, Türkiye orman endüstrisinin yetersizliklerine rağmen
önemli düzeyde gelişme çabası içerisinde olduğu sektörel verilere dayanarak söylenebilir.
Ülkemizde, Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıldönümü anısına, 2023 vizyonu adı altında pek çok alanda
önemli hedefler ortaya konmuştur. Bu vizyonda dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi içeresinde yer almak, kişi
başına 25.000 dolar gelir, ihracatta 500 milyar dolara ulaşarak dünya ticaretinden % 1,5‘lık bir pay alabilmek
hedeflenmiştir. Bu hedefler için, sektörlerin durum değerlendirmesi yaptığı potansiyelin harekete geçirilmesine
yönelik adımlar atılmaya başlandığı, pazar, pazar yapısı, rekabet, inovasyon, marka gibi kavram ve uygulamaların
firmalarda yoğun ilgi görmeye başladığı da bir gerçektir.
Bu kapsamda bakıldığında, birçok çok endüstri kuruluşu, yeni pazar arayışlarına başlamış, mevcut makina
ve donanımını hızla değiştirmiş, ilk aşamada çoğu teknoloji transferi yoluyla da olsa teknolojik değişimi
gerçekleştirmeye başlamıştır. Bazı alanlarda ise ileri teknolojinin yakalanmaya başlandığı görülmektedir.
Türkiye’de orman endüstrisi, imalat sanayi içerisinde, otomotiv ve kimya gibi bazı sektörlerden sonra ileri
teknoloji ve işletmecilik uygulamalarının yakalandığı alanlardan biridir. Bu alanlardan sağlanan gelişmelerde
özellikle, Türkiye ağaç işleme makinaları sektöründe gözlemlenen CNC tezgâh üretimleri, otomasyon sistemleri
gibi ileri teknoloji uygulamalarının önemli bir etkisinin olduğu açıktır. Bu çerçevede kereste ve mobilya gibi alt
sektörlerde birçok yerli makina kalite ve fiyat açısından uluslararası rekabet edebilir duruma gelmiştir.
Türkiye Sanayi Strateji Belgesi (2015-2018), orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerde Afro-Avrasya’nın
tasarım ve üretim üssü olmak vizyonu ile Türk sanayisinin rekabet edebilirliğinin ve verimliliğinin yükseltilerek,
dünya ihracatından daha fazla pay alan, ağırlıklı olarak yüksek katma değerli ve ileri teknolojili ürünlerin
üretildiği, nitelikli işgücüne sahip ve aynı zamanda çevreye ve topluma duyarlı bir sanayi yapısına dönüşümü
hızlandırma amacını ortaya koymuştur. Bu amacın somutlaştırılabilmesi için belirlenen üç stratejik hedef ise;
(1)sanayide bilgi ve teknolojiye dayalı yüksek katma değerli yerli üretimin geliştirilmesi, (2) kaynakların etkin
kullanıldığı, daha yeşil ve rekabetçi sanayi yapısına dönüşümün sağlanması, (3) sosyal ve bölgesel gelişmeye
katkı sağlayan ve nitelikli işgücüne sahip sanayinin geliştirilmesi (BSTB,2015) şeklindedir.
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2. DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE ORMAN ENDÜSTRİSİ
2.1 Ticari Büyüklükler ve Gelişmeler
Dünyada ticari hareketlilik hızla artmaya devam etmektedir. Tüm ürünler bazında dünya dış ticaretine
bakıldığında, ihracatta ilk sırayı tartışmasız Çin’in aldığı, bunu ABD, Almanya, Japonya ve Hollanda’nın izlediği
görülmektedir. Türkiye 142,6 milyar dolar ile dünya ihracat sıralamasında 31. sıradadır. Bu gelişime 2013’den
itibaren bakılacak olursa ihracat 2013’deki 151,7 milyar dolarlık ihracata göre 2016 sonunda % 6 azalmıştır.
İthalatta ise, ilk sırada yer alan ülkeler ABD, Çin, Almanya, İngiltere, Japonya şeklindedir. Türkiye 198,6 milyar
dolar ile 21. sırada yer almaktadır. 2013 yılında 251,7 milyar dolar olan ithalatın 2016 sonunda yaklaşık % 20
azaldığı görülmektedir. Türkiye dış ticarete son 5 yılda kısmı bir daralma yaşamıştır (TRADEMAP, 2017).
Ahşap esaslı ürünlerin(44. Fasıl) dünya ticaretine bakıldığında, 2016 yılı için ihracatta ilk sırayı 13,5 milyar
dolar ile yine Çin alırken, Türkiye 0,675 milyar dolar ile 39. sırada yer almaktadır. Türkiye toplam 127,9 milyar
dolarlık dünya ahşap esaslı ürün ihracatında % 0,5’lik payı görülmektedir. İhracatçı ülkeler sıralaması, Çin,
Kanada, ABD, Almanya, Rusya Federasyonu, Avusturya, Endonezya, Polonya, İsveç ve Malezya şeklindedir.
İthalatta ise ilk sırayı 19,6 milyar dolar ile Çin almakta, bunu ABD, Japonya, Almanya, İngiltere, İtalya, Fransa,
Kore, Kanada, Avusturya izlemektedir. Türkiye, 131,5 milyar dolarlık dünya ahşap ürünleri ithalatının 1,265
milyar dolar ile yaklaşık % 1’lik payını almaktadır(TRADE MAP, 2017; OAİB 2016).
Türkiye’nin ahşap ve ahşap esaslı ürünlerdeki dünya ticaretindeki gelişimi Şekil 1 ‘de gösterilmiştir. Ahşap
ve ahşap esaslı ürünlerin ithalatında azalma görülürken, ihracatında kısmi de olsa bir artış söz konusudur.
Türkiye’nin ahşap eşya ihracatında önemli ülkeler sırasıyla, İran, Irak, Türkmenistan, Gürcistan, Serbest Bölgeler,
Azerbaycan, Arnavutluk, Cezayir, Ürdün, Bulgaristan iken, ithalatta ise ilk on ülke; Ukranya, Rusya Federasyonu,
ABD, Romanya, Bulgaristan, Litvanya, Çin, Almanya, Kanada ve Kamerun şeklinde sıralanmaktadır.

Şekil 1.Türkiye’nin
ahşap esaslı ürünler
dış ticareti (Kaynak:
TRADEMAPE, 2017)

Dünya mobilya ihracatında söz sahibi ilk beş ülke Çin, Almanya, İtalya, Polonya ve ABD’ dir. Türkiye, 2,4
milyar $ ile dünya ihracatında 223 ülke arasında 14. sırada yer almıştır. Aynı yıl dünyanın toplam mobilya
486

IV. ULUSAL ORMANCILIK KONGRESİ

9. OTURUM

ithalatı bir önceki yıla göre %4,1 artarak 167,9 milyar $ olmuştur. Mobilya sektöründe en önemli ithalatçı
ülkeler ABD, Almanya, İngiltere, Fransa ve Japonya’dır. Türkiye, 2014 yılında 226 ülke arasında dünyanın en
çok mobilya ithalatı yapan 26. ülkesi olarak yerini almıştır. 2015 yılında toplam 1,9 milyar $ değerinde mobilya
ihraç edilmiştir ve en önemli ihraç pazarları Irak, Suudi Arabistan, Libya, Almanya ve Azerbaycan olmuştur
(OAİB,2016).
Dünya başlıca kâğıt-karton ihracatçısı ülkeler Almanya, Çin, ABD, İsveç ve Finlandiya’dır. Türkiye ise 2014
yılında 211 ihracatçı ülke arasında 3,1 milyar $ ile 28. sırada yer almıştır. Dünya kâğıt-karton ithalatı 2014
yılında bir önceki yıla göre %1,3 artarak 175,9 milyar $ olmuştur. Başlıca kâğıt-karton ithalatçısı ülkeler ABD,
Almanya, İngiltere, Fransa ve İtalya’dır. Türkiye ise 2014 yılında 226 ithalatçı ülke arasında 15. sırada yer
almaktadır.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)’nin sektör sınıflandırması esas alındığında, 2015 yılı itibariyle mobilya,
kâğıt ve orman ürünleri sektörü 4 milyar dolar ihracat gerçekleştirmiştir. Bu rakam, 2014 yılında 4,5 milyar
dolar olarak gerçekleşmiştir. Buna göre, Türkiye’nin mobilya kağıt ve orman ürünleri sektörünün ihracatı
yaklaşık %9,8 oranında düşüş göstermiş, sektörün 2014 yılı payı %2,9 iken, 2015 yılı ihracatında ki payı %2,8
olmuştur (EİB, 2015).
Yıllar bazında Türkiye mobilya, kâğıt ve orman ürünleri ihracat rakamlarına bakıldığında, 2014 yılına kadar
son 5 yıldır artış gösterirken, 2015 yılında Türkiye ihracatına paralel olarak düşüş göstermiştir. 2010 yılında
2,9 milyar dolar olan ihracatımız, 2015 yılında %39 büyüyerek 4 milyar dolar seviyesine gelmiştir (EİB,2015).

2.2 Türkiye’nin Hammadde Odun Üretimi
Türkiye mevcut orman varlığı ile son yıllarda endüstriyel odun üretiminde önemli bir artış sağlamıştır. Şekil
2’de görüldüğü gibi 2000 yılında Türkiye 7,3 milyon m3 endüstriyel oduna karşılık, 10,4 milyon m3 yakacak
odun üretirken, bu negatif yapı 2003 yılından itibaren değişmeye başlamıştır. Yakacak odun üretimi bu yıldan
itibaren düzenli olarak azalmış ve endüstriyle odun üretimi ise artmıştır. 2016 yılına gelindiğinde Türkiye 13,3
milyon m3 endüstriyel odun üretimine ulaşmıştır. Bu üretim ülkenin endüstriyel odun talebini karşılamak için
yetersiz olmakla beraber önemli bir gelişme olarak değerlendirilmelidir.
Şekil 2. Türkiye’nin endüstriyel
ve yakacak odun üretimi(OGM
İstatistikleri, 2017)
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2.3 Alt Sektörler ve Ana Ürün Grupları Bazında Orman Endüstrisi
Türkiye orman ürünleri üretim, ihracat ve ithalat değerleri bakımından alt sektörler ya da ana ürünler bazında
incelendiğinde dikkate değer gelişmeler görülmektedir. Tablo 1‘de kereste ana ürün grubunda son 15 yılda
görülen gelişmeler özetlenmiştir. Türkiye’nin bu ürün grubunda son 15 yılda 5,5 milyon m3/yıl üretimden
8,5 milyon m3/yıl’a ulaştığı görülmektedir. Ancak, üretimdeki bu artış ihracata yeterince yansımazken, ithalat
yaklaşık 4 kat atmış ve 1,18 milyon m3’e ulaşmıştır. İthalat artışı değersel bazda 7 kata ulaşarak 23,4 milyon
dolar olarak gerçekleşmiştir.
Türkiye orman endüstrisinin en hızlı gelişen alt sektörlerinden birisi de lif levha ve yonga levha sektörüdür. Yonga
Levhacılar Derneği kayıtlarına göre Türkiye’de 14 adet lif levha, 13 adet yonga levha işletmesi bulunmaktadır.
Yıllık kapasite MDF levhada 6,7 milyon m3’e, yonga levhada 5,1 milyon m3’e ulaşmıştır.
Levha sektöründe kapasite kullanım oranı % 75-80 arasında değişmektedir. Toplam kurulu kapasite 12,1
milyon m3 olup, 2016 toplam üretimi 9,2 milyon m3’tür. Sektörün yıllık odun hammaddesi ihtiyacı 11,5 milyon
ton ’dur. Bu ihtiyacın % 37’si OGM den, % 26’sı ithalat yoluyla, % 22’si şahsa ait dikili veya tapulu kesimlerden,
% 9’u sanayi atıklarından, % 6’sı yurt içi şahıslardan kavak alınarak karşılanmaktadır. Firmaların ISO 9001,
ISO 14001, OHSAS 18001 gibi kalite belgelerine ve dünya standartlarında ileri teknolojiye sahip oldukları
belirtilmektedir. Türkiye lif levha üretiminde Avrupa’da 1., dünyada 2. sıradadır. Yonga levha üretiminde ise
Avrupa’da 3., dünyada 5. sıradadır. Ayrıca laminat parke üretiminde Avrupa’da 2., dünyada 3. büyüklüktedir
(Dayanıklıoğlu,2017). Türkiye’nin MDF/HDF üretim ve ticari verileri Tablo 2’de yonga levha verileri ise Tablo
3’te verilmiştir.
Tablo 2 ve 3’ten görüldüğü gibi Türkiye lif levha ve yonga levha üretimi nerdeyse üstel bir fonksiyon göstererek
çok hızlı artış göstermiştir. Bu artışla sektör Avrupa’da ve dünyada ilk 5 ülke arasına girmiştir. Ancak Türkiye
ürettiği levhanın ancak % 10-12’ sini ihraç edebilmektedir.
Türkiye’nin kontrplak ana ürünündeki durumu ise Tablo 4’te verilmiştir. Kontrplak üretimi son 16 yılda 2,5
kat artmıştır. Ancak yine ihracat artışı üretime göre oldukça zayıf kalmıştır. Bu ürün grubunda ticari denge
negatiftir. İthalat ihracata göre daha hızlı artış göstermektedir. Türkiye’nin ahşap kaplama üretim ve ticari
yapısına ilişkin durum ise Tablo 5’de verilmiştir. Bu ürün grubunda da ticari denge negatiftir.
Türkiye mobilya endüstrisinin üretim ve yatırım değerleri ile ticari görünümü Tablo 6’da gösterilmiştir. Mobilya
sanayinin kapasite kullanım oranı yıllara göre iniş çıkış göstermekle beraber ortalama % 70’ler civarındadır.
Sektörünün üretim değeri ve yatırımlar itibariyle kademeli bir büyüme eğilimi göstermiş ve sürekli artmıştır.
Mobilya endüstrisi ticari dengenin pozitif olduğu sınırlı sayıdaki endüstri dallarından biridir.

488

IV. ULUSAL ORMANCILIK KONGRESİ

9. OTURUM

Tablo 1. Türkiye’nin kereste üretim ve ticaret verileri (2000- 2016) (Kaynak: FAOSAT, 2017)
YILLAR
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Üretim (m3) İhracat (m3) İthalat (m3) İhracat (1000US$) İthalat (1000US$)
5528000
5036000
5579000
5615000
6215000
6445000
6471000
6599000
6175000
5853000
6243000
6461000
6682000
6405000
6635000
7772000
8499000

43000
168000
158562
99714
57000
122010
44000
76000
28000
39000
40820
29000
24000
25477
24992
22661
23610

312000
178000
196000
236363
372953
469350
626000
634000
667000
457000
664000
909000
953000
954000
1126095
1284000
1182000

10813
34647
26792
13039
11423
14310
12866
26722
12261
12895
14896
14078
12587
14027
13609
10087
10455

32841
21538
25839
27097
46431
65704
91218
113045
159720
99441
132290
210967
222299
238438
278957
281417
232410

Tablo 2. Türkiye’nin MDF/HDF üretim ve ticaret verileri (2000- 2016) (Kaynak: FAOSAT, 2017)
YILLAR
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
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Üretim (m3)

388000
355000
570000
700000
850000
1500000
1798000
1952000
1921000
2916000
3265000
3570000
3900000
4285000
4885000
4777000
5069000

İhracat (m3) İthalat(m3) İhracat (1000US$) İthalat (1000US$)
9000
31000
53000
122606
134000
128000
271000
515000
356000
456000
538000
556000
465000
359622
457640
534000
530000

104000
59000
173000
176540
246000
436000
325000
334000
228000
172000
232000
311000
420000
332000
253788
220000
178000
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2239
6182
8104
21099
25295
33980
74228
160648
190474
194754
220148
237829
236783
223288
261082
236862
233844

23106
12554
28489
27511
59141
115760
80625
96590
88749
60439
91814
127851
142873
116214
91809
64367
50467
489

Tablo 3. Türkiye’nin yonga levha ve OSB üretim ve ticaret verileri (2000 - 2016) (Kaynak: FAOSAT, 2017)
YILLAR
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Üretim
(m3)
1884000
1664000
1999000
2264000
2700000
2890000
2750000
3047000
3181000
2350000
3100000
3620000
3950000
4300000
4500000
4436000
4282000

İhracat
İhracat
İthalat
İthalat(m3)
3
(m )
(1000US$) (1000US$)
32000
219000
7497
22541
64000
33000
15964
7591
99000
77000
16337
12180
111800
156000
23873
24360
172419
272791
42070
52484
284227
270736
45592
55955
178000
179000
44842
44636
231000
190000
65655
52779
320000
239000
93334
59570
254000
244000
63886
59272
264000
367000
62684
84954
317000
332000
74172
89088
320000
478000
73688
111756
308509
427000
78589
110405
481446
264995
106735
78541
410000
223000
80626
80177
556000
260000
105372
55602

Tablo 4. Türkiye’nin kontrplak üretim ve ticaret verileri (2000- 2016) (Kaynak: FAOSAT, 2017)
YILLAR
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
490

Üretim
(m3)
47000
35000
55000
57000
60000
64000
55000
117000
111000
100000
110000
115000
116000
116000
150000
116000
120000

İhracat
İhracat
İthalat
İthalat(m3)
3
(m )
(1000US$) (1000US$)
6000
33000
2764
17565
13000
15000
5640
8391
26000
21000
9092
12205
20757
36071
14055
17381
27527
63973
17237
39863
25500
109335
19977
64622
20000
146000
15256
81485
27000
166000
22298
110367
24000
184000
28837
123214
20700
127500
14621
69624
45085
190000
12907
180198
17500
244000
14403
273022
17300
268000
14051
298861
4407
293000
4460
320099
4153
293125
4547
327620
14000
279000
10743
309354
36000
288000
21224
316670
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Tablo 5. Türkiye’nin ahşap kaplama üretim ve ticaret verileri (2000- 2016) (Kaynak: FAOSAT, 2017)
YILLAR
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Üretim
(m3)
17000
13000
60000
65000
70000
75000
84000
95000
96000
82000
96000
88000
85000
84000
85000
87000
270000

İhracat
İhracat
İthalat
İthalat(m3)
(m3)
(1000US$) (1000US$)
7000
9000
7576
5337
11000
4000
10249
2596
14400
8000
13302
5190
12954
11187
18031
7590
21766
23021
21487
12376
20192
22780
22408
13121
19682
21804
21644
12661
13000
27300
24508
26086
20800
30000
26911
32533
17700
21560
21320
20291
21800
42900
25171
27867
20400
51000
25185
38303
21400
64000
27782
39409
16845
66500
23798
41154
17909
81629
26711
47666
19900
92000
25885
48648
20100
102000
25915
41430

Tablo 6. Türkiye’nin mobilya üretim, yatırım, KKO ve ticaret verileri (2005- 2016)
(Kaynak: TÜİK Yıllık Sanayi Ve Hizmet Verileri, Mobilya Sektörü Temel ,TRADEMAP 2017)
YILLAR
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
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Üretim
değeri
(milyon
TL)

Yatırımlar
(milyon
TL)

7,322
8,150
9,811
8,436
10,486
14,074
15,963

772
642
445
429
662
826
903

Mobilya
İmalat
Sanayi
K.K.O. (%)
71.6
70.9
68.5
66.9
70.4
72.6
69.8
71.4

İhracat
değeri
(milyon $)

İthalat
değeri
(milyon $)

715
799
1,082
1,387
1,198
1,415
1,658
1,899
2,237
2,290
2,256
2,234

389
540
712
776
568
738
941
817
969
942
851
606
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3. TÜRKİYE ORMAN ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNÜN
STRATEJİK
HEDEFLERİNE
YÖNELİK
DEĞERLENDİRMELER
Türkiye orman ürünleri endüstrisinin uluslararası rekabet gücünde yaşanan gelişmeler, üstünlük-zayıflık,
fırsat-tehdit gibi değerlendirme yaklaşımları dâhil analizlerin doğru yapılabilmesi için sektörün temel rekabet
unsurlarının sayısal göstergelerle ortaya konması gereklidir. Bu açıdan “değer zinciri” yaklaşımı ve değer zinciri
halkalarına bağlı irdeleme önemli araçlardan biri olarak görülmektedir (İGEM 2013, KURTOĞLU-DİLİK,
2016). Aşağıdaki Tablo 7’de bu yaklaşımın ana unsurları verilmiştir.
Tablo 7. İmalat sanayiinde temel rekabet unsurları
Değer Zinciri

Belirleyici Rekabet Unsurları

Hammadde ve Girdiler

(a)Hammadde kaynaklarının varlığı ve kalitesi, (b) Yan Sanayi

Üretim

(a)Hammadde maliyetleri, (b) İşgücü ve enerji maliyetleri
(c)Organize sanayi bölgeleri

Teknoloji Faaliyetleri

(a)Ürün standartları,
(c)Markalaşma ve İmaj

Pazarlama ve Satış

(a)Lojistik alt yapısı
(b)Dağıtım ağı, ambalaj
(c)Taşımacılık maliyetleri (d)Tanıtım ve fuarlar

Finansman ve Mali Yapı

(a)Karlılık		
(b)Finansman olanakları ve maliyetleri
(c)Yatırım ve ihracat teşvikleri

İnsan Kaynakları

(a)Nitelikli insan kaynaklarının varlığı (b)İş kanunları ve düzenlemeleri

Piyasa ve Sektör Koşulları

(a)Adil ve etik rekabet koşulları

(b) Ürün kalitesi
(d) Tasarım kapasitesi

(e)Çevre dostu üretim

(b)İthalat ve iç piyasa gözetim

Kurumların ya da sektörlerin stratejik hedeflerinin belirlenmesinde analiz ve strateji geliştirme araçlarından biri
olarak SWOT analizinin kullanılması ve sonuçların değer zincirinin halkalarına göre irdelenmesi gereklidir.
Sonuçta zayıf yönlerden ve tehditlerden sakınılması veya bunların azaltılması gerekmektedir. Zayıf yönler,
güçlü yönlere dönüştürülebilecek bir bakış açısıyla değerlendirilmelidir. Benzer şekilde, tehditler fırsatlara
dönüştürülmeye çalışılmalıdır. Son olarak, güçlü yönler ile fırsatlar birimin potansiyelinin gerçekleştirilmesi
yönünde eşleştirilmelidir.
Stratejik yönelim kapsamında yapılan çalışmalar değerlendirildiğinde, son zamanlara kadar ülkemizde orman
ürünleri işletmeciliğiyle uğraşan işletmelerin çoğunluğunun stratejilerini ve politikalarını etkileyen faktörlerin
sadece hammadde temin edilebilirliği, imalat teknolojisi ve pazar talebinden ibaret olduğu görülmektedir
(TOBB 2014, 2015, 2017). Stratejik hedeflerin temel unsurlarının değer zinciri üzerinden belirlenmesini
hedefleyen başarılı bir SWOT analizinin sonuçları, aşağıda Türkiye mobilya sektörü için verilmiştir. Mobilya
imalat sanayi için sektörün değer zincirini temel alan 11 stratejik hedef belirlenmiştir.
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Bu hedefler;1) Yerli hammadde olanaklarının geliştirilmesi, (2) Yan sanayinin geliştirilmesi, (3) Organize
sanayi bölgelerinde toplulaşma, (4) İş ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi, enerji maliyetlerinin düşürülmesi,
(5) Tasarım ile ürün geliştirme kapasitesinin artırılması ve markalaşma, (6) 2023 yılında 10 milyar dolar ihracat
yapılması, (7) Finansman ve sermaye olanaklarının artırılması, (8) Küçük ve orta ölçekli firmaların kapasitelerinin
geliştirilmesi, (9) Mesleki eğitimin iyileştirilmesi ve nitelikli işgücü açığının kapatılması, (10) Haksız rekabetin
ve kayıt dışının önlenmesi,(11)Test, ölçme, laboratuvar ve standart alt yapısının güçlendirilmesi” dir.
Mobilya Sektörüne yönelik güncel sayılabilecek bir SWOT analizi sonuçları aşağıda özetlenmiştir (ISO,2015):
Mobilya sektörünün güçlü yönleri: Modern üretim tesisleri, yoğun üretim kümelenmesi, yüksek üretim
teknolojisi kullanımı, Avrupa’daki gelişmiş ülkelere göre ucuz işgücü, teknoloji kullanımı ve uyumu, ürün ve
malzeme çeşitliliği, geniş bayi ve dağıtım ağı, potansiyel pazarlara yakınlık ile lojistik avantajı, coğrafi konum,
sektörde performans artışının sağladığı özgüven ve motivasyon, gelişmeye açık olunması
Mobilya sektörünün zayıf yönleri: Ormanların etkin işletilememesi, endüstriyel ormancılık olmaması, yüksek
hammadde maliyetleri, yan sanayide düşük kalite standartları, ağırlıklı küçük üretim ölçekleri, yüksek enerji
maliyetleri, sağlıksız üretim yerleri (merdiven altı atölyeler),sınırlı yenilikçilik yaklaşımı, sınırlı markalaşma,
düşük kalite ve imaj sorunu, tasarıma yeterli önem verilmemesi, çevre koşullarına sınırlı uyum, sınırlı finansman
ve sermaye olanakları, KOBİ’lere yönelik desteklerin istikrarlı ve sürekli olmaması, desteklerde bütçe kısıtları,
yetersiz mesleki eğitim ve kalifiye işgücü açığı, sınırlı kurumsallaşma, kayıt dışı üretim ile haksız rekabet
Mobilya Sektörü için fırsatlar: Teknoloji kullanımı ile üretimde çeşitlenme ve verimliliğin artma potansiyeli,
Büyük ölçeklere ulaşma olanağı, Fırsatları hızla değerlendirebilen dinamik girişimciler, İnovasyon, tasarım ve
marka bilincinin artması, Tüketici ve müşteriye özel ürünler ve hizmet sunumu, Çevre uyumlu mobilya üretimi,
Akıllı mobilyalar, Büyüme potansiyeline sahip iç pazar, Değişen tüketici alışkanlıkları, Coğrafi konum, Yakın
ve komşu ülke pazarlarının potansiyeli, Artan uluslararasılaşma ile gelen rekabet baskısı
Mobilya Sektörü için tehditler: Mevcut düzenlemeler ile yerli ağaç ve orman hammadde kullanımının
sınırlanması, Yetersiz yurtiçi hammadde kaynakları, Teknoloji yetersizliği, Kayıt dışı üretim, Sınırlı
kurumsallaşma ile ölçeklerin küçük kalması, Yeterince yüksek katma değerli ürün üretilememesi, Sınırlı
markalaşma, AB pazarında yavaşlama, komşu ülkelerde sıkıntılar, Kalifiye işgücü açığı, Model ve tasarım taklidi
ve kopyacılık, Kalitesiz ucuz ithalat, Büyük üreticiler ile küçük üreticiler arasında oluşan eşit olmayan rekabet
koşulları, Sektörde uzun vadeli büyüme için yeterli öngörü ve koşulların olmaması
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4. SONUÇ VE TARTIŞMA
Türkiye orman ürünleri sektörünün mobilya ve levha sektörü için stratejik hedeflerini ve politikalarını belirlediği,
uluslararası rekabet gücüne önemli ölçüde kavuştuğu söylenebilir. Diğer alt sektörler bazında ise henüz stratejik
hedef ve politikalarda önemli yetersizlikler görülmektedir. Mobilya ve levha sektörünün gösterdiği başarının
sürdürülebilirliğinin nasıl güvence altına alınacağı ve diğer sektörlerle entegrasyonu önemli bir tartışma alanıdır.
Türkiye orman ürünleri endüstrisi hammadde kaynakları bakımından yeterince güvence altında değildir. Ulusal
kaynaklarda üretimin düzenli olarak artmasına rağmen, sektörün çok hızlı büyümesine bağlı olarak ortaya
çıkan yüksek kapasiteler yanında, dış kaynaklar yaşanan bazı kısıtlamalar hammadde tedarik sorununu güncel
tutmaktadır. Özellikle ulusal hammadde fiyatlarının yüksek olduğu belirtilmektedir. Levha grubu endüstriyel
odun fiyatlarını yüksek bulurken, mobilyacılar da ahşap levha fiyatlarını yüksek bulmaktadır.
Yan sanayi yeni yeni gelişmekte olmakla beraber, tanımlı bir gelişim stratejisi ve ana sanayi kolları ile bağlantı
araçlarına sahip değildir. Kalite güvence sistemleri hızla yaygınlaşırken ürün kalitesinde belgelendirme ve Türk
kalitesi imajının güçlendirilmesinde önemli yetersizlikler vardır. İhracat artışı henüz üretim artışına göre
oldukça yetersiz düzeydedir. İhracatla ilgili ortaya konan stratejilerin daha organize bir şekilde uygulamaya
konulması gereklidir. Yüksek katma değerli ürünler, çevre dostu ürünler konusu, bu sektörde iyileştirilebilecek
önemli alanlardan birisidir. Sektör, 2023 vizyonu çerçevesinde ihracata yönelirken, üretim yapısında ihtiyaç
duyulan fiziksel değişimleri, AB mevzuat uyumu, iş sağlığı vb. gibi tüm sektörlerde tamamlamak zorundadır.
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ÖZET
Bu bildiride, ağaç bazlı panel sektörünün en önemli problemi olan arz açığının çözümü için öneriler ortaya
konulmaya çalışılmıştır. Aynı zamanda Orman Genel Müdürlüğünden beklentiler ortaya konulmuştur.
Türkiye’de ağaç bazlı panel sektörünün kurulu kapasitesi her geçen gün artmaktadır. Günümüzde, ağaç bazlı
panel sektörünün kapasitesi yaklaşık 11,7 milyon m3’e ulaşmıştır(6,6 milyon m3 MDF ve 5,1 milyon m3 Yonga
Levha). Mobilya sektörü ile birlikte levha sektörünün ülkemiz ekonomisine katkısı yaklaşık 14 milyar USD
seviyesine ulaşmıştır. Ancak İtalya’da bu rakam 30 milyar USD civarındadır. Ülkemiz MDF üretiminde Dünyada
2. ve Avrupa’da 1. sıraya yükselmiştir. Yonga Levhada ise Dünyada 5. ve Avrupa’da 4. sıraya yükselmiştir. Ağaç
bazlı panel sektörü her yıl yaklaşık 30 milyon ster karşılığı 15 milyon ton odun hammaddesi kullanmaktadır.
Bu miktar ormanlarımızdan üretilemediği için 300 milyon USD karşılığı 3 milyon ton odun hammaddesi ithal
edilmektedir. Bunun yanında, levha ihracatı da her geçen gün gözle görülür ölçüde artmaktadır. 180 milyon
USD karşılığı panel ithali ile birlikte toplam 480 milyon USD döviz yurt dışına çıkmaktadır. Bu arz açığına
rağmen en önemli yerli ürün kaynağı Orman Genel Müdürlüğü yıllık artımının yarısına yakınını üretilip
piyasaya arz edebilmektedir. Ülkemiz orman alanı miktarı 12,7 milyon hektarı normal kapalı ve 9,6 milyon
hektarı boşluklu kapalı olmak üzere 22,3 milyon hektar olup, %48 oranında ibreli, %33 oranında yapraklı ve
%19 oranında karışık ormanlardan oluşmaktadır. Yine ülkemiz ormanlarında ağaç serveti normal ormanlarda
1.539.823.528m3 ve 71.950.665 m3 bozuk ormanlarda olmak üzere 1.611.774.193 m3 olup yaklaşık yıllık cari
artımı 45.904.083 m3 olup üretime konu edilebilen miktar ise bu miktarın yaklaşık yarısı olan 23 milyon m3 tür.
Hem iç piyasadan karşılanamayan talep hem de ormanlardaki servet birikimi Türkiye ormancılığının çözüm
bekleyen en önemli sorunlarından birisi haline gelmiştir.

Anahtar Sözcükler: Yonga levha, MDF, Türkiye, panel
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1. GIRIŞ
Türkiye’de ağaç bazlı panel sektörünün kurulu kapasitesinde her geçen gün artış yaşanmaktadır. Günümüzde
ağaç bazlı panel sektörünün kapasitesi yaklaşık olarak 11,7 milyon m3’e ulaşmıştır.(6,6 milyon m3 MDF, ve 5,1
milyon m3 Yonga Levha) Mobilya sektörü ile birlikte levha sektörünün ülkemiz ekonomisine katkısı yaklaşık
14 milyar USD seviyesine ulaşmıştır. Ancak İtalya’da bu rakam 30 milyar USD civarındadır. Ülkemiz MDF
üretiminde Dünyada 2. Avrupa’da 1. Sıraya yükselmiştir. Yonga Levhada ise Dünyada 5. Avrupa’da 4. Sıraya
yükselmiştir. (Anon.2015a)
Ağaç bazlı panel sektörünün mobilya sektörü ile birlikte Türkiye ekonomisine yıllık katkısı 8 milyar doların
üzerindedir. Ancak İtalya’nın mobilya ihracatı 30 milyar dolardan fazladır. Türkiye ağaç bazlı panel sektörü
yılda yaklaşık 30 milyon ster karşılığı 15 milyon ton odun hammaddesi kullanmaktadır. (Anon. 2015a)
Orman Genel Müdürlüğü verilerine göre Ülkemiz orman alanı miktarı 12,7 milyon hektarı normal kapalı ve
9,6 milyon hektarı boşluklu kapalı olmak üzere 22,3 milyon hektar olup, %48 oranında ibreli, %33 oranında
yapraklı ve %19 oranında karışık ormanlardan oluşmaktadır. Yine ülkemiz ormanlarında ağaç serveti normal
ormanlarda 1.539.823.528 m3 ve 71.950.665 m3 bozuk ormanlarda olmak üzere 1.611.774.193 m3 olup yaklaşık
yıllık cari artımı 45.904.083 m3 olup üretime konu edilebilen miktar ise bu miktarın yaklaşık yarısı olan 23
milyon m3 tür. (Anon.2015b)
Ağaç bazlı panel sektörünün yıllık 3 milyon tonluk (300 milyon dolar) odun hammaddesi açığı ithal edilerek
yurt dışı kaynaklardan sağlanmaktadır. Bunun yanında 180 milyon dolar panel ithal edilmekte olup toplam 480
milyon dolar yurt dışına döviz çıkışı olmaktadır. (Anon.2015b)
Bu çalışmanın amacı odun hammaddesinin yerel kaynaklardan karşılanmasına katkıda bulunmaktır.

2. MATERYAL VE YÖNTEM
Yazarın 30 yılı aşkın Orman Genel Müdürlüğü’nün çeşitli kademelerinde verilen hizmet ve sonucundaki Orman
Bölge Müdürlüğü ile emeklilik sonrasında da 13 yılı aşkın sektörde Hammadde Tedarik Direktörlüğü tecrübesi
‘Ağaç Bazlı Panel Sektörü ve Devlet İlişkilerinin Değerlendirilmesi’ isimli bu çalışmada özetlenmiştir.

3. BULGULAR VE TARTIŞMA
Türkiye’de 22,3 milyon ha ormanlık alan mevcut olup; bunun yarısına yakını boşluklu kapalı orman
durumundadır. Geçmiş yıllarda olduğu gibi boşluklu kapalı ormanlarda verimliliği artıracak rehabilitasyon ve
ağaçlandırma çalışmalarına hız verilmelidir.
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Ülkemizde 5.500.000 hektarın üzerinde kızılçam ormanı mevcut olup buralarda bonitet sınıflarının yeniden
değerlendirilerek bir kısım iyi bonitetli ormanlarda sektörün ihtiyacına cevap verebilecek endüstriyel odun
üretimine yönelik 25 veya 30 yıllık idare müddeti planlaması yapılmalıdır. Ülkemizde 500.000 ha bir potansiyel
olduğundan hareketle, hektarda 15 m3 yıllık cari artımın elde edilebileceği düşünülmektedir. Böylece yıllık 6
milyon m3 endüstriyel odun sektöre arz edilebilecektir.
Bunun yanında yine hızlı yetişen türlerden olan Sahil Çamı üzerinde de özelikle Marmara’nın bir bölümü ve
Batı Karadeniz bölgelerinde etüt çalışması yapıp bu türü de sektörün ihtiyacına arz edilmesi mümkündür.
Her geçen yıl kırsal bölgelerden kentlere olan göçler nedeni ile aktif çalışacak orman işçisi sayısı azalmaktadır.
Orman köylülerinin iş gücünden yararlanma ön planda tutularak başta Orman kanununun 40. Maddesi olmak
üzere yasal altyapı yeniden düzenlenmelidir.
Odun standartlarının iç içe girmesi uygulamada sorunlar yaratmaktadır. Sektör için ihtiyaç olan ve satın alınan
odunların cinsleri,
A- Yakacak odun,
B- Lif yonga odunu,
C- Kabuklu kağıtlık odun olarak sıralanabilir.
Yukarıda belirtilen üç cins odunun çap grupları olarak her biri birbirinin içine girmekte olup bu durum gerek
uygulayıcılar açısından gerekse alıcılar açısından sıkıntılar çıkarmaktadır. Bu nedenle sterli orman ürünlerinin
standardı değiştirilerek (ENDÜSTRİYEL STERLİ ORMAN ÜRÜNÜ ) adıyla teke düşürülmelidir.
Dikili satış mevzuatındaki aksaklıklar giderilmelidir. Şöyle ki, ihaleye konu olan bedelin hesaplanması yöntemleri
daha uygulanabilir hale getirilmelidir. Verim yüzdesine göre çıkması öngörülenden daha az ürün çıkması
halinde meydana gelen mağduriyetleri giderecek tedbirler alınmalıdır. Bunun yanında ön görülenden fazla ürün
çıkması hali de yeniden gözden geçirilmelidir. Orman ürünleri sektöründe yetki belgesi olan kurumsal kişi veya
firmaların katılımını özendirecek yasal altyapı oluşturulmalıdır. Yasadışı kesimlerin caydırıcı hale getirilmesi
için şartnamelere caydırıcı hükümler geliştirilmelidir.
Yenilebilir Enerji kanunu kapsamında yapılan Biyokütleye en fazla teşvikin verilmesi nedeni ile sektörde olarak
var olan darboğazımızı daha da açmaza sokacaktır.
2-B arazilerinin satışı sonucu elde edilecek gelirlerin bir bölümünün yetersiz olarak karşımıza çıkan orman
yollarının ıslahı için kullanılmalı ve işletmelerin makine parkı geliştirilmelidir.
Özel sektör tarafından yapılacak Endüstriyel plantasyonlarda vergi kolaylığı sağlayacak tedbirler alınmalıdır.
Özel ormancılığın gelişimini sağlayacak mevzuattaki olumsuzluklar giderilmelidir.
Mobilya sektöründe halen uygulanmakta olan KDV indirimi sektörün tamamına uygulanmalı veya karar pulu
kaldırılmalıdır.
Yurt dışı rakip firmalar ile rekabet edilebilmesi için Orman emvali fiyatlarının belirlenmesinde en önemli kalem
olan tevzii (dağıtım) giderlerinin (yangın vb) bir bölümü Orman Genel Müdürlüğünün üzerinden alınmalıdır.
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Orman İşletmeciliğinin sürdürülebilir ormancılık politikaları doğrultusunda yapılabilmesi için, orman
teşkilatının belkemiği olan Orman İşletme Müdürlüklerinde Orman İşletme Şefi ile yeterince Orman
Muhafaza Memuru İstihdam edilmelidir.
Orman kültürüne uygun olmak üzere eskiden olduğu gibi işçi eğitim kampları yeniden ihya edilmeli ve
eğitimden geçirildikten sonra orman işçiliğinde çalıştırılmalıdır.
Ormancılığın ve sektörün önünü açacak gerek tatbiki gerekse yasal olarak son yıllarda hiçbir kanun değişikliğinin
yapılmaması manidardır.
Orman yolları standartlarının günün nakliyat koşullarına uygun hale getirilmesi ve yolların uzun araçlar ile
nakliyata uygun hale getirilme tedbirlerinin alınması gerekmektedir.
Sektör ihtiyacı için ihaleye konu edilen odun ihalelerine gelişigüzel şahısların iştiraklerinin önlenmesi amacıyla
yeterlilik belgesi aranması gerekmektedir.
Orman işletmelerindeki makine parkı her işletmenin bir yıllık sürede kesintisiz hizmetlerini karşılayacak hale
getirilmelidir.
Tüm bu sorunların dışında ülkemizde odun hammaddesi fiyatları oldukça yüksektir. Avrupa ve Amerika’ya göre
2 kat, Rusya ve Ukrayna’ya göre 3 kat fazladır. Bu nedenle sektörün ürettiği ürünlerin yurt dışına ihracatında
yurt dışı rakiplerle rekabet şansı yok denecek kadar azdır.

4. SONUÇ
Türkiye ormanlarında yaklaşık 46 milyon m3 yıllık artım olmasına rağmen halen yurtdışından odun ithal
edilmektedir. Bu nedenle odun hammaddesinin sürdürülebilir ormancılık politikaları gereğince yurt içi
kaynaklardan temin edilmesi için belirtilen tedbirler bir an evvel alınmalı, ayrıca sektörün üzerindeki vergi
yükü hafifletilerek maliyetlerinin azaltılmasına destek olunarak yurt dışı rakipleri karşısındaki dezavantajları
giderilmelidir.
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ÖZET
İşletmelerin kuruluş amaçlarından biri de varlıklarını geleceğe taşımaktır. Günümüzün küresel rekabet
ortamındaki dönüşüm dinamiklerine uyum sağlamak işletmeler için güç fakat kaçınılmaz bir sonuçtur.
İşletmeler rekabet üstünlüğünü fark yaratarak sağlayabilirler. Bu farkı oluşturmanın bir yolu ise sürdürülebilir
büyüme faaliyetlerinin bir parçası olan bilgiye dayalı sistemlere yatırım yapmak ve dolayısıyla sürekli gelişime
açık bir yapı oluşturmaktan geçer. Türkiye orman ürünleri endüstrisi büyüme hızı, sağladığı istihdam ve katma
değer ile ülkemiz için stratejik bir önem taşıyan sektörlerdendir. İşletmelerde kurumsal yönetim bilincinin
yaygınlaşması, işletmecilik yapılarının güçlendirilmesi, kaynakların etkin kullanımı, modern yönetim ve süreç
iyileştirme tekniklerinin yaygınlaştırılması ile daha da güçlü bir sektör haline geleceği açıktır. Bu bildiri ile
Türkiye genelinde faaliyet gösteren 92 orman ürünleri işletmesi ile yapılan anket çalışmasından elde edilen
verilerden, işletmelerin kendi bakış açıları ile bugüne ve geleceğe yönelik değerlendirmeleri sunulmaktadır.
Genel olarak işletmelerin geleceğe yönelik gelişime açık firma kültürüne sahip oldukları, buna yönelik pazarda
tanınırlığı artırma çabalarının varlığı ve stratejik gelişim planlamaların yapılmakta olduğu görülmektedir.

Anahtar Sözcükler: Türkiye, orman ürünleri endüstrisi, vizyon, stratejik yönelim.
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1. GİRİŞ
Vizyon, son dönemlerin en çok kullanılan işletmecilik kavramlarından biridir. Kamu kuruluşları, özel
sektör işletmeleri ve kişiler vizyon kavramını, geleceğe bakış şekillerini anlatmak, bir anlamda işletmecilik
anlayışlarının düzeyini göstermek için kullanmaktadır. Son derece sade ve anlaşılabilir görülen bu kavramın
yaşama geçirilebilmesi, tam tersi son derece karmaşık, birbiri ile ilintili yaklaşım, davranış ve faaliyetler
kümesinin etkin bir şekilde yönetilmesini gerektirmektedir. Özellikle süreç odaklı anlayışların işletmelerde
daha çok uygulama bulduğu bu günlerde, vizyonun doğru belirlenmesi kadar, vizyona erişim için işletmeciliğin
imalat da dâhil tüm aşamalarının ve koşullarının iyi anlaşılması ve faaliyetlerin aynı amaca yönelik bireysel
davranışa kadar indirgenmesi gerekir.
İşletmelerde stratejik planlamanın önemini ve gereklerini anlatan ve deneyimleri paylaşan çok sayıda araştırma
vardır. Bunların önemli bir kısmı stratejik planlamayı kuramsal ağırlıkta tanımlarken, son zamanlarda taktiksel
anlamda tanımlama ve uygulamalara ağırlık verilmeye başlanmıştır.
Moral’e göre stratejik düşünme organizasyonun en çok arzu edilen gelecek durumunu belirleme ve
gerçekleşmesi için gerekli taktikleri uygulama olarak tanımlanmıştır. İş süreçleri, bir organizasyon içinde işlerin
nasıl yürütüldüğünü ve müşteriye değer sunmak için işlerin birimler arası akışını temsil eder. Strateji ve süreç
arasındaki çift yönlü bağlantıyı anlayan organizasyonlar başarılı olma yönünde önemli bir avantaja sahiptir.
Strateji odaklı bir organizasyon misyon ve vizyonuna ulaşmak için iş süreçlerindeki geliştirilmesi gereken
noktaları belirler ve iyileştirir. Strateji süreç mükemmelliğini ve iyileştirme projelerini yönlendirir; üstün ve
rekabetçi iş süreçleri yeni pazar fırsatları üretebilir (Moral,2016).
Son günlerde, dünyanın gelecek 100 yılını etkileyerek endüstriye verecek yeni bir vizyon kavramı ortaya çıkmıştır.
Dördüncü endüstri devrimi yani Endüstri 4.0 ile iş dünyası kendini yeniden yapılanma içinde bulmuştur.
Varlıklarını geleceğe taşımak ve küresel rekabet ortamında mücadele veren işletmeler, güncel gelişmeleri
yakından takip ederek çağa ve sisteme ayak uydurmak durumundadırlar. Nesnelerin interneti, sistemlerin
interneti, akıllı sensörler, üç boyutlu yazıcılar, giyilebilir teknoloji, robotik teknolojiler, akıllı üretim sistemleri,
büyük veri, bulut bilişim, yapay zekâ, veri transferi vb. daha birçok teknolojik kavram ile dijital planlama ve
izleme, yazılım dilleri bilme, yapay zekâ, robotlaşma, inovasyona odaklanma, iyi bir ekip kurma, girişimcilik,
sürekli öğrenme, teknoloji yönetimi gibi kavramlar, Endüstri 4.0 ile gündeme yerleşen ve rekabet ortamına
uyum sağlamak ve kendini geliştirmek isteyen işletmeler için iyi değerlendirilmesi gereken atılım fırsatlarıdır
(Dirsehan, 2017). Yapılan bir araştırmanın sonucunda, Türkiye’de tüketicilerin yüzde 65’inin dijitalleştiği ve
dijitalleşen tüketicilerin her kanalı (geleneksel ve dijital) kullanıyor olması sonucu çıkmıştır. Orman ürünleri
endüstrisinin ileriye dönük stratejilerinde göz önünde bulundurması gereken faktörlerden biri de hızla artış
gösteren, özellikle 2000 ve sonrası doğan Z kuşağı başta olmak üzere, dijital tüketici kitlesinin talepleridir
(Dumansızoğlu, 2017). Mobilya sektöründeki büyük ölçekli, “Akıllı Fabrika” konseptine odaklanan firmaların
Endüstri 4.0 ile tanıştığı, tam otomasyon ve robotik işlemlerden oluşan proje bazlı yeni nesil hatlarla üretim
süreçlerine başladığı; sektörün %75’ini temsil eden markalı mobilya firmalarının üretim tesislerini AR-GE
birimleri kurdukları görülmektedir (Anonim, 2017a; Anonim, 2017b).
Tam Zamanında Üretim, CAD sistemleri, ERP sistemleri, Tedarik Zinciri Yönetimi gibi güncel işletmecilik
uygulamaları, ilkeleriyle sürekli geliştirmeyi, israfı önlemeyi, verimliliği artırmayı, stokları azaltmayı, üretimde
sürekliliği sağlamayı hedefleyen uygulamalar olarak strateji geliştirmede dikkate alınması gereken kavram ve
uygulamalardır.
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Türkiye orman ürünleri endüstrisi, çeşitli alt sektörlerinde SWOT uygulamaları yaparak bir anlamda sektörün
stratejik gelişimini tartışmaktadır. Özellikle mobilya ve levha sektörü için bu değerlendirmeler daha sık
yapılmaktadır (TOBB, 2017). Ancak SWOT uygulamaları orman ürünleri endüstrisinin genelini yansıtacak
şekilde genişletilmiş ve birbiri ile entegre edilerek stratejik yönelimin adımlarını ve uygulamalarını gösteren bir
yapıda değildir. Mobilya sektörüne yönelik bir değerlendirmede, Türkiye’de büyük ölçekli işletmeler yanında
çok küçük ölçekli işletmelerin de bulunduğu; üreticilerin altyapı, sistem, yönetim ve organizasyon eksikliklerinin
dikkat çekici boyutlarda olduğu da belirtilmektedir (Koç vd., 2016).
Bu çalışma ile Türkiye orman ürünleri endüstrisi işletmelerinin kendi açılarından geleceğe ve bugüne bakışları
ele alınmış ve görüşleri değerlendirilmiştir.

2. MATERYAL VE METOT
Bu çalışmada, Türkiye orman ürünleri sektöründe yönelik hazırlanan Altı Sigma temel konulu tez çalışmasının
(Öztürk, 2014) verilerinin küçük bir bölümü ele alınarak incelenmiştir. Tamamının gözlenmesi çeşitli nedenlerle
olanaksız olan ana kütleden bilgi (veri) toplama yöntemi olarak tesadüfi örnekleme yöntemi kullanılmıştır
(Orhunbilge, 2000). Türkiye orman ürünleri endüstrisinde faaliyet gösteren işletmeler çalışmanın ana kütlesini
oluşturmaktadır. Tesadüfi olarak seçilen işletmelere anket uygulanmıştır. Eksik bilgi içeren ve değerlendirmeye
uygun olmayan anket formları elenmiştir. Anket soruları, 2013-2014 yılları arasında aktif olarak faaliyet gösteren
Türkiye orman ürünleri işletmesinden 92 işletmenin üst düzey yöneticisi, işletme sahibi veya üretimden üst
düzeyde sorumlu yöneticisi tarafından, e-posta yoluyla ya da yüz yüze yapılan görüşmelerle cevaplandırılmıştır.
Anketin güvenilirliği, güvenilirlik analizi modellerinden biri olan Alfa (α) Modeli (Cronbach Alpha Coefficient)
ile belirlenmiştir. Cronbach’s Alpha sorular arası korelasyona bağlı uyum değeridir. Cronbach’s Alpha değeri
faktör altındaki soruların toplamdaki güvenilirlik seviyesini göstermektedir. Cronbach’s Alpha değerinin 0,70
ve üstü olduğu durumlarda ölçeğin güvenilir olduğu kabul edilir (Durmuş vd., 2013). Alfa Modeli’nde Alfa
(α) katsayısına bağlı olarak ölçeğin güvenilirliği 0.80≤ α <1.00 ise ölçek yüksek derecede güvenilir bir ölçektir
(Kalaycı, 2010).
SPSS Alfa Modeli ile veri seti değerlendirildiğinde Alfa (α) değeri 0.950 bulunmuştur (Şekil 1). Bulunan değer
(α =0.950) 0.80≤ α <1.00 aralığında olduğundan anket yüksek derecede güvenilir ölçektedir.
Şekil 1. SPSS ortamında değerlendirilen veri setinin
Alfa Modeli’ne göre güvenilirlik düzeyi.
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Çalışmada ele alınan veriler, işletmelerin özelliklerini belirlemeye yönelik demografik bilgiler ile işletmelerin
bugünü ve geleceğe dair değerlendirdiği ifadelerden oluşmaktadır. 11 madde ile sorgulanan işletmelerin
değerlendirmelerinde 5’li Likert ölçeği (Kesinlikle Katılıyorum, Katılıyorum, Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum,
Katılmıyorum, Kesinlikle Katılmıyorum) kullanılmıştır.
1022 (N) olan ana işletme kümesini, 92 (n) adet anket sayısının %95 güven oranında temsil edeceği
düşünülmüştür (Öztürk, 2014). Örnek büyüklüğü değerlendirildiğinde (Karasar,1991) formüle göre;

n=örnek büyüklüğü
N= Ana kütle büyüklüğü
Q= 1-P
Z= Güven katsayısı (%95’lik güven için 1.96 alınmaktadır.)
P= Ölçülen özelliğin ana kütlede bulunma olasılığı (%95 alınmıştır.)
D=Kabul edilen örnekleme hatası (%5 olarak öngörülmüştür.)
n değeri 68 olarak bulunmuştur. Bu sonuca göre, çalışmadaki 92 işletmeye ait veri kümesi, ana kütleyi %95
oranında temsil etmektedir. Verilerin değerlendirilmesinde Microsoft Office Excel 2013 ve istatistiksel
analizlerde SPSS 21 paket programları kullanılmıştır.

3. BULGULAR
3.1. Demografik Bilgiler
Ankete katılan işletmelerin, il bazında merkezleri esas alınarak yapılan sınıflandırmaya göre İstanbul %48
oranı ile ilk sırada yer almaktadır. Bunu katılım oranları sırası ile Düzce, Kayseri, Bursa, İzmir ve Kastamonu
izlemektedir. Katılımcı yoğunluğunun coğrafi bölgelere göre dağılımı, %63 Marmara Bölgesi, %14 Karadeniz
Bölgesi, %12 İç Anadolu Bölgesi şeklindedir. Katılımcı işletmelerin yaşlarının ortalaması 24 yıldır. İşletmelerin
yaş dağılımı şu şekildedir: 16-30 yaş işletmeler %42, 6-15 yaş işletmeler %31, 31-50 yaş işletmeler %11, 0-5
yaş işletmeler %9, 50 yaş ve üzeri işletmeler ise %7 oranındadır. İşletmelerin %73’ünü 6 - 30 yaş aralığındaki
işletmeler oluşturmaktadır. Türkiye orman ürünleri endüstri konusunda faaliyet gösteren işletmelerin %36’sı
2000 ve sonrası, %83’ü 1981 ve sonrası kurulmuş işletmelerdir. İşletme yöneticileri tarafından, işletmelerin
%43.5’inin yüksek düzey teknolojiye, %54.3’ünün orta düzey teknolojiye, %2.2’sinin düşük düzey teknolojiye
sahip oldukları belirtilmiştir. Katılımcı işletmeler, ürettikleri ana üretim kalemlerine göre dört grupta
toplanmıştır. Buna göre, anket çalışmasına katılan işletmelerin, %66’sı mobilya / dekorasyon grubundan, %13’ü
ahşap ve ahşap esaslı levha ürünü üreticisi grubundan, %11’i ahşap ve ahşap esaslı zemin döşemesi doğrama,
palet grubundan ve %10’u da diğer gruptandır.
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3.2. İşletmelerin Bugünü ve Geleceğe Bakışı
İşletmelerden bugünkü durumunu ve geleceğe bakışını 11 yargı ile değerlendirilmesi istenmiştir. Cevaplar 5’li
Likert ölçeğinde hazırlanmıştır. İşletmelerin verdikleri yanıtlar katılma, katılamama ve kararsızlık durumuna
göre gruplanarak oransal değerlendirme ile Şekil 2’de gösterilmiştir.
Şekil 2. İşletmelerin bugüne ve geleceğe bakışı (%) (Kaynak: Öztürk, 2014)

Buna göre işletmelerin %92’si tanınırlıklarını ve pazardaki algılarını güçlendirecek ürün ve hizmet geliştirme
çabasında olduğunu, %90’ı pazardaki ürün ve hizmetlerinin oluşturduğu yargı ve değerin bilincinde ve bunu
takip etmekte olduğunu, %85’i işletmelerine ait bir stratejik gelişim planının var olduğunu, %77’si işletmelerinin
gelişimi için yeterli fırsatlar olduğunu, %77’si işletmelerinin tanımlanmış kalite hedefleri olduğunu ve %75’i
işletmelerinde kaliteye yönelme ve değişim ihtiyacının belirgin olduğu ve bunu sağlayacak firma kültürünün
mevcut olduğunu belirtmektedirler.
İşletmelerine ait bir stratejik gelişim planının var olduğu belirten işletmelerin oranı %84,8’dir. İşletmelerin
%5,4’ü ise stratejik gelişim planının olmadığını belirtmiştir.
İşletmelerin %77,2’si tanımlanmış kalite hedeflerinin var olduğunu belirtmiştir. %18,5’i kararsız kalmış, %2,2’si
ise tanımlanmış kalite hedeflerinin olmadığını belirtmiştir.
İşletmelerin % 68,5’i pazar ve müşteri tarafından yeterli tanınırlığa sahip olduklarını belirtmişlerdir. %17,4 bu
soruya “ne katılıyorum ne katılmıyorum” yanıtını vermiştir. Pazar ve müşteri tarafından yeterli tanınırlığa sahip
olmadığını belirten işletmeler %14,1 oranındadır.
İşletmelerin % 68.5’i pazar ve müşteri tarafından yeterli tanınırlığa sahip olduklarını belirtmişlerdir.
İşletmelerin %92,4’ü tanınırlıklarını ve pazardaki algılarını güçlendirecek ürün ve hizmet geliştirme çabasında
olduklarını belirtmişlerdir.
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İşletmelerin %90,2’ü pazardaki ürün ve hizmetlerinin oluşturduğu yargı ve değerin bilincinde olduklarını ve
takip ettiklerini belirtmişlerdir. İşletmelerin %7,6’sı kararsızdır.
“İşletmemizin değişim ve yeni bir vizyon ihtiyacı var” değerlendirmesine işletmelerin %10,9’u “kesinlikle
katılıyorum”, %42,4’ü “katılıyorum”, %33,7 si “ne katılıyorum ne katılmıyorum”, %8,7’si “katılmıyorum”, %3,3’ü
ise “kesinlikle katılmıyorum” cevabını vermiştir. Bu yanıtlardan değişime ve yeni bir vizyona ihtiyacı olan
şirketlerin oranının %53,3 olduğu görülmektedir.
İşletmelerin %73,9 oranında çoğunluğu, değişim ve vizyonda başarı için mevcut potansiyellerini (bilgi birikimi,
işgücü, sermaye, teknolojik yapı) yeterli bulurken, %17,4’ü ise kendilerini sektör öncüsü olarak görmektedir.
Geri kalan %6,5’ lik kısım ise değişim ve vizyonda başarı için gerekli alanlarda gelişmeye ihtiyaç duyduğunu
belirtmiştir.
İşletmelerin % 77,2’si gelişimleri için yeterli fırsatların mevcut olduğunu belirtirmişlerdir. % 19,6’sı ise bu
duruma “ne katılıyorum ne katılmıyorum” şeklinde cevap vermişlerdir.
Tanımlı süreçleri olan ve süreç yönetim planları olan işletmelerin oranı %58,7, tanımlı süreçleri ve süreç yönetim
planları yeterli olmayan ya da bulunmayan şirketlerin oranı %17,4 oranındadır.
İşletmelerin % 59,8’i süreçlerini değerlendirirken kullandıkları performans göstergelerinin mevcut olduğunu
belirtmişlerdir. %19,6 ne katılıyorum ne katılmıyorum cevabını verirken, %20,7’lik kısım performans
göstergelerine sahip olmadıklarını belirtmiştir.
İşletmelerin %75’i, işletmelerinde kaliteye yönelme ve değişim ihtiyacının belirgin olduğu ve bunu sağlayacak
firma kültürünün mevcut olduğunu belirtmiştir. %16,3 bu konuda kararsız kalırken kalan % 8,7 ise böyle bir
kültürün mevcut olmadığını belirtmişlerdir.

4. TARTIŞMA VE SONUÇ
Türkiye orman ürünleri endüstrisi işletmelerinin vizyon değerlendirmelerinin incelendiği araştırmada Türkiye
genelinde işletmeler ele alınmıştır. Araştırmaya katılan Türkiye orman ürünleri endüstrisi işletmeleri arasında,
merkezleri İstanbul olan ve Marmara Bölgesinde faaliyet gösteren işletmeler ağırlıktadır. Yaş ortalaması 24’tür
ve 6 - 30 yaş aralığındaki işletmeler %73 oranı ile çoğunluğu oluşturmaktadır. İşletmelerin %36’sının kuruluş yılı
2000 ve sonrası, %83’ünün kuruluş yılı 1981 ve sonrasıdır. İşletmelerin %43.5’i ileri teknoloji düzeyine, %54.3’ü
orta teknoloji düzeyine, %2.2’si düşük düzey teknolojiye sahiptir. İşletmeler ürettikleri ana üretim kalemlerine göre
sınıflandırıldığında, %66 oranı ile mobilya / dekorasyon grubu işletmelerin ağırlıkta olduğu görülmektedir.
Çalışmanın sonuçlarına göre orman ürünleri işletmelerinin yaptıkları vizyon değerlendirmeleri irdelendiğinde,
işletmelerine ait bir stratejik gelişim planının var olduğu belirten işletmelerin oranı %84,8’dir. Bu yüksek
oran, orman endüstrisi işletmelerinin geleceğe sistematik olarak yatırım yaptıklarının, yani gelişimleri ve
sürdürülebilirlikleri açısından yatırımlar yaparak kendilerini iyileştirdiklerinin, bir göstergesidir. Bu durum,
sektörün ilerlemesi açısından umut vaat eden bir gelişim olarak yorumlanabilir. Orman endüstrisi işletmelerinin
giderek kurumsallaştıkları ve geleceğe yönelik kendilerini geliştirecek, markalaşma gibi büyüme odaklı
çalışmalara yatırım yaptıkları görülmektedir.
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İşletmelerdeki tanımlanmış kalite hedeflerinin varlığının %77,2 oranı, işletmelerin kalite konusuna verdikleri
önemi yansıtmaktadır. Günümüz koşullarında hızla değişen müşteri talepleri doğrultusunda şekillenen pazar
koşullarında kalitenin giderek artması, artık kaliteli ürün ve hizmet, kaliteli üretim yapmanın kaçınılmazlığını
vurgulamaktadır.
Pazar ve müşteriler tarafından yeterli tanınırlığa sahip olduklarını düşünen işletmelerin oranı % 68,5’tir. Bu
sonucun stratejik gelişim planlamasının varlığı ile uyumlu olduğu görülmektedir. İşletmelerin, yaptıkları stratejik
planlar çerçevesinde markalaşmayı ön plana aldıkları bu sonuçla da görülmektedir. Pazar ve müşteriler tarafından
yeterli tanınırlığa sahip olmadığını düşünen işletmeler ile stratejik planları olmayan işletmelerin aynı işletmeler
olup olmadığı, stratejik planlama ile markalaşmanın paralelliği bu çalışmanın devamında incelenecektir. Orman
ürünleri işletmelerinin markaya ve markalaşmaya verdikleri önemin göstergelerinden bir tanesi de (Öztürk,
2017a, Öztürk, 2017b), işletmelerin %78,3’ ünün Türkiye pazarında, %40,2’sinin ise yurtdışı pazarında bir marka
değerine sahip olmaları ve %84,8 oranında tescilli marka/ markalara sahip olmalarıdır.
Sürdürülebilirliği, marka bilinirliğini ve güvenilirliğini sağlamak adına çalışmalar yapan; tanınırlığı artıracak ve
pazardaki algıyı güçlendirecek ürün ve hizmet geliştirme çabasında olan işletmelerin oranı %92,4’tür. İşletmelerin,
yaratılan markaların gücünü, bilinirliğini, müşterinin markaya olan ilgisini korumak ve artırmak adına, pazara
çıktıkları kalite seviyesini korumak ve pazardaki kalite rekabetinden kopmamak için bu çabaların var olması
gereklidir. Sektör pazarında yer alan diğer rakiplerin kalite artışına uygun hareket edilmezse rekabetin gerisinde
kalınır. İşletmelerin pazardaki varlıklarını koruyabilmeleri ve yoğun rekabet koşullarında var olabilmeleri
tanınırlığa ve pazardaki algılanmalarına bağlı olarak şekillenmektedir. İşletmelerin sürdürülebilirlik, marka
bilinirliği ve güvenilirliği sağlamak, korumak ve geliştirmek adına yapılan bu çalışmaların, orman ürünleri
endüstrisi işletmelerince de oldukça ciddi oranda gündeme alındığı görülmektedir.
İşletmelerin %90,2’si pazardaki ürün ve hizmetlerinin oluşturduğu yargı ve değerin bilincinde olduklarını
ve takip ettiklerini belirtmişlerdir. Ürün ve hizmetlerin müşteride ve pazarda oluşturduğu yargının karşılığı
markadır. Pazardaki ürün ve hizmetlerinin oluşturduğu değerin bilincinde olarak yapılan marka yönetimi
ve markayı geliştirme çalışmaları, orman ürünleri işletmelerinin vizyonlarını geliştirmeye verdikleri önemi
göstermektedir.
Pazarın sürekli gelişmesi ve değişmesine istinaden işletmeler bu değişime uyum sağlanmak adına kendi
yapılarında da sürekli bir değişime uğramaktadırlar. Değişimlere hızlı ve esnek davranarak cevap verebilen
işletmeler, sahip oldukları konumu ve değeri sürekli geliştirebilirler. Orman ürünleri işletmelerinden de
değişime ve yeni bir vizyona ihtiyacı olan şirketlerin oranı %53,3’tür.
İşletmelerin %73,9 oranında çoğunluğu, değişim ve vizyonda başarı için bilgi birikimi, işgücü, sermaye, teknolojik
yapıları gibi mevcut potansiyellerini yeterli bulurken, %17,4’ü ise kendilerini sektör öncüsü olarak görmektedir. Bu
sonuçlar orman ürünleri endüstrisi işletmelerinin kararlılığını ve sağlam duruşunu ön plana çıkarmaktadır.
İşletmelerin % 77,2’sinin gelişimleri için yeterli fırsatların mevcut olduğunu belirtmiş olmaları, orman ürünleri
endüstrisi işletmelerinin kendilerini geliştirmeye açık olan işletmeler olduğunu göstermektedir. Değişim
fırsatlarının farkında olmaları süreçlerini ölçtükleri ve izledikleri anlamına gelirken, sürekli gelişime değer
vermeleri de gelişimin vizyonlarının bir parçası olduğunu göstermektedir.
Orman ürünleri endüstrisi işletmelerinden, tanımlı süreçleri ve süreç yönetim planları olan işletmelerin oranı
%58,7, tanımlı süreçleri ve süreç yönetim planları yeterli olmayan ya da bulunmayan işletmelerin oranı ise
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%17,4’tür. Sektörün hammadde ve ürün çeşitliliği gibi faktörler nedeniyle ortaya çıkan heterojen ve karmaşık
yapısı, süreçlerin kesin çizgilerle tanımlanmasını ve ölçülebilmesini zorlaştırmaktadır. İşletmelerin zorlandığı
noktalardan biri de sistemdeki parametrelerin büyük değişkenlikler göstermesidir. İşletmelerin verdikleri
cevaplardan süreç yönetim planlarının varlığı görülmekte fakat yeterli olmadığı düşünülmektedir. Ölçülemeyen
şeyler yönetilemez. Bu cümleden yola çıkarak, süreçlerin etkin yönetilebilmesi doğru ve sistematik ölçümlerin
yapılması ile mümkün olacaktır. Bu sonuç aslında, süreçler, ölçülebilirlik ve sistemdeki büyük verinin analizi
konularında eksik kalındığı ve endüstrideki mevcut potansiyelin gelişmeler için kullanılmadığının bir
göstergesidir. İşletmeler, bu alanda kalifiye elemanların desteği ile amaca uygun yönetim sistemlerini kullanarak,
bu potansiyeli gelişimleri için önemli bir adım olarak kullanabilirler. Kurumsal gelişim ve vizyon için süreçlerin
tanımlı ve takip ediliyor olması önemlidir.
Orman ürünleri endüstrisi işletmelerinin % 59,8’i yani beşte üçü süreçlerini değerlendirirken kullandıkları
performans göstergelerinin mevcut olduğunu belirtmişlerdir. İşletmelerinin performanslarını ölçerek takipte
olmaları yani ölçümleme ve benchmarking (kıyaslama) ile öncelikle sektördeki konumlarını, daha sonra rakip
şirketlerin durumu ile kıyaslama yaparak hangi aralıkta olduklarını, geliştirmeleri gereken alanları tespit
edebilirler. Rekabet içinde olunan diğer işletmelerin durumları ve hitap ettikleri müşteri segmentine göre
kıyaslama yapılabilir; buna göre, yatırım yapma, yeni süreçler geliştirme, sürdürülebilirlik, yeni teknolojilere
geçiş gibi gelişim ve iyileştirme kararları alınabilir.
İşletmelerin %75’i, işletmelerinde kaliteye yönelme ve değişim ihtiyacının belirgin olduğu ve bunu sağlayacak
firma kültürünün mevcut olduğunu belirtmiştir. İşletme yapılarında hızlı ve radikal değişimlerin uygulanması
ve geçiş sürecinin, çoğu işletmede kolaylıkla kabul görmediği görülmektedir. Bunun yanında kalite konusu,
hızlı bir şekilde dijitalleşen sistemlerde çok daha önemli bir hale gelmiştir. Üretim sistemlerinde robotlaşma,
dijitalleşme, birbiri ile entegre olan makina, bilgisayar sistemleri, kurumsal kaynak planlama (ERP) yazılımları ile
dünyada endüstrinin vardığı noktada sıfır hata, hatasızlık kavramlarının ön planda oluşu sürekli artan bir kalite
çizgisini / beklentisini vurgulanmaktadır. Orman ürünleri endüstrisi işletmelerinin de büyük çoğunluğunun,
vizyonlarında kaliteyi ön plana çıkardıkları görülmektedir.
Dijital çağa ayak uyduran müşteri kitlesinin hızla yaygınlaştığı bir ortamda, işletmelerin gelişmelere hızlı ve
esnek yani çevik olarak uyum sağlamaları gereklidir. Bu amaçla kullanabilecekleri yönlendirici ve uygulamayı
etkin kılan araçlardan birisi stratejik planlamadır. Orman endüstrisi işletmeleri kendi alt sektörler düzeyinde
detay değerlendirme analizleri yaparak, kendi durumlarına uygun stratejik yönelim planlarını yaşama
geçirmelidir. Artan uluslararası rekabetin gereğine uygun işletmecilik koşullarını sağlamak stratejik bir önem
taşımaktadır. İşlemecilikte süreklilik, hammadde tedarikte süreklilik, kalite iyileştirmede süreklilik, toplumsal
ihtiyaçları öngörmede ve karşılamada süreklilik gibi konular faaliyetlerini etkin kılmada kullanacakları anahtar
kavramlardır.
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ÖZET
Dünya ekonomisinde inşaat sektörünün payı 3,5 trilyon $’ olup, toplam GSMH’nın %8’ini oluşturmaktadır.
Gelecek on yılda sektörde %67’lik bir küresel büyüme ve üretimin 7,2 trilyon $’dan 12 trilyon $’a ulaşacağı
öngörülmektedir. Türkiye’de büyüme 2011’de %8,5’e çıkmıştır. Dünya inşaat harcamaları 2015’de %4 büyüyerek
9,72 trilyon $’a ulaşırken, ilk 9 ayda Türkiye’de 131,3 milyar TL’ye ulaşmıştır. Uluslararası Orman ve Kâğıt
Dernekleri Konseyi verilerine göre dünya orman ürünleri sanayi 470 milyar $ hacme sahiptir. FAOSTAT
verilerine göre 2013’de 358 milyon m3’lük Dünya odun esaslı levha üretiminde Türkiye’nin payı %2,45 ve
AB’nin ise %16’dır. İhracat toplamı 77,4 milyon m3, ithalat toplamı ise 75 milyon m3’tür. 2013’de Türkiye ihracat
toplamında %1,14, ithalatta %1,82’dir. AB’de ilk 3, Dünya’da 10 ülke arasına girmiştir. İç hava kalitesi (İHK), iç
ortamlarda solunan havanın temizlik derecesini gösterir. “Kötü İHK”, hastalık ve üretkenlik kaybına yol açabilir.
Araştırmalara göre, ofis binalarının %20-30’unda kötü iç hava kalitesi çalışanları olumsuz etkilemektedir. Her
gün daha fazla insan İHK’nin önemini fark etmektedir. Profesyoneller, İHK kavramı etrafında “Yeşil Bina”
(Green Building) konseptini geliştirmektedir. İç ortam havasının kirlenme nedenleri; inşaat malzemeleri,
yapım ve yalıtım teknikleri, kullanıcılar, eşyalar, boyalar, kıyafetler ve bakım ürünlerinin yaydığı VOC (uçucu
organik bileşik)’lerdir. İnşaat sektöründe; beton, demir, tuğla, kiremit, seramik, cam, doğal taşlar, ahşap vb.
gibi malzemeler kullanılmaktadır. Ahşap; doğal, organik, sıcak, estetik, akustik, ısı ve elektriği yalıtan, geri
dönüştürülebilen, üretim ve uygulamada çevre kirliliği oluşturmayan, diğer yapı malzemelerine kıyasla kolay
bulunan, çabuk yenilenebilen malzemedir. Hafif ve dirençli, işlenmesi kolay, şok etkisine dayanıklı, titreşim emme
özelliğine sahip ve esnektir. Deprem etkilerine karşı dirençlidir. İşlenme enerji giderleri düşüktür. Kimyasal
maddelerin çoğundan zarar görmez. Kristalleşme ve yorulma özellikleri yoktur. Sistemlere kolayca adapte
edilebilir. Tekrar kullanılabilir. Olumsuz özellikleri ise: bitkisel ve hayvansal zararlar, su ve neme karşı hassastır.
Yapısı homojen değildir. Yangın dayanımının yüksek olmasına karşın kolay tutuşan bir malzemedir. Ahşabın
olumsuz özellikleri odun levha üretiminde alınan önlemlerle iyileştirilebilir. Bunlar; Kontrplak, Kontrtabla,
Yongalevha, Etiketlevha (waferboard), Şeritlevha(flakeboard), OSB, lif levha (MDF, HDF, İzolasyon), yapısal
kompozit keresteler [PSL (Parallel Strand Lumber), LSL (Laminated Strand Lumber), OSL (Oriented Strand
Lumber), LVL (Laminated Veneer Lumber), GLULAM (Glued Laminated Timber)], yapısal kontrplak ve
flakeboard, ahşap kirişler, COM-PLY kereste-mekanik lamine elemanlar, kalıplanmış ürünler, çimentolu ve
alçılı lif ve yonga levhalar ve odun plastik kompozitleridir. Çalışmada; odun esaslı levhaların inşaat sektöründe
kullanım olanakları ile kullanımlarının çevreci bina kalitesine etkileri tartışılacak, yeşil bina belge ve bu belgelere
sahip binalarda kullanılan ahşap örnekleri verilecektir.

Anahtar Sözcükler: Odun esaslı levhalar, iç hava kalitesi, çevreci ve bio binalar,
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1.GİRİŞ
Günümüzde deniz seviyesi ve küresel sıcaklık ortalamasının artması, buzulların azaltılması gibi küresel çevre
sorunları ve bilinci, atık bertaraf sorunları, fosil kaynakların azalması ve fiyat artışları dünya üzerindeki baskıyı
yoğunlaşmıştır. Bu kaygı birçok endüstride çevreye olumsuz etkinin azaltılması amacıyla araştırma ve yeni
yönelimler geliştirilmektedir (Thakur, 2013). Ahşabın özellikle yapı sektöründe etkin kullanımı ile enerji
tasarrufu ve maliyetlerin düşmesi ve estetiğin artması gibi olumlu etkiler gözlemlenmektedir.
İnşaat sektöründe; çevreyle ilgili sorunları çözmek için üretim ve kullanım aşamasında ortaya çıkan zararlı
etkenleri azaltacak önlem ve yeniliklerin değerlendirilmesi gerekmektedir. Doğal malzeme kullanımının
yaygınlaştırılmasına yönelen AB inşaat sektöründe; ahşap yeniden önem kazanmaktadır. Ahşap teknolojilerinde,
Ar-Ge çalışmaları geliştirilmektedir (Elif, 2010).

1.1. İnşaat sektörünün durumu
2016’nın ilk 3 çeyreğinde GSYH büyüme verileri sırasıyla %4,5 / %4,5 / %-1,8 olarak gerçekleşirken, inşaat
sektöründeki değişimler %5,1 / %15,7 / %1,4 olmuştur. 2016’da aylık ortalama 109 bin adet konut satılmıştır
(Sektörel Bakış-İnşaat, 2017). Türk Yapı Sektörü Raporu 2016’da inşaat sektörünün 2017’de devam eden projeler
ile % 5 büyüyeceği öngörülmektedir (YSP, 2016; Sezgin ve Aşarkaya, 2017; TUİK, 201). Şekil1, Tablo 1 ve 2 ‘de
GSYİH durumu, konut üretimi ve satışları ile ilgili bilgiler verilmiştir (Sezgin ve Aşarkaya, 2017; TUİK, 2017).
Şekil 1. GSYİH ve inşaat sektörü
büyümesi

Tablo 1. Son 2 yılda alınmış yapı izinleri ve yapı kullanım izin belgeleri konut üretimi
Yıllar
2014
2015
2016 tahmini
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Yapı izinleri
Yüz ölçümü m2
Daire sayısı
187.893.778
888.914
143.514.251
692.136
180.000.000
850.000

Yapı kullanım izin belgeleri
Yüz ölçümü m2
Daire sayısı
142.857.826
731.351
100.968.528
504.814
130.000.000
650.000
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Tablo 2. Konut satışları

Yıllar
2013
2014
2015
2016
2016 Toplam

Yeni
529.129
541.554
598.667
559.894
630.000

Eski
628.061
623.827
690.653
638.846
720.000

Toplam
1.157.190
1.165.381
1.289.320
1.198.740
1.350.000

1.2. Pencere ve kapı sektörünün durumu
2016 Yılı Türkiye Pencere ve Cam Pazarı Raporu’na göre; ülkemizde 2016’da 432.000 ton PVC profil ve 31,7
milyon m2 PVC pencere üretilmiştir. Konutlarda pencerelerin yaklaşık %94’ü PVC, %5’i Alüminyum, %1’i ise
ahşap ve sair malzemelerdendir. Konut dışı binalarda ise; PVC %35, Alüminyum %64, sair malzeme %1’dir.
Yani ülkemizde ahşap pencere doğramacılarının payı ne yazık ki %1’e gerilemiştir (PÜDEK, 2017).
Her konutta 13-15 kapı kullanıldığı varsayımı ile 2016’de ülkemizde 850.000* 13 yaklaşık 11milyon kapı
üretimi söz konusudur. Konut dışı üretimlerde dikkate alınırsa 15 milyon kapı üretiminin de gerçekleştirilmiş
olması gerekir. Gelecekte üretilecek 15 milyon konut için ise 200 milyon civarında kapı üretim pazarının var
olduğu anlamına gelmektedir.
Türkiye gayrimenkul ve inşaat sektörü gelecek 15 yılda 15 milyon konut ihtiyacının ortaya çıkacağını
önermektedir. Böylesi büyük bir pazarda ahşap esaslı yapı malzemeleri daha büyük paya sahip olacaktır. Gelecek
15 yılda her yıl 1 milyon konut, her konutta 100m2 parke, ortalama 13-15 kapı, 20m2 pencere doğraması, 7-8
m2 mutfak ve 3-4m2 banyo mobilyası birer takım yatak, çocuk, yemek, misafir, oturma ve çalışma odası talebi
olacaktır (TOBB, 2015).

1.3. Mutfak ve banyo dolabı mobilya sektörünün durumu
İSO Mobilya İmalatı Sektör Raporu’na göre mobilya sektörünün 2005’te 715 milyon $ olan ihracatı 2013’te
2,2 milyar dolara, toplam ihracat içindeki payı %1,47’ye yükselmiştir. Aynı dönemde yaklaşık dört kat artan
verimlilik % 46,3, net döviz fazlası da 1,3 milyar $ olarak gerçekleşmiştir. Kentleşme, orta sınıfın büyümesine
paralel gelir düzeyinde ve küçük/orta ölçekli ofis sayısındaki artış yaşanması gibi nedenlerden dolayı iç pazarda da hızla büyümüştür. 2013’de Avrupa’daki genel banyo ve sağlık mobilyaları pazarı yaklaşık 11 milyar €
değerinde gerçekleşmiştir (Adıgüzel ve ark., 2016).
2014’de AB’de mutfak mobilyası pazarı toplam mobilya pazarının %17,8‘ini oluşturmaktadır. 2018’de dünya
mutfak üretim miktarının 26 milyon adede ve ihracat oranının üretimin %10 düzeyine yükseleceği tahmin
edilmektedir. 2014’de 5,5 milyar olan mutfak mobilyaları ihracatının 2018’de 1,3 milyar dolarlık artışla 6,8
milyar dolara ulaşacağı tahmin edilmektedir. Yıllık yaklaşık 23 milyon adet olan üretiminin yaklaşık %19’u
ise Çin ve diğer orta ve düşük gelirli ülkelerde üretilmiştir (Adıgüzel ve ark.,2016). Şekil 2’de Dünyada mutfak
mobilyaları pazarının durumu verilmiştir (Kitchen Furniture, 2014).
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Şekil 2. Dünya
mutfak mobilyaları
pazar payları

Ülkemizde 2006 yılında 138 milyon tl’lik bir paya sahip olan mutfak mobilyası pazarı 2009 yılında 251 138
milyon tl’lik bir paya yükselmiştir (TMÜP, 2013). Mutfaklarda kullanılan ahşap mobilyaların (SITC-821.53)
ihracatı ülkeler bazında incelendiğinde, bu ürünleri en çok ihraç eden ülke Almanya olup dünya ihracatı payı
% 35’tir. Türkiye, bu ürünlerin (27.543.228 ABD doları) ihracatında % 0,5’lik paya sahip olup dünyada 21.
sırada yerini almıştır. Mutfaklarda kullanılan türde ahşap mobilyaların (SITC-821.53) ihracatı ülkeler bazında
incelendiğinde, Türkiye bu ürünleri en çok Irak’a ihraç ederken en çok İtalya’dan ithal etmiştir. Bu ürünlerde
Türkiye dış ticaret fazlası verip, ihracatın ithalatı karşılama oranı %140’dır (Adıgüzel ve ark.,2016; MSP, 2014).

1.4. Kereste sektörünün durumu
Türkiye’de üretilen kerestenin yaklaşık %70’i inşaat, %20’si mobilya, %10’u ise ambalaj ve diğer sektörlerde
kullanılmaktadır. 2011’de kereste üretiminin 6,2 milyon m³ olarak gerçekleştiği tahmin edilmektedir. Türkiye’nin
kereste ihracatı 2001 ve 2002’de son 10 yıldaki en yüksek değerine ulaşmış ve 2000’de 11 milyon $ değerinde
olan kereste ihracatı 2010’da 14,9 milyon $ olarak gerçekleşmiştir (OÜR, 2012).
Ahşap ve ahşap esaslı mamulleri yapı malzemesi olarak kullanımı, beton ve çeliğe oranla daha eskidir. Ahşap
teknolojisinde gelişmeler kullanılan birleştirme araçlarının (Tutkal vida, vb.) geliştirilip yönetmelikler girmesi,
ahşap kullanımına ve ahşap yapı elemanlarının yaygınlaşmasına yardım etmektedir.
Ahşabın bilinen yanma ve atmosferik şartlar içerisinde aşınma, yaşlanma zafiyetleri teknolojik araştırımalar ile
geliştirilmiş koruyucu tedbirler sayesinde ya tamamen ortadan kalkmıştır yâda iyice azalmıştır. Bu gelişmeler
ile ekolojik yapılaşma insanlara; daha dikkatli ve akılcı olmayı, çevre dostu ve dönüştürülebilir malzemelerin
kullanımını ve yaşam konforunu yükselten planlama, enerji çözümlerine yönelik tasarım ve uygun materyalin
kullanımını önermektedir (Anonim 1, 2017).
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2. İÇ HAVA KALİTESİ VE CANLILAR ÜZERİNDEKİ
ETKİSİ
Çevre kirlilikleri doğaya zarar vererek doğrudan veya dolaylı olarak doğada yaşamını sürdüren tüm canlıların
zarar görmesine neden olmaktadır. Ekosistemin de dengesini bozarak iklim değişikliklerine sebebiyet verir.
Çevre kirliliği çeşitleri genel olarak; Su, Toprak, Hava, Gürültü ve Işık Kirliliği olarak sınıflandırılmıştır
Katı, sıvı ve gaz şeklindeki yabancı maddelerin insan sağlığı, canlı hayatı ve ekolojik dengeye zarar verecek
yâda yaşamdan maddi nesnelerden yararlanılmasını engelleyecek miktar, yoğunluk ve sürede atmosferde
bulunmasıdır. Havanın yapısını değiştiren gaz, sıvı veya katı haldeki kimyasal maddelere hava kirleticileri
denilir. Gaz kirleticiler aerosol halde olup, bazıları sis, mist, duman olarak adlandırılır (Anonim-2, 2017).
Kirletici miktarının artması hava kalitesini azaltır. Hava kalitesi sınır değerleri; insan sağlığının korunması
amacıyla kısa ve uzun vadeli olumsuz etkilerin ortaya çıkmaması için atmosferdeki kirleticilerin bir arada
olduklarında, değişen zararlı etkiler göz önüne alınarak tespit edilmiş derişimler ile ifade edilir. Kirleticilerin
düşük miktarlarının uzun sürede solunmasıyla ortaya çıkan kronik etkiler için verilen üst sınır değerleri “uzun
vadeli sınır değerler (UVS)”, kısa sürede hava kirleticilerin yüksek derişimlerinin solunmasıyla ortaya çıkan
kısa süreli akut etkiler için sınır değerler “kısa vadeli sınır değerler (KVS)” olarak değerlendirilir (Yıldız ve ark.,
2013).
İnsanlar günlük yaşamda zamanlarının %90’ına yakınını kapalı ortamlarda geçirmektedirler. İç ortamdaki hava,
dış ortamdaki havadan çok daha kirlidir ve çalışan bir insan, normal bir insana oranla daha fazla bu havayı iş
ortamında solumaktadır. Dünya sağlık örgütü 2002 yılında yaptığı bir araştırmada kapalı ortam kirliliğinin
bağlı 1.5 milyon kişinin ölümüne neden olduğunu ve dünya hastalık yükünün %2.7’sini oluşturduğunu
belirlemiştir (Korkmaz, 2007; WHO, 2007; Lakey ve ark.,, 2017). Hava kalitesini etkileyen faktörlerin başında
bina içerisinde kullanılan mobilyalar, yer ve tavan döşemeleri, kapı ve pencere doğramaları gelmektedir (Bas,
2004). Yetersiz Havalandırma olan ve termal konfor şartlarının sağlanmadığı iç ortamlarda çalışma verimi
düşebilmekte veya sağlık sorunu yaşayabilmektedir (Güneş ve ark., 2016).
Yapılan çalışmalara göre; iç mekânlarda kullanılan odun esaslı malzemelerden kaynaklanan VOC emisyonları;
çocuk ve yeni doğanlarda gelişme bozukluğu ve solunum yolları ile merkezi sinir sistemi üzerinde olumsuz
etkilere hatta kansere neden olmaktadır. Bu etkiler; maruz kalınan süre ve kirliliğin dozu ile doğrudan ilişkilidir.
Maruziyet arttıkça sağlık sorunları akut ve kronik hale gelmektedir. Hastalık, ölüm ve akciğer fonksiyon
bozukluk-larındaki artışlar SO2 ve partikül madde düzeylerindeki artışa bağlıdır. NO2 ve Ozon solunum
sistemini etkiler. Bunlara akut maruz kalma iltihaplı hastalık, akciğer fonksiyon bozuklukları ve nefes borusu
reaktivitesinde artışlara neden olur. Göz, burun ve boğazı tahriş eder. Baş ağrılarına neden olur. CO hemoglobine
bağlanabildiğinden ve kandaki oksijenin yerini alır ve kardiyovasküler ve sinirsel davranış problemlerine yol
açar. Kurşun kemik iliğindeki kırmızı kan hücrelerinde hemoglobin sentezini engeller, karaciğer ve böbrekleri
bozar ve nörolojik zararlara yol açar (Kalaycıoğlu ve ark., 2013).
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3. NEDEN AHŞAP
Ahşap, oda içerisindeki nemi dengeler ve insan sağlığı ve bağışıklık sistemine olumlu etkiler. Yüksek yüzeysel
sıcaklığı nedeniyle, düşük ısı dalgalanmalarında rahat bir iç mekân sıcaklığını yakalama şansı oluşur. Bu
durum odada bulunanlar tarafından belli bir düzeyde rahatlık duygusu olarak hissedilir. Yüzey sıcaklığı, buğu
oluşumunu da önler. Ahşap, belirgin ısısının yüksekliğinden dolayı aynı miktarda olduğunda diğer malzemelere
göre sıcaklığının değiştirilmesi için daha fazla ısıya ihtiyaç duyar. Bu neden ortam sıcaklığı açısından
dengeleyici bir görevi vardır.
Ateşte kurutulmuş bir tahta çok iyi bir elektrik yalıtkanıdır. Hava ile kurutulmuş ahşapta da yalıtkanlık belirli
ölçüde aynıdır. İnsan sağlığı için olumsuz etkileri olan statik elektrik ahşapta yoktur. Fakat metal, plastik ve
diğer malzemelerde bu söz konusudur. Bu nedenle ahşap sağlıklı bir malzeme olarak önerilmiştir. İnsanın
tanıdığı en eski yapı malzemesi olan ahşap, sağlığımıza her açıdan dosttur.
PVC üretimi çevre düşmanı klora, kansere yol açan vinilklorür monomerine ve etilendiklorüre dayanır. PVC
üretilen fabrikaların civarında yaşayanlar su ve havada ciddi toksik madde kirliliğine maruz kalırlar. PVC
üretimi esnasında, ana maddeye stabilite ve kullanım kolaylığı sağlayan birçok katkı kullanılmaktadır. Bu
nedenle PVC ürünlerinin kullanımı ve atımı esnasında insanlar, ftalat, kurşun, kadmiyum, kalay ve bunlar gibi
toksik maddelere maruz kalmaktadırlar. PVC’nin yanması halinde ortaya çıkan Dioksin yeryüzünde bilinen en
toksik maddelerden biridir.
Ahşapla insan psikolojisi arasında, rakipsiz ve doğal bir uyumluluk vardır. Elektrostatik yük taşımaması
ve doğal ısısı nedeni ile ahşaba dokunmak, hatta aynı ortamda bulunmak bile insanda olumlu duygular
uyandırır. Elektrostatik yük taşıyan, yandığında insana ve doğaya zehirli gazlar yayan, PVC gibi sentetik esaslı
malzemelerde ise bu etkileşim genellikle olumsuz yöndedir. Ahşap pencere ve kapılar insanı evinde rahat ve
huzurlu hissettirir (Anonim-3, 2017).
Son araştırmalara göre alüminyumun insan sağlığına karşı birçok zararlı etken ürettiği ve olumsuz yönde
etkilediği ortaya çıkmıştır. Bulunan ilk zararları; anemi, zekâ geriliği, meme kanseri, alerji, otizm ve alzheimer
gibi tehlikeli olan birçok hastalıktır (Anonim-1, 2017).
Sinir sistemi bozukluklarına neden olan alüminyum; mutfak kapları, içme suyu, ilaçlar ve alüminyum işleyen
tesislerden kaynaklanabilir ve akciğere ve sinir sitemine etki etmektedir. Hemodiyaliz deneyimleri sonucunda
alüminyumun beyinde zararlara yol açtığı ve Alzheimer hastalığına neden olduğu saptanmıştır (Diyalize giren
hastalara yüksek dozlara alüminyum hidroksit verilmektedir). Kronik maruz kalma ile akciğer kanseri, astım
görülebilir (Anonim-4, 2017).
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4. İNŞAAT SEKTÖRÜNDE KULLANILABİLEN AHŞAP
ESASLI KOMPOZİTLER
Ahşap esaslı kompozit ürünlerini; kontrplak, Glulam, lamine kaplama kereste (LVL), parelel şerit kereste
(PSL), yapısal yongalevha ve OSB gibi lamine ağaç ürünleri ve liflevhalar, kâğıt ve lif takviyeli kompozitler,
çimentolu yongalevhalar, karbon elyaf takviyeli kompozitler, odun ve fiberglass taviyeli kompozitler gibi lif
esaslı kompozitler olarak iki sınıfta değerlendirmek mümkündür.
Lamine ürünler genellikle yapısal amaçlar için kullanılır. Bunlardan üretilen taşıyıcı elemanlarda yapışma
hatlarının başarısızlığı önemli problemlere yol açabileceği için tutkal bağlanma kalitesi en önemli dayanım
kriterini oluşturmaktadır. Bu nedenle gerekli hesaplamalar ve tutkallama kalitesi tutkal hattı mukavemeti,
dayanıklılığı ve güvenilirliği garanti edilmelidir. Lif ve yongalevha gibi kompozitler daha çok mobilya üretimi
ve yaşam alanlarında kullanılan ahşap esaslı ürünlerin hammaddesini oluşturmaktadır (Voichita, 2011).
Kontrplak; Kontrplak, film kaplı olarak inşaat sektörü filmsiz olarak mobilya en başta sektör olarak çok
kullanılan bir ahşap üründür. Dış koşullara oldukça dayanıklı olması sebebiyle inşaat alanında çok büyük
avantaj sağlar, bu avantaja fiyat ve zaman tasarrufu da eklenmektedir. Bu sebeple kullanım alanı çok geniştir.
Filmli kontrplak (plywood) inşaat alanında parlak temiz bir yüzey elde etmek için kullanılır. Koltuk, raf, masa,
ofis mobilyaları gibi ürünlerde filmsiz kontrplak daha yoğun biçimde kullanılır (Anonim-5, 2017).
Tabakalanmış ağaç malzeme (GLULAM); Yüksek direnç özelliklerine sahip olması ve görünüm üstünlükleriyle
iç mimari uygulamalar için önemli bir kullanına sahiptir. Lamine elemanlar, yüksek derecede prefabrikasyon
ile karakterize edilen sanayi yapı elemanlarıdır. Glulam en hafif yapı malzemelerinden olup, olağanüstü elastik
ve mekanik özelliklerinden dolayı, bireysel kirişler ve kolonların üretimi için ve geniş aralıklı düzlemsel ve
mekânsal yapılar için de kullanılabilir (Şekil 3). (Kuzman ve ark., 2010; Garbett, 2008)
Şekil 3. OSLO 		
Leonardo Da Vinci köprüsü Norveç
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Tabakalanmış kaplamalı keresteler (LVL); Eğmeçli ve bükmeli mobilya imalatında, sandalye arkalık ve
oturma yerlerinde, masa ve sandalyelerin ayaklarında, koltuk kolçaklarında, sepha yapımında kullanılmaktadır.
LVL üretiminde kaplama kalınlığının 3 mm olması kalıplar kullanıldığında mobilya ve iç mekân tasarımcılar
ve üreticilere tasarım seçenekleri sunmaktadır. LVL mobilya üretiminde özellikle yüksek direnç özellikleri
gerektiren ve değişken yük altında kalan iskelet mobilya elemanlarında, oturma, çalışma, yatak, genç odası
ve salon mobilyalarının üretiminde, dolap kapaklarında değişik şekil ve biçimlerde tasarım ve üretime olanak
vermektedir (Eckelman, 1993; Çavuş ve ark., 2013).
Paralel şerit kereste (PALLAM); PŞK bina yapımlarında kiriş, kolon başlık olarak kullanılır. Ahşap köprü yapımında
köprü altı döşemesi, köprü korkuluğu, köprü kiriş ve kolonu olarak kullanılmaktadır (Anonim-6, 2017).
Yönlendirilmiş yongalevha (OSB); Duvarlar ve çatı kaplamaları, I-kirişler ve döşeme gibi uygulamalar ile
yapısal panel ürünleri pazarında giderek daha fazla pay almaya başlamıştır (Illston ve Domone, 1984). Orman
kaynaklarının azalması ve hammadde sıkıntıları OSB pazarının giderek genişlemesine neden olmuştur.
OSB’lerin en önemli dezavantajı nemin etkisi ile kalınlığındaki artıştır. Bu suya dayanımlı kimyasalların ilavesi
ve yonga odunun yapısındaki hemiselülozun uzaklaştırılması ile iyileştirilebilmektedir. Günümüzde OSB’ler
sadece yapısal eleman olarak değil, iç mekân ve döşeme uygulamalarında kullanılmaya başlanmış ve giderek
yaygınlaşmıştır(Şekil 4) (Nishimura, 2015; Anonim-7, 2017).
Şekil 4. İç mekânda OSB levhaların kullanımı

Çimentolu yongalevhalar (ÇYL); Böcek ve mantarlara karşı yüksek dayanım göstermesi, boyutsal
kararlılıklarının iyi olması, yüksek ses ve ısı yalıtımına sahip olması ve yangına karşı dayanıklı olması önemli
avantajlarını oluşturmaktadır. Bu özellikleri nedeniyle prefabrik yapılarda, bina iç bölme ve dış cephelerinde,
duvar giydirmelerinde, ev imalatlarında kullanılan malzemedir(Kalaycıoğlu ve ark., 2012).
Odun plastik kompozitleri (OPK); Kullanım alanları sektörüne girdiği günden beri gelişim göstermiş, hızlı
gelişen alanlardan bir tanesi haline gelmiş ve birçok kullanım alanı bulmuştur. Örnek olarak inşaat sektörü (kapı,
pencere ve çerçeve, kereste, havalandırma, çatı, merdiven), Bina içi (dekoratif profiller, raf, yer kaplama, tırabzan,
tabla), otomotiv sektörü (kapı, iç panel, karoseri, arka raflar), park-bahçe mobilyası, kamelya, yürüyüş parkurları,
banklar, ambalaj, palet, iskele, uyarı levhaları, sandık üretimleri verilebilir(Karakuş, 2008; Kalaycıoğlu, 2012).
Yongalevha (YL); Kullanımı en yaygın olan ahşap esaslı kompozitlerden olan yongalevha mobilya sektörünün
ana hammadde kaynaklarından birini oluşturmaktadır. Yongalevhalar; yatak ve yemek odası takımları, gömme
dolaplar, banyo ve mutfak dolapları, büro, butik, çocuk ve genç odaları, stüdyolar, muayenehaneler, eğitim
alanları, eğlence yerleri, fuar alanları, kütüphaneler gibi yaşamımızın her alanında ve yapı sektörü ve mimari
uygulamalarda kullanımaktadır (Kalaycıoğlu, 2012).
Liflevha (MDF); Liflevhalar; kapı üretimi (monoblok), profil, pervaz ve kanat üretiminde, iç dekorasyon malzemesi,
prefabrik ev, mobilya endüstrisinde (kalıplanmış ve şekil verilmiş), tavan ve taban döşemesi (laminat parke), ara bölme
malzemesi, dış cephe kaplaması gibi geniş kullanım alanlarına sahiptir (Aras ve Kalaycıoğlu, 2012).
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5. SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu kadar büyük bir pazara sahip inşaat sektöründe ahşap ve ahşap esaslı levha kullanımının geliştirilmesi
gerekmektedir. Ahşap PVC ve alüminyum karşısında kaybettiği itibarı yeniden kazanabilmelidir.
İnsan sağlı için büyük önem arz eden, özellikle konutlarda BREEAM [Building Research Environmental
Assesment Method (Bina Araştırma Çevresel Degerlendirme Metodu)], LEED [Leadership in Energy
and Environmental Design (Enerji ve Çevresel Tasarımda Liderlik )], SBTool, CASBEE, Green Star gibi
kuruluşlar tarafından belgelendirilebilen Yeşil binaların üretiminde, ahşap ve odun esaslı levhaların kullanımının
artırılması çalışmalarının üzerinde durulmalıdır.
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ÖZET
Günümüzde gelişen teknolojinin ana hedefi üretimde verimliliği arttırmaktır. Ancak yeni teknolojilerle birlikte
üretim sürecinde beklenen iyileşme bunları kullanacak olan iş gücünün gelişime ayak uydurmasına da bağlıdır.
Çalışanların teknolojinin değişimine uyum sağlaması yani yeni yapıyı öğrenerek hayata geçirmesi belirli bir
süreyi almaktadır. Kısacası teknolojik gelişim verimliliği arttırırken iş gücünün bu teknolojiye olan uyumsuzluğu
verimsizliğe neden olmakta ve bu durum bir paradoks oluşturmaktadır. Günümüzde verimlilik paradoksu olarak
anılan bu kavram, teknolojinin yaygınlaşması için gösterilen gayrete rağmen beklenilen verimlilik artışının
istenilen düzeyde elde edilememesi ile açıklanmaktadır. Her sektörün ve her ülkenin teknolojik gelişimi ve
buna bağlı olarak oluşacak olan yeni yönetim modelini benimsemesi, o sektörün ve o ülkenin teknolojiyi
algılaması ve tabana gerektiği şekilde yayma yeteneği ile ilgilidir. Bu yeteneğin geliştirilmesi özel bir ilgiyi ve
eğitim sürecini gerektirmektedir. Bu çalışmada teknolojiyi yakından takip eden ancak bunu yeterince etkin
kullanamayan orman ürünleri endüstrisinde verimlilik beklentilerinin istenilen düzeyde olmamasının nedenleri
irdelenecek, örnek bir işletmede yapılan inceleme sonuçları tartışılarak bu paradokstan nasıl çıkılabileceği ile
ilgili görüş ve değerlendirmelere yer verilecektir.

Anahtar Sözcükler: Verimlilik paradoksu, teknolojik gelişim, orman endüstrisi, mobilya
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1. GİRİŞ
Yaygın tanımı ile verimlilik, üretim miktarının üretim unsurlarına oranı olarak tanımlanmaktadır. Yani
işletmenin bir ürünü üretmek için harcadıkları (Girdi) ile elde ettiği sonucun (Çıktı) arasındaki oran ne kadar
büyük ise işletme o kadar karlı olacaktır. Diğer bir bakış açısı ile üretimde ki girdileri aşağıya çekebildiğimiz
ölçüde karlılığımız artacaktır. Daha geniş anlamda baktığımızda verimlilik ekonomik amaçlara ulaşmada
araçların duyarlılık ve etkinliğini ölçen soyut bir kavram olarak tanımlanmaktadır (EKODIALOG,2017).
İşletmelerde verimlilik denildiğinde ilk akla gelen iş gücü verimliliğidir. Oysaki bu kavram çerçevesinde üretimin
gerçekleşmesini sağlayan tüm unsurların fonksiyonunu yerine getirmesinde harcadığı zaman, enerji, güç vb. tüm
etkenlerin verimliliği düşünülmelidir. İş gücü verimliliğinin ön plana çıkması ise kolay ölçülebilen ve müdahale
edilebilir olmasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca diğer etkenlerin ölçümlenmesi iş gücüne göre daha zor olması
nedeni ile kolay olana öncelikle müdahale edilmektedir. İşletmelerin verimliliği, işgücü, malzeme ve makine
birim zamanındaki üretim miktarı olarak ele alınmaktadır, buna göre;
İş gücü verimliliği =

Birim zamandaki üretim miktarı
İş gücü müktarı

Bu denklem sonucunda birim adam zamanda ki üretim miktarına ulaşılmaktadır. Verimliliği arttırmak için
harcanan iş gücünün düşürülmesi, buna karşılık birim zamanda daha fazla üretim yapılması gerekmektedir.
Üretim sayısında ki artışı sağlayabilmek için prosesteki işlem sayısını azaltmak veya kayıp zamanları minimize
etmek gerekmektedir. Ancak bunlar yapılırken ürün kalitesinden taviz vermeyecek yöntemi geliştirmek esas
olmalıdır. Yapılacak olan çalışmalar ile verimliliği arttırmış olmak aslında nihai çözüm olmamakta buna karşın
ürüne olan talebinde arttırılması gerekmektedir. Aslında biz verimliliği ne kadar arttırırsak bir o kadar da arzın
artacağı dolayısıyla tüketimi cazip hale getirerek talebi de arttırmak gerekmektedir. Kısacası bu kısır döngü
ciddi bir paradoks oluşturmaktadır.

2. VERİMLİLİK PARADOKSU
W. Skinner’a göre verimlilik kavramının çok fazla insan üzerine odaklanmış olması yanlıştır. Zira bu yanlışlığın
sonunda kişi ve kurumlar sadece üretime odaklanmaktadır. Oysaki enerjilerini daha verimli alanlara ayırsalar
işletme açısından çok daha karlı olacaktır Verimlilik denildiğinde genel bakış açısı, çalışan sayısını ve genel
giderleri sabit tutarak çıktıyı arttırma çabasıdır. Bu da direkt işçilik maliyetlerine odaklanmış anlamına
gelmektedir. Aslında üretim alanındaki tecrübeler şunu gösteriyor. Her zaman için üretimde 40-40-20
kuralı geçerlidir. Yani üretim işletmelerinde rekabet avantajı %40 üretim yapısından, %40’ı üretim süreçleri
ve teknolojisi, sadece %20’si ise çalışan kaynaklıdır. Ayrıca yalnızca maliyet azaltmak için yapılan verimlilik
çalışmaları firmanın rekabet etmek için geliştireceği farklı stratejileri de olumsuz etkileyebilir (Skinner,1986).
Verimlilik kavramının odağında yer alan maliyetlere vurgu, işletmenin yöneticilerinin yanlış hedeflere
odaklanmasına neden olmaktadır. Bu şekli ile de kaçınılmaz olarak kontroller doğrudan emek üzerine
odaklanmaktadır. Verimlilikteki sapmalar emek üzerinden hesaplanmakta her zaman müşteri hizmetleri,
9. OTURUM

IV. ULUSAL ORMANCILIK KONGRESİ

525

teslimat zamanları, kalite ve stok devir hızları ikici plana atılmaktadır. Kısacası toplam maliyetin küçük bir
bölümünü oluşturan emek maliyetine odaklanmak firmayı basit hedeflere yönlendirmektedir.
Üretim işletmelerinde verimliliği arttırmak için yalın üretim teknikleri, iş akışı ve malzeme hareketleri analizi,
bilgisayar kontrollü iş akış sisteminin kurulması, günlük performans raporları ve buna göre kapasite planlama
yöntemleri geliştirilir uygulanır. Ancak tüm bunlar bir sonraki aşamada çok daha iyi hale gelmelidir. Bunun
iyileştirilmesinde teknolojiden faydalanma yoluna gidildiğinde geliştirilen bilgi işlem programları ile daha iyi
izlenebilir şekle getirilerek rakiplerden bir adım öne geçerek karlılığı artacaktır. Ancak sistem standart hale
geldikten sonra rekabet için fiyatlar aşağıya çekilecek dolayısıyla karlılık düşecektir. Karlılığı yükseltmek için
verimliliği veya getiriyi arttıracak yeni yöntemler geliştirilmek zorunda kalınmaktadır. Bu örnek teknolojik
gelişim veya iş yapış yöntemlerindeki değişim olarak da örneklendirilebilir. Ama sonuç her zaman aynı olacaktır.
İlk uygulamada yüksek karlılık, daha sonra standart hale gelmesi ve rekabet nedeni ile karlılık kaybı olacaktır.
Şekil 1.’de verilen Oz’un beş aşamalı IT verimlilik döngüsü’de bunu net olarak açıklamaktadır.
Şekil 1. Verimlilik Döngüsü (Kaynak: E.Oz,2004)

H.Bülbül’ün araştırmasında, firmaların bilgi teknolojilerini (BT) kullanıyor olması veya BT geçmesinin
verimliliklerine bir katkısının olmadığını gösterir bulgular elde ettiğini ifade etmektedir. Buna karşın yaptıkları
çalışmanın sonuç bölümünde BT’nin yenilik performansı üzerine doğrudan etki yaptığı gözlenmiştir
(H.Bülbül,2015).

3. ORMAN ÜRÜNLERİ ENDÜSTRİSİNDE VERİMLİLİK
Orman ürünleri endüstrisi incelendiğinde plansız yatırımlar ve ölçek bazında plansız büyüme firmaların
verimsizi ve yüksek fireler ile çalışmasına neden olmaktadır. Rekabetin üst seviyede olduğu böyle bir sektörde
işletme olarak dinamik olmak önemli. TÜİK verilerine göre mobilya sektörünün 2015 yılındaki ihracattan aldığı
pay %1,58 seviyelerindedir. Kapasite kullanımı ise %55 seviyelerinde seyretmektedir. Bu verilerde gösteriyor ki
çeşitli nedenler ile tam kapasite çalışamayan mobilya sektörü büyük oranda kapasite açığına sahiptir. Bu açık
yapılan plansız yatırımların eseri olup, işletme girdilerinin de verimsiz kullanıldığına işaret etmektedir.
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Birçok işletmede verimlilik kavramı sadece üretimdeki verilerin analizi olarak algılanmaktadır. Oysaki işletmenin
tüm girdileri (enerji, malzeme, iş gücü vb.) bu kavram çerçevesinde ele alınmalı ve analiz edilmelidir. Tunçel
ve Burdurlu’nun çalışmasında, mutfak mobilyası üretimi yapan bir tesiste proje hazırlama ve iş emirlerinin
oluşturulmasında harcanan zamanın bilgisayar teknolojileri kullanılarak yapılması durumunda zaman ve çalışan
tasarrufu ile ilgili şu verilere ulaşılmıştır.
200 takım mutfak dolabı için yapılan işçilik analizinde Tablo 1.’de verildiği üzere A işletmesinde toplam hazırlık
süreci zamanı 1450 dk. olmasına rağmen, süreç aşamalarında birden fazla çalışan olduğundan işçilik zamanı
2890 dk’ya çıkmaktadır. B ve C işletmelerinde farklı bilgisayar teknolojileri kullanılması ancak süreç aşamaları
gerçekleştirilirken sadece bir adet bilgisayar operatörü kullanılması nedeniyle, hazırlık süreci toplam zamanı ile
toplam işçilik zamanı farklılık göstermemektedir. B işletmesinde bu zamanlar 370 dk. ve C işletmesinde 60 dk.’dır.
Bu verilerden de görüldüğü üzere işletmelerin teknoloji kullanım seviyesinin artması ile çıktıya ulaşma süresi
kısalmaktadır. Buna karşın sistemin devamlılığı adına daha fazla iş yüküne ihtiyaç duyulmaktadır.
Örnek üzerinden devam ettiğimizde C işletmesinin B işletmesine göre çalışanların verimliliği açısından 6 kat
daha fazla iş yükü ve bunu üretebilecek kapasiteye sahip olması gerekmektedir. Eğer bunu sağlayamaz ise bu
yatırım anlamını yitireceği gibi çalışanların atıl kalmasına neden olacaktır.
Tablo 1. İşletmelere göre üretim hazırlık süreci aşamalarının gerçekleşme zamanları ve işçilik zamanları
(Kaynak: Tunçel ve Burdurlu, 2002)
İşletmeler
Hazırlık Süreci
Projelendirme
Ürün revizyonu
Delik planları
Parça kesim listeleri
Levha kesim planları
Ürün ve üretim analizi
Malzeme sipariş açma
Fiyat teklifi
Toplam

Eleman
sayısı
3
3
2
1
1
1
1
1

A
Süre
(dak)
300
180
480
65
215
150
30
30
1450

İşçi
(dak)
900
540
960
65
215
150
30
30
2890

Eleman
sayısı
1
1
1
1
1
1
1
1

B
Süre
(dak)
55
30
155
20
45
30
15
20
370

İşçi
(dak)
55
30
155
20
45
30
15
20
370

Eleman
sayısı
1
1
-

C
Süre
(dak)
45
15
60

İşçi
(dak)
45
15
60

Verimlilik adına yapılan her yeni yatırım işletmeyi ileriye taşıdığı gibi, işletmenin iş yükünü dengelemesinde farklı
problemlere neden olmaktadır. Bu çerçeve çeşitli göstergelere bakarak verimlilik değerlendirmesi yapabilmek
amacıyla Türkiye’de faaliyet gösteren 10 mobilya firmasının verileri incelenmiştir. İncelenen işletmeler farklı
büyüklük ve çalışan sayısında ancak benzer üretim yapısındadır.
İncelenen işletmeler çalışan sayısı, kapalı alanı makine tesisat değeri, kurulu güç gibi parametreler açısından
değerlendiğinde Şekil 2 ve Şekil 3 de görüldüğü gibi her bir parametre için işletmeden işletmeye çok büyük
verimlilik farkları görülmektedir. Ahşap levhaları işleyerek kabin tipi mobilyalara dönüştüren bu işletmelerin
bir yılda ne kadar ahşap levha işleyebildikleri değerlendirildiğinde; bir firma bir adam-saat işgücü ile 1 m2
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den daha az levha işleyebilirken ayna yapıdaki bir başka firmanın 10 m2 levha işleyebilmesi, benzer teknolojik
yapıdaki bir firmada birim makina tesisat değeri ile işlenen levha miktarlarının 4 kata kadar değişmesi, birim
kapalı alanda yapılan işler arasında 18 kat fark olabilmesi, aynı şekilde birim kurulu güçle yapılan işler arasında
işletmeden işletmeye 11 katlık farklar ortaya çıkması verimlilik odaklı bakıldığında işletmelerinde yapılabilecek
iyileştirmelerin ne kadar önemli olduğunu göstermektedir.
Şekil 2. Mobilya işletmelerinin
işgücü ve makine tesisat değerine
göre işlem miktarları

Şekil 3. Mobil İşletmelerinin kapalı
alan ve kurulu güçlerine göre levha
işleme miktarları
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4. SONUÇ VE TARTIŞMA
İşletmelerin karlılık hedeflerine ulaşmasında, verimlilik ön plandadır. Ancak bunu yaparken firmalar hedeflerini
doğru belirlemeli ve buna göre strateji tespit etmelidir. Özellikle yatırım gerektiren durumlarda fizibilite
çalışması yapılarak analitik sonuçlar doğrultusunda gerekli harcamalar yapılmalıdır. İş süreçlerinin dengeli
olması verimliliği yakından etkilemektedir. Süreçlerden herhangi birinde oluşacak birikmenin yaratacağı kaos
geneli etkileyecektir.
Özellikle mobilya sektöründe yer alan orta ölçekli işletmelerin en önemli zaaflarından biri zamanında iş
teslimatını gerçekleştirememe oranlarının yüksek olmasıdır. Sebebi ise üretim hattının dengelenmemiş olması
ve tezgâh yüklerine göre verimlilik hesaplamalarının yapılmamasıdır. İş parçasının en kısa yoldan işlem görüp
nihai noktaya ulaşması gerekmektedir. Bunun için hatların ara mesafeleri ve parça akışlarına uygun makine
yerleşimi, aydınlatma, bilgi akışı vb. unsurlar dikkate alınarak planlama yapılmalı.
Her işletme alanında uzman olduğu konuda kendisini geliştirmelidir. Böylece firmaların karlılığının arttıracağı
gibi rekabette daha etkili olacakları açıktır.
Türkiye orman endüstri işletmelerinin ne kadar ihracat yaptıkları, karlılıkları elbette önemlidir. Bu açıdan son
yıllarda önemli başarılar elde ettikleri de bilinmektedir. Ancak elde edilen başarıların sürdürülebilirliği verimlilik
kavramına daha geniş bakılmasını ve önemli neden-sonuç analizlerinin yapılmasını da gerektirmektedir. Makina
tesisat-teknolojik gelişim için ayrılan kaynakların geri dönüş süreleri, atıl kalan kapasiteler, ortaya çıkan yüksek
orandaki atıklar, yeterince verimli kullanılamayan işgücü ve enerji gibi konular, üzerinde çalışılması gereken
önemli verimlilik alanları arasındadır.
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Türkiye Ormancılar Derneği VI. Ulusal Ormancılık Kongresi’nin ikinci günü Diamond 1 salonunda
gerçekleştirilen ilk oturumda toplam 5 bildiri sunulmuştur. Bu bildirilerin başlıkları ve sunucularıyla bildirilere
ait özet bilgiler aşağıda sırasıyla sunulmuştur. Oturum sonunda gerçekleştirilen tartışma bölümüne ait soru ve
cevaplar da aşağıdadır:

Sunumlar:
Prof. Dr. K. Hüseyin KOÇ – Türkiye Orman Ürünleri Endüstrisine Stratejik Bir Bakış
Bildiride, orman ürünleri sektörünün çok hızlı geliştiği belirtilmiş ancak bu gelişimin güvence altına alınması
gerektiği vurgulanmıştır. Sektörün dünyadaki yerini ve gelişimini güvence altına alabilmek için çevre dostu
teknolojilere ve ürünlere yönelmesi gerektiği belirtilmiştir.

Tevfik DEDEBAŞ - Türkiye’de Ağaç Bazlı Panel Sektörü ve Devlet İlişkilerinin
Değerlendirilmesi
Bildiride, ağaç bazlı panel sektörünün ülkemizin hızla gelişen sektörlerinden biri olduğuna vurgu yapılmıştır.
Buna paralel olarak en önemli maliyet kalemlerinden olan odun ham maddesi konusunda yüksek miktarlarda
ve uygun fiyatlarla odun temininin önemine dikkat çekilmiştir.

Dr. Emel ÖZTÜRK – Türkiye Orman Ürünleri İşletmelerinin Vizyon Değerlendirmeleri
Bildiride, küresel rekabet ortamında fark yaratmak isteyen işletmelerin bilgiye dayalı sistemlere yatırım
yapmaları ve gelişime açık bir yapı oluşturmaları gerektiği belirtilmiştir. Bu amaçla yönlendirici ve uygulamayı
etkin kılan araçlardan olan stratejik planlara ihtiyaçları olduğuna vurgu yapılmış ve işletmelerin kendi yapılarına
uygun stratejik planları yaşama geçirmelerinin önemine dikkat çekilmiştir.

Prof. Dr. Hülya KALAYCIOĞLU – Ahşap Esaslı Levhalar ve İnşaat Sektöründe Kullanımı
Bildiride, Dünya’daki inşaat sektörünün büyümesine paralel olarak orman ürünleri kullanımında bir azalmanın
söz konusu olduğu, odun esaslı ürünlerin yerini PVC veya alüminyum ürünlerin aldığı belirtilmiştir. Buna karşın
iç hava kalitesi ve hasta bina sendromu olarak isimlendirilen ve ciddi problemlere sebep olan bu duruma bir
çare bulabilmek ve odun esaslı ürünlerin kullanımını özendirme ve artırmak için çaba sarf edilmesi gerektiğine
dikkat çekilmiştir. Etkili politikalar uygulanarak odun esaslı ürünlerin kullanımının teşvik edilmesi gerektiğine
vurgu yapılmıştır.

Dr. Sabit TUNÇEL – Orman Ürünleri Endüstrisi’nde Verimlilik Paradoksu
Bildiride, mobilya işletmelerinin en önemli zafiyetlerinden birinin iş tesliminin zamanında gerçekleştirememe
olduğu belirtilmiş, bunun en önemli nedeni ise üretim hatlarının dengelenmemiş olması ve tezgâh yüklerine
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göre verimlilik hesaplarının yapılmamış olması olarak değerlendirilmiştir. Bu kapsamda, işletmelerin daha
verimli olabilmesi için hedeflere uygun stratejiler belirlemesi gerektiği, her işletmenin uzman olduğu alandan
kendini geliştirmesi gerektiği ve iş-analiz yöntemlerini kullanmalarının gerekli olduğuna vurgu yapılmıştır.

Tartışma:
Soru: Erdem KAPLAN – Ülkemizdeki mobilya sektöründeki ihracat artışı memnuniyet verici, artık İtalya,
Fransa vb. ülkelerle rekabet edilmeye başlandı. Ancak bu sektörün ham madde ihtiyacını karşılamada iç piyasa
sorunu var. Zira sektörün ihtiyacı kaliteli hammadde çoğunlukla ithal edilmektedir. Ayrıca mobilya içerisinde
ahşap dışı malzeme kullanımı artmaktadır. Bu nedenle kalite sınıfı yüksek ham madde üretimi üzerinde durmak
gerekmektedir.
Cevap: Prof. Dr. Hüseyin KOÇ – Türkiye’de bu işi yeni öğreniyor. Yerli malı kullanımındaki artış önemli
ve sevindirici bir durum. Büyük firmaların da bu durumu desteklemesi olumlu. Yerli aksesuar firmaları da
kendilerini göstermeye başladı. Bunların detaylıca tartışılması ve geliştirilmesi gerekli.
Soru: Dr. Sacit KOÇER – Değerli hocam, kağıt, selüloz vb. ürünlerin dış ticaret verilerinin irdelenmemesinin
sebebi nedir? (Yine dünkü bir sunumda bu sektörün verileri ihmal edilmişti). Oysa yıllık yaklaşık 3 -3.5 milyar
Dolar yıllık ithalatımız var.
Cevap: Prof. Dr. Hüseyin KOÇ – Orman ürünleri dediğimizde kâğıdın bir ürün olarak ele alınması gerekiyor.
Buna karşı çıkanlarda var. Daha detaylı bilgilere bildiriden ulaşmak mümkün.
Soru: Salih SÖNMEZIŞIK - Sunumunuzun ilk slaytında ORÜS’ten bahsetmiştiniz. Ülkemiz ormancılarının
imalat sanayi sektörü ve hizmetine ilave ettikleri bu önemli kuruluşun özelleştirildiğini dile getirmediniz veya
ben mi duymadım? Konuya açıklık getirebilir misiniz? Saygılarımla.
Cevap: Prof. Dr. Hüseyin KOÇ – ORÜS’ün satışından sonra firmalar kendi başlarına kaldı. ORÜS ile
firmalar arasında bir ilişki vardı. ORÜS daha kontrollü olarak piyasadan çıkmalıydı. Bilgi birikimlerini boşa
harcamamalıyız.
Soru: Erdem KAPLAN – Yonga – Levha sektöründe ülkemizin dünyada ulaştığı durum gurur verici seviyede.
Ancak yaşanan sorunların aşılmasında 1) Endüstriyel plantasyonların artırılması konusunda yapılan çalışmalar
yetersiz kalıyor. Bu konuda özel sektörün plantasyonların desteklenmesi konusunda bir çalışması var mı? 2)
Ülkemiz arazi koşulları nedeniyle üretim ağırlıkla iş gücüne dayandığından üretim işçiliğinin sürdürülebilir
istihdamını sağlayacak orman işçiliğinde mesleki yeterlilik belgelendirme süreci başlamıştır. Sektör olarak
bunun desteklenmesi gerekir. 3)%18 KDV oranının düşürülmesi konusunda başta TOBB ve Orman sektöründe
çaba sarf edilmelidir.
Cevap: Tevfik DEDEBAŞ – Bizimde önemli ortaklarından olduğumuz ENAG isimli firmamız 1300 ha
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plantasyon kurdu. Bu plantasyonlar Pinus radiata ve P. maritima ile kuruldu. Özel sektör olarak bu çalışmalara
daha fazla girmek için OGM sorumluluğunda bulunan bazı yasal düzenlemelere ihtiyaç var.
Soru: İyigün PULAT – Orman sayılmayan maki ortamının odun, yonga levha ham maddesi sağlanmasına
katkısı olur mu?
Cevap: Tevfik DEDEBAŞ – Orman sayılmayan makilik alanlarda yapılacak işlerde özel sektör olarak işin
sonuna kadar hazırız.
Soru: Dr. Sacit KOÇER – İşletmelerin sermaye yapıları ve statüleri (A.Ş., Limited, şahıs) nedir? ARGE ve
tasarım yatırımı yapıyorlar mı)
Cevap: Dr. Emel ÖZTÜRK – çoğunlukla Anonim Şirketleri ancak Limited Şirketler de var. AR-GE çalışması
yapan şirketlerde var.
Soru: Dr. Sacit KOÇER – Örneklemede işletmelerin ölçeklerini dikkate alan katmanlı örnekleme yapılabilir
miydi?
Cevap: Dr. Emel ÖZTÜRK – Evet bu şekilde değerlendirme yapılabilirdi. Ancak biz yaptıkları üretime göre
bir sınıflandırma yaptık.
Soru: Prof. Dr. Sibel YILDIZ – Çalışanların rehabilitasyonuna yönelik Türkiye’de modern firma ve yaklaşımlar
mevcut mudur? Varsa bu tür yaklaşımların başarı ve verimlilik üzerine etkisi tahminen yüzde kaçtır?
Cevap: Dr. Sabit TUNCEL – Kişisel gelişime yönelik çalışmalar yapan ve psikolog bulunduran firmalarımız
var ama yetersiz, sayıları az.
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