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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
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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
						

AÇILIŞ KONUŞMALARI

IV. ULUSAL ORMANCILIK KONGRESİ

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
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ÖZET
Biyolojik çeşitlilik bakımından oldukça zengin bir kaynağa sahip olmamıza rağmen, bunlardan yeterince
yararlanılamamakla birlikte bu kaynaklar plansız, bilinçsiz, hatalı ve aşırı faydalanmalar ile tahrip edilmektedir.
Biyolojik çeşitlilik yönünden zengin olan orman ekosistemlerinin önemli elemanlarından makromantarlar çeşitli
işlevleri üstlenmektedir. Ancak diğer odun dışı orman ürünlerinde olduğu gibi bu yenilebilir mantarlardan
da bilinçli bir şekilde yararlanamadığımız ve hatta tahrip ettiğimiz bilinmektedir. Ekolojik koşulların özellikle
sıcaklık ve nemin uygun olduğu dönemlerde orman toprağında, çayırlarda, bahçelerde, canlılığını yitirmiş
bitki parçaları üzerinde, organik maddece zengin zeminlerde yetişmektedirler. Yenilebilir, yenmez ve zehirli
olanları vardır. Yenilebilir mantarlar dünyanın en pahalı yiyeceklerinden olup, küresel anlamda milyarlarca
Amerikan doları ile ölçülen bir pazara sahiptir. Dünyada 12.000 civarında makromantarın bulunduğu
ve bunların 2000’den fazla türünün değerli bir besin kaynağı olduğu bildirilmiştir. Makromantarların gıda
olmasının yanında tıbbi özelliklere de sahip olması, değerlerini daha da artırmaktadır. Bu çalışmada, orman
ekosisteminde önemli rollere sahip ve odun dışı orman ürünü kapsamında da ciddi kullanım alanları bulan
makromantarların ülkemizdeki doğal yenilebilir ve yaygın bulunanları ele alınmıştır. Türkiye’de Morchella
türleri, Lactarius türleri ve Boletus türleri gibi mantarlar doğadan yaygın olarak toplanarak yenmektedir. Bu
mantarlar içerisinde en yüksek ekonomik değere sahip olan sedir mantarının dünyadaki ve Türkiye’deki yayılışı,
piyasası, kullanım alanları ve yetişme ortamı özelliklerine ait bilgilere yer verilmiştir. Bunlara ek olarak, son
yıllarda özellikle insan faaliyetlerinden kaynaklanan doğal mantar üretimindeki düşüşlerin giderebilmesi için
alınması gereken bazı önlemler ile sedir mantarının ormandaki verimliliğinin artırılması için yapılabilecek
bazı uygulamalar, silvikültürel ve teknik çalışmalar konusunda öneriler getirilmiştir. Orman ekosisteminin
iyileştirilmesi, bazı kültürel çalışmaların uygulanması ve yetişme ortamında yapılacak spor aşılamalarının, sedir
mantarı verimliliğine önemli katkılar sağlayacağı öngörülmektedir.

Anahtar sözcükler: Makromantarlar, Tricholoma, kaliteli ürün, gelir, gıda.
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1. GİRİŞ
Odun dışı orman ürünleri kapsamına, ormandaki biyolojik kaynaklar olarak sayabileceğimiz ağaç, ağaççık, çalı ve
otsu bitkilerin odunları dışındaki her türlü balzami yağları, meyve, tohum, çiçek, yaprak, kabuk, kök, genç dal ve
sürgünleri, soğan, yumru ve rizomları ile ur ve mantarlar girmektedir. Buna göre, biyolojik zenginlik, ODOÜ’deki
çeşitliliği de oluşturmaktadır (Anon, 2005). Bu makalenin konusu olan makromantarların, eski çağlardan bu yana
insanlar tarafından gıda ve tıbbi amaçlı olarak kullanıldığı bilinmektedir.
Canlılar dünyasının ayrı bir alemi olan mantarlar, morfolojik ve fizyolojik özellikleri bakımından çok çeşitlilik
gösterirler. Chang (1999), dünyada 12.000 civarında makromantarın bulunduğu ve bunların 2000’den fazla
türünün değerli bir besin kaynağı olduğunu bildirmiştir. Doğada bol miktarda bulunan ve ökaryot olan
mantarlar ekosistemin en önemli üyelerinden biridir. Coğrafi konumu ve ekolojik çeşitlilik yönünden zengin
olan ülkemiz, makromantar çeşitliliği ve bolluğu bakımından oldukça verimlidir. Ekolojik koşulların özellikle
sıcaklık ve nemin uygun olduğu dönemlerde orman toprağında, çayırlarda, bahçelerde, canlılığını yitirmiş bitki
parçaları üzerinde, organik maddece zengin topraklarda veya canlı ve ölü ağaçlar, çürümüş dal, kütükler gibi
yetişme ortamlarında geniş yayılış göstermektedir.
Mantarlar, sistematikte bitkiler aleminde olup, Tallophyta grubunda yer almaktadır. Ancak yüksek bitkilerdeki
gibi kök, gövde, yaprak ve çiçekleri bulunmamaktadır. Mantarlar klorofil içermediklerinden, bağımsız olarak
şeker, yağ ve nişasta gibi organik maddeler oluşturamazlar. Bu nedenle besinlerini çevredeki organik madde
artıklarından heterotrofik olarak absorbe eden mantarlar saprofit, parazit ve simbiyotik yaşarlar. Yani başka
canlılarla karşılıklı besin elementi sağlayarak beslenirler. Bir başka deyişle çürükçül veya asalaktırlar. Organik
maddeleri parçalayarak karbon ve mineral döngülerinde çok önemli rol oynamaktadırlar. Milyonlarca ton organik
artığı bir yıl içinde dönüştürdükleri tahmin edilmektedir (Landecker, 1996). Simbiyotik yaşam alanı içerisinde
enfeksiyonun gerçekleşmesi sonucunda, kök mantarı denilen mikorizaya enerji kaynağı olarak fotosentezden
elde ettiği karbonu, mikoriza mantarı da bitkiye besin elementi ve su sağlayarak ortak yaşam meydana gelir. Bu
karşılıklı işbirliği doğadaki en yaygın simbiyotik ilişkisini oluşturmaktadır (Marschner, 1995).
Bu makalede, makromantarların ülkemizdeki doğal yenilebilir ve yaygın bulunan mantarlar ile en yüksek
ekonomik değere sahip olan sedir mantarı ele alınmıştır. Bunlara ek olarak, son yıllarda üretimi giderek azalan
sedir mantarının, bulunduğu ortamında verimliliğinin artırılmasına yönelik yapılabilecek silvikültürel ve teknik
çalışmalar konusunda önerilere yer verilmiştir.

Mantarların besin ve tıbbi değerleri
Doğal yenilebilen mantarlar gıda kaynağı olmaları, gelir kaynağı sağlamaları ve orman sağlığının sürdürülmesine
katkıları nedeniyle önemlidir. Kalmış ve ark. (2008)’nın belirttiğine göre, Watling (2003); Chang (1993);
Laessoe (2002), makrofungusların temelde 4 ana sınıf içinde toplandığını ve yaklaşık içerdikleri tür sayılarını
vermişlerdir.
A- Yenilebilir Mantarlar 			
5020 adet
B- Yenilemeyen Mantarlar 		
2150 adet
C- Tıbbi Özelliğe Sahip Mantarlar
1820 adet
D- Zehirli Mantarlar 			
1010 adet
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Mantarlar yaşamlarının belirli dönemlerinde kendilerine özgü dokulardan oluşan çeşitli büyüklüklere sahip
makroskopik meyvelenme yapıları oluştururlar. Bunlar şapkalı mantarlar olarak adlandırılırlar. Büyük yapılı
mantarlar yenen, yenmeyen ve zehirli mantarlar olmak üzere üç grup altında toplanabilirler. Doğal olarak
yetişen yenilebilir özellikteki büyük yapılı mantarlar oldukça lezzetli olup, insanların doğadan toplayarak
severek yedikleri mantarlardır. Ülkemizde yenen mantarlar bol miktarda yetişmesine rağmen halk bunların
birkaç türünü tanımakta ve tüketmektedir; yenen özellikte olmasına rağmen bilmedikleri mantarları “yabani”
olarak adlandırmakta ve zehirli zannederek tüketmemektedir. Dolayısıyla bunlardan yararlanma oranı da
oldukça düşük olmaktadır.
Mantarın kültür üretimi, ilk defa XVI. yüzyılda Fransa’da gerçekleştirilmiş ve daha sonra diğer ülkelere
yayılmıştır. Mantar çok eskiden beri besin olarak kullanılmaktadır. %88-92 oranında su içeren kültür mantarı
diğer sebzelerden besin değeri yönünden hazmetmesi kolay olabilen proteinlere sahip olması ile ayrılır. Ayrıca
B kompleksi vitaminler ve mineral maddelerce zengin olması nedeniyle yüksek besin değerine sahiptir. Nişasta
ve selülozun yok denecek kadar az olması, mantarın hastanelerde diyetetik yemeklerin arasına girmesine neden
olmuştur. Çünkü 100 gr taze mantar yenildiğinde 20-30 kalori enerji sağlar. Bu yönü ile şişmanlıktan şikayet
eden kişiler için mükemmel bir gıdadır (Anon, 2003). Kültür mantarı ve araziden toplanan Agaricus, Sarcodon,
Lycoperdon, Suillus ve Morchella gibi mantarların 100 g’ındaki besin değerleri: 88-90 g su, 3,8 g protein, 0,3 g
yağ, 4,9 g karbonhidrat, 1,2 g kül (6 mg kalsiyum, 116 mg fosfor, 8 mg demir vd.), eser miktarda A vitamini, 0,11
mg tiamin (B1 vitamini), 0,40 mg riboflavin (B2 vitamini), 5 mg niasin ve 2,64 mg pantotenik asit (Ekşi, 1980).
Yenilebilir mantarlar, insan için gerekli olan proteinin tümü olan dokuz amino asiti içerir (Li ve Chang, 1982).
Chang ve Buswell (1996), makrofungusların; antioksidan, antimikrobiyal, antidiyabetik, antitümör, kolesterol
düşürücü, karaciğer koruyucu ve bağışıklık sistemini düzenleyici gibi tıbbi etkilerinin olduğunu bildirmişlerdir.

Dünyada ve Türkiye’de doğal ve kültür mantarı üretimi
Dünya kültür mantarı üretimi son 50 yılda 20 kat artarak 2013 yılında 9.926.966 tona ulaşmıştır. Kültür
mantarını en fazla Çin, İtalya, ABD, Hollanda ve Polonya üretmektedir (FAO, 2015). Çin dünyada üretilen
kültür mantarının yaklaşık %80’ini üretmektedir (Zhang ve ark., 2014). Ayrıca doğal mantarların da büyük bir
üreticisi olup, en büyük 6. endüstrisi konumuna gelmiştir. Çin Ormancılık İstatistikleri 2011 Yıllığına göre,
Çin’de kuru ağırlık olarak doğal mantar üretiminin 1.867.204 ton olduğunu bildirmektedir. Ülkemizde 2014
yılındaki kültür mantarı üretimi 45.000 tondur (Eren ve Pekşen, 2016).
Günümüzde 100 kadar ülkede mantar üretimi yapılmakta olup, özellikle Avrupa ve Amerika’da üretimde
ileri teknoloji kullanılmaktadır. Ekonomik önemi anlaşılan mantarların, üretimi 1997 ile 2007 yılları arasında
yaklaşık %60 oranında artmıştır (Anon, 2012; Royse, 1996). Dünyada yaklaşık %30 ile en fazla kültür mantarı
üretimi yapılan cins Agaricus bisporus ve A.brasilensis türleridir. Kültür mantarı üretiminde %27 ile Pleurotus cinsi
ikinci sırada ve %17 ile Lentinula cinsi ise üçüncü sırada yer almaktadır. Agaricus, Pleurotus ve Lentinula cinsleri
dünya mantar üretiminin yaklaşık %74’ünü oluşturmaktadır. Türkiye’de Pleurotus türleri ve L.edodes ile ilgili
akademik çalışmalar 1990’lı yıllarda yapılmaya başlanmış olmasına rağmen, bu türlerin ticari yetiştiriciliği 2010
yılından sonra hız kazanmıştır. Türkiye’de üreticilerin büyük çoğunluğu pazarda tanınması ve satış kolaylığı
nedeniyle A.bisporus türünün üretimini yapmaktadır (Eren ve Pekşen, 2016).
Hall ve ark. (2003), dünyanın en pahalı gıda maddesi olan mantarların en önemli olan türlerinin yaklaşık pazar
bilgileri Tablo 1’de verilmiştir.
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Tablo 1. En yaygın bulunun
doğal mantarların dünya
pazar bilgileri

Mantarın Adı
Boletus edulis
Cantharellus cibarius
Tricholoma matsutake
Tuber melanosporum
Tuber magnatum

Yaklaşık pazar
fiyatı (US$)
>250 milyon
1.62 milyar
500 milyon
>150 milyon
>150 milyon

Tahmini dünya
üretimi (t)

20.000-100.000
200.000
2.000
150
50-200

Yaklaşık fiyatı
(US$/kg)
13-198
8-19
40-500
250-1.200
1.000-13.000

Mantar Ticareti
Türkiye’de 40 civarında mantar türü yemeklik olarak toplanmakta ve bunlardan 25’e yakını ticari olarak
pazarlarda satılmakta ya da yurt dışına ihraç edilmektedir (Anon,2013). TÜİK verilerine göre, mantar ve mantar
ürünlerinin 2002-2011 yılları arasındaki ihracat değeri 48.279.206 dolar iken, ithalatı 24.617.959 dolardır
(Metin ve ark., 2013). 2002-2011 yılları arasındaki ihracat miktarı 13.992.652 kg iken ithalat miktarı 1.947.968
kg’dır. Bu kategorilerdeki ürünlerin toplam ihracat değeri 107.290.506 dolar iken, ithalatı 10.634.252 dolardır.
Pekşen ve Akdeniz (2012), Türkiye’de yörelere ve ekolojik koşullara bağlı olarak yetişen ve yöre halkı tarafından
doğadan toplanılarak ihraç ettiğimiz türlerin Morchella crassipes, M.conica, M.deliciosa, M.esculenta, M.elata,
M.distans, M.rotunda; Boletus aereus, B.aestivalis, B.edulis, B.pinicola, B.reticulatus; Tricholama caligatum,
T.anatolicum, T.matsutake; Lactarius deliciosus, L.deterrimus, L.salmonicolor, L.semisanguifiluus; Rhizopogon
luteolus, R.rubescens; Cantharellus cibarius; Craterellus cornocopioides; Terfezia boudieri; Hydnum repandum;
Amanita ceasera olduğunu bildirmişlerdir. Bu türlerin toplandığı başlıca iller Kastamonu, Bursa, Bolu, İstanbul,
Amasya, Giresun, Sinop, Balıkesir, Zonguldak, Ordu, Artvin, Erzurum, Muğla, Denizli, Antalya, İzmir ve
Isparta olarak saymaktadırlar. Doğa mantarlarının önemli bir kısmı Fransa, Almanya, İngiltere, Hollanda,
İsviçre, Belçika, Lüksemburg, Avusturya, İspanya, İsveç ve Norveç gibi ülkelere ihraç edilmektedir. Tricholama
türleri için Japonya ana pazar konumundadır. Bu ülkeler yanında Amerika Birleşik Devleti, Japonya, Orta Asya
ve Orta Doğu ülkelerine de ihracat yapılmaktadır. Bu mantarlar taze/soğutulmuş, dondurulmuş, salamura ve
kurutulmuş olarak ihraç edilmektedir (Pekşen ve Akdeniz, 2012; TÜİK, 2015).
Morchella spp. (Kuzu göbeği mantarı)
Çok sayıda türü tercihen yenilen mantardır. Orman açıklıkları, yol ve akarsu kenarları, bitki örtüsü yanmış
arazilerde ve ağaçların altında tek tek bulunurlar. İlkbahar döneminde yetişirler. Zengin toprakları seven
mantarın mikorizal olduğu bildirilmektedir.
Boletus edulis (Çörek mantarı)
Asit karakterli topraklarda, bilhassa kayın altında ve geniş ladin meşcereleri altında ve yaprak çürüntüsü
üzerinde görülür. Yaz aylarında yetişen mantar mikorizaldır. Yenen en iyi mantarlardan biridir.
Amanita caesarea (İmparator mantarı)
Ağustos-Kasım aylar arasında geniş yapraklı ve nadiren de iğne yapraklı ağaç meşcerelerinde gelişir. Mikorizal
özelliğe sahiptir.
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Cantharellus cibarius (Yumurta mantarı, Meşe mantarı)
Her cins ormanda, nemli humuslu topraklarda, yaprak ve çayırlar arasında büyük kümeler halinde bulunur.
Mayıs-Kasım ayları arasında yetişir.
Lactarius spp. (Kanlıca mantarı)
4 ayrı türü yaygın şeklide bulunur. Özellikle çamların altında, çayırlıklarda ve yosunlarla kaplı yerlerde görülür.
Sonbahar döneminde ortaya çıkar. Ağaç köklerinde mikoriza oluşturmaktadır.
Tricholoma spp. (Sedir mantarı)
American matsutake olarak bilinen sedir mantarı, 1000 yıldan uzun süredir Japonlar tarafından kullanılmakta
ve onlar için lezzetli bir tat olmanın yanında, verimliliğin, iyi şansın ve mutluluğun da sembolüdür (Hosford ve
ark.,1997). 13. ve 17. yüzyıllarda bu mantar asaletin ve zenginliğin bir göstergesi olmuştur. Toplumda önemli yere
sahip kişiler birbirlerine özel günlerde veya yaptıkları özel ziyaretlerde bu mantarı hediye olarak götürmüşlerdir.
Aynı yüzyıllarda Japon sarayında sadece hükümdarın ve yakın çevresinin bu mantarı yemesine izin verilmiş,
diğer saray çalışanlarına mantarı tüketmeleri yasaklanmıştır. Japon halkı günümüzde de bu mantar türüne çok
önem vermektedir. Bu sebepten Tricholoma dünyanın birçok bölgesinden ve ülkemizden toplanarak Japonya’ya
ihraç edilmektedir (Kalmış ve ark., 2009).
Ülkemizde “sedir mantarı” ya da “kayışkıran” olarak bilinen Tricholoma caligatum, beğeni ile yenilen ve ihraç
edilen bir türdür. Bu tür, özellikle Feke sedir ormanlarında bulunmaktadır. Genel olarak matsutake diye
adlandırılan mantarın dünyada hemen hemen aynı özellikleri taşıyan çeşitli türleri bulunmaktadır. İlaç ve
gıda endüstrisinde kullanılan A.matsutake, dolaşım sağlayıcı, anti-bakteriyel, anti-fungal, anti-kanserojen ve
nem tutucu gibi özellikleri sahiptir. Çok pahalı ve değerli olan bu mantar, meyvelenme dönemi başlangıcında
(ağustos sonu) 1250 $/kg’a satılmaktadır. Tahmin edilen dünya pazarı 300 milyon $’dır ve perakende satışı 1250
$ kg-1 a ulaşabilmektedir (Yun ve ark., 1997).
1940’ların başlangıcında Japonya’da 12000 ton olan yıllık üretim, son yıllarda 1000 tona kadar düşmüştür.
Japonya’da II. Dünya Savaşı sırasında 12 000 ton (Yun ve ark., 1997) olan sedir mantarı çam nematodunun
meydana getirdiği zarar ve kırsal kesimin gelişmesiyle (Hosford ve ark., 1997) 1989’da 457 tona (Kaji ve ark.,
1992) düşmüştür.
Matsutake’nin en büyük hasadı, iyi drenajlı topraklı, ince ölü örtü ve organik madde tabakalı ve seyrek diri
örtüye sahip kapalılığı düşük ormanlardan toplanır (Hosford ve ark., 1997). Mantar veriminin son yıllarda
azalması nedeniyle Japonlar bu mantarı G.Kore’den ithal etmeye başlamışlardır.
Hosford ve ark. (1997), en yüksek matsutake üretiminin 40-50 yaşlı çam ormanlarında olduğunu, fakat 50
yaş üzeri ormanlarda üretim azalması göstereceğini belirtmiştir. Kinugawa (1963) ya atfen; Bergius ve Danell
(2000), toprak sıcaklığı 19 0C’nin altına düştüğünde şapkalı mantarın gelişmeye başladığını ve başlangıçtan
yaklaşık 20 gün sonra da şapkaların ortaya çıktığını belirtmişlerdir. Sıcaklıklar 0 0C’nin altına düştüğünde ise
meyvelenme durmaktadır. Mantar oluşumunun en verimli toprak sıcaklığı ise 5–12 0C’dir. Nem ve sıcaklık en
etkili unsurlardır. Meyvelenme süresi 2-3 haftadır. Sonbahar yağışlarıyla birlikte görülür. Sporlar kısa süre yaşar
fakat kolayca çimlenirler.
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Türkiye’de Tricholoma caligatum yanında, başta Adana olmak üzere Kahramanmaraş, Antalya ve Alanya
bölgelerinde sedir ağaçlarının bulunduğu yerlerde yetişen ve bir Matsutake olan Tricholoma anatolicum H.H.
Dogan & Intini türü 2003 yılında tespit edilmiştir.

Sedir mantarı toplanmasında uyulması gerekenler
Kaliteli ürün elde edilmesi durumunda, hem ürün kaybı önlenebilecek hem de çok daha yüksek gelir elde
edilebilecektir. Mantarın kalitesine göre yapılan fiyatlandırmaya standart getirmek amacıyla, Güney Kore’de
T.matsutake pazarında satış için Ulusal Ormancılık Kooperatifleri Federasyonu tarafından sınıflandırma
yapılmıştır.
1.sınıf: lamelleri açılmamış, 8 cm’den uzun boylu
2.sınıf: genellikle 6-8 cm boyunda, lamelleri açılmamış, genişlikleri düzensiz
3.sınıf: 6 cm’den kısa boylu, lamellerin 1/3’ü açık
4.sınıf: lamelleri tamamen açık
Orman Genel Müdürlüğü sedir mantarı üretimi yapılırken dikkat edilmesi gerekenleri şöyle sıralamıştır:
Şapka çap büyüklüğü 3-4 cm’den düşük mantarlar kesinlikle toplanılmamalı, alım ve satımı yapılmamalıdır.
Şapkası tam olarak açılan sedir mantarları sonraki yıllarda mantarın bol olması açısından tohumluk olarak
bırakılması maksadıyla kesinlikle toplanmamalıdır. Mantar üretimi yapılırken çapa, tırmık, ucu demirli sopa
veya mantarın yetişme bölgesini tahrip edebilecek her türlü malzemenin kullanılmasına izin verilmemelidir.
Mantar toplanırken toprağın kazılmaması ve ağaç köklerine zarar verilmeden üretim yapılması gerekmektedir.
Mantar toplanıldıktan sonra, kazılan toprak tekrar kapatılıp, oyuk ve bozuk satıh bırakılmamalıdır. Mantarlar
içi bez kaplamalı hasır sepetlerde toplanmalı, naylon poşet kullanılmamalıdır. Mantar yetişen ve toplatılan
alanlarda Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım aylarında keçi otlatılmasına izin verilmemelidir. Sedir Mantarı üretimi
yapılan işletme müdürlükleri üretimin başlangıcından bitiş tarihine kadar koruma ve kontrol görevini yapacak
yeterince elemanı görevlendirmelidir.

Sedir mantarının verimliliğinin artırılmasına yönelik stratejiler
T.matsutake henüz kültüre alınamadığından, ihtiyacın karşılanması için doğal ortamında üretiminin artırılması
gerekmektedir. Gözlemlere göre %75 kapalılıkta üst tabaka, nispeten seyrek alt tabaka, ıslak olmayan nemli
toprak ve yaklaşık 3 cm’lik ölü örtü tabakası en yüksek verime ulaştırmaktadır. Bazı çalıları ve büyük ağaçları
meşcereden çıkarmak, orman zeminine yeterli hava ve güneşin girişini sağlayacağından yarar getirecektir
(Ogawa ve Ito, 1989). Shirolar (agregatlı miseller veya mikorizalar) üzerine sulama tünelleri dikerek toprağın
nemini ve sıcaklığını değiştirmenin meyvelenmeyi canlandıracağı belirlenmiştir (Iwase ve ark., 1988; Tominaga,
1975; Tominaga ve Komeyama, 1987). Beyaz Matsutake’nin ülkemizdeki ihracat fiyatı yaklaşık 100 $ dır.
Orman köylüsüne iyi bir gelir kaynağı olan bu mantarın, ormandaki verimliliğinin artırılması için alınabilecek
bazı önlemler ve yapılabilecek bazı uygulamalar şöyle sıralanabilir:
• Öncelikle mantarın yetişmekte olduğu mıntıkalardaki sosyal zorlukları aşabilmek
• Vatandaşın mantarı bilinçli bir şekilde toplaması
• Ormanda -varsa- patojenleri yok etmek
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• Seyreltme ve budama işlemlerini gerçekleştirmek
• Alt tabakayı ayıklamak
• Organik maddeyi korumak
• Ölü örtüsü yeterli olmayan yerlerde malçlama uygulamak
• Verimli ve kaliteli ürün elde etmek için araştırmalar yapmak
• Yeni ağaçlandırılacak alanlara mantar sporlarını aşılamak
Literatürde sedir mantarının yetiştiği ortamda 3 yıl boyunca uygulanan silvikültürel çalışmalar ve sonuçları şu
şekildedir:
1. yıl: Ağaçlarda (rekabetçi türler dahil) seyreltme (çalılar, otlar, kuru dallar ve hastalıklı ağaçların alınması)
ile ışık ve hava sirkülasyonu sağlanmış, toprağın nemi azaltılarak toprak sıcaklığı artırılmıştır
2.yıl: Yeni çimlenen fideler ve yabani otlar ayıklanmış, ölü örtü ve organik maddesi yoğun olan yerlerde
mineral toprak açığa çıkarılması için toprak tırmıklanmıştır
3. yıl: 2. yılın uygulamaları devam ettirilmiştir. Bu yılın sonbaharında mantarlar görünmeye başlamıştır
3. yıldan sonra yıllık olarak; alt tabakada vejetasyon ayıklanarak temizlik yapılmış, ölü ağaçlar çıkarılarak
budama gerçekleştirilmiştir
Bu uygulamalar sonrasında, 5 ila 10. yıllar arasında mantar sayısında önemli artışlar gerçekleşmiştir.
Ayrıca ormanda spor aşılaması ile üretime katkı sağlanabilir:
• Sporların gelişme şanslarının artırılması için ölü örtü ve organik tabaka topraktan temizlenir
• Mantarın şapkası kesilerek ağaç kökünün yanına gömülür ve genç meşcerelerde toprak yüzeyine
yerleştirilir
• Spor süspansiyonları oluşturulabilir. Bu süspansiyonlar ağaç kökünün etrafındaki toprağa dökülür. Sporlar
kısa süre yaşar, fakat kolayca çimlenme özelliğine sahiptirler.

Doğal mantar üretimindeki düşüşler
Son yıllarda doğadaki yenilebilen mantarların verimliliği ciddi oranlarda azalmaktadır. Bu düşüşe etkili olan çeşitli
faktörler vardır, bunlar: konukçu bitkinin yoğunluğunun azalması ve sağlığının bozulması; toprağın sıkışması,
organik maddenin azalması, mikrobiyal popülasyondaki değişim; tarımsal faaliyetlerden ve kentleşmeden
kaynaklanan orman kesimlerinin orman tabakasında yarattığı değişmeler vb. gibi olumsuzluklardır. Mantarın
beslenmesinde yenilebilir ektomikorizal mantarların kültüre alınmasında genellikle başarılı olunamamıştır.
Hall ve Wang (1998), bunun besi yerinde misel gelişim oranındaki yavaşlık, mikoriza oluşumundaki zorluk,
konukçu bitki ile mikoriza ilişkisinin sürdürülmesindeki güçlük ve mantar oluşum mekanizmaları konusunda
bilgi eksikliğinden kaynaklandığını belirtmişlerdir. Pilz ve ark. (2003) da hava kirliliğinin artması, toprağın ölü
örtüsünün azalması ve üretimin artırılmasına yönelik baskıların Avrupa’da son yıllarda Cantharellus ve diğer
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yenilebilen doğal mantarlarda azalmalara yol açtığını bildirmişlerdir. Bir zamanlar Japonya, Güney ve Kuzey
Kore, Çin ve Rusya’da karışık çam ormanlarında yaygın olan türün, Japonya’daki verimi 50-60 yıldır 1/10’a
düşmüştür (Kawai ve Ogawa, 1981). Hosford ve ark. (1997), verimdeki bu azalmanın çam ormanlarındaki
patojenlerden kaynaklandığını belirtmişlerdir. Amaranthus ve ark. (2000) ise, önemli yenilebilir ektomikorizal
mantarların ekolojisi ve verimliliği (yersel ve iklimsel çeşitliliği etkileyen faktörler) ve onların orman vejetasyonu
ve yaban hayatı ile ilişkileri konularında yeterince bilgi sahibi olunamadığını belirtmişlerdir. Bu yüzden de
yabani yenilebilir mantarların miktarında düşüşlerin gerçekleştiğini ve bu konuların çalışılmasına gereksinim
duyulduğunu ifade etmişlerdir.

2. SONUÇ
Yenilebilir makromantar türleri bakımından ülkemiz zengin bir potansiyele sahiptir. Doğal yenilebilir
mantarlar orman köylülerine hem gıda kaynağı hem de alternatif bir geçim kaynağı da olmaktadır. Bunlara
ek olarak ihraç edilen doğal ve kültürü yapılan mantarlar da ülke ekonomisine döviz girdisi sağlamaktadır.
Mantar toplayıcılarının mantarları yanlış toplamaları sonucu, her geçen yıl mantar çıkışı azalmakta, ayrıca
kendi gelirlerinin düşmesiyle birlikte ve ülke ekonomisinde de kayıplara yol açmaktadır. Bu nedenle mantar
toplayıcıları, konuyla ilgili uygulamalı eğitimlerle bilinçlendirilmeli ve yanlış toplamalar konusunda engelleyici
bazı düzenlemelere gidilmelidir. Özellikle insan faaliyetlerinden kaynaklanan doğal mantar üretimindeki
düşüşlerin giderebilmesi için bazı önlemler alınmalıdır. Orman ekosisteminin iyileştirilmesi, silvikültürel ve
bazı kültürel çalışmaların uygulanması ve yetişme ortamında yapılacak spor aşılamalarının, sedir mantarı
verimliliğine önemli katkılar sağlayacağı öngörülmektedir.
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ÖZET
Bu çalışmada, Bartın ilindeki en önemli odun dışı orman ürünlerini (ODOÜ) belirlemek, bunların değerlendirilmesi (üretimi ve pazarlanması) süreçlerini incelemek, böylece sürdürülebilir kırsal kalkınmaya olan katkılarını
saptamak amaçlanmıştır. Çalışmada Bartın ilindeki orman işletme müdürlüklerinin (Bartın ve Ulus) kayıtlarından ve amenajman planlarından elde edilen bilgiler ile yöresel ürün pazarlarında, aktarlarda ve orman işletme
müdürlüklerinde tam alanda 2017 yılında gerçekleştirilen yarı yapılandırılmış görüşmelerle elde edilen veriler
materyal olarak kullanılmıştır. Elde edilen verileri değerlendirmede, ranking, yüzde, sınıflandırma, analiz ve
sentez yöntemleri kullanılmış ve bazı veriler tablolar ve şekiller yardımıyla görselleştirilmiş ve yorumlanmıştır.
Çalışma sonucunda Bartın ilinde yetişen, yararlanılan ve ekonomik öneme sahip olan en önemli ODOÜ’ler;
ıhlamur, kestane, ceviz, defne, kızılcık, kuşburnu, böğürtlen, yaban mersini, kekik ve mantarlar (acı mantar, kanlıca mantarı, istiridye mantarı) olarak saptanmıştır. Bunların üretim bölgeleri ve potansiyelleri, üretim ve pazarlama süreçleri incelenmiştir. Bartın ilindeki orman işletmeleri 2016 yılında orman köylülerince yasal yoldan
toplanan 10.772,70 kg ODOÜ’den toplam 367.065,85 TL tarife bedeli geliri elde etmiştir. Ayrıca Bartın ilinde
yasal yoldan toplanan ODOÜ’ler nedeniyle orman köylülerine yıllık 3.670.658,5 TL, aracı ve ihracatçılara
8.197,803,98 TL ve böylece il ekonomisine yıllık 12.235.528,33 TL ekonomik bir katkı sağlandığı tahmin
edilmiştir. Keza ODOÜ’lerin toplanması, işlenmesi ve satışı nedeniyle katma değer yaratıldığı, pek çok sektöre girdi verildiği, orman-köy ilişiklerine, göçü önlemeye, istihdama ve dolaysıyla kırsal kalkınmaya pozitif
yönde ve ortalamanın üzerinde etkiler yapıldığı saptanmıştır. Araştırma bulgularına göre ODOÜ’lerin üretim
ve pazarlama süreçlerinin iyileştirilmesine ve sürdürülebilir kırsal kalkınmaya olan etkilerinin artırılmasına
yönelik bazı öneriler geliştirmiştir.

Anahtar sözcükler: Odun dışı orman ürünleri, ODOÜ üretimi ve pazarlaması, kırsal kalkınma, Bartın.
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1. GIRIŞ
Türkiye, Asya ile Avrupa’nın kesişme noktası ve aynı zamanda bir Akdeniz ülkesi olması nedeniyle doğal,
kültürel ve biyolojik çeşitliliği barındıran bir coğrafyaya sahip olup, ekolojik bakımdan çeşitlilik, flora ve fauna
bakımından zenginlik arz etmektedir. Çoğunluğu orman ekosistemlerinde olmak üzere 10.000’den fazla bitki
türü ve yaklaşık 3.000 endemik tür söz konusudur (Kızmaz, 2000). Orman ekosistemlerinden odun hammaddesi
elde etmenin yanı sıra, odun dışı orman ürünleri de elde edilmektedir. Orman ekosistemlerinde yetişen, ticari
ve ticari olmayan amaçlarla insanların yararlandıkları odunun dışındaki her türlü bitkisel ve hayvansal ürünler
odun dışı orman ürünü (ODOÜ) olarak adlandırılmaktadır.
ODOÜ’ler değişik kişi ve kurumlar tarafından farklı şekillerde tanımlanmıştır (FAO, 1995a; 1995b; Leakey
vd., 1996; Açıkgöz Altunel, 2011). Genellikle ODOÜ; orman içi açıklıklarında yetişen, insanların ve diğer
canlıların kendi ihtiyaçlarını karşılamak veya ticaretleri ile gelir sağlamak suretiyle yararlandıkları her türlü bitkisel
ve hayvansal ürünler şeklinde tanımlanmaktadır (Sakarya ve Canlı, 2011). Nitekim Orman Genel Müdürlüğü
(OGM) tarafından 2016 yılında ODOÜ; ormanlardan ve ağaçlardan elde edilen odun dışındaki biyolojik ve
mineral kökenli ürünler ile odun üretimi sırasında veya farklı nedenlerle oluşan her türlü bitki artığı, kabuk, yonga,
çalı, kök, kütük, kozalak gibi ürünler, mantarlar, organik kökenli orman humusu ve örtüsü” şeklinde tanımlanmıştır
(OGM, 2016a). Geniş bir çeşitlilik gösteren ODOÜ’ler arasında; meyveler (palamut, defne, sumak, kestane,
çamfıstığı vb.), yapraklar (defne, okaliptüs, kardelen, meşe vb.), balzamik yağlar veya sakızlar (reçine, sığla yağı,
kitre vb.), çiçekler (ıhlamur vb.), ince dal ve sürgünler (mersin, şimşir), bazı çalı ve çalımsı bitkilerin soğan,
yumru ve rizomları (kardelen, sümbül, ağaçlarda oluşan urlar, mazılar), mantarlar, otlar, orman toprağı ve örtüsü
yer almaktadır (İlter ve Ok, 2012).
Bir taraftan artan nüfus ve daralan tarım arazileri, diğer taraftan sahip oldukları ekolojik, biyolojik, sağlık,
ekonomik, sosyal ve kültürel önemleri nedeniyle, ODOÜ’lere yönelik talep hızla artmaktadır. Başta gıda, sağlık,
ilaç, sanayi, kozmetik, tıbbi ve aromatik, süsleme ve dekoratif vb. olmak üzere pek çok alanda kullanılabilmektedir.
Ayrıca ODOÜ’ler, kırsal kesimde yaşayan insanların önemli bir geçim kaynağıdır. Ormanların içinde/bitişiğinde
yaşayan insanlar beslenme ve gelir sağlamak amacıyla ODOÜ’lerden önemli ölçüde faydalanmaktadır. Böylece
ODOÜ’ler kırsal yoksulluğu azaltmada, işsizliği ve göçü önlemede ve dolayısıyla sürdürülebilir orman
yönetimini ve kırsal kalkınmayı sağlamada önemli bir araçtır.
Türkiye’de ormanlar odun hammaddesi yanında, sağladıkları ODOÜ’lerle, birçok alanda ihtiyaçları karşılayarak,
toplumun ve orman köylüsünün kalkındırılmasında önemli bir yer tutmaktadır. 22.342.935 ha orman alanı
olan Türkiye’nin %28,6’sı ormanlarla kaplıdır (OGM, 2015) ve ODOÜ’ler bakımından zengin bir potansiyele
sahiptir. Ancak Türkiye’de ODOÜ’lerin yönetiminde envanter, üretim ve pazarlama sorunları yaşanmakta ve
kırsal kalkınmada etkin bir araç olarak kullanılamamaktadır. ODOÜ’lerden edilen gelirden kırsal kesimin
ve orman köylüsünün aldığı pay düşük kalmakta, gelirin büyük bir bölümünü (yaklaşık %67’si) aracılar elde
etmekte, ülke içinde işlenmeden, katma değer ve istihdam yaratmadan ihracatı yapılmakta, envanteri tam
bilinmemekte, üretim ve pazarlama miktarları kayıt altına alınamamaktadır.
Türkiye’de ODOÜ’lerin önemi, envanteri, yetiştirilmesi, üretimi ve pazarlanması, ticareti, ekonomik değeri,
üretici/toplayıcı profilleri, yaşanan sorunlar vb. konularda bazı çalışmalar (Öztürk vd., 2001, 2002; Okan ve
Şafak, 2004; Akyıldız ve Ateş, 2006; Öztürk vd., 2006; Bayramoğlu, 2013; Açıkgöz Altunel, 2011; Okan ve
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Köse, 2013; Şen vd., 2016) yapılmasına rağmen, defne, ıhlamur, kestane gibi ODOÜ’ler bakımından zengin
olan Bartın ilindeki en önemli ODOÜ’lerin belirlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik herhangi bir bilimsel
çalışma bulunmamaktadır. Dolayısıyla Bartın ilinde yetişen en önemli ODOÜ’leri belirlemek, değerlendirilme
olanaklarını, üretim ve pazarlama süreçlerini incelemek, böylece sürdürülebilir kırsal kalkınmaya katkılarını
(gelir, istihdam vb.) saptamak amacıyla ele alınan bu çalışma, önem arz etmektedir ve sonuçları bilime ve
uygulamaya katkı sağlayacaktır.

2. MATERYAL VE YÖNTEM
2.1. Araştırma Alanı
Araştırma alanı olarak ODOÜ’ler bakımından zengin bir potansiyele sahip olan Bartın ili seçilmiştir. Bartın’da
değişik ekolojik koşullar ve zengin bir flora çeşitliliği söz konusudur. Bartın’ın biri Merkez olmak üzere Amasra,
Ulus ve Kurucaşile adıyla 4 ilçesi, Abdipaşa, Hasankadı, Kumluca ve Kozcağız adıyla 4 beldesi vardır (URL1, 2017). Araştırma, ODOÜ üretimi ve satışı yoğun olan Merkez, Amasra ve Ulus ilçelerinde yürütülmüştür
(Şekil 1).
Şekil 1. Çalışma alanı.

Bartın ilinin nüfusu 190.708 olup, yıllık nüfus artış hızı %0,69’dur. Türkiye’de kişi başına düşen yıllık gelir
11.014 $ iken, Bartın’da 5.944 $’dır ve kişi başına düşen yıllık gelir sırlamasında 81 il arasında 73. sıradadır
(TÜİK, 2017). Bartın’ın toplam 265 adet köyünde 112.881 kişi yaşamaktadır. Bartın ilinin köy nüfus oranı
%59,2 olup, Türkiye’de köy nüfus oranı en yüksek olan illerin başında gelmektedir. Bartın’daki 265 adet köyün
261’i (%98,5) orman köyüdür. Köylerin büyük çoğunluğu ormana bağlı olarak yaşamakta ve büyük ölçüde
ODOÜ’lerden faydalanmakta ve satışını gerçekleştirmektedir.
Bartın ilinin toplam alanı 209.914 ha’dır. Bunun 116.986 ha’ı (%55,7) ormanlık alandır ve Bartın Türkiye
ortalamasının (%28,6) üstünde bir orman varlığına sahiptir. Ormanlık alanın 104.054 ha’ı normal kapalı,
12.932 ha’ı (%74) boşluklu kapalıdır (OGM, 2015). İl ormanlarının yönetimi ve işletimi amacıyla Bartın ve
Ulus orman işletme müdürlükleri kurulmuştur.
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2.2. Araştırma Verileri ve Değerlendirme
Araştırmada; Bartın ve Ulus orman işletme müdürlüklerinin kayıtlarından ve amenajman planlarından elde edilen
bilgiler ile yöresel ürün pazarlarında, aktarlarda ve orman işletme müdürlüklerinde tam alanda gerçekleştirilen yarı
yapılandırılmış görüşmeler yardımıyla elde edilen veriler kullanılmıştır. Bu amaçla aktarlar, yöresel ürün pazarlarındaki
üretici/satıcılar ve orman işletme yöneticileriyle yüz-yüze görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Bartın Merkez, Amasra ve
Ulus-Abdipaşa’da haftada iki gün (salı ve cuma) kurulan yöresel ürün pazarları, mayıs ayından itibaren her ay bir kez
ziyaret edilmiş ve ODOÜ üretici ve satıcı olan 47 kişiyle (30 Merkez, 16 Amasra, 1 Ulus) görüşülmüştür. Ayrıca
sadece Bartın merkezde bulunan 5 aktar ile görüşülmüş ve söz konusu orman işletmelerinde yönetici olarak çalışan
ve konuyla ilgisi olan (müdür, müdür yardımcısı, işletme şefi) 8 kişiyle (4 Merkez, 3 Ulus, 1 Amasra) görüşmeler
yapılarak ODOÜ’ler hakkında gerekli bilgiler alınmıştır.
Elde edilen bilgiler ve veriler bilimsel bir mantık ve sistematik bir düzen içinde değerlendirilmiş, bunun için
ranking, yüzde, sınıflandırma, analiz ve sentez yöntemleri kullanılmış, bazı veriler tablolar ve şekiller yardımıyla
görselleştirilmiş ve yorumlanmıştır. Böylece ilçeler ve bilahare il geneli itibariyle öne çıkan en önemli ODOÜ’ler
ilgi gruplarının (aktarlar, işletme yöneticileri, üreticiler-satıcılar/köylüler) bakış açısıyla ortaya konulmuş, bunların
üretim ve pazarlama süreçleri, yaşanan sorunlar ve kırsal kalkınmaya etkileri belirlenmiştir.

3. BULGULAR VE TARTIŞMA
3.1. Bartın İlindeki En Önemli ODOÜ’ler
Türkiye’de ormanlardan elde edilecek ODOÜ’lerin üretimi ve satışında 6831 sayılı Orman Kanununun 30., 37.
ve 40. maddelerinin belirlediği genel çerçeve içinde OGM’nin 302 sayılı tebliğine göre hareket edilmektedir.
Buna göre, yıllık üretim programına alınmış ODOÜ’leri orman idaresi vahidi fiyatla ya da taahhüt yolu ile
kendisi üretip açık artırmayla satabileceği gibi, üretim işçiliği müşteriye ait olmak üzere açık artırmalı satışa
da konu edebilir. Yıllık üretim programına alınmayan ODOÜ’ler ise, öncelik sırasına göre orman köylerini
kalkındırma kooperatiflerine veya işyerindeki/civarındaki köylülere ilanen duyurulmak suretiyle, isteklilerin
tarife bedeli karşılığında toplamasına ve ormandan çıkarmasına izin verilmektedir. Bu yerlerdeki halkın veya
kooperatiflerin bu işe istekli olmadıklarının veya iş güçlerinin yeterli bulunmamasının tespiti halinde, bu ürün
ve artıkların diğer isteklilerce toplanıp çıkarılmasına aynı şartlarla izin verilebilir veya orman idaresince istihsal
olunup satılabilir (OK, 2015).
Araştırma alanında orman işletmeleri tarafından yıllık üretim programına alınan ODOÜ’ler söz konusu
olmadığından, yöredeki ODOÜ’lerin bir kısmı istekli orman köylülerinin orman işletmelerine tarife
bedeli yatırarak toplaması ve bir kısmı da tarife bedeli yatırmaksızın kaçak yollarla toplanması suretiyle
gerçekleşmektedir. İster yasal, ister kaçak yoldan toplanmış olsun, aktarlarda, yöresel ürün pazarlarında ve orman
işletmelerinde gerçekleştirilen yarı yapılandırılmış görüşmeler sonunda; ilçelere ve ilgi gruplarına göre bazı
farklılıklar olsa da, Bartın ilinde en fazla bulunan, yaygın olarak toplanıp değerlendirilen, dolayısıyla pazarlanan
ve ekonomik getirisi olan en önemli ODOÜ’ler; ıhlamur, kestane, ceviz, defne, kızılcık, kuşburnu, böğürtlen,
mürdüm eriği, yaban mersini, kekik ve mantarlar (acı mantar, kanlıca mantarı, istiridye mantarı) şeklinde tespit
edilmiştir (Tablo 1).
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Tablo 1. İlçelere ve ilgi gruplarına göre Bartın’da en önemli ODOÜ’ler.
İlçeler/İlgi
Grupları

No

Aktarlar

Üreticiler-Satıcılar/
Köylüler
Kestane (26)
Ihlamur (20)
Ceviz (17)
Acı Mantar (3)
Kanlıca Mantar (2)

1. Ihlamur (5)
2. Kuşburnu (5)
3. Ceviz (4)
Merkez
4.
5
6.
7.
1.
Ihlamur (16)
2.
Defne (10)
3.
Kızılcık (9)
İlçede aktar
Amasra
4.
Böğürtlen (6)
yoktur
5.
Mürdüm Eriği (6)
6.
Yaban Mersini (4)
7.
Kekik (3)
1.
Kestane (1)
2.
Ihlamur (1)
3.
Kızılcık (1)
4. İlçede aktar
Kuşburnu (1)
Ulus
5. yoktur
Böğürtlen (1)
6.
Acı mantar (1)
7.
İstiridye Mantar (1)
8.
1. Ihlamur (5)
Ihlamur (37)
2. Kuşburnu (5) Kestane (27)
3. Ceviz (4)
Ceviz (17)
4.
Defne (10)
5.
Kızılcık (10)
6.
Böğürtlen (7)
İl Geneli
7.
Mürdüm Eriği (6)
8.
Acı Mantar (4)
9.
Yaban Mersini (4)
10.
Kanlıca Mantarı (3)
11.
Kekik (3)
12.
Kuşburnu (1)
13.
İstiridye Mantarı (1)
* Parantez içindeki rakamlar tekerrür sayısını göstermektedir.
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İşletme Yöneticileri
Defne (4)
Kestane (4)
Ihlamur (4)

Defne (1)
Ihlamur (1)

Kestane (3)
Kızılcık (2)
Kuşburnu (2)
Ihlamur (2)
Kanlıca Mantarı (2)
İstiridye Mantarı (2)
Acı Mantar (1)
Böğürtlen (1)
Ihlamur (7)
Kestane (7)
Defne (5)
Kızılcık (2)
Kuşburnu (2)
Kanlıca Mantarı (2)
İstiridye Mantarı (2)
Acı Mantar (1)
Böğürtlen (1)
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Genel
Kestane (30)
Ihlamur (29)
Ceviz (21)
Kuşburnu (5)
Defne (4)
Acı Mantar (3)
Kanlıca Mantarı (2)
Ihlamur (17)
Defne (11)
Kızılcık (9)
Böğürtlen (7)
Mürdüm Eriği (6)
Yaban Mersini (4)
Kekik (3)
Kestane (4)
Kızılcık (3)
Kuşburnu (3)
Ihlamur (3)
İstiridye Mantarı (3)
Kanlıca Mantarı (2)
Acı Mantar (2)
Böğürtlen (2)
Ihlamur (49)
Kestane (34)
Ceviz (21)
Defne (15)
Kızılcık (12)
Kuşburnu (8)
Böğürtlen (8)
Mürdüm Eriği (6)
Acı Mantar (5)
Kanlıca Mantarı (5)
Yaban Mersini (4)
Kekik (3)
İstiridye Mantarı (3)
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3.2. Bartın’daki ODOÜ’lerin Tanıtımı, Üretim ve Pazarlama Süreçleri
Bartın ilindeki en önemli ODOÜ’lerin tanıtımı (özellikleri, kullanım alanları ve faydaları vb.), üretim ve
pazarlanma süreçleri aşağıda açıklanmıştır.
1. Ihlamur (Tilia spp.): Ülkemizde dört türü (Tilia tomentosa, Tilia platyphyllos, Tilia rubra, Tilia cordata)
bulunan ıhlamur Marmara, Batı Karadeniz, Orta Toroslar ve Kuzey Anadolu’da yayılış gösteren, 20-30 m
boyunda, sık dallı, geniş tepeli ve kışın yaprağını döken bir ağaçtır. Yaprakları yürek biçiminde, kenarları dişli
ve dip tarafları çarpıktır. Haziran-temmuz aylarında çiçek açan ıhlamurun çiçekleri kurutularak çay gibi içilir
(Kayacık, 1981; OGM, 2013a). Ihlamur daha çok kış aylarında soğuk algınlığı hastalığından korunmak için
veya hastalığın tedavisinde kullanılır. Gribe, nezleye, öksürüğe, astım ve bronşit hastalıklarına iyi gelir, vücudun
direncini arttırır, kansızlığı ve stresi giderir, cilt, saç ve kalp sağlığına faydalıdır (URL-2, 2017). Bartın ilinin
hemen her yerinde olmak üzere toplam 10.321 ha alanda ıhlamur ağacı bulunmaktadır. Orman işletmesine
herhangi bir tarife bedeli ödenmeksizin, köylüler tarafından toplanır (Şekil 2a) ve daha sonra mahalli pazarlarda
ambalajlı/ambalajsız bir şekilde satılır.
2. Kestane (Castanea sativa Mill.): Kışın yaprağını döken, meyvesinden yararlanılan, geniş-yuvarlak taç
yapısına sahip, 25-30 m boylanabilen ve 1000 yaşına kadar yaşayabilen bir ağaçtır (Kayacık, 1981) (Şekil 2b).
Türkiye’de Marmara ve Karadeniz bölgesi ormanlarında yaygın olarak yetişir (Mamıkoğlu, 2015). Yurdumuzda
Kafkaslardan başlayarak Kuzey Anadolu (Karadeniz sahili) boyunca Bulgaristan sınırına kadar, Marmara
çevresi ve Batı Anadolu’da yayılış göstermektedir. Ayrıca Akdeniz Bölgesi’nde (Isparta, Manavgat, Alanya) de
lokal olarak bulunmaktadır. Dünyada 10-12 türü bulunan kestanenin Türkiye’de doğal olarak yetişen tek türü
Anadolu kestanesidir. Özellikle Sinop, Kastamonu, Bartın, Zonguldak, Ereğli, Akçakoca ve Karasu dolaylarında
geniş bir yayılış alanına sahiptir. Çiçeklenmesi, bitkinin yapraklanmasının hemen akabinde ilkbahar sonuna
doğru olur ve meyveleri sonbaharda olgunlaşır (OGM, 2013b). Kestane meyvesinde bulunan demir kansızlığı
önler, magnezyum ve fosfor ise kemik metabolizmasının önemli bileşenleridir. Sakinleştirici ve stresi giderme
özelliği vardır. Kestanedeki C vitamini, dişler, kemikler ve kan damarları için gereklidir. Kan şekerinin yavaş bir
şekilde yükselmesini sağlar. Karaciğer ve mide için faydalıdır, ishali ve unutkanlığı önler. Bağışıklık sistemini
güçlendirir, hücrelerin yaşlanmasını geciktirir ve trigliseridi düzenler. Bebeklerde kalp ve damar sağlığı ve
nörolojik gelişim için yararlıdır (URL-3, 2017).
Şekil 2. Ihlamur (a)
ve kestane (b).
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Bartın merkez, Kumluca ve Ulus olmak üzere il genelinde yaklaşık 2.943 ha alanda kestane ağacı bulunmaktadır.
Toplama mevsimi (kasım ayı) gelince kestanenin dış kabuğu sararıp çatlar ve bir kısmı ağaçtan yere düşer.
Ağaçta kalan kestaneler ise, ağaç sallanarak ve sopa gibi basit araçlarla silkelenerek yere düşürülmek suretiyle
toplanır. Kestanenin dikenli dış kabuğu çıkarılarak satışa hazır hale getirilir. Kestane kısa sürede bozulduğu
için, soğuk hava depolarında veya toprak altına gömülerek saklanmaktadır. Bartın’da mahalli pazarlarda veya
toptancılara satılan kestane köylülerin önemli bir gelir kaynağıdır.
3. Ceviz ( Juglans regia L.): Cevizin ana vatanı Asya’dır. Doğal olarak İran ve Türkiye’de yetişen, ekolojik şartlara
bağlı olarak 30 m’ye kadar boylanabilen, geniş tepeli, kalın dallı, kışın yaprağını döken bir ağaçtır (Kayacık, 1981;
Akkemik, 2014; Mamıkoğlu, 2015) (Şekil 3a). Meyvesi, yeşil kabuk, sert kabuk ve iç cevizden oluşur. Cevizin
yaprağından ve meyvesinden yararlanılır. Yapraklardan elde edilen Juglon farmakolojide kan temizleyici ve kuvvet
verici, halk hekimliğinde iştah açıcı, kabızlık giderici, kan şekerini düşürücü ve deri hastalıklarında antiseptik
olarak kullanılır. Meyveler eylül-ekim aylarında toplanır. Enerji kaynağı yüksek bir meyvedir. Thiamin, vitamin
B6 ve folacin içerir, demir, çinko, bakır, magnezyum, fosfor ve potasyumca zengindir. Ceviz, kanın pıhtılaşmasını
önler, koroner kalp hastalık riskini azaltır, trigliseriti ve kolesterolü düşürür, sinir iletimini sağlar ve iyi bir protein
kaynağıdır (OGM, 2012). Bartın’da il genelinde köylüler tarafından toplanmakta, mahalli pazarlarda, aktarlarda,
marketlerde satılmaktadır. Köylülerin önemli bir gelir kaynağıdır.
a)

b)

Şekil 3. Ceviz (a) ve defne (b).
4. Defne (Laurus nobilis): Ülkemizde Ege, Akdeniz ve Karadeniz Bölgesinin tüm kıyı şeridi boyunca
yayılış göstermekte ve yaklaşık 600-800 m yüksekliklerde rastlanmaktadır. Defne bir maki bitkisi olup, kışın
yaprağını dökmeyen, 2-10 m boylanabilen, yuvarlak taçlı, sık dallı, dioik bir ağaçtır (Şekil 3b) (OGM, 2016b).
Defneyaprağı parfümeri, sabun, gıda, ilaç ve cila ile kimya sanayinde geniş bir şekilde kullanılmaktadır. Ayrıca
Fransız mutfağında yaygın olarak özellikle etlerde, rosto, köfte, sos, baharat karışımları vb. ile kullanılır.
Defneyaprakları, bozulmayı önlediğinden kuru meyvelerin ambalajlanmasında da kullanılır (URL-4, 2017).
Bartın ilinde 3103,2 ha alanda defne ağacı bulunmaktadır. Defnenin üretimi mevsimlik olarak her yıl 9 ay
(ağustos-nisan) boyunca devam etmektedir. Defneyaprağı, orman işletmesine tarife bedeli yatırılarak ve gerekli
izin alındıktan sonra, köylüler tarafından toplanır. Toplama iki şekilde yapılmaktadır. Birincisi, defnenin
yaprakları yerinde dalından sıyrılarak toplanır. İkincisi defne sürgünü ile birlikte kesilerek orman çıkarılır ve
köydeki evlere götürülür ve burada yapraklar dalından sıyrılır. Defneyaprakları, hasat yerinde yaş haldeyken,
yörede defneyaprağının alıcısı ve işleyicisi olan ÖZTEM firmasına satılır. İlgili firma defneyaprağını kısmen
işleyerek (kurutma, temizleme vb.), talebe göre değişik büyüklükte ambalajla satışa sunmakta ve ihracatını

20

IV. ULUSAL ORMANCILIK KONGRESİ

10. OTURUM

yapmaktadır. Ayrıca kısmen mahalli pazarlarda köylüler tarafından satışı yapılmakta ve evsel tüketimi de söz
konusudur. Defneyaprağı toplayarak geçimlerini sağlayan köylü sayısı oldukça fazla olup, bu sayede gelir ve
istihdam olanağı sağlanmış ve köyden kente göç kısmen önlenmiştir.
5. Kızılcık (Cornus mas L.): Türkiye, Orta ve Güney Avrupa, Batı Asya ve Kafkaslarda doğal yayılış gösteren,
80-100 yıl yaşayan, ortalama 7-8 m’ye kadar boylanabilen, yumurtamsı-eliptik, sivri uçlu, mat yeşil renkli
yapraklara sahip olan, dik ve sık dallı kışın yaprağını döken bir ağaçtır (Şekil 4a). Meyvesinden ve tohumundan
yararlanılır. 1-2 cm boyunda yumurta biçimindeki meyveleri önceleri yeşil, olgunlaştığında parlak kırmızı renk
alır. Ekşi ve lezzetli bir tada sahip olan meyvenin içinde sert kabuklu tohum bulunur. Tohumundan sabun
yapılır, yanıcı bir yağ elde edilir. Meyvesi yenir, komposto, reçel, marmelat, turşu ve alkollü içecek yapımında
kullanılır (Kayacık, 1981; Yücel, 2005; Mamıkoğlu, 2015).
Bartın ilinde 750 ha sahada kızılcık bulunmaktadır. Kızılcık meyvesinin en uygun hasat zamanı ağustosekim aylarıdır. Köylüler orman işletmesine herhangi bir tarife bedeli ödemeksizin meyveleri toplar. Meyveler
ezilmemesi için sepetlere konulur ve mahalli pazarlarda ambalajsız bir şekilde yaş halde satılır. Ayrıca yaş
haldeki kızılcık meyvesi temiz ve yarıgölge bir yerede serilerek kurutulur. Kurutulmuş kızılcık serin bir yerde
saklanır ve kış aylarında mahalli pazarlarda, aktarlarda ve marketlerde satılır.
a)

b)

Şekil 4. Kızılcık (a) ve kuşburnu (b).

6. Kuşburnu (Rosa canina): Çok yıllık bir bitki olan kuşburnu ağacının meyvesi sonbaharda olgunlaşır. Çok
hoş aromatik bir kokusu olan kuşburnu ağacının çiçeği bazı türlerde beyaz veya uçuk pembe renkte iken,
bazı türlerde daha koyu veya çingene pembesi renktedir (Şekil 4b). Kuşburnu ağacının meyveleri yumurtamsı
veya yuvarlak şekildedir. Parlak kırmızı renkteki meyvesinin içi tüylüdür, mayhoş ve lezzetli bir tadı vardır
(URL-5, 2017). C vitamini yönünden zengin olan meyvesi doğrudan yenilebildiği gibi, başta gıda sanayi (reçel,
marmelat, jöle, komposto, nektar, meyve suyu, çay, şekerleme, bisküvi, aromalı süt ve yoğurt yapımında) olmak
üzere ilaç ve kozmetik sanayide kullanılmaktadır (Akyüz vd., 1996).
Bartın ilinde 700 ha alanda kuşburnu bulunmaktadır. Kuşburnun en uyun hasat zamanı, meyvelerin
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olgunlaşmaya başladığı ağustos-ekim dönemidir. Köylüler herhangi bir tarife bedeli ödemeksizin, kuşburnu
toplar. Yaş meyveler temiz ve gölge bir yere serilerek kurutulur. Kurutulmuş kuşburnu serin bir yerde muhafaza
edilir, bilahare mahalli pazarlarda ve aktarlarda satışa sunulur. Ayrıca yörede kuşburnu meyvesini işleyen
ŞANVER firması da köylüler adına tarife bedeli yatırmak suretiyle, kuşburnu toplattırmakta ve köylülerden
satın almaktadır.
7. Böğürtlen (Rubus fructicosus): Ülkemizin her yöresinde rastlanmaktadır. Özellikle Orta Anadolu ve Karadeniz
Bölgesinde daha fazladır. 2 m yüksekliğinde, gevşek ve çok dallı çalı formunda bir bitki olup, sürgünler yay
şeklinde ve üzeri dikenlidir. İnsan sağlığında önemli rolleri olan böğürtlen meyvesi organik asitler, mineraller
ve vitaminler bakımından çok zengindir (MEB, 2013) (Şekil 5a). Bartın ilinde yaklaşık 35.000-40.000 ha
alanda münferit veya gruplar halinde böğürtlen bulunmaktadır. Böğürtlen meyvesinin en uygun hasat zamanı,
meyvelerin olgunlaşmaya başladığı ağustos-eylül dönemidir. Köylüler tarafından toplanan böğürtlen meyveleri
mahalli pazarlarda plastik kaplarda satılır. Böğürtlen meyve suyu, reçel, marmelat, jöle, dondurma ve meyveli
yoğurt üretiminde de yaygın olarak kullanılır. Böğürtlenin yüksek tansiyona, ağrılara, bademcik iltihabına iyi
geldiği ve kanseri engellediği bilinmektedir.
a)

b)

Şekil 5. Böğürtlen (a) ve mürdüm eriği (b).
8. Mürdüm Eriği (Prunus domestica L.): Mürdüm eriği Anadolu’nun hemen her yerinde ve özellikle ılıman
iklimlerde, doğal ya da yerleşim birimlerine yakın arazilerde, yol kenarlarında, yaylalar ve yerleşim yerlerine
yakın ormanlarda yetişir (Akkemik, 2014). Kışın yaprağını döken ve 12 m’ye kadar boylanabilen, yuvarlak
tepeli, meyveleri yenen bir ağaçtır (Yücel, 2005). Meyveleri taze iken mor veya koyu mavidir, kuruyunca sarımsı
bir renk alır. Hafif irice, çekirdekli, etli ve mayhoş bir tada sahip olan meyvesi, ağustos-eylül aylarında olgunlaşır.
Meyve olgunlaşıp yumuşadıkça eti de tatlanır. Meyve ne kadar olgunlaşırsa saklama süresi o derece kısalır. Bu
nedenle olgunlaşmış mürdüm eriklerinin kısa sürede satılması/tüketilmesi gerekir. Halk arasında bardak eriği
ve kara erik olarak da adlandırılır (URL-6, 2017) (Şekil 5b). Bartın ili ormanlarda seyrek halde bulunmaktadır.
Özellikle Amasra ilçesinin bazı köylerinde yayılış gösterir. Köylüler tarafından toplanır, yol kenarlarında
ve mahalli pazarlarda satılır. Meyvesi taze veya kurutulmuş olarak yenildiği gibi reçel, dondurma ve hoşaf
yapımında da kullanılır. Ayrıca kurutularak kışın tüketimini sağlanır. Mürdüm eriğinin; bağışıklık sistemini
koruduğu, kolesterolü ve tansiyonu dengelediği, şeker hastalığına iyi geldiği bilinmektedir.
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b)

a)

Şekil 6. Yaban mersini (a) ve kekik (b).
9. Yaban Mersini (Vaccinium myrtillus L.): Karadeniz bölgesinde, ıslak çayırlarda, çam ormanlarında, gölge
ve bataklık yerlerde yetişen, çalı formunda çok dallı ve kışın yaprağını döken bir bitkidir (Şekil 6a). Yöresel
olarak ayıüzümü, çayüzümü ve çalı çileği de denilmektedir. Olgunlaşmış meyveleri bezelye iriliğinde mavi-siyah
renktedir. Meyveleri taze olarak veya reçel yapılarak tüketildiği gibi, kurutulmuş meyvelerin çayı demlenip
içilmektedir. Meyvelerinin gece görüşünü güçlendirdiği, gözde lekeli görme hastalığına iyi geldiği, kalp ve
damar, göz hastalıkları ve kanser gibi birçok hastalık riskini azalttığı, kan şekerini ve kolesterolü düşürdüğü,
yapraklarının mikrop öldürücü ve idrar söktürücü olduğu, mesane, mide-bağırsak hastalıklarını iyi geldiği
bildirilmektedir (URL-7, 2017). Bartın ili ormanlarında seyrek halde ve özellikle Amasra’nın bazı köylerinde
bulunmaktadır. En uygun hasat zamanı, ağustos-eylül aylarıdır. Köylüler tarafından toplanan meyveler ayıklanır,
temizlenir ve yıkanır, daha sonra kurutulur. Mahalli pazarlarda yaş hali ambalajsız, kurutulmuş hali ambalajlı
olarak satılır.
10. Kekik (Thymus serpyllum L.): Odunsu gövdeye sahip, topraktan 10-20 cm yüksekliğinde, oval yaprakları
karşılıklı dizilmiş, 5-15 mm uzunluğunda ve kısa saplı olan bir bitkidir. Dallarının ucunda küre şekilli, hoş
kokulu, koyu erguvan renk veya açık kırmızı renkte çiçekleri vardır. Haziran-eylül ayları arası çiçek açar.
Meyvelerinin içinde küçük, yuvarlak tohumlar bulunur. Kekiğin, iltihap giderici, ağrı dindirici, balgam söktürücü,
güçlendirici, ferahlatıcı, dezenfekte edici ve hazmı kolaylaştırıcı özellikleri vardır (URL-8, 2017). Yoğun
olarak et yemeklerinde lezzetlendirici olarak kullanılır, baharat ve çay olarak tüketilir. Ayrıca kekiğin işlenmesi
sonucu elde edilen kekik yağı, ihracatı yapılan önemli bir yağdır (Serin vd., 2006). Bartın ili ormanlarında ve
açıklıklarda seyrek halde bulunur, temmuz-ağustos aylarında toplanır. Yaş halde ya da kurutulup öğütülerek,
poşetler halinde satılır.
11. Mantarlar: Bartın ilinde ormanlarından toplanan en önemli mantarlar; acı mantar, kanlıca mantarı ve
istiridye mantarıdır.
a) Acı mantar (Lactarius piperatus): Karadeniz’de bolca yetişen bu mantar bazı yörelerde ak mantar ve koç
mantar olarak da bilinir. Bahar aylarından itibaren sonbahar sonuna kadar toplanabilir. Bartın’da acı mantar çok
sevilerek tüketilir. Rengi beyazımsı ve hafif krem rengindedir. B vitaminleri ve C vitamini bakımından zengin
olduğu için, sinir sistemini yatıştırıcı etkisi vardır. Bol miktarda kalsiyum, fosfor, potasyum, folikasit, çok az
miktarda şeker ve yağ içeren mantar, kansızlığa iyi gelir ve kolesterolü düşürür (URL-9, 2017). Bartın ili Ulus
ilçesinde yaklaşık 15.000 ha alanda acı mantar bulunmaktadır (Şekil 7a). Genellikle temmuz-ağustos aylarında
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toplanır. Mantarın acı olmasından dolayı toplama sırasında eldiven kullanılır. Toplanan mantarlar mahalli
pazarlarda ambalajsız şekilde satılır. Ayrıca evlerde tüketilir, yemeklere katılır, konserve ve turşusu yapılır.
b) Kanlıca Mantarı: Üç türü bulunmakta (Lactarius salmonicolor, Lactarius deliciosus, Lactarius deterrimus) ve
ülkemizde bu üç tür kanlıca mantarı olarak bilinmektedir. Kanlıca mantarının şapkası 4-14 cm büyüklüğünde,
kök bölümü 3-8 cm uzunluğunda ve 1-2 cm çapındadır (Şekil 7b). Kanlıca mantarı ormanlarda sonbaharda
yoğun yağışların ardından çıkmaya başlar ve eylül-ekim aylarında toplanır. Başta mangal ızgara olmak üzere
sote, kavurma, börek, turşu ve ekmek yapımında kullanılır (URL-10, 2017). Bartın ili Ulus ilçesi ve Kumluca
beldesinde yaklaşık 40.000-50.000 ha alanda kanlıca mantarı bulunmaktadır. Köylüler, topladıkları mantarı
evlerde tüketmekte ve mahalli pazarlarda satmaktadır.
Şekil 7. Acı mantar (a),
kanlıca mantarı (b)
ve istiridye mantarı (c).

c) İstiridye Mantarı (Pleurotus ostreatus): Kayın, kavak, selvi, yaprak, karakulak mantarı vb. birçok isimlerle
bilinen ve kavak, kayın gibi ağaçların gövdelerinde yetişen bir mantar türüdür. Kayın mantarı da denir. Mantar,
kansızlığa iyi gelir, kolesterolü düşürür, damar sertliği, beyin kanamaları ve enfeksiyonlara karşı koruyucudur.
Doğal antibiyotik özelliklerine sahip olan istiridye mantarı, birçok kanser türünün ve alzheimer hastalarının
tedavisinde yurt dışında kullanılmaktadır (URL-11, 2017). Ulus ilçesi ve Kumluca beldesinde yaklaşık 15.000 ha
alanda bulunmaktadır (Şekil 7c). Köylüler temmuz-ağustos aylarında devrilmiş/dikili haldeki kayın ağaçlarının
gövdelerinden toplamakta ve mahalli pazarlarda satmaktadır. Evlerde yemeklere katılmakta, konserve, turşu ve
börek yapımında kullanılmaktadır.

3.3. ODOÜ’lerin Sürdürülebilir Kırsal Kalkınmaya Etkileri
1. Gelir etkisi: Yaslar gereğince ormanlardan ODOÜ’lerin toplanmasına, ilgili orman işletmesi tarife bedeli
karşılığında izin vermektedir. Orman köylüsü bu şekilde topladığı ODOÜ’lerin bir kısmını tüketmekte,
kalan kısmını ise alıcılara (aracılar, toptancılar, ODOÜ firmaları, bireysel alıcılar) satmaktadır. Böylece
ODOÜ’lerin üretimi sayesinde zincirleme bir şekilde orman işletmeleri, orman köylüleri ve aracılar/ihracatçılar
gelir sağlamakta ve istihdam yaratılmaktadır. Bu araştırmada orman köylüsünün, aracıların ve ihracatçıların
ODOÜ’lerden sağladığı gelirleri tam olarak tespit etmek mümkün olmamıştır. Ancak Bartın ve Ulus orman
işletmelerinin ODOÜ’lerden elde ettiği tarife bedeli gelirleri tespit edilmiştir (Tablo 2). Orman köylüsünün,
aracıların ve ihracatçıların gelirleri ise, dolaylı yoldan tahmin edilmiştir.
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Tablo 2. Bartın ve
Ulus orman işletme
müdürlüklerinin ODOÜ
gelirleri (2016).

Orman
İşletmesi
Bartın
Ulus
Toplam

ODOÜ Adı
Defne
Kestane
Kuşburnu
Kızılcık

Miktar (kg)
5.235,7
2.250,0
2.480,0
757,0
10.772,70

ODOÜ
Tutar (TL)
366.499,00
405,00
124,00
37,85
367.065,85

%
99,85
0,11
0,03
0,01
100

Buna göre Bartın ilinde resmi yoldan, bir tarife bedeli karşılığında toplanan ODOÜ’lerin başında defne gelmekte,
bunu kestane, kuşburnu ve kızılcık izlemektedir. Bu çalışmada belirlenen ıhlamur, ceviz, böğürtlen, mürdüm eriği,
yaban mersini, kekik, muhtelif mantarlar gibi ODOÜ’ler ise herhangi bir tarife bedeli ödenmeksizin köylüler
tarafından yasal olmayan yollarla toplanmaktadır. Orman-köy ilişkilerinin bozulmaması için orman teşkilatının
bu duruma fazla müdahale etmediği tespit edilmiştir.
Tablo 2’den görüldüğü gibi 2016 yılı itibariyle Bartın ilindeki orman işletmeleri 10.772,70 kg ODOÜ’den
toplam 367.065,85 TL tarife bedeli geliri sağlamıştır. Bu gelirin %99,85’i defne yaprağından elde edilmiştir.
ODOÜ’lerden orman köylüsünün, aracı ve ihracatçıların elde ettiği gelirlerin de dikkate alınması halinde, bu
rakam daha da yükselecektir. Bu konuda yapılan bazı çalışmalarda (Sakarya ve Canlı, 2011; Balcı, 2017) yer
alan ODOÜ ticaretindeki toplam gelirden alınan paylar (OGM %3, orman köylüleri %30, aracı ve ihracatçılar
ise %67 oranında) esas alınarak, yasal yoldan orman köylülerinin yıllık 3.670.658,5 TL, aracı ve ihracatçıların
ise 8.197,803,98 TL gelir sağladığı tahmin edilmiştir. Buna göre ODOÜ’ler nedeniyle Bartın ili orman
teşkilatına, orman köylülerine, aracı ve ihracatçılara yıllık ise 12.235.528,33 TL ekonomik bir katkı sağlandığı
ifade edilebilir. Yasal olmayan yararlanmaların da dikkate alınmasıyla bu rakamlar daha da büyüyecektir. Ayrıca
ODOÜ’lerin toplanması ve satışı ile kırsal alanda istihdam olanağı sağlanmakta, çeşitli sektörlerde ara malı/
girdi olarak kullanılması neticesinde katma değer yaratılmakta ve ilgili sektörlere destek olunmaktadır.
2. Diğer etkileri: Çalışma alanındaki orman işletmelerinin yöneticileri ile yapılan görüşmeler yardımıyla;
ODOÜ’lerin üretiminin ve satışının çeşitli açılardan etkileri 5’li Likert ölçeğine göre derecelendirilmiş ve
sonuçlar Tablo 3’de verilmiştir. Görüldüğü gibi ODOÜ’lerin üretiminin ve satışının orman-köy ilişiklerine
yansıması, köyden kente göçü önlemeye, istihdam ve dolaysıyla kırsal kalkınmaya etkileri pozitif ve genellikle
ortalamanın üzerindedir. En fazla (%75) orman-köy ilişiklerini geliştirmeye etkisi olmaktadır. Köyden kente
göçü önlemeye, istihdama ve dolayısıyla kırsal kalkınmaya etkisi ortalamanın üstündedir. Ayrıca ODOÜ’lerin
toplanması, satışı ve işlenmesi aşamalarında katma değer yaratıldığı ve pek çok sektöre girdi verildiği anlaşılmıştır.
Tablo 3. ODOÜ’lerin sürdürülebilir kırsal kalkınmaya etkileri (%).
ODOÜ’lerin
1.Orman-köy ilişkilerini geliştirmeye etkisi
2.Köyden kente göçü önlemeye etkisi
3.İstihdama etkisi
4.Kırsal kalkınmayı desteklemeye etkisi
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Zayıf
(1)

Az
(2)
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12,5
12,5
12,5

Orta
(3)
12,5
12,5
50
37,5
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Fazla
(4)
12,5
12,5
12,5

Çok Fazla Toplam
(5)
75
100
37,5
100
37,5
100
37,5
100
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3.4. ODOÜ’lerle İlgili Sorunlar ve Öneriler
İlgi grupları tarafından dile getirilen sorunlar ve öneriler, ranking yöntemiyle sıralanarak belirlenmiştir. Buna
göre aktarların, üretici-satıcıların ve işletme yöneticilerinin ODOÜ’lerin üretim ve pazarlama süreçlerinde
karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunların çözümü amacıyla geliştirdikleri öneriler farklıdır. Aktarlar; ürünlerin
olgunlaşmadan toplanmasını, temizlenmeden, tam kurutulmadan, yaş veya çürümüş halde, tazeliğini kaybetmiş
ve açık halde aktarlara getirilmesini en önemli sorun görmektedir. Üreticiler-satıcılar (köylüler); kötü hava ve
arazi şartlarını, alıcıların kaliteden ziyade fiyata önem vermesini ve aynı ürünü birden fazla satıcının satmasını,
depolama ve nakliyeyi en önemli sorun olarak görmektedir. Orman işletmesi yöneticileri ise; eleman yetersizliği
ve dağınık yayılış göstermesi nedeniyle ODOÜ’lerin üretim/toplama ve nakliyesinin takibinin ve denetiminin
zorluğunu, köylülerin tarife bedeli ödemeyi kabul etmemesini ve mevzuata uymamalarını, ODOÜ’lerin
envanterinin tam olarak bilinmemesini, üretim ve satış miktarının kayıt altına alınamamasını en önemli sorun
olarak görmektedir.
Benzer şekilde ODOÜ’lerin üretim ve pazarlama süreçlerinin geliştirilmesi amacıyla ilgi gruplarının önerileri
de farklıdır. Aktarlar; köylünün ODOÜ’lerin toplanması, kurutulması, depolanması, nakliyesi, satışı konularında
bilgilendirilmesi ve eğitilmesi gerektiğini önermektedir. Üreticiler-satıcılar (köylüler); ürünlerin saklanması
için soğuk hava depolarına ihtiyaç olduğunu, nakliye işlerinin kolaylaştırılması gerektiğini, üretim ve satış
konularında köylünün teşvik (hibe, kredi vb.) edilmesi ve toplumun tüm kesimlerinin ODOÜ’ler konusunda
bilgilendirilmesi gerektiğini önermektedir. Orman işletmesi yöneticileri ise; ODOÜ’lerden elde edilen gelirden
köylünün payının arttırılması ve bu amaçla köylünün bilinçlendirilmesi ve örgütlü hareket etmesi gerektiğini,
orman işletmelerinde ODOÜ’lerle ilgili eleman eksikliğinin giderilmesini, işletme bazında bilimsel ve idari
bir birimin kurulmasını, ODOÜ’lerin işlenmesi ve depolanması konusunda il bazında tesislerin kurulmasını,
devletin köylüye öncülük etmesi, hibe ve kredilerle desteklemesi ve köylünün eğitilmesi gerektiğini önermektedir.

4. SONUÇLAR VE ÖNERILER
Bu çalışmada, Bartın ilinde yetişen ve yararlanılan en önemli ODOÜ’ler; ıhlamur, kestane, ceviz, defne, kızılcık,
kuşburnu, böğürtlen, yaban mersini, kekik ve mantarlar (acı mantar, kanlıca mantarı, istiridye mantarı) olarak
belirlenmiştir. ODOÜ’lerden dolayı Bartın ilindeki orman işletmelerinin 2016 yılında orman köylülerince yasal
yoldan toplanan 10.772,70 kg ODOÜ’den 367.065,85 TL tarife bedeli geliri elde ettiği, orman köylülerinin
3.670.658,5 TL, aracı ve ihracatçıların 8.197,803,98 TL gelir sağladığı ve böylece il ekonomisine yıllık toplam
12.235.528,33 TL’lik bir ekonomik katkı yapıldığı tahmin edilmiştir. Keza ODOÜ’lerin toplanması, işlenmesi
ve satışı nedeniyle katma değer yaratıldığı, pek çok sektöre girdi verildiği, orman-köy ilişiklerine, göçü önlemeye,
istihdama ve dolaysıyla kırsal kalkınmaya pozitif yönde ve ortalamanın üzerinde etkiler yapıldığı saptanmıştır.
Araştırma bulguları doğrultusundan ODOÜ’lerin üretim ve pazarlama süreçlerinin iyileştirilmesine, gelir, istihdam
ve katma değer yaratmaya ve sürdürülebilir kırsal kalkınmaya olan etkilerinin artırılmasına ve ODOÜ’lerin gerçek
potansiyelinin ortaya çıkarılmasına yönelik aşağıdaki öneriler geliştirmiştir:
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•

ODOÜ’lerin üretimi, depolanması, nakliyesi ve satışı konularında bilgi birikiminin ve alt yapının
oluşturulması, özellikle soğuk hava depolarının kurulması ve nakliye işlerinin kolaylaştırılması
gerekmektedir.

•

ODOÜ’lerin üretimi, işlenmesi ve satış konularında devletin köylüye öncülük etmesi, köylünün teşvik
edilmesi/desteklenmesi, bilgilendirilmesi ve eğitilmesi, üretim ve pazarlama süreçlerinde yer alan kurum,
kuruluş, kooperatif ve STK’larla işbirliğine gidilmesi ve bu amaçla ODOÜ’lere ilişkin bir politikanın
oluşturulması gerekmektedir.

•

ODOÜ’lerden elde edilen gelirin adil paylaşımı için üretim ve pazarlama süreçlerinin izlenmesi,
denetlenmesi, aracıların payını azaltacak ve köylünün payını artıracak düzenlemelere ihtiyaç vardır.

•

Orman işletme müdürlüklerinde ODOÜ’lerle ilgili eleman eksikliğinin giderilmesi, işletme bazında
ODOÜ’lerle ilgili bilimsel ve idari bir birimin kurulmasını, AR-GE ve sertifikasyon çalışmalarına
önem verilmesi, planlı ve programlı ve köylüyle işbirliği içinde çalışılması gerekmektedir. Yasal olmayan
yollardan toplanan ODOÜ’lerin kayıt altına alınabilmesi için gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir.

•

Bartın ili bazında, defnede olduğu gibi, diğer ODOÜ’leri (özellikle, kestane, kuşburnu ve kızılcık) işleyen,
katma değer ve istihdam yaratan fabrikalar kurulmalıdır.

•

Orman köylüsü, ODOÜ’leri yasal yollardan toplamaya ikna edilmeli, bu konuda siyasal ve toplumsal bir
irade oluşturulmalıdır.

•

Toplumun tüm kesimleri ODOÜ’lerin önemi ve faydaları konusunda bilgilendirilmelidir.

Sonuç olarak Bartın ilindeki ODOÜ potansiyeli kırsal kalkınmada kullanılabilecek önemli bir araçtır. Ancak
bu aracın etkili olarak kullanıldığı söylenemez. Dolayısıyla yukarıda sayılan önerilen uygulamaya geçirilmesi
halinde il bazında ODOÜ’lerin potansiyelinden yararlanılacak, gelir, katma değer ve istihdam yaratmaya, göçü
önlemeye ve sürdürülebilir kırsal kalkınmaya olan gerçek etkileri ortaya konulmuş olacaktır.
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ÖZET
Ormancılığın ana amacı bilindiği üzere sürdürülebilir bir şekilde ormanların yönetimini sağlamak ve toplumun
ormanlara yönelik taleplerini, ormanların sahip olduğu kaynak değerleri doğrultusunda karşılamaktır.
Ormanlar günümüzde bu amaç doğrultusunda yönetilmektedir. Bununla birlikte ormanların sahip oldukları
kaynak değerleri; ülkelere, bölgelere hatta yörelere göre değişiklikler göstermektedir. Günümüzde tüm dünyada
olduğu gibi ülkemizde de ormancılık politikası amaçlarında değişimler yaşanmakta ve özellikle ODOÜ üretim
amaçları bu kapsamda ön plana çıkmaya başlamıştır. Çalışmada Türkiye’de tarihsel süreç içerisinde ormancılık
politikası amaçları ve bu amaçlar içerisinde odun dışı orman ürünleri (ODOÜ) üretimine yönelik alt amaçlar
değerlendirilmiştir. Yukarıda belirtilen amaç doğrultusunda öncelikle kalkınma planları, daha sonra sırasıyla
ulusal ormancılık programı ve ilgili yasal düzenlemelerdeki ormancılık politikası amaçları irdelenmiş ve güncel
gelişmeler ışığında odun dışı orman ürünlerine (ODOÜ) yönelik amaçların ve uygulamaların neler olabileceği
konusunda öneriler geliştirilmiştir. Kalkınma planları kapsamında yapılan değerlendirmede ülkemizde her
kalkınma planı döneminde ODOÜ üretimine yönelik amaçlar belirlenmekle birlikte son 10 yıllık dönemde bu
alanda somut çıktıların oluşturulmaya başlandığı anlaşılmaktadır. Ormancılık programında da ODOÜ’ne orman
kaynaklarından faydalanmaya yönelik amaçlar içerisinde yer verildiği görülmüştür. İlgili yasal düzenlemelerde
ise ODOÜ’nin toplanması ve değerlendirilmesi konusu öne çıkmaktadır. Tarihsel süreçte ormancılık politikası
amaçları içerisinde ODOÜ üretimine yönelik amaçların büyük bir bölümünün gerçekleştirilememesinde çeşitli
sorunların yer aldığı görülmektedir. Sözü edilen sorunlarda öne çıkan başlıklar; örgüt içinde ODOÜ’ne yeterli
dikkatin ve önemin verilmemesi, örgüt yapısının etkin olmaması ile örgüt yapısındaki değişiklikler, teknik ve
ara eleman eksikliği ile amaçların dayanağının bilimsel olarak ortaya konmaması olarak sıralanabilir. Sorunların
çözümünde; ülkemizde ormanlardan yararlanmada bölgesel planların oluşturulması, örgüt içinde konunun
daha etkin bir şekilde anlaşılmasını sağlayacak kurum içi halkla ilişkiler çalışmalarının yaygınlaştırılması,
kişisel politikalardan kurumsal politikalara dönüşümün sağlanması, ormancılık örgütü ile orman fakülteleri
arasında işbirliğinin artırılması, teknik ve ara eleman eksikliğinin giderilmesidir. Ayrıca yöre halkının eğitimi
ve bilgilendirilmesi konularının ön planda tutulması amaçların ve uygulamaların gerçekleşmesinde önemli
katkılar sağlayacaktır.

Anahtar sözcükler: Ormancılık politikası, üretim, odun dışı orman ürünleri, plan ve programlar.
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1. GİRİŞ
Ormancılığın gelişimi incelendiğinde tarım ile birlikte artan yerleşik hayata geçiş ve nüfus artışı oduna yönelik
talebi artırmış ve ormancılık açısından ortaya konan amaçlar da genelde odundan yararlanmanın düzenlenmesi
yönünde olmuştur (Ok ve ark., 2014). Dolayısıyla yakın geçmişe kadar ormanlardan yararlanmanın temelinde
hep odun hammaddesi olmuştur. Ancak modern ormancılığın başlangıcı kabul edilen 20. Yüzyılda ormana
yalnızca bir hammadde kaynağı olarak bakmanın ötesine geçilmiş ve ormanların sahip olduğu diğer işlevler
ile ilgili çalışmalar da başlamıştır (Ekizoğlu ve Erdönmez, 2011). Özellikle doğaya yönelme ve doğayı koruma
düşüncelerinin gelişmesi, doğal ürünlere yönelik ilginin artmasıyla birlikte ormanlardan odun dışında ürünler
ve hizmetlerin üretimi ön plana çıkmaya başlamıştır.
Ormancılık açısından odun dışı orman ürünlerinin önemi; ekonomik, sosyal, kültürel ve biyoçeşitlilik gibi
temel konular açısından değerlendirilebilir. Bunların ortak noktası odun dışı orman ürünlerinin özellikle kırsal
kesimde yaşayan insanlar için taşıdığı önemdir. Çünkü kırsal kesimde yaşayan insanlar sözü edilen ürünleri
hem yemek, tedavi ve ticaret hem de kültürlerinin bir parçası olarak uzun zamandan beri değerlendirmektedir
(Wickens, 1990; Iqbal, 1993; Chandrasekharan, 1994; Chupezi ve ark., 2009).
ODOÜ konusunda yapılan birçok ulusal ve uluslararası çalışmada ormanların ve orman yönetiminin, ormanlardan
ürün elde etmede ne kadar kritik bir süreci yaşadığı görülebilir ( Janse ve Ottitsch, 2005). Aslında ODOÜ, ormana
bağlı yaşayan toplumların sürdürülebilir bir yaşama devam edebilmeleri ve bu toplumların desteklenmesi için
önemli bir araç olarak da kabul edilmektedir. Bunun altında yatan temel neden, ODOÜ ormana bağımlı yaşayan
toplumların kalkındırılmasında son yıllarda öne çıkan en önemli kalkınma aracı olarak isimlendirilmektedir.
Geçim koşulları toplumun diğer kesimlerine oranla oldukça düşük olan toplumların ODOÜ’ni öncelikli olarak
kendi ihtiyaçlarını karşılamada kullandığı ihtiyaç sonrası kalan ürünleri ise yerel, ulusal ve uluslararası pazarlarda
değerlendirdikleri görülmektedir (FAO, 1995; Arnold ve Townson 1998; Cavendish 2000; Marshall ve ark., 2003;
Ahenkan ve Boon, 2008). Bu anlamda ormancılık toplumların gelişimine doğrudan ve dolaylı şekilde yaptığı
desteği daha da üst noktaya taşıyabilmektedir. Özellikle birçok gelişmiş ülkede ODOÜ’ne yönelik yasal ve yönetsel
açıdan önlemler alındığı görülmektedir (Ahenkan ve Boon, 2010). Aslında buraya kadar yapılan açıklamalardan da
anlaşılacağı gibi günümüzde ve gelecekte ormanlardan yapılan yararlanmalarda ekonomik açıdan ODOÜ odun
ürününün önüne geçebilecektir (Kuvan ve ark, 2011). Bu durumda ormancılık yönetimi anlayışında da değişimlerin
olması mümkün görülmektedir ki bunlardan ilki ormanların işlevlerine göre yönetilmesi ve amenajman planlarının
da buna göre yapılmasıdır. Ülkemizde de bu alanda atılan adımlar ve uygulamalar olduğu bilinmekte ancak tam
anlamıyla uygulamaya yansıdığı görülememektedir.
Ülkemizde çok eski yıllardan beri ODOÜ özellikle kırsal yörelerde yaşayan toplum kesimleri tarafından çeşitli
amaçlarla kullanılmaktadır. Bu kullanımlar düzenli ya da düzensiz olabilmektedir. Son yıllarda ormancılıkta
yaşanan değişimlerin başında ormanların fonksiyonlarına göre yönetilmesi ve işletilmesi gelmektedir. Bu
anlamda ormandan elde edilen ürünlerin ekonomiye kazandırılmasında daha olumlu gelişmelerin yaşanması
olası olmuştur. Bu nokta da gerek ormancılıktaki gelişmeler gerekse de toplum taleplerindeki değişimler odun
dışı orman ürün ve hizmetlerine olan ilgiyi artırmıştır.
Sözü edilen ilgilin ülkemizde ormancılık politikalarına ne ölçüde yansıdığının belirlenmesinin amaçlayan bu
çalışma ile tarihsel süreç içerisinde ormancılık politikası amaçları ve bu amaçlar içerisinde odun dışı orman
ürünleri (ODOÜ) üretimine yönelik alt amaçlar değerlendirilmiştir.
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2. TÜRKİYE’DE ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİNE
YÖNELİK AMAÇLAR
Ülkemizde ODOÜ’ne yönelik amaçlar 3 temel başlık altında toplanmıştır. Bunlar Ulusal Ormancılık
Programı, Kalkınma Planları ve Ormancılık Mevzuatıdır. Burada özellikle ülke düzeyinde belirlenen amaçlar
ortaya konmaya çalışılmıştır. Bilindiği üzere ülke düzeyinde belirlenen amaçlar doğrultusunda yerel amaçlar
şekillendirilmektedir.

2.1. Ulusal Ormancılık Programında Odun Dışı Orman Ürünleri Amaçları
Ulusal ormancılık programında ODOÜ’ne ormancılık örgütünün, orman köylülerinin kentsel ve yerel
toplumların ve orman fakültelerinin artan bir ilgisinin olduğu anlaşılmaktadır. Bununla birlikte ormancılık
örgütünün kurumsal yetersizlikler ve gelişme ihtiyaçları arasında “odun dışı ürün ve hizmetlerinin
yönetiminde kurumsal yapı ve eleman yetersizliği” önemli bir yer tuttuğu belirtilmektedir. Bununla birlikte
ODOÜ’nden sürdürülebilir olarak yararlanılması ve yerel halkın bu etkinliklere katılımını mümkün kılacak
uygun mekanizmaların sağlanması gerekliliği üzerinde durulmuştur. Bu yararlanmanın düzenlenebilmesi
için ilk aşamada ODOÜ planları yapılması öngörülmüştür. Bu konuda plan hazırlama görevi Orman Bölge
Müdürlüklerine bırakılmıştır. Planlar hazırlanırken dikkat edilmesi gereken konulardan biri de ODOÜ
kaynaklarının biyolojik çeşitliliğinin korunmasına gerekli önem ve özenin gösterilmesidir.
Ulusal ormancılık programında ana amaçlar arasında “Orman Kaynaklarından Yararlanma” amacı içerisinde;
ormanlardan ekolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel çok yönlü faydaların (odun ve odun dışı orman ürünleri,
sosyal ve kültürel faydalanmalar, koruyucu ve çevresel fonksiyonlar, yerel toplulukların yaşam şartlarının
iyileştirilmesine katkı vb.) yerel, ülkesel ve küresel düzeylerde, sürdürülebilir olarak sağlanması, hakça paylaşımı
ve toplum yararına faydalanılması geçmektedir. Buradan anlaşılacağı üzere aslında orman kaynaklarından
yararlanmada temel amaç ticari bir yaklaşım sergilememektedir. Odun dışı orman ürünlerine yönelik olarak
Ulusal Ormancılık Programında belirlenen eylemler ise aşağıda sıralanmıştır;
1. Orman teşkilatının ekosistem yönetimi, odun dışı ürün ve hizmetleri konularındaki kurumsal yapı
kapasitelerinin güçlendirilmesi,
2. Orman teşkilatının önemi giderek artmakta olan odun dışı ürün ve hizmetleri (ekolojik, çevresel, sosyal ve
kültürel) ile ilgili faaliyetlere devlet bütçesinden sağlanan kaynakların artırılması, orman teşkilatının kendi
bütçe kaynaklarının dağılımında da bu hizmetlere sağlanan kaynakların artırılması,
3. Orman alanları üzerindeki odun dışı orman ürünleri (tıbbi ve aromatik bitkiler, hayvan yemi, su, meyve,
mantar vb.) kaynaklarından yerel ve ülkesel düzeyde mevcut ve potansiyel faydalanma durumunun (arz
talep, Pazar durumu) sorunlar, gelişme ihtiyaçları ve olanakların belirlenmesi amacıyla kapsamlı bir
envanter araştırma değerlendirme çalışmasının gerçekleştirilmesi,
4. Odun dışı orman ürünleri kaynaklarının korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilir faydalanmasının
geliştirilmesi amacıyla pilot projelerin katılımcı olarak hazırlanması ve uygulanması,
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5. Odun ve odun dışı orman ürünleri, tohum ve fidan ithalatında gerekli karantina önlemlerinin uygulanabilmesi
için mevcut mevzuatta geliştirme ihtiyaçlarının belirlenmesi ve gerçekleştirilmesi, gümrüklerde kurumsal
kapasitenin güçlendirilmesi,
6. Ormanların sağladığı koruyucu fonksiyonlar ve odun dışı ürün ve hizmetlerden (su faydalanması, vb.)
önemli yararlar sağlayan kişi ve kuruluşların (yerel yönetimler, baraj sahipleri, vb.) bu yararlar karşılığında,
orman kaynaklarının korunması, geliştirilmesi ve orman köylülerinin desteklenmesi faaliyetlerinde
kullanılmak üzere parasal katkı yapmasını sağlayıcı yasal ve finansal düzenlemelerin gerçekleştirilmesidir.

2.2. Kalkınma Planlarında Odun Dışı Orman Ürünleri Amaçları
ODOÜ üretimi ile ilgili olarak kalkınma planları incelendiğinde Birinci, İkinci ve Üçüncü ve Dördüncü Beş
Yıllık Ormancılık Kalkınma Planında ağırlıklı üretimin reçine üzerine olduğu görülmektedir. Bu planlarda odun
dışı orman ürünleri “Tali Orman Mahsulleri” ismi ile geçmektedir. Öte yandan sığla yağı üretimi de yapıldığı
ve gelecek yıllarda sözü edilen ürünlerin ihracatının artacağı öngörüsü yapılmaktadır. Ancak ODOÜ’lerinin
üretim ve satışına ilişkin belirli bir politika dikkati çekmemekle birlikte tek hedefin civar köylülere istihdam
yaratmak olduğu anlaşılmaktadır.
Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Ormancılık Özel İhtisas Komisyonu Raporunda (DPT, 1985), ilk defa
“odun dışı orman ürünleri” terimi kullanımına rastlanmaktadır. Sözü edilen plan programında odun dışı orman
ürünlerinin “bitkisel odun dışı orman ürünleri” ve “hayvansal odun dışı orman ürünleri” olarak iki sınıfta geniş
bir şeklide incelendiği görülmektedir. Yine plan programında ODOÜ’nin üretim ve tüketimiyle birlikte (geçmiş
planlarda eşit kabul edilmekteydi) potansiyel durumunu içeren bir çalışma başlatılması ve tamamlanması kabul
edilmiş ancak plan döneminde bu çalışma bitirilememiştir. Rapor incelendiğinde yine üretime ilişkin belirleyici
politikaların ortaya atılamadığı görülmektedir.
Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı Ormancılık Özel İhtisas Komisyonu Raporunda (DPT, 1990), ormancılık
sektörünün ülke kalkınmasındaki rolünün değerlendirildiği ilke ve politikalar başlığında yine ODOÜ üretim
politikalarına herhangi bir atıf yapılmamıştır. Ancak bu plan dönenimdeki raporda ODOÜ’ne “üretim, tüketim,
ithalat ve ihracat” başlığı altında ayrı bir yer verildiği görülmektedir. Burada ODOÜ’nin tanımı yapılmış, 19811987 yılları arasını kapsayan belirli ürünlerin üretim rakamları verilmiş, mevcut plan döneminde yapılması
planlanan üretim tahminleri sıralanmıştır. Yine benzer şeklide tüketim miktarları sıralanırken, plan döneminde
tüketim tahminleri verilmiştir. Satış konusunda ise depolama imkânlarının yetersizliği nedeniyle üretilenin
satılması yönünde bir politika belirlendiği anlaşılmaktadır. Bu plan programında da periyodik olarak ODOÜ
envanterinin yapılması, bu çalışmaların en kısa sürede tamamlanması amaçlanmıştır. Envanter çalışmalarının
yürütülmesinde İşletme Pazarlama Şube Müdürlüklerinde konu ile ilgili “meraklı” bir teknik elemanın
görevlendirilmesinin gerekliliği vurgulanmıştır. İhracatta ise hammadde ihracatından çok işlenmiş ürünlerin
ihracatının yapılmasının teşvik edilmesi yönünde bir politika belirlenmiştir.
Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Ormancılık Özel İhtisas Komisyon Raporunda (DPT, 1995), “tali
orman ürünleri (odun dışı orman ürünleri)” tanımı yapılmakta ve “bitki kökenli odun dışı orman ürünleri”
tanımının kullanılması önerilmektedir. Üretimin kalkınma planlarında verilen hedefler doğrultusunda iç
ve dış piyasaların da talepleri dikkate alınarak yapıldığı yönündeki politikanın vurgulanması ile üretilenin
satılması politikasından vazgeçildiği anlaşılmaktadır. Burada ilk defa temelde üretimde karşılaşılan sorunların
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irdelendiğini görmekteyiz. Belli başlı sorunlar; plansız, bilinçsiz, hatalı ve aşırı faydalanma sonucunda ürünlerde
tahrip ve tür kayıplarının yaşanması, gizli ya da kaçak yolla yapılan yararlanmanın önüne geçmede teknik, yasal
ve kurumsal düzenlemelerin yetersizliği, ürünlerin hammadde olarak ihraç edilmesi, doğal türlerin kültürle
üretilmesi yönünde daha önce alınan kararlara karşın girişimlerde bulunulmaması sayılabilir. Yine bu plan
döneminde ODOÜ üretim, tüketim, ithalat ve ihracatına ilişkin politikalar belirlendiği görülmektedir. Kısaca
bu politikalar; izinsiz yapılan üretimin önüne geçmek üzere teknik, yasal ve kurumsal düzenlemelerin gözden
geçirilmesi, üretim planlarının yapılması, her ürünün özelliğine göre üretim tekniğinin belirlenmesi, ekonomik
değeri yüksek olan ürünlerin kültür yoluyla yetiştirilmesi çalışmalarının teşvik edilmesi, üretim potansiyelinin
belirlenip pazar tespitinin buna göre yapılması, ürünlerin ham ve işlenmemiş şeklide pazarlanması yerine
uygun tesislerde işlenerek pazarlanmasının teşvik edilmesi olarak sıralanmıştır.
Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Ormancılık Özel İhtisas Komisyonu Raporunda (DPT, 2001) ODOÜ’ne
yönelik politikalar şekillenmiş ve şu şekilde ifade edilmiştir:
1. Odun dışı orman ürünlerinin doğal kaynaklarının etkin şekilde korunması ve sürdürülebilir yönetimi ile
bu kaynaklardan mahalli, ülke ve küresel düzeylerde mümkün olan en yüksek faydalanmalar sağlanmalıdır.
2. Odun dışı orman ürünlerinin korunması ve faydalanmasında mahalli orman köylülerinin aktif katılımları
sağlanmalıdır.
3. Arz açığı bulunan odun dışı orman ürünlerinden uygun olanların kültür yolu ile üretimin yaygınlaştırılması
suretiyle talep ve ihtiyaçların karşılanması sağlanmalı bu amaçla mahalli halk ve özel sektör teşvik
edilmelidir.
4. Odun dışı orman ürünlerinden temin edilen gelir ve faydaların artırılabilmesi için bu ürünlerin işlenmesi
ve mamul ürünlerinin üretimleri (orman köylüleri ve özel sektörce) teşvik edilmelidir.
5. Odun dışı orman ürünleri dış ticaretinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar ve teşvikler gerçekleştirilmelidir.
Dokuzuncu Kalkınma Planı Ormancılık Özel İhtisas Komisyonu Raporunda (DPT, 2006) ise bir önceki
plan dönemine benzer politikalar belirlendiğini görmekteyiz. Bu plan döneminde; mümkün olan en yüksek
kantite ve kalitede odun üretiminin sürdürülebilir olarak gerçekleştirilmesi, toplumun odun ve ODOÜ ihtiyaç
ve taleplerinin optimum şekilde karşılanması, odun ve ODOÜ’lerinde standardizasyon ve sertifikalandırma,
ticaretinin disipline edilmesi, hammadde yerine mamul madde olarak ihracatını teşvik tedbirlerinin
gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. Son olarak katılımcılığın artırılması hedeflenirken ODOÜ üretiminde
yöre halkının, köy tüzel kişiliklerinin ve ilgili kuruluşların katılımının ve katkısının artırılacağı yönünde bir
politika belirlenmiştir.
Onuncu Kalkınma Planı Sürdürülebilir Orman Yönetimi Özel İhtisas Komisyonu Raporunda (Kalkınma
Bakanlığı, 2014) odun dışı orman ürünlerinin potansiyel ekonomik değerlerine vurgu yapıldığı ve önemsenmesi
gereken bir konu olduğu belirtilmektedir. Ayrıca ODOÜ’nin üretim ve ithalatına ilişkin sorunlar bulunduğu,
sorunların aşılmasına yönelik bilimsel araştırmaların artırılması gerektiği odun dışı orman ürünleri bu yönde
özellikle ODOÜ’nin üretimiyle ilgili kapasiteyi tanımlayabilecek araştırmaların yetersiz olduğu, orman
köylülerinin sözü edilen ürünlerin gelirlerinden daha fazla yararlandırılması yönünde çalışmaların da yapılması
gerekliliği öne çıkarılmıştır. Onuncu Kalkınma Planı döneminde, odun dışı orman ürünlerinin sürdürülebilir
yönetimi için gerekli biyolojik, ekolojik, ekonomik ve sosyal araştırmaların öncelikle ele alınması ve bu yönde
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politika ve stratejiler belirlenmesi gerekliliği ortaya konmuştur. Bununla birlikte somut politika önerileri yer
almamıştır.

2.3 Ormancılık Mevzuatında Odun Dışı Orman Ürünleri
Ülkemizde ODOÜ’ne yönelik mevzuat öncelikle 6831 sayılı Orman Kanunu ile başlamaktadır. Bilindiği
üzere kanunlar genel içeriği belirlemekte kanunlardan sonra yönetmelikler kanunların uygulanmasına yardımcı
olmaktadır. Sözü edilen kanunda ilk olarak ormanların muhafazası başlığını taşıyan 14. Maddesinde devlet
ormanlarından ürün çıkarma ile ilgili yasaklar sıralanmaktadır. Bu maddede;
“A) Yetişmiş veya yetiştirilmiş fidanları kesmek, sökmek, ekim sahalarını bozmak, yaş ağaçları boğmak,
yaralamak, tepelerini veya dallarını kesmek veya koparmak veya ağaçlardan yalamuk, pedavra hartama
çıkarmak;
B) Dikili yaş veya kuru ağaçları kesmek veya bunları kökünden sökmek veya bunlardan kabuk veya çıra
veya katran veya sakız çıkarmak, yatık veya devrik ağaçları kesmek veya götürmek, kök sökmek, kömür
yapmak;
C) (Değişik: 3/11/1988 - 3493/1 md) Palamut, ıhlamur çiçeği, her çeşit orman örtüsü, mazı kozalağı tıbbi
ve sınai nebatları veya orman tohumlarını toplayıp götürmek;
D) (Ek: 3/11/1988 - 3493/1 md.) Ormanlardaki göl, gölet, baraj ve derelerde dinamit atmak veya zehir
bırakmak suretiyle avlanmak;
E) (Ek: 3/11/1988 - 3493/1 md) Ticaret amacıyla olmaksızın kendi ihtiyacı için toprak, kum ve çakıl
çıkarmak;
Yasaktır”
denilmektedir.
Görüleceği üzere devlet ormanlarından yasal olarak herhangi bir ürünü kendi ihtiyacı için hiç kimsenin
çıkarmasına izin verilmemektedir. Yalnız kanun ile uygulama birbiri ile çoğu zaman örtüşmemekte kanunun
yasakladığı yararlanmalar güncel hayatta izinli ya da izinsiz yapılabilmektedir. Türker (2011), yasal yaptırıma
karşın uygulamada yaşanan durumun çözümüne yönelik olarak yukarıda verilen kanun maddesinin c
bendinin değiştirilerek yalnızca orman köylülerinin ve kişisel ihtiyaçlar için yararlanmaya imkan tanınmasını
önermektedir. Bunun dışında yine 6831 sayılı Orman Kanununun Ek 12. Maddesinde “Ağaçlandırılan, erozyon
kontrolü yapılan, imar-ihya ve rehabilite edilen sahalardan elde edilen odun dışı orman ürünleri; öncelikle bu
sahaların bakımını gerçekleştiren köy tüzel kişiliklerine, tarımsal kalkınma kooperatiflerine, 5200 sayılı Kanunla
kurulmuş üretici birlikleri ve birliklere ve/veya yöre halkına tarife bedeli ile verilebilir” denilmektedir. Burada
aslında kanunen ODOÜ’ne yönelik yararlanmanın önü açılmaktadır. Ancak burada ağaçlandırma sahalarında
yapılan iş sırasında ortaya çıkan ürünler söz konusudur. Yani devlet ormanlarından genel bir yararlanmanın
önü açılmamaktadır.
Yukarıda belirtilen yararlanmaya ilişkin hükümlerin yanında yine aynı kanunda ODOÜ ile ilgili olarak üretim
etkinliklerine ilişkin de düzenlemeler sıralanmıştır. Adı geçen kanunun 37. Maddesinde;
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“Devlet ormanlarından çıkarılacak tomruk, tel direk, maden direk, sanayi odunu, kâğıtlık odun, lif - yonga
odunu, sırık, çubuk, yakacak odun, reçine, sığla yağı, çıra ve şimşir gibi yıllık üretim programına alınmış orman
ürünlerinin dışındaki her nevi orman ürün ve artıklarını, tayin olunacak mıntıka ve süreler içinde toplayıp
çıkarmaları için, öncelik sırasına göre 40 ıncı maddede belirlenen orman köylerini kalkındırma kooperatiflerine
veya işyerindeki veya civarındaki köylülere ilanen duyurulmak suretiyle ve tarife bedelini ödemeleri şartıyla izin
verilir.
Bu yerlerdeki halkın veya kooperatiflerin bu işe istekli olmadıklarının veya iş güçlerinin yeterli bulunmamasının
tespit ve tevsiki halinde, bu ürün ve artıkların diğer isteklilerce toplanıp çıkarılmasına aynı şartlarla izin verilebilir
veya orman idaresince istihsal olunup satılabilir.
Orman Genel Müdürlüğünce belirlenecek ormana zararlı ağaçcıklar ve kökler ile diğer orman zararlılarının,
orman idaresince tespit edilecek şartlarla kesilerek, köklenerek, sökülerek veya toplanarak ormandan çıkarılması
için isteklilere izin verilebilir. Bunları kesen, kökleyen, söken veya toplayan kişilerden para alınmaz” hükmü
yer almaktadır. Burada görüleceği üzere üretim programına alınmış ürünlerin üretimi konusunda hüküm
yer almaktadır. Ayrıca öncelik yine orman köylerinde yer alan kooperatiflere verilmekle orman köylülerinin
kalkınmasına verilen öncelik ortaya konmaktadır.
23.08.2012 tarih ve 28390 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ağaçlandırma Yönetmeliği’nde ODOÜ ile ilgili
üretim ve yararlanmaya ilişkin hükümler yer almaktadır. Bunun öncesinde yönetmelikte ODOÜ tanımına yer
verilmiştir. Bu tanım;
“Her türlü orman ağaç, ağaççık, çalı ve otsu bitkilerinden elde edilen balzami yağlar ile bunların kabuk, meyve,
sürgün, yaprak, çiçek, tohum, kök, soğan, yumru ve rizomları ile mantar ve benzeri ürünleri” odun dışı orman
ürünlerini olarak tanımlanmaktadır.
Sözü edilen yönetmeliğinin 12. Maddesinde; Orman İdaresi tarafından Köy Tüzel Kişiliği adına ağaçlandırma
yapılabileceği ve yapılacak bu ağaçlandırmalarda öncelikli olarak meyvesinden yararlanılan türlerin kullanılması
öngörülmektedir. Ayrıca sözü edilen alanların bakımını yapanlara, bu sahalardan elde edilen odun dışı orman
ürünleri tarife bedeli ile verilir denilmektedir. Yine aynı yönetmeliğin 18. Maddesinde özel ağaçlandırma ve
özel erozyon kontrol çalışmalarında uygulanacak esaslar tanımlanmıştır. Sözü edilen maddenin b-ç-d ve ğ
bentlerinde verilecek izinlerin koşulları sıralanmaktadır. Bunlar;
“b) Devlet ormanı sayılan yerlerde; odun dışı orman ürünü veren orman ağaç, ağaççık ve flora türleri ile saf
veya karışık olarak özel ağaçlandırma ve özel erozyon kontrolü çalışmalarına izin verilebilir.
ç) Devlet ormanı sayılan yerlerde; odun dışı orman ürünü veren ve ormanlarda tabii olarak yetişen ağaç,
ağaççık ve floraların tohumu, fidanı ve aşılı fidanlarının veya aynı türlerin aşı kalemlerinin kullanımı ile
özel ağaçlandırma ve özel erozyon kontrolü çalışmalarına izin verilebilir.
d) Devlet ormanı sayılan yerlerde yapılacak özel ağaçlandırma ve özel erozyon kontrolü çalışmalarında
projesinde belirtilmesi kaydıyla odun veya odun dışı orman ürünü veren ağaç ve ağaççık türlerinin altında
alt tür olarak; yörede tabii olarak yetişen tıbbi, aromatik, yumrulu ve soğanlı bitkilerin yetiştirilmesine izin
verilebilir.
ğ) Hazine arazilerinde ve sahipli arazilerde odun ve odun dışı orman ürünü veren orman ağaç, ağaççık ve
flora türleri ile saf veya karışık yapılacak özel ağaçlandırma ve özel erozyon kontrolü çalışmalarına izin
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verilebileceği gibi, bu türlerle yapılan ağaçlandırmaların altında projesinde belirtilmesi kaydıyla; tıbbi,
aromatik, yumrulu ve soğanlı bitkiler ile her türlü tarım ürünlerinin yetiştirilmesine izin verilebilir”.
Ayrıca “Orman Ürünlerinden Faydalanmak İsteyenlere Verilecek İzinlere Ait Tebliğ” ile üretim ve satışa
yönelik esas ve esaslar tanımlanırken 283 sayılı “Orman Tali Ürünlerinin Üretim ve Satış Esasları” tebliği
ile Orman Genel Müdürlüğü’nden bilgi istenmesi ve uygulamanın buna göre yapılması öngörülmektedir.
Bununla birlikte Ok ve ark (2014) yaptıkları çalışmada da ortaya koydukları gibi özellikle 283 sayılı
tebliğ uyumsuzluklara sonuç vermekte ve uygulamada yetersiz kalmaktadır.
Yukarıda belirtilen yasal düzenlemelere ek olarak en son 2016 tarih ve 302 sayılı odun dışı orman ürünlerinin
envanter ve planlaması ile üretim ve satış esasları belirlenmiştir. Bu tebliğ ile başta sürdürülebilirlik ilkesi olmak
üzere ormancılık ana ilkeleri doğrultusunda orman ekosistemlerinin odun hammaddesi dışında ürettiği odun
dışı orman ürünlerinden yapılacak faydalanmaya ilişkin envanter, planlama, üretim, satış usul ve esaslarını
belirlemektir. Tebliğ ile ODOÜ konusunda yaşanan üretim planlama ve satış esasları düzenlenmiş ancak
uygulamada uygulayıcı eksikliği nedeniyle yaptırım gücü henüz tam anlamıyla etkili olamamıştır.
Görüleceği üzere gerek 6831 sayılı Orman Kanununda gerekse bu kanuna dayandırılarak çıkarılan ilgili
yönetmeliklerde ODOÜ’nden yararlanma veya sözü edilen ürünlerin üretim ve satışı ile ilgili birçok madde
yer almaktadır. Ancak mevzuat açısından bir dağınıklık da göze çarpmaktadır. Orman ürünleri başlığı
altında ele alınan ODOÜ’ne yönelik özel bir düzenlemeye ihtiyaç olduğu veya en azından ilgili kanunda ya
da yönetmeliklerde uygulamada yaşanan durumun mevzuata aktarılması yönünde bir çalışmanın yapılması
gerekliliği görülmektedir. Çıkarılan tebliğlerin yaptırım gücü henüz yeterli düzeyde görülmemektedir.

3. TARTIŞMA VE SONUÇ
ODOÜ üretiminin geliştirilmesinde öncelikle orman köylü ilişkilerinin geliştirilmesi gerekmektedir. Sözü
edilen ilişkilerin geliştirilmesinde öncelikli görev ormancılık örgütüne düşmektedir. Çünkü burada kaynağa
yönelik tüm yetki ve sorumluluk ormancılık örgütündedir.
ODOÜ’nin yönetimi konusunda yeni bir yapılanmaya gidilmesi ile birlikte üretim tekniklerinin geliştirilmesine
yönelik çalışmaların da tamamlanması gerekmektedir. Bu sayede ODOÜ’nin sürdürülebilir bir şekilde üretimi
ve yönetimi sağlanabilecektir. Bununla birlikte üretimde her kesimi düşünecek şekilde, mümkünse havza
bazında, planlama yapılmalı ve bu sayede üretim de planlı ve programlı yürütülmelidir.
ODOÜ’nin son tüketiciye ulaştırılmasında orman köylüsü desteklenmelidir. Bu anlamda yapılacak en önemli
düzenleme yasal altyapının sağlamlaştırılması ve bir pazar oluşturulmasıdır. Orman köylüsünün ürettiği ya da
topladığı ürünü aynı odun üretiminde olduğu gibi ormancılık örgütü aracılığı ile piyasaya ulaştırması yönünde
adımlar atılmalıdır. Bu konuda büyük sorunlar yaşandığı ve geçmişte çözüm üretilmediği anlaşılmaktadır.
Odun dışı orman ürünlerinin toplanmasından ticaretinin yapılmasına kadar geçen süreçte ormancılık örgütü,
toplayıcı kesim ve ticaretini yapan kesim etkili olmaktadır. Dolayısıyla bu alanda belirlenecek politikalar tüm
kesimlerin görüşünün alınması ile belirlenmelidir. Zaten bu yaklaşım katılımcı yönetim yaklaşımının da bir
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göstergesidir. Bu anlamda gerek üretim politikalarının belirlenmesinde gerekse pazarlama ve satış stratejilerinin
belirlenmesinde tüm kesimlerin görüşünün alınması büyük önem taşımaktadır.
Odun dışı orman ürünleri üretimine yönelik kalkınma planlarında ulusal ormancılık programında ve mevzuatta
belirlenen hedef ve amaçlar doğru şekilde belirlenmeye çalışılsa da uygulamaya yansıyamamış olması ya da
eksik yansıması sorunları ortaya çıkarmıştır. Ülkemiz açısından özellikle ticari açıdan büyük öneme sahip
ODOÜ’ne yönelik kalkınma planlarında ayrıca yer ayrılması ve bu konuda yasal ve yönetsel yeni düzenlemelere
gidilmesi gelecek için doğru bir yol izlenmesi anlamını taşımaktadır.
Bu kapsamda, bölgesel üretim planlarının oluşturulması, yerel ürün tanımlamalarının yapılması, yerel
toplayıcıların bilgilendirilmesi, belirli toplayıcılara sertifika verilmesi ve ürün toplanmasında ve satışında
denetimin artırılması, bilimsel çalışmalar ile ODOÜ’nden yararlanmaya ilişkin yeni yol ve kullanım alanları
belirlenmesi, son olarak da ürünlerin yöresel bazda kanun dışı toplama ve kullanımları engelleyici yeni yasal
düzenlemelerin yapılması gerekmektedir.
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ÖZET
Türk fındığı (Corylus colurna) ülkemiz ormancılığının ihmal edilmiş türlerinden biridir. Ancak son yıllarda
türe karşı hem ülkemizdeki doğal popülasyonlarının azalması hem de odun üretimi, yaban hayatı, erozyonla
mücadele, peyzaj değeri ve meyvesi bakımından yüksek potansiyeli nedeniyle artan bir ilgi söz konusudur. Bu
çalışmada, Türk fındığının Türkiye’deki doğal popülasyonlarının mevcut durumu irdelenerek genetik çeşitlilik
çalışmaları sonucunda elde edilen veriler ışığında türün korunmasına yönelik öneriler ortaya konulmuştur.
Çalışma kapsamında toplam 18 Türk fındığı popülasyonu incelenmiştir. Bu popülasyonların büyük çoğunluğu
Batı Karadeniz Bölgesinde yer almakla birlikte, yayılış en doğuda Çorum-Oğuzlar’dan en batıda KütahyaTavşanlı’ya kadar uzanmaktadır. Tür halen üç gen koruma ormanı ile bir tabiatı koruma alanında koruma
altındadır. Yükseltileri 700 m ile 1600 m arasında değişen popülasyon konumlarında iklim yarı-kurak ile çok
nemli arasında değişen nemliliktedir. Bu popülasyonlar üzerinde yaptığımız bir genetik çeşitlilik çalışmasının
sonuçlarına göre türün yüksek genetik çeşitliliğe sahip olduğu ancak popülasyonlar arasındaki farklılaşmanın
düşük düzeyde olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, türün Batı Karadeniz Bölgesindeki popülasyonlarının diğerlerine
göre daha yüksek genetik çeşitliliğe sahip olmasından dolayı mevcut korunan alanlara ek olarak koruma altına
alınması uygun olacağı sonucuna varılmıştır. Türk fındığının etkin bir biçimde korunması, türün sağladığı ve
gelecekte sağlayabileceği faydaların devamlılığı bakımından önemlidir.

Anahtar sözcükler: Ağaç fındığı, genetik çeşitlilik, gen koruma, coğrafi değişkenlik.
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1.GİRİŞ
Corylus colurna, literatürde Türk fındığı ya da ağaç fındığı adlarıyla bilinmektedir. Bir cinsli, bir evcikli, kışın
yaprağını döken, 15-25 m boylarında ağaç halinde düzgün gövdeli bir ağaçtır. Kuzey Anadolu, Romanya,
Balkanlar, Kafkasya ve Kuzey İran’da doğal olarak bulunmaktadır. Ülkemizde diğer orman ağacı türleriyle
karışık olarak küçük gruplar halinde ya da açık alanlarda münferit olarak bulunmaktadır (Yaltırık, 1982).
Türk fındığı düşük ekolojik isteği, kaliteli odunu ve değerli meyvesi ile bulunduğu ekosistemlerin önemli bir
parçasıdır (Arslan, 2005). Bu özellikleri nedeniyle EUFORGEN değerli yapraklı ağaçlar (Noble Hardwoods
Network) listesinde yer almaktadır (Bozzano ve ark., 2006). Türk fındığı, ayrıca Bitki Genetik Çeşitliliğinin
Yerinde Korunması Ulusal Planında (Kaya ve ark., 1997) Anadolu’nun ekonomik açıdan en önemli meyveli
türlerinden biri olarak belirtilmiştir. Tür, ülkemizde üç adet gen koruma ormanı ve bir tabiatı koruma alanında
koruma altında bulunmaktadır (Tablo 1).
Türk fındığı gibi sınırlı yayılışa sahip orman ağacı türleri odun üretimi odaklı orman amenajman planlarında pek
dikkate alınmamış ve bunlardan faydalanma plansız bir şekilde gerçekleşmiştir. Ancak bu durum 1990’lı yıllarda
gündeme gelen ormanlardan çok amaçlı faydalanma ilkesi ile değişmeye başlamış, ormanlarımızda doğal olarak
bulunan ve sınırlı yayılışa sahip meyveli orman ağacı türleri planlamalara dahil edilmeye başlanmıştır (Asan,
1990). Uzun yıllar yararlanmanın plansız olması ve birbirinden kopuk küçük popülasyonlar haline bulunması,
Türk fındığı gen kaynaklarının korunması bakımından önemli güçlükler ortaya koymaktadır. Orman Genel
Müdürlüğü tarafından desteklenen bir araştırma projesi kapsamında türün doğal popülasyonlarındaki genetik
çeşitlilik ortaya konulmuştur. Bu bildiride, bu araştırma projesi kapsamında elde edilen verilere dayanarak,
ülkemizdeki Türk fındığı doğal popülasyonlarının güncel durumunu ortaya konularak, Türk fındığı gen
kaynaklarının etkin biçimde korunabilmesi için bazı öneriler sunulmuştur.

2.MATERYAL VE YÖNTEM
Literatür ve botanik kayıtlar incelenerek çalışma kapsamında toplam 18 doğal Türk fındığı popülasyonu
belirlenmiştir. Bu popülasyonların konum ve orman idari durumları belirlenmiştir (Tablo 1, Şekil 1).
Popülasyon konumlarının iklim özelliklerini belirlemek amacıyla WorldClim (Hijmans ve ark., 2005) iklim
modeli kullanılmıştır (Temel ve ark., 2017). WorldClim modelinden elde edilen aylık ortalama, minimum
ve maksimum sıcaklıklar ile yağış verileri değerlendirilerek hem Erinç (1965) hem de Thornthwaite (1948)
yöntemlerine göre popülasyon konumlarının iklim özellikleri belirlenmiştir.
Orman Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen araştırma projesi kapsamında bu popülasyonlardan 16 tanesinin
(Yığılca ve Sivaslı popülasyonları hariç) genetik çeşitliliği araştırılmıştır. Bu amaçla her popülasyondan 20 ağaç
tesadüfen seçilerek, bunlardan yaprak örnekleri toplanmış. Yapraklardan elde edilen DNA 12 SSR belirteci ile
taranarak bu popülasyonlara ilişkin popülasyon genetiği parametreleri hesaplanmış ve popülasyonların genetik
olarak birbirlerine yakınlıkları incelenmiştir.
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Tablo 1. Türkiye’deki Türk fındığı (Corylus colurna) popülasyonlarının konumları.
No

Kuzey-Güney
koordinatları (N)

Popülasyon

İl

1

Seben1

Bolu

40.47885–40.46174

3

Muratlar1

Bolu

40.77242–40.76686

2
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18

Merkeşler

Bolu

1

Pelitcik

1

G. Felakettin
Kale

1

1,†

Oğuzlar

1,*

Pınarbaşı
Çatacık

1

Dereçine

2,*

Budağan

3

Yenice

1

Yığılca
Ağlı

Bolu

40.61985–40.61347

Bolu

40.87515–40.87155

Çorum

40.78008–40.76318

Kastamonu

41.59443–41.59054

Eskişehir

39.97614–39.96756

A.karahisar

38.44960–38.44374

Kütahya

39.42922–39.41689

Karabük

41.16619–41.10973
40.89215–40.89208
41.64092–41.62802

Kastamonu

Nallıhan
Sivaslı

40.63139–40.61210

Kastamonu

Tosya

5,*

Bolu

Düzce

4,*

Türkeli

40.87300–40.85823

1

40.91296–40.89668

Sinop

41.77470–41.76948

Ankara

40.21677–40.21546

Uşak

38.54090–38.53758

Doğu-Batı koordinatları
Yükselti bandı (m)
(E)
31.59979–31.59126

1101–1282

31.85116–31.86536

808–891

31.80365–31.82502

702–893

31.45960–31.47442

1025–1256

31.62031–31.62864

1223–1344

33.21830–33.22283

1063–1120

31.22824–31.23966

1573–1722

31.42326–31.44245
34.66620–34.68140
31.26485–31.27012
29.41806–29.42671
32.40218–32.47995
31.51209–31.51342
33.50961–33.51842
34.04393–34.06040

1025-1256
884–1403

1098–1223
1416–1598
1104–1439
1357–1360
1151–1326
944–1147

34.32656–34.33597

1174–1191

29.76527–29.77040

1390–1619

31.23133–31.23523

1446–1561

Arslan (2005), 2 Genç ve ark. (1998), 3 Polat (2014), 4 Ayan ve ark. (2016), 5 Polat ve Güney (2015), * Gen Koruma Ormanı, † Tabiatı
Koruma Alanı
1

Şekil 1. İncelenen Türk fındığı (Corylus
colurna) popülasyonlarının konumları.
Popülasyon bilgileri için tablo 1’e bakınız.
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3.BULGULAR VE TARTIŞMA
Ekoloji
Türk fındığının Türkiye’deki doğal yayılışının büyük bölümü Batı Karadeniz Bölgesinde bulunmaktadır (Şekil
1). Popülasyon yükseltileri 700 m ile 1,600 m arasında değişmektedir. Oğuzlar popülasyonu dışındaki tüm
popülasyonlarda yükselti bandı 200 metrenin altındadır. Popülasyon büyüklükleri 10 ile 1,166 ha arasında
değişmektedir. Yıllık ortalama sıcaklık 8.83 °C (aralık: 6.9 − 11 °C) ve yıllık ortalama yağış 654.28 mm (aralık:
477 − 952 mm) (Tablo 2).
Tablo 2. Türk fındığı doğal popülasyon konumlarında başlıca iklim özellikleri.
No

Popülasyon

Alan (ha)

Yıllık ortalama
sıcaklık (°C)

Yıllık ortalama
yağış (mm)

EKİ’ye göre
iklim tipi1

TİS’e gore
iklim tipi2

Bakı

Yarı nemli
Yarı kurak

G

1

Seben

112

9.3

596

Yarı nemli
Nemli

2

Merkeşler

268

10.7

588

Yarı nemli

3

Muratlar

65

11.0

568

Yarı nemli

4

Pelitcik

151

9.1

634

Nemli

5

G.Felakettin

106

9.7

609

6

Kale

43

7.8

762

Yarı nemli
Nemli

Çok nemli

8

Pınarbaşı

52

8.2

736

Çok nemli

Yarı nemli

585

Nemli

Yarı nemli

Çok nemli

Nemli

G

Yarı nemli

G

Nemli

Yarı nemli

K

Nemli

Yarı nemli
Yarı kurak

7
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18

Oğuzlar

1,166

Çatacık

60

Dereçine

112

Yenice

350

Budağan

950

Yığılca

10

Ağlı

100

Tosya

27

Türkeli

30

Nallıhan

21

Sivaslı
Ortalama

9.9
9.8
7.4
7.7
6.9
8.7
8.2
9.7
8.1
7.6

477
491

Yarı nemli
Yarı nemli

Yarı nemli
Yarı kurak
Yarı nemli
Yarı kurak
Yarı nemli
Yarı kurak

Yarı kurak

G

Yarı kurak

K

Yarı nemli

717

Nemli

Yarı nemli

496

Yarı nemli

Yarı kurak

632

Nemli

678

84

9.1

652

205.94

8.83

654.28

Nemli

G
G

Çok nemli

685

K

Yarı nemli
Yarı kurak

919
952

G

Nemli

Yarı nemli

K

G
K
K
K
K
K
K

Erinç Kuraklık İndeksi.
Thornthwaite İklim Sınıflandırması.

1
2
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Türk fındığına karşı ilginin artmasının nedenlerinden biri de türün zor ekolojik koşullarda varlığını
sürdürebilmesi, dolayısıyla ekosistem restorasyonunda kullanılabilecek türlerden biri olarak değerlendirilmesidir.
Çalışmada incelenen popülasyonlar çok değişken ekolojik özellikler gösterseler de, bunların hiçbiri kurak
değildir. Seben, Oğuzlar, Çatacık, Budağan ve Tosya popülasyonları daha iç kesimlerde yer almakta ve daha
karasal özellikler göstermektedir. Bir alanın kurak ya da yarı kurak sayılabilmesi için yıllık ortalama yağış
miktarının sırasıyla 300 mm ve 600 mm den az olması gerekir (Boydak, Çalışkan, 2015). Bu çalışmada
gözlenen en düşük yağış miktarına sahip Oğuzlar popülasyonundaki yıllık ortalama yağış miktarı 477 mm olup
kuraklık sınırının oldukça üzerindedir. Bu nedenle türün kurak alan ağaçlandırmalarında değerlendirilmesi
olası görünmemektedir. Tohum kaynağı doğru seçilmek şartıyla yarı kurak alanların ağaçlandırılmasında
değerlendirilebilir. Bunun için de popülasyon içi ve popülasyonlar arası genetik çeşitliliği değerlendirmek için
ortak bahçe deneyleri kurulmalıdır.
Genetik
Popülasyonlar üzerinde gerçekleştirilen popülasyon genetiği çalışmaları sonucunda ortalama alel sayısının 6.09
olduğu gözlenmiştir. Bu değer sadece korunan alanlar dikkate alındığında korunan alanlarda 6.19’dur. Ortalama
gözlenen heterozigotluk (0.63) beklenen heterozigotluktan (0.66) daha düşük bulunmuştur. Heterozigotluk
değerleri korunan alanlarda sırasıyla 0.61 ve 0.64 olarak gözlenmiştir. Popülasyonlar arasındaki farklılaşma
düzeyini ifade eden F istatistiği (FST) 0.05 olarak hesaplanmıştır.
Gözlenen genetik çeşitlilik (heterozigotluk) değerlerine göre Türkiye’deki doğal Türk fındığı popülasyonları
orta-yüksek bir genetik çeşitliliğe sahiptir. Elde edilen genetik çeşitlilik değerleri Corylus avellana üzerinde
yapılan çalışmalarda elde edilen sonuçlara benzerlik göstermektedir (Gürcan ve ark., 2010). Mevcut korunan
alanlar toplam genetik çeşitliliğe benzer genetik çeşitliliğe sahiptirler.
Çalışmaya konu popülasyonlar arasındaki mesafeler oldukça büyük olmasına karşın popülasyonlar arası
farklılaşma oldukça zayıftır. Bunun nedeni örneklenen bireylerin daha önceden birbirine yakın olan
popülasyonların tozlaşması sonucu oluşmasından kaynaklanabilir. Bu nedenle bu popülasyonlardaki gençliklerin
genetik çeşitliliğini incelemek önem arz etmektedir.
Genetik benzerliği ölçmenin yollarından biri de genetik mesafenin ölçülmesidir. Genetik mesafe popülasyon
çiftleri arasındaki gen farklılıklarının büyüklüğüdür. On iki SSR lokusuna göre matriks oluşturulmuş ve bu
matriks ile Neighbor joining yöntemi (Nei, 1972; Saitou, Nei, 1987) ile popülasyonlar arasındaki mesafe
hesaplanmıştır. Buna göre çalışmada incelenen popülasyonlar başlıca dört grup oluşturmaktadırlar (Şekil 2).
Burada ilginç olan nokta Bolu yöresinin her dört gruptan en az bir popülasyon içermesidir. Gen kaynaklarının
korunmasında bir nüve popülasyonun varlığı önemlidir. Türk fındığı gibi dağınık ve parçalı bir yayılış gösteren
türlerde bir nüve popülasyondan söz etmek olası değildir. Her dört grubu da içermesi bakımından Bolu yöresi
popülasyonları gen koruma bakımından bir ‘nüve’ işlevi görebilir. Dolayısıyla bu yöredeki popülasyonların
tamamının koruma altına alınmasında yarar vardır. Buna ek olarak türün yayılışının uç noktalarında bulunan
Oğuzlar, Dereçine ve Sivaslı popülasyonlarına ek olarak ilginç coğrafi özelliklere sahip Budağan popülasyonu
da koruma altına alınmalıdır.
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Şekil 2. Türk fındığı (Corylus colurna) popülasyonlarının genetik olarak yakınlık dereceleri.
Sarı (Oğuzlar, Dereçine, Yalımkaya, Kurtgirmez ve Kale), mavi (Nallıhan ve Budağan), yeşil (Türkeli, Tosya,
Yenice, Ağlı ve Seben) ve gri (Merkeşler, G.Felakettin, Muratlar ve Pelitcik) renk ile işaretlenmiş popülasyonlar
birer grup oluşturmaktadır.

4. SONUÇ
Bu çalışma ile ülkemizdeki doğal Türk fındığı popülasyonlarının güncel durumu ortaya konulmuştur. Daha
önce kayıtlarda görünen bazı yerlerde Türk fındığı bireylerine rastlanamamıştır. Bu durum türün biyolojik
özelliklerinden ve maruz kaldığı antropojen baskıdan kaynaklanmaktadır.
Bulundukları yerler itibariyle oldukça değişken ekolojik özellikler göstermesine karşın,Türk fındığı kurak alanların
ağaçlandırılmasında kullanılabilecek bir tür olarak görünmemektedir. Yarı kurak alanlarda değerlendirilebilmesi
için ise türün sahip olduğu genetik çeşitlilik ortak bahçe deneyleriyle ortaya konulmalıdır. Türk fındığı doğal
popülasyonlarındaki genetik çeşitlilik yüksek olmasına karşın mevcut gen koruma programının güncellenmesi
gerekmektedir.
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ÖZET
Orman Genel Müdürlüğü’nün 2005 yıllarında başlattığı keçinin ormandan kaldırılması yaklaşımı kısa zamanda
değiştirilmek zorunda kalınmıştır. Çünkü Ege ve özellikle Akdeniz yöresindeki orman köylülerinin büyük tepkileriyle
karşılaşılmıştır. Sonuçta 2011 yılında çıkarılan 6111 sayılı yasayla ormanlarda otlatmaya ülke ve yöre koşullarına koşut bir
yapı hâkim olmuştur. 6831 sayılı orman yasasının ilgili maddesi 13 Şubat 2011 tarihinde yayınlanan 6111 sayılı yasanın
182 maddesi bir yönetmelik yoluyla gerekli düzenlemeleri zorunlu kılmıştır. Bu düzenleme gereği de 11 Temmuz 2012
tarih ve 28350 sayılı Resmi Gazetede “Ormanlarda ve Orman İçinde Bulunan Otlak, Yaylak ve Kışlaklarda Hayvan
Otlatılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” Yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Çalışmanın amacı; Orman
Genel Müdürlüğünce yayınlanan “otlatma” yönetmeliği uyarınca orman köylüsü halkın orman alanlarındaki yaylak, kışlak
ve otlakları kullanımından doğan sorunlar (göçerlerin temel sorunları) belirlenerek çözüm önerileri üretmektir. Bu çalışma
Konya, Karaman ve Mersin illerinde yaşayan göçerlerin geçiş güzergâhlarında ve geçici konaklama alanlarında yöre halkı ve
Orman Genel Müdürlüğü’ne bağlı Mersin ve Konya Orman Bölge Müdürlüklerine bağlı orman işletmeleri ile yaşadıkları
sorunları ve çözüm önerilerini kapsamaktadır.Çalışmada veriler; Konya Orman Bölge Müdürlüğü ve Mersin Orman
Bölge Müdürlüğü’ne bağlı orman işletmelerinin alanlarında otlatma amaçlı konargöçerlik yapan Sarıkeçili Yörükleri,
Gülnar Ermenek üzeri Taşkent ve Hadim’e giden göçerlerle ve diğer Yörükler ile odak grup toplantıları yapılarak elde
edilmiştir. Yörede otlatmacılık yapan orman köylüsü göçerler ile ilgili hayvancılık verileri, Konya Karaman ve Mersin
Tarım İl Müdürlüklerinin, konargöçerlik yapan köylülerin otlatmaya yönelik alan kullanımlarına yönelik diğer kayıtsal
veriler ise, ilgili orman işletme şeflikleri otlatma planları kayıtlarından veri tarama yöntemiyle elde edilmiştir.Sonuç olarak;
her geçen yıl sayıları azalan göçerlerin varlıklarının devam ettirilmesi sadece bir ekonomik zorunluluk değil, kültürel
devamlılığın sağlanması için de zorunlu bir durumdur. Kırsal arazileri verimli şekilde kullanan bu insanlar, ülkenin hem
kullanım dışı alanlarını kullanıma kazandırmakta hem de binlerce yıldır süregelen bir yaşam biçimini kültürünü devam
ettirmektedirler. Göçerlerin göç yolları belli güzergâhlardan geçer. Bu güzergâhlarda Yörüklerin yürümesi sağlanmalı,
bu yürüyüş teşvik edilmelidir. Çünkü bu insanlar uzun yıllardan beri devam ettikleri mevcut ekonomik faaliyet ile hem
ülkenin az kullanılan alanlarını değerlendirmekte hem de belli bir istihdam sağlamaktadırlar. Bu nedenle Yörüklerin göç
yolları korunmalı, sadece 45-60 gün 400-450 km süren yürüyüşleri sırasında hayvanları için kullandıkları otlak alanları
da iyi şekilde belirlenmeli, i)Yazlak yurtları göçerlerin mülkiyetine değil ama hizmetine sunulmalı, ii)Göç güzergâhları
güvence altına alınmalı, iii)Kışlaklar için yer gösterilmelidir.

Anahtar sözcükler: Orman Köylüsü, göçerlik, otlatmanın planlanması
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1. GİRİŞ
Akdeniz tipi ekosistemler yangına hassas ve aynı zamanda uyumlu ekosistemlerdir (Kavgacı ve Tavşanoğlu,
2010, Pausas ve Vallejo, 2009). Bu ekosistemleri meydana getiren bitkilerin kolay yanabilme özelliği onların
yangınlara karşı hassasiyetini gösterirken, doğal koşullar altında yangın geçirmiş sahaların hızlı bir şekilde
yangın öncesi vejetasyon yapısına ulaşabilmesi uyum yeteneklerine işaret etmektedir (Kavgacı ve ark. 2010;
Kazanis ve Arianoutsou, 1996). Bununla birlikte örneğin, kızılçamın yangınla olan ilişkisi, sedirin yangınla
olan ilişkisinden çok farklıdır. Kızılçam birçok özelliğiyle yangına karşı hem hassas hem de uyum özellikleri
gösterirken (Boydak ve ark. 2006; Neyişçi, 1993), sedirin tutuşma özelliği ve yangın sonrası gençleşme
niteliklerinin çok farklı olduğu gözlenebilmektedir.
İnsanın Akdeniz Havzası’na yerleşiminden beri, vejetasyon üzerinde önemli bir etkiye sahip olan otlatma (Atalay
1992), yaz kuraklığı ve yangınla birlikte Akdeniz vejetasyonunu şekillendiren önemli bir etmendir (Trabaud
1994). Otlatma, Akdeniz vejetasyonunu bugün de etkilemeyi sürdürmektedir. Otlatma, maki ekosisteminde
uzun vadede bitkilerin alansal dağılımını etkilememekte, yalnızca ana bitkinin civarında yer alan sürgünlerin
alansal dağılımı üzerinde bir etkiye sahip olmaktadır (Papatheodorou ve ark. 1993). Dolayısıyla, bitki gelişme
formlarına dayalı izleme çalışmaları, uzun yıllar boyunca devam ettirilerek, alandaki keçi otlamasının düzeyinin
saptanmasına çalışılabilir. Bu sayede, bu tarz çalışmalar, sürdürülebilir otlatma stratejinin uygulanacağı maki
vejetasyonuna sahip alanlarda izleme çalışmaları için model oluşturabilir (Coşgun, 2014).
Otlamaya dayanan bitki-hayvan ilişkilerinin ilk göze çarpan sonucu bitkilerdeki morfolojik değişikliklerdir
(Valderrábano ve Torrano 2000). Tavşanoğlu ve Coşgun, 2009’a göre Köprülü Kanyon Milli Parkı içerisindeki
saf Cupressus sempervirens ormanında yer alan yedi maki türünün büyüme formu üzerinde keçi otlamasının
etkisi araştırılmıştır. İncelenen türlerden yalnızca Juniperus oxycedrus’da, ağıl uzaklığı ile otlatma indeksi değerleri
arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Bu ilişkinin, ağıllara yaklaşıldıkça J. oxycedrus’un daha
da bodurlaşması nedeniyle olduğu ve bu durumun da bitki bolluğunun azaldığı ağıl civarlarında, Juniperus
bireylerinin keçiler tarafından tercih edilirliğinin artması nedeniyle ortaya çıkabileceği ileri sürülmüştür.
Son yıllarda yapılan birçok çalışma geleneksel keçi ve koyun otlatmasının Akdeniz ekosistemlerindeki
biyoçeşitliliğin devamlılığı açısından önemli olabileceğini göstermiştir (Verdú ve ark. 2000). Ayrıca,
otlatmayı engellemenin bitki biyolojik çeşitliliğini artırmak yerine, alanda yerel olarak bulunmayan ve daha
çok zararlı ot olarak değerlendirilebilecek kolonici türlerin yerleşmesine neden olabileceği belirtilmektedir
(Lunt ve Morgan 1999). Otlatmanın planlamasına yönelik çeşitli yurt içi ve yurt dışında yapılmış çalışmalar
bulunmaktadır. Bu çalışmalarda yöredeki hayvan yetiştiriciliği sisteminin belirlenmesi, yani aktüel durumun
saptanması ilk aşamadır. Bu kapsamda, hayvan yetiştiricilerin alandan yararlanma biçimleri, yararlanılan
alanlardaki bitki kompozisyonları, hayvan tür ve miktarı vb. gibi belirlemelerin yapılması planlamaya önemli
veriler sunacaktır(Çelikkol ve Tan, 2002, Çelikkol, 1999, Ensminger et al, 1990, Foster, 1998). Diğer yandan,
Tolunay ve ark., 2009’a göre; yılda hektarda 4 adet keçinin kermes meşesi (Quercus coccifera L.) makiliklerinde
otlayabileceği saptanmıştır.
Ege ve Akdeniz havzası kırsal kesiminde keçi yetiştiriciliği önemli bir yer tutmaktadır. Orman ve keçi
konusunda yapılan birçok çalışma; keçinin ormanlar üzerindeki zararlarına yönelik olduğu gibi aynı zamanda
keçi ile ormanın birlikte barış içerisinde olabileceğine yönelik yaklaşımları da içermektedir. Ormancılık
politikası açısından bakıldığında orman-halk ilişkileri açısından da konu önemli bir yere sahiptir. Orman
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Genel Müdürlüğü’nün 2005 yıllarında başlattığı keçinin ormandan kaldırılması yaklaşımı kısa zamanda
değiştirilmek zorunda kalınmıştır. Çünkü Ege ve özellikle Akdeniz yöresindeki orman köylülerinin büyük
tepkileriyle karşılaşılmıştır. Keçinin ormanlar üzerindeki olumsuz etkileri 6831 sayılı orman yasasının 19.
maddesinde kendisini göstermektedir. İlgili madde “Ormanlara her türlü hayvan sokulması yasaktır.”
şeklindedir. Ancak, orman alanlarıyla iç içe yaşayan orman köylüleri için empati yaparak yapılan bir yaklaşımla
aynı yasanın 20., 21., ve 22. maddeleriyle ormanlardan otlatma yoluyla yararlanmanın belirli bir düzen
içerisinde gerçekleştirilmesi eğilimi olduğu da görülmektedir. Orman keçi ilişkisi günümüzde oldukça boyut
kazanmıştır. 2004-2010 yılları arasında Orman Genel Müdürlüğü’nün hazırladığı çeşitli “Eylem Plan”larında
orman üzerindeki baskılar ve orman alanlarının iyileştirilmesine yönelik yaklaşımlara yer verdiği görülmektedir
(Coşgun ve Yolcu, 2008). Tüm bu yaklaşımlara karşı orman köylüsü keçi yetiştiricilerinin mücadelesi 13 Şubat
2011 tarihinde yayınlanan 6111 sayılı yasanın 182. Maddesin de konunun “…Ancak, kamu yararı gereklerine
uygun olarak, orman idaresince belirlenen orman alanlarında; orman idaresince tespit edilen usul ve
esaslar çerçevesinde hayvan otlatılmasına izin verilebilir. Hayvan otlatılmasına izin verilecek sahaların
ve hayvan türlerinin belirlenmesi ile otlatma zamanı ve süresinin tayinine ve ilgililere duyurulmasına
ilişkin hususlar yönetmelikle düzenlenir. Yangın görmüş ormanlarla, gençleştirmeye ayrılmış veya
ağaçlandırılmış sahalarda hiç bir surette hayvan otlatılamaz.” şeklinde düzenlenmesiyle son bulmuştur. Bu
düzenleme gereği de 11 Temmuz 2012 tarih ve 28350 sayılı Resmî Gazetede Yayınlanarak yürürlüğe giren
“Ormanlarda ve Orman İçinde Bulunan Otlak, Yaylak ve Kışlaklarda Hayvan Otlatılmasına İlişkin Usul
ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” yürürlüğe girmiştir (Coşgun, 2013). Yönetmelik uyarınca ülke genelinde
hızlı bir “otlatma planı” yapımı çalışması gerçekleştirilmiştir. Ancak çıkarılan yönetmeliğin yaşam pratikleriyle
uyumluluğu gereğince tartışılmamıştır. Çeşitli bölgelerde örnek uygulamalar yapılarak yönetmelik yaşama
geçirildiğinde ne gibi sorunlarla karşılaşılacağı göz ardı edilmiştir. Yönetmeliği dikkate alarak gerçekleştirilen
bir örnek çalışmada yaşanabilecek sorunlar ana hatlarıyla rapor halinde sunulmuştur (Coşgun ve ark. 2013).
Fakat bu rapor da yukarıda belirtilen yaklaşımın bir uzantısı şeklinde ne yazık ki dikkate alınmamıştır.
Çalışmanın amacı; Orman Genel Müdürlüğünce yayınlanan “otlatma” yönetmeliği uyarınca orman köylüsü
halkın orman alanlarındaki yaylak, kışlak ve otlakları kullanımından doğan sorunlar (göçerlerin temel sorunları)
belirlenerek çözüm önerileri üretmektir.
Çalışmanın kapsamı: Orman Genel Müdürlüğü Mersin ve Konya Orman Bölge Müdürlüklerine bağlı orman
işletmeleri ile Konya, Karaman ve Mersin illerinde yaşayan göçebe otlatmacılık yapan Sarıkeçili Yörükleri ile
diğer konar-göçer yöre halkını içermektedir.

2. MATERYAL ve YÖNTEM
Çalışmada; konu ile ilgili gerçekleştirilmiş yazılı kaynaklar taranmıştır. Konya ve Mersin Orman Bölge
Müdürlüğü alanlarında konar-göçerlerin yer aldığı yörelerdeki Tarım İl ve İlçe Müdürlüklerinden büyük ve
küçük baş hayvan varlıklarına yönelik veriler derlenmiştir. Özgün alan verileri ise; Konya ve Mersin Orman
Bölge Müdürlükleri alanlarında göçerlik yoluyla otlatmacılık yapan Sarıkeçili Yörükleri ile diğer konargöçer otlatmacılar ve bu otlatmacıların göçerlik süresince kullandıkları orman alanlarındaki orman işletme
Müdürlüklerinin Orman İşletme şefliklerindeki orman işletme şefleriyle ve konu ile ilgili sivil toplum örgüt
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temsilcileriyle yarı yapılandırılmış görüşme formları ve odak grup toplantıları yoluyla elde edilmiştir. Yapılan
odak grup toplantılarında; 11 Temmuz 2012 tarih ve 28350 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanarak yürürlüğe
giren “Ormanlarda ve Orman İçinde Bulunan Otlak, Yaylak ve Kışlaklarda Hayvan Otlatılmasına İlişkin
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca gerçekleştirilmiş “otlatma planları” doğrultusunda, göçerlerin
yararlandığı alanlara (geçtiği alanlar ile konakladığı veya konaklayacağı alanlar) ilişkin izin belgeleri kontrolü
gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, bu toplantılarda; konar-göçerlerin yazlak yurtlarının bağlı olduğu işletme şeflikleri
otlatma planlarında yer verilen otlatmaya açık alanlar ve bu alanlarda otlayabilecek keçi, koyun ve sığır sayıları
belirlenmiştir. Gerçekleştirilen toplantılarda; konar-göçerlerin, yazlak, kışlak ve göç yollarında yaşadıkları
sorunlar saptanmıştır. Konar-göçerlerin otlatmacılık amacıyla kullandıkları alanlar ve geçiş güzergahları
haritalara işlenmiştir.

3. BULGULAR VE TARTIŞMA
Konya ve Mersin Orman Bölge Müdürlükleri kapsamında konar-göçer olarak otlatmacılık yapan yöre
köylülerinin büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayıları ile otlatmaya açık alanlar ilgili yönetmelik gereği oluşturulan
otlama planlarından belirlenmiştir (Anonim, 2016/a, 2016/b).

3.1. Bölgedeki Yörüklerin Dağılımı
Sarıkeçili Yörükleri: Konar-göçer Sarıkeçili Yörükleri, yılın bütün dönemlerinde (Yaz-Kış) çadırda

yaşamaktadırlar. Sarıkeçililer ile ilgili yapılan çalışma sonucu 136 çadır oldukları ve çadırlarda toplam 650-700
kişi yaşadıkları tespit edilmiştir. Bu çadırların çoğunda evli olduğu halde ayrı bir çadır kurmamış bireyler ile
askerliğini yapmış evlenecek ve yeni bir çadır kuracak bireylerde hesaba katıldığında, Sarıkeçili Yörüklerinin
yaklaşık 150 çadırlık bir göçer nüfusa sahip oldukları tahmin edilmektedir.
Sarıkeçili Yörükleri Kışlak Yurtları: Mersin ili Erdemli ilçesi: 13 çadır bulunmaktadır. Bu grup 13 çadırda 70
kişi ve 4.100 keçi ile yaşamlarının sürdürmektedirler. Silifke ilçesi: 34 çadır, 175 kişi ve bu çadırlara ait 16.145
keçileri bulunmaktadır. Gülnar İlçesi: 23 çadır, 137 kişi ve çadırlara ait 10.905 adet keçiye sahiptirler. Aydıncık
ilçesi: 45 çadır, 190 kişi ve çadırlara ait 19.255 adet keçileri vardır. Bozyazı ilçesi: 7 çadır, 27 kişi ve çadırlara
ait 2.765 hayvana sahiptirler (100-150 si koyun). Mut İlçesi: 11 çadır, çadırlarda 51 kişi ve bu çadırlara ait
4.920 adet keçi vardır. Ermenek ilçesi: 3 çadır, 16 kişi ve çadırlara ait 1.300 keçi vardır. Sarıkeçili Yörükleri
Yazlak Yurtları: Yaklaşık 13 çadır ve 4.050 keçi ile yazlak yurdu olarak Karaman ili Merkez ve Kâzımkarabekir
ilçelerindeki yayla ve ormanlık alanlarını kullanmaktadırlar. Diğer yandan; 2 çadır ve 600 keçiden oluşan başka
bir grup Mersin ili sınırlarında yazlamaktadır.
Diğer göçerler: Konya ili Güneysınır ve Çumra ilçeleri 5 çadır 2.485 keçi, Akören ve Meram ilçeleri 3 çadır 1.670
keçi, Bozkır, Ahırlı ve Yalıhüyük ilçeleri yaklaşık 32 çadır 14.450 keçi, Hadim ve Taşkent ilçeleri yaklaşık 29 çadır
11.315 keçi, Seydişehir 35 çadır 16.430 keçi, Beyşehir 1 çadır 540 keçi, Kadınhanı ilçesi 16 çadır 7.850 keçi olmak
üzere toplam 121 çadır 54.540 keçi varlığı ile bu alanları yazlak yurdu olarak kullanmaktadırlar.
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3.2.Yazlak-Kışlak ve Göç Güzergâhlarında Karşılaşılan Sorunlar ve Talepler
3.2.1 OGM İle İlgili Sorunlar ve Talepler
Yapılan çalışmada ilgi gruplarının sorunları ve beklentileri belirlenmiştir. Bunlar aşağıda sunulmaktadır:
1. Yazlak yeri ve kışlak yerleri garanti değil para vermeden oturulamamaktadır, yazlak ve kışlak yurtlarının
muhtarlar ya da yerel çobanların isteğine bağlı olması,
2. Hazine arazisi vatandaşa kiralanmaktadır. Parayı çok verenin gelip oturmaktadır, bir sistem
bulunmamaktadır,
3. Yol güzergahlarının tarım alanları, ağaçlandırma, rehabilitasyon, mera ıslahı ve gençleştirme çalışmaları
nedeni ile daralması sonucu karayollarını takiben göç edilmektedir. Araç sürücüleri göçerleri ve
hayvanlarını dikkate almamakta, kazalarda can ve mal kayıpları yaşanmaktadır,
4. YARDOP çalışması yapılan orman alanlarında yangına dayanıklı türlerle yapılan dikimler nedeni ile tüm
alanın otlatmaya kapatılması nedeni ile göç esnasında kilometrelerce fazla yol yapılmaktadır,
5. Yazlak ve kışlak alanlarında su olmadığı gibi var olan su kaynaklarından hayvanları sulamak için
yararlanılamamaktadır, özellikle Kadınhanı ormanlık alanları ve yaylalarında su bulunmaması büyük
sorun oluşturmaktadır,
6. Göç sırasında geçici konaklama yerlerine araçla ulaşmak için traktör yolu yapılması, mevcut orman
yollarından bakımlarının yapılmaması nedeni ile faydalanılamamaktadır,
7. Göç yolları üzerindeki su kaynaklarının tarımsal sulama yada maden ocakları tarafından kullanmak
üzere götürülmesi sonucu, doğal hayatta yaşayan hayvanlarda susuz kalmaktadır. Yıllarca yararlanılan su
kaynaklarından göç sırasında yararlanmanın sağlanması gerekmektedir,
8. Yaban Hayatındaki doğal yaşamdaki canlılarında faydalanmasına imkân sağlanmalıdır,
9. Gülnar Şeyhömer, Mut Çamlıca, Karaman merkez Burhan, Cerit ve Kâzımkarabekir Başkışla ve Kızılyaka
köylerinden geçişlerde muhtarlık ve yerli çobanların köy sınırlarından geçişte sorun çıkartmaktadır,
10. Orman İşletme Şefliklerinin izin verdiği Orman alanlarında oturarak hayvanlar otlatılmaktadır.
Buna rağmen, Muhtarlar ve Çiftçi Mallarını Koruma Birliklerinin orman alanı için otlatma kirası
istemektedirler,
11. Karaman ili Kızılyaka köyünde yapılan ağaçlandırma çalışmasında fidan dikilmeyen ve üzerinde sadece
otsu bitkilerin olduğu alanlarda koruma amacıyla dikenli tel içine alınmış olması nedeni ile hayvanlar
dikine dağa tırmanmak zorunda kalmaktadır,
12. 15-20 yıl önce ağaçlandırılmış veya canlandırma kesimi yapılmış alanların otlatmaya açılması
gerekmektedir,
13. Göç yolları üzerinde bulunan su kaynaklarında hayvanların sulanmasına izin verilmesi ya da tankerle su
alabilecek şekilde çeşme yapılması gerekmektedir,
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14. Yeterli su kaynağı bulunmayan yazlak yurtlarında kar ve yağmur sularını biriktiren göletler veya sarnıçlar
yapılması zorunludur,
15. Köylüler hayvan sayıları az olmasına rağmen işletme şefliklerinden otlatma izni almaları nedeni ile
Sarıkeçili Yörüklerinin kendi alanlarında konaklamasına izin verilmemektedirler,
16. İşletme şeflerince otlatma planına göre Sarıkeçili Yörüklerine verilen otlatma izinleri nedeni ile işletme
şeflerine baskı yapılması sonucu sürekli konaklama yerlerinin değiştirilmektedir bunun sonucu da süt ve
süt ürünleri üretimi yapılamamaktadır, ekonomik kayıplar yaşanmaktadır,
17. Köylüler tarafından, göçerlerin konaklamasına izin verilmemesi için, köylülerin hayvan otlatmadıkları
alanlara işletme şefliklerinden otlatma izni almaktadırlar,
18. Yönetmelik gereği her İşletme şefliği sınırına varıldığında geçiş izni alınması, hayvanları dağda bırakarak
işletme şefliği merkezine gidilmesi, işletme şefi araziye gitti ise bir gün daha beklemek zorunda kalınması
vb gibi nedenler ile geriden gelen diğer göçerler ve köylüler tarafından “hayvanlarınızı kaldırın” diye
baskılara maruz kalınması;
19. Ormanlık alan içerisinden geçen karayolunda yol güzergahı ağaçlandırması yapılmaması,
20. Orman yangınlarına müdahale edebilmek için hayvanlarını sulamada kullandıkları su tanklarına Orman
Genel Müdürlüğünün dağıttığı su tanklarındaki su pompasının takılması, ya da yazlak yurtlarının
bulunduğu bölgelere bu tanklardan verilmesi,
21. Yaşam ortamlarımızın iyileştirilmesi, daha hijyenik ortamlarda barınabilmek için ORKÖY desteği ile
Güneş enerjili ve su depolu karavan sağlanması,
22. Otlatma planı gereği hem yaylada hem kışlada konup barınılacak yöreler önceden belirlenmelidir.
Yaylaya giderken yayladaki yurt ve konulacak yerler konusunda endişeler ortadan kaldırılmalıdır.
23. Konar-göçerler her yıl aynı yere kondurulmasın (kadim geleneğimizde bir yurda üst üste iki yıl konulmaz),
bu durumda hayvanlarımız eskileme dediğimiz akciğer yetmezliği hastalığına yakalanabilmektedirler;
ayrıca o arazinin ormanı, çalısı, aşırı otlatmadan ötürü zarara uğramaktadır.

3.2.2.Diğer Kurumlarla İlgili Sorunlar
1. Yörüklerin nüfus kayıt sorunu bulunmaktadır. Kayıtlı oldukları yerde fiilen bulunmadıkları için resmi
birtakım işlemlerde sorun yaşanmaktadır,
2. Biz Sarıkeçili Yörüklerinin; para, gıda, yiyecek yardımı, ev vb. gibi yardım talebi bulunmamaktadır.
Sarıkeçili Yörüklerine kışın ve yazın yaşanabilecek yerler gösterilmelidir. Bu uygulamanın bedeli neyse
Sarıkeçili Yörükleri devlete ödemeye hazırdır. Ancak; Sarıkeçili Yörükleri kültürlerinden mahrum
edilmemelidir,
3. Yörüklerin hareket mevsimleri ve alanları yetkililerce de bilinmektedir. “Nakil belgesi” uygulaması
yetiştiricilerden kaldırılmalıdır. Zorunluluk olarak görülüyorsa; ilkbaharda ve sonbaharda olmak üzere
iki kez nakil belgesi verilmelidir. Yörüklerin yaylada veya sahilde hayvanları bulaşıcı hastalıklara karşı
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zaten denetim altındadır. Göç yolu üzerindeki yerlerde herhangi bir bulaşıcı salgın olmadıkça mevsim
dışı aşı uygulaması zorunlu olmaktan çıkartılmalıdır. Zamansız ve gereksiz aşılarla yavru atma, et ve süt
kalitesinin bozulmasına meydan verilmemelidir.
4. Göç güzergahları üzerindeki bahçelerin, ekili tarlaların hiçbiri tel ile çevrili olmadığından develer ve
keçiler bahçelere istenme de zarar verebilmektedir. Bu nedenle köylülerle göçerler arasında sorunlar
yaşanmaktadır.
5. Sarıkeçili Yörüklerinin eğitim ve sağlık sorunları bulunmaktadır.

3.2.3. Orman İşletme Müdürlüklerinin Sorunları ve Talepleri
Çalışmada, Orman İşletme Müdürlüklerindeki Orman İşletme Şeflikleri ile yapılan toplantılarda; Sarıkeçili
Yörükleri ile diğer konar-göçerler nedeniyle yaşanan sorunlar aşağıdaki gibi tespit edilmiştir.
1. Göç güzergahlarından geçiş izinleri konakladıkları kışlak veya yazlak işletme şefliğinden alınarak
güzergahın takip edileceği Orman Bölge Müdürlüğü, Orman İşletme Müdürlüğü ve ilgili İşletme
şefliğine önceden bilgi verilmesinin sağlanması gerekmektedir,
2. Konar-göçerlerle ilgili iş ve işlemler için, iyi işleyen bir bilgi ağının kurulmasının sağlanması gerekmektedir;
böylece göçerlerin hayvanlarını bırakarak işletme şefliği merkezine gitmesi ve ilgili işletme şeflerinin iş ve
zaman kaybı önlenebilecektir,
3. Orman üstü mera alanlarına göçen yöre halkı/köylü çok fazla sayıda göçer olduğu için, göçerlere otlatma
izin belgesi düzenlenmemesini istemektedir,
4. Otlama yönetmeliğinde belirtilen sayıda hayvan sayısı dikkate alınarak izinlerin düzenlenmesi durumunda,
aynı köyde ikamet eden bazı kişilere otlatma izni verilemeyecektir,
5. Otlatma izni alan göçerlerin hayvanlarını sulamak isteyen diğer göçerlere izin vermedikleri için sosyal
sorunların ortaya çıkmaktadır,
6. Iş yoğunluğu fazla olan işletme şefi binlerce otlatma izin raporlarıyla da uğraşmak zorunda kalmaktadır.
Bu nedenle bu konu Orman Bölge Müdürlüğündeki ilgili birimin sorumluluğunda yürütülmelidir.

3.2.4. Yöre Halkın Sorunları ve Talepleri
Yöre halkıyla gerçekleştirilen toplantılarda köylülerin de konar-göçelere yönelik sorunları olduğu belirlenmiştir.
Bunlar;
1. Göçerler hayvanlarını besleyecek verimli otlaklarda geçici konaklama süresini uzatarak yerel halkın
hayvanlarının otlayacağı alanları tahrip etmektedirler,
2. Kona-göçerler; yöre halkı köylünün ekili alanlar ile bağ ve bahçelerine zarar vermektedirler. Köy sınırları
içerisinde öncelikli otlatma hakkı köylünündür. Köylünün yaylalarına konar-göçerlerin gelmesi ayrıca,
köy sınırlarında da geçmeleri istenmemektedir.
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4. SONUÇ
Her geçen yıl sayıları azalan göçebelerin varlıklarının devam ettirilmesi sadece bir Ekonomik zorunluluk değil,
kültürel devamlılığın sağlanması için de gerekliliktir. Kırsal arazileri verimli şekilde kullanan bu insanlar, ülkenin
hem kullanım dışı alanlarını kullanıma kazandırmakta hem de binlerce yıldır süregelen bir yaşam biçimini
devam ettiren bir kültürün sürdürülmesini sağlamaktadırlar. Göçebelerin göç yolları belli güzergâhlardan
geçmektedir. Bu güzergâhlarda Yörüklerin yürümesi sağlanmalı, gerekirse bu yürüyüş teşvik edilmelidir.
Yörüklerin göç yolları korunmalı, sadece 45-60 gün 400-450 km süren yürüyüşleri sırasında hayvanları için
kullandıkları otlak alanları; i)iyi bir şekilde belirlenmeli, ii) Yazlak yurtları göçerlerin mülkiyetine değil ama
hizmetine sunulmalı, iii) Göç güzergâhları güvence altına alınmalı, iv) Kışlaklar için yer gösterilmelidir.
Ülkemiz ormanlarında otlatmanın planlanması aslında çok önemli bir konudur. Yapılacak planlamaların yöre
koşullarını iyi yansıtması gerekmektedir. Yıllarca orman için büyük tehlike olan “keçi” artık ormanla birlikte
yaşanabilir bir unsur haline gelmek üzeredir. Planlamalarda dikkat edilmeden oluşturulacak ve yöre koşullarına
uygun olmayan yüksek rakamlar, kısa süre sonra “keçi”nin tekrar “ormanlar için günah keçisi” olmasına neden
olacaktır. Ormanla iç içe yaşayan orman köylüsü vatandaşların ve göçerlerin otlatma planlarıyla ormanlardan
sistemli yararlanabilme olanakları ortadan kalkacaktır. İşte bu nedenle planlamalar oldukça önemlidir.
Planlamalar yapılırken göçerlerin insanca yaşayacakları ortamların oluşturulması unutulmamalıdır. Yazlak ve
kışlak alanlarında doğaya uygun insani ihtiyaçlarını karşılayacakları tuvalet, banyo ve çadır kuracakları alanlar
düzenlenmeli, mevcut yolların sanat yapısı ve üst yapı çalışmaları ile ihtiyaç duyulan yollar planlanarak en kısa
zamanda bitirilmesi sağlanmalıdır. Ayrıca çok az sayıda kalan göçerler, Orman Varlığı içinde koruma altına
alınmalıdır. Orman rejimine tabi alanlar içerisinde ağaç serveti taşıyan ağaçların ve çalıların yanında orman
ağaçları altında yetişen çoğu yıllık otsu bitkiler bulunmaktadır. Yem değeri taşıyan bu servetin ulusal ekonomiye
katkısı ancak otlatma ile mümkündür. Otlatmanın iyi bir planlama ile yapılması orman vejetasyonunun tahrip
olmasının önüne geçecektir.
Mersin ve Konya Orman Bölge Müdürlüklerindeki tespitlerin neticesinde; Otlatma planlarının, yönetmelikte
belirlenen usul ve esaslara göre yapılması, köylerde ilan edilmesi, otlatma planlarına göre otlatma ve geçiş
izinlerinin verilmesi, bu izinlerin kayıt altına alınması, otlatma izni verilen sahaların yıllık kontrolünün
yapılması vb konularda noksanlıklar olduğundan bu gibi konuların tüm Bölge Müdürlüklerini kapsayacak
şekilde kontrollerin yapılması faydalı olacaktır,
1. Yönetmelikte planlama birimi olarak orman işletme şefliği temel alınmıştır. Ancak buna ek olarak
planlamanın mahalle ve köyler temeline indirgenmesi gerekmektedir. Uygulamada, otlatma izinlerinin
köyler bazında verilmesi, bu işleyişi kolaylaştıracaktır. Mutlaka mahalleli ve köylünün sahip olduğu
hayvan varlığı ile mevcut orman alanlarının otlatma kapasitesinin belirlenmesi gerekir. Ayrıca büyükbaş
ve küçükbaş hayvanların hangi alanlarda ve ne kadar süre ile otlatılacağı da bilinmelidir. Ne kadar
hayvanın ne kadar alanda, ne kadar süre otlatma yapılacağının planlanması ile hangi alanlarda köylülerin
hangi alanlarda göçerlerin hayvan otlatacağı tespit edilmiş olacaktır. Köyler bazında otlatma alanlarının
düzenlenmesi ile köylüler ve göçerler disiplin altına alınmış olacaktır. Otlatma izni verilen göçerler
ve köylüler kendilerine tahsis edilen alanlardaki tahribatlardan sorumlu olacağından daha dikkatli ve
korumacı olacaktır. Göçerler yaptı köylüler yaptı kargaşası ortadan kalkacaktır. Göçerler köylülerin
insafına bırakılmayarak kendilerine yazlak ya da kışlak olarak otlatma amaçlı tahsis edilecek bu alanlarda
herhangi bir sorun yaşamadan hayvancılık faaliyetlerini devam ettireceklerdir. Öncelikle köylerde
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hayvancılık yapanların otlatma alanları belirleneceği için köylülerle göçerler arasındaki sosyal problem
çözülmüş olacaktır. Hangi ormanda, hangi yaş sınıfında ne zaman, ne kadar hayvan (Keçi) olacağını
planlamak güç değildir bu konulara yönelik olarak çeşitli çalışmalar bulunmaktadır. Bu planlamalar iyi
yapılır ise göçerler ve köylüler aynı yurda iki yıl üst üste konamayacaklardır. Böylece yörenin ormanı,
aşırı otlatma nedeni ile tahrip olmayacaktır. Göçerlerin ve köylülerin hayvan otlatabileceği yeterli alan
bulunmaktadır. Tabloda belirtilen büyük baş hayvanların %80 i ahır hayvancılığı, koyunların büyük
çoğunluğu da açıklık ve meralarda otlamaları nedeni ile keçilerin otlayacağı alan fazla miktarda mevcut
olup iyi bir otlatma planı ile keçi yetiştiren köylüler ve göçerler üst üste iki yıl aynı yurda konmak zorunda
kalmayacaklardır.
2. Orman yangınlarının en yoğun olduğu yerler, ibreli ağaçların maki formasyonu ile birlikte yer aldığı
0-400 rakımdaki kızılçam ormanlarıdır. Bu alanlar toprak yönünden sığ, taşlık kayalık alanlar olup zayıf
kızılçam fertleri ve maki formasyonları ile kaplıdır. Göçerler için kışlak alanları olarak tahsis edilmesi
yangın riskini de azaltacaktır.
3. Yasal olarak kışlak ve yazlak alanlarının Yörüklerin kullanımına tahsis edilmesi işletme müdürlüklerimiz
üzerindeki baskıyı azaltarak orman halk ilişkilerinin karşılıklı iyileşme süreci için önemli adımlardan
olacaktır.
4. Göç yolları ve geçici konaklama yurtları sayısal ortamda güvence altına alınmalı, Yol güzergâhlarında
herhangi bir çalışma yapılmamalıdır. Çalışma yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda geçiş yolları
bırakılmalıdır. Valiliklerce her yıl yayınlanan Yaylak ve Meraların Kullanımına ilişkin genelgede göçerlerin
kullanacağı güzergâhlar belirtilmektedir. Ancak Karaman valiliği genel emrinde il içinde hayvancılık
faaliyetlerinde bulunan hayvancıların 10 km yürüdükten sonra iki gece konaklayarak geçiş yapacaklarını
belirtilmiştir. İl dışından gelen ve başka illere devam eden hayvancılık faaliyetleri ile uğraşan göçerlerinde
8-10 km yürüdükten sonra 1-3 gece konaklayarak geçiş yapacakları belirtilmelidir.
5. Mersin ili Bozyazı ve Aydıncık ilçelerinden gelen göçerlerin Olukpınar, Görmeli, Ermenek Barajı tüneli,
Ağaççatı, Ermenek, Sultan alanı, Teke çatı, Balkusan, İhsaniye, Yukarı akın, Aşağı akın, Bucakkışla
köprüsünü takiben Bucakkışla yaylası, Çukurbağ, Burhan, Yılangömü, Pınarbaşı, Başkışla, Yollarbaşı,
Kızılyaka ve Muratdede güzergahlarını kullanmaları gerekmektedir maddesi eklenmelidir.
6. ‘’Ormanlarda ve Orman İçinde Bulunan Otlak, Yaylak ve Kışlaklarda Hayvan Otlatılmasına
İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” de göçerlere tahsis edilecek alanlardan otlatma bedeli
alınır şeklinde düzenleme yapılmalıdır. Yazlak kışlak alanlarının belirlenmesi ve göç yollarının güvence
altına alınması ile göçerlerin yukarıda sayılan sorunları çözümlenmiş olacaktır. Geriye kalan taleplerde
kolaylıkla karşılanabilecek niteliktedir.
7. Göç güzergahları üzerindeki su kaynaklarına çeşme yapılması, göçerlerin kadimden beri kullandıkları, el
konulan (maden ya da bahçe sulaması için) su kaynakları doğadaki canlıların ve göçerlerin faydalanmasına
açılmalıdır. Mut ilçesi Kıravga Sulucain, Kükürtlü su deposu tahliyesi, Kırkkavak, Mersinlisu, Gökçesu
ile Kazımkarabekir ilçesi Coka çeşmesi ilgili işletme müdürlüklerince incelenerek su kaynaklarının
göçerlerin faydalanmasına açılması (çeşme yapılarak) sağlanmalıdır.
8. Göçer Yörükler, Yazlak ve Kışlak otlaklarına giderken her işletme şefliğinden otlatma planları dâhilinde
ve gösterilen geçiş güzergâhlarından geçmek şartı ile ayrı ayrı geçiş izin belgesi alması mevzuat gereğidir.
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Geçiş güzergâhlarının belirlenmiş olması ve işletme müdürlükleri ile göçerlerin iş ve zaman kaybının
önlenmesi, sosyal problemlerin önüne geçilmesi için kışlaktan yazlak yurduna göçerken, kışlak yurdunun
bağlı olduğu işletme şefliğinden, yazlak yurdundan kışlak yurduna göçerken yazlak yurdunun bağlı olduğu
işletme şefliğinden hangi güzergahları takip edeceğini bildirerek tek geçiş izni ile çözülmesi mümkündür.
9. Meram, Selçuklu ve Kadınhanı yaylalarını kullanan göçerler otlatma izni alamadıkları için sürekli
yer değiştirmekte, bu nedenle süt ve süt ürünlerini değerlendirememektedirler. Özellikle Kadınhanı
ormanlık alanları ve yaylalarında su sorunu bulunmaktadır. Kış suyunu biriktirici gölet ve sarnıçlar
yapılarak yaylalarda dağıtılması faydalı olacaktır. Otlatma planları yapılırken buraların incelenmesi ve
değerlendirilmesi gerekmektedir. Otlatma izni alan göçerler süt ve süt ürünlerini değerlendirerek ülke
ekonomisine katkı sağlayacaklardır.
10. Doğal ya da emekle yetiştirilmiş orman alanı içerisinden geçen karayolları ile göçerlerin Mut, Ermenek
ve Bozkır bölgesinde mecburiyetten kullandıkları karayollarında yol güzergahı ağaçlandırması yapılması,
karayolundan göç etmek zorunda kalan göçerleri zor durumda bırakmakta ve dikilen fidanlar zarar
görmektedir. Bu nedenle, Doğal orman alanları içinden geçen karayolları ile göç güzergâhlarında zorunlu
olarak kullanılan karayollarında yol ağaçlandırması yapılmaması gerekmektedir.
11. Göçerler bulundukları ormanlık alan ve civar alanlarda çıkacak orman yangınlarını anında kurumumuza
bildirdikleri gibi söndürme çalışmalarına da bilfiil katıldıkları bilinmektedir. Yangına anında müdahale
edebilmek için su tanklarında hayvanlarını sulamak için bulundurdukları suyu kullanacakları ancak,
tankeri her alana götüremedikleri için su pompasına ihtiyaçları bulunmaktadır. Bu nedenle su tankerlerine
pompa takılması yararlı olacaktır.
12. Yüzyıllardır dağlarda hayat sürdüren, devletin sosyal imkânlarından yeterince yararlanamayan göçerlerin
sosyal hayatlarını kolaylaştırmak, iyileştirmek ve insanca yaşamalarını sağlamak, daha hijyenik bir
ortamda teknolojiden faydalanacak imkanlar oluşturmak devletin görevidir. Bu nedenle, bugüne kadar
devletten hiçbir şey istemeyen göçerlere düşük ödemeler ile ORKÖY destekli güneş enerjili su deposu
ve çamaşır makinesi olan karavanlar verilmesi sağlanmalıdır. Böylelikle her konakladıkları yerde çadır
kurmaktan ve göç toplamaktan kurtularak, hayvanlarına daha çok zaman ayırmaları sağlanmış olacaklar.
ORKÖY Dairesi başkanlığı ile görüşülerek yasal düzenleme ve tip proje çalışması yapılmalıdır.
13. Yenilenen amenajman planlarında sedir, karaçam ve karışık işletme sınıfından gençleştirmeye verilen
alanlar silvikültür planlarının yapılmasını müteakip tel ihata ile koruma altına alınmalıdır. Özellikle
Toroslarda biyolojik çeşitliliğin yüksek olduğu ve hassas ekosistemleri içeren üst yükselti kuşağındaki
ormanları (Sedir, Göknar, Karaçam) dikkate almak gerekmektedir. Bu ormanların sürdürülebilirliğinin
sağlanması açısından koruma altına alınması önemlidir. Yaban hayvanlarının, köylülerin ve göçerlerin
hayvanlarının zarar görmemesi için imkânlar dâhilinde tel ihata çalışmasında dikenli tel yerine kafes tel
kullanılmalıdır.
14. Göçerliğe gönüllü olarak devam edecek olan Sarıkeçililere ayrıcalık sağlanarak Sarıkeçili Yörüklerinin
özel koruma altına alınmaları sağlanmalıdır. Bu kültürün bir çeşit korunması olarak algılanmalıdır.
Onlara ayrıcalıklı davranılması ve ekonomik destek verilmesi gerekmektedir.
15. Ormanların devamlılığının sağlanması için mutlaka silvikültür faaliyetleri ile ağaçlandırma ve toprak
muhafaza çalışmaları devam edecektir. Bu çalışmalar yapılırken göçerlerin göç yolları dikkate alınmalı,
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çalışma yapılması durumunda geçiş yolları bırakılmalıdır.
16. Yazlak ve kışlak yurtlarında yapılacak çalışmalarda köylüler ve göçerlerde dikkate alınarak projeler
yapılmalı, koruma ve kullanma dengesi iyi kurulmalıdır.
17. Göçerliğin devam edebilmesi için ormanlarda devamlılığının sağlanması gerekir. Bu nedenle otlatma alanı
olarak belirlenecek alanlardaki ağaç türlerinin idare müddeti süresi içerisinde gençleştirme, rehabilitasyon,
koruya tahvil ve toprak muhafaza çalışmaları köylülerin ve göçerlerin hayvan otlatabilecekleri alanlar da
dikkate alınarak iyi bir planlama yapılmalıdır.
18. Kıl keçisi ülkemize özel bir ırktır. Bu nedenle Yörükler Gıda Güvenliğine katkısı sağlamaktadırlar. “Kıl
Keçisi” dayanma mukavemeti yüksek, biyolojik çeşitlilik açısından önemlidir. Korunması ve devam
ettirilmesi gerekmektedir. Keçi yetiştiriciliği özellikle çevre koşulları yetersiz bölgelerde yaşayan, sınırlı
gelire sahip vatandaşlarımızın esas gelir ve besin kaynağını oluşturması bakımından büyük öneme sahiptir.
Amaç, keçi eti ve sütünün artırılması ise eti sütü çok verimli olan yabancı ırklar getirilir sabit çiftliklerde
yetiştirilebilir. Ancak yabancı ırklar getirildiği taktirde; yerli ırkların korunması, organik hayvancılık ve
kültürün korunması söz konusu olamayacaktır.
Diğer Kurumlarla İlgili Öneriler: Her ne kadar Genel Müdürlüğümüzü ilgilendiren sorun olmasa da sorunların çözümü için ilgili bakanlıklar ile görüşülmesi gerektiği düşünülerek kısaca bahsetmekte yarar görülmüştür.
1. Yörüklerin nüfus kayıt sorunu var. Kayıtlı oldukları yerde fiilen bulunmadıkları için resmi bir takım
işlemlerde sorun yaşanmaktadır.
2. Göçerlerden bir kısmı yerleşik hayata geçmek istemektedir. Yerleşik hayata geçmek isteyenlere Karaman’da
yaşanan tecrübeden dolayı sadece ev değil, hayvancılık yapabilmeleri için ahır da yapılmalıdır. Hayvancılık
yapabilecekleri alanlara yakın yerlere iskân edilmeleri uygun olacaktır
3. Sarıkeçili Yörüklerinin Eğitim sorunu vardır. Okulun açıldığı eylül ayında yazlak yurdunda olmaları, okul
kapanmadan nisan 15 yada mayıs ayında kışlak yurtlarından yazlak yurduna göçe başlamaları nedeni ile
okula giden 100-150 civarındaki öğrencinin eğitimleri eksik kalmaktadır.
4. Sağlık hizmetlerinden yeterince yararlanamamaktadırlar. Yörükler sağlık hizmetlerinden sosyal devlet
kurallarının gerektirdiği şekilde yararlanmalıdır. Gezici sağlık ekipleri ile ayda bir göçerler sağlık
kontrolünden geçirilmelidir.
5. Köylüler desteklenerek ekili tarlaların ve bahçelerin etrafına kafes tel çekilmesi sağlanmalı, böylelikle
köylü ve Yörüklerin karşı karşıya gelmesi önlenmelidir.
6. Yörükler konusunda ilgili kamu kurumlarının birbiri ile irtibatı yok. Örneğin Kültür Bakanlığı Sarıkeçililer
yaşatılmalı derken bir başka Bakanlık Yörüklük yerleşik hayata geçirilmeli diyebiliyor.
7. Dünya alternatif turizm mekân ve yöntemleri ararken, Türk Kültürünün en özgün izlerini taşıyan
göçerlik muhafaza edilmeli ve sürdürülebilirliği sağlanmalıdır. Yaz aylarında dağ yürüyüşü, yayla turizmi
yapan misafirlere bu kültürel izlerimiz canlı olarak gösterilebilir.
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8. Türkiye’nin her bölgesindeki Yörüklerin yaz ve kış göç zamanlarında, yerli ve yabancı turizme katkı
sağlamak amacı ile tur ekiplerine açık olmaları ve yaklaşık 3–5 konaklık mesafeye kadar yerli ve yabancı
turistlerin onlarla birlikte olmaları sağlanabilir. Yörük çadırları ziyaretçilere ev sahipliği yapabilecekleri
şekilde düzenlenmelidir.
9. Göç güzergahlarının karayolundan devam ettiği kısımlarda yol kenarına uyarı levhaları (Göç yolu dikkat)
asılarak kazaların önüne geçilebilecektir. Göçerlerin göç öncesi Kaymakamlık ve Jandarmayı geçecekleri
güzergâh ve zaman olarak bilgilendirmeleri gerekmektedir.
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I. Sunum Sahibi: Dr. Sedat TÜFEKÇİ
Sunum Konusu: “Yenilebilir Mantarlar ve Sedir Mantarının Verimliliğinin
Arttırılmasına Yönelik Çalışmalar”
Sunumun özeti: Biyolojik çeşitlilik bakımından oldukça zengin bir kaynağa sahip olmamıza rağmen, bu
kaynaktan yeterince yararlanılamamak la birlikte bu kaynaklar plansız, bilinçsiz, hatalı ve aşırı faydalanmalar
ile tahrip edilmektedir. Biyolojik çeşitlilik yönünden zengin olan orman ekosistemlerinin önemli
elemanlarından makromantarlar çeşitli işlevleri üstlenmektedir. Ancak diğer odun dışı orman ürünlerinde
olduğu gibi bu yenilebilir mantarlardan da bilinçli bir şekilde yararlanamadığımız ve hatta tahrip ettiğimiz
bilinmektedir. Ekolojik koşulların özellikle sıcaklık ve nemin uygun olduğu dönemlerde orman
toprağında, çayırlarda, bahçelerde, canlılığını yitirmiş bitki parçaları üzerinde, organik maddece zengin
zeminlerde yetişmektedirler. Yenilebilir, yenmez ve zehirli olanları vardır. Yenilebilir mantarlar dünyanın
en pahalı yiyeceklerinden olup, küresel anlamda milyarlarca Amerikan doları ile ölçülen bir pazara sahiptir.
Dünyada 12.000 civarında makromantarın bulunduğu ve bunların 2000’den fazla türünün değerli bir besin
kaynağı olduğu bildirilmiştir. Bu çalışmada, orman ekosisteminde önemli rollere sahip ve odun dışı
orman ürünü kapsamında da ciddi kullanım alanları bulan makromantarların ülkemizdeki doğal yenilebilir ve
yaygın bulunanları ele alınmıştır. Türkiye’de Morchella türleri, Lactarius türleri ve Boletus türleri gibi mantarlar
doğadan yaygın olarak toplanarak yenmektedir. Bu mantarlar içerisinde en yüksek ekonomik değere sahip
olan sedir mantarının dünyadaki ve Türkiye’deki yayılışı, piyasası, kullanım alanları ve yetişme ortamı
özelliklerine ait bilgilere yer verilmiştir. Bunlara ek olarak, son yıllarda üretimi giderek azalan sedir
mantarının bulunduğu ortamında verimliliğinin artırılmasına yönelik yapılabilecek silvikültürel ve teknik
çalışmalar konusunda öneriler getirilmiştir.
Soru Yönelten Katılımcı: Dr. Said DAĞDAŞ
Soru: Sedir mantarı sadece sedir meşcerelerinde mi ortak yaşama sahiptir. Diğer türlerle de yaşama ortaklığı/
yayılışı var mıdır? Varsa mantar kalitesi farklı mıdır?
Yanıt: Dünyada çam mantarı olarak bilinen “matsutake” mantarının Türkiye’deki türleri sadece sedir
meşcerelerinde yayılış göstermektedir.

II. Sunum Sahibi: Tuğba SÖĞÜT
Sunum Konusu: “Bartın’da Odun Dışı Orman Ürünleri ve Değerlendirilme
Olanakları”
Sunumun özeti: Bu çalışmada, Bartın yöresindeki en önemli odun dışı orman ürünlerini (ODOÜ) belirlemek,
bunların değerlendirilmesi (üretimi ve pazarlanması) süreçlerini incelemek, böylece sosyoEkonomik yapıya ve sürdürülebilir kırsal kalkınmaya olan katkılarını saptamak amaçlanmıştır. Dolayısıyla bu
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çalışma Bartın yöresinde ekonomik öneme sahip olan en önemli ODOÜ’lerin değerlendirilme olanaklarının
araştırılmasını kapsamaktadır. Çalışmada, Bartın yöresinde ekonomik değere sahip en önemli ODOÜ türlerini,
bunların kullanım amaçlarını, üretim bölgelerini ve potansiyellerini belirlemek, üretim ve pazarlanması süreçlerine
ilişkin veriler elde etmek için Bartın ilinde ve ilçelerinde yöresel ürün pazarlarında, aktarlarda ve orman
işletme müdürlüklerinde tam alanda gerçekleştirilen yarı yapılandırılmış görüşme yöntemi kullanılmıştır.
Bunun için görüşmenin ana hatlarını-konularını içeren bir görüşme kılavuzu hazırlanmış, ayrıntılı
bilgiler mahalli pazarlardaki ODOÜ üreticileri ve satıcıları, aktarlar ve orman işletme müdürlüklerinde
yapılan yüz yüze görüşmeler yardımıyla elde edilmiştir. Elde edilen veriler yüzde yöntemi, şekil ve çizelgelerle
değerlendirilmiştir. Çalışmanın sonunda Bartın ilinde ekonomik öneme sahip olan en önemli ODOÜ türleri,
bunların üretim bölgeleri ve potansiyelleri, üretim ve pazarlama süreçleri (yıllık üretim miktarı, tedarik-hasat
yöntemi, üretim maliyeti, satış miktarı ve fiyatı, pazarlama ve satış kanalları, çalışan kişi sayısı, üretim ve pazarlama
sorunları ve beklentileri vb.) belirlenmiştir. Böylece yörede ekonomik değere sahip en önemli ODOÜ’ler
hakkında bilgiler sağlanmış, bunların üretim ve pazarlama süreçlerinin iyileştirilmesine, gelir, istihdam
ve katma değer yaratma ve sürdürülebilir kırsal kalkınmaya olan etkilerinin artırılmasına yönelik bulgular
elde edilmiştir. Ayrıca bu çalışma sonuçları, ODOÜ alanında araştırma yapacak kişilere yol gösterebilecek ve bu
konudaki literatüre katkı sağlayacaktır.
Soru Yönelten Katılımcı: Dr. Said DAĞDAŞ
Soru: Marmara ve Karadeniz Bölgesinde yetiştiği belirtilen Anadolu kestanesinin yayılış alanı oldukça geniştir.
Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde de doğal yayılışı bulunur. Katkı amacıyla iletilmiştir teşekkür
ederim.
Yanıt: Said Bey’e katkısından dolayı teşekkür ederim. Bartın sınırları içinde bu çalışma yürütüldüğünden
Karadeniz’de diye yazılmıştı. Bahsettiğiniz yayılışları da ekleyeceğim. Teşekkür ederim.
Soru Yönelten Katılımcı: Prof. Dr. Ünal AKKEMİK
Soru: Sunumunuzda ıhlamurun Türkiye’de 3 doğal türünün yetiştiğini belirmiştiniz. Doğal tür sayımız 4’tür.
Katkı amacıyla iletiyorum.
Yanıt: Teşekkür ederim. Düzeltmenizi ekleyeceğim.

III. Sunum Sahibi: Yrd. Doç. Dr. Hasan Tezcan YILDIRIM
Sunum Konusu: “Türkiye’de Ormancılık Politikası Amaçları Doğrultusunda
Odun Dışı Orman Ürünleri Üretiminin Değerlendirilmesi”
Sunumun özeti: Ormancılığın ana amacı bilindiği üzere sürdürülebilir bir şekilde ormanların yönetimini
sağlamak ve toplumun ormanlara yönelik taleplerini, ormanların sahip olduğu kaynak değerleri doğrultusunda
karşılamaktır. Ormanlar günümüzde bu amaç doğrultusunda yönetilmektedir. Bununla birlikte ormanların
sahip oldukları kaynak değerleri; ülkelere, bölgelere hatta yörelere göre değişiklikler göstermektedir.
Günümüzde tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ormancılık politikası amcalarında Değişimler yaşanmakta
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ve özellikle ODOÜ üretim amaçları bu kapsamda ön plana çıkmaya başlamıştır. Çalışmada Türkiye’de
tarihsel süreç içerisinde ormancılık politikası amaçları ve bu amaçlar içerisinde odun dışı orman ürünleri
(ODOÜ) üretimine yönelik alt amaçlar değerlendirilmiştir. Yukarıda belirtilen amaç doğrultusunda öncelikle
kalkınma planları, daha sonra sırasıyla ulusal ormancılık programı ve ilgili yasal düzenlemelerdeki
ormancılık politikası amaçları irdelenmiş ve güncel gelişmeler ışığında Odun dışı orman ürünlerine (ODOÜ)
yönelik amaçların ve uygulamaların neler olabileceği konusunda öneriler geliştirilmiştir. Kalkınma planları
kapsamında yapılan Değerlendirmede ülkemizde her kalkınma planı döneminde ODOÜ üretimine
yönelik amaçlar belirlenmekle birlikte son 10 yıllık dönemde bu alanda somut çıktıların oluşturulmaya
başlandığı anlaşılmaktadır. Ormancılık programında da ODOÜ’ne orman kaynaklarından faydalanmaya
yönelik amaçlar içerinde yer verildiği görülmüştür. İlgili yasal düzenlemelerde ise ODOÜ’nin toplanması
ve değerlendirilmesi konusu öne çıkmaktadır. Tarihsel süreçte ormancılık politikası amaçları içerisinde
ODOÜ üretimine yönelik amaçların büyük bir bölümünün gerçekleştirilememesinde çeşitli sorunların yer
aldığı görülmektedir. Sözü edilen sorunlarda öne çıkan başlıklar; örgüt içinde ODOÜ’ne yeterli dikkatin
ve önemin verilmemesi, örgüt yapısının etkin olmaması ile örgüt yapısındaki değişiklik ler, teknik ve
ara eleman eksikliği ile amaçların dayanağının bilimsel olarak ortaya konmaması olarak sıralanabilir.
Sorunların çözümünde; ülkemizde ormanlardan yararlanmada bölgesel planların oluşturulması, örgüt
içinde konunun daha etkin bir şeklîde anlaşılmasını sağlayacak kurum içi halkla ilişkiler çalışmalarının
yaygınlaştırılması, kişisel politikalardan kurumsal politikalara dönüşümün sağlanması, ormancılık örgütü
ile orman fakülteleri arasında işbirliğinin artırılması, teknik ve ara eleman eksikliğinin giderilmesi ve ayrıca
yöre halkının eğitimi ve bilgilendirilmesi konularının ön planda tutulması amaçların ve uygulamaların
gerçekleşmesinde önemli katkılar sağlayacaktır.
Soru Yönelten Katılımcı: Prof. Dr. İsmet DAŞDEMİR
Soru: OGM’nin 2016 yılında çıkardığı 302 sayı ODOÜ’lerle ilgili tebliğden sunumda hiç bahsedilmedi.
ODOÜ’leri Ormancılık Politikası amaçları doğrultusunda değerlendirirken böyle bir tebliğden sunumda
bahsedilmemesini eksiklik olarak görüyorum.
Yanıt: Evet hocam, atlanmıştır, ekleyeceğim. Yalnız tebliğ bilindiği üzere düzenleyici görevi vardır.
Soru Yönelten Katılımcı: Hikmet ÖZTÜRK
Soru: “Ekonomi için orman” ya da “toplum için orman” ifadelerinde ekolojik unsur ihmal edilmiş gözüküyor.
Her iki söylem de insan odaklı ormana bakışı ifade etmiyor mu?
Yanıt: Evet haklısınız, ifade ediyor.
Soru Yönelten Katılımcı: Dr. Said DAĞDAŞ
Soru: “Yöresel kalkınma” ile “kırsal kalkınma” ayrımı hakkında bilgi verir misiniz? Ayrışmanın gerekçeleri
nelerdir sizce?
Yanıt: “Kırsal kalkınma” genel kavramı ifade etmektedir. “Yöresel kalkınma” son yıllarda ortaya çıkan ve sadece
kırsal kalkınmayı değil tüm bölgenin kalkınmasını ifade etmektedir. Şehir-köy tümünü kapsamaktadır.
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Soru Yönelten Katılımcı: Prof. Dr. Cantürk GÜMÜŞ
Soru: Doğada / Ormanlarda yer alan odun dışı orman ürünlerinin toplanması doğaya zara vermez mi? Söz
gelimi kuşburnu toplanması… Kış koşullarında birçok yaban hayvanı sonbaharda dökülen bu ve benzeri
meyveleri kar örtüsünü de kaldırarak yemektedir. Dolayısıyla kışı bu destek sayesinde geçirebilmektedir. Bu
nedenle bu ve benzer bitkilerin toplanması yabanıl yaşama / biyolojik çeşitliliğe zarar vermez mi? Bu konuda
ODOÜ’den yararlanma konusunda ekolojik ihtiyaçlar nasıl dikkate alınabilir? Bitkisel kaynaklı ODOÜ’lerin
tarımsal ürüne dönüşmesi daha uygun olur mu?
Yanıt: 1) En önemli sorun ürünlerin düzensiz ve bilinçsiz bir şekilde toplanmasıdır. Bu konuda yapılacak
çalışmalarla (çok kriterli karar verme yöntemleri ile) oluşturulacak üretim-yararlanma planları çerçevesinde
yaban hayatını da düşünerek yararlanma sağlanmalıdır. 2) Ekolojik ihtiyaçların dikkate alınması bu ürünlere
yönelik en önemli konudur. Özellikle nesli tehdit altında olan türlerin korunması, toprak yapısı vb. koşullarla
ürünlerin korunması büyük önem taşımaktadır. 3) Bitkisel ürünlerin özellikle doğadan belirli oranda toplanması
ve bazı ürünlerde olduğu gibi tarımının yapılmasının geliştirilmesi için desteklenmesi gerekmektedir. Bu
konuda etkili bir destekleme sistemi olmadığı için doğadan kontrolsüz kullanım devam etmektedir. Sonuç
olarak ekonomi için orman değil, toplum için, toplumun refahı için koruma-kullanım dengesinde ormancılık.

IV. Sunum Sahibi: Yrd. Doç. Dr. Fatih TEMEL
Sunum Konusu: “Türkiye’deki Doğal Türk Fındığı (Corylus colurna)
Popülasyonları”
Sunumun özeti: Türk fındığı (Corylus colurna ) ülkemiz ormancılığının ihmal edilmiş türlerinden biridir.
Ancak son yıllarda türe karşı hem ülkemizdeki doğal popülasyonlarının azalması hem de odun üretimi,
yaban hayatı, erozyonla mücadele, peyzaj değeri ve meyve si bakımından yüksek potansiyeli nedeniyle artan
bir ilgi söz konusudur. Bu çalışmada , Türk fındığının Türkiye’deki doğal popülasyonlarının mevcut durumu
irdelenerek genetik çeşitlilik çalışmaları sonucunda elde edilen veriler ışığında türün korunmasına yönelik
öneriler ortaya konulmuştur. Çalışma kapsamında toplam 18 Türk fındığı popülasyonu incelenmiştir.
Bu popülasyonların büyük çoğunluğu Batı Karadeniz Bölgesinde yer almakla birlikte, yayılış en doğuda
Çorum-Oğuzlar’dan en batıda Kütahya-Tavşanlı’ya kadar uzanmaktadır. Tür halen üç gen koruma ormanı
ile bir tabiatı koruma alanında koruma altındadır. Yükseltileri 700 m ile 1600 m arasında değişen popülasyon
konumlarında iklim yarı-kurak ile çok nemli arasında değişen nemliliktedir. Bu popülasyonlar üzerinde
yaptığımız bir genetik çeşitlilik çalışmasının sonuçlarına göre türün yüksek genetik çeşitliliğe sahip
olduğu ancak popülasyonlar arasındaki farklılaşmanın düşük düzeyde olduğu belirlenmiştir. Ayrıca,
türün Batı Karadeniz Bölgesindeki popülasyonlarının diğerlerine göre daha yüksek genetik çeşitliliğe
sahip olmasından Dolayı mevcut korunan alanlara ek olarak koruma altına alınması uygun olacağı sonucuna
varılmıştır. Türk fındığının etkin bir biçimde korunması, türün sağladığı ve gelecekte sağlayabileceği faydaların
devamlılığı bakımından önemlidir.
Soru: yok
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V. Sunum Sahibi: Mustafa YILMAZ
Sunum Konusu: “Konar-Göçer Yörüklerin Otlatma Sorunları ve Çözüm
Önerileri (Mersin ve Konya Orman Bölge Müdürlükleri Örneği)”
Sunumun özeti: Orman Genel Müdürlüğü’nün 2005 yıllarında başlattığı keçinin ormandan kaldırılması
yaklaşımı kısa zamanda değiştirilmek zorunda kalınmıştır. Çünkü Ege ve özellikle Akdeniz yöresindeki orman
köylülerinin büyük tepkileriyle karşılaşılmıştır. Sonuçta 2011 yılında çıkarılan 6111 sayılı yasayla ormanlarda
otlatmaya ülke ve yöre koşullarına koşut bir yapı hâkim olmuştur. 6831 sayılı Orman Yasasının ilgili
maddesi 13 Şubat 2011 tarihinde yayınlanan 6111 sayılı yasanın 182 maddesi bir yönetmelik yoluyla
gerekli düzenlemeleri zorunlu kılmıştır. Bu düzenleme gereği de 11 Temmuz 2012 tarih ve 28350 sayılı
Resmi Gazetede “Ormanlarda ve Orman İçinde Bulunan Otlak, Yaylak ve Kışlaklarda Hayvan Otlatılmasına
İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” Yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik, hayvan
yetiştiriciliği yapan orman köylüsü ile orman teşkilatının barış ve huzur içerisinde yaşamasının sağlanmasına
yönelik önemli göstergelerden birisidir. Son yıllarda yapılan birçok çalışma geleneksel keçi ve koyun otlatmasının
Akdeniz ekosistemlerindeki biyoçeşitliliğin devamlılığı açısından önemli olabileceğini göstermiştir (Verdú ve
ark. 2000). Ayrıca otlatmayı engellemenin; bitki biyolojik çeşitliliğini artırmak yerine, alanda yerel
olarak bulunmayan ve daha çok zararlı ot olarak değerlendirilebilecek kolonici türlerin yerleşmesine neden
olabileceği belirtilmektedir (Lunt ve Morgan 1999). Bu veriler ormanlarda otlatmanın önemini daha da
artırmaktadır. Çalışmanın amacı; Orman Genel Müdürlüğünce yayınlanan “otlatma” yönetmeliği uyarınca
orman köylüsü halkın orman alanlarındaki yaylak, kışlak ve otlakları kullanımından doğan sorunlar
(göçerlerin temel sorunları) belirlenerek çözüm önerileri üretmektir. Bu çalışma Konya, Karaman ve Mersin
illerinde yaşayan göçerlerin geçiş güzergâhlarında ve geçici konaklama alanlarında yöre halkı ve Orman
Genel Müdürlüğü’ne bağlı Mersin ve Konya Orman Bölge Müdürlüklerine bağlı orman işletmeleri ile
yaşadıkları sorunları ve çözüm önerilerini kapsamaktadır. Çalışmada veriler; Konya Orman Bölge Müdürlüğü
ve Mersin Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı orman işletmelerinin alanlarında otlatma amaçlı konar göçerlik
yapan Sarıkeçili Yörükleri, Gülnar Ermenek üzeri Taşkent ve Hadim’e giden göçerlerle ve diğer Yörükler ile
odak grup toplantıları elde edilmiştir. Yörede otlatmacılık yapan orman köylüsü göçerler ile ilgili hayvancılık
verileri, Konya Karaman ve Mersin Tarım İl Müdürlüklerinin, konar göçerlik yapan köylülerin otlatmaya
yönelik alan kullanımlarına yönelik diğer kayıtsal veriler ise, ilgili orman işletme şeflikleri otlatma planları
kayıtlarından veri tarama yöntemiyle elde edilmiştir. Sonuç olarak; her geçen yıl sayıları azalan göçebelerin
varlıklarının devam ettirilmesi sadece bir ekonomik zorunluluk değil, kültürel devamlılığın sağlanması
için de zorunlu bir durumdur. Kırsal arazileri verimli şekilde kullanan bu insanlar, ülkenin hem
kullanım dışı alanlarını kullanıma kazandırmakta hem de binlerce yıldır süregelen bir yaşam biçimini
kültürünü devam ettirmektedirler.. Göçebelerin göç yolları belli güzergâhlardan geçer. Bu güzergâhlarda
Yörüklerin yürümesi sağlanmalı, bu yürüyüş teşvik edilmelidir. Çünkü bu insanlar uzun yıllardan beri devam
ettikleri mevcut ekonomik faaliyet ile hem ülkenin az kullanılan alanlarını değerlendirmekte hem de belli bir
istihdam sağlamaktadırlar. Bu nedenle Yörüklerin göç yolları korunmalı, sadece 45-60 gün 400-450 km süren
yürüyüşleri sırasında hayvanları için kullandıkları otlak alanları da iyi şekilde belirlenmeli, (1) Yazlak yurtları
göçerlerin mülkiyetine değil ama hizmetine sunulmalı, (2) Göç güzergâhları güvence altına alınmalı, (3)
Kışlaklar için yer gösterilmelidir.
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Soru Yönelten Katılımcı: Prof. Dr. Sezgin ÖZDEN
Soru: Konar-göçerlerin çocuklarının eğitim problemleri devam ediyor mu?
Yanıt: Milli Eğitim Bakanlığına bildirdik. Bakanlık konu ile ilgili bir genelge yayınladı. Ancak problemleri
devam ediyor. Çözülebilmiş değil.

Bu tutanak; Oturum Başkanı Prof. Dr. Ünal AKKEMİK ve Raportörü Doç. Dr. Nesibe KÖSE tarafında
düzenlenmiştir.
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Prof. Dr. Ünal AKKEMİK

Raportör

Başkan
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11. Oturum
Oturum Başkanı: Prof. Dr. K. Hüseyin KOÇ
Raportör: Dr. Emel ÖZTÜRK

Kızılağaç Odunun Lif Morfolojisi ve Kâğıt Özellikleri Üzerine Aralık-Mesafenin Etkisi
Tuğba BOZLAR
Uluslararası Ticarette Orman Ürünlerinin Sertifikasyonu: Orman Bitki Pasaportu
Erhan KURBAN
Trabzon’dan Toplanan Bazı Mantarların Anti-Mikrobiyal Özellikleri ve 			
Mikroorganizmalar Arası Çoğunluğu Algılama (Quorum Sensing) Mekanizmasını 		
Engelleme Kapasitelerinin Belirlenmesi
Prof. Dr. Sibel YILDIZ
İnsan Doğa İlişkileri Perspektifinden Odunun Yok Olan Kullanım Alanları
Yeşim Vahide GONCAOĞLU

15-16 Kasım 2017, Antalya
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ULUSLARARASI TICARETTE ORMAN
ÜRÜNLERININ SERTIFIKASYONU:
ORMAN BITKI PASAPORTU
Erhan KURBAN
Orman Endüstri Mühendisi, Uluslararası Ticaret Müşaviri
erhan@karettaltd.com.tr
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ÖZET
Uluslararası Ticarette Orman Ürünlerinin Sertifikasyonu: Orman Bitki Pasaportu, globalleşen dünya
bağlamında, ulaşım, haberleşme gibi teknik imkânların geliştiği bir ortamda, ticaret her konuda ilerlemekte
ve sınırlar hızla kaldırılmaktadır. Uluslararası ticarette belge ve sertifikalar, sağlık ve karantina, ulaşım ve
dolaşım sağlayan, ödemeyi gerçekleştiren, sözleşmelere temel teşkil eden ve bazen de tercihli ticarete imkan
veren dokümanlardır. Gelişen ticaret ile beraber, gerek orman ürünleri ve ahşap ambalaj malzemesi gerekse
orman bitkisi bağlamında, ülkemiz sınırları içerisine ithalat, ihracat ve transit geçiş işlemleriyle ürünler girip
çıkmakta, bu hareketlilik mevcut orman ekosistemi üzerinde olumsuz etkiler yapabilmektedir. Bu çerçevede
her ülke kendi sınır yetki bölgesinde bu geçişleri kontrol ve düzenleme yoluna gitmekte, bu regülasyonlar
bazen ürün ve üreticilerin kaydını, bazen de bir dizi sertifikasyon ve denetimi beraberinde getirmektedir. Bu
regülasyonların başlıcaları, ISPM15 ve Orman Bitki Pasaportu olarak göze çarpmaktadır. Bu sertifika veya
işaretlemeler ihracat - ithalat işlemleri esnasında ülkelerin gümrük yetkilileri tarafından istenmekte, usule
uygun olmayan ambalaj ve etiketleme tespit edilen ihraç ve ithal mallarının ambalajlarıyla, orman bitkilerinin
fiili ihracına veya ithalatına izin verilmemekte, bazen imha yoluna kadar iş gidebilmektedir. Bu bağlamda,
ihracat ve ithalat işlemlerinde zaman, ürün, imaj ve uluslararası ortamda pazar kaybına yol açmamak adına,
ahşap ambalaj malzeme üreticileri ve orman bitkisi üreticileri, ülkemiz meri mevzuatı gereği Bakanlıkların
ilgili Genel Müdürlükleri nezdindeki birimlerine kayıt, işaretleme, analiz ve denetim işlemlerini yaptırmak
için başvurmak durumundalar. Bu çalışmada, uluslararası ticarette belge ve sertifikaların önemi, doğuracağı
sonuçlar ve zikredilen ürün gruplarında ihracat - ithalat işlemlerinde kısaca sertifikalandırmaya değinilecek
olup, ISPM15 ve Orman Bitki Pasaportu anlatılarak, uluslararası ticarette sürdürülebilir, karlı ve etkin yol
alabilmek bağlamında bir farkındalık oluşturulmaya çalışılacaktır.

Anahtar sözcükler: İhracat, orman, belge, sertifika, ambalaj, pasaport
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1. GIRIŞ
Uluslararası ticaret, Dünya genelinde, Dünya Ticaret Örgütü (World Trade Organization / WTO),
Uluslararası Ticaret Odası´nın (International Chamber of Commerce / ICC) ve bazı konvansiyon kararlarının
örneğin, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) alt organizasyonu olan Uluslararası Bitki Koruma
Konvansiyonu (International Plant Protection Convention / IPPC) ana ve alt regülasyonları çerçevesinde,
ülke bazında küçük değişiklikler olmakla beraber, ülkemizde de dünya ile uyumlu meri mevzuatın hükümleri
kapsamında İthalat Rejimi Kararı, İhracat Rejimi Kararı, Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon
Rejimi Kararı, Gümrük Kanunu ile ilgili sair kanunlar ve ticaret politikaları önlemlerinin bir bütün olarak
işletilmesi ile icra edilmektedir. İlgili kanunlar ve önlemlerin koordineli olarak işletilmesi neticesinde ürünler
fiili ithalat ile millileştirilmekte ve serbest dolaşıma girmekte, fiili ihracat kapsamında ise sınır yetki bölgesi
dışına çıkartılarak ihraç edilmektedir.
Uluslararası ticaret düzenlemeleri, ürünün ülkeler arası dolaşımını, sınırları geçmesini ve taşıma işlemlerini,
ödemeler nezdinde para trafiğinin düzenlenmesi ve tahsilatını, taşıma, ödeme ve ticari sözleşmelerdeki hukuki
sorumlulukların belirlenmesi ve ürün güvenliği alanlarındaki kuralları belirlemekte, ülkelerin de bu kurallara
uymasını yeknesak bir biçimde sağlamayı amaçlamaktadır.
Bu kuralların, taşıma, ödeme ve ürün güvenliği alanlarında bir veya birkaçının eş zamanlı ihmal veya ihlal
edilmesi telafisi güç sonuçlar doğurmakta, ürünün geldiği ülkeye iadesi hatta uluslararası tahkim de yıllarca
sürecek maliyetli davalar ile uğraşmayı beraberinde getirmektedir.
Uluslararası ticarette, ülkeler arası ürün bazında iletişimin daha sağlıklı olabilmesi amacıyla, Dünya Gümrük
Örgütü (DGÖ) önderliğinde ürün (eşya) sınıflamasına gidilmiştir. Bu sınıflama 21 bölüm, 99 fasıldan oluşur
ve hammaddeden mamule doğru sıralanır. Bu grup ve sınıflar için birer numara, kod tahsis edilmiştir. Bu kod
Gümrük Tarife ve İstatistik Pozisyonu (GTİP) olarak bilinmekte ve her ülke bu çerçevede aynı eşya için aynı
pozisyon numarasını kullanmaktadır. GTİP numarası 12 haneden oluşur. İlk altı rakamı tüm DGÖ´ye üye
ülkelerde ortak kullanılır, geri kalan numaralar ise ülkelerin veya birliklerin iç sınıflamalarına göre şekillenir.
Örnek: G.T.İ.P. 0602.90.41.00.12 Orman Ağaçları. Fidanlar
0 6 0 2.9 0.

4 1.

0 0.

12

D.G.Ö. Numarası

AB Kombine Numarası

Milli Alt açılım

İstatistik Kodu

1,2,3,4,5 ve 6.

7. ve 8.

9. ve 10.

11. ve 12.

İthalat veya ihracat işlemlerinde eşya gümrük sahasına arz edileceği sırada Gümrük Beyannamesi (GB)
doldurulur. GB doldurulurken eşyanın GTİP numarası beyan edilir. Beyan edilen numaraya karşılık gelen iş
ve işlemler neticesinde, eşya ile beraber belge, sertifika ve gerekiyorsa izinler ilgili gümrük idaresi tarafından
istenir. Doğru ve eksiksiz ibra edilen belge, sertifika ve izinler neticesinde ithalat veya ihracata idare karar verir,
işlemleri sonuçlandırır. Beyan edilen GTİP seçimi çok önemli olup, eşyanın ithalatı veya ihracatının yasak
veya kayda bağlı olup olmadığı, gümrük vergisi oranını, varsa ek vergilerin oranını, tercihli ticarete konu olup
olmadığını, ibra edilmesi gerekli belge, sertifika ve izinlerin işlem içerisinde şekillenmesini sağlar. Yanlış beyan

11. OTURUM

IV. ULUSAL ORMANCILIK KONGRESİ

75

ise Gümrük Kanunu´na aykırı işlemler çerçevesinde değerlendirilerek beyan sahibi hakkında idari ve cezai
işlemler yapılmasına yol açar.
Bu çalışma ile genelde uluslararası ticarette işleyişe, belge ve sertifikaların önemine dikkat çekmek, özelde ise
ülkemiz meri mevzuatına göre ahşap ambalaj malzemenin denetlenmesi, işaretlenmesi ve orman bitki pasaportu
hakkında bir farkındalık oluşturulabilmesi amaçlanmaktadır. Oluşan farkındalık ile ülkemiz ormancılık sektörü
uluslararası ticarette hak ettiği güven ve ticari hacme hızlı bir şekilde ulaşacaktır.

2. ULUSLARARASI TICARETTE BELGE VE
SERTIFIKALARIN ÖNEMI
Uluslararası ticaret çok basite indirgenerek kısaca dört ayak üzerine oturtulabilir. Bunlar, maliye, dolaşım-sevk,
ödeme ve sözleşmeler olarak tanımlanabilir. Uluslararası ticarete konu belge ve sertifikalar düzgün tanzim
edildiğinde tacire, işin kolaylaştırılması, ilave bazı mali ek avantajlar sağlayabilmekte iken, eksik ve yanlış belge
ve sertifikalar ise yasaklar, hak kayıpları ve ilave mali külfetler getirebilmektedir.
İhracatçı, gümrük idaresine ve ithalatçıya göndereceği belgeleri, maliye açısından, ülkesinin vergi sistemine
kayıtlı ticari faturaları (Commercial Invoice), Dolaşım açısından, 1. Eşyanın menşeini yani üretilmiş olduğu
ülkesini belirten Menşe Şahadetnamesini (Certificate of Origin) 2. Menşeine göre düzenlenecek dolaşım
belgelerini, A.TR, EUR.1, FORM A düzenler ve ilgili sanayi ve ticaret odasına onaylatarak hazırlar. A.TR
Avrupa Birliği ve ülkemiz arasındaki gümrük birliği çerçevesinde, yapılacak karşılıklı eşya sevkinde kullanılır
ve eşyanın serbest dolaşımına hak tanır, vergisel avantaj sağlar. EUR.1 ise, ülkemiz ile bir başka ülke arasında
imza edilen Serbest Ticaret Antlaşması (STA) kapsamında, eşyaya o ülkeye giriş ve vergisel avantajlar sağlar.
FORM A ise seçilmiş bazı ürünlerde, genelleştirilmiş tercihler sistemi için avantaj sağlamaktadır.
Sevk açısından, eşyanın nakliyeciye verildiğinde, nakliyecinin eşyayı teslim aldığına dair ihracatçıya verdiği
belgelere bakıldığında, bunlar, deniz yolunda, Deniz Konşimentosu (Bill of lading ,B/L), kara yolunda
Uluslararası Hamule Senedi (CMR), demiryolunda Hamule Senedi (CMO), havayolunda ise Havayolu
Konşimentosu (Airway B/L) olduğu görülmektedir. Konşimento ciro edilebilir belge niteliği taşır, elinde
bulunduran kişi veya kuruma eşya hakkında sahiplik yetkisi verir.
Ödeme açısından bakıldığında, belgeye dayalı ödemeler ve belgesiz ödemeler diye değerlendirebiliriz. Belgesiz
ödemeler Peşin Ödeme (Cash) ve Mal Mukabili Ödeme (Cash Against Goods / CAG) yöntemleridir. Burada
satıcı ile alıcı arasında ödemede ve denetlemede yetkili bir banka yoktur. İthalat belgeleri doğrudan alıcıya
posta ile gönderilir. Alıcı parayı ya peşin vermiştir ya da mal tesliminde veya belli bir vadede ödeme yapacaktır.
Bir nevi açık hesap çalışma sistemidir.
Belgeli ödemeler ise Doküman Karşılığı (Cash Against Documents / CAD) ve Akreditifli Ödemelerdir (Letter
of Credit / L/C). İhracatçı ile ithalatçı arasında bankanın yetkilendirilmiş olması ve işlemlerin ilgili bankaların
denetimi altında devam etmesi ve ödemenin gerçekleşmesi işlemidir. Doküman karşılığı ödeme işlemlerinde,
banka, ihracatçı tarafından kendisine ibra edilen belgeleri alır ve ithalatçı ödeme yapmadan ithalatçıya vermez.
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Belgeleri ödeme akabinde ithalatçıya verir. Akreditifli Ödemelerde ise bankalar arası, ihracatçı ve ithalatçı arasında
mutabık kalınarak bir akreditif metni oluşturulur. Bu metinde yazan şartların harfiyen yerine getirilmesi gerek sevk
şartları, gerekse istenen belgeler açısından çok önemlidir. İhracatçı sevk sonrası belgeleri amir bankaya gönderir.
Amir banka (ithalatçının bankası) belgeleri ve şartları L/C metnine göre inceler ve istenen belgeler listesinden
karşılaştırarak eksiksiz olduğu kanaatine vardığında, ithalatçı adına tuttuğu parayı, ihracatçıya ödemesini yapar.
Belgeli ödeme yöntemlerinde, belgelerdeki bir yanlışlık, eksiklik hatta yazım hataları bile ödemeyi engelleyici hal
olarak kabul edilir ve bu hata “rezerv” tabiri ile ifade edilir.
Sözleşme açısından ise, ürünün tanımı ve sahip olması gereken belge ve özellikler kısmı önem arz etmektedir.
Hangi ürün üzerinde hangi şartlarda mutabık kalındığı açıkça ifade edilmeli gerekiyorsa metin sertifikalar ile
desteklenmelidir.
Uluslararası ticarette ürün tipi ve özelliğine göre değişiklik göstermekle beraber başlıca, TSE, GHOST,
DIN, CE Belgesi, Gıda Sağlığı Sertifikası, Bitki Sağlığı Sertifikası, Gözetim Sertifikası sayılabilir. Her ülke
uluslararası normlar, kendi şartları ve kuralları gereğince bu sertifikalardan bir veya bir kaçını isteyebilir. Bazı
sertifikalar o ülkedeki ilgili kurumlardan veya bazıları da uluslararası gözetim firmalarından temin edilir. Eşya
gümrük idaresine arz edildikten sonra, eğer istenen belge ve sertifikalar usulüne uygun olarak ibra edilemez
ise, idare tarafından ürünün ihracatına veya ithalatına izin verilmeyecek ve ithal edilmek istenen eşya geldiği
ülkeye iade edilecektir.
Bir firma, bilgiyi ve belgeyi yönetebilmek için önce bilgi ve belge üretebilme ve firma dışında üretilmiş bilgi ve
belgeyi derleyebilme yetisine sahip olmalıdır. (Kurban, 2014).
Uluslararası ticarette belgenin önemine gerçek bir örnek ile değinmek gerekirse; Gürcistan´a bakliyat ihracatı
yapan bir firma, ihracat işlemine başlamış, süreçle ilgili, üretim ve tedarik aşamalarını tamamlamıştır. Eşya
kuru fasulyedir. TIR yüklenmiş ve gümrükleme için sahaya gönderilmiştir. Masa başı araştırma yapan ekip,
bazı belgelerin gerektiği bilgisini oluşturmuş ve bilgi ilgili personel ile paylaşılmıştır. Fakat ithalatçı müşteri ile
belgeler üzerinde net bir görüşme yapılmamış ve bu ihmal neticesinde hayati bir veri müşteriden alınmamıştır.
Verileri toplayan ve değerlendiren ekip, ihracat için gerekli belge takımı içerisine, rutin evraklar dışında, ürün gıda
ürünü olduğu için ülkemizdeki ilgili mevzuat çerçevesinde, Gıda Sertifikası Belgesi ve Ekonomi Bakanlığı Ürün
Denetimi Raporu belgelerinin gerekliliğine karar vermiş, belgeler yetkili mercilerden alınmış ve diğer belgeler
ile beraber ürün ihracatı başlamıştır. İhracat işlemlerinde ülkemiz gümrük bölgesini ilgilendiren evrakların hazır
ve eksiksiz olması sebebiyle taşıyıcı TIR ülkemiz sınır kapısından geçmiş, yani ihracat tamamlanmıştır. Fakat
TIR Gürcistan sınırına girememiş tampon bölgede bekletilmiştir. İthalatçı firma, ihracatçı firmayı arayarak Bitki
Sağlık Sertifikası´nın eksik olduğunu ve kendi gümrük idaresi tarafından istendiğini söylemiştir. İhracatçı firma,
ilgili Bakanlık birimine acilen belge için gitmiş, fakat ürünü taşıyan TIR´ın sınırı geçtiğinin beyanı üzerine işlem
yapılamamıştır, TIR´ın tekrar gümrük sahamıza gelmesi, ithalat işlemlerinin başlatılmasını gerektireceğinden,
ürünü Gürcistan yetkililerinin denetlemesi için ithalatçıdan yardım istenmiştir. Bu örnek olayda maalesef yurtdışı
denetim maliyetleri çok fazla olmuştur. (Kurban, 2014).
Kuru fasulye hem gıda hem de bitki tohumu olduğundan ihracat işlemlerinde Gıda Sağlık Sertifikası´nın
yanı sıra IPPC kuralları gereği Bitki Sağlığı Sertifikası (Phytosanitary Certificate) teminine de ihtiyaç
duyulmaktadır. Anlaşılacağı üzere uluslararası ticarette eksik veya yanlış belge, etiketleme ve sertifikasyon,
gümrük geçişini, serbest dolaşımı, ödeme, tahsilat ve varsa tercihli ticaret (avantajlı gümrük vergileri vs.)
imkanlarını keser ve sekteye uğratır. Sertifika temini, belge üretimi ve yönetimi uluslararası ticarette göz ardı
edilemeyecek kadar önemli ve hassas bir konudur.
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3. ULUSLARARASI TICARETTE AHŞAP AMBALAJ
MALZEMELERI DÜZENLEMELERI, (ISPM15)
Bitki sağlığı önlemleri, uluslararası ticaretin daha sağlıklı ve denetimli olarak yapılabilmesine olanak
sağlamaktadır. Bu doğrultuda 15 nolu Uluslararası Bitki Sağlığı Önlemleri Standardı (ISPM15), Ülkemizin
de üyesi olduğu, merkezi Roma / İtalya´da bulunan IPPC tarafından 2002 yılında kabul edilerek yürürlüğe
girmiştir. Müteakip zamanlarda revize edilerek güncellenen standart ile uluslararası ticarette kullanılan
ahşap ambalaj malzemelerinin denetlenmesi ve standartta belirtilen sağlık ve koruma önlemlerinin alınması,
uygulanması ve materyalin işaretlenmesi belirli kurallara bağlanmıştır.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından “Ahşap Ambalaj
Malzemelerinin Isıl İşleme Tabi Tutulması ve İşaretlenmesine Dair Yönetmelik” yayınlanarak, standart
hükümleri ülkemiz meri mevzuatı içerisinde yerini almıştır. İlgili yönetmelikteki tanımlara göre,
Ahşap: Kabuklu ya da kabuksuz olmak üzere, yuvarlak, biçilmiş veya yonga haline getirilmiş her türlü odunu,
Ahşap ambalaj malzemesi: Bir malın desteklenmesi, korunması veya taşınmasında kullanılan, ahşaptan yapılmış
palet, sandık, kasa, kutu, istif tahtası, kablo makarası ve bobin makarası gibi malzemeyi,
Kabuğu soyulmuş ahşap: Üzerinde; uzunluğuna bakılmaksızın 3 cm’den daha az genişlikte veya 3 cm’den daha
büyük genişlikte olup da 50 cm²’den daha az toplam yüzey alana sahip kabuk parçası bulunan ahşabı,
Zararlı organizma: Bitki veya bitkisel ürünlere zarar veren bitki, hayvan veya patojenik ajanların tür, streyn veya
biyotiplerini, ifade etmektedir.
İlgili yönetmelik eki EK-1 1.madde a bendinde, kapsamındaki ahşap ambalaj malzemelerinin, kabuğu soyulmuş
ahşaptan yapılmış olması gereği ifade edilmektedir.
Standartta ve ilgili yönetmelikte özetle, ambalaj yapımında kullanılan 6mm ve daha az kalınlığa sahip ahşap
malzeme, üretim esnasında ısıtılan şarap ve ispirto fıçısı, işlenmiş ve/veya zararlıdan ari hale getirilerek
üretilmiş; şarap, puro ve diğer malların hediye kutuları, talaş, ahşap yongası ve ahşap yünü, yük araçlarına veya
konteynerlere kalıcı olarak bağlı ahşap bileşenleri ve herhangi bir yeni ürün üretimi için yapıştırıcı, ısı veya
basınç yada bu işlemlerin bileşenlerinden oluşan bir dizi işlem görmüş (Kontrplak, Plywood, Yonga Levha, Lif
levha vb.) ahşap ambalaj malzemesi dışında kalan ahşap malzemeden imal edilen palet, sandık, kasa, takoz
vb. bütün ahşap ambalaj materyal standartta ve ilgili yönetmelikte belirtilen kural ve önlemlere tabidir ve ilgili
yönetmelik eki EK-1´e göre muamele edilerek ilgili işaretleme damga yolu ile ahşap ambalaj materyal üzerine
işlenir denmektedir.
Bu muamele standart gereği birincisi ısıl işlem, ikincisi ise fumigasyon yöntemi ile olmaktadır. Fakat ilgili ısıl
işlem yönetmeliği eki Ek-1, 1.fıkrası ç bendinde fumigasyon yöntemi ve Methyl Bromide (MB) gazı kullanılarak
ahşap malzemenin zararlılardan arındırılması işleminin yapılamayacağı, MB´nin ülkemizde kullanılamayacağı
hususu belirtilmektedir.

78

IV. ULUSAL ORMANCILIK KONGRESİ

11. OTURUM

Isıl işlem, normal ısıtma veya dielektrik (örneğin mikro dalga) ısıtma yöntemi ile özel fırınlarda odun veya
kerestenin çekirdek ısısının yönteme göre değişmekle beraber belli derecedeki ısıda belli bir süre tutulması ile
yapılır ve malzeme yönteme göre işaretlenir.
Klasik ısıl işlem fırınlarında ısıl işlem uygulanıyor ise, 56 derece çekirdek ısısı ve 30 dakika muamele süresi ve
HT damgalaması uygulanır.
Isıl işlem dielektrik yöntemi ile yapılıyor ise, tek veya serilen malzeme kalınlığı işlemin etkinliği bakımından
20cm den fazla olmamalı, bütün materyale iç ve yüzey sıcaklığı 60 derecede, 30 dakika muamele edilerek ve
DH damgası uygulanır.
Bir diğer yöntem ise ahşap ambalaj malzemesini MB ile fumigasyon işlemidir. Malzeme 24 saatten az olmamak
kaydı ile belli bir gaz konsantrasyonunda muameleye tabi tutulur ve MB damgalaması ile damgalanır. MB´nin
ülkemizde kullanımı yönetmeliğe aykırıdır.
Kullanılan yöntemler hangisi olursa olsun zararlılardan ahşap ambalaj malzemesini arındıracak şekilde
uygulanıyor olması gerekmektedir.
Ahşap ambalaj malzemesi parçaları, Tarım Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından ilgili
yönetmelikte zikredilen ve yetkilendirilen uzmanlar (orman endüstri mühendisleri dahil) ve üreticiler
tarafından standarda ve ilgili yönetmeliğe uygun ısıl işlem ile muamelesi yapılarak, standartta belirtilen ibareler
ile, malzemenin en az iki zıt yüzüne, görülecek şekilde damgalanarak işaretlenirler. Bu işaret malzemenin
gerekli denetim ve işlemden geçtiğini gösterir. ISPM15 standardına ve ilgili yönetmeliğe uygun damgalanan
ahşap ambalaj materyali ile beraber ayrıca zararlılara ve sağlığa ilişkin bir işlemin yapıldığına dair belge ve
Bitki Sağlığı Sertifikası aranmamakta olup işaretleme yeterlidir.
Şekil 1´de ISPM15 standardı ilgili yönetmelik eki, Ek-1 deki ISPM15 işaretlemelerinden biri örnek olarak
verilmektedir.
Şekil 1. ISPM15 işaretlemesi
XX: Ülke kodu
000: Üretici veya muameleyi yapan firma
YY: Muamele kodu (HT, DH, MB, gibi)
İlgili yönetmeliğin 8. maddesinin birinci fıkrasında, ithal edilen veya ülke içerisinde kullanılmış olan,
ISPM15 işaretlemesi yapılmış ahşap ambalaj malzemesi; onarım veya yeniden üretim işlemi yapılmamış ve
karantina koşullarında muhafaza edilmiş olması şartıyla, yeniden ısıl işlem uygulaması ve ISPM15 işaretlemesi
yapılmadan, ihraç edilecek bir mal ile birlikte kullanılabilir ifadesi yer almaktadır. Ayrıca aynı fıkra a, b, c, bendleri
incelendiğinde, ısıl işlem yetki belgesi bulunmayan işletmelerde ahşap ambalaj malzemelerinin onarımının
yapılması, ahşap malzemenin işaretlenmemiş olarak kabul edileceğini, onarımda kullanılacak her parçaya;
onarım işlemini yapan izin belgeli işletme tarafından ısıl işlem uygulanması ve ISPM15 işaretlemesi yapılmasını,
malzemenin ikinci defadan sonraki her onarım işleminde; ahşap ambalaj malzemesinin yeniden üretildiği
kabul edilerek tamamına ısıl işlem uygulanmasını ve yeniden damgalanması gerektiği vurgulanmaktadır.
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4. ORMAN BITKI PASAPORTU
Üreticinin, ihracatçının, ithalatçının ve ürünün kayıt altına alındığı, ulusal ve uluslararası gelişen ticaret ve
hareketlilik bağlamında orman bitkilerinde hastalığa ve zarara sebebiyet veren her türlü organizma ve etmenin
tespit ve mücadelesine, mevcut orman ekosisteminin korunması ve denetimine imkan vermekle beraber, ürüne
hem menşee hem de dolaşım kabiliyeti kazandıran bir belgedir.
Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Orman ve Su İşleri Bakanlığı OGM, Fidanlık ve Tohum İşleri Başkanlığı
tarafından hazırlanan “Orman Bitkisi Tohumlukları Piyasasında Yetkilendirme, Denetleme ve Orman Bitki
Pasaportu Yönetmeliği”´ne istinaden, meri mevzuatımız gereği Orman Bitki Pasaportu denetleme, kayıt altına
alma ve tanzim etme görevi ile yetkilendirilmiştir. Belgelendirme işlemleri Orman Bitki Sistemi (ORBİS)
bünyesinde oluşturulacak Orman Bitki Pasaportu Kayıt Sistemi modülü aracılığı ile internet üzerinden
yapılabilecektir.
İlgili yönetmelikte; Orman bitkisi: Orman ağaç, ağaççık ve florasına ait canlı bitkiler, yumrular, soğansılar,
soğanlar, rizomlar, yapraklı dallar, yapraklar, bitki doku kültürleri, canlı polen, göz, kalem ve çelik gibi canlılığını
koruyan belirli parçaları ile tohumlarını,
Orman bitki pasaportu: Bitki sağlığı standartlarının ve özel şartların karşılandığını gösteren, orman ağaç, ağaççık
ve florasına ait tohumluklar için standart hale getirilmiş, usullere uygun olarak hazırlanan, ilgili müdürlük veya
ilgili müdürlükçe yetkilendirilenler tarafından düzenlenen, orman ağaç, ağaççık ve florasına ait tohumlukların
hareketi esnasında bulundurulan belgeyi ifade eder denmektedir.

Tanımdan da anlaşılacağı üzere; ürüne ait orman bitki pasaportu bitki sağlığı bağlamında uluslararası kabul
görmüş standartların, gerekli nakliye şartlarının ve yönetmelikte belirtilen sair hususların karşılanması ve
tamamlanması ile birlikte ilgili genel müdürlük ve yetkilendirilmiş kişi veya firmalar tarafından basılabilecektir.
Orman bitki pasaportunun ulusal ve uluslararası baskılı şekline ve formatına yetkili idare karar verecektir.
İlgili yönetmeliğin orman bitkisi tohumlukların yurtiçi hareketleri başlıklı 18. maddesinde, yönetmelik eki olan
Ek-5 de listelenen ürün ve tohumlukların hareketinde orman bitki pasaportunun ürün ile beraber bulundurulması
gerektiği, yönetmelik eki olan Ek-7 de listelenen zararlı organizmaların hareketinin yasaklandığı, yönetmelik
eki olan Ek-8 de listelenen zararlılar ile bulaşık tohumlukların hareketinin yasaklandığı, yönetmelik eki olan
Ek-9 da yer alan özel şartların sağlanmaması durumunda ise tohumlukların hareketinin yasak olduğu ifade
edilmektedir.
İlgili yönetmelik madde 19 da ve OGM Fidanlık ve Tohum İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan “Orman
Bitkisi Tohumlukları Piyasasında Yetkilendirme, Denetleme ve Orman Bitki Pasaportu Uygulama Usul ve
Esasları Tebliği” isimli 306 nolu tebliğin 19. maddesindeki açıklayıcı bilgiler ışığında orman bitki pasaportunun
şekli ve içermesi gerekli ibare ve bilgilere, nasıl kullanılacağına değinmekte fayda görülmektedir. Bu çerçevede
tebliğdeki ifadelere göre:
(1) Orman bitki pasaportu yalnızca bir etiketten ve/veya bir belgeden ve/veya bir etiketle birlikte buna eşlik
eden fatura ve dokümanlardan ibaret olabilir.

(2) Orman bitki pasaportu yalnızca bir etiketten ve/veya bir belgeden ibaret ise aşağıdaki bilgileri içermek
zorundadır;
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a) “Orman Bitki Pasaportu” ibaresi,
b) Ülke kodu (TR),
c) Sorumlu resmi kurum veya ayırt edici kodu, (“OGM” olarak yazılacaktır )
ç) Kayıt numarası, (Pasaport kaydının yapıldığı il trafik kodu )
d) Transfer bölgesi kodu, (Orman kurmak amacıyla yapılacak olan tohum transferlerin- de, Orman Ağaçları
ve Tohumları Islah Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce yayınlanmış türlere ait transfer bölgelerinin
kodları kullanılır. Bu türlerin orman kurmak amacı dışında kullanılması durumunda veya tohum transfer
bölgelerine ilişkin araştırma yapılmamış olan türlerin, tohumluk transferinde “0.0” olarak kodlanır;
bunlar için ekolojik koşullar dikkate alınarak genel tohum transfer kuralları uygulanır),
e) Seri numarası, (Tohumlukların paketlenmesi sırasında manuel veya elektronik sistemde oluşan numarayı
ifade eder. Seri numarası yönetmelik eki Ek:13’deki defterdeki seri nolu sütundan alınır),
f ) Türkçe ve Latince adı,
g) Ürün miktarı (adet, kg.),
ğ) Orijini, (Orman bitkisi tohumluğu, Genel Müdürlük tarafından kayıt altına alınmış kaynağa ait ise
orijin olarak bu kayıt kullanılır. Değil ise yetki verilmiş üretici, tohumluğu topladığı yerin ili, mevkii ve
koordinatlarını ilgili müdürlüğe bildirerek Tohum Toplama Sahası (TTS) numarası alınır),
h) İkame pasaport (RP) orijinal pasaport yeniden düzenlenmiş ise menşei kayıt numarası,
ı) Orman bitki türü tohumlukları, tohum ise olgunlaşma yılı, fidan ve çelik ise yaşı, tipi ile kök kesimi,
şaşırtma ve kaplı olup olmama durumları, (Orman fidanlıklarında teknik çalışma esaslarındaki
kategorilere uygun olarak ifade edilmelidir),
i) Ulusal kayıt numarası kategorisine göre renklendirilmemişse, kategorisi. (1- Kaynağı belli: sarı renk, 2Seçilmiş: yeşil renk, 3- Nitelikli: pembe renk, 4- Test Edilmiş: mavi renk),
(3) Orman bitki pasaportu, bir etiket ya da bir belgeyle birlikte buna eşlik eden fatura, irsaliye gibi dokümanlardan
ibaret ise;
a) Etiket üzerinde yukarıda ikinci maddede belirtilen bilgilerden en az ilk onunun bulunması,
b) Etiket ya da belgeye eşlik eden dokümanda yukarıda ikinci maddede belirtilen bilgilerin tümünün yer
alması, zorunludur.
(4) Orman bitki pasaportu bir sevkiyatın en küçük birimini temsil eden bitkilere, ambalajlarına veya bunları
taşıyan araca iliştirilir.
(5) Orman bitki pasaportunun tekrar kullanılması yasaktır.
(6) Yırtık, tasdikli olmayan değişiklikler içeren, yanlış yazılan ve okunamayan, bilgileri eksik olan, çevre
şartlarından dolayı yıpranan veya dikkatsizce yazılan pasaportlar geçersizdir.
(7) Orman bitki pasaportu tamamen büyük harflerle barkot sistemi ile doldurulur.

11. OTURUM

IV. ULUSAL ORMANCILIK KONGRESİ

81

İlgili yönetmeliğin, orman bitki pasaportlarının basılması, muhafazası ve düzenlenmesi başlıklı 20.ci maddesinde;
Orman bitki türü tohumlukları üreticilerine ait orman bitki pasaportunun basımı ve/veya muhafazası, ilgili
müdürlükçe veya ilgili müdürlükçe yetkilendirilen tohumluk üreticileri tarafından yapılabileceği belirtilmiştir.
20. maddenin fıkralarında, pasaport basım işlemini yaptığı denetimler sonucu ilgili müdürlük bizzat yapabileceği
gibi, kayıtlı orman bitkisi tohumluk üreticilerinin orman bitki pasaportu basma yetkisi için faaliyet gösterdiği
yerdeki ilgili müdürlüğe müracaatta bulunarak, ilgili müdürlüğün yerinde yaptığı denetim ile, ortaya konulmuş
olan kontroller sonucunda yönetmelik eki Ek-5’te listelenmiş olan tohumluklar, yönetmelik eki Ek-7 ve Ek8’de listelenmiş olan zararlı organizmalardan ari ise ve yönetmelik eki Ek-9’da belirtilmiş olan özel şartlar
yerine getirilmiş ise orman bitki pasaportu basma ve/veya düzenleme yetkisi alabilecekleri, bu yetkilendirmenin
bir yıl süre ile geçerli olacağı belirtilmiştir.
İthalat işlemleri açısından ise, yönetmelik eki Ek-5’te yer alan tohumluklar ithal edilmiş ise; orman bitki
pasaportu, ilgili müdürlükçe veya yetkilendirilen tohumluk üreticisince ithalat işlemi gerçekleştikten sonra
düzenlenir denmektedir.
İthalat işlemleri sırasında, ülkemiz ilgili gümrük idaresi, bildirinin kaleme alındığı tarihteki meri mevzuat
uyarınca Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gıda ve Koruma Genel Müdürlüğün´den uygunluk yazısı
talep etmekte, uygunluk yazısının yapılan, karantina uygulaması, analiz ve tetkikler sonucu temin edilmesi ve
ibrazı ile ithalata izin verilmektedir. Orman Bitkisi Tohumlukları Piyasasında Yetkilendirme, Denetleme ve
Orman Bitki Pasaportu Yönetmeliği ve Orman Bitkisi ve Bitkisel Ürünlerine Arız Olan Zararlı Organizmalar
ile Teknik Mücadele yönetmeliği, bu yönetmeliklerin ihtiyaç dahilindeki alt tebliğlerinin çıkartılması ve etkin
olarak uygulanması ile beraber uygunluk yazısı zaman içinde OGM´den temin edilebilecek, bu çalışmaların
bütünü orman tohum ve fidan üreticilerine tek elden işlemleri tamamlayabilme imkanı, yeni bir vizyon ve bakış
açısı kazandıracaktır.
Orman bitkisi ihracatı işlemlerinde de, Orman Bitki Pasaportu Kayıt Sisteminin etkinleştirilmesi ile, üreticinin
ve ürünün kayıt altına alınmış olması, orman bitkilerinin üretim, hastalık ve zararlılar açısından denetleniyor
olması, Bitki Sağlığı Sertifikası düzenlenmesi işlemlerinde de hız ve kolaylık sağlayacağı düşünülmektedir.
Ayrıca, Orman Bitki Pasaportu´na sahip Türk menşeli ürünler, yurtdışı pazarlarda güvenli bir şekilde
dolaşabilecek, markalaşma ve coğrafi işaretleme ile beraber sektör zaman içerisinde arzu edilen ihracat pazar
payına erişecektir.
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5. SONUÇ
Uluslararası ticaretin hızlı bir şekilde gelişmesi, sınırların izafi olarak ortadan kaldırılması ve ahşap ambalaj
malzemelerinin ve orman bitkilerinin hareketliliğinin ve sınır geçen ürün miktarındaki çeşitliliğin artması,
ahşap ambalaj malzemeleri ve orman bitkileri aracılığı ile taşınan zararlılar ve hastalıkların, ülkelerin mevcut
orman ekosistemine zarar vermemesi için ülke sınırlarında ürün denetimini önemli ve zorunlu hale getirmiştir.
Bu denetim ise iki belgenin önemini ortaya koymaktadır. Bunlardan birincisi ürünün orijinini tespit etmeye
yarayan menşee şahadetnamesi, ikincisi ise bitki sağlık sertifikasıdır. Orman Bitki Pasaportu ise bu iki belgeye
ait bilgilerin derlenmesine, sağlık koşullarının sağlanmasına ve ürünün hareketliliği esnasındaki kontrollerin
etkin bir şekilde yapılabilmesine imkan tanıyacak temel bir belge niteliğindedir. Keza ISPM15 işaretlemesi ve
denetimi de hem ahşap ambalaj malzeme güvenliği açısından hem de orman ekosistemi açısından önem arz
etmektedir.
Gerek firmalarımız nezdinde gerekse uluslararası boyutta sürdürülebilir ve karlı bir ticari faaliyette bulunabilmek
için unutulmaması gereken altın kural, eşya yurtdışına çıkmadan veya yurtiçine girmeden, gümrük sahasına arz
edilmeden önce, alınması gerekli tedbir ve belgelerin, eksiksiz olarak ilgili ülke içerisinde usule uygun temini
ve yönetiminin önemidir. Gümrük sahasına girmiş bir eşya için alınacak tedbir ve belgelerin temin edilmesinin
normal şartlardan daha ağır bir prosedür ve ek maliyet gerektireceği unutulmamalıdır.
ISPM15 standardına uygun ahşap ambalaj malzemesi işaretlemesi işlemlerinin eksiksiz yapılması, Orman
Bitki Pasaportu sisteminin oluşturulması, kullanımı ve her iki faaliyetin etkin denetim kontrol ve işletimi ile
ülkemiz orman ekosistemi mümkün mertebe korunmuş olacak ve bununla beraber Türk ürünleri uluslararası
camia da hak ettiği imaja ve güvene kavuşacaktır. Akabinde sürdürülebilir, karlı bir iç ve uluslararası ticaret
ortamı kendiliğinden oluşacaktır. Bu sektörde uluslararası ticaretin gelişmesi, hem üreticiye hem de ülkemize
ek kazanç ve döviz kazanımı sağlayacaktır.
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ÖZET
Bu çalışmada odun çürükçül mantarlarından biri olan Tramates pubescens mantarı ile yabani mantarlardan Russula
rosea ile Lepiota sp. mantarlarının anti-mikrobiyal ve quorum sensing inhibisyonu özellikleri araştırılmıştır.
Bilindiği gibi orman ekosisteminde önemli bir yere sahip olan mantarlar, besinsel özelliklerin yanı sıra biyoaktif
özellikleri ile de birçok araştırmaya konu olmaktadır. Son yıllarda bilinçsizce ve çok sayıda ilaç tüketimi ile
gelişen ilâca karşı yüksek direnç oluşumu dikkate alındığında, daha doğal anti-mikrobiyal ürünlere yönelim
kaçınılmaz olmuştur. Doğal ve etkili anti-mikrobiyal kaynaklar arasında gösterilen önemli alternatiflerden biri
de mantarlardır. Son yıllarda mikroorganizmaların birbirleri ve çevreleri ile olan iletişimlerinin keşfedilmesi ile
bu mikroorganizmalara karşı mücadelede de yeni yaklaşımlar gündeme gelmiştir. Örneğin bakteriler; tür içi ve/
veya türler arasında farklı sinyal moleküllerini kullanarak birbirleriyle iletişim kurmaktadırlar. Bakteriye kendi
hücre popülasyonunu izleme ve buna göre davranışlarını düzenlenme olanağı veren bu sisteme çevreyi/çoğunluğu
algılama (Quorum Sensing/QS) denmektedir. Bakteriler arasındaki iletişim sisteminin bozulmasına veya
engellenmesine ise Quorum Sensing İnhibisyonu (QSI) adı verilmektedir. Araştırmalar, iletişimin bozulması
halinde bakterilerin koordineli davranamayacakları, kolonize olma yeteneklerinin azalacağı ve dolayısıyla da
konukçuları üzerinde iyi bir enfeksiyon süreci ortaya koyamayacaklarını göstermektedir. Tramates pubescens,
Russula rosea ile Lepiota sp. mantarlarının anti-mikrobiyal kapasitelerinin ve quorum sensing inhibisyonu
özelliklerine sahip olup olmadıklarının tespit edilmeye çalışıldığı bu çalışmada ekstraksiyon işlemleri, CO2
süperkritik sıvı yöntemine göre gerçekleştirilmiştir. Anti-mikrobiyal aktivite; Escherichia coli ATCC 25922,
Staphylococcus aureus ATCC 29213, Enterococcus faecalis ATCC 29212, Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853,
Salmonella Typhimurium ATCC 14028, Klebsiella pneumoniae ATCC 13883, Proteus mirabilis ATCC 7002,
Listeria monocytogenes ATCC 43251, Candida albicans ATCC 10231 ve Candida parapsilosis ATCC 22019
mikroorganizmalarına karşı test edilmiştir. Quorum sensing inhibisyonu ise Chromobacterium violaceum
ATCC 12472 bakterisine karşı incelenmiştir. Yapılan deneyler sonucunda Tramates pubescens ve Russula rosea
mantarlarının Staphylococcus aureus bakterisine karşı inhibitor etkiye sahip olduklarını ortaya çıkmıştır. Ayrıca
Tramates pubescens mantarı quorum sensing inhibisiyonu da göstermiştir. Çalışılan mantarlar arasında Tramates
pubescens mantarı diğerlerine kıyasla daha iyi performans sergilemiştir. Bu çalışma odun çürükçül mantarlarının
bilimsel araştırmalara daha çok konu olması gerektiğini göstermektedir.

Anahtar sözcükler: Anti-mikrobiyal, mantar, Quorum Sensing, Trabzon
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1. GIRIŞ
Yenilebilir yabani mantarlara olan talep artışı ve ticari potansiyellerinin yüksek olduğu algısı mantarları, odun
dışı orman ürünleri arasında farklı bir yere koymaktadır (Boa, 2004). Özellikle Avrupa ülkelerinde doğadan
toplanan yenilebilir yabani mantarların, kültür mantarlarına göre çok daha fazla talep gördüğü bildirilmektedir
(Kalač, 2009). Yabani mantar tüketimi birçok ülkede lezzetli bir besin olarak tüketilmekte, hatta bazı yerlerde
tüketim miktarı kişi başı 10 kg/yıl’ı geçmektedir (Svoboda ve ark., 2002).
İyi bir protein kaynağı, zengin bir vitamin ve mineral deposu olarak değerlendirilen mantarlar; kolesterol
içermemeleri, tıbbi amaçlı olarak da kullanılabilmeleri ayrıca bazılarının biyoaktif moleküllerden biri olan
glukanı bünyelerinde barındırmaları (Miles ve Chang, 2004; Kaşık, 2010; Metin ve ark., 2013) nedeniyle
önemsenmekte ve araştırıcıların yoğun ilgisini çekmektedirler. Bu özelliklerinin yarı sıra mantarların antioksidan
(Akgül ve ark., 2016), antimikrobiyal (Dülger ve ark., 1999), antikanser (Ma ve ark., 2013), antidiyabetik (Ooi
ve Liu, 1999) gibi tıbbi aktivitelere sahip olduğu son yıllarda yapılan çalışmalarla kanıtlanmıştır.
Besin maddelerinin muhafaza edilmesinde ve raf ömrünün uzatılmasında doğal antimikrobiyallerin kullanımı
gittikçe artmaktadır. Doğal besin maddelerine dönüşün hızla yaygınlaştığı günümüzde doğal inhibitör
maddelerin önemi her geçen gün artmaktadır (Öztürk ve ark., 2006). Antimikrobiyal ilaçların kullanımıyla
oluşturdukları enfeksiyonların tedavisinde önemli başarılar elde edilmiş olan bazı mikroorganizmaların
antimikrobiyal ilaçlara karşı direnç geliştirmesi kazanılmış mevzilerin kaybedilmesine yol açmıştır (Çapar,
2002). Dolayısıyla, doğal anti-mikrobiyal ajan olarak nitelendirilen mantarların ve mantarlar üzerinde yapılan
çalışmaların önemi giderek artmaya başlamıştır.
Son yıllarda bakterilerin birbirleri ve çevreleri ile olan iletişimlerinin keşfedilmesi ile bu mikroorganizmalara
karşı mücadelede yeni yaklaşım yöntemleri de gündeme gelmiştir. Bu iletişim bakterilerin bulundukları çevre veya
besiyeri ortamında salgıladıkları sinyal molekülleri ile gerçekleşmektedir. Bakterilerin bu sinyal moleküllerinin
diğer mikroorganizmalar tarafından algılanması olayına çoğunluğu algılama veya Quorum Sensing (QS) adı
verilmektedir (Fuqua ve ark., 1994). Beslenme, üreme, spor oluşumu, antibiyotiklere direnç, biyofilm oluşumu
gibi davranışların çoğu QS sinyal mollekülleri aracılığıyla gerçekleşmektedir. Mantarların bu mekanizmayı
durdurma aktiviteleri (anti-quorum sensing) üzerine ise literatürde pek fazla çalışma olmadığı görülmektedir.
Bu çalışmada,Trabzon’da kendiliğinden yetişen ve odun çürükçül mantarlarından olan Tramates pubescens mantarı
ile yabani mantarlardan Russula rosea ile Lepiota sp. mantarlarının quorum sensing inhibisyonu özelliklerinin
var olup olmadığı araştırılmış ve söz konusu mantarların anti-mikrobiyal kapasiteleri irdelenmiştir.
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2. MATERYAL VE YÖNTEM
2.1. Materyal
Mantarlar 2016 yılında Trabzon il sınırları içerisinden toplanmıştır. Doğal ortamında fotoğraflanan mantarların
özellikleri arazi defterinde kayıt altına alınmıştır. Mantarların teşhisleri Sistematik Mikoloji uzmanı tarafından
morfolojik olarak yapılmıştır.

2.2. Ekstraksiyon
Toplanan mantarlar 60 ⁰C de 12 saat kurutulmuş ve öğütücü yardımıyla toz haline getirilmiştir. Toz haline
getirilen örnekler, süperkritik sıvı ekstraksiyonu cihazı kullanılarak ekstrakte edilmiştir. Süperkritik ekstraksiyon,
Spe-ed SFE 7070 (Applied Separations) cihazında 10 gr toz mantar kullanılarak 250 bar, 45°C, 0.5 ml/dk
modifiye etanol hacminde CO2 akış hızı 10 gr/dk olacak şekilde 3 saat süresince uygulanmıştır. Daha sonra
ekstratlar, Heidolph evaporasyon cihazında evapore edilmiş ve 100 mg/ml olacak şekilde saf Dimetil Sulfoksit
(DMSO) ’da çözülmüştür.

2.3. Anti-mikrobiyal aktivite
2.3.1. Bakteri kültürlerinin hazırlanması
Bakteri kültürleri için Luria Bertani (LB) sıvı ve agar besiyeri kullanılmıştır. Antimikrobiyal aktivite; Escherichia
coli ATCC 25922, Staphylococcus aureus ATCC 29213, Enterococcus faecalis ATCC 29212, Pseudomonas aeruginosa
ATCC 27853, Salmonella Typhimurium ATCC 14028, Klebsiella pneumoniae ATCC 13883, Proteus mirabilis
ATCC 7002, Listeria monocytogenes ATCC 43251, Candida albicans ATCC 10231 ve Candida parapsilosis
ATCC 22019 ‘e karşı test edilmiştir. Anti-Quorum Sensing aktivitesi ise Cromobacterium violaceum ATCC
12472’a karşı incelenmiştir. Bakteri kültürleri 37 ˚C ‘de, 24 saat süreyle ve 250 rpm çalkalanarak inkübasyona
bırakılmıştır.
2.3.2. Antimikrobiyal aktivitesinin belirlenmesi
Mantar ekstraktların antimikrobiyal aktivitelerini Mueller Hinton (MH) agar kuyucuk difüzyon yöntemi
ile test edilmiştir (Wayne, 2002). Bakteriler 1 gecelik kültür işleminden sonra, OD600 spektrofotometresi ile
ölçülerek yoğunluğu 0.5 McFarland olacak şekilde hazırlanmış ve pamuklu eküviyon ile agar yüzeyine ekilmiştir.
Kuyucuklar steril pipet pastör ile açılmıştır ve her kuyucuğa ekstraktın (10 mg/mL konsantrasyonunda) 50 µL
yüklenmiştir.
Agar difüzyon yöntemiyle pozitif etki gösteren ekstraktların minimal inhibitör konsantrasyonu (MİK)
sıvı mikrodilüsyon yöntemi ile belirlenmiştir. Bunun için 96 kuyucuklu pleytin tüm kuyucuklarına 100 µL
hacminde Luria-Bertani (LB) sıvı besiyeri konulmuş, her ektstrakt için; ilk kuyucuğa 100 µL ekstrakt ilave
edilmiş, karıştırılmıştır (İlk kuyucukta toplam hacim 200 µL olmuştur) ve bundan 100’er µL alınarak ½ seri
dilüsyonlar yapılmıştır.
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Son iki kuyucuk üreme kontrolü (11. kuyucuk: madde yok) ve sterilite kontrolü (12. kuyucuk: bakteri yok) olarak
kullanılmıştır. Tüm ekstraktlar DMSO (%100)’da çözüldüğü için DMSO’nun MIK değeri de tespit edilmiştir.
Son olarak tüm kuyucuklara (sterilite kontrol kuyucukları hariç) son konsantrasyonu 5 x 104 KOB/kuyucuk
olacak şekilde 5 µL bakteri süspansiyonu ilave edilmiş ve pleytler 37oC’de, 24 saat inkübasyona bırakılmıştır.
Süre sonunda bakterilerin canlılığını görebilmek için -iodonitrotetrazolium chloride (200 µg/mL) 40 uL olarak
her kuyucuğa eklenmiştir (Perumal vd., 2012). Bakterilerin canlılığı bu kimyasalın kırmızı rengi ile belirlenmiştir.
Üremenin olmadığı son kuyucuktaki eksraktın konsantrasyonu MİK değeri olarak tespit edilmiştir Bakteri
konsantrasyonu 5 x 104 KOB/kuyucuk hazırlamak için mikroorganizma kültürü 0.5 McFarland yoğunluğuna
ayarlanmıştır. Bundan 1/100 dilüsyon yapılmış, ardından bu dilüsyondan 5 µL alındığında kuyucukta yaklaşık
5 x 104 KOB/mL bakteri olmuştur. Kulanılmış antibiyotik moleküllerinin konsantrasyonu da 5 mg/mL itibaren
başlanmıştır ve LB broth ile 200 µL ‘e tamamlanmıştır.

2.4. Anti- Quorum Sensing aktivite
Anti-Quorum Sensing aktivitesi minimal inhibitör konsantrasyonu (MİK) sıvı mikrodilüsyon yöntemi ile
belirlenmiştir (Damte ve ark., 2013). Ekstraktların aktivitesi, C. violaceum pigment oluşturma mekanizmasına
karşı test edilmiştir. Bunun için antimikrobiyal denemesinde uygulanan aynı MİK protokolü uygulanmıştır.
İnkübasyon sonunda bakteri üremesini engelleyen en küçük konsantrasyon MİK değeri olarak tespit edilmiştir.
Bakteri konsantrasyonu 5 x 104 KOB/kuyucuk hazırlamak için mikroorganizma kültürü 0.5 McFarland
yoğunluğuna ayarlanmıştır. Bundan 1/100 dilüsyon yapılmış, ardından bu dilüsyondan 5 µL alındığında
kuyucukta yaklaşık 5 x 104 KOB/mL bakteri olmuştur. Pozitif kontrol olarak vanilya (Choo ve ark., 2006)
konsantrasyonu 500 µg/mL ile başlanmıştır ve LB broth ile 200 µL ‘e tamamlanmıştır.
Belirlenen MİK konsantrasyonunu takip eden ilk iki konsantrasyonlar subMİK testi için kullanılmıştır. Bunun
için MİK deneyinde uygulanan aynı koşullar her iki konsantrasyon için 96 kuyucuklu mikropleytte üçer kez
yapılmıştır. Bakteri üreme kontrolü (ekstraktsız) 6 kuyucukta 100 µL LB sıvı besiyerinde, pozitif kontrol ise
vanilya 3 konsantrasyonda (1250 µg/mL, 625 µg/mL ve 500 µg/mL) 3 kez uygulanmıştır. İnkübasyon sonunda
her konsantrasyon için bir kuyucuktan 100 µL alınmış ve 10-7 ye kadar fosfat tamponu (PBS) ile seri dilüsyonlar
yapılmıştır ve 10-7 dilüsyonundan 100 µL alınmış ve yayma ekimi MH agara yapılmıştır. Yirmi dört saat 37 oC
inkübasyondan sonra her petriden koloni sayımı yapılmıştır. Kalan iki kuyucuk için pigment oluşumu ölçmek
amacıyla pleyt 50 oC’ de iki saat sıvının uçması için bekletildikten sonra 200 µL DMSO eklenmiş ve 2 saat
çalkalayarak oda ısısında bekletilmiştir. Süre sonunda ekstrakte edilmiş pigmentler yeni pleyte alınmış ve OD585
spektrofotometrede ölçülmüştür.
Bakteri üremesinin değişmediği ama pigment miktarının belirgin bir şekilde azaldığı konsantrasyon antiQS aktivite konsantrasyonu olarak alınmıştır. MİK değerin sonraki 2 konsantrasyon test edilmiştir. OD585
iki kere okunmuş ve ortalamalar çizelgelere eklenmiştir. Bakteri üreme kontrolüne göre çizelgelerde Bakteri
sayımı önemli bir miktarda değişmezken pigment oluşumu ekstraktın kullanıldığında büyük bir derecede
engellenmiştir. Pozitif kontrol olarak vanilya kullanılmıştır. Anti-Quorum Sensing etkisi daha önce optimize
edilmiş ve 625 µg/mL civarında pozitf olduğunu gösterilmiştir. DMSO negatif kontrol olarak da test edilmiştir.
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3. BULGULAR VE TARTIŞMA
3.1. Antimikrobiyal aktivite
Süperkritik sıvı ekstraksiyonu ile ekstrakte edilen numunelerin antimikrobiyal aktivite sonuçları (mm) Tablo
1’de, bu numunelerden antimikrobiyal özellik gösteren numunelerin MİK konsantrasyonları ise Tablo 2’de
verilmiştir.
Bu çalışmada, Tramates pubescens ve Russula rosea mantar ekstraktları Staphylococcus aureus’a karşı antimikrobiyal
özellik göstermiştir ve minimum inhibisyon konsanrtasyonları sırasıyla 78.125 µg ve 156,25 µg bulunmuştur
(Tablo 2). Daha düşük konsantrasyonda inhibe edici etki gösteren Trametes pubescens mantarının Russula rosea
mantarından daha etkili olduğunu söylemek mümkündür. Antimikrobiyal aktivite; test edilen numunenin türüne,
kompozisyonuna ve konsantrasyonuna, hedef mikroorganizmanın türüne ve yüküne, gıdanın kompozisyonuna,
işleme ve depolama koşullarına bağlı olarak değişebilmektedir (Sağdıç, 2003).

L. monocytogenes

K. pneumoniae

P. mirabilis

E. faecalis

C. albicans

E. coli

S. aureus

Örnek

P. aeruginosa

Tablo 1. Süperkritik sıvı ekstraksiyonu ile ekstrakte edilen numunelerin antimikrobiyal aktivite sonuçları (mm)

Tramates pubescens
Russula rosea
Lepiota sp.

2
2
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

…**
…**
…**

0
0
0

0
0
0

Ampisilin 10 µg

>30

16-17

…

…

14

…

…

…

DMSO

Gentamisin 10 µg

0

…*

Amfoterisin B 10
…
µg
Sefotaksim 30 µg
…
Tetrasiklin 30 µg
…

0

…

0

21-22

0.1
…

0

…

0

…

0

21

0

…

…

…

> 30

…

…

…

…

…
…

…
…

…
…

…
…

42
…

…
…

…
25

*…: Gerek olmadığı için, yapılmamıştır.
**: Hiçbir ekstrakt pozitif etkisi göstermediği için testler, tekrarlanmamıştır. Kullanılmış kontrole karşı bakteri direnç kazanmış olabilir.
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Tablo 2. Süperkritik sıvı ekstraksiyonu ile ekstrakte edilen numunelerin MİK konsantrasyonları
Örnek
T. pubescens
R. rosea
DMSO
Ampisilin
10 µg
Gentamisin
10 µg
Amfoterisin
10 µg
Sefotaksim
30 µg
Tetrasiklin
30 µg

MİK
S. aur

MİK
E. coli

MİK
P. aer

MİK
C. alb

MİK
P. mir

MİK
K. pneu

MİK
L. mono

…*

…

…

…

…

…

78.125
µg
156.25
µg
625 µg

…

…

…

…

…

…

1.25 mg

1.25 mg

625 µg

625 µg

1.25 mg

625 µg

78.125 µg

2.5 mg

…

…

…

…

…

…

…

1.25 mg

…

…

156.25 µg

…

…

…

…

78.125 µg

…

…

…

…

…

…

…

9.76 µg

…

…

…

…

…

…

…

…

78,125
µg

*…: Gerek olmadığı için yapılmamıştır.

Giri ve ark., (2012), Batı Bengal (Hindistan)’deki bazı yabani mantarların şapkalarının antimikrobiyal
aktivitelerini incelemişlerdir. Yapmış oldukları çalışmada Agaricus campestris, Amanita vaginata, Armillaria
mellea, Astraeus hygrometricus, Auricularia auricula, Auricularia sp., Calocybe indica, Fistulina hepatica, Hygrophorus
miniatus, Lepiota procera, Lepiota sp., Pleurotus djamor var. djamor, Pleurotus ostreatus, Pleurotus sajor-caju,
Lentinus squarrosulus, Polyporus grammocephalus, Ramaria botrytis, Russula albonigra, Russula delica, Russula
laurocerasi, Russula lepida, Schizophyllum commune, Termitomyces clypeatus, Termitomyces eurhizus, Termitomyces
microcarpus, Tricholoma giganteum, Tricholoma lobayense, Tricholoma sp., Tricholoma crassum ve Volvariella
volvacea mantarlarının metanol ekstraklarını Staphylococcus aureus MTCC kodu 96, Proteus vulgaris MTCC
kodu 426, Candida albicans MTCC kodu 183, Bacillus cereus MTCC kodu 1306, Escherichia coli MTCC kodu
68, Pseudomonas aeruginosa MTCC kodu 8158, Bacillus subtilis MTCC kodu 736 mikroplarına karşı test
etmişlerdir. Mikropların bu 21 mantara karşı toplamda gösterdiği duyarlılık P. vulgaris > P. aeruginosa > E. coli
> B. cereus > C. albicans > B. subtilis = S. aureus şeklinde gerçekleşmiştir.
Abah ve Abah (2010), Agaricus bisporus mantarının antimikrobiyal özelliklerini incelemiş, antimikrobiyal test
için Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli ATCC 25922, Shigella flexneri 004, Shigella dysenterae 006, Bacillus
cereus, Salmonella typhi, Candida albicans ve Listeria monocytogenes türlerini kullanarak analiz yapmışlardır.
Metanol ile 100, 200 ve 300 mg/ml konsantrasyonlar hazırlayıp tüm konsantrasyonların kullanılan bakteri
türlerinin hepsine karşı inhibitör etkisi olduğunu bulmuşlardır. Yapılan bir diğer çalışmada ise Tambekar ve ark.
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(2010) Agaricus bisporus ve Pleurotus sajor-kaju mantarlarının antibakteriyel özelliklerini incelemişler, % 5, 10,
20 ve 50 oranında farklı çözücülerle (etanol, metanol, eter, ksilen, benzen ve aseton) hazırladıkları seyreltilmiş
mantar numunelerini, Enterobacter aerogenes 111, Escherichia coli 390, Escherichia coli 739, Klebsiella pneumoniae
109, Proteus vulgaris 426, Pseudomonas aeruginosa 424, Salmonella typhi 733, Salmonella Typhimurium 98,
Staphyloccocus aureus 96, Staphyloccocus epidermidis 435 bakterilerine karşı kullanmışlar ve iki mantar türünün de
konsantrasyonların hepsinin kullanılan bakterilere karşı inhibitör etkisinin olduğunu bildirmişlerdir (Tambekar
ve ark., 2006). Bu sonuçlar analiz için kullanılan ekstrakt konsantrasyonunun, metodunun antimikrobiyal
aktiviteyi etkilediğini göstermektedir.
Nwachukwu ve Uzoeto (2010), Russula vesca, Auricularia auricular, Pleurotus squarrosulus, Volvariaella vulvae
mantarlarının; metanol, sıcak ve soğuk su ekstraktlarının Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella
pneumoniae, Proteus mirabilis, Salmonella typhi, Bacillus cereus, Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae
bakterilerine ve Candida albicans maya türüne karşı antimikrobiyal aktivitesini incelemişlerdir. Russula vesca
mantarı sıcak su ekstraktının E. coli, S. typhi, P. mirabilis ve C. albicans türlerinin gelişimini engellediğini, A.
auricular mantarı etanol ekstraktının S. typhi, P. aeruginosa, P. squarrosulus türleri hariç çalışmada kullanılan tüm
türlere inhibitör etki gösterdiğini, P. squarrosulus mantarı etanol ekstraktının en etkili sonuçları gösterdiğini
bildirmişlerdir. Bu çalışma ile de ekstrakt yapımında kullanılan çözücünün tipinin de antimikrobiyal aktiviteyi
etkilediği görülmektedir.

3.2. Çoğunluğu algılama (Anti-Quorum Sensing) aktivite konsantrasyonu
Bakteri üremesinin değişmediği ama pigment miktarının belirgin bir şekilde azaldığı konsantrasyon anti-QS
aktivite konsantrasyonu olarak alınmıştır. Pozitif kontrol olan vanilyanın anti-QS çizelgesi Şekil 1’de, QS özellik
gösteren Tramates pubescens mantarının anti-QS çizelgesi Şekil 2’de verilmiştir. Tramates pubescens mantarı
C. violeceum bakterisinin üremesini değiştirmeden ürettiği pigment miktarını azaltmıştır yani bakterilerim
haberleşme mekanizmasını durdurmuştur.

Şekil 1. Vanilya anti-QS çizelgesi

Şekil 2. T. pubescens anti-QS çizelgesi

OD585 ort: 585 nm de ölçülen pigment yoğunluğu
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Yapılan bir çalışmada meşe (Quercus corteks) kabuk ekstraktının biyoaktif bileşikleri incelenmiş ve
Chromobacterium violaceum CV026’ya karşı antibakteriyel ve anti-QS etkileri biotestte karşılaştırılmıştır. Meşe
kabuğu kurutulduktan sonra ve yeniden hidratlandığı zaman zayıf antibakteriyel ve belirgin anti-QS etki
gösterdiği bildirmiştir (Deryabin ve Tolmacheva, 2015).
Başka bir çalışmada yine ağaç numuneleri çalışılmış, okaliptüs Eucalyptus globulus ve Eucalyptus radiata
ağaçlarının uçucu yağlarının antioksidan, antibakteriyel ve anti-QS aktiviteleri incelenmiştir. E. globulus ağacı
uçucu yağlarının E. radiata uçucu yağlarına göre daha yüksek anti oksidan aktivite gösterdiği, E. radiata uçucu
yağlarının ise daha yüksek antibakteriyel aktivite gösterdiği bildirilmiştir. Ayrıca bu iki uçucu yağın, bakteri
büyümesine müdahale etmeden viyolasin pigment oluşumunu engellediği yani anti-QS aktivite gösterdiği
raporlanmıştır (Luís ve ark., 2016).
Bazı araştırmacılar yabani çilek (Rubus rosaefolius) ‘den elde edilen fenolik ekstraktın antioksidan, antimikrobiyal
ve anti-Quorum Sensing aktivite özelliklerini test etmişlerdir. Akabinde, R. rosaefolius’un fenolik ekstraktlarının
antioksidan, antimikrobiyal ve anti-Quorum Sensing aktivite gösterdiğini ve önceki çalışmalarla uyumu
olduğunu kaydetmişlerdir (Oliveira ve ark., 2016).
Bir başka çalışmada makrofunguslardan biri olan Tremella fuciformis’in ekstraktının anti-QS etkisi araştırılmıştır.
Mantarlar kurutulduktan sonra %75 (v/v) sulu metanol ile ekstrakt hazırlanmış ve evapore edildikten sonra
uygun konsantrasyonlarda dimetil sülfoksit (DMSO) içinde tekrar çözündürülmüştür. QS inhibisyonunu
izlemek için kullanılan Chromobacterium violaceum CV026 kültürlere eklenmiş ve viyolasin pigment oluşumunu
engellediği bildirilmiştir (Zhu ve Sun, 2008).
Bu tarz çalışmaların devamlılığı mantarların anti-QS aktivitelerinin ortaya konması ve sonuçların tıp,
farmakoloji gibi endüstrilere hizmet edebilme forma getirebilmesi açısından oldukça önemlidir.
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4. SONUÇLAR
Bu çalışmada odun çürükçül mantarlarından biri olan Tramates pubescens mantarı ile yabani mantarlardan
Russula rosea ile Lepiota sp. mantarlarının anti-mikrobiyal ve quorum sensing inhibisyonu özellikleri
araştırılmıştır. Yapılan deneyler sonucunda Tramates pubescens ve Russula rosea mantarlarının Staphylococcus
aureus bakterisine karşı inhibitor etkiye sahip olduklarını ortaya çıkmıştır. Ayrıca Tramates pubescens mantarı
quorum sensing inhibisiyonu da göstermiş ve diğer mantarlara kıyasla daha iyi performans sergilemiştir. Dünya
üzerinde antibyotiklere karşı artan direnç ciddi bir sağlık problemi oluşturmaktadır ve buna çözüm bulmak
üzere bilim adamları hem yeni antibiyotik molekülleri hem de yeni alternatifleri araştırmaya devam etmektedir.
Bu araştırman elde edilen ümit vaat edici sonuçlar, odun çürükçül mantarlarının bilimsel araştırmalara daha
fazla konu edilmesi gerektiğini ortaya koymuştur.
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ÖZET
İnsan orman ilişkileri, insanlığın varoluşu kadar eskidir. Bununla birlikte tarih öncesi dönem de dahil olmakla
birlikte, geçmişte orman, insanın tüm bir yaşam alanını oluşturmaktadır. Başta gıda ve barınma olmak üzere
tüm ihtiyaçları ormandan karşılanmaktadır. Özellikle sanayi devrimi ile birlikte artan nüfus ve kentleşme ile
doğal kaynaklar ve bu arada ormanlar çok hızlı bir tükenme sürecine girmiştir. Bununla birlikte gelişen teknoloji
ve keşfedilen yeni enerji kaynakları ormanların korunması ve sürdürülebilir yararlanma açısından bir ümit ışığı
olmuştur. Artık odunun insan için anlamı çok farklı boyutlar kazanmıştır. Karbon depolama işlevi bunlardan
sadece birisidir. Tüm bir insanlığın geleceği sadece ormana bağlıdır. Bu nedenle odun yerine kullanılabilir
malzeme ve ürünlerin ortaya çıkması, ormanların bu yaşamsal öneminden yararlanabilme açısından çok daha
önemli bir boyuta dönüşmesine neden olmuştur.
Bu bildiride odunun eskiden kullanılan, günümüzde terk edilmiş kullanım alanları ele alınacaktır. Milattan
önce doğada bulunan bakır ve altın madenleri odun veya odun kömürü ateşinde eriterek bakır ve altına şekil
verilmiştir. İlk insanların yiyeceklerini ağaçların yapraklarından elde etmesi, ağaç kovuklarını kendilerine
barınak olarak kullanmaları ve ağaçların belli kısımlarından yumuşak elbiseler yaptıkları söylenmektedir.
Geçmişte odun beşikten mezara kadar başta yakıt tüketimi olmak üzere yiyecek, içecek, ilaçlar, tarım aletleri,
mutfak araç ve gereçleri, ulaşım gibi birçok alanda insan yaşamının vazgeçilmez bir ögesiydi. Şimdilerde ise bazı
kullanım alanları tamamen yok olmuş, bazıları ise boyut değiştirmiştir.
Tarımsal alışkanlıklarda yaşanan değişimler ve bu alanda gelişen teknoloji ile eskiden tarımda kullanılan odun
kökenli olan karasaban, tırpan, harman döveni gibi aletler yerini pulluk, elektrik gücüyle çalışan benzinli tırpan,
makineli patosa bırakmıştır. Yine odun kökenli mutfak araç- gereçlerinden fındık kıracakları, elekler, hamur
tekneleri, sofralar yerini metal, paslanmaz çelik gibi materyallere bırakmıştır. Öte yandan ulaşımda faytonların
yapımında yine odundan yapılmış araçlar kullanılırken bugün yerini günümüz arabalarına bırakmıştır.
Odun kullanımı konusunda özellikle petrol türevi malzemelerin kullanımını içeren teknolojik gelişmeler çok
önemli bir dönüm noktası olmuştur.
Sonuç olarak gelişen teknolojiyle birlikte ormanların üzerindeki baskı azalmış ve insanların ormanlara bakış
açısı değişmiştir. Ormanların insan sağlığına etkisi, iklime üzerine etkisi,toprak ve verimliliğin korunması,
sosyo-ekonomik gibi yararların üzerinde durulmaya başlanmıştır. Ormanın daha çok ekolojik faktörleri öne
çıkmış ve insanların ormanlardan yararlanma biçimi zamana göre farklılık göstermiştir.

Anahtar sözcükler: Gelişen teknoloji, insan, orman, ormanın kullanım alanları
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1. GİRİŞ
İnsanın, ormanla ilk ilişkisi “barınma” ve “beslenme” gibi temel ihtiyaçlarının karşılanmasıyla başlamıştır.
Ormanların medeniyetle ilişkisini sadece bugün değil, tarihi çağlar boyunca da görmek mümkündür. En
eski çağ sayılan taş devrinden bile önce ağaç devri geçirmiş bu sayede de ağaç insanın işlemesini bildiği bir
malzeme olmuştur. Meşhur Romalı büyük âlim Plinius 12 ciltlik eserinde ilk insanların yiyeceklerini ağaçların
yapraklarından elde etmesinden ve ağaç kovuklarını kendilerini barındıracak halde tuttuklarını, ağaçlardan
faydalanılarak yumuşak elbiseler yaptıklarını söylemektedir. Orta Çağda, feodalizmin yayılışı ve arazilerin
yönetici sınıflarca ele geçirilmesiyle, ormanlardan serbestçe yararlanmayı sınırlayan ve hatta korumayı amaçlayan
düzenlemeler gündeme gelmiştir.(Köprülü, 1948) Nihayet, 18. yüzyıldan itibaren Avrupa’da bir yandan
sanayinin ve kentlerin gelişmesi ile ortaya çıkan hammadde talebinin düzenli olarak karşılanması ihtiyacı, diğer
yandan karşılaşılan seller, çığlar, erozyon gibi sorunlarla mücadelede ormanların çevresel işlevlerinin farkına
varılmasıyla “orman işletmeciliği” kavramı gelişmeye başlamıştır. Bugün artık daha yaygın bir şekilde kullanılan
“orman yönetimi” kavramı ise ormanların çok yönlü işlev ve değerlerine daha uygun düşmektedir. Ormanların
çok yönlü işlev ve değerlerinin ön plana çıkmasıyla amenajman planları da değişiklik göstermiştir. Klasik
planlamadan ziyade ekosistem tabanlı amenajman planları yerini almıştır.
Teknolojinin gelişmesiyle birlikte insanların yaşamı daha da kolaylaşmıştır. Materyaller daha çabuk üretilir
ve daha rahat ulaşılabilir olmuştur. Bu durum ormanlar üzerindeki baskıyı da azaltmıştır. Örneğin eskiden
insanlar tarım aletlerini ahşaptan yaparken teknolojiyle birlikte daha az insan gücü gerektiren ve daha farklı
materyallerden yapılan aletlere bırakmıştır. Son yıllarda kırdan kente göçün artması da orman üstündeki
baskının azalmasına bir etkendir.
Orman üzerindeki baskının azalması orman varlığında artımı da beraberinde getirmiştir. Nitekim 1973’te 20.2
milyon hektar olan orman varlığı 2015’te 22.3 milyon hektar olmuştur.
Ormanların bulundukları yerin iklimini, kara iklim tipinden ılıman iklim tipine yöneltirler. Bu sayede don,
kuraklık, aşırı sıcaklık, fırtına gibi zararları önlemek ve azaltmak suretiyle faydalı olurlar. Ormanın etkisi altında
kalan sahaların nisbi rutubeti fazla olduğu gibi, akarsu ve kaynakların verimi, düzenli ve devamlıdır.
Ormanların tarımı, hayvancılığı, bayındırlık tesislerini koruması; bataklıkları kurutmak, havaya saf oksijen
vermek, gürültüyü ve hava kirliliğini önlemek suretiyle insan sağlığına yardım etmesi; çeşitli av hayvanlarını
barındırıp beslemekle yurdun tabii varlığını ve güzelliğini zenginleştirmesi gibi hususlar ormanın başlıca
faydalarını gösterir. Bu gibi hususlar göz önüne alındığında ormanların vazgeçilemez kaynaklar olduğu
görülmektedir.
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2. BULGULAR
2.1. Yakıt Kullanımı
Ormanların en yaygın kullanım biçimi yakacak odun şeklindedir. Kesin bir değer verilmemekle beraber
hâlihazırda dünyada kullanılan yakıtın önemli bir bölümü ormanlardan elde edilir. Ülkemizde de uzun yıllar
ormanlar öncelikle yakacak odun ihtiyacının karşılanması amacıyla yönetilmiştir. Bununla birlikte özellikle
1980’li yıllardan sonra ülkemizde özellikle metropollerden başlayarak ısınma amacıyla odun yerine doğal gaz,
petrol ve kömür kullanımı yaygınlaşmıştır.

2.2. Yapı Malzemeleri
Eskiden ev ve çeşitli binaların yapımında kereste daha çok tercih edilir.(Şekil 3) Özellikle orman köylerinde
1970’li yıllar öncesinde çatı örtüsü olarak hartama kullanılmaktaydı. 2-3 mm kalınlık, yaklaşık 10-12 cm
genişlik ve 80-100 cm boyundaki tahtalarla bindirme usulüyle yapılan çatı örtüsüne hartama denir(Şekil 1,
Şekil 2). Eskiden uygulanan bu çatı örtüsünün yerini 1970’li yıllardan itibaren ORKÖY örgütü tarafından
dağıtılan oluklu çinkolar almıştır. Böylece bu amaçla tüketilen yaklaşık 2 milyon m3’lük odun hammaddesinin
korunması sağlanabilmiştir.
Öte yandan inşaat yapımı sırasında kurulan ahşap iskelelerin yerini de günümüzde metal malzemeler almıştır.
Şekil 1. Hartama örneği
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2.3. Tarım Aletleri
2.3.1. Karasaban
Karasaban ancak at, öküz, eşek veya katır gibi hayvanlarla çekilir (Şekil 4). Tüm gövdesi ahşaptan yapılmış olup,
toprağı süren ağaç gövdenin ucuna saban demiri takılır. Günümüzde karasabanın yerini pulluk almıştır (Şekil
5). Pulluk ise çok dişli ve genellikle motorlu araçlarla çekilen sabanlara denir.
Şekil 4. Karasaban

Şekil 5. Pulluk

2.3.2. Tırpan
Bazı buğdaygiller ve baklagiller gibi tarla bitkilerini hasat etmekte kullanılan bir tarım aletidir (Şekil 6)
Günümüzde tırpanın yerini bilinen tırpanın aksine kol gücüyle değil benzin veya elektrik gücüyle çalışan
benzinli tırpanlar almıştır (Şekil 7)
Şekil 6. Tırpan

Şekil 7. Benzinli Tırpan

2.3.3. Ekin Arabası ve Boyunduruk
Günümüzde ise ekin arabası ve boyunduruk (Şekil 8) yerine römork tercih edilir. Römork ise motorlu araçla
çekilen insan veya yük taşımak için imal edilmiş motorsuz taşıttır (Şekil 9).
Şekil 8. Ekin arabası- boyunduruk Şekil 9. Römork
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2.3.4 Kızak
Tarım yapılan birçok arazi yamaç ve düzgün bir yolu olmayan yerlerde kullanılır. Hayvanlara koşulmuş araba
ile birçok tarlaya gidip gelmesi mümkün değildir. Bu nedenle ekim zamanı tarlaya tohum vs. getirmek için veya
tarladan kaldırılan hasatı getirmek için kızaklar kullanılırdı.
2.3.5. Harman Döveni
Harman almak (buğdayı başağından çıkartmak ve saman yapmak için kullanılan dövenlerdir. (Şekil 10,11)
Günümüzde makineli batöz kullanılmaktadır (Şekil 12).
Şekil 10. Ahşaptan Döven

Şekil 11. Ahşaptan Döven

Şekil 12. Makineli Batöz

2.4. Mutfak Araç ve Gereçleri
2.4.1 Haşhaş dibeği
Genellikle ahşaptan yapılır. Dışı oyularak süslenir. Haşhaş dövmek için kullanılır (Şekil 13).
Şekil 13. Haşhaş Dibeği

2.4.2 Fındık kıracağı
Fındıkları kırmak için kullanılan tahtadan yapılmış, tokmaklı kaptır. Günümüzde ise daha çok kıracaklar
paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
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2.4.3 Diğer malzemeler
Şekil 14. Hamur Teknesi

Şekil 15. Şinik
(Tahıl Ölçeği)

Şekil 16. Elek

Şekil 17. Sofra

Şekil 19. Sepet

Şekil 18. Ahsap sürahi

2.4.4.Tahta yayık
Tereyağı çıkarmak için sütün içinde dövüldüğü veya çalkalandığı kaptır. Günümüzde yayık makineleri tercih
edilmiştir (Şekil 20).
Şekil 20. Yayık
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2.5.Ulaşım
Odun hammaddesi uzun yıllar gemi yapımında alternatifi olmayan bir malzeme idi. Deniz ulaşım aracına
sahip olmak çok önem taşımaktaydı. Osmanlıda devletin ormanlara ilgisi bile öncelikle tersanenin ihtiyacı olan
odun kaynaklarının korunması amacına dayanmaktaydı. Bununla birlikte günümüzde deniz ulaşım araçlarında
odun kullanımının yerini metal veya petrol türevi malzemeler almıştır.
Demiryollarında kullanılmakta olan ahşap traversler de aynı şekilde yerini beton traverslere bırakmıştır.
Eskiden tamamen ahşap olan elektrik-telefon direkleri de artık yerini büyük ölçüde metal veya beton direklere
bırakmıştır.
Günümüzde çiftçiliğin ağır bastığı köylerin çok azında görebildiğimiz at arabaları teknoloji karşısında
varlıklarını sürdürememişlerdir. Bazı çitçilerin ya da seyyar satıcılar tarafından az da olsa kullanılmakta olan
at arabaları da teknolojiden nasibini almıştır. Artık süs aracı olarak kullanılan arabalar dışında pek kullanım
söz konusu değildir. Günümüzde insanlar ulaşım için otomobilleri tercih eder. Otomobiller hayvan gücü
kullanılmadan, itmeden veya çekmeden kendiliğinden hareket edebilen taşıtlardır.

2.6.Diğer Kullanım Alanları
Şekil 22. Çeyiz Sandığı

Şekil 21. Beşik

2.7.Protez el ve bacak
Protez eksik olan vücut uzuvlarını taklit edecek şekilde yapılmış parçaların genel adıdır. Eskilerde bu malzemeler
ashaptan temin edilirdi. Günümüzde ise daha çok titanyum malzemeden yapılmış protezler tercih edilmektedir.
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3. TARTIŞMA VE SONUÇ
Ormanlarımız en önemli doğal zenginliklerimizden biridir. Orman, başta odun ham maddesi olmak üzere
değişik ürünler ve hizmet üretilerek fayda sağlayan, kendi içinde bir takım dengeleri olan, canlı dinamik ve
yenilenebilir bir doğal kaynaktır. Bu bağlamda ormanlar başta ham madde olmak üzere, toprak, meralar, orman
içi, suları, yaban hayvanları ve bitkilerden oluşan kaynaklardır. Ormanlar havadaki doğal dengeyi korumakta, su
rejimini düzenlemekte bunun yanı sıra da birçok fayda sağlanmaktadır. Ormanlardan; tomruk, parke , mobilya,
kağıt, sunta gibi asıl ürünler reçine, sığla yağı, çam kozalağı, ıhlamur , keçi boynuzu gibi yan ürünler elde edilir.
Günümüzde ormanların kullanıldığı alanlar yerini daha kullanışlı malzemelere bırakmıştır. Çünkü ilerleyen
teknolojiyle birlikte malzemeler daha çabuk üretilir hale gelmiştir. Buna karşın hala günlük hayatımızda yerini
almaya devam etmektedir. Örneğin evlerimizin içine şöyle bir göz atacak olursak kapıların, pencere çerçevelerin
, masa, sandalye ve koltuk gibi ev eşyaların hatta yer döşemelerinin odundan yapıldığının görebiliriz. Bundan
başka, köylerde ve çiftliklerdeki ambarlar, çitler, at arabaları, deniz ve göl kıyılarındaki iskele ve dalgakıranlar
ile maden direkleri, demiryolu traversleri ve telefon direkleri de çoğunlukla odundan yapılır. Büyük kentlerde
kömür, havagazı, petrol ürünleri ve elektrik yakıt olarak odunun yerini almış olmakla birlikte, odun hâlâ pek
çok yörede başlıca yakacaktır.
Bu bilgilerin ışığında bakacak olursak gelişen teknolojiye rağmen odun günlük hayatımızdaki yerini korumaktadır.
Bunun sebebi ise odunun insan sağlığına, diğer teknolojik malzemelere nazaran zararsız olmasıdır. Aynı zamanda
gelişen teknolojiyle birlikte ormanların üzerindeki baskı azalmış ve insanların ormanlara bakış açısı değişmiştir.
İnsanların ormana bakış açısının değişmesiyle birlikte odun üretimi olarak bakılan ormanlara günümüzde daha
çok rekreasyonel ve diğer işlevleri ön plana çıkarılmıştır. Ormanların insan sağlığına etkisi, iklime üzerine etkisi,
toprak ve verimliliğin korunması, sosyo-ekonomik gibi yararların üzerinde durulmaya başlanmıştır. Ormanın
daha çok ekolojik faktörleri öne çıkmış ve insanların ormanlardan yararlanma biçimi zamana göre farklılık
göstermiştir. Örneğin amenajman planlarında ekonomik fonksiyonun yanı sıra turizm fonksiyonu, ekoturizm
ve rekreasyon fonksiyonu, bilimsel fonksiyonu, sosyokültürel fonksiyonlar gibi yararlanmalar ön plana çıkmıştır.
Zamanla ormana bakış açısının değişmesi ve yararlanma biçiminde farklılıkların oluşması beraberinde orman
suçlarında azalmayı da getirmiştir. Çünkü insanlar ormanlara zarar verip faydalanmaktan ziyade koruyarak
faydalanmayı seçmiş ve orman suçlarında da azalma meydana gelmiştir. 1988 ‘te orman suçları 45.000 iken
2016’da 10.000’dir.
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I. Sunum Sahibi: Tuğba BOZLAR
Sunum Konusu: “Kızılağaç Odunun Lif Morfolojisi ve Kâğıt Özellikleri
Üzerine Aralık-Mesafenin Etkisi”
Bu sunum gerçekleştirilmemiştir

II. Sunum Sahibi: Erhan KURBAN
Sunum Konusu: “Uluslararası Ticarette Orman Ürünlerinin Sertifikasyonu:
Orman Bitki Pasaportu”
Bildirinin ana amacı uluslararası ticarette farkındalık oluşturmaktır. Sertifikasyon ile “Orman Bitki pasaportuna
sahip Türk Menşeli ürünlerin, yurtdışı pazarlarda güvenli bir şekilde dolaşabileceği, markalaşma ve coğrafi
işaretleme katkısı ile sektörün Dünya genelinde hak ettiği pazar payına daha fazla sahip olabileceği vurgulanmıştır.
ISPM15 ve Orman Bitki Pasaportu sistemlerinin etkin kullanımı ile ülkemiz orman ekosisteminin mümkün
olduğu kadar korunacağı, sağlıklı ürünler üretilebileceği, Türk malı imajını güçleneceği belirtilmiştir.
Soru Yönelten Katılımcı: Prof.Dr. K. Hüseyin KOÇ
Soru: Uluslararası ticarette GTIP kodlaması önemli: Ancak CPA ve PRODCOM gibi ürün ve girdi kodlama
sistemleri var. Bunlar arasındaki etkileşimi nasıl değerlendiriyorsunuz?
Yanıt: GTİP kodu ürün (eşyayı) ilgilendiren ve uluslararası ticarette bütün ülkelerin eşya tanımı üzerinde
yeknesak mutabakat sağlamaya çalıştıkları bir koddur. GTİP kodu hammaddeden mamule doğru bir sınıflama
yapmakta olup, CPA ve PRODCOM gibi kodlamalara konu eşyayı kapsar, fakat birebir ürün girdi kodu
bulmamıza bazen imkân tanımaz. Gümrük ve Ticaret Bakanlığına ve Dünya Gümrük Örgütü nezdinde sivil
toplum örgütleri ve devlet desteği ile girişimlerde bulunularak, ürün kodlamasında olumlu sonuçlar alınabilir
diye düşünüyorum. Teşekkürler.
Soru Yönelten Katılımcı: Erdem KAPLAN
Soru-Katkı: Isıl işlem ve orman bitki pasaportu konusunda; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Zirai
Karantina yönetmeliği gereği kendi görev alanında kabul ediyor. Ancak, Orman, Bitki ve emvali söz konusu
olduğu için bunların kontrolünün orman mühendisi tarafından yapılması gerekmekte, İhtiyaç duyan birimler
OGM’ den ormancı talep etmekte ve izinleri buna göre verilmektedir. Mevzuatta değişiklikle bu organizasyonun
OGM bünyesinde yapılması sağlanmalıdır.
Yanıt: Zirai karantina yönetmeliği ile gıda, tarım ve hayvancılık Bakanlığı, orman bitki pasaportu ve denetleme
işlemlerini, bitki pasaportunu verir gibi vermeye devam etmekteydi. Orman Genel Müdürlüğü’nün, 306 ve
307 no.lu tebliğleri ile orman bilgi pasaportu alt yapısı oluşturulmuştur. Bu tebliğlerin zamanla aktif olarak
işletilmesi, denetçi mühendis sayısının artmasıyla doğru orantılı olacak ve yetki karmaşası ortadan kalkacaktır
diye düşünüyorum.
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III. Sunum Sahibi: Prof.Dr. Sibel YILDIZ
Sunum Konusu: “Trabzon’da Toplanan Bazı Mantarların Anti-Mikrobiyal
Özellikleri ve Mikroorganizmalar Arası Çoğunluğu Algılama (Quorum
Sensing) Mekanizmasını Engelleme Kapasitelerinin Belirlenmesi”
Trabzon’dan toplanan üç farklı mantar (Trametes pubescens, Russula rosea, Lepiota sp.) türü arasında hem
“antimikrobiyal kapasite” hem de “anti-quorum sensing” özelliğine sahip olması itibarıyla Trametes pubesces
mantarı dikkat çekici bulunmuştur. Söz konusu mantarın yakından incelenmesi doğru bir yaklaşımdır.
Mantar ekstrakte edilmiş özütünün emprenye solüsyonu halindeki formunun odun koruma materyali olarak
test edilmesi önerilmektedir. Farklı konsantrasyonlarda hazırlanan ekstre ile emprenye edilen numunelerin
böcek veya mantar çürüklük testlerinde sergileyeceği performans önemli bir ipucu olabilir. Yüksek nitelikli
mantarların içerikleri HPLC, GC-Ms gibi cihazlarla tespit edilme yoluna gidilmelidir. Benzer şekilde bu
tip mantarların özütleri tomruk havuzlarına ilave edilerek sentetik kimyasallar yerine biyolojik ve daha doğal
yöntemlerle bakteri tahribatının önüne geçilebilir. Benzer araştırmalar sadece mantarlarla değil, genellikle
atıl bırakılan diğer odun dışı yan ürünlerle (bitki, ağaç kabuğu vb.) de gerçekleştirilebilir. Farklı ekstraksiyon
metotları kullanılabilir. Sonuç olarak değerli bir orman ürünü olan mantarlar, daha çok işlenip, işlendirilip
katma değeri yüksek bir ürün formuna dönüştürülebilir.
Soru Yönelten Katılımcı: Prof.Dr. K. Hüseyin KOÇ
Soru: Size göre ülke olarak mantar konusunu iyi tanıyor muyuz? Bu konudaki sosyal sorumluluğumuzu nasıl
değerlendiriyorsunuz?
Yanıt: Çok geniş bir mantar florasına sahip olmamıza rağmen tür bazında mantarları yeterince tanıdığımızı
söyleyemeyiz. Keşfedilmeyi bekleyen çok sayıda bakir mantarımız var ve birçoğunun vitamin, mineral, protein
deposu olmalarının yanısıra antioksidan, antimikrobiyal, anti kansorejen özelliklere sahip olduklarını tahmin
etmekteyiz. Tespit ve teşhislerin yapılıp bir an önce sanayiinin gıda, farmakoloji, tıp, kimya gibi farklı birçok
koluna kazandırılmaları gerekmektedir. Orman sadece safi odun hammaddesinden ibaret değildir. En az onlar
kadar, hatta mantar gibi onlardan daha kıymetli odun dışı birçok hazinemiz vardır. Bunların bir an evvel katma
değeri yüksek ürünlere dönüştürülüp pazara sevk edilmesi gerekmektedir. Değerli bir orman yan ürünü olan
mantarların daha farklı rafine çalışmaları ile değerlendirilmesi gerekir. Biyolog ve mikologlardan tepkiler
alabiliyoruz. Bu konuda çalışanların eleştirilerine açığız. Ayrıca sentetik yapıdan organik yapıya yönelme süreç
ve arayışında olmalıyız.

IV. Sunum Sahibi: Yeşim Vahide GONCAOĞLU
Sunum Konusu: “İnsan Doğa İlişkileri Perspektifinden Odunun Yok Olan
Kullanım Alanları”
İnsan doğa ilişkileri perspektifinde odunun yok olan kullanım alanlarına bakılacak olursak orman servetinde
sürekli artışın olması yok olan kullanım alanları altında yatan ortak sebepler gelişen teknoloji, yeni enerji
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kaynakları, köyden kente göçün artması örnek verilebilir. Ulaşım, sağlık gibi birçok alanda kullanılan ahşap
günümüzde yerini farklı alternatiflere bırakmıştır. Bazı alanlar da ise sadece boyut değişmiştir. Sonuç olarak
ormana bakış açısının değişmesi ve yararlanma biçiminin değişmesi beraberinde orman suçlarında azalmaya
katkı sağladığı belirtilmektedir.
Soru Yönelten Katılımcı: Prof. Dr. K. Hüseyin KOÇ
Soru: Mutfak araçlarında ahşap malzemenin yeniden yoğun kullanımı söz konusu olabilir mi? Bu konuda
görülen bazı endüstriyel uygulamaların başlamış olması düzenli bir kullanım alanına yönelebilir mi? Genel bir
değerlendirme yapabilirseniz sevinirim.
Yanıt: Ahşap insan sağlığına zararı olmayan materyallerden birisidir. Naylon poşetlerin yerine kese kağıtlarının
kullanılmasının tavsiye edilmesi bunun göstergesidir. Bu bağlamda mutfak araç gereçlerinde düzenli bir
kullanım alanı yaratabilir.
Soru Yönelten Katılımcı: Prof. Dr. K. Hüseyin KOÇ
Soru: Ahşabın (odunun) bazı kullanım alanlarından çıkarken yeni kullanım alanları bulması arasındaki dengeyi
nasıl yorumluyorsunuz? Kullanım alanı artıyor mu? Azalıyor mu?
Yanıt: Ahşabın bazı alanlardan çıkarken yeni kullanım alanlarının bulunması arasındaki denge de ahşabın insan
sağlığına uygun bir materyal olmasından dolayı ahşap lehine geliştiğini düşünmekteyim. Kullanım alanları
pozitif yönde bir artış göstermektedir.
Soru Yönelten Katılımcı: Doç.Dr. Coşkun KÖSE
Soru: Sunumunuzda “ahşap” teriminin kullanılması gereken neredeyse tüm alanlarda (yakacak odun hariç)
“odun” terimini kullanmanızın nedenini açıklar mısınız?
Yanıt: Ahşap teriminin yerine odun terimini kullanımının çok uygun olmadığı konusunda haklısınız. Bu biraz
tecrübesizliğimden kaynaklanana bir durumdur.
Soru Yönelten Katılımcı: Doç.Dr. Coşkun KÖSE
Soru: Ahşabın kullanım alanlarının yok olduğu alanları belirlerken kullandığınız metodolojiyi açıklar mısınız?
Yanıt: Ahşabın yok olan kullanım alanlarını belirlerken incelediğim alanlar genellikle insan yaşamında
kullanılan alanlardır.

Bu tutanak; Oturum Başkanı K. Hüseyin KOÇ ve Raportörü Emel ÖZTÜRK tarafında düzenlenmiştir.
Dr. Emel ÖZTÜRK
Raportör

Prof. Dr. K. Hüseyin KOÇ
Başkan

					
11. OTURUM

IV. ULUSAL ORMANCILIK KONGRESİ
							

111

12. Oturum
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hasan ALKAN
Raportör: Yrd. Doç. Dr. Seçil YURDAKUL EROL

Ağaç-Orman Çelişkisi Bağlamında İstanbul Ormanları ve Yaşanan Sorunların İrdelenmesi
Prof. Dr. Ünal AKKEMİK
Uluslararası Çevre Koruma Sözleşmeleri
Dr. Mefkûre GÜLER
Korunan Alanlarda Avcılık		
İlhan TAŞ
Kadim Kültürlerde Hayat Ağacı
Tarık Barbaros PİLEVNE

15-16 Kasım 2017, Antalya

112

IV. ULUSAL ORMANCILIK KONGRESİ

12. OTURUM

ORMAN - AĞAÇ ÇELIŞKISI BAĞLAMINDA
İSTANBUL ORMANLARI VE YAŞANAN
SORUNLARIN İRDELENMESI
Ünal Akkemik
İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Botaniği Anabilim Dalı 34473 Bahçeköy-İSTANBUL
E-mail: uakkemik@istanbul.edu.tr

12. OTURUM

IV. ULUSAL ORMANCILIK KONGRESİ

113

ÖZET
Geçmişi 8500 yıl öncesine kadar giden İstanbul, uzun yıllar Roma İmparatorluğu, Bizans İmparatorluğu ve
Osmanlı İmparatorluğu’na başkentlik yapmış olan dünyanın en önemli kentlerinden biridir. Tarih boyunca
yönetimler, sürekli olarak, Cumhuriyet Dönemi de dâhil olmak üzere kentin kuzeyindeki ormanları yaşamsal
ihtiyacı olan su kaynaklarının devamlılığını sağlamak için korumuşlardır. İstanbul ormanlarının korunmasına
ilişkin emirler veya fermanlar ve Cumhuriyet Dönemindeki Bakanlar Kurulu Kararı incelendiğinde koruma
yaklaşımının alansal bazda ve ekosistem tabanlı olduğu dikkati çekmektedir. Son yıllarda, başta İstanbul olmak
üzere rantın yüksek olduğu kent çevrelerinde yapılan büyük projelerle, koruma kavramının anlamı değiştirilmeye
başlanmış, doğal ekosistemlerin korunması yerine ağaç sayısıyla ifade edilen yeni bir yaklaşım ortaya konmuştur.
Doğanın tüm kaynaklarını sınırsız bir şekilde kullanmayı öngören mekanik dünya görüşünün egemenliği ile
aşırı yapılaşma ve mega projelerle doğaya aşırı tahribatlar yapılmıştır. Son yıllarda tek ağaç, ormanla eşdeğer
anlama getirilmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda bildirinin amacı, bu olumsuz yaklaşımı ve sonuçlarını irdelemek
ve önerileri sunmaktır. Mekanik anlayışın bir sonucu olarak sınırsız bir şekilde doğadan yararlanma en büyük
etkilerinden birini İstanbul’da göstermiştir. Özetle Türkiye nüfusu 79.815.000 kişi, alanı da 783.562 km2’dir.
İstanbul alan bakımından Türkiye’nin 1/148’ini, nüfus bakımından da 1/5’ini (%19) kaplamaktadır. Bu yaklaşım
ve bu yaklaşımın meydana getirdiği küçük alan-büyük nüfus çelişkisi de orman – ağaç çelişkisinin önemli bir
nedenidir. Önerilebilecek en etkin çözümlerden biri, İstanbul’daki nüfus artışının durdurulması ve Anadolu için
ekonomik temelli, göçü durduracak politikaların geliştirilmesi; ikincisi de Roma Döneminden günümüze kadar
süregelen koruma anlayışının yeniden hayata geçirilmesidir.

Anahtar sözcükler: Ekosistem, Orman tanımı, Orman tahribatı, Kent ve orman, Ağaç-orman çelişkisi
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1.GİRİŞ
İstanbul; iki kıtayı ve kültürleri buluşturan, onları harmanlayan ve bütün bu zenginlikleriyle bir çekim merkezi
oluşturan küçücük bir kara parçasıdır. Belki sadece bu tarihsel ve kültürel özelliklerini biliyoruz İstanbul’u ama
doğasıyla, coğrafi konumuyla ve ağaçlarıyla da başka bir güzellik taşır. Öyle bir geçiş noktasında yer almıştır
ki, iklim açısından bir yandan Akdeniz, bir yandan Karadeniz ve diğer yandan da az da olsa karasal iklimin
de çakıştığı yer olmuştur. Tarihsel gelişimi içerisinde çok farklı kültürleri ve kıtaları birleştirmiş olan İstanbul,
aynı şekilde farklı iklimleri de birleştirmiştir. Bu farklılık, bu topraklar üzerinde yaşayan bitkilerin de türlerinde
belirleyici olmuş, birbirinden çok farklı olan türlerin bir arada ya da birbirine yakın alanlarda yaşamasına olanak
sağlamıştır. Yaklaşık 2500 bitki çeşitliliğine ev sahipliği yapmaktadır (Akkemik, 2017).
Sakarya’dan Edirne’ye kadar aşırı kentleşme ve nüfus artışı sonucu ormanlarında önemli sorunlar yaşanmıştır
(Kozaman ve diğ., 2014; Şimşek ve diğ., 2014; Arslangündoğdu, 2014; İsfendiyaroğlu ve diğ., 2014).
Bir yandan İstanbul’un güzelliği ve çekim merkezi olması, diğer yandan da uygulanan politikalar sonucunda
yaklaşık 5300 km2 olan bu kara parçasının ortakları arasında insanın yeri giderek artmaya başlamış ve artan
nüfusla birlikte ormanlar, orman açıklıkları, makilikler, kırlar ve tarım alanlarının yerlerinde inşaatlar yükselmeye
başlamıştır. Yükselen inşaatlar, çevresel duyarlılığın ve toplumsal direncin de yükselmesine neden olmuş, elde
kalan ve kuzeye sıkışmış olan ormanların daha fazla korunması ihtiyacı ortaya çıkmıştır. İstanbul ormanlarının
da 1971 yılındaki orman varlığı son yıllarda hızlanan bir ivmeyle azalmaya başlamıştır. 1971 yılındaki planlara
göre 270.484,2 hektar (%49,8) olan orman varlığı 2012 yılındaki bilgilere göre 240.843,8 hektara (%44,2)
düşmüştür (Şahin, 2014). Ormandan azalan yaklaşık 30.000 hektar (otoyollar, havaalanı, konutlar ve tesisler
gibi) yerleşim alanlarına dönüşmüştür.
Bu makalede, ağaç-orman çelişkisi ve bu değişime giden süreç irdelenmiş ve çözüm önerileri sunulmuştur.

2.İNSAN-DOĞA ÇELİŞKİSİ
Bilimsel çalışmalar, suda başlayan bitki hayatının karadaki ilk izlerinin yaklaşık 500 milyon yıl öncesine
dayandığını göstermiştir. Boyları 10-15 cm’yi geçmeyen ilk bitkiler olan kibrit otlarından (Cooksonia) ilk
ağaçların oluşmasına kadar 150 milyon fazla zaman geçmiş ve 380 milyon yıl öncesinde 30 m boyunda ağaç
formlu eğreltiler orman oluşturmuştur. Bugün Karbonifer diye adlandırdığımız 300 milyon yıl öncesine ait
çağ, günümüze bu ağaç boylu eğreltilerin kömürleşmiş formlarını ulaştırmış ve günümüzdeki en önemli kömür
yataklarını oluşturmuştur (Willis ve MvElvain, 2002; Reece ve diğ., 2015).
İlerleyen zaman içerisinde 280 milyon yıl öncesine gelindiğinde ilk gymnospermler, 140 milyon yıl öncesine
gelindiğinde ise ilk angiosperm grubu bitkiler oluşmuştur. Benzer şekilde değişik hayvanlar da oluşmaya devam
etmiştir. Fakat bu süreç içerisinde “insan” henüz daha yoktur. İnsanın ataları olan primatların ortaya çıkışı 8-10
milyon yıl öncesine dayanmaktadır (Lovejoy, 1988).
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Basit bir hesapla, 4.6 milyar yıllık oluşum süreci içerisinde, dünya üzerindeki karasal yaşam, yaklaşık %12’lik
bir zaman dilimini, insanın var olduğu dönem ise tüm zamanın (4.6 milyar yılın) % 0,15’ini, karasal yaşamın
da %1,3’ünü kapsamaktadır. Bu rakamlar insanlığın dünyada var olduğu sürecin dünya yaşına kıyaslandığında
ne kadar kısa olduğunu göstermektedir. Ortalama bir insan ömrü düşünüldüğünde ise insanın ne kadar kısa
ömürlü olduğu ortaya çıkmaktadır.
Doğal sistem içerisindeki denge kendi iç dinamiğinde üreticiler ve tüketicilerin karşılıklı ilişkileri içerisinde
devam etmektedir (Şekil 1). Bu süreç içerisinde insan; diğer tüm canlılardan farklı olarak doğadaki nesnelerden
doğrudan yararlanmanın yanında o nesneleri dönüştürerek ve yepyeni nesneler üreterek kullanmasıyla doğayla
savaşı da başlamıştır. Zaman içerisinde insanın gelişmesi ve daha da dönüşmesiyle birlikte insan-doğa
ilişkilerinde çeşitli görüşler de ortaya çıkmaya başlamıştır. Bir kesim doğaya bir bütün olarak görürken diğer
bir kesim doğanın hükmedilmesi ve sonuna kadar insan lehine kullanılması gereken bir nesne olarak görmeye
başlamıştır. Bu bağlamda ortaya çıkan farklı görüşler aşağıda verilmiştir.
Şekil 1. Doğada besin döngüsü, karşılıklı etkileşim ve insanın doğanın dışına çıkarak hükmetmeye başlaması.

2.1.Mekanik Dünya Görüşü
Mekanik dünya görüşünün temelini 16.yüzyılda başlayan bilimsel devrim oluşturmaktadır (Ünder, 1996; Keleş
ve Hamamcı, 1998; Yaylı, 2006). Bilimsel devrim, dünyayı evrenin merkezi kabul eden doğmatik görüşün
yıkılmasına neden olmuş ve doğa yasalarının matematik dille ifade edilmesine yol açmıştır. Galileo, doğa
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yasalarını matematik dille ifade eden ilk kişi olarak kabul edilmektedir (Capra, 1992). Keleş ve Hamamcı
(1998), bu dönemde Galileo ve Newton’un bilimin temel hedefi olarak insanın doğaya egemen olmasını,
modern bilimin bir amacı olarak görüldüğünü belirtmişlerdir. Aynı dönemde İngiltere’de Francis Bacon,
amprik yönteme dayanan araştırma yöntemlerini ileri sürerken doğayı, kıstırılıp avlanması, hizmete mecbur
edilmesi, dizgin altına alınması, köle yapılması veya sırları işkence ile zorla ortaya çıkarılması gereken bir varlık
olarak görmüştür (Capra, 1992; Ünder, 1996; Yaylı, 2006). Descartes ise maddesel evreni bir makine olarak
görmüştür (Yaylı, 2006). Hampson (1991) organik doğa anlayışından mekanik doğa anlayışına geçişteki en
önemli değişimin insanın merkeze oturtulması olduğunu belirtmiştir.
Hampson (1991)’e göre, 15.-16.yüzyıla kadar besleyici bir ana olarak görülen doğanın, Bacon, Descartes, Galileo
ve Newton’la başlayan modern bilimin doğaya hakim olma, doğadan sonuna kadar insan adına yararlanma
dünya görüşü, Mekanik Dünya Görüşünü başlatmıştır.
Mekanik Dünya Görüşünün getirdiği en önemli yaklaşım, “doğanın bir organizma yerine bir makine olarak
görülmeye başlamasıdır” (Ünder, 1996). Capra (1992) bu yaklaşımın insanın anasını kirletmesine kadar
varabildiğine işaret etmiştir. Capra (1992)’ye göre “Kişi anasını kolayca katledemez, bağırsaklarını altın için
deşemez veya vücudunu sakatlayamaz... Dünya canlı ve duyarlı olarak görüldüğü sürece onu yok edici davranışlar
insan ahlâkına aykırı görülecekti.”

2.2.Ekolojik Dünya Görüşü
Mekanik dünya görüşünde doğal kaynaklar sonsuz ve sınırsız olarak düşünülmekteydi. Ve zenginliğin kaynağı
da altın ya da toprak gibi değerlerdi. Buna karşın Thomas Malthus’un bulguları kaynakların sonlu ve doğal
kaynakların sınırlı olduğunu göstermiştir (Ünder, 1996; Görmez, 1997; Yaylı, 2006). Bu bulgu, mekanik dünya
görüşünün temel varsayımlarını çürütmekteydi. Pepper (1986), Malthus’un insan nüfusu ve besin kaynaklarının
artışının çarpık bir şekilde arttığını varsaydığını belirtmiştir. Nüfus geometrik olarak artarken besin kaynakları
aritmetik olarak artmaktadır. Bu düşünceler, mekanik dünya görüşünün karşısında ekolojik dünya görüşünün
oluşmasını sağlıyordu. Aslında ekolojik dünya görüşü modern bilimin doğmasından önce 15.yüzyıla kadar
hakim olan ve doğayı besleyici bir ana olarak gören yaklaşımın devamı niteliğindeydi.
Ekolojik dünya görüşünün gelişmesinde Charles Darwin’in de önemli bir katkısı vardır. Darwin ve Lamark,
doğadaki tüm canlıların başlangıçta ilkel ve basit şekilleri olduğunu, milyonlarca yıllık süreç içerisinde yaşam
ortamlarındaki değişimlerin, canlıların evrimleşmesine ve daha modern bir yapı kazanarak gelişmesine yol
açtığını belirtmişlerdir. Bu gelişimci yaklaşım inanca bağlı durağanlık tezinin de çürütülmesini sağlamıştır
(Ünder, 1996).
Ekolojik düşünceyi sistematik bir şekilde en iyi tanımlayan düşünürlerin başında Marx gelmektedir (Yaylı,
2006). “Çünkü Marx›in toplum ve doğa analizi, bütün/gövde ya da metabolizma kavramlarıyla anlam kazanır.
Marx, Kapital›de toplumu bir bütün, bir gövde, emek sürecini ise; insanın doğa ile arasındaki bir süreç, insanın
doğayla eylemleri aracılığıyla kurduğu, denetlediği ve düzenlediği metabolik bir ilişki olarak tanımlamıştır.
Marx›a göre «doğa insanın inorganik bedenidir, bizzat insanın kendisinden başkası doğadır ve insan doğa da
yaşar ... o halde insan doğanın bir parçası olduğu için kendi kendisi ile bağlantılıdır.» Fakat Marx›a göre, 19.yy
kapitalizminin zorunlu bir sonucu olarak ortaya çıkan doğa-insan bölünmesi, metabolizmada «onarılamaz
bir yarılma» yaratmıştı (Capra, 1992: 230-234). Diğer taraftan Marx›in düşüncesinde merkezi önemde olan
insanın doğadan yabancılaştırılmasına yönelik eleştirileri de (Foster, 2001: 37) onun ekoloji düşüncesine
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yaptığı katkılardan biri olarak değerlendirilebilir. Marx›in bu tespitleri onu bazılarınca ekolojinin babası olarak
tanımlanmasını sağlar (Görmez, 1997: 72)” (Yaylı, 2006).
Yaylı (2006), Marx’ın düşüncesini şöyle özetlemiştir. “Özellikle kapitalist üretim biçimi insanları büyük
merkezlerde toplar ve böylece kentsel nüfusun sürekli artmasına yol açar. Bu, bir yanda toplumun tarihsel
hareket gücünü yoğunlaştırırken, diğer yanda insanın toprakla arasındaki metabolik ilişkiyi bozar. Yani
toprağın insan tarafından yiyecek ve giyecek olarak tüketilen elementlerin tekrar toprağa dönmesini engeller.
Sonuçta toprağın sürekli verimliliği için zorunlu olan doğal döngü koşulu işlemez hale gelir... Belirli bir süre
için toprak verimliliğini artıracak gelişmelerin tamamı, gerçekte bu verimliliğin asıl kaynağını yok etmeye
yönelik gelişmelerdir. ABD gibi gelişmelerini daha fazla endüstrileşmeye dayandıran ülkelerde bu yok ediş
daha da hızlanır. Yani kapitalist üretim tarzı, üretimi bu üretimin ana kaynağı olan emeği ve toprağı sömürerek
artırır (Skirberkk, 1996:130)”.

2.3.İlk çevreci akımlar
Ünder (1996), bugünkü çevreci akımların öncüsü sayılabilecek kişilerin Amerikalı olduğunu belirtmektedir.
Çünkü çevre merkezci yaklaşım en uygun ortamını Amerika’da bulmuştur. Bunun nedeni de, Amerikan
kültüründe sınırsız ekonomik büyüme fikrinin yanında bir de yaban hayatı tutkusu ve doğanın iyicil olduğu ve
ona derin bir saygıyla yaklaşılması gerektiği fikrinin gelişmesidir.
Örneğin Pinchot, doğal kaynak korumacılığı hareketinin öncüsüdür (Ünder, 1996). Koruma kavramı
çerçevesinde dünyada milli parklar, ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri’nin Kaliforniya eyaletinde Yosemite
Mevkii’ndeki dogal güzellik ve özelliklerinin (manzara, morfolojik yapı ve dev sekoya ağaçlarının varlığı)
korunması fikri ile 1869 yılında başlar ve 1872 yılında Wyominug Eyaleti’ndeki Gaiserler Bölgesi Yellowstone
Milli Parkı Kanunu çıkarılmak suretiyle özel hukuki statüye ve güvenceye kavuşturulmuştur (Bayer, 1993). Bu
kavram sonrasında tüm dünyaya yayılarak korumacı yaklaşımın bir parçası olmuştur.

3. AĞAÇ-ORMAN ÇELİŞKİSİ
Mekanik dünya görüşünün egemen olduğu bir yaklaşımla, özellikle İstanbul’da gerçekleştirilen mega projeler ve
doğal dengenin dinamiklerini alt üst eden maden ocakları, taş ocakları, termik santraller ve HES’lerle özellikle
ormanlık alanlarda geri dönüşümsüz tahribatlar meydana gelmiştir. Tahribata karşı ortaya çıkan toplumsal
mücadele esnasında bir yandan ekosistem bütünlüğü konuşulurken diğer yandan da kesilen ağaç sayıları medya
organlarında yerini almıştır.
Kesilen ağaç sayıları binler ya da milyonlarla ifade edilirken, kesilen ağaç sayısı kadar ya da daha fazlası dikilerek
ormanlara verilen zararın ortadan kaldırıldığı gibi bir yaklaşım gelişmeye ve taraftar bulmaya başlamıştır. Diğer
bir deyimle ağaç ile orman aynı anlamda kullanılmaya başlanmıştır.
Mekanik dünya görüşünün egemen olduğu bir anlayışla doğal dengenin tümüyle alt üst edildiği mega
projelerden sonra ekolojik dünya görüşünü savunan toplum kesiminin bakısıyla ağaçlandırmalar hız kazanmış
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ve rakamlar milyonlara hatta milyarlarla ifade edilmeye başlanmıştır. Bu rakamları ifade eden yetkililer, doğaya
verilen zararın dikilen ağaçlarla ya da diğer bitkilerle telafi edildiğine önce kendileri inanmış sonra da toplumu
inandırma gayreti içinde olmuşlardır.
Ağaç; orman mıdır? Bir alandaki orman kesildiğinde ve alan tümüyle dönüştürüldüğünde çevresine ağaçlandırma
yapılsa tekrar orman oluşur mu? Hem hayır orman oluşmaz hem de evet orman oluşur şeklinde görüşler ortaya
atılabilir ve savunmalar yapılabilir. İşte bu bağlamda ağaç orman çelişkisi ortaya çıkmaktadır.
Gerçekten ağaç; orman mıdır? Bir orman alanında bulunan 1 milyon ağaç kesildiğinde ve ortaya tesisler
yapıldığında yok olan ağaçların yerine kent içi ya da tesisin çevresi gibi başka bir yere 5 milyon ağaç dikildiğinde
orman oluşur mu? Bu çelişki bu iki terimin tanımları yapıldığında giderilebilir. “Orman” terimi üzerine çok
sayıda tanım yapılmış olup bunlar Lund (2014) ve Sevgi (2013) tarafından detaylı bir şekilde açıklanmıştır.
TÜBA Terim Sözlüğünde1 her iki terim için verilen tanımlar şöyledir:
Ağaç: Boyu normal büyüme koşullarında en az 5 m, çapı da en az 10 cm olan, büyüme enerjisi en fazla tepe
tomurcuğunda olduğundan tek tepeli bir yapı geliştiren, her yıl boy büyümesi yaparak uzayan ve çap artımı
yaparak kalınlaşan, dokularındaki hücrelerin büyük bir bölümü odunlaşmış olan uzun ömürlü bitki (Şekil 2).
Şekil 2. Ormanın ana unsuru olan ağaçlarla birlikte diğer canlıların birlikte oluşturduğu bir ekosistem.
Adapazarı-Dişbudak Ormanı

_________________
1 www.tubaterim.gov.tr
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Orman: Belirli bir büyüklüğün üzerindeki alanda, kendine özgü bir iklim yaratabilen, belirli bir yükseklik,
yapı ve sıklıktaki ağaçlar, ağaççık, çalı ve otsu bitkiler, yosun eğrelti ve mantarlar, toprak altında ve üstünde
aşayan mikroorganizmalar, çeşitli böcek, hayvan ve kuşlarla toprağın birlikte oluşturduğu ve önemli bir karbon
depolama potansiyeli olan doğal ya da yapay yolla tesis edilen karasal ekosistem (Şekil 2).
Terimlerin tanımlarında da görüldüğü gibi ağaç bir ormanı oluşturan varlıklardan biri iken orman içerisinde
ağacın da olduğu bir yaşam birliğidir. Orman, ağaca indirgenemeyecek kadar geniş, dinamik, canlı ve cansız
varlıkların bir düzen içerisinde yaşamlarını sürdürdükleri bir yaşam birliğidir. O nedenle ağaç, orman değildir;
ağacı ormana indirgemek ve eş anlamlı gibi kullanmak yeni bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım Orman Bakanlığı’nın
açıklamalarında da görülmekte ve yapılan faaliyetler ağaç sayısı üzerinden yapılmaktadır. Bu yaklaşımın ısrarla
savunulması, İstanbul ormanlarının daha fazla zarar görmesine neden olmaktadır.

4. İSTANBUL ORMANLARI VE SORUNLAR
İstanbul 5313 km2’lik bir alana sahip olup bunun yaklaşık 2.400 km2’si ormanlık alanlardır. Bu rakam 1971
yılındaki amenajman planlarına göre 2.700 km2’dir. Ortaya çıkan yaklaşık 300 km2’lik orman kaybının da
yaklaşık yarısı son 10 yılda gerçekleşmiştir. Bu azalma alansal olarak ortaya çıkan azalmadır (Şekil 3).
Diğer yandan da aşırı nüfus artışının etkisiyle ormana insan müdahalesi artmış, özellikle hafta sonları ormanların
kapasitelerinin üzerinde piknik faaliyetleri olmaktadır. Bu faaliyetler, özellikle son 5-6 yıllık dönemde İstanbul
Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerine orman içlerinde piknik alanı tahsisiyle daha da artmış ve orman
içlerine kafe-restoran türünden tesisler yapılmıştır.
Mega projeler, yol yapımları, nüfus artışı ve taş-kum ocağı gibi ormandan verilen izinler İstanbul’un kuzeyinde
bulunan orman alanlarının hem alansal hem de yapısal olarak zarar görmesine neden olmuştur. Bu zararların
savunma şekli ise sayısı milyonlarla ifade edilen ağaçların dikimidir.
Ormanlık alanlara yapılan tüm bu müdahaleler, yasal mevzuatlar düzenlenerek yapılmıştır. Gerekli görüldüğü
hallerde ÇED gerekliliği ortadan kaldırılmış, gerekli görüldüğü yerlerde ise ÇED raporları hazırlanmıştır. Bu
noktada ortaya çıkan en önemli bilimsel sorun da ÇED raporlarının hazırlanma sürecidir.
ÇED raporları genellikle floraya ait elemanlardan endemik bitkilerin varlığı ve neler olduğu, nadir ve tehlike
altındaki bitkilerin olup olmadığı, bitki çeşitliği, faunaya ait elemanlardan da memeliler, kuşlar ve sürüngenler
gibi bazı canlı gruplarını içermiştir. Burada iki temel çelişki ortaya çıkmıştır:
•

Birincisi; canlı grupları sınırlandırılmış ve ekosistemin diğer unsurları yok sayılmıştır.

•

İkincisi de; ÇED raporları çok kısa sürede uygun olmayan mevsimlerde araziye gidilerek hatta araziye hiç
gitmeden sadece literatüre dayalı bilgilerle hazırlanmıştır.

Durum böyle olunca, İstanbul Ormanlarında sorunların giderek derinleşmesinin yasal zemini oluşturulmuş ve
çalışmalar olanca hızıyla yürütülmüştür. Sonuç olarak ormanlık alanlar her geçen gün biraz daha zarar görmeye
devam etmektedir.

120

IV. ULUSAL ORMANCILIK KONGRESİ

12. OTURUM

Şekil 3. İstanbul ormanlarının alansal olarak azalması ve kentsel alanın genişlemesi (Şahin, 2014)
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5. SONUÇ VE ÖNERİLER
Ağaç/Orman Çelişkisi, Mekanik Dünya Görüşü/Ekolojik Dünya Görüşü gibi çelişkiler içerisinde temel olarak
İnsan/Doğa Çelişkisini barındırmaktadır. O nedenle;
•

Söz konusu sorunlarla ilgili terimlerin kullanılması esnasında dikkatli olunması, ağaç ve orman
kavramlarının tanımlarına uygun olarak kullanılması gerektiği dile getirilmelidir. Ağaç, orman yerine
kullanılmamalı ve orman olarak adlandırılan ekosistemin bir unsuru olarak değerlendirilmelidir.

•

Tüm çelişkilerde ana belirleyicilerden biri de uygulanan politikalar olduğundan, İstanbul özelinde,
mevcut politikaların tümüyle değişmesi ve ekolojik doğa görüşü temelinde bir yaklaşım içeren
politikaların belirlenmesi gereklidir. Bu bağlamda birinci öncelik nüfus artışının durdurulması ve nüfus
artışını tetikleyen uygulamalardan vazgeçilmesidir. Özellikle Çevresel Etki Değerlendirme Raporlarının
hazırlanmasında “bilimsel etik” kurallar temel alınmalı ve bilimsel doğrulardan uzaklaşılmamalıdır.
Ekolojik doğa görüşü çerçevesinde yaklaşıldığında, herhangi bir yapılaşmaya konu olan alandaki tüm
ekolojik unsurlar (ekosistemin tüm bileşenleri) dikkate alınmakta ve doğanın bizim hükmetmemiz değil,
birlikte ve içinde yaşamamız gereken bir unsur olduğu dikkate alınmalıdır.

•

İstanbul; 5.313 km2’lik (dolgularla 5.315 km2) bir alanı kaplamakta ve bu alanın da yaklaşık 2.400 km2’si
(~%44) ormandır. Resmi rakamlara göre İstanbul’un nüfusu 14.805.0001 kişi olup ormanlık alanlar da
tüm İstanbul’a oranlandığında km2’ye düşen insan sayısı 2.786 kişidir. Bu oran, Türkiye geneli için 102
kişidir. İstanbul’da ormanlık alanlar bu oranın dışında tutulduğunda km2’ye düşen insan sayısı 5.082
kişidir. Bu aşırı bir yoğunluk olup yaşamsal, kültürel ve çevresel sorunları beraberinde getirmektedir.
İstanbul’un orman varlığının korunmasında öncelikli olarak yapılması gereken faaliyetlerden birinin bu
aşırı nüfus artışını azaltmak ve nüfusu Anadolu’da dengeli bir şekilde yaymaktır.

•

Diğer bir oranla Türkiye nüfusu 79.815.000 kişi, alanı da 783.562 km2’dir. İstanbul alan bakımından
Türkiye’nin 1/148’ini, nüfus bakımından da 1/5’ini (%19) kaplamaktadır. Bu rakamlar da sorunun temel
kaynaklarından birinin aşırı nüfus yoğunluğu ve bu yoğunluğu tetikleyen uygulamaların olduğunu
göstermektedir.

•

Özet olarak;
- Modern kentin taşıma kapasitesi, insanca yaşam için gerekli olan kişi sayısı, İstanbul kenti için de
belirlenmeli ve Anadolu’dan İstanbul’a olan göçün tersine çevrilmesine yönelik yaklaşımların
oluşturulması;
- ÇED Raporlarının hazırlanması süreci bilimsel bir temelde, ilgili tüm uzmanların katılımıyla ve
“bilimsel olarak gerekli olan” asgari bir süre boyunca arazi çalışması yapılmalıdır. İstanbul, biyolojik
çeşitliliğin çok zengin olduğu bir alan olduğundan her farklı kısmında farklı bir ekosistem ve biyolojik
zenginlik barındırmaktadır. Yapılacak tüm faaliyetlerde bu zenginliğin hangi unsurlarının, proje konusu
alanda olduğu detaylı bir şekilde incelenmelidir.

1
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ÖZET
Doğal kaynakların, kullanım değeri (doğrudan kullanım + dolaylı kullanım) ve mübadele değeri (pazardaki
karşılığı = fiyat) dışında, varoluş değeri, gelecek (opsiyon) değeri ve miras değeri şeklinde adlandırılan değerleri
de bulunmaktadır. Çevre koruma ilkeleri, çevre hukuku, doğal kaynak koruma ve yönetim ilke ve hukuku
sürdürülebilir ormancılık politikaları işte bu değerlere kurumsal nitelik kazandırmaktadır.
Anayasamızın 56. maddesinde “Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi
geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir”
denmektedir.
Anayasa’nın 63. maddesi bu çağdaş yaklaşım çerçevesinde daha öze inmekte ve “Devlet, tarih, kültür ve tabiat
varlıklarının ve değerlerinin korunmasını sağlar, bu amaçla destekleyici ve teşvik edici tedbirleri alır. Bu varlıklar
ve değerlerden özel mülkiyet konusu olanlara getirilecek sınırlamalar ve bu nedenle hak sahiplerine yapılacak
yardımlar ve tanınacak muafiyetler kanunla düzenlenir” demektedir.
Anayasamızda yer alan hükümlerin temelinde,Türkiye’nin çağdaş ve evrensel değerleri sahiplenmesi yatmaktadır.
Bu çağdaş ve evrensel değerlerin oluşumunda, çevre kavramının evriminden, 1972 Birleşmiş Milletler (BM)
İnsan Çevresi Deklarasyonundan, Avrupa Birliği Çevre Eylem Programlarından ve bunların içerdiği “çevreyi
bozulmadan önce koruma” ilkesinden, çevre hakkının genişlemesinden, BM’nin 2000 Yılı İçin Çevre Perspektifi
belgesinden (1987), BM Çevre ve Kalkınma Komisyonu Raporu’ndan (Ortak Geleceğimiz) (1987) ve asıl
olarak bu belgede ortaya konulan sürdürülebilir kalkınma ilkesinden, 1992 BM Çevre ve Kalkınma Konferansı
ve bunun belgelerinden, özellikle de Biyolojik Çeşitlilik sözleşmesi ve Orman Prensipleri belgeleri ve bunların
içerdiği ilke ve hedefler bulunmaktadır.
Çevre sorunlarının küresel bir boyut kazanması, bu sorunların ortak çözümü gerekliliğini ortaya çıkarmıştır.
Çevre yönetiminde uluslararası sözleşmelerin, bu sözleşmelere taraf olan devletler tarafından esas alınması
gerekmektedir. Aksi takdirde doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi tehlikeye girecektir.
Anayasamızın 90. maddesi uyarınca usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası antlaşmalar kanun
hükmündedir. Mevzuatımızın bir parçasıdır ve bu sözleşmelerle getirilen ilkelere herkes riayet etmelidir.
Bu çalışmada, sağlıklı bir çevre yönetiminde uyulacak ilkeler ve taraf olduğumuz uluslararası çevre koruma
sözleşmeleri ortaya konulacaktır.

Anahtar sözcükler: Sürdürülebilir kalkınma, ormancılık politikası, uluslararası sözleşmeler, çevre mevzuatı
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1. GIRIŞ
Doğal kaynaklar yalnız o ülke için değil, yerküre için de önem ifade etmektedir. Bu alanlar için yerküre ölçeğinde kamuoyu ve kamu yararı söz konusudur. Çağdaş insan ve çağdaş toplum, hiç ulaşmayacak ve yararlanmayacak olduğu halde, bir doğal kaynağa “varoluş değeri” atfetmektedir. Dolayısıyla varoluş değerinin, temelde
bireysel değil, toplumsal hatta evrensel bir değer olduğudur. Doğal kaynak koruma ve yönetim ilke ve hukuku
işte bu değerlere kurumsal nitelik kazandırmaktadır.

2. DOĞA KORUMA KÜLTÜRÜNÜN OLUŞUMU
Doğal kaynaklardan ticari, endüstriyel, kentçilik ve yerleşim anlamında yararlanma, ilk insandan beri geçerlidir.
Tarihsel dönemlerde kaynağın korunması ve yararlanma güvencesi, arayışı, yaşanan ekonomik, demografik,
kentsel, endüstriyel, stratejik... vb genişlemeye, bu genişlemeden doğan kıtlığa, kıtlığın ve genişlemenin
doğurduğu tahribatın kır ve kent hayatını yıkıma uğratma derecesine bağlanmalıdır. Doğa korumanın tarihte
ilk olarak ortaya çıktığı coğrafya Orta Avrupa ve Batı Avrupa özellikle de Fransa ve Almanya’dır. Koruma
konusundaki yansımalar, idari örgüt kurma yahut güçlendirme: fermanlar, emirnameler çıkarma; cezalar,
yasaklamalar getirme olarak XII. yüzyılda kendini göstermiştir. Ormanlar, sular ve balıkçılık idaresi şekillenmiş
ve günümüze kadar bu kaynaklarla ilgili birçok düzenleme ve yasaklama getirilmiştir.

3. ULUSLARARASI ÇEVRE HUKUKU
Çağdaş toplum doğal kaynaklara, kullanım değeri (doğrudan kullanım + dolaylı kullanım) ve mübadele
değeri (pazardaki karşılığı = fiyat) dışında, varoluş değeri, gelecek (opsiyon) değeri ve miras değeri şeklinde
adlandırılan değerleri de atfetmektedir. Dikkat çeken husus bir doğal varlığa, ondan yararlanmayı düşünmeyen
ve onun yakınında olmayan çok geniş bir insan kitlesinin değer atfettiğidir. Uluslararası çevre koruma ilkeleri
ve çevre hukuku, işte bu değerlere kurumsal nitelik kazandırmaktadır.
Uluslararası hukukun kaynakları kendi aralarında asli kaynaklar ve yardımcı kaynaklar olarak ikiye ayrılır.
Uluslararası Adalet Divanı Statüsü ’nün 38.maddesinin 1.fıkrasına göre, asli kaynaklar; antlaşmalar, örf ve adet
hukuku ve uluslararası hukukun genel ilkeleridir. Yardımcı kaynaklar; doktrin ve içtihatlardır. Bu kaynaklar
arasında bir altlık-üstlük ilişkisi bulunmamaktadır. Uluslararası Adalet Divanı, karşısına bir dava geldiğinde
antlaşmaya olduğu kadar, örf ve adet hukukuna da başvurabilir. İçtihatlar da, sadece ilgili dava ve ilgili kişiler
hakkında mecburidir. Aynı şartlara haiz başka bir davada, istenirse içtihada aykırı bir karar verilebilir.
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4. TÜRK HUKUKUNDA ULUSLARARASI
ANTLAŞMALAR
Türkiye’de uluslararası antlaşma akdetme ve imzalama yetkisi Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Dışişleri Bakanına
aittir. Yapılan antlaşmanın bağlayıcılık kazanması için “onaylanması ve yayımlanması” gerekir. Antlaşmaları
onaylama ve yayımlama yetkisi ise Cumhurbaşkanına verilmiştir (Anayasa, m.104). Ancak Cumhurbaşkanının
bu onaylama yetkisini kullanabilmesi için, TBMM’nin antlaşmanın onaylanmasını bir kanunla uygun bulması
gerekir (Anayasa, m.90/1). Anayasamızın 90’ıncı maddesinin son fıkrasına göre “usulüne göre yürürlüğe
konulmuş milletlerarası antlaşmalar kanun hükmündedir ve bunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddiası ile
Anayasa Mahkemesine başvurulamaz” (Anayasa, m.90) . Bu fıkraya 7 Mayıs 2004 tarih ve 5170 sayılı Anayasa
Değişikliği Kanunuyla eklenen son cümleye göre, “usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere
ilişkin milletlerarası antlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek
uyuşmazlıklarda milletlerarası antlaşma hükümleri esas alınır”. Dolayısıyla son Anayasa değişikliğiyle temel
hak ve hürriyetler alanındaki milletlerarası antlaşmaların Türk normlar hiyerarşisinde kanunların üstünde ve
Anayasanın altında bir değere sahip olduğunu söyleyebiliriz.

5. ULUSLARARASI ANTLAŞMALARIN TARAFLAR
ÜZERINE ETKISI
Yürürlükteki her antlaşma ona taraf olanları bağlar ve tarafların onu iyi niyetle icra etmesi gerekir. Bir taraf
bir antlaşmayı icra etmeme gerekçesi olarak iç hukukun hükümlerine başvuramaz. Antlaşmalar; taraf olan bir
devletin kara sahasında, deniz sahasında ve hava sahasında geçerlidir. Bir antlaşma bir bütün olarak uygulanır.
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6. ULUSLARARASI ÇEVRE KORUMA
SÖZLEŞMELERI
6.1. Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanlar
Hakkında Sözleşme (1971-Ramsar)
Sözleşmesi’nin amacı; sulak alanların giderek artan şekilde kaybına neden olacak faaliyetleri ulusal eylem ve
uluslararası işbirliğiyle şimdi ve gelecekte engellemektir. Sözleşmeye taraf olan her ülkenin, sulak alanların akılcı
kullanılmasına yönelik çalışmalar yapması, Ramsar Listesine dahil edilmek üzere en az bir sulak alan belirlemesi
ve sınır aşan sulak alanlar, paylaşılan sulak alan sistemleri ve paylaşılan türler konusunda uluslararası işbirliği
yapması gerekmektedir. Türkiye sözleşmeye 13 Kasım 1994 tarihinde taraf olmuş ve 2017 yılına geldiğimizde
14 sulak alanı, Ramsar Alanı olarak belirlemiştir. Bunlar: Kuş Gölü (Balıkesir-1994-20.400ha), Burdur Gölü
(Burdur-1994-24.800ha), Sultan Sazlığı (Kayseri-1994-17.200ha), Seyfe Gölü (Kırşehir-1994-10.700ha),
Göksu Deltası (Mersin-1994-15.000ha), Kızılırmak Deltası (Samsun-1998-21.700ha), Uluabat Gölü (Bursa1998-19.900ha), Akyatan Lagünü (Adana-1998-14.700ha), Gediz Deltası (İzmir-1998-14.900ha), Yumurtalık
Lagünü (Adana-2005-19.853ha), Meke Gölü (Konya-2005-202ha), Kızören Obruğu (Konya-2006-127ha),
Kuyucuk Gölü (Kars-2009-416ha), Nemrut Kalderası (Bitlis-2013-4.589).

6.2. Dünya Kültürel ve Doğal Mirasın Korunması Sözleşmesi (1972-Paris)
Sözleşme; kültürel ve doğal mirası oluşturan olağanüstü evrensel değerlerin ortaklaşa korunması için bir sistem
oluşturmayı amaçlamaktadır. Devletlerin, topraklarında bulunan kültürel ve doğal mirasın saptanması, korunması ve gelecek kuşaklara iletilmesi görevinin olduğu vurgulanmaktadır. Bu değerlerin uluslararası işbirliği ile
korunması gerektiği belirtilmektedir. Türkiye sözleşmeye 14 Şubat 1983 tarihinde taraf olmuş ve bugüne kadar
17 kültürel ve doğal değeri UNESCO Dünya Miras Listesi’ne girmiştir. Bunlar; Göreme Milli Parkı ve Kapadokya (Nevşehir-1985), Pamukkale-Hierapolis (Denizli-1988), İstanbul’un tarihi alanları (1985), Divriği Ulu
Camii ve Darüşşifası (Sivas-1985), Hattuşa (Boğazköy) - Hitit Başkenti (Çorum-1986, Nemrut Dağı (Adıyaman - Kahta) (1987), Xanthos-Letoon (Antalya - Muğla-1988), Safranbolu Şehri (Karabük-1994), Troya
Antik Kenti (Çanakkale-1998), Edirne Selimiye Camii ve Külliyesi (Edirne-2011), Çatalhöyük Neolitik Kenti
(Konya- 2012), Bergama Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı (İzmir-2014) Bursa ve Cumalıkızık: Osmanlı
İmparatorluğunun Doğuşu (Bursa-2014) Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri (2015), Efes (İzmir-2015),
Ani Arkeolojik Alanı (Kars- 2016) Afrodisias (Aydın-2017).

6.3. Birleşmiş Milletler İnsan ve Çevre Bildirgesi Konferansı (1972-Stockholm)

Stockholm Konferansı, doğal kaynakların korunması ve geliştirilmesine yerküre ölçeğinde artan ilgiyi yansıtmış
ve toplantı sonucunda iki önemli karar alınmıştır. Birincisi, zengin ve yoksul ayrımı yapılmadan tüm katılımcı
ülkeler tarafından, küresel çevre sorunlarının boyutlarına ve tehlikelerine dikkat çekilerek tehdidin tüm
insanlığa yönelik olduğu kabul edilmiş ve bu yolda sorumluluğun paylaşılmasında uzlaşılmıştır. İkinci olarak
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ise, Stockholm Sonuç Bildirgesi’nde, her insanın sağlıklı bir çevrede yaşama ve çevre korumaya ilişkin kararlara
katılma hakkı olduğu vurgulanmıştır. Konferans sonunda “İnsan ve Çevresi” adlı bildiri yayınlamış buna ve yol
haritası olarak “İnsan ve Çevresi için Harekât Planı” adında 109 adet öneri içeren bir bildirge açıklanmıştır.
Toplantı sonunda Birleşmiş Milletler Çevre Programı (United Nations Enviromental Program- UNEP)
kurulmuş örgütün merkezi olarak da Kenya’nın başkenti Nairobi uygun görülmüştür.

6.4. Nesli Tehlikede Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin
Sözleşme (CITES) (1973 – Washington)
CITES, yabani hayvanların ve bitkilerin tehlikedeki türlerinin, ithalat ve ihracat kısıtlamaları yoluyla aşırı
derecede ticaretinin yapılmasını önleyerek korumayı amaçlamaktadır. Bazı türlerin uluslararası ticareti, ancak
sözleşmede belirtilen bazı şartların yerine getirilmesi halinde, izin ve belgelerin verilmesini öngören uluslararası
bir sistemle düzenlenmektedir. Böylece, uluslararası pazarın kontrolünün tehlikedeki türlerin korunmasına
yardım edeceği düşünülmektedir. Tehlikedeki türler CITES’ın üç ekinden birinde listelenmiştir ve bu eklerden
her biri, uluslararası ticaret üzerinde farklı bir kontrol düzeyi gerektirmektedir. Ek-1 listesi nesilleri tükenme
tehdidi ile karşı karşıya bulunan ve bu nedenle örneklerinin ticaretinin sıkı mevzuata tabi tutulması ve bu
ticarete sadece istisnai durumlarda izin verilmesi zorunlu olan türleri içerir. Ek-2 listesi nesilleri mutlak olarak
tükenme tehdidiyle karşı karşıya olmamakla birlikte, nesillerinin devamıyla bağdaşmayan kullanımları önlemek
amacıyla ticaretleri belirli esaslara bağlanan türleri içerir. Ek-3 listesi ise herhangi bir taraf ülkenin kendi
yetki alanı içinde düzenlemeye tabi tuttuğu ve aşırı kullanımını önlemek veya kısıtlamak amacıyla ticaretinin
denetime alınmasında diğer taraflar ile iş birliğine ihtiyaç duyduğunu belirttiği bütün türleri kapsar.

6.5. Akdeniz’in Deniz Ortamı ve Kıyı Bölgesinin Korunması Sözleşmesi (1976-Barselona)
BM Çevre Programı’nın (UNEP) 1974 yılında kurduğu “Bölgesel Denizler Programı” kapsamında Akdeniz’in
korunmasını öncelikli hedefleri arasına dahil edilmesi kararı, Akdeniz’e kıyı ülkelerin ve AB’nin katılımıyla,
Akdeniz Eylem Planı’nın (MAP) 1975 yılında oluşturulmasıyla sonuçlanmıştır. MAP çerçevesinde yürütülecek
olan faaliyetlerin hukuki dayanağını oluşturmak üzere hazırlanan “Akdeniz’in Kirliliğe Karşı Korunması
Sözleşmesi” 1976’da Barselona’da kabul edilmiş ve 1978 yılında yürürlüğe girmiştir. Barselona Sözleşmesi, 1995
yılında, deniz çevresinin yanı sıra, kıyı alanlarını da kapsayacak biçimde genişletilmiş, ayrıca, sürdürülebilir
kalkınma hedefi, halkın katılımı, çevresel etki değerlendirmesi gibi unsurlar getirilmiştir. Bu çerçevede, yenilenen
Sözleşme’nin adı “Akdeniz’in Deniz Ortamı ve Kıyı Bölgesinin Korunması Sözleşmesi” olarak değiştirilmiş
olup, 2004 yılında yürürlüğe girmiştir. Türkiye, yeniden düzenlenen Barselona Sözleşmesi’ne 2002 yılında taraf
olmuştur.

6.6. Avrupa’nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi (1979-Bern)
Sözleşmenin amacı; Avrupa’da doğal olarak bulunan yabani flora ve fauna ile bunların yaşama ortamlarını
korumak, özellikle birden fazla devletin işbirliğini gerektirenlerin korunması ve bu konuda üye ülkeler arasında
işbirliğini geliştirmektir. Türkiye, 1984 yılında taraf olmuştur. Sözleşmenin eklerinde kesin olarak koruma altına
alınan flora ve fauna türleri ve yasaklanan av metot ve araçları ile diğer yasak işletme şekilleri yer almaktadır.
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6.7. Avrupa Mimari Mirasının Korunması Sözleşmesi (1985 – Granada)

Bu sözleşme Avrupa Konseyine üye olan devletlerin aldığı ortak bir kararla imzalanmıştır. Türkiye’nin 1989
yılında taraf olduğu sözleşmede; taraf devletler, mimari mirasın korunması için yasal önlemler almayı; bu önlemler
çerçevesinde ve her ülkeye ve bölgeye has yöntemlere göre anıtların, bina gruplarının ve sitlerin korunmasını
taahhüt eder. Taraf devletler, mimari mirasın korunmasını kırsal yörelerle şehirlerin düzenlenmesinde başlıca
hedeflerin arasına dahil etmek ve bu gereksinmenin hem düzenleme planlarının hazırlanması ve hem de
uygulanması aşamalarında dikkate alınmasını sağlamakla yükümlüdürler. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi
tarafından kurulan ‘’Uzmanlık Komitesi’’, bu sözleşmenin uygulanmasını takip edecek ve devletler hakkında
hazırlayacağı raporları Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’ne sunacaktır.

6.8. Tehlikeli Atıkların Sınırlar Ötesi Taşınımının ve Bertarafının Kontrolüne İlişkin
Sözleşme (1989 – Basel)
Sözleşmenin amacı; tehlikeli atıkların çevreyle uyumlu yönetiminin sağlanması için bunların üretildiği yere
en yakın yerde bertaraf edilmesi ve sınırlar ötesi taşınımının en aza indirilmesidir. Basel Sözleşmesi, tehlikeli
atıkların sınırlar ötesi taşınımında önceden yazılı bildirim ve onaya ilişkin bir kontrol sistemi getirmektedir.
Türkiye 1994 yılında taraf olmuştur.

6.9. Avrupa Arkeolojik Mirasının Korunması Sözleşmesi (1992 – Valetta)
Avrupa Konseyi üyesi devletler ile Avrupa Kültür Sözleşmesine taraf diğer devletler tarafından 16 Ocak
1992 tarihinde Valetta’da (Malta) imzalanan sözleşme bu konuda daha önceki yıllarda yine Avrupa Konseyi
tarafından imzalanan ve farklı tarihlerde yürürlüğe giren benzeri sözleşme ve tavsiye kararlarını bütünleştirici
özellik gösterir. Eski metinleri bütünleştirme, düzenlemenin yanı sıra yeni bir takım kazanımlar ve alanında
güncellemelerde bu sözleşme ile hayat bulmuştur. Türkiye 1999 yılında taraf olmuştur.

6.10. Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı (UNCED) (1992-Rio)
Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde 3-14 Haziran 1992 tarihinde düzenlenen Dünya Zirvesinin amacı,
ekonomik gelişmenin çevre koruma ile uyumlu olmasını sağlamaktır. Konferansa katılan devletler, doğal
kaynakları koruyacak şekilde ekonomik kalkınma arayışında olmayı taahhüt etmişlerdir. Dünya Zirvesi’nde
üzerinde anlaşmaya varılan ana belgeler; Biyolojik Çeşitlilik, İklim Değişikliği ve Ormancılık Prensipleri
sözleşmeleridir. Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi; biyolojik çeşitliliğin korunması hedefinin yanı sıra sürdürülebilir
kullanımı ve genetik kaynaklardan elde edilen faydaların adil paylaşımı hedeflerini benimsendiği bağlayıcı bir
sözleşmedir. İklim Değişikliği Sözleşmesi, insan kaynaklı çevresel kirliliklerin iklim üzerinde tehlikeli etkileri
olduğunu kabul ederek atmosferdeki sera gazı oranlarını düşürmeyi ve bu gazların olumsuz etkilerini en aza
indirerek belli bir seviyede tutmayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda genel ilkeler, eylem stratejileri ve ülkelerin
yükümlülüklerini düzenlemektedir. Sözleşme; uluslararası düzeyde iklim değişikliğine yönelik ilk çevre
mutabakatı olmasıyla önemli olsa da yaptırım gücü zayıftır. Taraf devletler iyi niyet düzeyinde sözleşmeyi
desteklemişlerdir. Orman İlkeleri Bildirgesi; dünyanın hızla tükenmekte olan tropik yağmur ormanlarını
korumayı amaçlayan, ülkelerin orman kaynaklarına yönelik kalkınma etkilerini izlemek ve değerlendirmek ve
onlara yapılan zararları sınırlamak için adımlar atmalarını öneren bağlayıcı olmayan bir bildirgedir.
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6.11. Özellikle Afrika’da Ciddi Kuraklık ve/veya Çölleşmeyle Mücadele İçin Birleşmiş
Milletler Sözleşmesi (1994 – Paris)
Sözleşmenin amacı, özellikle Afrika’da olmak üzere ciddi kuraklık ve çölleşmeye maruz ülkelerde; sürdürülebilir
kalkınmanın sağlanmasına katkıda bulunmak ve uluslararası işbirliği ile desteklenen eylemler yoluyla, çölleşme
ile mücadele etmek ve kuraklığın etkilerini hafifletmektir. Bu amaca ulaşmak için; etkilenen alanlarda, aynı
anda hem arazinin verimliliğini iyileştirerek, hem de arazi ve su kaynaklarının rehabilitasyonunu, korunmasını
ve sürdürülebilir yönetimi sağlayarak özellikle yerel topluluklar düzeyinde yaşam koşullarının iyileştirilmesi
üzerinde odaklaşan uzun dönemli stratejilerin uygulanması gerekmektedir. Türkiye sözleşmeye Şubat 1998
yılında taraf olmuştur. Sözleşme kapsamında Türkiye etkilenen ülkelerden sayılmakta, ancak gelir ve gelişmişlik
düzeyi dikkate alındığında yardım alacak ülkeler sınıfında yer almamaktadır.

6.12. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’ne Yönelik - Kyoto Protokolü
(1997- Kyoto)
Kyoto Protokolü, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ile bağlantılı Japon kentinin
adını verdiği uluslararası bir antlaşmadır. Protokol, 1997’de kabul edildi ve 1990 yılında toplam karbondioksit
emisyonlarının en az yüzde 55’ini oluşturan imzacı (Rusya Federasyonu) tarafından onaylandıktan sonra
2005’te yürürlüğe girdi. Türkiye 2009 yılında taraf olmuştur. Bu antlaşma küresel ısınmaya neden olan gazların
emisyonunu azaltmayı amaçlıyordu. Protokol; 41 ülke ve Avrupa Birliği’nde, altı sera gazının emisyonunun
2008-2012 taahhüt döneminde 1990 yılı seviyesinin yüzde 5,2 altına düşürülmesi çağrısında bulundu. Karbon
dioksit (CO2), metan (CH4), azot oksit (N2O), perflorokarbonlar (PFCs), hidroflorokarbonlar (HFCs)
ve sülfür hekzaflorür (SF6) gibi sera gazları, küresel ısınma olarak bilinen küresel ortalama sıcaklığın genel
bir artışına yol açacak şekilde etkilemektedir. Küresel ısınmanın uzun vadeli etkileri arasında; buzulların
erimesiyle dünya genelinde deniz seviyesinde genel bir artış olması ve bu durumun düşük kıyı bölgelerinin
sular altında kalması ve bazı ada devletlerinin ortadan kalkması; sel ve kuraklık gibi olayların sayısındaki artış
ve dağılımındaki değişiklikler ve tüm bitki ve hayvan türlerinin yüzde 20 ila 30’unda yok olma riskinin artması
sayılabilir. Kyoto Protokolünde, her ülkenin kendine has koşullarına bağlı olarak değişen zorunlu emisyon
azaltma hedeflerini Ek I imzacıları (sanayileşmiş ekonomiler) taahhüt etmiştir. Gelişmekte olan ülkelerden
emisyonlarını sınırlamaları istenmemiştir.
Protokol, ülkelerin hedeflerine ulaşması için çeşitli yollar sağlamıştır. Bir yaklaşım, ağaçlandırma ve yeniden
ormanlaştırmanın teşvik edilmesidir. Bir başka yaklaşım, gelişmiş ülkeleri emisyonları azaltmak için önemli
fırsatların olduğu az gelişmiş ülkelerde teknoloji ve altyapıya yatırım yapmaya teşvik eden Temiz Kalkınma
Mekanizması (CDM) adlı uluslararası programdır. CDM uyarınca, yatırım yapan ülkeler, uğrayacakları
maliyet yükü için de gelişmiş ülkelerden mali kaynak elde etmektedirler. Buna örnek, kömürle çalışan bir
tesisi değiştirmek için, doğalgaz enerji santraline yapılacak bir yatırım olacaktır. Üçüncü bir yaklaşım, katılımcı
ülkelerin emisyon haklarını alıp satmalarına izin veren ve dolayısıyla sera gazı emisyonlarına ekonomik bir
değer getiren emisyon ticaretiydi. Avrupa ülkeleri Kyoto Protokolü çerçevesindeki taahhütlerini yerine getirme
yönünde bir mekanizma olarak emisyon-ticaret pazarını başlattı. Emisyon hedeflerini yerine getirmede başarısız
olan ülkelerin, 2012’de başlayarak sonraki taahhüt döneminde hedeflenen ve gerçek emisyonları arasındaki
farkın yanı sıra yüzde 30’luk bir ceza vermeleri gerekecek; protokole uygun olarak yargılanana kadar sürüm
ticaretine karışmaktan da alıkonulacaklardır.
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6.13. Çevresel Konularda Bilgiye Erişim, Karar Vermede Halkın Katılımı ve Yargıya Başvuru
Sözleşmesi (1998- Aarhus)
Sözleşme, Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu tarafından Danimarka’nın Aarhus şehrinde 1998
yılında imzaya açılmış ve 2001 yılında yürürlüğe girmiştir. Çevresel konularda bilgiye erişim, halkın katılımı
ve yargıya başvuru konularını temel alan Aarhus sözleşmesi, ülkelerin çevresel konular hakkında yönetimlerini
halka açmalarını öngören ilk uluslararası sözleşmedir.
Sözleşmede çevresel bilgiye erişim hakkı; kişilere talepte bulunulan bilgi konusunda bir menfaati bulunup
bulunmadığına bakılmaksızın çevresel bilgilere erişim konusunda bir hak tanımaktadır. Bu hakkın konusunu
oluşturan çevresel bilgi kavramı ise oldukça geniş alınmış ve bu tanımda klasik çevre koruma politikalarına
konu olan su, toprak ve hava gibi kategorilerin haricinde, genetiği değiştirilmiş organizmalara, karar alma
süreçlerinde yararlanılan fayda-maliyet analizleri ve diğer iktisadi analizlere ve çevre ile ilgili faaliyet ve
politikalardan etkilenebilecek insan sağlığı ve güvenliği durumuna açık bir şekilde yer verilmiştir. Başvuru
sahipleri, bu bilgileri talep tarihinden itibaren bir ay içinde ve neden talep ettiklerini söylemeden elde etme
hakkına sahiptir. Buna ek olarak, kamu otoriteleri sahip oldukları çevresel bilgiyi aktif bir şekilde yaymakla
yükümlüdürler. Halkın karar alma süreçlerine katılımı; idari kararların kalitesini ve uygulamasını iyileştirdiği,
halkın çevresel konulardaki bilincini geliştirdiği, halka kendi taleplerini ifade etme imkânı sunduğu ve resmi
makamlara bu talepleri göz önünde bulundurma olanağı yarattığı belirtilerek; katılımın, karar alma süreçlerinde
sorumluluğu ve şeffaflığı artıracağı ve halkın çevresel kararlara olan desteğini güçlendireceği vurgulanmıştır.
Yargıya başvuru hakkı; çevresel bilgiye erişim ve halkın çevresel kararlara katılım hakkının bir güvencesi
olmanın yanı sıra ulusal çevre hukuku ihlallerini de önlemenin genel bir yöntemi olarak ele alınmıştır. Yargıya
başvuru imkanlarının adil, doğru, hızlı olması ve çok pahalı olmaması gerektiğine dikkat çekilmiştir. Ayrıca,
taraf devletleri, idari ve yargısal denetim yollarına başvuru hakkında halkın bilgilendirilmesini sağlayacak ve
yargıya başvurudaki mali ve diğer engelleri kaldıracak veya azaltacak önlemleri almakla mükellef kılmaktadır.
Aarhus Sözleşmesi’ni Türkiye çeşitli çekinceler ileri sürerek henüz imzalamamıştır. Vatandaşlık, milliyet ve
ikametgâh ayrımı yapılmaksızın öngörülen bazı hakların ülkemizin egemenlik haklarını tehdit edebileceğine dair
kaygılar, GAP gibi sınır aşan sular üzerindeki projelerin engellenebileceğine dair endişeler, mili güvenliğimizin
tehlikeye düşebileceği yönündeki gerekçeler Türkiye’nin bu sözleşmeyi imzalamasına engel oluşturan başlıca
nedenlerdir. Türk hukukunda yer alan düzenlemeler dikkate alındığında ise, bilgiye erişim, halkın katılımı ve
yargıya başvuru konularındaki düzenlemelerin Aarhus Sözleşmesi’nde öngörülen hükümlerle büyük ölçüde
benzeştiği sonucuna varılacaktır.

6.14. Avrupa Peyzaj Sözleşmesi (2000- Floransa)
Sözleşme; kırsal ve kentsel alanlardaki peyzajları kapsamaktadır. Seçkin peyzajın yanı sıra gündelik ya da
bozulmuş peyzajlar ile de ilgilidir. Bütün peyzajların korunması, planlanması, yönetimi ve var olan peyzajın
geliştirilmesini amaçlar. 20 Ekim 2000 tarihinde Floransa’da imzalanmıştır.
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6.15. Biyogüvenlik Protokolü ( 2009 – Cartagena)

Protokolün amacı; insan sağlığı üzerindeki riskler göz önünde bulundurularak ve özellikle sınır ötesi hareketler
üzerinde odaklanarak, biyolojik çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir kullanımı üzerinde olumsuz etkilere
sahip olabilecek ve çağdaş biyoteknoloji kullanılarak elde edilmiş olan değiştirilmiş canlı organizmaların
güvenli nakli, muamelesi ve kullanımı alanında yeterli bir koruma düzeyinin sağlanmasına katkıda bulunmaktır.
Protokol ön tedbirlilik prensibine dayanmakta, riskleri önceden belirlemeye ve önlem almaya yönelik bir sistem
içermektedir. Hükümler, Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmaların (GDO) doğaya veya insan sağlığına
olabilecek olumsuz etkileri konusunda bilimsel verilerin yetersiz olması veya belirsizlik içermesi durumunda,
veriler tamamlanıncaya ve belirsizlik giderilinceye kadar söz konusu GDO nun doğayla etkileşime girmesine
izin verilmemesinden yanadır. Doğayla etkileşim protokolün kapsamını ve uygulama şeklini belirlemekte temel
kriterdir.

6.16. Rio+ 20 BM sürdürülebilir Kalkınma Konferansı (2012 – Rio)
İkinci Dünya Zirvesi; Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde yapılan 1992 Birleşmiş Milletler (BM) Çevre ve
Kalkınma Konferansı’nın (UNCED) 20. yıldönümü ve 2002’de Johannesburg’da yapılan Dünya Sürdürülebilir
Kalkınma Zirvesi’nin (WSSD) 10. yıldönümünde 20-22 Haziran 2012’de yine Rio de Janerio kentinde
gerçekleştirildi. Konferansın hedefi; Sürdürülebilir kalkınma konusundaki politik kararlılığa yeniden vurgu
yapılması, sürdürülebilir kalkınma konusunda bugüne kadar gerçekleşen başlıca zirvelerin çıktıları konusundaki
gelişmelerin ve eksiklerin ortaya konması ve yeni ve yükselen tehdit ve fırsatların tarif edilmesidir. Zirve
neticesinde kabul edilen “İstediğimiz Gelecek - The Future We Want” başlıklı sonuç bildirgesi; Ortak Vizyon
olan, Politik Taahhüdün Yenilenmesi, Sürdürülebilir Kalkınma ve Yoksulluğun Azaltılması kapsamında Yeşil
Ekonomi, Sürdürülebilir Kalkınmanın Kurumsal Çerçevesi, Eylem ve Takip Çerçevesi ve Uygulama Araçları
başlıklarını içeren altı bölümden oluşmaktadır. “İstediğimiz Gelecek” bildirgesinde; 2015 yılı sonrasında Binyıl
Kalkınma Hedeflerinin yerini almak üzere 30 ülke temsilcilerinden oluşacak çalışma grubunca Sürdürülebilir
Kalkınma Hedeflerinin (SDG) belirlenmesine yönelik uluslararası yeni bir sürecin başlatılması, Birleşmiş
Milletler Çevre Programı’nın (UNEP) rolünün güçlendirilmesi ve ülkelerin refah düzeyleri değerlendirilirken
gayrisafi yurtiçi hasılasının (GSYİH) ötesinde doğal kaynaklarının da dikkate alınması gibi önemli hususlar
yer almaktadır.
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7. SONUÇ
Sağlıklı bir çevre yönetimi, çevre hukukunun ilkelerine uyumla yakından ilgilidir. Çevre yönetiminde uyulacak
ilkeler şu şekilde özetlenebilir:
a) Çevrenin korunması ve geliştirilmesi kamu yararı üretme anlamına gelmektedir. Eğer bu ilke
benimsenmemişse çevrenin sömürülmesi hukuka uygun bulunmuş olmakta, başka deyişle, çevrenin
korunması ve geliştirilmesine karşıt olan eylemlerin hukuki olduğu ve kamu yararından daha önde geldiği
kabul edilmiş olmaktadır.
b) Çevreyi korumanın ve geliştirmenin kamu yararına olduğu benimsenmişse, kamunun, başka deyişle
devletin yükümlü olacağı bir alan ortaya çıkmaktadır. Yani devlet koruma ve geliştirmeyi, bu sürecin tüm
aşamaları itibariyle kamu hizmeti olarak gerçekleştirmelidir.
c) Çevrenin korunmasının kamu yararı oluşturduğu kabul edilince, buna aykırı olan eylemler hukuka aykırı
sayılacak, yönetim ve yargı tarafından denetlenecek ve bunlara yaptırım uygulanacaktır.
d) Çevreye zarar veren eylemlerin hukuk dışı olarak kabulü halinde yönetsel ayraç işlevi gören mekanizmalarının
işletilmesi gerekmektedir (çevresel etki değerlendirmesi).
e) Bu durumda, çevre koruma ve geliştirme çalışmaları; kendi haline, piyasa koşullarına ve bireysel çıkara
öncelik veren değerlere terk edilemez.
f ) Çevrenin korunmasında sorunların ortaya çıkmasını önleyici politikalara ve önlemlere ağırlık verilmelidir.
Bu ilkelerin hayata geçmesi doğrultusunda Anayasa’da bazı hükümler yer almaktadır. Anayasa’nın 56. maddesi
herkesin sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahip olduğunu ifade etmektedir. Aynı maddede
“Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir”
denilmektedir. Anayasa’nın 63. maddesi bu çağdaş yaklaşım çerçevesinde daha öze inmekte ve “Devlet, tarih,
kültür ve tabiat varlıklarının ve değerlerinin korunmasını sağlar, bu amaçla destekleyici ve teşvik edici tedbirleri
alır. Bu varlıklar ve değerlerden özel mülkiyet konusu olanlara getirilecek sınırlamalar ve bu nedenle hak
sahiplerine yapılacak yardımlar ve tanınacak muafiyetler kanunla düzenlenir” demektedir.
Doğal kaynakları koruma ve geliştirmenin karşılıklı bağının gelişerek ve gelecek kuşakların haklarını da
güvenceye alacak şekilde sürdürülmesi günümüzde dünya ölçeğinde bir etkiye sahip olmuştur. Doğal kaynakların
yönetimi ile ilgili dünya ölçeğinde ilke ve hedefler belirlenmiş ve çok taraflı antlaşmalar kabul edilmiştir. Bu
antlaşmaların ulusal yargıçlar dahil herkes tarafından esas alınması gerekmektedir.
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ÖZET
Dünyanın oluşumundan itibaren bütün canlıların ya av ya da avcı olduğu bilgisi aktarılmaktadır. İnsan türünün
de tarihin başlangıcından bu güne değin çeşitli şekillerde avcılıkla uğraştığını biliyoruz. Aktarılan çeşitli bilgilere
göre insanoğlu avcılık eylemini tarihin farklı dönemlerinde değişik kurallara bağlamışlardır. Bunlar yazılı veya
yazılı olmayan kurallar olarak karşımıza çıkmaktadır. Ormancılık öğretimimizde sık sık duyduğumuz kontrolsüz,
plansız ve serbestçe yararlanmayı ifade eden “cibal-i mübaha” anlayışı, bazı istisnalar dışında avcılık için de uzun
yıllar geçerliliğini sürdüre gelmiştir.
Cumhuriyet dönemimden başlamak üzere avcılık eyleminin kanunlar, yönetmelikler, tebliğler gibi kurallara
bağlandığını görmekteyiz. Halen yürürlükte bulunan 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kontrolsüz, düzensiz,
limitsiz avcılığın; planlanmak suretiyle kontrol altına alınarak bu eylemin sürdürülebilir hale gelmesini
amaçlamaktadır. Bunun için belirlenen av hayvanlarının envanterini, Yaban Hayatını Koruma ve Yaban
Hayatını Geliştirme Sahalarının belirlenmesini, çeşitli özelliklerde avlakların oluşturulmasını ve sınırları
çizilmiş bu alanlarda “Avlanma Planlarının” yapılmasını hükme bağlamaktadır. Bir- iki istisna dışında Yaban
Hayatı Geliştirme Sahalarının ve Avlakların “Avlanma Planları” yapılamamış; bunun yerine “Geçici Avlanma
Planları” ile avcılık faaliyetleri yürütülmektedir. Her yıl yenilenen “Av Turizmi Esasları” ile farklı türler için
belirlenmiş farklı kriterlere göre avlanma faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. Örneğin Yaban Keçisi için 8 yaş ve
üzeri erkek bireylerin belirlenen yıllık kota miktarı kadar (Avlanma yaşına gelmiş toplam erkek bireylerin %
1’i) avlanmasına izin verilmektedir. Av Turizmi kapsamında avcılık yapan çoğu yabancı avcı, belirli bir ödeme
karşılığında doğal olarak en iyi trofeyi avlamak istemektedir ve organizasyon şirketleri de buna göre en iyi
trofeleri avlattırmayı tercih etmektedirler. Böylece her yıl avlaklardan onlarca en iyi (istikbal vaad eden bireyler)
trofeler sahalardan alınarak geriye daha kötü trofeler kalmakta ve sonraki nesiller de bu kalan bireylerin genetik
özelliklerini taşımaktadırlar. Böylece avlaklardaki bireylerin trofe kaliteleri her geçen yıl bozulmakta; bir süre
sonra bu avlaklar tercih edilmemektedir. Oysa Avlanma Planları ile avlanacak bireyler için belirlenen kriterler
daha detaylı belirlenerek avlaklarda daha kaliteli trofeye sahip damızlık bireylerin bırakılması sağlanarak
avcılığın sürdürülebilir olması sağlanabilir.
Bu bildiride 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu, ilgili yönetmelik ve Av Turizmi Esasları irdelenerek; Ülkemizden
seçilmiş avlaklardaki uygulama sonuçlarına göre trofe kaliteleri incelenerek avcılığın mevcut gidişle sürdürülebilir
olmadığı; Avlanma Planları ile bu durumun düzeltilebileceği hususuna yer verilmektedir.

Anahtar sözcükler: Kara Avcılığı Kanunu, Av Turizmi, Avlak, Avlanma Planı, Trofe
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1. YASAL DURUM
Avcılık tarihinin başlangıcının Dünyadaki hayatın başlamasıyla paralel olabileceğini bugünkü gözlemlerimizle
anlayabiliyoruz. İnsanın yeryüzündeki varoluş sürecinin de avcılıkla birlikte başlamış olabileceğini
söylemek mümkündür ancak avcılığın belli kurallara bağlanmasının başlangıcını tespit etmek pek mümkün
gözükmemektedir. İnsanlık tarihinin belirli dönemlerinde yazılı ve yazılı olmayan bazı kurallarla avcılığın
yapılmış olduğunu biliyoruz. Bildirimizin konusu ve amacı, yakın zamanlara ait uygulamaların tartışılması
olduğundan fazlaca eski tarihlere gidilmesi düşünülmemiştir.
Cumhuriyet döneminde 1937 yılında çıkartılan 3167 sayılı Kara Avcılığı Kanunu ile avcılıkta önemli sayılabilecek
düzenlemelere yer verilmesine karşın avcılığın kontrol altına alınarak av hayvanlarının devamlılığının sağlanması
hususunda istenen ölçülerde başarı sağlanamamıştır. 2003 yılında 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu çıkartılarak
bu kanunla; “sürdürülebilir av ve yaban hayatı yönetimi oluşturmak” amaçlanmıştır.
4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununun 1. Maddesinde: “Bu Kanunun amacı; sürdürülebilir av ve yaban hayatı
yönetimi için av ve yaban hayvanlarının doğal yaşam ortamları ile birlikte korunmalarını, geliştirilmelerini,
avlanmalarının kontrol altına alınmasını, avcılığın düzenlenmesini, av kaynaklarının millî ekonomi açısından
faydalı olacak şekilde değerlendirilmesini ve ilgili kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile işbirliğini sağlamaktır.
(Değişik ikinci fıkra: 23/1/2008 – 5728/505 md.) Bu Kanun av ve yaban hayvanlarını ve yaşama ortamlarını,
bunların korunmasını ve geliştirilmesini, av ve yaban hayatı yönetimini, avlakların kurulması, işletilmesi ve
işlettirilmesini, avcılığın, av turizminin, yaban hayvanlarının üretiminin, ticaretinin düzenlenmesini, toplumun
bilinçlendirilmesini, avcıların eğitimini, av ve yaban hayatına ilişkin suç ve kabahatler ile bunların takibi ve
cezalarını kapsar.” Hükmü yer almaktadır.
Metin den de anlaşılacağı üzere çok sayıda amaç ve oldukça geniş bir kapsam belirlenmiş olup özetle; av
ve yaban hayatının sürdürülebilir yönetimi hedeflenmiştir. Doğada var olan yaban hayatının yönetimine
talip olma işi bazı kesimlerce kabul edilmemekle birlikte kanımca bu doğru bir hedeftir ve yapacağımız iş bu
kaynakları doğru yönetmektir.
Bilindiği üzere iyi bir yönetim, planlama ile başlar. Bunun için oluşturulan yasal alt yapıyı biraz daha
detaylandıralım:
4915 sayılı kanun avlakların yanı sıra Yaban Hayatı Koruma ve Yaban Hayatı Geliştirme sahalarının kurulmasını
da hükme bağlamış ve bunları şu şekilde tanımlamıştır.
Madde 2/12: “Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: Av ve yaban hayvanlarının ve yaban hayatının korunduğu,
geliştirildiği, av hayvanlarının yerleştirildiği, yaşama ortamını iyileştirici tedbirlerin alındığı ve gerektiğinde özel
avlanma plânı çerçevesinde avlanmanın yapılabildiği sahaları…” Burada sözü edilen “avlanma planı”nı ise madde
2/17 de: “Avlanma plânı: Envanteri yapılan, sınırları belli bir avlak alanında avlanmasına izin verilen yaban
hayvanlarının tür, cinsiyet ve yaş itibariyle kaç adet ve hangi usul ve kurallara uyularak ne kadar süre içerisinde
avlanacağını düzenleyen ve yaşama ortamının geliştirilerek sürdürülmesi için gerekli önlemleri öngören ve
Genel Müdürlükçe onaylanmış plânı…” şeklinde tanımlamıştır.
Yasal düzenlemelerden de anlaşılacağı üzere avcılığın avlaklarda ve Yaban Hayatı Geliştirme sahalarında
avlanma planları yapılarak gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.
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2. MEVCUT UYGULAMALAR
2016 yılı itibarı ile ülkemizde halen; henüz tescili netleşmemiş 1 adet Yaban Hayatı Koruma Sahası ile 81 adet Yaban
Hayatı Geliştirme Sahası, 2 adet Özel Avlak, 42 adet Örnek Avlak, 990 adet Genel Avlak ve 1098 adet Devlet
Avlağı oluşturulmuştur. Bu sahalarda, Merkez Av Komisyonunca belirlenen kurallar ve limitler dahilinde; yine
Merkez Av Komisyonunca belirlenen kuşlar ve küçük memelilerin yanı sıra bildirimizin asıl konusunu oluşturan
büyük memelilerden; yıllara göre küçük değişiklikler içererek yaklaşık olarak yılda 215 adet yaban keçisi, 30 adet
melez yaban keçisi, 20 adet çengel boynuzlu dağ keçisi, 5 adet Anadolu yaban koyunu, 50 adet kızıl geyik, 5
adet ceylan ve 95 adet karaca olmak zere toplam 420 adet büyük memelilerin avlanmasına izin verilmektedir.
Ayrıca örnek avlaklarda ve diğer avlaklarda sayısı belirsiz yaban domuzu avına da izin verilmektedir.
Sözünü ettiğimiz bu avlaklardan sadece örnek avlaklarda yapılan avlar 10 yıllık avlanma planı dahilinde
yapılmaktadır ki bu avlaklardaki av hayvanları yaban domuzu, yabani tavşanı, keklik ve sülün den ibarettir.
Yani görece daha kıymetli (!) olan diğer büyük memelilerin avında mevzuatın işaret ettiği avlanma planı
bulunmamaktadır. Oysa Yaban Hayatı Koruma ve Geliştirme Sahaları ile ilgili yönetmeliğin 11. Maddesinde:
“Yaban hayatı geliştirme sahalarında ve gerekli görülen yaban hayatı koruma sahalarında yaşama ortamını
iyileştirici çalışmaların yer aldığı gelişme ve yönetim planları Genel Müdürlükçe hazırlanır veya hazırlattırılır,
Genel Müdürlükçe onaylanarak yürürlüğe konulur…” Denilmektedir. Aynı yönetmeliğin 20. Maddesinde ise:
“Yaban hayatı geliştirme sahalarında alandaki hedef tür veya türlerin, alanın taşıma kapasitesine ulaşıncaya
kadar avlanma yasaktır. Ancak bireylerde genetik deformasyon, eşey oranları ve yaş dikkate alınarak Genel
Müdürlüğün belirleyeceği esaslara göre bu alanlarda taşıma kapasitesine ulaşmadan av yaptırılabilir. Hedef tür
ve/veya türler, taşıma kapasitesine ulaştıktan sonra, Genel Müdürlük tarafından avlanma planları onaylanan
sahalardan uygun görülenler, örnek avlak olarak ayrılır. Bu alanlarda avlanma, planlarında belirtilen yıllık
kotalara göre yapılır.” Düzenlemesi bulunmaktadır.
Avlakların Kuruluşu, Yönetimi ve Denetimi Esas ve Usulleri ile İlgili Yönetmeliğin 24. Maddesinde ise:
“Genel Müdürlük tarafından işletilen veya işlettirilen avlaklarda avlanma, Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak
çıkartılan yönetmelik hükümlerine göre, bu sahanın Genel Müdürlük tarafından onaylanan avlanma planları
çerçevesinde yaptırılır.” Hükmü yer almaktadır.
Bu mevzuat düzenlemelerinde belirtilen “taşıma kapasitesi” hesabı hiçbir alanda yapılamamıştır. Hedef türü
yaban domuzu, tavşan, keklik, sülün olan örnek avlakların dışında hiçbir alanda avlanma planı da yapılamamıştır.
Bunun yerine tamamen kabul ve varsayımlara dayalı olarak belirlenen yıllık avlanma kotaları ile avcılık
gerçekleştirilmektedir. Ancak yapılan bu avcılığın da yasal dayanağı vardır.
Av Turizmi Kapsamında Avlanmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 28. Maddesinde: “Av
turizmi kapsamında av organizasyonlarına izin verilecek avlak ve sahalar aşağıda belirtilmiştir:
a) İşletilen ya da işlettirilen örnek avlaklar,
b) Devlet avlakları,
c) Genel avlaklar,
ç) Avlanma planı çerçevesinde avlanmanın yapılabilmesine izin verilen yaban hayatı geliştirme sahaları ile
özel kanunlarla korunan sahalar,
d) Özel avlaklar;
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29. maddesinde ise:
“(1) Özel avlak dışındaki avlak ve sahalarda avlanacak av ve yaban hayvanlarının tür, cinsiyet ve kotaları; etütenvanter ve izleme çalışmalarıyla müdürlükçe belirlenir ve Genel Müdürlüğe bildirilir.
(2) Genel Müdürlüğe bildirilen kotalar; Komisyonca değerlendirilir, gerekçesi belirtilmek suretiyle
değişiklikler de yapılarak onaylanır, av yılı av turizmi uygulama talimatı ile yürürlüğe girer.
(3) Av organizasyonları, bek ve yürüyüş avı ile sürek avlanma şekilleriyle yapılır.”
Düzenlemelerine yer verilmiştir.
Buradaki 28. Madde de belirtilen avlanma planları bildirimizin başlangıcında verilen tanıma uygun bir plan
değildir. Bunun yerine Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın taşra birimlerince gerçekleştirilen yıllık envanterlere
göre teklif edilen ve Doğa Koruma ve Milli Parklar genel Müdürlüğünce uygun görülen sadece bir av yılına ait
kotaların belirlendiği tablolar “özel avlanma planı” olarak kabul edilmektedir.
Yaban Hayatı Geliştirme Sahası ve avlaklarda yapılan bu envanter sonuçlarına göre belirlenen kotalar da,
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün 16.08.2016 tarihli yazılarında belirtilen: “…Av turizmi
faaliyetlerinde bulunan yerli ve yabancı avcılar avladıkları hayvanın trofe değerine göre ücret ödemektedir.
Herhangi bir hayvanın trofe değeri ise yaşıyla doğru orantılı olarak artmaktadır. Diğer bir deyişle en yaşlı
hayvanlar en değerli trofelere sahip hayvanlardır. Ancak, uluslararası literatürde yer alan avcılıkla alakalı
bilimsel makalelerde büyük memeli yaban hayvanı popülasyonlarındaki yaşlı erkek bireylerin % 2’sinden
fazlasının avlanmasına izin verilmesinin popülasyonun gelişimini engellediğinden söz edilmektedir. Bu nedenle,
büyük memeli yaban hayvanı popülasyonlarının % 50’sinin dişi ve % 50’sinin erkek bireylerden oluştuğu
varsayımından hareketle, herhangi bir genel veya devlet avlağında barınan ve av turizmi kapsamında avına
izin verilen herhangi bir tür için belirlenen av turizmi kotası popülasyon büyüklüğünün % 1’ini geçmeyecek
şekilde belirlenecektir. Büyük memeli yaban hayvanı popülasyonlarının büyüklükleri 100 bireyin altına düşmesi
durumunda popülasyon tükenme sürecine girmiş olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle, herhangi bir avlakta
barınan bir türün popülasyon büyüklüğünün 100 bireyin altında olması durumunda o tür için av turizmi kotası
belirlenmeyecektir.
Genel ve devlet avlaklarında (Yaban Hayatı Geliştirme Sahalarında da uygulama aynıdır) Anadolu yaban
koyununun 7, yaban keçisinin 8, melez yaban keçisinin 4 ve karacanın 5 ve daha yaşlı erkek bireylerinin
avına izin verilecektir. Arazi koşullarında çengel boynuzlu dağ keçisinin erkek ve dişi bireylerini ayırt etmek
mümkün olmadığı için, bu türün 7 ve daha yaşlı erkek ve dişi bireylerinin avına izin verilecektir. Geyikte ise
boynuzlarından birinde en az 6 çatal olan erkek bireylerinin avına izin verilecektir…” Şeklinde ifadesini bulan
emre göre belirlenmektedir.
Görüldüğü gibi mevzuatlarda belirtilen büyük memeliler için “avlanma ya da özel avlanma planları” bu güne
kadar hiçbir Yaban Hayatı geliştirme Sahası ya da avlaklarda yapılamamıştır. Yukarıda belirtilen kriterlere göre
yapılan avlarda sadece yaş kriteriyle avlanmaya izin verilen avcılar, işin doğası gereğince ücretini ödemiş olduğu avın
en güzelini, trofesi en kaliteli olanını avlamak istemekte ve avlamaktadırlar.(Buradaki trofe kalitesi sadece boynuz
uzunluğu olarak alınmaktadır) Böylece sahalarda deyim yerindeyse negatif bir seleksiyon yapılmaktadır. Bunun
sonucu olarak da sahalarda trofe kalitesi düşmekte ve bu özellikler sonraki nesillere de aktarılmaktadır.
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3. UYGULAMA ÖRNEKLERİ
Yukarıda sözünü ettiğimiz mevzuatlar doğrultusunda yapılan uygulama sonuçlarına göre Antalya- Gidengelmez
Yaban Hayatı Geliştirme Sahası’nda son 12 yılda avlanan yaban keçisi trofelerinin uzunluğu yaklaşık 109
cm. ve en uzun trofe 113 cm. olarak gerçekleşmiştir. Muğla-Köyceğiz Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında bu
ortalama 102 cm, en uzun trofe ise 112 cm. olarak gerçekleşmiştir. Mersin-Hisardağı-Gedikdağı Yaban Hayatı
Geliştirme Sahasında ise bu ortalama 117.5 cm, en uzun trofe ise 124 cm. olarak gerçekleşmiştir. Av turizmi
yapılmasına başlanan ilk yıllarda daha büyük trofeli hayvan bulmak daha kolay iken son yıllarda bırakın daha
büyük trofeli hayvan bulmayı ortalama büyüklüğe sahip trofeli hayvan bulmak bile oldukça zorlaşmıştır. İyi
örnekler olarak verdiğimiz bu sahalarda son 5 yıldır normal trofeli av kotası yanında hatalı boynuz/şelek trofeli
hayvanlar için de kota verilmeye başlanmıştır. Hatta Mersin-Hisardağı-Gedikdağı Yaban Hayatı Geliştirme
Sahasında 2017-2018 av yılında verilen 13 kotanın 10 tanesi hatalı boynuz/şelek kotası, sadece 3 tanesi
normal trofe kotasıdır. Yani bu sahaları ava açarken yapmamız gereken ilk önce hatalı boynuz/şelek bireylerin
avlatılıp sahadan uzaklaştırılarak sahaların av kalitesini yükseltmek yerine uygulamaya tersten başlanarak bu
kötü sonuçlara ulaşılmıştır.
Şimdi avlanan yaban keçilerinden birkaç örnek gösterelim:
Yer: Mersin- Hisar Dağı YHGS,
Yıl: 2002,
Trofe Uzunluğu: 140,5 cm.

Yer: Mersin- Hopur-Topaşır YHGS,
Yıl: 2005,
Trofe Uzunluğu: 141,5 cm.
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Yer: Yusufeli-Çoruh Vadisi YHGS,
Yıl: 2006,
Trofe Uzunluğu: 143 cm.

Yer: Antalya-Akseki YHGS,
Yıl: 2007,
Trofe Uzunluğu: 146,5 cm.

Yer: Mersin-Hisardağı-Gedikdağı YHGS,
Yıl: 2013,
Trofe Uzunluğu: 126 cm.
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Yer: Niğde-Aladağlar YHGS,
Yıl: 2014,
Trofe Uzunluğu: 145,9 cm.

Yer: Giresun-Alucra YHGS,
Yıl: 2013,
Trofe Uzunluğu: 133 cm.

Yer: Artvin-Çoruh Vadisi YHGS,
Yıl: 2016,
Trofe Uzunluğu: 128 cm,
Açıklık: 93 cm.
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Yer: Konya-Bozdağ YHGS,
Yıl: 2012,
Trofe Uzunluğu: 90 cm.

Sadece fotoğraflarda kalan bu yakışıklıları sahalarımızdan/avlaklarımızdan seçerek aldık.
Geride ise:

Bu örnekleri bıraktık!
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4. SONUÇ VE ÖNERİLER
Yukarıda belirtilen bu sonuç kanımca,
1. Uluslararası kabul görmüş kriterlere sahip; neredeyiz, nereye ulaşmak istiyoruz, varmak istediğimiz yere
nasıl ulaşırız, yapılan uygulamaları nasıl takip eder ve değerlendiririz? sorularına cevap arayan avlanma
planlarımızın olmayışından,
2. Sürdürülebilir bir av ve yaban hayatı yönetimi için gerekli yönetim organizasyonu ve yeterli araç-gereç
eksikliğinden ve
3. Ülkemiz özelinde yapılmış yeterli bilimsel bilgi, saha bazında yapılmış araştırma ve özellikle bu işlerde
çalışan personel olmak üzere tüm paydaşlardaki bilgi ve motivasyon eksikliğinden kaynaklanmaktadır.
Av turizmi kapsamında, konulan kurallara göre avlanan avcılar işin doğası gereğince sahalardaki en kaliteli
(uzun) trofeli bireyleri avlamayı tercih etmektedirler. Yıllık envanter sonuçlarına göre belirlenen ve sadece yaş
kriterine göre avlanılmasına izin verilen bir düzenlemenin getirdiği sonuç, arzulanan bir sonuç olmamıştır.
İlk önce kaliteli trofelere sahip bireyler avlanmış ve meydan hatalı boynuz/şelek bireylere kalmıştır. Dolayısıyla
sonraki nesillerde bu bireylerin genetik özelliklerini taşıyacaktır. Ayrıca, açıklanan bu yasal avlanmanın dışında
ülkemizin her yerinde ve her sahasında/avlağında oldukça yoğun yapılan yasa dışı avcılığın varlığın varlığından
da söz etmek gerekmektedir.
Bu uygulamalar yerini, saha bazında uluslararası kriterlere uygun olarak hazırlanmış avlanma planlarına göre;
yeterli bilgi ve donanıma sahip organizasyonların yönettiği avlara bırakmalıdır.
Bakanlığa bağlı veya bağımsız araştırma kurumlarının ve Üniversitelerimizin av ve yaban hayatı ile bu doğal
kaynakların planlanması ve yönetimi konusunda araştırmalar yapması ve Genel Müdürlüğün de bu bilgiler
ışığında planlamalar yapması; Bakanlığın ve Genel Müdürlüğün sürdürülebilir bir av ve yaban hayatı yönetimi
için organizasyon yapısını ve çalışan motivasyonunu yeniden ele almasının gerekliliği aşikârdır…

TEŞEKKÜR
Bu bildirinin hazırlanmasında yararlandığım başta tüm bilgi birikimimin ve istatistiki verilerin kaynağı olan
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’ne ve özellikle Muzaffer
UYANIK ile Sait KARAMAN olmak üzere tüm çalışanlarına teşekkür ederim.
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KAYNAKLAR
-4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu.
-2017-2018 Av Yılı (1 Nisan 2017-31 Mart 2018) Av Turizmi Uygulama Talimatı.
Av Turizmi Kapsamında Avlanmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik.
Avlakların Kuruluşu, Yönetimi ve Denetimi Esas ve Usulleri ile İlgili Yönetmelik.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü talimat yazıları ve istatistikleri.
Yaban Hayatı Koruma ve Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları ile İlgili Yönetmelik.
FOTOĞRAFLAR
Muzaffer UYANIK arşivi.
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KADİM KÜLTÜRLERDE HAYAT AĞACI
Tarık Barbaros PİLEVNE
pilevnetarik@hotmail.com
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ÖZET
Bu çalışmada amacım, Ormancılık terminolojisine ve halkımızın kültür dağarcığına katkıda bulunmaktır.
Hayat Ağacı, insanlığın kültür belleğinde; cennetin, yeniden doğuşun (reenkarnasyon), sonsuz yaşamın,
sabrın, dinginliğin, huzurun, bolluk ve bereketin, güvenin habercisi ve simgesidir. Bildirimde kavramı
çeşitli yönleriyle ve muhtelif kaynaklardan araştırdım ve bu kültün çağlar boyunca İnsan - Doğa ilişkisini
beslemesini ve etkilemesini aydınlatmaya çalıştım. Bildirimin, “İnsan - Doğa İlişkisi / Çelişkisi: Sosyolojik
ve Felsefi Yaklaşımlar” başlığı altında değerlendirilmesini dilerim.

Anahtar sözcükler: Ağaç, yaşam, toplum, mitoloji, kozmoloji
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1. KUTLU ORMAN, KUTLU AĞAÇLAR
Eski Türklerde orman kutlu bir mekân olarak bilinirdi. Yurt sevgisinin ve ülke birliğinin simgesi olan Ötügen
Yış (Ötügen Ormanı), Göktürkler için Yer Tanrısının makamıydı. Orası Dünyanın merkeziydi ve Hakan da
oradaydı. Türk mitolojisine göre Umay Ana, kutlu ağacın sahibiydi ve yeryüzüne inerken bu ağacı kullanırdı.
Kübey Hatun bu ağacın içinde yaşar, ağacın köklerinden “Yaşam Suyu, Bengisu” akardı. Arzın ortasından
göğe doğru uzanan Bay Terek’in dallarından biri Güneşe, biri de Aya ulaşır. Üzerinde Tanrı Ülgen otururdu
ve insanların koruyucusuydu. Sakallı ve kaftan giymiş olarak sarayından geceyi, gündüzü, güneşi yönetirdi.
Ağacın tepesinde Türklerde önemli bir mitolojik öğe olan çift başlı kartal Öksökö bulunurdu. Bu kuş bakır
tırnaklıydı, altın (renkli) kanatları vardı. Pençeleriyle Ay’ı ve Güneş’i tutar; gökten yıldırımlar indirir, göğün
kapısını beklerdi. Gece ve gündüzü, ak ve karayı, aydınlık ve karanlığı (yaruk ve karuk), evrendeki çiftliği, zıtlığı
simgelerdi. Efsaneye göre, iki kartal, yer ve göğün tam ortasında evrenin dönüşüne uyarak birbirlerinin etrafında
dönmeye başlar ve kaynaşıp tek varlık olurlar. Çift başlı kartal figürü geçmişte; Hitit, Akad, Asur, Bizans ve
Selçukluda kullanılmıştır. Orta Asya Şamanizm’ine göre Kartal, insanlara gökyüzü ve yeryüzü yolculuklarında
refakat eden, ululuk ve yükseklik timsali bir varlıktır. Kazakistan’ın başkenti Astana’daki Bay Terek kulesi,
Yaşam Ağacını simgeler ve Orta Asya mitolojisine uygun olarak düzenlenmiştir. Üzerindeki küresel form,
kutsal kuş Samruk (Simurg) yumurtasını ifade eder…
Fotoğraf: 1 – 2 / Bay Terek Kulesi; Astana, Kazakistan ve Çift Başlı Kartal; Çifte Minareli Medrese, Erzurum

Ulu ağaçların kutsanması, aynı zamanda Tengri’ye gösterilen hürmetin de bir işaretiydi. Kadim kültürlerde kutlu
ağaçlar genelde mitolojik atalarla ilişkilendirilirdi. Hunlar arasında bazı boylar ağaçtan türediklerine inanırlardı
ve söylencelerinde bu yolda anlatımlar vardı: “Selenge yöresinde bir ağaçta bir budak oluşmuş, bundan beş erkek
çocuk çıkmış…”Türk boylarından olan “Kıpçak” ağaç kovuğu anlamına gelir; Oğuz Destanında ağaçtan yaratılma/
türeyiş efsanelerine rastlanır. Oğuz kahramanı Basat, hasmı olan Tepegöz’e şöyle haykırır: “Atam adın sorar olsan
Kabaağaç, anam adın sorar olsan Kağan Aslan!” Dede Korkut’un hayır duaları arasında “Kabaağacun kesilmesün!”
sözleri geçer. Osmanlı’da da “Devletlû” ağaçlar vardı: Sultan Murat Gelibolu’ya çıkmış, Malkara’ya doğru birçok
yeri fethetmiştir… Aşıkpaşazade bu sefer için şöyle der: Vardılar, ol yere kondular. Murat Han dahi bir kabaağaca
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arkasın verdi, okurdu. Bir lahza geçtikten sonra adamlar geldi. Biri biri ardınca kim; “Hanum! Hakteala kudretiyle
ol hisar yıkıldu!” Deyu muştu verdiler. Ol ağaca kim Han arkasın vermiş idi, Han eğitti: “Bu ağaç, Devletlû
Kabaağaçtur...” Kâtip Çelebi’nin anlatımına göre ise; Polonyalılara ait bir kalenin alındığı haberine çok sevinen
Sultan, altında gölgelendiği ağaca “Devletlû Kavak” adını verdi. Selçuklu ve Osmanlılarda; cenneti temsil etmesi
ve uzun ömrün göstergesi olarak; çinilerde, taş süslemelerinde, halı ve kilimlerde, hurma ve servi motifli beş, yedi
ve dokuz dallı kutsal ağaç motifleri kullanılmıştır.
Fotoğraf: 3 - 4 - 5 / Selçuklu çinisi, Sivas Gökmedrese’de taş bezeme ve Türkmen kilimi

2. HAYAT AĞACI NEDİR?
Ulu ağaçlar diğer kadim kültürler içinde de önemli yer tutar. Onlar, zamanla ve doğayla barışık olan ve hayranlık
duyulan varlıklardır; dayanıklılık, güç ve gururun temsilcisidirler.
Fotoğraf: 6 – 7 / Ulu ağaçlar
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Etnografya, din ve mitoloji unsurları ile beslenen tüm kavimlerde karşılaştığımız, etnik hudutları aşan,
evrensel bir inanış olgusu da Hayat Ağacı’dır. Evrenin direği, barışın, bereketin, bilimin, hikmetin, kudretin
ve sonsuzluğun sembolü olan bu kült, dünyanın birçok yerinde yaygın ve benzer çizgiler üzerine kurulmuştur.
Çeşitli kültürlerde ritüel, masal, destan ve söylencelerin konusu olmuş, benzer tanımlamalarla fakat değişik
adlarla anılmıştır. Sözgelimi Hint metinlerinde “Boddhi”, Çin’de ise “Kiyen Mu” olup, dokuz dallı, dokuz
köklü, dokuz göğe ve dokuz kaynağa dokunan bir külttür. Eski İran’da ölümsüzlük meyvesinin yetiştiği Haoma
(Huma) ağacının benzeri, Ortaçağ Saksonları’nca “İrminsul” olarak adlandırılır ve üzerinde gökyüzünü
taşıdığına inanılırdı. İslamî gelenekte ise “Tuba Ağacı” huzur ve mutluluk kaynağıydı. Görüldüğü gibi söz
konusu olan bizatihi ağaca tapınma değildir, ağaçlar kutsalın bir yansımasıdır. Aşağıda faklı kültürlerde Hayat
Ağacı figürleri yer almaktadır:
Fotoğraf: 8 / Çin mitinde Hayat
Ağacı

Fotoğraf: 9 – 10 / Kadim
kültürlerde Hayat Ağaçları:
Asur, Mezopotamya ve İnka,
Güney Amerika (Peru)
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3. AKSİS MUNDİ: DÜNYANIN EKSENİ
Yakut, Altay, Abakan ve Moğollarda; Asya Şamanist geleneklerinin birçoğunda Hayat Ağacı; “Dünya Dağı”
ve “Dünya Ağacı” kavramlarıyla ilişkilendirilir. Ağaç, dağın ya ortasında ya da tepesinde bulunur. Dağ ve
Mağara; yaratılış, doğum, ana rahmi gibi süreçleri yansıtırsa da, genel anlamda evreni simgeler. Dünya Ağacı
bazen Hayat Ağacı imgesi ile birleşirse de aynı şey değildir; Dünya Ağacı göğü taşırken, Hayat Ağacı yaşamın
yenilenen döngüsünü (doğum / ölüm / doğum) temsil eder. Bazen Dünya Ağacının yerini “Dağ” alır, dünyanın
eksenini teşkil eder. Bazı kaynaklara göre ise, Dünya’yı ortasından (göbeğinden) öte-âleme ve Kutup Yıldızına
bağlayan, dalları vasıtasıyla şamanlara yeryüzünden yüksek âlemlere yolculuk yapma olanağı sağlayan bir ağaca,
“Demir Ağaç” denir. Konumuz olan Hayat Ağacı ise tüm dünya mitlerinde gökyüzündeki Samanyolu’nun
izdüşümüdür. Tükenmez bereketin ve yeniden doğuşun simgesi olan bu kozmik ağaç, dünyanın merkezindedir
(Axis Mundi) ve üç kozmik bölgeyi; Gökyüzü, Yeryüzü ve Yeraltını birbirine bağlar. Kökleri yeraltına uzanan
ve tepesi gökyüzüne değen ağaç, bu üç dünyayı bir eksende tutar. Bu yoldan ruhlar yeryüzüne gelir, ölüler ise
gökyüzüne yükselir veya yeraltına inerler. Yaşam ağacı, köküyle toprağa ve dünyevi yaşama sımsıkı tutunurken,
dallarıyla göğe ve manevi âleme uzanır. Göğün göbeği, Yer’in göbeği ve bunlar arasında yer alan Yer’in ekseni,
Axis Mundi’dir. Dünya, göksel âlemdeki “Göğün Göbeği” ile bu ağaç aracılığı ile ilişki kurar ve onun özsuyu ile
beslenir. Anne rahmindeki bir bebek için göbek kordonu nasıl yaşamsal bir öneme sahipse, yeryüzü için de bu
irtibat kanalı aynı derecede önemlidir. Türk Şamanizm’inde bu bağlantıyı ifade etmek için “Göbek” sözcüğü
tercih edilmiştir. Altay Şamanlığı’nda Axis Mundi, dünyanın merkezini, merkez ekseni simgeler. Yer merkez
olmak üzere gökyüzü (tanrılar dünyası) ve yeraltı (ölüler dünyası) arasında bağlantı kuran bir ağaç olarak tasvir
edilir.
Fotoğraf: 10 – 11
/ AXİS MUNDİ
İllüstrasyonları
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4. KUTSAL KAYIN, DİREK - TEREK
Eski Türklere göre Hayat Ağacı ile özdeşleşen Kayın ağacı, Bay Kayın olarak adlandırılır. Bu ağacın, Türk
mitolojisi ve kozmolojisinde önemli bir yeri vardır. Aksakallı kocaların, Hızır’ın ondan inip yiğitlere ad
verdiği, göğün kapısı olan Kutup Yıldızı ile Yeryüzünü birbirine bağlayan yol olduğuna inanılırdı. Buryat’lar
ve Altaylılar Kayın ağacını kutlu sayarlar, ayinlerden sonra fidan dikerler ve bunlardan kutsal kayın ormanları
oluşurdu. Kurban ayininden sonra kurban kemikleri dikkatlice toplanarak Kayın ağacının üzerindeki bir iskeleye
konulurdu. Ölen Şamanların davulları da Kayın dallarına asılırdı.
Fotoğraf: 13 / Orta Asya,
Mezar

Fotoğraf: 14 / Orta Asya,
Mezar
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Ural-Altay kültürlerinde gök katları, Kayın ağacından yapılma bir direk üzerine kertikler açılarak temsil edilir. Bu
kertiklerin sayısı 7, 9 ya da 12’dir. Sibirya’da Şaman çadırının ortasındaki Kayından yapılmış direk, “Kapı”nın yani
Kutup Yıldızının bekçisidir/yoludur ve Şaman’a göğün kapısını açar. Bu yolculuk bazen Şamanın ağaca ritüel olarak
tırmanması veya ağacın çevresinde -gökyüzünün katları olan- yedi veya dokuz kez dönmesi şeklinde gerçekleşir.
Altay Şamanının göğe uçuş transında, son gök katına ulaşabilmesi, bu yaşam ağacına tırmanmasıyla ifade edilir.
Dünya, Demirkazık (Kutup) yıldızına bu ağaçla bağlıdır; yıldız, ağacın tepesindedir ve onun da ötesinde Gök
Tanrı vardır. Hayat Ağacı, Şaman’ın transa geçtiği çadırın direğiyle, kimi bölgelerde ise köyün meydanına dikilen
direkle temsil edilir ki, bu gelenek Orta Asya’da halen sürmektedir.
Fotoğraf: 15 – 16 / Orta Asya,
Direk

Bu obje Kuzey Amerika yerlilerinde Totem olarak ve bazı Macar (Avar) köylerinde de görülür. Ancak Türk
Şamanlığında direğe tapılmaz; o yer ile göksel âlem arasındaki bağlantıyı sağlar yalnızca. Orta Asya ve Sibirya
Şamanizm’inde, Kayın ağacından yapılan bu direğin yerini kimi zaman Kayın ağacının kendisi alır. Yerleşik
toplum düzeninde, “Direk” kültünün yerini “Sütun” almıştır; Yörük çadırlarında ise “Orta Direk” olarak
karşımıza çıkar. Aşağıda Sibirya ve Oregon Şamanları görülüyor; fotoğraflar 1900’lerin başlarında çekilmiştir.
Not: Orta Asya’da Türkler, Huş ağacına Kayın derler.
Fotoğraf: 17 – 18 / Sibirya ve
Orogen Şamanları (1910)
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5. RUHLAR VE KUŞLAR
Asya Şamanist geleneklerinin birçoğunda; Orta Asya, Sibirya ve Endonezya mitolojilerinde, bedensiz varlıklar,
yani ölerek bedenlerini terk etmiş olanlar ile yeniden doğmaya hazırlanan ruhlar, Hayat Ağacı’nın dallarına
tüneyip bekleşen küçük kuşlar olarak tasvir edilirler. Örneğin Altaylılar, “Yeryüzünde tekrar doğmayı bekleyen
insan ruhları, göksel ağacın dallarındaki küçük kuşlar gibidir” derler. Yakut geleneğine göre, “Yaratıcı” ya da
ışığın yaratıcısı olan “Yüce Varlık”, ilk olarak gökteki makamında sekiz dallı bir ağaç yaratır ki, dallarındaki
kuşlar O’nun çocuklarının ruhlarıdır. Anadolu Türklerinin mezar taşları ve tahtalarında resmedilen Hayat
Ağaçlarının dallarında da, yeryüzüne gelmeyi bekleyen ruhları simgeleyen küçük kuşlar yer alır.
Fotoğraf: 19 - 20 /
Mezar Taşlarında
Hayat Ağacı

6. KÜLTÜREL YANSIMALAR
Yaşam Ağacı kültünün diğer sosyal yansımaları; Osmanlı’da sünnet veya gelin alayı önünde taşınan Nahil’ler
(Nahıl), Anadolu’da bugün de gerçekleştirilen Narduğan kutlamaları, düğün evlerine dikilen Toyrak Ağacı ve
düğün kafilelerinin taşıdığı Düğüncü Bayrağıdır…
Fotoğraf: 21 / Denizli, Çal, Akkent kasabası
Fotoğraf: 22 / Denizli, Sarayköy, Hasköy 		
(Tarık Pilevne)
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İnsanlığın ortak belleğinde yer eden Yaşam Ağacı kültürünün sinema sanatına yansıması ise son yıllarda
gösterime giren “AVATAR” gibi yapımlardır:
Fotoğraf: 23 /
AVATAR

Eski Türk inancında evren üç bölümden oluşur: “Üst Dünya – Gök”, “Orta Dünya – Yer” ve “Alt Dünya –
Yeraltı”… Yaşam Ağacı bu üç dünyanın tam göbeğindedir ve onları birbirine bağlar “Yaşam Ağacı” miti bir
bakıma bu üç dünya ve onun temsilcileri arasında sürekli yaşanmakta olan savaşımı içerir. Bu mücadelede
birbirinin karşıtı olan ve sürekli çatışan “Üst Dünya - İyi” ile “Alt Dünya - Kötü” savaşında dünyanın kaderi,
“Orta Dünya”nın temsilcisi “İnsan”ın hangi tarafta yer alacağına bağlıdır. Mutluluğu yalnızca bu savaşın galibi
hak edecektir.
Fotoğraf: 24 / İyi – Kötü – İnsan ve Hayat
Ağacı
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Dil; söz, simge içeren, ilgi, bilgi iletimini, bir arada olmanın bağlarını, toplumsal yapının gelişim, güçlenme,
imece, dayanışma yapılarını oluşturan olgu; toplumsallık; üretimin verimlileşmesini, paylaşımın güvenli
olmasını, birlikte olmanın sağlık, sevgi, saygı bağlamında güçlenmesini pekiştirir.
Dilimiz, Öz Türkçemiz; Osmanlının sonlandığı zamanda yeniden günlük genel yaşamımıza gelsin diledik.
Arapça–Farsçadan kurtulunsun “Halk Dili” ne dönülsün dedik. Atatürk’ümüzün; dilimizin “Öz Türkçe” olması
konularındaki girişim, üretim, kurum oluşturma çabaları, izleri ve ürünleri Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin,
temel ve ana yapısı olmuştur. Atatürk’ümüzün; Bilge öğretim görevlisi Afet İNAN’ın “Vatandaş İçi Medeni
Bilgiler” içeriğinde “Yurttaşlık Kitabı”nın “Ulus Bölümü”ne “Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türkiye halkına,
Türk milleti denir” tanımını yerleştirdi. 17 Ekim 1932 günlü Atatürk’ümüzün bildirisinde temel öğeleri “Öz
Türkçe” olan “Ulusal Dil” yaratmak” denilmişti. Ulusal Bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’nin uluslararası bağlarının
yenilenmesi; eğitim, üretim, alım, satım, işbirliği ve iletişim gereklerinin oluşumu Fransız, İngiliz, Alman,
İtalyan, Yunan, İspanyol dilleriyle bağlar oluşturdu. Atatürk’ümüzün gidişinde on beş aylık bebe idim. Tutulan
yasları, içten bağlılıkları, yurttaşta bırakılan kalıtları, saygıları yaşar oldum. Çocukluğumda anamın, babamın,
ebemin, ninemin, dedemin duyduğu, dinlediği, “Türkçe Ezanları” duydum. Müezzin minareye çıkar, şerefeden,
kendi sesiyle “Tanrı uludur, buyurun namaza” diye Türkçe çağrı yapardı. Duyar, sevgi yaşardım. Başladığım
öğrenim zamanımda bilgi, görgü, Türkçe sunulurdu. Halk Evleri toplumu donatır, eğitir, bilgilendirirdi. Köy
Enstitüleri kırsal yapının eğitim ve üretimini canlandırırdı. Ormanın, doğanın; sanat, spor, dinlence, gezi,
eğlence, eğitim, sağlık etkinliklerinin “HALK” bağları ışığında halkın katkılarıyla dile getirilmesini düşledim.
İzledim, gördüğümü, duyduğumu sunmaya çabaladım.
“Resepsiyon” için yer verme, buluşma, “vizyon” için görünüm, “ihracat” için dış satım, “rotasyon” için dönüşüm
derlermiş. “Ben de bu dağların nesine geldim? Meleşir kuzular sesine geldim. Ormanların gümbürtüsü başıma
vurur.” der olmuşum... Ama birileri susmazlar. Bir şeyler yazar, mırıldanırmış. Gelmiş, buyurmuş, oturmuş,
konuşmuşlar...
Benim ormanlarım, ormancılarım, işkolu emekçilerim, alım satımcılarım, üretici, yaratıcı, fidancı, dikimci
kesimci, taşıyanlarım, iş gören kamu görevlilerim, halkım... Öz Türkçemizle birlikte olacağız. Biz kamu
bütünlüğüyüz. Ülkemiz orman olgusunun doğa, çevre, bitki, ağaç ve diğer canlarla oluşan topluluğun kamu
yararına iyileştirilmesi, geliştirilmesi, verimlileştirilmesi, varlığının sürdürülmesi sağlanmalıdır.
Ülkemizin doğal, kamusal varlığı olan ormanlarımızın; Oluşum, kullanım, yönetim süreçlerinde gerekecek
iletişimlerde “öz dilimiz” olan “Türkçemizin katkılı, etkili olacağı, olması gerektiği düşüncemle “Ülke
Ormancılığımız” etkinlik ve çalışmalarındaki sözcüklerin Türkçeleştirilmesine katkı yapmaya çaba gösterdim.
Önerdiğim sözcüklerin iş alanımızda kullanıma alınmasını umar, dilerim.
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A			

biyoloji

: canlı bilim

ait

: ilişkin

botanik

: bitki bilim

aidat

: ödenti

bonitet

: verim düzeyi, durumu

aktivite

: etkinlik

buldozer

: yol düzler

aktüel

: güncel

bünye

: öz yapı

aksiyon

: eylem, edim

bürokrasi

: işlem ortamı, yaygın iş

alpin

: egesel yükseklik

C			

alternatif

: seçenek

cevap

: yanıt, karşılık

amenajman

: yönetim, düzenleyim

cisim

: nesne, yaratık

amme

: kamu

civar

: çevre

anamorfik

: bozukluk

D			

anatomi

: gövdebilim

data

: veri

anket

: arama, sorma

deforme

: bozulma

anormal

: dengesiz

dendroloji

: odun bilim

aritmetik

: sayısal

dentrometri : odun ölçüm, değerleme

arşiv

: belgelik

detay

: ince ayrıntı

atıf

: gündem

dezavantaj

: yitimsizlik, gerilik

arz

: sunum

dikkat

: özen

asgari

: en az, en küçük

dizayn

: tasarım, düzenleme

asli

: asal, temel

done

: veri

avantaj

: üstünlük, yarar

E			

azami

: en çok, en fazla, en yüksek

edafik

: topraklık

B			

editör

: düzeltmen

bakir

: bozulmamış, el değmemiş

ekipman

: araç, gereç, donanım

bakiye

: kalan

ekoloji

: çevre bilim, doğa bilim

baraj

: engel, set, toplayan

ekonomi

: getiri, verim durumu

baz

: taban, temel

ekoturizm

: doğa gezisi, doğa turu
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ekstrem

: uç olan (az-çok)

genetik

: soysal

elit

: seçkin

geodezi

: yer ölçüm

endemik

: çok yerel

GIS

: yer bilim

endüstri

: işleyim

GPS

: yer bulan

enerji

: güç

H			

entansite

: yoğunluk

haiz

: içeren, taşıyan

entomoloji

: böcek bilim

harita

: yeryüzü çizelgesi

envanter

: döküm, sayım

hasılat

: ürün

erozyon

: aşınma, taşınma

havza

: ortak su ortamı

esas

: ana, temel

heterojen

: ayrışık, çok yapımlı

estetik

: hoş görünümlü

heyelan

: kayma

eta

: birikim

heyet

: kurul

etap

: aşama

hidroloji

: su bilim

F			

hizmet

: görev sunum, iş yapım

faaliyet

: etkinlik, çalışma

homojen

: aynı yapılı, bağdaşık

fakülte

: bilgi dalı, öğrenim yeri

hudut

: sınır

faktör

: etken

hükmi

: tüzel

familya

: topluluk

I, İ, J		

fiyat

: eder

idare

: yönetim

fitopatoloji

: bitki hastalık bilimi

idare süresi

: yönetim, kullanım süresi

fizibilite

: yapılabilirlik

ihale

: ucuzlatma

fonksiyon

: işlev

ihtiyaç

: gereksinim

form

: biçim

ihracat

: dış satım

format

: boyutlar

ihtiyat

: yedek

fosil

: taşıl

ihya

: canlandırma, iyileştirme

G			

imalat

: yapım, üretim

generation

imkan

: olanak

: soy
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inşa

: yapım

klimatik

: iklimsel

indeks

: ayrıntı dizini

komisyon

: alt kurul, veri

inisiyatif

: görev üstlenme

kompas

: çap ölçer

inşaat

: yapı yapım

konferans

: bilgi sunum

integrasyon

: bütünleme, tümleme

konsept

: kavram

irade

: istenç, kararlılık

kriter

: ölçüt

irtifak

: kullanım, yararlanma

kroki

: taslak çizim

isabet

: buldurma, bulma

külfet

: güçlük, sıkıntı

ıslah

: iyileştirme

L			

istatistik

: sayım dökümü

limit

: alt sınır, taban

işletme

: işlem yürütme

link

: bağlantı

işletme şefliği : yönetim birimi

liste

: döküm, dizelge

iştirak

: katılım

lokal

: yerel

ithalat

: dış alım

M			

izahname

: açıklama, anlatım dizgesi

maddi

: özdeksel

jeoloji

: yer bilim

mahalli

: yerel

K			

mahiyet

: içerik, içyüz

kadastro

: yer ve iyelik belirleme

makam

: düzey, görev yeri

kalite

: nitelik

makro

: üst sayı, üst düzey

kantite

: nicelik, sayılık

makta

: kesim yeri

kanun

: yasa

mal

: varlık

kanyon

: dar, derin boğaz

materyal

: araç, gereç

kesif

: yoğun

maximal

: üst düzey

keşif

: bulma, tanıma

mekan

: yer

kıstas

: ölçüt

mera

: otlak

kılavuz

: yol, yer gösterme

meslek

: iş kolu

klima

: hava durumu

mesire

: kırsal eğlence yeri
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mesul

: sorumlu

N			

mesut

: mutlu, sevinçli

nadir

: az bulunur

meşcere

: ağaçlık, bitki topluluğu

nesil

: kuşak

metot

: yöntem

netice

: sonuç

mevcut

: var

nimet

: yaratılmış iyilik

mevzu

: konu

nümerik

: sayısal

mevzuat

: konu içerikli yasalar

O-Ö			

minimal

: az olan

obje

: nesne

mikro

: küçük olan

objektif

: nesnel

misyon

: görev, üstlenim

online

: çevrim içi

model

: kalıp, örnek

ontoloji

: varlık bilim

modern

: güncel, çağdaş

optimal

: üst düzey

morfoloji

: biçim bilim

organik

: organlık

muhafaza

: koruma

organize

: düzenli, örgütlü

muhit

: yer, ortam

oryantasyon : yönlendirim

mutabakat

: uzlaşım

P			

müdahal

: el atma, karışma

paralel

: koşut, enlem

müddet

: süre

parametre

: değişken

müessese

: kuruluş, kurum

park

: duruş yeri

mülkiyet

: edinim, iyelik

piknik

: kırsal eğlence

münferit

: tek tek

piyasa

: iş ortamı

münhani

: eş yükselti çizgisi

plan

: düzenleme, tasarım

münhasır

: sınırlı, özgü

plantasyon

: ekim, dikim

mütalaa

: görüş, yorum

poligon

: çokgen

müteahhit

: yüklenici

polimorfik

: çok biçimlilik

müsait

: elverişli, uygun

politika

: tasarımlı yürütme

müzayede

: açık arttırma

potansiyel

: gizil güç
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pratik

: kolay, kullanışlı

sosyal

: toplumsal

prensip

: ilke

statü

: ölçüt

problematik : sorunsal

step

: bozkır, kurak yer

proje

: tasarı

stereoskop

: üç boyut gösterici

protokol

: uzlaşım, kuruluyum belgesi

strateji

: izlem, yürütme tasarımı

propaganda : tanıtım eylemi

strüktür

: yapı

pusula

sübmediteran : denizlik

: yönleyen

R			

süboksin

: havalık

rakım

: yükseklik

şahsi

: kişisel

randıman

: verim düzeyi

şartname

: koşul dizgesi, üstlenme koşulları

rapor

: yazanak

şehir

: yerleşim ortamı

raster

: akılcı

şerit

: dar uzunluk

rasyonel

: akla uygun

şube

: birim

rehabilitasyon: iyileştirme, sağaltım

şüceyrat

: boysuz bitki

rekreasyon

T			

: eğlence, dinlence

rektifikasyon : düzeltim

tabi

: bağımlı

resepsiyon

: yer verme, buluşma

tabiat

: doğa ortamı, yapı

revizyon

: düzeltme, yenileme

tabii

: doğal

rotasyon

: yer değiştirme

tablo

: görüntü çizelgesi

S, Ş			

tahmin

: kestirim

sadık

: bağımlı, uyumlu

tahribat

: yıkım olayı

sanayi

: yapım, işleyim

tahrip

: yıkma

sempozyum : bilgi, sunum

tahsis

: özgü kılma, ayırma

seviye

: düzey

tahsisat

: ayrılan, ödenek

silvi kültür

: bitkisel işleyim

tahvil

: dönüştürme

sit

: doğal kalıcı

taksasyon

: ölçümleme

sit alanı

: korunacak yer

taksatör

: ölçümleyen
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talep

: istem

tekstür

: bünye

talimat

: yönerge

tıbbi

: sağlıkla ilgili

tamim

: genelge

topografya

: yer bilim

tarif

: tanımlama

trend

: eğilim

tasnif

: ayırma, bölümleme

turizm

: gezinim

tavsif

: içerik yorumu, ayırma

U, Ü, V, Y, Z

tavsiye

: öğüt, öneri

usul

: yöntem

tayin

: atama

ünite

: birim

tebliğ

: bildirme, iletim

vadi

: akarsu yatağı, kayak

tecrit

: ayırma, soyutlama

vejetasyon

: bitkilik

tedbir

: önlem

vektör

: yönlendirici

tehlike

: sakınılma durumu

vizyon

: görünüm

temin

: sağlama, verme

zabıt

: tutanak

tensil

: gençlik getirme, yenileme

zati

: kişisel

tetar

: üstten kesim

zayiat

: kayıplar

teras

: yamaç düzlem, seki

zon

: bölüm

tesadüf

: beklentisiz görünüm

zooloji

: hayvan bilimi

tespit

: belirleme, saptama
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KAYNAKLAR
22-26 Şubat 1999 Fethiye “Orman Amenajmanı” konulu bildiriler
OGM 2008 tarihli Orman Amenajmanı Yönetmeliği
“Boyabat Orman Amenajman Planı”
Ormancılık konusunda oluşan “Yasa ve Yönetmelik” içerikleri
TDK sözlüğü
Tarık Konal “Bize Öz Türkçe Yaraşır” sözlük çalışması
Düşünce dergisi, “ODTÜ ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE TOPLULUĞU” yayını
Türkçeni koru dergisi
Ali PÜSKÜLLÜOĞLU Öz Türkçe sözlük
Atatürk ve Ulusal Dil Prof. Dr. Şerafettin TURAN
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12. Oturum
TARTIŞMA VE DEĞERLENDİRMELER
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hasan ALKAN
Raportör: Yrd. Doç. Dr. Seçil YURDAKUL EROL
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I. Sunum Sahibi: Ünal AKKEMİK
Sunum Konusu: “Ağaç-Orman Çelişkisi Bağlamında İstanbul Ormanları
ve Yaşanan Sorunların İrdelenmesi”
Bildiri kapsamında ormanın bilimsel tanımındaki ekosistem temelli yaklaşım ile bunu reddeden anlayış
karşılaştırılmıştır. Bu bağlamda insanların yaşam alanlarının, diğer canlıların yaşam alanlarını kapladığına
vurgu yapılarak, temel sorunun yapılaşma olduğu üzerinde durulmuştur. Bunun yanında “orman” kavramının
yalnızca “ağaç” düzeyine indirgenmesinin ormanın bilimsel tanımındaki ekosistem temelli yaklaşıma zarar
verdiği belirtilmiştir. İstanbul’da yapılaşma ve nüfus artışı sorunun ormanlar üzerindeki olumsuz etkisi,
ÇED sürecinin 3 ayla sınırlandırılmasının çevresel açıdan sorunlara yol açması bildiri kapsamında değinilen
konulardan olmuştur. Bu kapsamda ÇED sürecinin en az 1 yılı kapsayacak şekilde, bilimsel ölçütleri esas alarak
ve tüm canlı türleri ve ekosistemleri gözeterek düzenlenmesi temel önerileri geliştirilmiştir. Ayrıca, İstanbul’da
aşırı nüfus artışının önce durdurulması ve sonra azaltılması, “Ekolojik Dünya Görüşü”nün benimsenmesi ve
topluma benimsetilmesi yönünde önerilere yer verilmiştir.
Soru Yönelten Katılımcı: Dr. Said DAĞDAŞ
Soru: “4 milyon yıl öncesine kadar biz yokuz.” vurgusu yaptınız. 4 milyon yıldan beri var olduğumuz hakkında
bilimin kesin delille kabul ettiği kanıt var mıdır?
Yanıt: En başta insan varlığı bunun kanıtıdır. İlk insanların fosilleri 4 milyon yıl öncesine dayanmaktadır.
Ancak dünya 4 milyon yıldan daha eskidir. İnsanın var oluşu değerlendirilirken Sapiens başta olmak üzere
insan oluşumu ile başlamasını öneririm.
Katkı Sağlayan Katılımcı: İlçin Aslanboğa
Ormanların korunmasında en önemli sorunun nüfus artışı olduğu belirtildikten sonra bunun yalnızca İstanbul
ölçeğinde değil; tüm dünyada çözüm üretilmesi gereken bir sorun olduğu ve çözümün de sanıldığı kadar kolay
olmadığı ifade edilmiştir.

II. Sunum Sahibi: Mefkûre GÜLER
Sunum Konusu: “Uluslararası Çevre Koruma Sözleşmeleri”
Bildiride uluslararası çevre hukukunun doğuşu, unsurları arasındaki ilişkiler, işleyişi ve bağlayıcılığına ilişkin
değerlendirmeler, sağlıklı bir çevre yönetiminde uyulacak ilkeler ve taraf olduğumuz uluslararası çevre koruma
sözleşmeleri ele alınmıştır. Sunum sırasında 1971 Ramsar Sözleşmesi’nden (Özellikle Su Kuşları Yaşama
Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanlar Hakkında Sözleşme) günümüze kadar olan süreçte
çevre korumayla ilgili gündeme gelen belli başlı uluslararası sözleşmelerin kapsam ve içerikleri hakkında bilgi
verilmiştir. Bildirinin öne çıkan önerisi ulusal kapsamdaki yasal düzenlemelerin taraf olunan ilgili uluslararası
süreçlerle tam uyum içinde olmasının gerekliliğidir.
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Soru Yönelten Katılımcı: Zeki OYMAK
Soru: Uluslararası antlaşmalar, mecliste görüşülüp kabul edildikten sonra kanunlar ile eşit norm değerine
kavuşur. Hatta bir hukuki tartışmaya göre yapılan antlaşmalar, Anayasa Mahkemesi denetimine tabii olamadığı
için kanunlardan bir üst norm değerine sahip olduğu düşünülür. Kaldı ki uluslararası antlaşmalar, iç hukukun
parçası haline getirildiği için Türkiye pek çok kez AİHM tarafından tazminata mahkûm edilmiştir.
Yanıt: Türk hukuk sisteminde antlaşmaların onayında yasama ve yürütme olarak ikili bir yöntem öngörülmektedir.
Yasama organı, uygun bulma kanunu çıkarır ve Bakanlar Kurulu kararnamesi ile de yürürlüğe girer. Antlaşmalar
hakkında Anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa mahkemesine başvurulamaz. Viyana Antlaşmalar Hukuku
Sözleşmesine göre bir taraf bir antlaşmayı icra etmeme gerekçesi olarak iç hukuk hükümlerine başvuramaz.

III. Sunum Sahibi: İlhan TAŞ
Sunum Konusu: “Korunan Alanlarda Avcılık”
Bildiride, başta 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu ve ilgili yönetmelikler olmak üzere avcılıkla ilgili yasal
düzenlemeler, avlaklar ve uygulamaların avlanma planları ile uyumu, av turizmi, vb. hususlar ele alınmıştır.
Gerçek anlamda avlanma planlarının olmaması ve yalnızca yaş kriterine göre av izinlerinin verilmesinin tür
popülasyonlarının genetik yapısı üzerinde olumsuz etkiye sahip olduğuna işaret edilmiştir. Bunun dışında,
avlanma izinleriyle ilgili temel ölçüt kabul edilen yaşın da bilimsel esaslara göre belirlenmediği, bu konuda da
bilimsel bir altyapının olmadığı vurgulanmıştır. Ayrıca avcılık etkinliklerinin, doğa korumayla ilgili birimler
tarafından yönetilmesinin dikkat çekici bir çelişki olduğu ifade edilmiştir. Bildiride mevcut uygulamaların
sürdürülebilir olmadığı tespiti yapıldıktan sonra, dünya standartlarına uygun planlama yapılması, etkili bir
örgüt yapısının oluşturulması, araç-gereç eksikliklerinin giderilmesi, üniversite ve diğer araştırma kurumlarınca
konuya ilişkin bilimsel araştırmaların geliştirilmesi şeklinde önerilere yer verilmiştir.
Soru Yönelten Katılımcı: İlçin Aslanboğa
Soru: Günümüzde yaşamın giderek yok olduğu konuşuluyor. Halen kurallara uygun ya da kuralsız avcılıktan
söz edilmesi yaman bir çelişki değil mi? Bu eylemden bir “spor” olarak söz edilmesi doğru mu?
Yanıt: Bu sorudaki çelişkiye katılıyorum, ancak belirttiğim gibi “Doğa koruma mı, stok yönetimi mi?”
sorusuna yanıt olarak, bugün dünyada stok yönetimi tercih edilmiş bulunmaktadır. Gerçek budur. Keşke hiç
avlamayıp, hepsini koruyabilseydik.

IV. Sunum Sahibi: Tarık Barbaros PİLEVNE
Sunum Konusu: “Kadim Kültürlerde Hayat Ağacı”
Bildiride, hayat ağacının farklı kültürlerdeki yansıması, tarihsel süreçte insan-doğa ilişkisi çerçevesindeki yeri
ele alınmıştır. Eski Türk uygarlıklarında ağaçla ilgili efsanelerden örnekler verilmiş ve hayat ağacının kültürel
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yapı içindeki önemi öne çıkarılmıştır. Bildiride Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde görülen ağaç ve ormanlarla
ilgili kültürel öğeler de anlatılmıştır. Diğer toplumların kültüründe yer alan ilgili unsurlar da görsel ve edebi
örneklerle ortaya koyulmuştur.
Soru Yönelten Katılımcı: Ünal AKKAEMİK
Soru: Türklerde kayın diye bilinen ağaç sanırım Huş olarak adlandırılan ağaçtır. Günümüzde halen Huş ağacına
Kayın ağacı denildiği bilinmektedir. Dolayısıyla bildirinizde kayın olarak bahsedilen ağaç aslında huş olabilir.
Yanıt: Kayın Ağacının Orta-Asya’daki yayılış coğrafyasını bilmiyorum. Olabilir.
Soru Yönelten Katılımcı: Zeki OYMAK
Soru: Toroslarda Gülhisar-Çameli sınırında ulu bir çama “Yaş Ağacı” denir ve çocuklar her altından geçtiğinde
boyunu ölçerek ulaştığı yere küçük bir çentik atılır. Bu geleneğin mitolojik bir kökü olup olmadığı hakkında
fikriniz var mı?
Yanıt: Katılıyorum.
Soru Yönelten Katılımcı: Dr. Nurettin ELBİR
Soru: Altaylarda yaptığım Şamanizm ziyaretinde ibadethanenin çevresinde 5-7-9 ve üzerinde tek sayı ile
dönüp dua edildiğini gördüm. 12 rakamı hangi şaman yöresindedir?
Yanıt: Gökyüzünün katları 5-7-9 olarak sıralanıyor. Tam olarak bilmiyorum ama 12 Roma kültüründen geliyor
olabilir.
Katkılar: Orhan SEVGİ, Ünal AKKEMİK ve Mustafa YAŞAR kayın olarak ifade edilen ağaç türünün aslında
Huş olduğu yönünde görüş bildirmişlerdir.

Bu tutanak; Oturum Başkanı Hasan ALKAN ve Raportör Seçil YURDAKUL EROL tarafından düzenlenmiştir.
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Yrd. Doç. Dr. Seçil YURDAKUL EROL

Prof. Dr. Hasan ALKAN

Raportör

Başkan
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13. Oturum
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nedim SARAÇOĞLU
Raportör: Doç. Dr. Turgay DİNDAROĞLU

Doğu Karadeniz Bölgesinde Kızılağacın Yayılış Alanlarında İşletme Amacına Göre Aralık Mesafenin
Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar
Vildane GERÇEK
Ağaç Hacim Tablolarının Türkiye’deki Seyri
Prof. Dr. Hakkı YAVUZ
Türkiye’deki Büyüme Modellerinin Bilimsel ve Uygulama Açısından Kritiği
Prof. Dr. Nuray MISIR
Orman İşletmelerinde Üretim Maliyetinin 0-1 Tamsayılı Doğrusal Programlama ile
Minimizasyonu
Prof. Dr. Altay Uğur GÜL
Biyokütle Tahmininde Yeni Alternatifler: Sur, Beta, Dirichlet ve MLR
Prof. Dr. Ramazan ÖZÇELİK

15-16 Kasım 2017, Antalya
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AĞAÇ HACİM TABLOLARININ 		
TÜRKİYE’DEKİ SEYRİ
Hakkı Yavuz, Nuray MISIR 1*
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Mühendisliği Bölümü, Orman Amenajmanı Anabilim Dalı
*Nuray Mısır, nuray@ktu.edu.tr
1
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ÖZET
Ülkemizdeki ilk hacim tablosu 1948 yılında geliştirilmiştir (Erkin 1956). Ağaç hacim tabloları gelişim bakımından
üç grupta toplanmaktadır. Birinci grupta grafik yöntemle oluşturulan hacim tabloları, ikinci grupta sabit bir
fonksiyona göre oluşturulan hacim tabloları ve üçüncü grupta ise bilgisayar paket programları yardımıyla çok
sayıdaki hacim fonksiyonundan belirli ölçütlere göre en uygununun belirlendiği hacim tabloları bulunmaktadır.
Bu bildiride ülkemizde şimdiye kadar düzenlenmiş olan tüm hacim tabloları incelenerek örneklerin alındıkları
yerler, örnek ağaçlar üzerinde yapılan ölçümler, örnek ağaç hacminin hesaplanmasında kullanılan yöntemler,
hacim fonksiyonlarının oluşturulmasında kullanılan yöntemler, fonksiyon seçim yöntemleri, dendrometrik
hata ölçütleri ile istatistiksel uygunluk ölçütleri değerlendirilmiştir. Ayrıca düzenlenmiş bir hacim tablosunun
bağımsız bir veri grubu ile geçerliliğinin test edilmesinde kullanılan istatistiksel yöntemler açıklanarak, aynı
tür için geliştirilen hacim denklemleri karşılaştırılıp, hangi durumlarda hangi denklemlerin kullanılacağı
konularında önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar sözcükler: Hacim, bölümleme yöntemi, ölçüt, regresyon analizi, kontrol
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1. GİRİŞ
Orman amenajman planlarının hazırlanmasında temel aşamalardan biri ağaç servetinin belirlenmesidir.
Ağaç servetinin belirlenmesinde diğer yöntemlere göre daha pratik olması nedeniyle hacim tablolarından
yararlanılmaktadır. Ağaç hacim tabloları; ağaç hacminin tahmin edilmesinde kullanılan açıklayıcı değişken sayısına
bağlı olarak tek girişli (yalnız göğüs çapının fonksiyonu olarak), çift girişli (göğüs çapı ve ağaç boyunun fonksiyonu
olarak) ve çok girişli olmak üç bölüme ayrılmaktadır. Çok girişli hacim tablolarında genellikle üç adet açıklayıcı
değişken yer almaktadır. Bunlardan ikisi göğüs çapı ve ağaç boyu olup, üçüncü açıklayıcı değişken olarak; yerden
6 veya 7 metre yüksekliğindeki gövde çapı, göğüs çapının %70, %75 veya %80’ine karşılık gelen gövde çaplarının
yerden yüksekliği veya tepe çapı, tepe uzunluğu gibi değişkenler kullanılmaktadır.
Ağaç bazında hacim tahminlerinde gerçeğe en yakın sonuç çok girişli hacim tabloları ile elde edilirken, en uzak
sonuç ise tek girişli hacim tabloları ile elde edilmektedir. Meşcere bazında hacim tahminlerinde ise tek, çift ve çok
girişli hacim tabloları arasında genellikle anlamlı farklılıklar oluşmaktadır. Bu nedenle uygulamada meşcere hacim
tahminlerinde genellikle tek girişli hacım tabloları ya da tek girişli hacim fonksiyonları kullanılmaktadır.
Tek ağaç bazında hacim tahminlerindeki hata miktarı Ortalama Mutlak Hata Yüzdesi, Meşecere bazındaki
hata miktarı ise Toplam Hata Yüzdesi formülleri ile hesaplanmaktadır. Bir hacim tablosunun Toplam Hata
Yüzdesi değerinin mutlak değer olarak %1’i aşmaması, Ortalama Mutlak Hata değerinin ise %10’unu aşmaması
önerilmektedir (Alemdağ, 1962). Tek girişli hacim tabloları genellikle %10-25 arasında bir Ortalama Mutlak
Hata değeri vermektedir. Bu değerler ise tek girişli hacim tablolarının önerilen Ortalama Mutlak Hata ölçütünü
sağlayamadığını göstermektedir. Ortalama Mutlak Hata değerleri bakımından çift girişli hacim tabloları %510, çok girişli hacim tabloları ise %2-5 arasında değerler vermektedir. Bu değerler; çift ve çok girişli hacım
tablolarının Ortalama Mutlak Hata Yüzdesi koşullarını açıkça sağladığını göstermektedir. Toplam Hata
Yüzdesi değerleri bakımından, artı ve eksi yöndeki hata değerleri birbirlerini dengelediğinden her üç tablo ile
de genellikle sıfıra yakın sonuçlar elde edilmektedir.
Ağaç hacim tabloları; geçerli oldukları alanın büyüklüğüne bağlı olarak yöresel (lokal), bölgesel ve genel olmak
üzere üç bölüme ayrılmaktadır. Yöresel hacim tabloları genellikle şeflik düzeyinde, bölgesel hacim tabloları coğrafi
bir bölge düzeyinde, genel hacim tabloları ise ülke geneli düzeyinde geçerliliği olan tablolardır.
Hacim tablolarının düzenlenmesinde ilk aşama örnek ağaç seçimdir. Yöresel bir tablo için 50-100, bölgesel bir
tablo için 100-500 ve genel bir hacim tablosu için ise 1000-5000 arasında örnek ağaç seçilmesi önerilmektedir.
Örnek ağaç seçiminde de bazı ölçütlere uyulması zorunludur. Tek girişli hacmin tablolarının düzenlenebilmesi
için örnek ağaçların çap basamaklarına göre dengeli dağılması gerekir. Çift girişli hacim tabloları için her bir
çap basamağında dengeli bir dağılım olması koşuluna ek olarak aynı çap basamağı içinde farklı boylarda örnek
ağaç seçilmesi gerekir. Çok girişli hacim tabloları için ise her çap basamağında dengeli sayıda ağaç olması, aynı
çap basamağı içinde farklı boylarda ağaç olması ve gövde şekli farklılıklarını tam yansıtacak biçimde örnek ağaç
seçilmesine dikkat edilmesi gerekir. Ağaç hacim tablolarının düzenlenmesinde ikinci aşama, seçilen örnek ağaçların
gerçek gövde hacimlerinin hesaplanmasıdır. Ağaçların gerçek gövde hacminin hesaplanmasında dolaylı bir yöntem
olan bölümleme yöntemi diğer adıyla seksiyon yöntemi kullanılmaktadır. Bu yöntemde her bir ağaç gövdesi; dip
kütük, seksiyon ve uç parça olmak üzere üç bölüme ayrılmaktadır. Dip kütüğün silindire ve uç parçanın ise koniye
benzediği varsayılarak ilgili geometrik formüller ile hacimleri hesaplanırken, seksiyonlara ilişkin hacimler ise
genellikle Orta Yüzey (Huber), Uçlardaki Yüzeyler Ortalaması (Smalian) veya Huber ve Smalian formüllerinin
birleştirilmesinden oluşan Newton adlı dendrometrik formüllerle hesaplanmaktadır. Seksiyon uzunluğu ne kadar
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kısa alınırsa, bu bölümlere ilişkin hacim değeri de o derecede doğruya yakın bulunmaktadır. Üçüncü aşama verilere
çeşitli istatistiksel ölçütlere göre en uygun hacim denkleminin belirlenmesidir. Dördüncü aşama istatistiksel
ölçülere göre uygun bulunan hacim fonksiyonunun Toplam Hata Yüzdesi ve Ortalama Mutlak Hata Yüzdesi
koşullarını sağlayıp, sağlamadığının denetlenmesidir. Bu koşulların sağlanamaması durumunda ilk seçenek daha
farklı regresyon modellerinin denenmesi, belirtilen hata ölçütlerinin yine sağlanamaması durumunda ise ikinci
seçenek olarak örneklenen toplumun yapısını daha iyi yansıtacak biçimde örnek ağaç sayısının arttırılmasıdır.
Son aşamada ise oluşturulan hacim fonksiyonunun öngörülen uygulama alanları için istatistiksel anlamada uygun
sonuç verip vermediğinin test edilmesidir.
Bu çalışmada, ülkemizde düzenlenen hacim tabloları kronolojik bir sıralamaya göre incelenerek, hem bilimsel
hem de uygulama bakımından irdelenmiştir.

2. YÖNTEM
2. 1. Örnek Ağaç Seçimi
Ağaç hacim tablolarının seçiminde örnek ağaçlar örneklenecek ormanın (populasyonun) yapısına bağlı olarak
seçilmesi gerekir. Örnek ağaçların ağaç serveti envanteri sırasında belirlenen örnek alanlardan ya da örnek
noktalardan seçilmesi durumunda örnek ağaçlar ormanın yapısını güvenilir bir biçimde yansıtabilir. Ancak böyle
bir örnek ağaç seçiminin oldukça yüksek maliyetli ve zaman alıcı olduğu açıktır. Uygulamada ise örnek ağaçlar
genellikle gençleştirme ve bakım çalışmaları alanlarından seçilmektedir. Gençleştirme ve bakım alanlarının
ormandaki değişkenliği (varyasyonu) yansıtamaması durumunda seçilen örnek ağaçlar toplum değerlerinin
tahmin edilmesinde sistematik hataya neden olmaktadır. Diğer bir anlatımla toplum değerleri ya olduğunda
daha yüksek ya da düşük gösterilmektedir.

2.2. Örnek Ağaç Sayısı
Örnek ağaç sayısı örneklenen ormanın büyüklüğüne ve ağaçlar arasındaki hacim değişkenliğine bağlı olarak
artmaktadır. Bir ağaç türünün yayılış gösterdiği bir yöre için (örneğin Çığlıkara Orman İşletme şefliği) 50100, bir bölge için (örneğin Akdeniz Bölgesi) 100-500 ve ülke geneli için 1000-5000 adet arasında örnek ağaç
seçimi yeterli görülmektedir (Alemdağ, 1962).
Ağaçlar arasındaki hacim değişkenliği dikkate alındığında yapay meşcereler (plantasyonlar) en homojen
meşcerelerdir. Diğer bir anlatımla yapay meşcerelerde ağaçlar arasında çok fazla hacim farklılığı bulunmamaktadır.
Bu tür meşcerelerde daha az örnek ağaç yeterli olmaktadır. Doğal meşcereler ise genellikle heterojen yapıdadır.
Özellikle değişik yaşlı ve karışık meşcereler ağaçlar arasında en fazla farklılığın olduğu alanlardır. Bu tür
meşcereleri temsilen yapay meşcerelere oranla daha fazla sayıda örnek ağaç seçilmesi gerekir. Yeterli sayıda
örnek ağaç bulunulamaması veya örnek ağaç sayısının çeşitli nedenlerle yeterince arttırılamaması durumlarında
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özellikle kalın çaplı örnek ağaçlarda yapılacak gövde analizleri ile bir ağaçtan geçmiş dönemlere ilişkin olarak
oldukça fazla sayıda örnek ağaç üretilebilmektedir (Bayburtlu, 2007).

2.3. Örnek Ağaçlar Üzerinde Yapılan Ölçümler
Tek girişli hacim tablolarının düzenlenebilmesi için her bir örnek ağacın göğüs çapı ölçülmeli ve gövde hacminin
hesaplanması için gerekli seksiyon ölçümleri yapılmalıdır. Çift girişli hacim tablolarının düzenlenmesinde her
bir örnek ağacın göğüs çapı ve boyu ölçülürken gövde hacminin hesaplanması için gerekli seksiyon ölçümleri
de yapılmalıdır. Çok girişli hacim tablolarının düzenlenmesinde ise göğüs çapı ve boya ek olarak üçüncü,
dördüncü, …. gibi değişkenler ölçülürken, gövde hacminin hesaplanması için gerekli seksiyon ölçümlerinin
yapılması gerekir.

2. 4. Örnek Ağaçların Hacimlendirilmesinde Kullanılan Yöntemler
Bir ağaç gövdesi dip kütük, seksiyonlar ve uç parça olmak üzere üç bölüme ayrılarak hacimlendirilmektedir.
Toprak ile 30 cm (0.3 m) arasındaki bölüm dip kütük olarak isimlendirilmekte ve silindire benzediği varsayılarak
bu bölüm hacimlendirilmektedir. Dip kütükten sonra 0.5 m, 1 m. veya 2. m. gibi aralıklarla gövde çapı ölçülerek,
her bir seksiyonun hacmi Huber, Smalian veya Newton gibi dendrometrik formüllerle hesaplanıp toplanarak,
dip kütükten uç parçaya kadar olan bölümün hacmi hesaplanmaktadır. Uç parça uzunluğunun seçilen seksiyon
uzunluğundan fazla olmamasına özen gösterilmelidir. Uç parça hacminin hesaplanmasında ise koninin hacim
formülünden yararlanılmaktadır. Amenajman planlarımızda yer alan hacim tablolarının düzenlenmesinde ise
yukarıda açıklanan seksiyon yöntemi yerine pratik olması nedeniyle genellikle tahmini gövde hacim değerleri
esas alınmaktadır. Tahmini gövde hacim değerlerinin hesaplanmasında ise seçilen örnek ağaçların arazide
sadece göğüs çapı ve boy değerleri ölçülmektedir. Her bir örnek ağacın göğüs çapı ve boy değerlerine bağlı
olarak ilgili ağaç türü için daha önce çeşitli araştırıcılarımız tarafından düzenlenmiş olan çift girişli hacım
tablosu veya hacim fonksiyonu kullanılarak gövde hacimleri tahmin edilmekte ve bu değerler örnek ağaçların
gerçek gövde hacimlerine eşit olduğu varsayılmaktadır.

2. 5. Hacim Fonksiyonlarının Oluşturulmasında Kullanılan Yöntemler
Hacim fonksiyonları grafik çizim ya da regresyon analizleri ile oluşturulmaktadır. Grafik yöntemde veriler
ölçekli diğer adıyla milimetrik kağıtlara aktarılmakta ve daha sonra verilerin dağılımına uygun düşen ortalama
bir hacim fonksiyonu el yordamıyla dengelenmektedir. Örneğin tek girişli bir hacim eğrisi için apsis ekseninde
örnek ağaçların göğüs çapı değerleri ordinat ekseninde ise örnek ağaçların bölümleme yöntemiyle hesaplanmış
veya göğüs çapı ve boyu yardımıyla ilgili ağaç türüne ilişkin çift girişli ağaç hacım denklemi ya da tablosundan
elde edilmiş olan ağaç hacim değerleri yer almaktadır. Çap ve hacim verilerinden oluşan serpilme diyagramına
en uygun hacim eğrisi el yordamıyla dengelenmektedir. Hacim eğrisini dengelemede kişisel farklılıklar ortaya
çıkabildiğinden grafik yöntem sübjektiftir. Regresyon analizleri ile hacim fonksiyonlarının oluşturulmasına
öncelikle hesap makinelerinin insanların kullanımına sunulması ile başlamıştır. Bu dönemde hacım eğrisine
uygun olduğu varsayılan bir hacım denklemi belirlenmekte ve daha sonra En Küçük Kareler Yöntemi ile bu
denklemin parametreleri tahmin edilmektedir. Bu dönemde ancak basit yapılı ve çok parametreli olmayan
hacım fonksiyonları analiz edilebilmiştir.
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Bilgisayarların insanların hizmetine sunulması ile birlikte daha karmaşık yapılı ve çok parametreli hacim
fonksiyonlarının kullanılabilmesi sağlanmıştır. Ancak bu tür denklemler ile hacım fonksiyonlarının
oluşturulabilmesi için matris cebiri konusunda yeterli matematiksel bilgiye ve bilgisayar programı yazabilmek
için ise gerekli donanıma sahip olunması gerekir. İstatistik paket programların devreye girmesiyle birlikte pek
çok sayıda hacim fonksiyonu analiz edilebilmiş ve bunlardan çeşitli istatistiksel ölçütler bakımından verilere
en uygun olan oldukça kısa bir sürede ve güvenilir yöntemlerle belirlenme fırsatı elde edilmiştir. İstatistiksel
analizler için geliştirilmiş paket programlara; R, SAS, SPSS, STATISTICA, MINITAP, SYSTAT, BMD
ve MICROSTA örnek olarak verilebilir. Bu programlar ile doğrusal olmayan hacım fonksiyonlarının sayısal
çözümleme yöntemleriyle analizleri de kolaylıkla yapılabilmiştir. Son yıllarda ağaç gövdelerinden üretilebilecek
odun çeşitlerinin tahmin edilmesine olanak veren ve hem toplam gövde hacmi hem de gödenin herhangi iki
çap değeri ya da uzunluk değeri arasındaki gövde bölünün hacmini hesaplamaya yarayan ve gövde profili ya da
gövde çapı denklemleri adıyla bilinen denklem sistemleri geliştirilmiştir.

2. 6. Hacim Fonksiyonu Seçiminde Kullanılan Yöntemler
Aynı verilerle çok sayıda hacim denklemi oluşturup, bu denklemlerden en uygun olanın seçilmesinde çeşitli
istatistiksel ölçütler kullanılmaktadır. Öncelikle her bir hacim denkleminin Regresyonda Varyans Analizi
yöntemiyle uygun olup olmadığı test edilmeli ve seçilen önem düzeyine örneğin %1 veya %5 bağlı olarak
anlamsız olan denklemlerin elenmesi gerekir. Diğer taraftan, anlamlı bulunan her bir hacım denkleminin tüm
parametrelerinin de anlamlı olup olmadığının test edilmesi gerekir. Bir hacım fonksiyonunda istatistiksel olarak
anlamsız bulunan parametrelerin denklemden çıkarılması ve yeni modelin katsayılarının yeniden hesaplanması
gerekir. Tüm parametreleri anlamlı olması koşulu ile hacım fonksiyonları arasında en uygun olanın belirlenmesinde
belirtme katsayısı, tahminin standart hatası, ortalama hata ve ortalama mutlak hata gibi istatistiksel ölçütler
kullanılmaktadır. Bir hacım fonksiyonu; diğer hacim fonksiyonlarına göre belirtme katsayısı bakımından daha
yüksek ve belirtilen hata değerleri bakımından ise daha düşük değerlere sahip ise bu model diğerlerinden daha
uygun bir hacim denklemidir. Böyle bir modelin de bazı koşulları sağlayıp sağlamadığının incelenmesi gerekir.
Örneğin modelin doğrusal bir regresyon modeli olması durumunda, doğrusal modellerde yaşanan değişen varyans,
çoklu bağlantı ve otokorelasyon sorunlarının bulunup bulunmadığının incelenmesi gerekir.
Günümüzde sıklıkla kullanılan SAS ve SPSS gibi istatistik paket programlarda; “İleriye Doğru Seçim (Forward
Selection), Geriye Doğru Eleme (Bacward Elimination) ve Adımsal Regresyon (Stepwise Regression) gibi
seçenekler yardımıyla çok sayıda hacım modelinden en uygun olan model belirlenerek, bu modelde değişen
varyans, çoklu bağlantı ve otokorelasyon gibi sorunların varlığı incelenebilmektedir.
Doğrusal regresyon modellerinin sabit varyanslı olması gerekir. Bağımsız değişken değerlerine bağlı olarak
bağımlı değişkene ilişkin varyans değerlerinin değişmesi, değişen varyans sorununun varlığına kanıt olarak
gösterilmektedir. Hacim fonksiyonlarına uygulanacak, uygun dönüşümler (örneğin d, d2, dh, d2h2 gibi) ile bu
sorun giderilebilir. Çoklu bağlantı ise hacim fonksiyonundaki açıklayıcı değişkenler arasındaki korelasyonun
varlığının göstergesidir. Bilindiği gibi bir regresyon denkleminde yer alan açıklayıcı (bağımsız) değişkenlerin
kendi aralarında bağımsız olması diğer bir anlatımla anlamlı korelasyonlar göstermemesi gerekir. Eğer bir
hacim fonksiyonunda çoklu bağlantı (multicollinearity) sorunu yaşanıyorsa, hacim denkleminde birbirleriyle
ilişkili olan açıklayıcı değişkenlerin birbirleriyle çarpılması veya birbirlerine bölünmesiyle tek bir parametreye
indirilerek bu sorun aşılabilir. Otokorelasyon ise regresyon modelindeki ardışık hata terimleri arasındaki ilişkiyi
ifade etmektedir. Durbin-Whatson değerine bakılarak bir modelde otokorelasyon sorunu olup olmadığı
anlaşılabilir ve modelde yapılacak uygun değişikler ile bu sorun da giderilebilir.
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2. 7. Dendrometrik Hata Ölçütleri
İstatistiksel ölçütlere göre en uygun bulunan bir hacim denkleminin dendrometrik hata ölçütlerini sağlayıp
sağlamadığın da belirlenmesi gerekir. Dendrometrik hata değerleri; Toplam Hata Yüzdesi ve Ortalama Mutlak
Hata Yüzdesi olmak üzere iki değerden oluşmaktadır. Bir hacim denkleminin Toplam Hata Yüzdesi değerinin
mutlak değer olarak %1’i, Ortalama Mutlak hata Yüzdesi değerinin ise %10’u aşmaması önerilmektedir
(Alemdağ, 1962; Alemdağ, 1967). Bu ölçütlerin sağlanamaması durumunda; yeni hacim fonksiyonlarının
denenmesi veya örnek sayısının arttırılması gerekir.

2. 8. Hacim Denkleminin (Tablosunun) Araziye Uygunluğunun Test Edilmesi
Bir hacim denkleminin hangi ormanlık alanlar için uygun olduğu veya kullanılabilirliği bağımsız bir veri grubu
ile test edilmektedir. Bağımsız veri grubu iki farklı yolla oluşturulabilmektedir. Bunlardan biri; araştırmanın
başında çok sayıda örnek ağaç seçerek rastgele yöntemle bu örnek ağaçları hacim denklemi oluşturmak ve
oluşturulan hacim denklemin geçerliliğini test etmek için iki bölüme ayırmaktır. Örneğin bir bölge için
geçerli bir hacim tablosu düzenlemek amacıyla başlangıçta 400 örnek ağaç seçip, bunlardan rastgele yöntemle
seçilen 300’ünü hacim denklemini oluşturmak ve geriye kalan 100’ünü ise oluşturulan hacim denkleminin
geçerliliğini test etmek için kullanmaktır. Diğer bir yöntem ise tüm örnek ağaçlar ile hacim denklemini
oluşturmak, hacim denkleminin geçerliliğini test etme işlemini ve bu işlem için gerekli örnek ağaç seçimini
ise uygulayıcıya bırakmaktır. Pratik olması ve uygulayıcıya yük bırakmaması bakımından ilk seçenek daha çok
tercih edilmektedir. Parametrik test varsayımlarının gerçekleştirilmesi durumunda Eşlendirilmiş Örnekler için
t Testi, sağlanamaması durumunda ise Wilcoxon testi bu amaçla kullanılan istatistik testlerdir. Daha güvenilir
karşılaştırmalar için Uyum Korelasyon Katsayısının hesaplanarak, test edilmesi önerilmektedir (Lin, 2000).

2.9. Bir Tür İçin Geliştirilmiş Olan hacim Denklemlerinden Uygun Olanın Belirlenmesi
Bazı ağaç türleri için farklı zamanlarda ve değişik araştırıcılar tarafından geliştirilmiş hacim denklemleri veya
tabloları bulunmaktadır. Söz konusu tabloların düzenlenmesinde örnek ağaçlar hangi ormanlık alanlardan
sağlanmış ise oluşturulan hacim tablosu da o alanlar için geçerli olmaktadır. Ancak, hacim tablosu düzenlemek
amacıyla seçilen örnek ağaçlar, ilgili ormanlık alanlara genellikle sistematik olarak dağıtılmadığından, bazen
oluşturulan hacim tablolarının öngörülen ormanlık alanlar için istatistiksel anlamda uygun sonuçlar vermediği
durumları ile karşılaşılmaktadır. Bu nedenle, bir ormanlık alan için hangi hacim denkleminin uygun sonuçlar
verdiğini belirlemek için de istatistiksel yöntemlerin gerekir. Bu amaçla ilgili ormanlık alanı temsilen mümkünse
alana sistematik olarak dağıtılan örnekleme alanlarından meşcereyi temsilen seçilecek örnek ağaçlarda seksiyon
ölçümleri yapılıp gerçek hacimleri hesaplandıktan sonra, aynı örneklerin test edilmek istenen her bir hacim
denklemleri ile hacimlerinin hesaplanıp, gerçek değerleri ile istatistiksel olarak karşılaştırılması gerekir. Bu
karşılaştırma işleminde parametrik test varsayımlarının gerçekleştirilmesi durumunda Eşlendirilmiş Örnekler
için t Testi, sağlanamaması durumunda ise Wilcoxon testi kullanılmakla birlikte, Lin (2000) tarafından
geliştirilen uyum korelasyonu analizinin daha güvenilir sonuçlar verdiği belirtilmektedir.
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3. TÜRKİYE’DE AĞAÇ HACİM TABLOLARININ
GELİŞİM SÜRECİ
Hacim tablolarının ülkemizdeki gelişim süreci; bilgisayar öncesi ve bilgisayar dönemi olmak üzere iki döneme
ayrılarak incelenmektedir (Yavuz ve Mısır, 2013).

3.1. Bilgisayar Öncesi Dönem
Ülkemizdeki ilk hacim tablosu 1948 yılında geliştirilmiştir. Erkin (1956) tarafından yapılan bu araştırmada
Bolu’nun Seben Bölgesi sarıçam meşcereleri için tek girişli hacim tablosu düzenlenmiştir. Bölümleme yöntemiyle
gerçek hacimleri hesaplanan örnek ağaçların grafik, istatistik ve grafik-istatistik olmak üzere üç farklı yöntemle
çap-hacim ilişkileri oluşturulmuştur. Grafik yöntemle çap hacim ilişkisi el yordamıyla oluşturulmuştur. İstatistiksel
yöntemde ise çap-hacim ilişkisi ikinci dereceden bir polinom olarak kabul edilmiş ve En Küçük Kareler Yöntemi
(EKKY) ile hacim fonksiyonunun parametreleri tahmin edildikten sonra her bir parametreye ilişkin standart
hata değerleri de hesaplanmış ve her bir katsayı için güven aralıkları belirlenmiştir. Üçüncü yöntemde ise grafik
ve istatistiksel yöntem birlikte kullanılmıştır. Bu dönemde Miraboğlu (1955) tarafından üç göknar türümüz için
çift girişli hacim tablosu düzenlenmiştir. Ülke geneli için ve çift girişli olarak düzenlenen bu tablolarda veriler;
arazi çalışmaları, Kati Planlar ve I. Devre Planlar olmak üzere üç kaynaktan sağlandığından örnek sayısı oldukça
fazladır ( n=4531). Doğrudan çap ve boyun fonksiyonu olarak ilk hacim denklemi, v=f(d,h), Kızılçam ve Sarıçam
ağaç türlerimiz için Alemdağ (1962 ve 1967) tarafından düzenlenmiştir. Bu iki araştırmada sadece arazide ölçümü
yapılan örnek ağaçlar kullanılmış ve dendrometrik hatta değerleri de bu örneklerden yararlanılarak hesaplanmıştır.
Bu dönemde istatistiksel yöntemler kullanılarak oluşturulan hacim tablolarında tüm işlemler hesap makineleri
yardımıyla yapılabilmiştir. İşlemlerin karmaşıklığı, örnek sayılarının oldukça fazla olması ve ilgili dönemde
kullanılan hesap makineleri günümüzdeki hesap makinelerine göre çok daha az fonksiyonlu olmaları nedeniyle
hacim tablolarının düzenlenmesinde oldukça fazla emek harcanmıştır (Yavuz ve Mısır, 2013). Bu dönemde, grafik
yöntemlerle oluşturulan hacim tablolarımıza; Meşe için Erarslan (1954), Kayın için Kalıpsız (1962), Sedir için
Evcimen (1963) ve Sarıçam (Göle-Oltu ve Sarıkamış yöreleri) için Erdemir (1974) örnek olarak verilebilir.

3.2. Bilgisayar Dönemi
3.2.1. Bilgisayar Programı Yazılım Dönemi
Doğu Ladini için Akalp (1978), sekiz farklı ağaç türümüz için Sun ve diğerleri (1978), Kazdağı Göknarı için
Asan (1984), Kızılağaç için Saraçoğlu (1988), Sarıçam ve Karaçam için Yavuz (1995) tarafından geliştirilen
hacim tabloları, bu dönemde ülkemizde bilgisayar programı yazılımı kullanılarak yapılan hacim tabloları
için örnek olarak verilebilir. Bilgisayar programı yazılımı ile bir hacim fonksiyonunun oluşturulabilmesi için
öncelikli olarak regresyon analizinin matematiksel temelinin çok iyi kavranması gerekir. Özelikle seçilen hacim
fonksiyonu veya fonksiyonlarına ilişkin kısmi türev alma işlemlerinin hatasız yapılması burada çok önemlidir.
Diğer taraftan hacim fonksiyonlarına ilişkin parametrelerin tahmin edilebilmesi için modelin doğrusal olması
durumunda En Küçük Kareler Yönteminin, modelin doğrusal olmaması durumunda ise Doğrusal Olmayan
En Küçük Kareler Yönteminin eksiksiz uygulanması gerekir. Sözü edilen işlemler oldukça karmaşık matris
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işlemleri ile yapıldığından matris cebirinin çok iyi bilinmesi gerekir. Kısaca özetlenecek olursa; bilgisayar
yazılımı ile bir hacım fonksiyonun oluşturulması ve istatistiksel uygunluğunun denetlenebilmesi için
matematik, istatistik ve bilgisayar programlama konularında yeterli düzeyde bilgiye sahip olunması gerekir.
Bu dönemde hacim denklemi oluşturan araştırıcılarımızın bir bölümü sözü edilen konularda yoğun bir eğitim
döneminden geçerken, diğer bir bölümü ise yurt dışına giderek, yabancı araştırıcılar tarafından geliştirilmiş olan
programlardan yararlanmışlardır.
3.2.2. İstatistiksel Paket Programlar Dönemi
STATISTICA, SPSS, SAS ve R gibi istatistik paket programların kullanıcıların hizmetine sunulması ile
birlikte istatistiksel yöntemlerin bilimsel araştırmalarda kullanımında bir patlama yaşanmıştır. Söz konusu
programlar profesyonel uzmanlar tarafından (matematikçi, istatistikçi ve yazılımcı gibi) hazırlandıklarından,
hacim denklemlerinin oluşturulmasında en karmaşık regresyon modellerinden yararlanılabilmiş ve bu modellere
ilişkin tüm analizler ayrıntılı bir biçimde ve çok kısa sürede yapılabilmiştir. Ayrıca, bu programlar sayesinde
gövde profili diğer adıyla gövde çapı denklemleri geliştirilerek, gövdenin tamamı ile istenen her hangi bir
bölümüne ilişkin hacim değerleri birbirleriyle uyumlu bir biçimde hesaplanabilmiştir (Yavuz 1995; Özçelik ve
ark., 2012). Bu dönemde özellikle SPSS programından yararlanarak, ülkemizde değişik ağaç türlerimiz için pek
çok hacim denklemi (Şentürk, 1997; Özcan, 1997; Yavuz ve ark., 2010; Kahriman, 2014 ) ve SPSS veya SAS
programlarından yararlanarak da gövde profili denklemleri (Yavuz, 1995; Özçelik, 2010; Özçelik ve ark., 2012,
Ercanlı ve ark., 2014, Özçelik ve Cao, 2017) oluşturulmuştur.

4. TARTIŞMA VE ÖNERİLER
Bilindiği gibi hacim tablolarının düzenlenmesinde çeşitli aşamalar bulunmaktadır. İlk aşama arazide amaca
uygun, istatiksel olarak yeterli sayıda ve dağılımda örnek ağaçların seçilmesidir. İkinci aşama; seçilen örnek
ağaçların kesilmesi ve seksiyon ölçümlerinin yapılmasıdır. Üçüncü aşama; örnek ağaçların gerçek hacimlerinin
hesaplanmasıdır. Dördüncü aşama; çok sayıda hacim fonksiyonundan verilere en uygun olanın belirlenmesidir.
Beşinci ve son aşama ise oluşturulan hacim tablosunun ilgili ormanlık alanlar için uygunluğunun test
edilmesidir. Kısaca arazi ve büro çalışmaları olarak iki grupta toplanabilecek olan bu aşamalar sonucunda farklı
disiplinlerden bireylerin bir araya gelmesiyle, uzun bir zaman süresi içinde ve oldukça karmaşık matematik
ve istatistik bilgiler kullanılarak, sonuç olarak görünürde basit bir hacim tablosu üretilmektedir. Ağaç serveti
envanteri bu tablolar yardımıyla yapılırken, ormanlarda bakım ve gençleştirme amacıyla çıkarılması öngörülen
ağaçlar da bu tablolar yardımıyla hacimlendirilmektedir. Sonuç olarak ormancılık faaliyetlerinde temel bir altlık
görevi gören bu tabloların düzenlenmesinde; örnek seçiminden model oluşturmaya ve oluşturulan modelin
uygunluk denetimine kadar tüm işlemlerin bilimsel kurullara uygun olarak yapılması gerekmektedir.
Ülkemizde istatistik yöntemlere bağlı olarak ilk hacım tablosu yaklaşık olarak 70 yıl önce düzenlenmiş (Erkin,
1956) ve devam eden süreçte çeşitli araştırıcılarımız tarafından temel ağaç türlerimizin tamamı ile diğer ağaç
türlerimizin büyük bir bölümü için hacim tabloları oluşturulmuştur. İlk dönemlerde gerek uygulama ve gerekse
araştırma birimlerinden sağlanan büyük örneklemlerle ülke geneli için geçerli çift girişli hacim tabloları
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düzenlenmiştir. Bu süreçte oluşturulan amenajman planlarında ise genellikle Alemdağ (1962) tarafından önerilen
çift girişli hacım tablolarından yararlanılarak bölgesel tek girişli hacım tablosu oluşturma fikri benimsenmiştir.
Bu yöntemde ilk aşamada örnek ağaçların yalnız göğüs çapı ve boyu ölçülmüş, ilgili ağaç türüne ilişkin ülke
geneli için düzenlenmiş olan çift girişli hacım tablosu yardımıyla da bu ağaçların gövde hacimleri tahmin
edilmiştir. İkinci aşamada ise apsis ekseninde örnek ağaçların göğüs çapı değerleri, ordinat ekseninde ise örnek
ağaçların çift girişli hacim denkleminden tahmin edilmiş olan hacim değerleri olmak üzere veriler bir koordinat
sistemine aktarılarak, el yordamıyla ya da ikinci dereceden bir polinom fonksiyon ile dengelenmiştir. Üçüncü
ve son aşamada ise oluşturulan hacim fonksiyonundan yararlanılarak 2 veya 4’er cm’lik çap basamaklarına göre
hacim değerleri elde edilmiş ve amenajman planlarında ilgili bölge ve ağaç türü için bu değerler tek girişli hacim
tabloları olarak meslektaşlarımızın kullanımına sunulmuştur. Günümüzde düzenlenen amenajman planlarında
ise daha önce düzenlenmiş olan hacim tabloları esas alınmakta, uygulayıcılardan gelen taleplere bağlı olarak
bazen de yeni tablolarda üretilmektedir.
Uygulanan kültürel ve silvikültürel müdahalelere bağlı olarak önceki dönemlere oranla meşcere yapılarında
önemli değişiklikler oluşmaktadır. Bu nedenle önceki dönemlerde düzenlenmiş olan hacim tablolarının
günümüzde geçerli olup olmadıkları araştırılmalı ve uygun bulunmayanlar ise yenilenmelidir. Yenileme
çalışmaları sırasında istatistiksel olarak yeterli sayıda ve ilgili ormanlık alanlardaki değişkenliği yansıtacak
biçimde örnek ağaç seçimine özen gösterilmelidir. Son yıllarda yapılan bazı hacım tablosu düzenleme
araştırmalarında örnek sayısını arttırmak için gövde analizi verilerinden yararlanılmaktadır. Ancak bir ağaçtan
çok sayıda örnek ağaç üretilmesi durumunda, ilgilenilen ormanlık alana ilişkin istatistiksel değişkenlik, diğer bir
anlatımla varyasyon güvenilir bir biçimde yansıtılamamakta, diğer taraftan oluşturulan hacim fonksiyonunda
hata terimlerinin birbirlerinden bağımsız olması koşulunun sağlanmasını engelleyen otokorelasyon sorunu
ortaya çıkabilmektedir. Uygulayıcıların çeşitli amaçlarla ormanlarda yaptıkları kesimler sonucunda oluşan
ağaçların seksiyon ölçümlerinin kayıt altına alınması ve bu kayıtların ilgili araştırıcıların hizmetine sunulması
ile her bir yöre veya bölge için yeterli sayıda ve özellikte örnek ağaç elde edilebilir ve bu verilerle güvenilir
sonuçlar veren hacım denklemi ya da tablosu oluşturulabilir. İnternet ya da telefon aracılığı ile örnek ağaçlar
üzerinde ne tür ölçümlerin yapılacağı ve verilerin hangi ortamlarda depolanacağı konularında da uygulayıcı ve
araştırılar arasında bir iletişim ağının oluşturulması gerekir.
Günümüzde düzenlenen amenajman planlarında ormanlardaki toplam ağaç servetine ek olarak bu servet
içindeki tomruk, direk ve sanayi odunu gibi odun çeşitlerinin miktarlarının ya da oranlarının da bilinmesi
gerekmektedir. Gövde profili denklemleri tam da bu amaç için düzenlenmektedir. Ülkemizde son yıllarda
bazı ağaç türlerimiz için bu tür modeller düzenlenmesine karşın, yöresel ya da bölgesel verilerle düzenlenmiş
olmaları nedeniyle ağaç türlerinin tüm yayılış alanlarını kapsamamaktadırlar. Her bir ağaç türümüz için bu
modellerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması gerekir.
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ÖZET
Üretim faaliyetleri Orman Genel Müdürlüğü’nün ana görevlerinden olup, orman işletmeciliğinin de temelini
oluşturmaktadır. Üretim faaliyetleri, genel olarak, damgalama, kesme, sürütme, yükleme, taşıma, istifleme ve
depolama vb. işlerden oluşmaktadır. Üretim işleri, ya birim fiyatla ya da ihale yolu ile yapılabilmektedir. Bu
bağlamda; orman işletmeciliğindeki üretim, taşıma, istifleme, satış biçiminde yürütülen üretim yönteminin
maliyet, kalite ve zaman açısından verimli olmaması, dikili ağaç satışını ya da üretim işlerinin ihale yolu ile
yapılmasını ön plana çıkarmaktadır. Üretim işlerinde ihale yönteminin kullanılması durumunda, “Hangi
üretim alanı, hangi firmaya dağıtılmalıdır?” problemi ile karşılaşılmaktadır. Bir dağıtım problemi olarak kabul
edilen bu sorunun çözümünde doğrusal programlama, hedef programlama, dağıtım modeli vb. yöntemlerden
yararlanılmaktadır. Bu bildiride, bir orman işletmesinin değişik bölgelerinde ihale usulü yolu ile yapılacak üretim
işlerinin ihaleye giren firmalara dağıtım probleminin, 0-1 tamsayılı doğrusal programlama yöntemi kullanılarak
nasıl çözülebileceği açıklanmaya çalışılmıştır. Bu amaçla, örnek üretim işleri dağıtım problemi oluşturulmuş ve
modellenmiştir. Örnek problemde; 15 ayrı bölgede toplam 321 hektar ormanlık alanda yapılacak üretim işlerine
dört farklı firmanın (A, B, C ve D) teklif verdiği varsayılmış; alan büyüklükleri ve firmaların teklifleri, excelde
rastgele sayı üretimi modülü ile hipotetik olarak üretilmiştir. Çözüm sonucunda 0 ve 1 değerini alabilecek 60
adet değişken ve 31 adet kısıtlayıcı denklemden oluşan modelin amaç denklemi, üretim işleri toplam ihale
maliyetinin minimizasyonu olarak belirlenmiştir. Modelde, bir firmanın en fazla dört bölgede, en fazla 90
hektarda ve 2 ile 3 milyon TL aralığında üretim işi alabileceği kısıtlamalarına yer verilmiştir. Model, excelin
çözücü eklentisi ile çözülmüş ve üretim işleri toplam maliyeti 10,097 milyon TL olarak elde edilmiş; üç firmaya
dört alanda ve bir firmaya üç alanda; sırasıyla 89, 90, 69 ve 73 hektar alanda ve 2,716 milyon TL, 2,836 milyon
TL, 2,174 milyon TL ve 2,371 milyon TL düzeyinde üretim işleri dağıtılmıştır.

Anahtar sözcükler: Orman, Üretim işleri, dağıtım problemi, 0-1 tam sayılı programlama
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1. GIRIŞ
Ekonomik, sosyal, kültürel ve teknolojik gelişmelerin hızlı olduğu günümüzde; orman, ağaç topluluklarının
bulunduğu mekân olma yanında, başta odun hammaddesi olmak üzere çok değişik ürünler ve hizmetler üreterek
topluma yarar sağlayan, kendi içinde dengeleri olan, canlı, dinamik ve karmaşık yapıda, karasal ekosistemler
içinde en büyük paya sahip çok boyutlu bir sistem ve yenilenebilir özellikte doğal bir kaynaktır (Göksu, 2010).
Orman kaynaklarından topluma mal ve hizmet sunumu şeklinde gerçekleştirilen ormancılık ekonomik bir
etkinliktir. Orman işletmelerinde üretim, diğer işletmelerde olduğu gibi piyasaya bağımlıdır. Piyasada yaşanan
gelişmeler doğrudan orman işletmelerini etkilemektedir. Orman işletmeleri, emek yoğun olduğu için birim
ürün başına yarattığı istihdam yüksek düzeydedir. Bunun yanında; orman işletmeleri, üretim faaliyetlerini sınırlı
ekonomik kaynaklar ile gerçekleştirmektedir. Bu sınırlı kaynaklar, bir kısıt olarak üretimde sistem seçimini
gerektirmektedir (Korkmaz 2006).
Ormancılıkta yetiştirme ve buna bağlı olarak odun hammaddesi üretimi, kendine özgü kuralları ve yöntemleri
olan bir çalışma şeklidir (Aykut ve Demir, 1996). Odun hammaddesi üretimi, dikili durumdaki ağaçların,
piyasadaki odun hammaddesi taleplerinin karşılanması ve/veya orman işletmelerince kazanç elde edilmesi
amacıyla kesilerek, depolara kadar taşınması sürecinde uygulanan etkinlikler bütünüdür. Üretim süreci; kesme/
devirme, dalların budanması, kabukların soyulması, boylara bölünmesi (tomruklama) ve sınıflandırılması,
bölmeden çıkarma, yükleme, taşıma, boşaltma ve istifleme çalışmalarını kapsamaktadır (Erdaş, 1986). Odun
hammaddesi üretimi, ekonomik, teknik, ekolojik, sosyo-ekonomik ve kurumsal yönlü amaç ve kısıtlayıcıların
bileşiminden oluşan bir sistemdir ve orman, işgücü (insan, hayvan, makine), para ve enerji kaynaklarının
kullanılmasıyla gerçekleştirilir. Odun hammaddesi üretiminin ekonomik, ekolojik, sosyo-ekonomik ve kurumsal
işletmecilik boyutu, planlı davranışları zorunlu kılar. Bu yüzden, zamansal ve konumsal açıdan olduğu kadar
kaynakların etkin kullanımı açısından da birçok yönüyle analiz edilmiş, teknik olarak uygulanabilir, ekonomik
olarak kazançlı ve çevresel olarak kabul edilebilir yapıda operasyon planlarına ihtiyaç vardır. Odun hammaddesi
üretimi operasyonlarının planlanması, çok boyutlu ve karmaşık olmasından dolayı, orman kaynaklarının
yönetiminde karşılaşılan en önemli problemlerden birisidir (Eker ve Acar, 2006).
Ormanlardan ekonomik olarak yararlanma yanında ormanların koruyucu yönden etkisinin düzenlenmesi ve
yeniden gençleştirilmesi olanakları büyük ölçüde transport problemi ile ilgili bulunmaktadır (Demir, 1997).
Odun hammaddesi için fiziksel boyut kadar ekonomik boyut da önemlidir. Odun üretimi maliyetlerinin
azaltılması için, matematik-istatistik yöntemlerle birlikte verimlilik ve maliyet fonksiyonları kullanılmakta,
ancak klasik değerlendirme teknikleri planlamada yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle, kantitatif karar destek
sistemlerine başvurulmakta, simülasyon, optimizasyon gibi yöneylem araştırması teknikleri kullanılmaktadır
(Acar, 1994; Acar ve Eker, 2001).
Türkiye’de piyasanın odun hammaddesi gereksinimi, ağırlıklı olarak devlet orman işletmeleri tarafından
karşılanmaktadır. Odun hammaddesi üretimi ve buna bağlı pazarlama faaliyetleri, sürdürülebilir orman
kaynakları yönetimi ilkeleri ve süreklilik esasına göre yerine getirilmeye çalışılmaktadır. Orman Genel
Müdürlüğü (OGM), odun hammaddesi üretiminde vahidi fiyat ile üretim yöntemi yerine, dikili ağaç satışlarını
artırma yönünde bir politika izlemeye başlayarak, üretim ve pazarlama faaliyetlerini daha ekonomik ve rasyonel
hale getirmeyi hedeflemektedir. Böylece; üretim ve pazarlama faaliyetlerini daha kısa bir zaman diliminde
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tamamlamayı, maliyetleri azaltmayı ve verimliliği de artırmayı amaçlamaktadır. Ancak; OGM, ekonomik
yükümlülükler gereği üretici orman köylüsünü işlendirmeyi de hedeflemektedir. Bu açıdan; üretim işlerini
orman köy kooperatifleri veya müteahhitleri aracılığıyla yürütmektedir. İş yerinin ve iş yerinde çalışacakların
hangi mülki hudut ve orman teşkilatı hudutları içerisinde kaldığına bakılmaksızın, öncelikle iş yeri ve civarındaki
orman köylerini kalkındırma kooperatiflerine ve iş yerindeki köylülere veya iş yeri civarındaki orman işlerinde
çalışan köylülere, iş yerine olan mesafeleri ile iş güçleri dikkate alınarak dağıtılmaktadır (Gültekin, 2015; OGM,
2016).
Üretim faaliyetleri OGM’nin ana görevlerinden olup, orman işletmeciliğinin de temelini oluşturmaktadır.
Üretim faaliyetleri, yukarıda da belirtildiği üzere, genel olarak, damgalama, kesme, sürütme, yükleme, taşıma,
istifleme ve depolama vb. işlerden oluşmaktadır. Üretim işleri, birim fiyat ya da ihale yolu ile yapılabilmektedir.
Üretim işlerinde ihale yönteminin kullanılması durumunda, “Hangi üretim alanı, hangi firmaya dağıtılmalıdır?”
problemi ile karşılaşılmaktadır. Bir dağıtım problemi olarak kabul edilen bu sorunun çözümünde doğrusal
programlama, hedef programlama, dağıtım modeli vb. yöntemlerden yararlanılmaktadır.
Bu bildiride, bir orman işletmesinin değişik bölgelerinde ihale usulü yolu ile yapılacak üretim işlerinin
ihaleye giren firmalara dağıtım probleminin, 0-1 tamsayılı doğrusal programlama yöntemi kullanılarak nasıl
çözülebileceği açıklanmıştır.

2. MATERYAL VE YÖNTEM
Bu amaçla, örnek üretim işleri dağıtım problemi oluşturulmuş ve modellenmiştir. Örnek problemde; 15 ayrı
bölgede toplam 321,0 hektar ormanlık alanda yapılacak üretim işlerine dört farklı firmanın (A, B, C ve D) teklif
verdiği varsayılmış; alan büyüklükleri ve firmaların teklifleri, excelde rastgele sayı üretimi modülü ile hipotetik
olarak üretilmiştir (Tablo 1).
Dört firmanın 15 bölgeye verdiği teklifler değişken olarak kabul edilmiş ve 60 adet değişken elde edilmiştir.
Buna göre; önce doğrusal programlama modeli ve daha sonra 0-1 tamsayılı doğrusal programlama modeli
aşağıdaki gibi geliştirilmiştir.
Doğrusal Programlama Modeli:
Modelin amaç denklemi, üretim işleri toplam ihale maliyetinin minimizasyonu olarak
n

m

Z min = ∑∑ cij xij
i=1 j=1

Burada; xij i.firmaya j.bölgeden verilecek üretim alanını, cij i.firmanın j.bölge için verdiği teklifi (TL/ha), n teklif
veren firma sayısını (i=1,2, …, n=4) ve m üretim alanı sayısını (j=1,2, …, m=15) gösterir.
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Tablo 1. Modelde Kullanılan Veriler
Bölge

Alan (ha)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Toplam

11
13
32
17
19
16
26
14
25
34
18
11
40
33
12
321

A
330
507
992
663
760
512
1040
434
750
1122
540
341
1280
1056
384

Teklif (1.000 TL)
B
C
407
440
494
403
960
1248
646
680
703
589
480
624
1040
858
546
504
975
875
1156
1054
720
594
352
352
1200
1480
1221
1023
372
396

D
374
429
1216
595
570
512
832
518
850
1326
684
374
1440
1155
396

Bir üretim bölgesinin alan büyüklükleri
n

			(j=1,2,
…, m)
x =a

∑

ij

j=1

j

kısıtlayıcıları ile tanımlanmıştır. Burada; aj j.alanın büyüklüğünü (ha) gösterir. Bir firmaya en fazla 90 hektar
üretim bölgesinin tahsis edilmesi kısıtlayıcıları
m
			(i=1,2,
…, n)

∑x
j=1

ij

≤ bi

olarak belirlenmiştir. Burada; bi i.firmanın alabileceği maksimum alan miktarını (90 ha) gösterir. Bir firmanın
alabileceği üretim işi tutarları kısıtlayıcıları
m
			(i=1,2,
…, n)

∑c x
j=1

ij ij

≥ di

m
			(i=1,2,
…, n)

∑c x
j=1

ij ij

≤ ei

ile ifade edilmiştir.
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Burada; di ve ei i.firmanın alabileceği minimum ve maksimum üretim tutarını (2 ve 3 milyon TL) gösterir.
Böylece; 60 adet değişken ve 31 adet kısıtlayıcı denklemden oluşan doğrusal programlama modeli geliştirilmiştir
0-1 Tamsayılı Doğrusal Programlama Modeli:
Modelin amaç denklemi, üretim işleri toplam ihale maliyetinin minimizasyonu olarak
n

m

Z min = ∑∑ cij xij
i=1 j=1

biçiminde belirlenmiştir. Burada; xij i.firmaya verilecek j.üretim alanını (xij=0,1), cij i.firmanın j.alan için verdiği
teklifi (TL), n teklif veren firma sayısını (i=1,2, …, n=4) ve m üretim alanı sayısını (j=1,2, …, m=15) gösterir.
Bir üretim bölgesinin, sadece bir firmaya tahsis edilmesi
n

∑

			(j=1,2,
…, m)
xij = 1
j=1

kısıtlayıcıları ile tanımlanmıştır. Bir firmaya en fazla dört üretim bölgesinin tahsis edilmesi kısıtlayıcıları
m

∑

			(i=1,2,
…, n)
xij ≤ 4
j=1

olarak geliştirilmiştir. Bir firmaya en fazla 90 hektar üretim bölgesinin tahsis edilmesi kısıtlayıcıları
m

			(i=1,2,
…, n)
a x ≤b

∑
j=1

j ij

i

olarak belirlenmiştir. Bir firmanın alabileceği üretim işi tutarları kısıtlayıcıları
m
			(i=1,2,
…, n)

∑c x
j=1

ij ij

≥ di

m
			(i=1,2,
…, n)

∑c x
j=1

ij ij

≤ ei

ile ifade edilmiştir. Böylece; 60 adet değişken ve 31 adet kısıtlayıcı denklemden oluşan 0-1 tam sayılı doğrusal
programlama modeli geliştirilmiştir.
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3. BULGULAR VE TARTIŞMA
Her iki model de, excelin çözücü eklentisi ile çözülmüş ve sonuçları Tablo 2 ve 3’te özet olarak sunulmuştur.
Buna göre; üretim işleri toplam maliyeti doğrusal programlama modeli için 10.155.720 TL ve 0-1 tam sayılı
programlama modeli için 10.097.000 TL olarak elde edilmiştir.
Doğrusal programlama modeli çözümü sonucunda, firmalara, sırasıyla 90,00 hektar, 90,00 hektar, 77,39 hektar
ve 63,61 hektar alanda ve 2.887.400 TL, 2.817.150 TL, 2.451.180 TL ve 2.000.000 TL düzeyinde üretim
işleri dağıtılmıştır (Tablo 2). İki firma arasındaki en fazla fark, alan olarak 26,39 hektar, üretim işi tutarı olarak
887.400 TL olmuştur.
Tablo 2. Doğrusal Programlama Modelinin Çözüm Sonuçları
Bölge

Alan
(ha)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Toplam (ha)

11
13
32
17
19
16
26
14
25
34
18
11
40
33
12
321

Çözüm (Alan, ha)
A
11,00

17,00

B
10,39
32,00

3,61
25,00
18,00

C

Tutar (1.000 TL)
D
2,61

10,39

19,00
16,00
26,00

34,00

15,39

11,00
24,61

90,00

12,00
90,00

663,00

63,61

B

C

394,97
960,00

111,79
750,00
540,00

33,00
77,39

A
330,00

86,00

374,18

492,61

352,00
738,18

2887,40

372,00
2817,15

D

570,00
512,00
832,00

1054,00
1023,00
2451,18

2000,00

0-1 tam sayılı doğrusal programlama modelinde ise üç firmaya dört alanda ve bir firmaya üç alanda; sırasıyla 89
hektar, 90 hektar, 69 hektar ve 73 hektar alanda ve 2.716.000 TL, 2.836.000 TL, 2.174.000 TL ve 2.371.000
TL düzeyinde üretim işleri dağıtılmıştır (Tablo 2). İki firma arasındaki en fazla fark, alan olarak 21,00 hektar,
üretim işi tutarı olarak 662.000 TL olmuştur.
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Tablo 2. 0-1 Tamsayılı Doğrusal Programlama Modelinin Çözüm Sonuçları
Bölge
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Toplam (ha)

Alan
(ha)
11
13
32
17
19
16
26
14
25
34
18
11
40
33
12
321

A

Çözüm (0, 1)
B

C
1

1

1

90

434
750
540

1

73

C

403

2716

D
374
595
570

480

1

1
1
69

B

992

1
1

89

A

1
1

1
1
1

D
1

Tutar (1.000 TL)

832

1156
1200
352

2836

1023
396
2174

2371

Yukarıda da belirtildiği üzere, odun hammaddesi üretimi orman, işgücü (insan, hayvan, makine), para ve enerji
kaynaklarının kullanılmasıyla gerçekleştirilmektedir (Eker ve Acar, 2006). Odun hammaddesi üretimi için fiziksel
boyut kadar ekonomik boyut da önemlidir. Odun üretim operasyon maliyetlerinin azaltılması için, matematikistatistik yöntemlerle birlikte verimlilik ve maliyet fonksiyonları kullanılmaktadır (Acar, 1994). Ancak; bunların
da yetersiz kalması, yöneylem araştırması tekniklerinin kullanılmasını zorunlu hale getirmektedir (Soykan, 1978;
Gül ve ark., 2000). Nitekim; Eker ve Acar (2006), odun hammaddesi üretimi maliyetinin minimizasyonu için
önce doğrusal programlama ve sonra da 0-1 karma tamsayılı programlama modeli geliştirmiş ve çözmüştür. Her
iki model çözümü karşılaştırıldığında; üretim maliyetinin minimizasyonu için 0-1 karma tamsayılı programlama
modelinin, doğrusal programlama modeline göre üretim maliyetlerini %10,3 oranında artırdığı görülmüştür.
Bunun temel nedeni olarak, 0-1 karma tamsayılı modelde üretim alanlarının bölünememesi gösterilmiştir. Üretim
maliyeti yüksek olsa da, herhangi bir bölmede, sadece bir üretim yöntemi ya da sistemi kullanılabileceğinden, odun
üretimi maliyetlerinin minimizasyonu için 0-1 karma tamsayılı programlama modeli kullanılmasının daha uygun
olacağı belirtilmiştir.
Bu bildiride geliştirilen modeller de, hem doğrusal programlama ve hem de 0-1 tamsayılı doğrusal programlama
ile çözülmüş ve üretim maliyeti, yukarıda da belirtildiği gibi 10.155.730 TL ve 10.097.000 TL olarak elde
edilmiştir. Buna göre; 0-1 tamsayılı programlama modeline göre elde edilen toplam maliyet, Eker ve Akar
(2006)’ın tersine, 58.727,27 TL (0,5816%) daha azdır.
Yine; Eker ve Akar (2006)’ın belirttiği gibi doğrusal programlama modelinde üretim bölgeleri birden fazla
firmaya bölünmüştür. Örneğin; 8 nolu bölgenin 3,61 hektarında A firmasının, 10,39 hektarında ise C firmasının
üretim yapması sonucu elde edilmiştir. Bu üretim yönteminin uygulanmasının zorluğu nedeniyle ihale usulü ile
yapılacak üretim işlerinin ihaleye giren firmalara dağıtım probleminin çözümünde 0-1 tamsayılı programlama
modelinin kullanılması daha uygun olacağı açıktır.
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Bunun yanında, üretim işlerinin ihaleye giren firmalara dağıtım probleminde, hem alan olarak ve hem de
maliyet olarak, 0-1 tamsayılı programlama modeli daha dengeli sonuç vermiştir (Şekil 1 ve 2).
Şekil 1. Firmalara Dağıtılan Toplam Üretim
Alanı.

Şekil 2. Firmalara Dağıtılan Toplam İş
Tutarı.

4. SONUÇLAR
Orman alanlarındaki üretim faaliyetleri, OGM tarafından, birim fiyat ya da ihale yolu ile yapılabilmektedir.
Bu örnek çalışma ile üretim faaliyetlerinin ihale yolu ile yapılması durumunda, farklı üretim alanlarının farklı
firmalara nasıl dağıtılacağı sorunu, 0-1 tam sayılı doğrusal programlama modeli ile çözülmüştür.
Modelde, üretim alanı, üretim alanı sayısı, üretim işi tutarı gibi birçok kısıtlamadan yararlanmak mümkündür.
Böylece; üretim işlerinin, ihaleye giren firmalara dengeli bir şekilde dağıtılması sağlanabilmektedir. Nitekim;
firmaların verdikleri teklifler esas alınarak, toplam 10.097.000 TL’lik işin, dört firmaya dengeli bir şekilde
dağıtılması sağlanmış ve firmalar arasındaki üretim işi tutarı farkı da en fazla 662.000 TL olarak elde edilmiştir.
Ormancılıkta ihale yolu ile üretim işlerinin dağıtımı iki temel özelliğe sahiptir: Birincisi, toplam üretim maliyetinin
minimum olması, ikincisi de üretim faaliyetlerinin üretim yapacak firmalara dengeli dağıtılmasıdır. Doğrusal
programlama modelleri, hem toplam üretim maliyetini minimize etmekte, hem de kısıtlayıcı denklemler sayesinde,
bir firmanın alabileceği üretim işi miktarını sınırlandırabilmektedir. Ayrıca; model, değişkenlerin 0 veya 1 değeri
almasını da kısıtlayarak, bir üretim bölgesinin farklı firmalara bölünmesini de engellemektedir.
Bu bildiride uygulanan modeli, sadece odun üretim işlerinin dağıtımı problemlerinin çözümünde değil, ihale
usulü ile dağıtılan değişik işlerin maliyetinin minimize edilmesinde de kullanmak mümkündür.
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ÖZET
Toprak üstü biyokütle, orman ekosistemi tarafından depolanan toplam biyokütlenin yaklaşık %80’ini
oluşturmaktadır. Bu nedenle toprak üstü biyokütle miktarının doğru tahmini, orman ekosistemlerinde depolanan
karbonun miktarının belirlenmesi ve zaman içindeki değişiminin izlenmesinde temel bileşen konumundadır.
Bu bağlamda, tüm ağaca ve onun bileşenlerine ilişkin biyokütle miktarının doğru tahmini için güvenilir
istatistiksel yöntemlere ihtiyaç duyulmaktadır. Topraküstü biyokütle; genel olarak, gövde, kabuk ve tepe tacı
(dal ve yapraklar) olmak üzere üç temel gruba ayrılmaktadır. Bileşenlere ilişkin biyokütlenin belirlenmesi, hem
biyokütlenin ağaç içi değişkenliğinin ortaya konması, hem de bir ağacın farklı bileşenlerindeki biyokütlenin
farklı amaçlarla kullanılabilir olması nedeniyle son derece önemlidir. Tüm ağaç ya da bileşenlere ilişkin biyokütle
tahminleri son elli yıldır biyokütle denklemleri yardımı ile yapılmaktadır. Bu amaçla, çoğunlukla, göğüs çapı
ya da göğüs çapı ve ağaç boyunu birlikte kullanan allometrik denklemlerden yararlanılmaktadır. Ancak, her
bileşen için ayrı bir denklem geliştirilirken, aynı ağaç üzerinde ölçülen farklı biyokütle bileşenleri arasındaki
korelasyon ve toplam biyokütle tahmini ile farklı ağaç bileşenlerinin biyokütle toplamları arasındaki mantıksal
ilişkiler dikkate alınmamaktadır. Bu nedenle, geliştirilen pek çok biyokütle denklemi ile etkili tahminler
yapılamamakta ve bileşen denklemleri arasındaki toplanabilirlik eksik kalmaktadır. Biyokütle çalışmalarında,
tüm ağaç ile onun bileşenlerine ilişkin biyokütle modelleri arasındaki uyum çok önemlidir. Bu uyum, ağaç
bileşenlerine ilişkin biyokütle ya da karbon miktarının tüm ağaç biyokütle ya da karbon miktarını aşmaması
ve bileşenlere ait toplam miktarın tüm ağaç biyokütle miktarına eşit olması şeklindedir. Bu çalışmada, gerek
tüm ağaç biyokütlesinin, gerekse biyokütle bileşenlerinin daha doğru tahmini ve yukarıda açıklanan istatistiksel
kısıtların ortadan kaldırılmasına imkan sağlayan bazı yeni yöntemler (görünürde uyumsuz regresyon (SUR)
modeli, Beta, Dirichlet ve Multinomial Logistic Regresyon) tanıtılmıştır.

Anahtar sözcükler: Biyokütle, tüm ağaç, gövde, kabuk, biyokütle modelleri
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1.GIRIŞ
İklim değişikliği çerçeve sözleşmesi ve Kyoto protokolü, orman ekosistemlerinin küresel karbon döngüsü
içerisinde oynadığı büyük rolü ortaya koymuştur. Orman ekosistemleri yer altındaki karasal organik karbonun
%40’ını, yerüstündeki karasal organik karbonun da yaklaşık %80’ini depolandığı bildirilmektedir. Bununla
birlikte; insan ihtiyaçlarının sürekli artmasına ve çeşitlenmesine rağmen, bunları karşılamak için kullanılabilecek
hammadde kaynaklarının oldukça sınırlı olması, yeni enerji kaynaklarının bulunmasını zorunlu hale getirmiş ve
bu kapsamda alternatif enerji kaynaklarından biri olarak orman biyokütlesi öne çıkmıştır.
Gerek ormanların küresel karbon döngüsü içerindeki rolü, gerekse orman biyokütlesinin bir enerji kaynağı
olarak ortaya çıkması, orman ekosistemlerinde depolanan karbon miktarının ve bitkisel kütlenin doğru ve
güvenilir tahminini gerekli kılmıştır. Biyokütlenin doğru ve güvenilir bir şekilde tahmini, orman kaynaklarının
sürdürülebilir yönetimi ve planlanması, biyokütle enerjisi, karbon depolama, iklim değişikliği çalışmaları, orman
sağlığı, orman verimliliği ve besin döngüsü için önemli ve gereklidir. Son yıllarda, orman verimliliğinin bir ölçüsü
olarak da biyokütle veya ağırlık biriminin kullanımı, toplam ağaç ve bileşenlerine ilişkin biyokütle miktarının
doğru tahminini zorunlu kılmıştır. Günümüzde, orman amenajman planlarının düzenlenmesi amacıyla yapılan
orman envanteri çalışmaları, ağaç serveti ve artımının belirlenmesi üzerine yoğunlaşmıştır.
Günümüzde, yalnız gövde odunu ve kalın dal odunu miktarlarının belirlenmesi yeterli olmamakta, ağacın her
bir bileşeninin miktar olarak saptanmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Ağacın tüm bileşenlerinin değerlendirilmesi,
ormancılık terminolojisine “Biyokütle (Biomass)” kavramını kazandırmıştır. Biyokütle; gövde, dal, yaprak,
kabuk ve köklerden oluşan bir ağacın toplam kütle (ağırlık) miktarı olarak tanımlanmaktadır. Ağaç
servetinin belirlenmesinde kullanılan hacim fonksiyonları ve ağaç hacim tabloları, biyokütle tahmininde
kullanılamamaktadır. Bu nedenle; ağaçlara ve ağaç bileşenlerine ilişkin biyokütle miktarlarını veren istatistiksel
fonksiyonların ya da biyokütle tablolarının düzenlenmesi gerekmektedir. Biyokütle toprak üstü ve toprak altı
olmak üzere iki kısımda değerlendirilmektedir. Toprak üstü biyokütlesi; gövde, kütük, dallar, kabuk, tohum ve
yaprakları içine alan bütün canlı kütleyi ifade etmektedir.Toprak altı biyokütlesi ise kök sisteminden oluşmaktadır.
Xiao ve ark. (2003) tarafından yapılan çalışmada, yaşlı bir sarıçam ormanındaki toprak altı biyokütle miktarının,
toprak üstü biyokütlenin %14’üne eşit olduğu bulunmuştur. Czapowskyj ve ark. (1985) tarafından yapılan
çalışmada ise, toplam biyokütlenin %80’ninin toprak üstü ve %20’sinin ise toprak altı bileşenlerde tutulduğu
ifade edilmiştir. Orman ekosistemlerinde depolanan karbon miktarının büyük bir kısmının toprak-üstü bitkisel
kütlede tutulması nedeniyle, orman alanlarında depolanan karbon miktarının tahmini ve zamansal değişiminin
izlenmesi için toprak üstü bitkisel kütlenin tahmini çok daha önemlidir.
Toprak-üstü biyokütle, genel olarak, gövde, kabuk ve tepe tacı (dallar ve yapraklar) olmak üzere üç temel bileşene
ayrılmaktadır (Parresol, 2001; Poudel ve Temesgen, 2016a). Bu bileşenlere ilişkin biyokütlenin tahmini; hem
biyokütlenin ağaç içi değişkenliğinin belirlenmesi, hem de bu bileşenlerin farklı amaçlar için kullanılabiliyor
olması nedeniyle önemlidir. Gövde biyokütlesi odun üretim planlamaları; tepe tacı biyokütlesi yanıcı madde
miktarı ve yangın yayılma hızı değerlendirmeleri ve küçük dal ve yapraklardaki biyokütle miktarı ise biyoenerji
üretimi için önemlidir. Yapılan çalışmalar ağaç bileşenlerindeki biyokütle miktarının türden türe ve yöreden
yöreye değişkenlikler gösterdiğini ortaya koymuştur. He ve ark (2013), bir ağacın toprak üstü biyokütle
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miktarının yaklaşık %72’sinin ağaç gövdesinde olduğunu ve dallar, yapraklar ve meyvede bulunan biyokütle
miktarlarının ise sırasıyla %11, %13 ve %4 olduğunu ifade etmiştir. Kuznetsova ve ark. (2011) tarafından sekiz
yaşındaki sarıçam meşcerelerinde yapılan çalışmada ise, gövde biyokütlesinin toplam biyokütlenin %27’sini
oluşturduğu bulunmuştur. de-Miguel ve ark. (2014) tarafından Suriye’deki 20, 40 ve 60 yaşlarındaki kızılçam
meşcerelerinde yapılan çalışmada ise, toprak üstü biyokütlenin sırasıyla %79.8’i, %80.5’i ve %80.6’sının ağaç
gövdelerinde, aynı yaş grupları için %20.2’sini, %19.5’unu ve %19.4’ününde tepe tacında olduğu görülmüştür.
Türler arasında, farklı bileşenlerdeki biyokütle oranları arasında ortaya çıkan bu farklılıklar, tür temelli bileşen
modellerinin geliştirilmesinin gerekli olduğunu göstermektedir.
Diğer yandan, bir ağacın biyokütle miktarı; yetişme ortamı şartları, meşcere sıklığı ve meşcere içindeki ağaçlar
arası yarışma durumu gibi pek çok faktöre göre büyük değişkenlikler gösterebilmektedir. Çevresel faktörler
ve genetik değişkenlikler, ağaç gövde formunda farklılaşmalara yol açmakta, bu nedenle de, bir yöre için
geliştirilen biyokütle denkleminin diğer alanlarda kullanımını kısıtlamakta ya da büyük tahmin hatalarının
ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu nedenle, biyokütle denklemlerinin yöresel farklılıkları da dikkate alması
gerekmektedir. Biyokütle tahmini için ideal olan yöntem, ilgilenilen toplumdan tesadüfi olarak örnek alanlar
seçmek ve bu örnek alanlar içerisindeki tüm ağaçları kesmek ve topraküstü biyokütle miktarını örnek alan
için tahmin etmek ve buradan elde edilen bilgileri tüm topluma enterpole etmek şeklinde olmalıdır. Ancak,
bu yöntemin oldukça zor ve masraflı olması nedeniyle, biyokütle tahminlerinde örnek ağaç ölçümlerinden
yararlanılmaktadır. Biyokütle tahminlerinde kullanılan yaklaşımlar, genel olarak yapılacak analizin ölçeğine,
ihtiyaç duyulan detaylara ve bu bilgileri kullanacak ilgi grubuna göre değişkenlikler gösterebilmektedir (Zhou
ve Hemstrom, 2009; Poudel ve Temesgen, 2016a). Bu nedenle biyokütle tahminlerinde kullanılan metotların
tutarlı olması gerekirken, bir metodun diğerine bariz bir üstünlüğünden söz etmek çok doğru değildir.
Ülkemizde ağaç veya ağaç bileşenlerine ilişkin toprak üstü biyokütle tahminleri bir veya daha fazla bağımsız
değişken yardımıyla doğrusal veya doğrusal olmayan geleneksel regresyon denklemleri kullanılarak yapılmaktadır.
Ancak, geleneksel regresyon denklemleri kullanılarak bir ağacın her bir bileşeni (gövde, dal, kabuk vd.,) için ayrı
biyokütle denklemi geliştirildiğinde, farklı bileşenlere ilişkin biyokütle miktarları arasındaki korelasyon dikkate
alınmamakta, bunun sonucu olarak da, bileşenler için elde edilen tahminlerinin toplamı, tüm ağaç için elde
edilen biyokütle tahmininden az ya da fazla olabilmektedir. Bu problemin ortadan kaldırılması ve bileşenlere
ait biyokütle miktarlarının toplanabilirliğini sağlamak, daha doğru ve güvenilir tahminler yapabilmek için; son
yıllarda biyokütle modellerinde, parametre tahmini için görünürde uyumsuz regresyon (SUR ve ya NSUR) ve
genelleştirilmiş moment metodu (GMM) gibi denklem sistemleri kullanılmaktadır. Farklı ağaç bileşenlerinin
biyokütlesini toplam biyokütlenin oranı olarak eş zamanlı tahmin etmek için de çok terimli lojistik regresyon
model (MLR), Dirichlet Regresyon (DR) ve Beta Regresyon (BR) modelleri kullanılmaktadır. Bu çalışmada
bu tahmin yöntemlerinin genel hatlarıyla tanıtımı amaçlanmıştır.
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2. TOPRAK ÜSTÜ BIYOKÜTLE TAHMIN
YÖNTEMLERI
2.1 Görünürde uyumsuz regresyon modeli (SUR ya da NSUR)
Wang ve Xing (2008) en iyi biyokütle denkleminin doğruluk, basitlik ve pratik uygulanabilirlik arasında bir
denge kurabiliyor olması gerektiğini ifade etmiştir. Ağaç biyokütle denklemlerinin geliştirilmesinde bağımsız
değişken olarak, sadece göğüs çapı (d); bazen de bu değişkene ilave olarak, ağaç boyu (h) değişkeni de modele
bağımsız değişken olarak katılabilmektedir. Bu bağımsız değişkenler yardımı ile biyokütle modellerinin
geliştirilmesinde en küçük kareler yöntemi kullanılmaktadır (OLS). Ancak her ağacın gövde, dal, kabuk gibi
birden fazla bileşen içermesi ve her bileşen için ayrı denklem geliştirilmesi durumunda, ilgili modeller aynı ağaç
üzerinde ölçülen ağaç bileşenlerinin biokütleleri arasındaki modellerin doğasından kaynaklanan korelasyonu
ve toplam biyokütle tahmini ile farklı ağaç bileşenlerinin biyokütle toplamları arasındaki mantıksal ilişkileri
dikkate almamaktadır. Bu nedenle, geliştirilen pek çok biyokütle denklemi ile etkili tahminler yapılamamakta
ve bileşen denklemleri arasındaki toplanabilirlik kuralı eksik kalmaktadır. Biyokütle çalışmalarında, tüm ağaç
ile onun bileşenlerine ilişkin biyokütle modelleri arasındaki uyum çok önemlidir. Bu uyum, ağaç bileşenlerine
ilişkin biyokütle ya da karbon miktarının tüm ağaç biyokütle ya da karbon miktarını aşmaması ve bileşenlere ait
toplam miktarın tüm ağaç biyokütle miktarına eşit olması şeklinde ifade edilmektedir (Parresol, 1999).
Bu problemin ortadan kaldırılması ve biyokütle bileşenlerinin toplanabilirliğini sağlamak amacıyla biyokütle
denklem sistemlerinin kullanılması önerilmiştir (Parresol 1999 ve 2001). Model parametrelerinin tahmini için
de SUR, NSUR ya da GMM kullanılmıştır. Bu modeller içerisinde SUR ya da NSUR modelleri, daha genel
ve esnek yapıda olmaları, her bileşen modelinin kendi bağımsız değişkenine sahip olmasına ve değişen varyans
sorunu için kendi ağırlık fonksiyonunun kullanılmasına izin vermesi ve bunun sonucunda toplam ağaç biyokütle
modeli için daha küçük varyans elde edilebilmesi nedeniyle daha popüler olmuşlardır (Canga ve ark., 2013;
Dong ve ark., 2014). SUR ya da NSUR ile biyokütle denklem sisteminin geliştirilmesinde önce her bir ağaç
bi leşeni için farklı doğrusal ya da doğrusal olmayan regresyon modelleri test edildikten sonra her bir bileşen
için en başarılı model formuna karar verilmekte, daha sonra değişen varyans sorunu için en uygun ağırlık
fonksiyonu belirlenmektedir. Bu amaçla, Park (1966) tarafından önerilen metodoloji kullanılarak bileşenler için
elde edilen artık değerleri ile hangi bağımsız değişkenin daha yüksek bir ilişkili gösterdiği belirlenerek uygun
ağırlık fonksiyonu seçilmektedir. Son aşamada ise, tüm bileşen denklemleri eş zamanlı olarak bir denklem
sistemi içinde çözülerek hem toplam ağaç hem de bileşen biyokütle tahmini gerçekleştirilmektedir. Tablo
1’de Bucak Yöresi kızılçam ağaçları için NSUR yöntemi kullanılarak tüm ağaç ve bileşenleri için elde edilen
biyokütle denklemleri ve elde edilen katsayılar Tablo 1’de verilmiştir.
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Tablo 1. NSUR ile Eş Zamanlı Çözülen Biyokütle Denklem Sistemi ve Ölçüt Değerleri
Bileşen/Model
(dwgövde)

(dwtaç)

(dwkabuk)

(dwt)

Parm.

Tahmin

ApproxPr.>|t|

R

RMSE

MAB

AIC

0.05252

<.0001

0.9841

56.692

42.095

1330

1.75061

<.0001

0.84184

<.0001

0.11664

<.0001

2.23637

<.0001

-0.40886

<.0001

0.00535

0.0026

1.74761

<.0001

CN:105

Ağırlık faktörü=
0.8831

37.702

22.575

1199

0.9400

19.078

10.558

973

Ağırlık faktör=

Ağırlık faktörü=
0.9821

84.965

59.210

1477

Ağırlık faktörü=

: i.bileşenin kuru ağırlığı (kg),
: i. bileşenin parametreleri, d: göğüs çapı (cm), h: ağaç boyu (m). R:
korelasyon katsayısı, RMSE: hata kareler ortalamasının karekökü, MAB: ortalama mutlak hatadır.

2.2 Genelleştirilmiş moment metodu (GMM)
Genel özellikleri itibariyle görünürde uyumsuz regresyon modellerine benzer bir yöntemdir. GMM’nin
temel amacı, aynı ağaç üzerinde ölçülen farklı bileşenlere ilişkin biyokütle değerleri için geliştirilen modeller
arasında ortaya çıkan korelasyonu ve toplam biyokütle tahmini ile farklı ağaç bileşenlerinin biyokütle toplamları
arasındaki mantıksal ilişkiler dikkate almak amacıyla sıklıkla kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntem, özellikle
değişen varyans probleminin olduğu durumlarda, bunu dikkate almaksızın etkili parametre tahmini yapmak
amacıyla kullanılan bir yöntemdir (Greene, 2000; Gomez-Garcia ve ark., 2015).
Bu yöntem kullanılarak biyokütle denklemlerinin katsayılarının tahmininde karşılaşılan en önemli problem,
toplam ağaç biyokütlesi denkleminin hata teriminin bileşenlere ilişkin biyokütle modellerinin hata terimlerinin
doğrusal kombinasyonu şeklinde ortaya çıkmasıdır. Bu durum varyans-kovaryans matrisinin tekil olmasına yol
açmaktadır. Ancak, bu sorun varyans-kovaryans matrisinin genelleştirilmiş tersi hesaplanarak aşılabilmektedir.
Aynı kızılçam ağaçları için GMM ile tüm ağaç ve ağaç bileşenleri için elde edilen parametre tahminleri Tablo
2’de verilmiştir.
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Tablo 2. GMM ile eş zamanlı çözülen biyokütle denklem sistemi ve ölçüt değerleri
Model

Parm.

Tahmin

ApproxPr.>|t|

R

RMSE

MAB

AIC

0.01678

<.0001

0.9674

57.561

-8.332

1335

1.99122

<.0001

0.90380

<.0001

0.05365

0.0063

0.7837

37.356

-9.272

1196

2.63221

<.0001

-0.64904

<.0001

0.00534

0.0026

0.8826

19.155

-2.746

974

1.87382

<.0001

0.84823

<.0001

0.9649

84.621

-2.839

1476

CN: 68

R2: belirtme katsayısı, E: Ortalama hata, ve AIC: Akaike’nin bilgi kriteri.
2.2.3. Ağaç Bileşenlerinin biyokütle miktarının tahmini
Geleneksel olarak ağaç bileşenlerine ilişkin biyokütlenin tahmininde kullanılan modeller ile tüm ağaç
biyokütlesinin tahmininde kullanılan modeller arasında fark yoktur. Ancak, son yıllarda, ağaç bileşenlerine
ilişkin biyokütle tahminleri, farklı genelleştirilmiş doğrusal modellerden oranların tahmini şeklinde de
yapılabilmektedir (Poudel and Temesgen, 2016a; Poudel and Temesgen, 2016b; Zhao ve ark., 2016; Dahlhausen
ve ark., 2017). Bu amaçla kullanılan genelleştirilmiş doğrusal modeller: Beta Regresyon, Dirichlet Regresyon ve
Çok Değişkenli Lojistik Regresyon modelleridir. Farklı ağaç bileşenlerine ilişkin biyokütle, oranların tahmininin
bir ürünü olarak elde edilmektedir.
2.2.3.1. Beta Regression (BR)
Genel bir kural olarak, biyokütle tahmini için regresyon metodunun seçimi bağımlı değişkenin tipine bağlıdır.
Beta regresyon, ilgilenilen değişken sürekli, oranlar, yüzdeler ve kesir gibi 0-1 arasında sınırlandırılmış ve bir
regresyon yapısı ile diğer değişkenlerle ilişkili olduğu zaman yararlıdır. Doğrusal regresyonda, bağımlı değişkenin
normal dağılıma sahip olduğu ve oranların modellenmesi için uygun olmağı farz edilmektedir. Ferrari ve
Cribari-Neto (2004) tarafından tanıtılan Beta regresyonda, bağımlı değişkenin beta dağılımına uygun olarak
dağıldığı kabul edilmektedir. Beta dağılımı, birim aralıkta sürekli bir dağılım olarak tanımlanmaktadır. Bu
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dağılım ormancılıkta kapalılık derecesinin (Korhonen ve ark., 2007; Eskelson ve ark., 2011), ağaç bileşenlerinin
biyokütle oranlarının (Poudel and Temesgen, 2016a; Poudel and Temesgen, 2016b; Zhao ve ark., 2016) ve
yangın nedeniyle göğüs yüzeyi kuruma oranının (Hoe, 2016) modellenmesi için kullanılmıştır.
Beta regresyonda, sırasıyla ortalama ve doğruluk parametreleri
ve
ile tanımlanmıştır. Ferrari ve Cribari-Neto (2004) beta yoğunluk fonksiyonunu aşağıdaki
şeklinde tanımlamıştır.

(1)

Burada,

dir.

Beta regresyon modeli aşağıdaki gibi yazılabilmektedir.

(2)

Burada,

sürekli artan ve çift yönlü diferansiyeli alınabilir bir bağlantı fonksiyonunu;
,
açıklayıcı
değişkenlerin
vektörünü;
;
bilenmeyenlerin
vektörünü;
,
bilinmeyen
regresyon parametrelerini (
ve
, doğrusal tahminciyi (
ve genellikle bütün i için
dir ve bu yüzden model kesme terimine
sahiptir) (Cribari-Neto ve Zeileis 2010).
Beta regresyon, genelleştirilmiş doğrusal modeldir ve doğrusal tahminci ile bağımlı değişkeni bağlamak için
farklı bağlantı fonksiyonu mevcuttur. Ancak, genel olarak bu amaçla logit bağlantı fonksiyonu kullanılmaktadır.
Bu fonksiyon
şeklinde yazılabilmektedir. Bu nedenle tahmin edile
oranlar
şeklinde elde edilebilmektedir. Beta regresyonda açıklayıcı değişken
olarak göğüs çapı ve ağaç boyu kullanılmaktadır. Yapılan çalışmalarda, bu yöntem geleneksel en küçük kareler
yöntemine ve genelleştirilmiş en küçük kareler yöntemlerine göre daha küçük mutlak hata ve hata kareler
ortalaması üretmiştir. Örneğin; Poudel ve Temesgen (2916a) tarafından ağaç bileşenlerine ilişkin biyokütlenin
tahmini amacıyla göknar ve çam türlerinde yapılan bir çalışmada Beta regresyon sadece göknar dal biyokütlesi
dışında SUR yöntemine göre daha başarılı sonuçlar üretmiştir.
2.2.3.2. Dirichlet Regression (DR)
DR, beta regresyonun çok değişkenli genelleştirilmiş formudur. Dirichlet regresyonda, bağımlı değişkenin
Dirichlet dağılımına benzediği kabul edilmektedir. Bu nedenle de, Dirichlet regresyon, modellenecek veride,
bileşenler, toplamın bir yüzdesi olarak ifade edilebildiği durumlarda yararlı bir modeldir. Oranların toplamı
daima 1’e eşittir. Bu yöntem ormancılıkta ağaç bileşenlerine ilişkin biyokütlenin tahmininde (Poudel and
Temesgen, 2016a; Poudel and Temesgen, 2016b; Zhao ve ark., 2016; Dahlhausen ve ark., 2017) ve türlere
özel orman envanteri çalışmalarında fotogrametrik verilerin değerlendirilmesinde kullanılmıştır (Puliti ve ark.,
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2017).
Maier (2014) tarafından Dirichlet dağılımını temsil etmek amacıyla, Ferrari ve Cribari-Neto (2004)’e benzer
bir yöntem kullanmıştır:

(3)
Burada,

ve
sırasıyla ortalama ve doğruluk parametreleridir. Formül (3)’de c bileşen oranlarını temsil
etmektedir.
ise çok değişkenli Beta fonksiyonudur. Ortalama için regresyon denklemi aşağıdaki
şekilde formüle edilebilmektedir.

(4)
Burada

bağlantı fonksiyonu,

edilen değerler için referans bileşen ve

ile tahmin
ile diğer bileşenler

hesaplanabilmektedir. Dirichlet regresyon ile parametre tahmini ve Dirichlet dağılımı hakkında daha ayrıntılı
bilgi Maier (2014)’de bulunabilir. Dirichlet regresyonda da bileşen biokütlelerinin tahmininde açıklayıcı
değişkenler göğüs çapı ve ağaç boyudur.
2.2.3.3. Multinomial Logistic Regression (MLR)
Çok değişkenli lojistik regresyon (MLR), gözlemlenen farklı bileşenlerin koşullu olasılığını ortaya koymaktadır
(Hosmer ve ark., 2013) ve bu her bileşenin biyokütle oranı olarak kabul edilebilir ve buna bağlı olarak model
parametreleri tahmin edilebilir (Boudewyn ve ark., 2007). Her bileşenin koşulu olasılığı, aşağıdaki denklemlerde
verilen referans kategoriler olarak kabul edilir. MLR, Poudel and Temesgen (2016a) ve Poudel and Temesgen
(2016b) tarafından farklı ağaç türlerinde ağaç bileşenlerine ilişkin biyokütlenin tahmini için ve Huff ve ark.
(2017) tarafından da farklı yanıcı madde kategorilerindeki biyokütlenin oranlarını tahmin etmek amacıyla
kullanılmıştır. Aşağıdaki formülde, çok değişkenli lojistik model kullanılarak gövde, dal ve yaprak biyokütle
toplam biyokütlenin oranları olarak eşzamanlı tahmin edilmiştir.

(5)
(6)
(7)
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Burada,
,
ve
sırasıyla toplam biyokütlenin oranları olarak gövde, dal ve
yapraklardaki biyokütledir.
= Göğüs çapı,
= ağaç boyu ve
ise
model parametreleridir. MLR’de her bileşene ilişkin biyokütle bir frekans ağırlığı olarak kullanılmakta ve gövde
bileşeni referans grup olarak alınmaktadır.

3. SONUÇ VE ÖNERILER
İklim değişikliği çerçeve sözleşmesi ve Kyoto protokolü, orman ekosistemlerinin küresel karbon döngüsü
içerisinde oynadığı büyük rolü ortaya koymuştur. Buna ilaveten fosil yakıtların giderek azalması, alternatif
enerji kaynağı olarak orman biyokütlesinin önemini arttırmıştır. Her iki durum da orman biyokütlesinin
miktarının daha doğru tahmin edilmesini zorunlu kılmıştır. Biyokütlenin doğru ölçümü ve analizi karbon
stoklarının miktarının belirlenmesi, iklim değişikliğinin, orman biyokütlesini hammadde olarak kullanan
endüstri alanlarının yerinin belirlenmesi ve yanıcı madde miktarının belirlenmesi gibi durumlar için önemli
bir bileşendir. Bu nedenle de, orman ve tek ağaçlara ilişkin biyokütlenin doğru tahmin edilmesi için tutarlı ve
güvenilir metotların kullanılması gerekmektedir.
Ancak tüm ağaç ve ağaç bileşenlerine ilişkin biyokütlenin tahminin kullanılan geleneksel regresyon yöntemleri
günümüzün ihtiyaçlarını karşılamada iki açıdan yetersiz kalmaktadır. Bunlardan birincisi, tüm ağaç ve ağaç
bileşenlerinin biyokütle tahmini için geleneksel regresyon denklemleri kullanıldığında, aynı ağaç üzerinde ölçülen
farklı bileşenlere ilişkin biyokütle değerleri arasında var olan korelasyon göz ardı edilmektedir. İkincisi ise, ağaç
bileşenlerine ilişkin biyokütlenin toplanabilir olma kuralı gerçekleşmemektedir. Çünkü, tüm ağaç biyokütlesi
ile ağaç bileşenlerine ilişkin biyokütlelerin toplamları arasında bir uyum olması gerekmektedir. Bu uyum, ağaç
bileşenlerine ilişkin biyokütle ya da karbon miktarının tüm ağaç biyokütle ya da karbon miktarını aşmaması
ve bileşenlere ait toplam miktarın tüm ağaç biyokütle miktarına eşit olması şeklindedir. Toplanabilirlik kuralı
olarak da adlandırılabilecek bu durum biyokütle modellerinin geliştirilmesinde mutlaka dikkate alınmalıdır.
Bu ve benzeri sorunların ortadan kaldırılabilmesi ve biyokütlenin daha doğru tahmin edilebilmesi için yukarıda
genel hatları ile açıklanan modellerin kullanılması daha doğru olacaktır. Yine bu modellerin kullanılması ile
elde edilecek sonuçlar, uluslararası standartların karşılanması ve sonuçların karşılaştırılabilirliği açısından da
yararlı olacaktır.
Diğer yandan; biyokütle modellerinin geliştirilirken tür temelli modeller olmasına ve yöresel şartlar ve
farklılıklara dikkate alınmalıdır. Sonuç olarak, biyokütle tahmin denklemleri, gelecekteki biyokütle tahminleri
ve karbon miktarı değerlendirmeleri için önemli bir unsur olarak kalmaya devam edecektir.
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13.30- 13.45: Vildane GERÇEK sunum yapmamıştır.
13.45-14.00: Ağaç Hacim Tablolarının Türkiye’deki Seyri (Hakkı YAVUZ, Nuray MISIR)
İlk hacim tablosu 1948 yılında geliştirildiği, ağaç hacim tabloları gelişim aşamaları bakımından üç grupta
toplandığına vurgu yapılmıştır. Grafik yöntemle oluşturulan hacim tabloları, sabit bir hacim fonksiyonuna göre
oluşturulan hacim tabloları ve bilgisayar paket programları yardımıyla çok sayıdaki hacim fonksiyonundan
yararlanılarak elde edilen hacim tablolarıdır. Bildiride ülkemizde şimdiye kadar düzenlenmiş olan tüm hacim
tabloları incelenmiş; örneklerin alındıkları yerler, örnek ağaç sayıları, örnek ağaçlar üzerinde yapılan ölçümler,
örnek ağaç hacminin hesaplanmasında kullanılan yöntemler, hacim fonksiyonlarının oluşturulmasında
kullanılan yöntemler, fonksiyon seçim yöntemleri, dendrometrik hata ölçütleri ile istatistiksel uygunluk ölçütleri
bakımından değerlendirilmiştir.

14.00-14.15: Türkiye’deki Büyüme Modellerinin Bilimsel ve Uygulama Açısından
Kritiği (Nuray MISIR, Hakkı YAVUZ)
Ormanlardan optimal düzeyde yararlanılması için planlama bir zorunluluktur. Ormanların planlanması için
artım ve büyüme potansiyellerinin bilinmesi gerektiğine vurgu yapılmıştır. Ormancılıkta artım ve büyüme olayı
çok sayıdaki etmenin bireysel ve karşılıklı etkileri ile oluşan karmaşık bir süreçtir. Bu nedenle büyüme modellerinin
başarı düzeyi, olayı etkileyen tüm değişkenlerin modelde yer alıp almadığına, oluşturulan modelin fonksiyon
yapısına, modelleme birimine ve seçilecek örneklerin farklı meşcere yapılarını yansıtabilme yeteneğine bağlı
olarak değişmektedir. Bildiride, büyüme modellerinin dünyadaki ve ülkemizdeki gelişim süreçleri açıklanarak,
belirli özellikler göre sınıflandırılmış ve temel ağaç türlerimizden biri olan kızılçam türü için geliştirilmiş olan
büyüme modelleri örnek olarak alınarak aralarında istatistiksel karşılaştırmalar yapılmıştır.

14.15-14.30: Orman İşletmelerinde Üretim Maliyetinin 0-1 Tamsayılı Doğrusal
Programlama ile Minimizasyonu (Altay Uğur GÜL, Ramazan ÖZÇELİK)
Orman işletmeciliğindeki üretim-taşıma-istifleme-satış biçiminde yürütülen geleneksel üretim yönteminin
maliyet-kalite-zaman açısından verim düşüklüğü, dikili ağaç satışını ya da ihale yolu ile üretim işlerinin
yürütülmesine neden olmaktadır. Üretim işlerinde ihale yönteminin kullanılması durumunda, “Hangi üretim
alanı, hangi üretici firmaya dağıtılmalıdır?” problemi ile karşılaşılmakta ve bu sorunun çözümünde doğrusal
programlama, hedef programlama, dağıtım modeli vb. yöntemlerden yararlanılmaktadır. Bildiride, bir orman
işletmesinin değişik bölgelerinde ihale usulü yolu ile yapılacak üretim işlerinin ihaleye giren firmalara dağıtım
probleminin, 0-1 tamsayılı doğrusal programlama yöntemi kullanılarak nasıl çözülebileceği açıklanmıştır.

14.30-14.45: Biyokütle Tahmininde Yeni Alternatifler: Sur, Beta, Dirichlet ve MLR
(Ramazan ÖZÇELİK, Altay Uğur GÜL)
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Orman ekosistemi tarafından depolanan toplam biyokütlenin yaklaşık %80’ini toprak üstü biyokütle
oluşturmaktadır. Bu nedenle toprak üstü biyokütle miktarının tahmini, orman ekosistemlerinde depolanan
karbonun miktarının belirlenmesi ve zaman içindeki değişiminin izlenmesinde çok önemlidir. Bu nedenle, tüm
ağaca ve onun bileşenlerine ilişkin biyokütle miktarının doğru tahmini için güvenilir istatistiksel yöntemler
önem kazanmıştır. Bildiride görünürde uyumsuz regresyon (SUR) modeli, ağaç bileşenlerinin biyokütle
tahminlerinde ise, Karışık Etkili Meta Modeller, Beta, Dirichlet ve Multinomial Log-Linear Regresyon gibi
farklı yöntemler tanıtılmıştır.

SORULAR VE CEVAPLAR
Ağaç Hacim Tablolarının Türkiye’deki Seyri (Hakkı YAVUZ, Nuray MISIR)
SORU1: Orman Amenajman Yönetmeliklerini sayarken 1991 yönetmeliğini söylemediniz. Bunun nedeni
Resmi Gazetede yayımlanmamış olması mı yoksa unutuldu mu? (Abbas ŞAHİN)
CEVAP1: Sunuda bu yönetmeliğe sehven yer verilmemiştir. 1991 Yönetmeliği ve ilgili diğer yönetmeliklere
ayrıntılı olarak (Orman Envanteri Yayınları) yer verilmiştir.
SORU 2: En bilimsel ve en doğru hasılat tablolarını yaparak büyüme modellerini hazırladığımızı varsayalım;
Planlamada sabit bölme ya da bölmecik kullanmadan her 10 ya da 20 yılda kartları yeniden dağıtıp plan
yapılabilir mi? Bu yapılanlara amenajman planı diyebilir miyiz? (Selim KAPLAN)
CEVAP 2: Bölme ya da bölmecik bazında büyüme modeli olmaz. Meşcere tipi bazında büyüme modelleri
olabilir. Elbette sabit bölme ya da bölmeciklere geçilmelidir. Ancak, bu durum büyüme modelleri ilgili değildir.
Türkiye’deki Büyüme Modellerinin Bilimsel ve Uygulama Açısından Kritiği (Nuray MISIR, Hakkı
YAVUZ)
SORU 1: Ülkemizin asli ağaç türlerinin bir kısmı için henüz hasılat tabloları yapılmamışken, bazı türlerde ise
birden çok hasılat tabloları mevcuttur. Bu bir çelişki değil midir? Bu durumun ortadan kaldırılması için Hasılat
ve Biyometri alanlında yapılması gerekli olan temel araştırmaların gerçekleştirilmesi için önerileriniz nelerdir?
(Abbas ŞAHİN)
CEVAP 1: Ülkemizde ağaç türleri dikkate alındığında hasılat tablosu düzenlenmemiş ağaç türü mevcut değildir.
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ORMANCILIK SORUNLARININ ÇÖZÜMÜNDE
ORKÖY’ÜN İŞLEVİ NE OLMALI
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ÖZET
Orman ve Su İşleri Bakanlığı, ORKÖY üzerinden; Ormanların korunması, genişletilmesi ve işletilmesi
hedeflerine ulaşmak amacıyla orman içi ve bitişiğinde yaşayan halkın ormanlar üzerindeki olumsuz etkilerini
gidermek için ekonomik ve sosyal amaçlı projeler uygulamakta, uzun vadeli, düşük faizli kredi uygulamaları ile
orman köylerinde yaşayan halkın gelir kaynaklarını çeşitlendirmeye ve gelirlerini artırmaya çalışmaktadır. Bu
hedeflerin başarılması için ORKÖY’ün kuruluşu itibariyle ilgili sorunlara Kırsal Kalkınmacı bir bakış açısıyla
yaklaşılmıştır. Bütün politikalar ve düzenlemeler bu bakış açısı üzerinden oluşturulmuştur. Bu bağlamda İlçe
Kalkınma Planları üzerinden alanda oluşan gelir açığı tespit edilmiş, tespit edilen açığın giderilmesi amacıyla
da yörede hakim ya da yöreye uygun başkaca konularda projeler önererek/uygulayarak yörenin kalkınması
amaçlanmıştır. Yıllık bütçe; Ferdi ve Kooperatif kredileri olarak ikiye (ortalama 0.20’si kooperatif, 0.80’i ferdi)
ayrılmıştır. Daha sonra da ferdi krediye ayrılan ödeneğin tüm illere belli kriterler üzerinden paylaştırılması yoluna
gidilmiştir. Ferdi Kredi uygulamalarında; küçük aile işletmeleri ekonomik ve sosyal projelerle desteklenmiş, elde
edilen ve belli bir seviyeye ulaşan ürüne katma değer sağlamak amacıyla; işlenmesi, paketlenmesi ve pazarlanması
konularındaki projeler yörede kurulu bulunan kooperatif örgütlenmeleri üzerinden değerlendirilmiştir. Bugüne
kadar yapılan desteklerle gerçekleşen uygulamaların sonuçları güncellendiğinde, öngörülen hedeflere ne kadar
yaklaşıldığı hususunun yeteri kadar ölçülebilir olmadığı görülmektedir. ORKÖY’ün tarihi boyunca bilinen
ve kısmen ölçülüp değerlendirilebilen iki uygulaması bulunmaktadır. Bunlar Dam Örtüsü ve Güneş Enerjisi
uygulamalarıdır. Bunların dışında kalan diğer ferdi kredi uygulamaları ile Kooperatiflere uygulanan projeler
de tabiki önemli ve değerlidir. Ekonomik ömrü içerisinde, her bir uygulama yörenin ekonomisine, sosyal ve
kültürel gelişimine azımsanmayacak katkılar sağlamıştır. Ancak büyük resme bakıldığında; 42 yıldır sürdürülen
ORKÖY faaliyetlerinin; ne kırsalın kalkındırılması ne de ormancılık faaliyetlerinin sürdürülmesi sırasında
ortaya çıkan sorunların giderilmesine yeterli katkıyı sağlayamadığı görülmektedir. Bu nedenlerle, bildirimizde;
ORKÖY’ün varlığından ziyade işlevi tartışılacaktır.

Anahtar sözcükler: Ormancılık, orman içi ve bitişiği köyler, ferdi kredi, kooperatif, kırsal kalkınma
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GİRİŞ
Ormancılık sektörünün; ORKÖY vasıtasıyla öngördüğü amaçlara ulaşmada, 1974 yılından günümüze kadar,
Bakanlık kapsamındaki ormancılığımızla ilgili Genel Müdürlüklerimiz (Orman Genel Müdürlüğü (OGM),
Mülga Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü (AGM), Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel
Müdürlüğü (DKMP) ve Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü (ÇEM)) arasında, bırakın
entegrasyonu sağlamayı, bir konu/bir plan üzerinde dahi birarada, birlikte çalışmayı sağlamak mümkün
olmamıştır.
ORKÖY kurumu 42 yıllık sürede bazen Genel Müdürlük olarak bazen de Daire Başkanlığı olarak çalışmalarını
sürdürmüş son derece yetersiz bütçe olanakları ve multi disipliner olmayan personel yapısı, içe kapalı ve kurumsal
devamlılığı ile kırsalla ilgili bakanlıkların kurum ve kuruluşlarıyla bağı olmayan bir yapı ile günümüze kadar
gelmiştir.
Ormanların korunması, geliştirilmesi ve devamlılık prensibi çerçevesinde işletilmesi hedeflerine ulaşmak
amacıyla, orman içi ve bitişiğinde yaşayan köylüler ile kurulacak olan ilişki ve uygulamaların nasıl olması
gerektiği sorusunun yanıtlarını bulmak için, kurumsal yapıyı ve orman içi ve bitişiği köylerin aktüel durumlarını,
ormanla ilişkili köylerin adeti ve nüfus durumlarını, sosyo-ekonomik yapı ve sorunlarını, kurumlarla olan
ilişkilerini, ORKÖY kuruluşunun günümüze kadar olan işlevini, birikimlerini, kazanımlarını, tecrübelerini,
yaşadığı sorunları, kısa sürede yaşanan kırsaldan kente göçün nedenlerini ve sonuçlarını değerlendirmeye
çalışacağız.
Ormanlarımızda, orman içi ve bitişiğinde yaşayan köylülerimizden kaynaklanan çeşitli sorunların (açma,
yangın, kaçakçılık, keçi otlatma) nedenlerini ve niçin bu sorunların aşılamadığı, aynı zamanda idari ve yasal
düzenlemelerin ormanlarımız üzerindeki olumsuz etkilerini de kısaca anlatmaya çalışacağız.
Bütün bu başlıkları dikkate alan bir yaklaşıma ihtiyaç olduğu gerçeğini gözönünde bulundurarak ORKÖY’ün
bir kırsal kalkınma görevinden ziyade ormancılık sorunlarına havza bazında çözüm getiren bir işlevi olmalıdır.
Bu çerçevede şu ana başlıkları değerlendirmeye çalışacağız.
1. Ormanlarımızın bugünkü durumu
2. Orman içi ve bitişiği köylerimiz ve temel sorunları
3. Ormancılık faaliyetleri
4. Kırsal alanla ilişkili kurum ve kuruluşlarla ilişkiler
5. ORKÖY kurumunun 42 yıllık çalışmalarının kısaca değerlendirilmesi,
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1. ORMANLARIMIZIN BUGÜNKÜ DURUMU
Türkiye yaklaşık olarak 80 milyon hektar yüzölçümüyle, zengin bir biyolojik çeşitliliğe sahiptir. Bu biyolojik
zenginliğe paralel olarak ormanlarımız da tür ve habitat olarak oldukça zengindir. 2012 yılı itibarıyla yapılan
tespitlere göre ormanlar, 21,7 milyon ha. ile ülke yüzölçümünün %27,6’sını kaplamaktadır (Tablo 1).
Tablo 1.Türkiye Arazi Kullanım Sınıflarının
Ülke Yüzölçümüne Dağılımı
(Kaynak : Türkiye Orman Valığı, 2012)

ARAZİ KULLANIMI

Orman
Mera
*Diğer arazi kullanımları ağaçsız orman toprağı, Su Alanları
yayla, bozkır, kayalık-taşlık araziler, kum, bataklık, Tarım
iskân, mezarlık, ocak, izin verilmiş tesisler vb. Diğer (*)
alanları kapsar.
Genel Alan

ALAN (ha)

21.678.134
14.617.000
1.050.854
24.437.000
16.751.482
78.534.470

%

27.6
18.6
1.4
31.1
21.3
100

Anadolu topraklarının büyük bir kısmı bir zamanlar yoğun ormanlarla kaplı iken bugün mevcut orman
alanımızın yalnızca yüzde 50’si iyi ve verimli %50’si bozuk ve verimsiz karakterdedir. Halen ormanların
%54’ünde, meraların %64’ünde ve tarım alanlarının %59’unda aktif erozyon bulunmaktadır. Bu bozuk alanların
tümünün verimli hale getirilmesi, iyi bir planlama, yoğun bir emek ve zararlı unsurların bertaraf edilmesi ile
uzun bir süreçte mümkün olacaktır.

2. ORMAN İÇİ VE BİTİŞİĞİ KÖYLERİMİZ VE TEMEL
SORUNLARI
2.1. Orman içi ve bitişiği köylerimiz
Orman ve Su İşleri Bakanlığı, kırsal kalkınmaya en fazla emeği geçen kurumlardan birisidir. Ülkemiz orman
alanlarının büyük bölümünün yüksek dağ ekosistemi üzerinde bulunduğu ve bu bu alanlarda, zor şartlarda
geçimini ve hayatını devam ettiren yaklaşık 7.2 milyon civarında orman içi ve bitişiğinde yaşayan köylümüz
bulunmaktadır. Halen orman köylerinde yaşayanların nüfusu Türkiye nüfusunun % 9,07’sidir. Mevcut orman
köylerinin % 36 sı orman içi, % 64’ü ise orman bitişiği köylerden oluşmaktadır. Orman köylerinin yaklaşık %
17’si kıyı, % 69’u dağlık, %14’ü de plato yörelerinde yer almaktadır.
Orman köylüsünün gelir düzeyi milli gelirin 1/10’u seviyesindedir. Eğitim düzeyi oldukça düşüktür. Mesleki
eğitilmişlik ve üretim içindeki katkısı yok denecek kadar azdır. Genellikle hayvancılık ve çiftçilikle geçinmektedir.
Arazi varlığı ortalaması orman içi köylerde 7, orman bitişiği köylerde 25 dekardır. Arazilerinde meyil yüksek,
toprak sığ, verimlilik düşüktür. Bu durum ekonomik anlamda çiftçi (64 da.) ve üretici (en az 20 büyükbaş)
tanımına ulaşmalarını kısıtlamaktadır. İşsizlik oranı yüksektir.
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Bakanlığımızın orman alanları ile ilgili ana görevlerini (Koruma, üretim, ağaçlandırma ve envanter vb.)
gerçekleştirirken mevcut orman köylerindeki işgücünden de yararlanmakta aynı zamanda odun dışı üretim
faaliyetleri (defne, sığla yağı, çambalı, kekik, soğanlı bitkiler...vb.) ile de yetersizde olsa kırsal alana kaynak
aktarımında aktif rol almaktadır.
6831 sayılı Orman Yasasının 31, 32, 33 ve 34. maddelerine dayarak orman içi ve bitişiğinde yaşayan köylülere
çeşitli haklar verilmektedir. Ayrıca orman yangınları, usulsüz kesim, tarla açma, hayvan otlatma ve orman
zararlıları ile mücadele kapsamında yürütülen koruma faaliyetlerinde orman içi ve bitişiğinde yaşayan köylüler
çalıştırılmaktadır.
Burada yaşayan insanlarımızın hayat standardı ülke, hatta kırsal kesim ortalamasının çok altındadır. Bu insanların
sosyal güvenceleri yok denecek kadar azdır. Bu köylerde arazi yetersiz, parçalı, engebeli ve verimsizdir. Büyük
çapta erozyon tehlikesine maruzdur. Yerleşim yerlerinin şehirden uzak, sarp ve yüksek yerlerde olması ulaşım ve
haberleşmenin aksamasına neden olmakta, buna sert iklim şartları da eklendiğinde sağlık ve eğitimi de olumsuz
etkilemektedir. Buralardaki faaliyetler kâr amacıyla ve karın doyurmak için değil ancak açlık bastırmak için
yapılmaktadır. Bu kesim devlet yatırımlarından da en az payı alan kesimdir.
Orman köylerinde yıllık hane başına odun tüketimi ortalaması 15-20 ster olup, yer yer 40-50 stere ulaşan köyler
vardır. Yakacak odun tüketimi OGM’nin yıllık üretiminin üstüne çıkmaktadır. OGM’nin odun üretimi yalnızca
buralarda kullanılmadığına göre illegal odun tüketiminin boyutları hayli fazladır. Bu durumun önlenmesi halinde
su kaynaklarının korunması, temiz hava üretimi ve diğer faydalarının düşünülmesiyle elde edilecek katma değer
çok daha yüksek olacaktır. Orman köylerinde hane sayısı 1.917.512 olup, bunun 199.103’ü (yaklaşık % 10’u)
hiçbir araziye sahip değildir (Tablo 2).
Tablo 2. Mevcut arazilerin, arazi sahibi hane sayısına
göre dağılımı
(Kaynak : Kooperatifler Dairesi Başkanlığı, 2006)

Arazi Miktarı
0 dekar
1 – 10 dekar
11 – 25 dekar
26 – 50 dekar
51 >
dekar

Hane Sayısı
199.103
535.750
594.359
577.103
11.197

Oranı ( % )
10
28
31
30
1

Orman köylerinde hane başına düşen ortalama arazi miktarı, ilgili Genel Müdürlüğümüzce kredilendirme
aşamasında orman köylüleri ile yapılan Anket Formları ve İlçe Kalkınma Plan verilerine göre 25 dekar olarak
belirlenmiştir. Bu rakam Türkiye ortalamasının çok altındadır. Zira ülkemizde hane başına düşen ortalama
tarım arazisi 64 dekardır. Kullanılabilir tarım arazisinden elde edilen gelir yaşamaya yetmemektedir. Bu da
daha iyi gelir elde edebilmek için arazi kazanma eğilimlerini güçlendirerek orman alanlarındaki açmacılığı
arttırmaktadır.
Orman köylülerinin ana gelir kaynakları, ormancılık faaliyetlerinden edindiklerinin yanı sıra tarım, hayvancılık
ve bahçeciliktir. Sadece ormanlardan hane başına sağlanan yıllık ortalama gelir bölgelere göre 250 – 400 $
arasında değişmektedir. Orman köylüsünün yoksulluğu orman kaynaklarına bağımlı olmaları ölçüsünde
artmakta, tarımsal üretimi ve verimliliği artırmayı başarabilen orman köylüsü yoksulluk engelini kısmen
aşmaktadır.
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Tarımsal üretimin ve verimliliğin önündeki engelleri aşabilmenin yolu da küçük üretim ilişkilerinin birlikte
yapılması ve organize edilmesiyle mümkün olmakta, Kooperatif, Kooperatifçilik ve Kooperatif Birlikleri önem
kazanmaktadır.
OGM, ÇEM ve DKMP Genel Müdürlüklerinin faaliyetlerinden kaynaklanan çeşitli sorunların giderilmesinde
ORKÖY kurumunun destekleri son derece hayati önem taşımalıdır. Aynı zamanda orman köylüsünün milli
gelirden en düşük payı aldığı ve çok zor şartlarda yaşamını sürdürdüğü dikkate alındığında bu önem daha da
artmaktadır. Çünkü en fazla 3-5 baş süt sığırı besleyebilen, ortalama 10 dekar araziye sahip ve tapudan yoksun
orman köylüleri; kredibilite yönünden bankaların, üretim kapasitesinin düşüklüğü yönünden de Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı çiftçi ve üretici hedeflerinin içinde de zaten yer almamaktadır.
Son yıllarda orman köylerinden kente göç hız kazanmıştır.1985 yılında 10.161.000 olan orman köyü nüfusu,
2015 yılı genel nüfus sayımı sonuçlarına göre 7.144.577’ye inmiştir. Böyle olmakla birlikte kente göç edenlerin
önemli bir kısmının köyleri ile olan ilişkileri de sürmektedir. Ancak, özellikle genç nüfusun daha iyi yaşam
koşulları ve iş edinebilme umuduyla şehre göç etmeleri köyde yaşlı nüfus oranını yükseltmekte, bu da yörede
ormancılık çalışmaları için iş gücüne olan talebi karşılayamamaktadır. Eldeki verilere göre orman içi köylerden
göç oranı, orman bitişiği köylere nisbetle daha yüksektir. Göç eden nüfusun şehirde karşılaştığı zorluklar,
sorunlu gecekondulaşma, kalkındırılmanın daha pahalıya mal olması ve kalkınmanın teminindeki zorluk ile bu
zorluk sonucu vasıflı iş gücü olmayan insanlar, suç odaklarına malzeme olmaktadır.

2.2. Orman içi ve bitişiği köylerimizde göç olgusu
Ormancılık çalışmaları ile getirilen kısıtlar ve iş olanaklarının yetersiz olması orman köylerinde yaşamı
zorlaştırmaktadır. Kısıtlara eş değer destek sağlanamaması, sınırlı üretim ve işsizlik ile insanca yaşamın
gereği olan hizmetlere ulaşım zorluğu, orman köylülerini daha iyi ve insanca yaşam sağlamak amacıyla göçe
zorlamaktadır.
Orman köylerinde göç olgusu artan bir hızda devam etmektedir. Ancak bu göç organize, vasıf kazandırılmış
bir iş gücü göçü şeklinde değildir.
Orman köylerinden kente yaşanan göçle;
1. Orman köylerinde çoğunlukla yaşlılar yaşar hale gelmektedir.
2. Orman işçiliğinde arz açığı oluşmaktadır.
3. Gidilen yerlerde köy kültürünü yaşama eğilimi nedeni ile kent dokusu bozulmaktadır.
4. Alt yapısı tamamlanmamış çoğu hazine arazileri ve yeşil alanlarda yapılan gecekondularla sosyal problem
odağı oluşmaktadır.
5. Bu alanlara hizmet götürmek ve insanca yaşam fırsatlarına ulaşmaları imkansız hale gelmektedir.
6. Göçenlerde işsizlik, köydeki otokontrolün kalkması, artan ihtiyaçların karşılanmasındaki zorluk, suç işleme
meyil ve oranını artırmaktadır.
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2.3. Keçi sorunu
ORKÖY kurumu, Ülke ormanlarımızın tahribatının ve erozyonun en önemli nedenlerinden biri olan, aşırı
ve kontrolsüz hayvan otlatmacılığının başında gelen keçi otlatması sorununun çözümünü de bu yaklaşım
içerisinde köylüyü mağdur etmeyecek şekilde kademeli olarak başlatmak gerekliliğini ortaya koyabilmelidir.
Varolan keçinin büyük bir bölümü, ülkemizde Orman, Orman içi mera ve yaylalarda yerleşik ve göçer bir sistem
içinde yetiştirilmektedir. Özellikle kıl keçiler, yaşamlarının büyük bir dilimini ormanda geçirdiklerinden, ormanı
tahrip ederek ormana büyük zarar vermektedir. Ormanlarda otlatılan hayvanlar ve özellikle keçiler, besinlerini
sağlarken orman ağaçlarının ve dolayısıyla ormanın gelişmesine büyük oranda engel olmaktadırlar.
Ülkemizde bugün uygulanmakta olan keçi yetiştiriciliği ile orman işletmeciliğinin bir arada yürümesinin
mümkün olmadığı görülmektedir. Ormanların gelişmesi, geliştirilmesi, korunması ve milli ekonomiye yararlı
olması bakımından keçi probleminin sosyo-ekonomik ve teknik yönlü tedbirler alınarak çözülmesi ve ormanların
keçinin zararlı etkisinden kurtarılması gerekmektedir. Keçinin zararlı etkisinden ormanları kurtarmanın en
kestirme yolu şüphesiz ki yasaklamaktır. Ancak kırsal kesimin geçim kaynağı olmuş hatta bazı bölgelerde bir
yaşam biçimine dönüşmüş keçinin birden yasaklanmasının da doğru olmayacağı aşikardır. Bu nedenle kıl
keçinin ormanda otlarken ormana verdiği zararları yanında, milli ekonomiye ve tarıma sağladığı faydaları
da objektif olarak ortaya koymak zorunludur.
Mülga Tarım ve Köy İşleri Bakanlığının 2005 yılı tahmini verilerine göre ülkemizde 6.312.490 adet kıl keçisi,
233.013 adet tiftik keçisi olmak üzere toplam 6.545.503 adet keçi beslenmektedir. En çok keçi besleyen
iller sırayla Antalya, Mersin, Diyarbakır, Muş, Adana, Manisa, İzmir, Kahramanmaraş, Şırnak ve Van’dır.
Ülkemizdeki keçi varlığının %38,26’sı bu 10 ilde bulunmakta olup, en fazla kıl keçisi Antalya ilinde en fazla
tiftik keçisi ise Ankara’da beslenmektedir.
Ülkemizdeki keçi sayısında 2005 yılı rakamlarında 1986 yılındaki rakamlara göre %50 azalma olduğu
görülmektedir (Türkiye İstatistik Kurumu).
Hepsinden en önemlisi kıl keçisinin ormana verdiği zararların ve ormancılık çalışmalarında neden olduğu
sosyal problemlerin ortadan kaldırılması için ORKÖY kurumu, OGM, ÇEM ve DKMP birlikte koordineli
çalışarak sonuca gitmeyi hedeflemelidir.
Ülkemizde bir kısım halkın dar ve elverişsiz alanlar içinde geçimlerini hayvancılığa bağlamış olmaları, bir
kısmının belirli bir toprağa bağlı olmayışı ve diğer bir kısmının da doğaya hiçbir şey vermeden onu kullanmak
istemeleri, hayvanların ormanda otlatılmasının nedenlerindendir.

2.4. Yer düzenlerinin kurulamamış olması
Ülkemizde bir yer düzensizliği vardır. Amaca yönelik; iklim, coğrafya, demografik yapı vb yerel tüm özellikler
dikkate alınarak yeter derecede genel bir yer düzenlemesi yapılmamıştır. Hatta bir kısım halk hala toprağa
bile bağlanmamış durumdadır. Orta Avrupa ülkeleri örneğin Almanya, endüstri, tarım, hayvancılık, yaylacılık,
meyvecilik, sebzecilik vb. alanlarda yer düzenlemesini yapmıştır.
Ülke tarımımız, hayvancılığın gelişiminde yeter derecede etkili olamamaktadır. Büyük oranda insan besinini
amaç edinmiş ve hayvancılık yem bitkisi konusuna yeteri kadar önem vermemiş bir tarım düzeni, hayvancılıkla

14. OTURUM

IV. ULUSAL ORMANCILIK KONGRESİ

215

uğraşanları doğa ve ormanla karşı karşıya getirmiştir.
Görenek ve atadan gelen alışkanlıkların ormanda hayvan otlatılmasını doğal ve zorunlu göstermiş olması da
ormanların zarar görmesine neden olmuştur. Orman köylüleri ormanlarda hayvan otlatmanın doğal hakları
olduğunu düşünmektedir.
Köylülerimiz fakir olduğundan sermaye gerektiren işleri yapamamaktadır. Bu nedenle kapital olarak ormanları
görmektedirler. Ekonomik zayıflık, tarımın yeterince gelişmemiş olması ve maliyetli olması nedeniyle ahır
hayvancılığına geçiş oldukça az düzeyde olmuştur. Bu durum da keçi yetiştiriciliğini artırmış dolayısıyla artan
keçi sayısı da ormana artan oranda otlatma yükü getirmiştir.
Ülkemizde hayvancılıkla uğraşan halk, ormanın değerini anlayacak kültür düzeyine ve fikir olgunluğuna
ulaşmış durumda değildir. Ormanda hayvan otlatanlar hayvan otlatmanın vereceği zararları ve sonuçları tahmin
edememektedir.
Ekolojik taşıma kapasitesi gözönünde bulundurularak, öncelikle kırsalda yaşaması gereken nüfusun belirlenmesi,
bunun yanısıra yaşam şartlarının uygun olmadığı, verimliliğin son derece düşük olduğu, ormanların, otlak ve
meraların çeşitli nedenlerle tahrip edildiği yukarı havzalardan, daha uygun çağdaş yaşam koşullarının yaratılacağı,
aşağı havzadaki uygun ormanlık alanlara ya da hazine arazilerine, kırsal dönüşüm projelerini yapmak şartıyla
her türlü donanımının olduğu kırsal yaşam merkezlerine (toplulaştırma çalışmaları) taşımalıyız. Bu merkezleri
yaratırken, bu alana yerleştirmeyi uygun gördüğümüz insanların fikirlerini de almalıyız. Bu çalışmada bize en
önemli yol gösterici, 6831 sayılı orman yasasının 2A maddesi olacaktır. İzlememiz gereken strateji son derece
önemli, çünkü ülke çapında bu tür uygulamaları hayata geçirmek çok zor, bu nedenle, hem işin zorluğunu göz
önünde bulundururken hem de bu kırsal dönüşümün, hangi temel kazanımları sağlayacağını çok iyi anlatmalıyız.

2.5. Orman içi ve bitişiğinde yaşayan köylülerimizin talepleri
Orman içi ve bitişiğinde yaşayan köylülerin talepleri Sor-Sap-Çöz yöntemiyle tespit edilmiştir.
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•

Ağaçlandırma ve rehabilitasyon çalışmaları hayvan otlatma alanlarımızı kısıtlamakta. Bu çalışmalar
yapılmasın, Köy yolları ve etrafı ağaçlandırılsın.

•

Geçim sıkıntısı ve işsizlik, ORKÖY kredilerini yoğun olarak köye uygulasın.

•

Kıl keçisi kaldırılıyor. O zaman alternatif geçim kaynakları gösterilsin ve desteklensin.

•

Orman kadastro çalışmalarında tarlalar orman sınırları içerisinde göstermiş. 2B alanları belirlensin.

•

Orman işleri köylüye verilsin. Yakacak odun sorunumuz çözülsün.

•

Orman suçlarından dolayı oluşan tazminatlar affedilsin.

•

Meralar tescil edilsin ve ıslah çalışmaları yapılsın.

•

Tarımsal sulama için gölet ve sulama kanallarının yapılması, İçme suyu yetersizliği giderilsin.

•

Köy yollarının yapımı ve tamiri, Alt yapı eksikliği (kanalizasyon vs.) giderilsin.

•

Sağlık hizmetlerinden yeterince yararlanamıyoruz (sağlık ocağı ve evi yok, doktor ve ebe vb eksik) sağlık
personeli tamamlansın.
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•

Eğitim hizmetleri eksik (öğretmen yok, okul yetersiz, lise yapılsın vs)

•

Tarımsal kalkınma kooperatiflerinin faizleri çok yüksek, tütün ve fındık f iyatları düşük Fiskobirlik çözüm
bulsun, sertifikalı ve kaliteli tohum uygun fiyatla sağlansın.

•

Üretilen ürünlerin f iyatlarının gerçek fiyatlarla pazara ulaşmasını sağlayacak projeler uygulansın.

•

Tarımsal konularda çiftçi eğitimi ve tanıtımı yapılsın.

•

Futbol sahası, park yeri, düğün salonu, trafo, yaylaya baz istasyonu yapılsın, evlilik kredisi verilsin.

Orman içi ve bitişiğindeki köylülerimizin tek başına talepleri bile bugün için ORKÖY tarafından 42
yıldır sürdürülegelen çalışmaların başlangıçta belirlenen hedeflerin ne kadar gerisinde kaldığını bizlere
göstermektedir. Zaten tespit edilen taleplere bakılınca sadece ORKÖY kurumunun ya da tek başına Orman
ve Su İşleri Bakanlığının bu talepleri karşılaması mümkün değildir. Ancak bakanlık içi ve dışındaki kırsalla
ilgili kurum ve kuruluşlar arasında gerekli koordinasyon sağlanarak bu talepler karşılanabilir. Bu taleplerin
karşılanabilmesi için öncelikle toplulaştırma çalışmalarının da hayata geçirilmesi artık bir zorunluluk olarak
önümüzde durmaktadır.

3. ORMANCILIK FAALIYETLERI
Ülkemiz zor bir coğrafya da yer almakta, arazi yapısı dikkate alındığında, dağlık alanlar dünya ortalamasının
üzerinde, engebeli ve kırık bir yapıya sahiptir. Bu özelliği nedeniyle, yukarı havzalarda ortaya çıkabilecek doğal
afetler (sel baskını, toprak kayması ve toprak erozyonu vb.) ülkemizde çok daha ciddi boyutlarda geriye dönüşü
olmayan büyük tahribatlara yol açmaktadır.
Aşağı havzalarda yürütülecek tarım, hayvancılık vb. faaliyetlerin sigortası ise yukarı havzalardır. Bu nedenle
yukardaki havzada yaşayan insanlarımızı sosyo-ekonomik yönden desteklerken bunun yanısıra ormanlarımızı,
otlak ve meralarımızı korumak, aynı zamanda birlikte yaşamın şartlarını yaratmak zorundayız.
Özellikle son 15 yılda ormanlarımız sınırları ve kapsamı belli olmayan, her türlü olumsuzluğa açık, kimin
tarafından yönetileceği, kontrol edileceği ve işletileceği belli olmayan bir doğal kaynak durumuna sokulmuştur.
Ormanlarımızın cumhuriyetin kuruluşundan günümüze kadar korunmasına, genişletilmesine ve devamlılık
prensibine bağlı işletilmesi hedefine ulaşmak mümkün olmamıştır. Özellikle son 15 yılda yapılan idari ve yasal
düzenlemelerin ormanlarımızdaki yıkıcı etkisi göz ardı edilemez.
Şöyle ki; son 15 yılda 6831 sayılı Orman Kanununda 18 kez yapılan değişikliklerin hedefi ormanlarımızdır.
Ormanlarımızdan devamlılık prensibinine aykırı bir biçimde faydalanma esas alınmıştır. Her türlü izin bilime
aykırı bir şekilde verilebilmektedir. Diğer taraftan orman içi ve bitişiğinde yaşayan köylülerin durumu da
ortadadır. Zor koşullarda hayatını sürdürmekte, doğal olarak geçimini sağlayabilecek koşullar yaratılamadığından
hem ormanlar üzerindeki baskısı devam etmekte hem de iş gücünden yeteri kadar yararlanılamamaktadır. Bu
gidişle bu tablonun önümüzdeki süreçte de değişme şansı yoktur.
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OGM, ÇEM ve DKMP Genel Müdürlüklerinde;
•
•
•
•
•
•

Orman yangınları, ormandan açma, kaçakçılık, usulsüz kesim,
Kıl keçisi baskısı ve otlatma,
Baltalıktan koruya tahvil, rehabilitasyon çalışmaları,
Kesim, istifleme, nakliye ve depolama gibi orman işçiliği yetersizliği,
Ağaçlandırılacak potansiyel alanların ağırlıklı olarak sosyal baskının olduğu sahalarda yer alması,
Milli park alanlarında getirilen kısıtlama ve sınırlandırmaların ortaya çıkardığı sosyal ve ekonomik sorunlar
gibi ormancılık faaliyetlerinden kaynaklanan problemler tespit edilmiştir.

Bu uzun soluklu süreçte ORKÖY bakanlık içinde tam anlamı ile bir destek birimi yaklaşımı içinde; Orman
işletmeciliği veya korunmasıyla ilgili sorunun yaşandığı köy veya köy grubunun arazi yapısı-varlığı bitkiselhayvansal üretim alt yapısı, ormandan yararlanma düzeyi ve şekli, ormandan yararlanırken oluşturduğu zarar
türü ve seviyesi gibi hususların değerlendirilmesi sonunda köyde uygulanacak çözüm önerilerini OGM, ÇEM
ve DKMP Genel Müdürlüğü ile birlikte belirleyerek sonuca gitmeyi öngörebilmelidir.
OGM, ÇEM ve DKMP Genel Müdürlüklerinin sosyal problemi olmayan çalışma alanları her geçen gün
daralmaktadır. Bazı bölgelerde yok gibidir. Bu süreçte sürdürülebilir ormancılık faaliyetlerinin yolu katılımcı
yaklaşımdan geçmektedir. Konunun tüm taraflarının asgari müşterekte buluşması gerekmektedir. Bu buluşturma
ve uzlaşı sağlama görevi yasa ile ORKÖY kurumuna yeniden verilmelidir.
Ormanlarımız üzerinde baskıyı azaltan iki önemli proje ORKÖY tarafından hayata geçirilmiştir.
Dam örtüsü projesi ile Doğu Karadeniz Bölgesinde özellikle düzgün gövdeli ladin ağaçlarının keyfi kesilmesinin
önüne geçilmiştir. Güneş enerjisi projesi ile de beher sistemde yılda yaklaşık 10 ster yakacak odun tasarrufu
sağlanmaktadır. Küresel ısınmanın hızlandığı günümüzde bir yandan yenilenebilir ve temiz enerji çeşidi olan güneş
enerjisinin kullanılmasına olanak sağlarken, diğer yandan ormanların daha az tüketilmesine de destek verilmektedir.

4. ÜLKEMİZDE KIRSAL ALANA YÖNELİK HİZMET
VEREN BAŞLICA KURUM VE KURULUŞLAR
ORKÖY çalışmalarının multi disipliner bir kadro yapılanması ve kırsalla ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte
entegre bir planlamayla yürütütülebileceğini unutmamalıyız.

4.1. Merkezi Yönetim Kuruluşları
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Bilim
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
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4.2. Yerel Yönetimler
Belediyeler, Köyler, Köylere Hizmet Götürme Birliği (KHGB), İl Özel İdareleri (Bayındırlık, Eğitim, Tarım,
Ormancılık, Sağlık ve Sosyal Yardım, Ulaştırma ile ilgili görevleri.)

4.3. Hükümet Dışı Kuruluşlar
Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri ve Birlikleri, Ziraat Odaları, Sulama Birlikleri, Süt Üreticileri Birliği, Sosyal
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, Türkiye Kalkınma Vakfı, TEMA Vakfı, Kırsal Çevre ve Ormancılık
Sorunları Araştırma Derneği, Sürdürülebilir Kentsel ve Kırsal Kalkınma Derneği, Sosyoloji Derneği,
Sürdürülebilir Tarım Derneği, Türkiye Ormancılar Derneği, Türkiye Ziraatçılar Derneği, Çağdaş Yaşamı
Destekleme Derneği.

4.4. Uluslararası Kuruluşlar
Birleşmiş Milletler; FAO, UNDP, ILO, Dünya Bankası, Çeşitli Kalkınma Kuruluşları, Elçilikler

4.5. Kırsal Alana Kredi Veren Kuruluşlar
Çiftçilerin kredi sağladıkları kaynaklar, örgütlenmemiş ve örgütlenmiş kredi kaynakları olmak üzere iki ana
grup halinde incelenebilmektedir.
a) Örgütlenmemiş Kredi Kaynakları
Üreticilerin genellikle yüksek faizle kişilerden (tefeci ve/veya tüccar) aldıkları borçlardır. Kişilerden alınan
krediler, daha çok kısa vadeli, yüksek faizli ve zor ödeme şartlarına sahip kredilerdir.
b) Örgütlenmiş Kredi Kaynakları
Bu kuruluşlar özellikle tarım kesimini kredilendirmek amacıyla kurulmuş ve çalışmalarını bu alanda
yoğunlaştırmışlardır. Bunların başında T.C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri gelmektedir.
ORKÖY, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) ve Türkiye Kalkınma Vakfı (TKV) diğer kredi
veren kuruluşlardır.
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5. ORKÖY KURUMUNUN 42YILLIK ÇALIŞMALARININ
KISACA DEĞERLENDIRILMESI
Bütün bu bilgilerin ışığında ORKÖY’ün kuruluşundan (1974) 2016 yılı sonuna kadar olan 42 yıllık tarihsel
sürecin sonuçlarına kısaca bakalım;
42 yılda planlarda öngörülen hedeflerin ancak yaklaşık % 15-20’si gerçekleştirilebilmiş, Sosyal ve Ekonomik
Nitelikli krediler olarak toplam yaklaşık 1.7 milyar TL. kredi kullandırılmıştır (Tablo 3).
Tablo 3. (Orman köyü başına) 19742016 yılları arasi tahsis edilen ferdi
kredilerin ünite sayısı (aile sayısı) ve
parasal tutarları
(Kaynak: Orköy Dairesi Başkanlığı 2016
yılı sonu verileri)

Ünite Adedi

Tutarı

Sosyal Nitelikli Krediler

296.608

338.723.821

Ekonomik Nitelikli Krediler

180.377

1.348.034.647

Genel TOPLAM

476.985

1.686.758.468

550 Adet Tarımsal Kalkınma Kooperatifince uygulanan 616 Adet projeye 2016 yılı itibariyle yaklaşık 255
Milyon TL. kredi aktarılmıştır (Tablo 4).
Tablo 4. Orköy kurumu kooperatifler
birimince 1974-2016 yılları arasında
Tarım
desteklenen kooperatif projelerinin
Sanayi
sektörel dağılımı
(Kaynak: Orköy Dairesi Başkanlığı
2016 yılı sonu verileri)

Sektör Proje Sayısı

%

272

38.798.943

15

341

203.275.813

80

3

12.023.563

05

616

254.098.319

100

Diğer Sanayi
Genel Toplam

Ödenen Kredi Tutarı

ORKÖY çalışmaları ile orman köyü/köylüsüne, Ferdi/Kooperatif olmak üzere 1974 yılından bu güne kadar
yaklaşık 2 Milyar TL. kredi desteği sağlanmıştır.
Gelinen noktada 42 yıllık ORKÖY faaliyetlerinin genel görüntüsü budur.
Bir başka ifade ile; öngörülen yaklaşık yıllık 150 milyon TL. bütçe ile:
Kişi başına: 150.000.000 TL / 7.114.931 = 21,00 TL.
Orman köyü başına; 150.000.000 TL/ 22.661 = 6.619,00 TL. düşmektedir.
Tablo; 42 yıllık orköy faaliyetlerinin toplamı üzerinden yeniden değerlendirildiğinde ise;
Kişi başına: 2.000.000.000 TL./ 7.114.931 = 282,00 TL.
Orman köyü başına: 2.000.000.000 TL./22.661 = 88.257,00 TL. düştüğü görülmektedir.
Kişi ya da köy başına ortaya çıkan ortalama rakamlara bakarak kırsalın kalkındırılması faaliyetlerinin
yürütülemeyeceği açıkca görülmektedir.
Bunca yıl sürdürülen Orköy faaliyetleri tabii ki önemli ve değerlidir. Ekonomik ömrü içerisinde, her biri yörenin
ekonomisine, sosyal ve kültürel gelişimine azımsanmayacak katkılar sağlamıştır.
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Ancak; büyük resme bakıldığında; ne kırsalın kalkındırılması ne de ormancılık faaliyetlerinin sürdürülmesi
sırasında ortaya çıkan sorunların giderilmesi açısından, söz edilecek her iki amaca yönelik fayda neredeyse yok
denecek kadar azdır.

6. SONUÇ
Bütün boyutlarıyla büyük resme baktığımızda kurumsal yapı ORKÖY; bütçe olanakları, personel yapısı,
yaşanan sorunların çok yönlü etkisi, ormancılıkla ilgili bakanlık içi genel müdürlükler ve diğer bakanlıkların
kurum ve kuruluşlarıyla ilişkilendirilememesi ve entegre olunamaması nedeniyle 1974 yılından günümüze kadar,
öngördüğü hedeflere (ormanların korunması, geliştirilmesi ve devamlılık prensibi çerçevesinde işletilebilmesi
için orman içi ve çevresinde yaşayan köylülere iyi bir yaşam koşulları sağlanabilmesi) ulaşamamıştır.
•

Kırsal alanla ilgili kurum ve kuruluşlarla entegre olunamaması,

•

Vasıflı olmayan genç nüfusun kentlere hızlı göçü,

•

Keçi sayısı ve otlatma düzeninin oluşturulamaması,

•

Orman içi ve bitişiğinde yaşayan köylülerin sosyo-ekonomik durumunun iyileştirilememesi,

•

Orman yangınları, orman kadastrosunun bitirilememesi, keçi otlatması, 2B sorunu,

•

Kızılağaç-Kestane alanlarında yaşanan sosyal baskı,

•

2A ile ormanlık alanların sıradan işlere bile kamu yararı adına devredilmesi,

•

Turizm baskısı, orman alanlarının zeytin alanlarına dönüştürülmesi,

•

Maden ve taş ocaklarına taşıma kapasitesinin çok üzerinde verilen izinler,

•

İdari ve 6831 sayılı orman kanununda yapılan yasal düzenlemeler vb. konularda yaşanan sorunlar
ormanlarımız üzerindeki baskıları giderek arttırmış ve ormanlarımız tahrip olmuştur.

Bu gelişmelerin ışığında ORKÖY bir kalkınma genel müdürlüğü olarak değil, ormancılık faaliyetlerine katkı
sağlayan, orman içi ve bitişiğindeki köylülerin öncelikle ormancılık faaliyetleri nedeniyle ortaya çıkan/çıkacak
sorunlarını çözmeye çalışan bir kurum olarak faaliyet yürütmelidir, işlevi bu olmalıdır. 1974 yılından günümüze
kadar kazanılan bu tecrübenin, yetersiz yıllık bütçeyi 21.000 köye eşit dağıtma yerine ormancılık faaliyetlerinde
tesbit edilen sorunların çözümüne havza bazında odaklanması gerekir.
Orman içi ve bitişiğinde yaşayan köylülerle ortaya çıkan sorunların başında diyalog eksikliği gelmektedir. Bu
eksikliğin giderilerek işbirliğinin geliştirilmesi artık kaçınılmaz bir gerçektir. Orman içi ve bitişiğinde yaşayan
köylüleri sorunun değil çözümün bir parçası yapabilmeliyiz. Bu nedenle sorumluluk taşımak isteyen ve doğal
sonucu olarakta katılımcı bir sistem ile hem gelir sağlayarak hem de ormanların korunmasına gönüllü destek
vererek bu çalışmayı isteyen orman köylüsünün önünü açmalıyız. Bu yaklaşımın doğal ortamın gelecek nesillere
aktarılmasına hizmet edeceğini, barışçı bir anlayışın da yeşermesine olanak sağlayacağını düşünüyoruz.
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ORKÖY kurumunun işlevi ne olmalıdır:
1. Ormancılık faaliyetlerinin sosyal baskı nedeniyle sürdürülemediği Milli Park ve benzeri korunan alanlarda
getirilen kısıtlamalar nedeniyle yaşanan sıkıntılarda, ağaçlandırma çalışmalarının önündeki engellerin
kaldırılması gereken yerlerde, baltalıktan koruya tahvil, rehabilitasyon çalışmaları ile kesim, istifleme,
nakliye ve depolama gibi orman işçiliğine ihtiyaç duyulan yerlerde görev yapmalıdır.
2. Orman içi ve bitişiğinde yaşayan köylülerin bütününü kapsayan, çözüm üretme şansı yüksek, direk
ormanı olumlu yönde etkileyebilecek projeleri hayata geçirmek suretiyle odun tüketimini azaltıcı, orman
köylüsünün yaşam kalitesini artıran, dam örtüsü ve güneş enerjisi ile su ısıtma sistemi gibi oldukça çevre ve
orman dostu projelere yer verilmelidir.
3. Sorunlara kalkınmacı bir yaklaşımla değil; bakanlık birimlerinin sorunlarını çözmeye odaklı, temelde
havza bazında çalışan, sorunların çözümüne dönük örnek projeler üreten, diğer kurum ve kuruluşlarla
entegre olabilmeyi başarabilmiş ve çözümün ana sürükleyici parçası olan işlevsel bir kurum olarak
yaklaşılmalıdır. Sor-Sap-Çöz metodu ile yapılan çalışmalarda orman içi ve bitişiğinde yaşayan köylülere
talepleri sorulduğunda yaklaşık 25 başlıkta istekleri olmuştur. Bu taleplerden orman teşkilatı olarak ancak
6-7 sini karşılayabilme olanağımızın bulunduğunu gözönünde bulundurursak diğer kurum ve kuruluşlarla
havza bazında yapacağımız çalışmalarda nasıl bir işbirliğine ihtiyaç olduğu ve havza bazında yapılacak
çalışmalardaki entegrasyonun önemini gözler önüne sermektedir.)
4. Ormancılık çalışmaları için genç nüfusun göç etmesi nedeniyle iş gücüne olan talebi karşılayamamaktadır.
Belli bölgelerde ormancılık faaliyetlerinin büyüklüğünü de dikkate alacak bu hususları gözönünde
bulunduran çözümler üretmelidir. Bu konuda Orman ve Su İşleri Bakanlığında uygulana gelen iş yaratma
kapasitesi olan kuruma yükü olmayan projelerimizi sıralayacak olursak; Ekoturizm, Boylu Fidan Üretimi,
Endüstriyel Plantasyonlar, Av Turizmi, Sportif Olta Balıkçılığı, Köy Tüzel Kişiliği Eliyle Koruma, Eğitim
Projeleri, Odun Dışı Ürünlerden Yararlanma (Defne, Sığla, Keçiboynuzu, Aromatik ve şifalı bitkiler), Fahri
Av Müfettişliği, Kırsalda yaşayan gençlerin Alan Klavuzu olarak yetiştirilmesi, Yayla Projesi, Rekreasyon
Alanları, Kuş Göç Yolları Projesi, Isı Yalıtım Sistemleri ve Güneş Enerjisi, Orman İşçisi-Tahtacıların
sürekli iş güvencesine kavuşturulması gibi çalışmalar proje bazında gerçekleştirilip yaygınlaştırılabilmelidir.
5. Bu faaliyetler; sorunları yaşayan bakanlıktaki genel müdürlüklerle birlikte, bir önceki yılın sonunda, bütçesi
ilgili genel müdürlükçe karşılanacak şekilde ve bir plan dahilinde yürütmelidir.
ORKÖY’ün çalışma sınırlarının belirlenmesi zorunluluktan kaynaklanmaktadır. Yoksa kırsalın sorunlarını
kökünden çözebilecek bir işleve sahip değildir. Bu nedenle sıralamaya çalıştığımız sorunların üstesinden
gelebilmek için devamlılığı olan bir devlet politikasına ihtiyaç vardır. Başta kırsal alanda yaşayacak nüfusun
belirlenmesi, toplulaştırma ve yer düzeneklerinin kurulması, ormancılık faaliyetleri dışında yeni iş kollarının
kurulması ve kırsalda yaşayan insanların ayrıca maddi yönden desteklenmesi gerekmektedir. Bu modelin nasıl
oluşturulacağı bildirimizin konusu değildir. Sadece ORKÖY kurumunun bir kırsal kalkınma kurumu olarak 42
yıldır sürdüregeldiği çalışmasının doğru zemine neden oturmadığını, bu nedenle yürüteceği görevin kapsamının
ne olması gerektiğini sorgulamaya çalıştık.
Biz bu bildiride; 42 yıldır süre gelen ORKÖY çalışmalarının kırsal kalkınma anlayışı ile sürdürülemeyeceğini,
sınırlı bütçe imkanları ile havza bazında ormancılık sorunlarının giderilmesini önceleyen bir işlevinin olması
gerekliliğinin önemine vurgu yaptık.
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Kırsalın kalkındırılması sorununun/görevinin Orköy faaliyetlerinin esasını oluşturamayacağını, bütün
parametreler dikkate alınarak; kırsalda ve kentte, nüfusun, mera ve otlakların, hayvancılık ve tarım alanlarının
planlanması halinde ormanların korunmasının ve geliştirilmesinin mümkün olduğunu ve fakat bu faaliyetlerin
Kırsal alanın kalkınmasına yönelik bütüncül bakan bir devlet politikasına evrilerek yürütülmesinin gerektiğini
ortaya koymaya çalıştık.
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ÖZET
Bu bildirinin amacı, Türkiye’de ormancılık etkinliklerinin yoğun olarak yapıldığı Bucak ve Sütçüler Orman
İşletme Müdürlükleri sınırları içerisinde yer alan orman köylerinde faaliyet gösteren kooperatiflerin başarısını
etkileyen faktörler ile sorunları belirlemek ve çözüm önerileri geliştirmektir. Araştırma sonuçlarına göre
kooperatiflerin en önemli sorunları; (a) birlikte hareket edememe ve ortakların ilgisizliği (%34,3), (b)
finansal yetersizlikler (%25,7) ve (c) eğitim eksikliği (%22,9) olarak sıralanmaktadır. Kooperatiflerin,
başarılı olması ve kırsal kalkınmada rolünün artması için en önemli öneri, kooperatiflerin finansal yapılarının
güçlendirilmesidir (%20,4). Bu öneriyi faaliyet alanlarının genişlemesi (%17,9) ve eğitim (%12,5) konuları
izlemektedir. Kooperatiflerin başarıya ulaşması için devlet tarafından neler yapılması gerektiği incelendiğinde;
kredi desteği (%40) ön plana çıkmaktadır. Bunu eğitim faaliyetlerinin devlet tarafından desteklenmesi (%20) ve
mevzuat düzenlemeleri (%17,1) izlemektedir.

Anahtar sözcükler: Orman köyleri, kooperatif, kırsal kalkınma, finansal ve yönetsel başarı
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1. GİRİŞ
Azgelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde orman köylerinde yaşayan yoksul kırsal halk, geçim kaynakları açısından
orman kaynaklarına bağımlıdır. Bu köylerde yaşayan halkın yoksulluğunun azaltılması; orman-kırsal halk
ilişkilerinin düzenlenmesi ve orman koruma gibi açılardan önem taşımaktadır (Dewi ve ark., 2005).
Orman köylerinde kırsal dinamiklerin harekete geçirilmesi ve bireysel çabaların yerine örgütlenmenin
gerçekleşmesi, kooperatifler sayesinde başarılabilmektedir. Kooperatifler kırsal kalkınmanın ve gıda
güvenliğinin sağlanmasında en etkin örgütlerdir (Chagwisa ve ark., 2016). Yani kooperatifler kırsal kalkınmanın
sağlanmasında anahtar rol oynamaktadır. Orman köylerinde kooperatiflerin ana faaliyet alanı kesme, sürütme
ve taşıma süreçlerini içeren odun üretimidir (Atmiş ve ark., 2007).
Türkiye’de orman köylerinin kalkındırılmasında kooperatifler geçmişten günümüze önemli bir araçtır.
Kooperatifçilik, Türkiye’de 1863 yılında kurulan yardımlaşma kuruluşu ile başlamıştır (Özdemir, 1981). Modern
kooperatifçilik çalışmalarının başlangıç tarihi ise Cumhuriyetin kuruluşundan sonradır. Orman köylerindeki
ilk kooperatif 1963 yılında Almanya’ya işçi göndermek amacıyla kurulmuştur (Tolunay ve ark., 2002). Birçok
az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkede olduğu gibi Türkiye’de de kooperatifçilik konusunda, çağdaş ve tutarlı
politikalar oluşturulamamıştır. Bunun yanında kooperatifler ekonomik ve toplumsal kalkınmayı gerçekleştirmede
sahip oldukları potansiyeli kullanamamıştır. Benzer şekilde bazı başarılı uygulamaların dışında orman köylerindeki
kooperatifler de kırsal kalkınma, köyden kente olan göçün önlenmesi, orman halk ilişkilerinin düzenlenmesi,
ormanlar üzerindeki baskının azaltılması, vb. konularda kendilerinden beklenen faydaları üretememiş ve kuruluş
amaçlarına ulaşamamıştır (Tolunay ve ark., 2002; Alkan ve Toksoy, 2008).
Bu bildirinin amacı Türkiye’de ormancılık etkinliklerinin yoğun olarak yapıldığı Bucak ve Sütçüler Orman
İşletme Müdürlükleri sınırları içerisinde yer alan orman köylerinde faaliyet gösteren kooperatiflerin başarısını
etkileyen faktörler ile sorunları belirlemek ve çözüm önerileri geliştirmektir.

2. MATERYAL VE YÖNTEM
Çalışma kapsamında Isparta Orman Bölge Müdürlüğü sınırları içerisindeki orman köylerinde ana faaliyet alanı
orman ürünleri üretimi olan 35 kooperatif seçilmiştir (Şekil 1). Bu seçimin nedenleri aşağıda belirtilmiştir;
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•

Bucak ve Sütçüler orman işletme müdürlüklerinde orman alanının toplam alana oranının yüksek oluşu
(sırasıyla %77,55 ve %68,69) ve endüstriyel odun hammaddesi üretiminin yoğun olarak yapılıyor olması,

•

Bucak ve Sütçüler’de kooperatiflerin büyük bir bölümünün en önemli gelir kaynaklarının endüstriyel odun
üretiminden oluşması (kesme, sürütme, taşıma) ve

•

Yörede kooperatifçiliğin uzun yıllardır yapılıyor olması nedeniyle geçmişten günümüze kooperatifçilikle
ilgili önemli bir birikimin var olmasıdır.
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Şekil 1. Araştırma alanı

Veriler, anketler yoluyla kooperatif yöneticilerinden (kooperatif başkanlarından) temin edilmiştir. Anket
formlarının hazırlanmasında Alkan ve Demir (2013), Coşgun ve ark. (2008), Özüdoğru (2004), Ülper (1984),
Günşen (2006) ve Yüksel (2006) tarafından yapılan çalışmalardan da yararlanılmıştır.
Elde edilen verilerin değerlendirilmesi için cevaplar yüzde-frekanslar olarak tablo ve şekiller halinde
sunulmuştur. Anket verilerinin %95 güven düzeyinde normal dağılıma sahip olmadığı (Shapiro-Wilk testi,
p<0,05) yani parametrik olmadığı belirlenmiştir. Bu nedenle iki veya daha fazla değişken grubu arasında
ilişki bulunup bulunmadığını sorgulamak amacıyla kullanılan kikare testinden yararlanılmıştır. Kikare testi
parametrik olmayan verilerle yapılan istatistiksel araştırmalarda uygulama kolaylığı olması nedeniyle tercih
edilmektedir (Kalaycı, 2010; Özdamar, 1999).

3. BULGULAR VE TARTIŞMA
3.1. Katılımcıların Profili ve Kooperatiflerin Faaliyet Alanları
Anket uygulanan kooperatif yöneticilerinin tamamı erkek olup büyük bir bölümü (%62,9) ilkokul mezunudur
(Tablo 1). Coşgun ve ark. (2008)’in yaptıkları çalışmada da benzer sonuçlara ulaşılmıştır.
Kooperatif yöneticilerinin %65,7’si orta yaş grubundadır. Yöneticiler arasında 7 yıl ve daha fazla süre ile
görevlerine devam edenler %28,6 ile düşük düzeydedir (Tablo 1).
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Tablo 1. Katılımcıların bazı sosyo-ekonomik ve
demografik özellikleri

Eğitim düzeyi
Okuryazar
İlkokul
Ortaokul
Lise
Üniversite
Toplam
Yaş Grupları
20-40
41-60
≥61
Toplam
Görev yılı
1-3 yıl
4-6 yıl
≥7 yıl
Toplam

Sayı
1
22
7
5
0
35
Sayı
10
23
2
35
Sayı
15
10
10
35

%
2,9
62,9
20,0
14,2
0,0
100,0
%
28,6
65,7
5,7
100,0
%
42,8
28,6
28,6
100,0

Kooperatiflerin tamamına yakını (%97,1) orman ürünleri üretimi ve satışı alanında faaliyet göstermekte, sadece
seracılık ve orman inşaatı alanında faaliyet gösteren birer adet kooperatifin bulunduğu dikkat çekmektedir
(Şekil 2).
Şekil 2. Kooperatiflerin
faaliyet alanları
Birden fazla seçenek
işaretlenmiştir.

Kooperatiflerin büyük bir bölümünün orman ürünleri üretimi ve satışı gerçekleştirmekte olması, orman
köylülerinin orman kaynaklarına bağımlı olduğunun bir göstergesidir. Kooperatifler hem orman işletmelerinin
üretim işlerinde vahidi (birim) fiyatlarla çalışmakta hem de tahsisli dikili satış alarak üretim ve satış
yapmaktadır. Ayrıca açık arttırmalı dikili satış ihalesi ile dikili olarak satılan bölme/bölmeciklerde odun
hammaddesi üretimi kooperatifler tarafından gerçekleştirilmektedir.
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3.2. Kooperatiflerde Başarıya Etki Eden Faktörler
3.2.1. Başarıyı Azaltan Faktörler
Yörede kooperatiflerin en önemli sorunları irdelendiğinde, yöneticilerin üç konuda yoğunlaştığı görülmektedir.
Bunlar; ortakların ilgisizliği ve kooperatiflerin amaçları doğrultusunda birlikte hareket edememe, finansal
yetersizlikler ve eğitim eksikliğidir (Tablo 2).
Tablo 2. Kooperatiflerin en
önemli sorunları

Sorun
Ortakların ilgisizliği ve birlikte hareket edememe
Finansal yetersizlikler
Eğitim eksikliği
Örgütlenme sorunları
Kanunların yetersizliği
Sorun yok
Toplam

Sayı
12
9
8
3
2
1
35

%
34,3
25,7
22,9
8,6
5,7
2,8
100,0

Ortakların kooperatife olan ilgisi ve iletişimi arttıkça kooperatifin başarısının da artacağı şüphesizdir. Kooperatifin
başarısının artması ortaklık payında da artış meydana getirecektir. Dolayısıyla karşılıklı bir etkileşim söz konusudur.
Ortaklar, kooperatife ne kadar ilgi gösterirse o derecede faydalanırlar. Yörede kooperatif amaçlarını gerçekleştirmek
için birlikte hareket edememe belirtilen kazanımların sağlanmasını engellemektedir. Ayrıca ortakların yaklaşık
üçte birinin (%31,4) genel kurul toplantılarına hiç katılmadığı görülmektedir. Tilahun ve ark. (2016), kooperatif
ortaklarının ortak olmayanlara kıyasla daha düşük yoksulluk oranına sahip olduğunu belirterek birlikte hareket
etmenin önemine vurgu yapmaktadır. Bu sorunun çözümü aynı zamanda kooperatiflerin ormancılık etkinliklerine
etkin katılımını da olumlu düzeyde etkileyebilecektir (Atmiş ve ark., 2009). Kooperatifler arasında işbirliği de
bulunmamaktadır. Her köyde küçük ölçekli bir kooperatifin bulunması bu durumu açıklamaktadır. Özellikle
kooperatifler arası birleşmelerin özendirilmesiyle büyük ölçekli kooperatiflerin oluşturulması ve daha profesyonel
hale gelmesi önemlidir (Österberg ve Nilsson, 2009).
Diğer bir sorun finansal yetersizliklerdir. Alkan ve Demir (2013)’te de benzer sonuçlara ulaşılmıştır.
Kooperatiflerin finansmanı gelecekteki başarısı için bir sorun alanı olarak tanımlanmaktadır (Fahlbeck, 2007).
Finansal yetersizliklerin temel nedenleri arasında ilk sırada büyük oranda odun üretimine yoğunlaşma, bu
alanda iş hacminin yetersiz olması ve pazara yönelik diğer üretim alanlarında faaliyet gösterememe gelmektedir.
Diğer nedenler aşağıda sıralanmaktadır;
•
•
•
•
•
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Kooperatif ortaklarının düşük ortaklık payı yüklenmeleri nedeniyle yaşanan sermaye yetersizliği,
Kooperatiflerin ihtiyaç duyduğu yatırımlar için gerekli finansal kaynakların teminine yönelik bir
yapılanmanın olmaması,
Kooperatiflerin sürekli finansmana erişim ve teminat yetersizliği sorunu yaşamaları,
Kooperatiflere yönelik devlet desteklerinin giderek azalması,
Kooperatiflerin ortak sayısının az olması, küçük ölçekli bir yapıya sahip olmaları ve büyük sermayeli
firmalar ile rekabet edememeleri.
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Başarıya etki eden faktörlerden birisi de ortaklara ve yöneticilere yönelik verilen eğitimlerdir. Son 3 yılda eğitim
çalışması yapılan kooperatif sayısı 14 (%40)’ tür. Buradan kooperatiflerde eğitim çalışmalarının yetersiz olduğu
sonucuna ulaşılabilmektedir. Yöneticiler tarafından kooperatif ortaklarına verilmesi gerekli olan eğitim konuları
önceliklendirildiğinde; ormancılık üretimi (%29,2), kooperatifçilik (%21,6) ve pazarlama (%14,4) olarak
sıralanmaktadır. Günşen (2006) tarafından yapılan çalışmada benzer şekilde eğitim konuları; orman ürünleri
üretimi (% 28), kooperatifçilik (% 24) ve alternatif üretim teknikleri şeklinde sıralanmaktadır. Yöneticilerin
büyük bir bölümü (%82,9), kooperatifçilik konusunda düzenli olarak eğitim alınmasının, kooperatiflerin
başarısını olumlu yönde etkileyeceğini düşünmektedir. Kooperatiflerin eğitime ihtiyaç duydukları açık bir
şekilde ortadadır. Kooperatif ortaklarının yanında yöneticilerinin en fazla ihtiyaç duyduğu eğitim konuları,
tarım ve ormancılık üretimi, iş güvenliği ve mevzuat olarak sıralanmaktadır (Şekil 3).
Şekil 3. Kooperatif
yöneticilerinin eğitime
ihtiyaç duydukları
konular

Yöneticilerin en fazla sorun yaşadığı gruplar incelendiğinde (Tablo 3), daha önce de belirtildiği üzere %51,5’i
ortakları ile sorun yaşamaktadır. Orman köylüleri ekonomik ve sosyal yönden orman kaynaklarına bağımlı
oldukları için orman işletmelerinin bazı kararları orman ve ormancılığa yönelik olumsuz algıların oluşmasına
neden olabilmektedir (Alkan ve ark., 2009; Alkan, 2009). Büyük oranda ormancılık faaliyetlerinden gelir elde
eden kooperatiflerin yaklaşık beşte birinin orman işletmeleri ile sorun yaşaması da yörede ormancılık örgütükooperatif ilişkilerinin iyi düzeyde olduğunu göstermektedir.
Tablo 3. Kooperatiflerin sorun
yaşadıkları gruplar
*İki kooperatifin sorun yaşadığı grup
bulunmamaktadır.

Grup
Ortaklar
Orman işletmesi
Müşteriler
Birlik
Diğer
Toplam

Sayı*
17
7
4
3
2
33

%
51,5
21,2
12,1
9,1
6,1
100,0

3.2.2. Kooperatif – Ormancılık İlişkileri
Ankete katılan kooperatif yöneticilerinin büyük çoğunluğu (%71,4) orman-halk ilişkilerinin iyi düzeyde
olduğunu düşünmektedir. 6831 Sayılı Orman Kanununun 34. maddesinde belirtilen haktan (%25)
kooperatiflerin %62,9’u kısmen ve %22,9’u ise tamamen yararlanmaktadır. Kikare testi sonuçlarına göre eğitim
düzeyi göreli olarak yüksek olan yöneticiler (ortaokul ve lise) bu konuda daha fazla olumlu görüş bildirmiştir.
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(X2= 17,816; sd=6; p<0,05). Bu haktan yararlanamadıklarını belirten yöneticilere göre, bunun nedeni; orman
ürünleri işleyen tesislerinin olmaması, KDV tevkifatı, yol ve ulaşımda yaşanan sorunlardır.
Kooperatiflerin, ormancılık örgütünden beklentileri incelendiğinde ilk sırada vahidi (birim) fiyatların arttırılması
beklentisi gelmektedir. Kooperatiflerin büyük çoğunluğunun temel işi orman ürünleri üretimi olduğu için bu
beklenti olağandır. 1996 yılından itibaren yürürlükte olan 288 sayılı tebliğe göre belirlenen birim fiyatların
günümüz koşullarına yeterince cevap vermediği aşikardır. Bu nedenle Orman Genel Müdürlüğü tarafından
güncelleme çalışmaları devam etmektedir. Bunun yanında diğer önemli beklentiler; daha fazla iş ve eğitim
verilmesi (üretim, pazarlama, iş güvenliği vb.) şeklinde sıralanmaktadır (Şekil 4).
Şekil 4. Kooperatiflerin
ormancılık örgütünden
beklentileri

Kooperatiflerin %65,7’si dikili satışla alım yapmaktadır. Dikili satış almayanların büyük bir bölümü makine
ve ekipmanları bulunmayan kooperatiflerdir (X2= 4,687; sd=1; p<0,05). Son üç yılda kooperatiflerde eğitim
çalışması yapılıp yapılmaması ile dikili satış alımları arasında istatistiki olarak anlamlı farklılıklar bulunmuştur
(X2= 4,143; sd=1; p<0,05). Yani dikili satış ile alım yapan kooperatiflerde son üç yıl içerisinde eğitim çalışmaları
yapılmıştır. Dikili satışta yöneticiler çoğunlukla (%85,7) tahsisli satış yöntemini tercih etmektedir. Ancak
makine ve ekipmanları yeterli olmayan kooperatifler daha çok açık artırmalı dikili satışı tercih etmektedir
(X2= 5,411; sd=1; p<0,05). Eğitim çalışması yapılmayan kooperatifler de daha çok açık artırmalı dikili satışı
tercih etmektedir (X2= 3,889; sd=1; p<0,05). Dikili satışın kooperatifin başarısında olumlu etkide bulunacağını
düşünen yöneticilerin oranı %85,7’dir. Yörede yapılan çalışmalarda, tahsisli dikili satışlar konusunda olumlu bir
görüş hakimdir (Özler, 2013; Demir, 2015).

3.3. Kooperatiflerde Başarıyı Arttıran Faktörler
Kooperatiflerde başarı için ankete katılan yöneticiler tarafından belirtilen görüşler aşağıda verilmiştir;
•

Kooperatifin başarısı için, birden fazla alanda faaliyette bulunmak gereklidir (%91,4).

•

Kooperatiflerde başarının artmasıyla köyden kente göç azalacaktır (%80).

•

Kooperatifçilik, %62,9 oranında başarılı bir işlemecilik olarak görülmektedir.

Kooperatiflerin, başarılı olması ve kırsal kalkınmada rolünün artması için en önemli öneri kooperatiflerin
finansal yapılarının güçlendirilmesi önerisidir (Şekil 5). Bunu faaliyet alanlarının genişlemesi ve eğitim konuları
izlemektedir.
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Şekil 5. Kooperatiflerin başarılı olması ve
kırsal kalkınmada rolünün arttırılması için
öneriler

Kooperatiflerin başarıya ulaşması için devlet tarafından neler yapılması gerektiği incelendiğinde; finansman
desteği ön plana çıkmaktadır (Tablo 4). Kooperatiflerin %71,4’ü geçmişten bugüne ORKÖY’den kredi
kullanmıştır. ORKÖY’den kredi kullanan kooperatif yöneticilerinin %70’i projenin devam ettiğini ve yeni gelir
kapısı oluşturduğunu, %20’si alınan kredinin etkisinin olmadığını, %10’nu ise alınan kredi nedeniyle kooperatifin
zarar ettiğini düşünmektedir. Kooperatiflerin %62,9’unun son 3 yılda ORKÖY’den kredi almadığı, %28,7’sinin
Ziraat Bankası’ndan, %8,6’sının diğer bankalardan, %8,6’sının Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından ve
%8,6’sının da kalkınma ajanslarından kredi kullandığı belirlenmiştir. Kurumlardan alınan kredilerin daha çok
sabit yatırım (arsa/makine vb. alımı) içindir. Yenileme ve büyüme amaçlı yatırım için kredi kullanım düzeyi çok
düşüktür (%2,9). Günşen (2006)’da da benzer sonuçlara ulaşılmıştır.
Finansman desteğini eğitim faaliyetlerinin devlet tarafından desteklenmesi ve mevzuat düzenlemeleri
izlemektedir (Tablo 4). Kooperatif yöneticilerinin eğitim düzeyi ile verilen cevaplar arasında istatistiki olarak
anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. Eğitim durumu okuryazar olanların büyük bir bölümü denetim, ilkokul
ve ortaokul mezunları finansal desteklerin arttırılması, lise mezunu olanların büyük bir bölümü ise eğitim
çalışmaların devlet tarafından yapılması gerektiğini belirtmektedir (X2= 26,603; sd=15; p<0,05)

Tablo 4. Kooperatiflerin
başarıya ulaşması
için devlet tarafından
yapılması gerekenler
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Seçenekler
Finansal desteklemelerin arttırılması
Eğitim faaliyetlerinin desteklenmesi
Mevzuat düzenlemesi
Denetim
Kooperatif kuruluşunun zorlaştırılması
Diğer
TOPLAM
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Sayı
14
7
6
3
3
2
35

%
40,0
20,0
17,1
8,6
8,6
5,7
100,0
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Kooperatiflerinin geleceği hakkında iki farklı görüş ortaya çıkmıştır. Olumlu olan görüş; yenilikçiliğe vurgu
yaparak, yeniliklere açık olan ve istikrarlı bir şekilde çalışmalarını yürüten kooperatiflerin gelecekte büyüme
eğiliminde olacağını ortaya koyarken (%54,3), olumsuz görüş; kooperatiflerin yüksek maliyetlerine karşın
gelirlerinin düşük olması nedeniyle faaliyetlerin duracağı ve iş yapamaz hale geleceği (%40) şeklindedir.

4. SONUÇ
Kooperatiflerin, başarılı olması ve kırsal kalkınmada rolünün artması için finansal yapılarının güçlendirilmesi
gerekmektedir. Bu kapsamda kooperatiflerin faaliyet alanlarının genişlemesi, ortaklık payı değerlerinin
yükseltilmesi, kooperatiflerin kullanacakları banka kredilerine teminat sağlanabilmesi için kredi-garanti
fonu oluşturulması ve kooperatiflerin finansman ihtiyacını karşılamak üzere bir finansman kurumunun
oluşturulabilirliği önerilebilir.
Ülkemizin farklı yörelerinde yer alan orman köylerinde faaliyet gösteren kooperatiflerin yönetici ve ortaklarına
yönelik olarak başta odun hammaddesi üretim süreçleri ve iş güvenliği olmak üzere gerçekleştirilen eğitimlerin
geliştirilerek devam etmesi önem arz etmektedir. Çünkü araştırma yapılan yörede bu konularda eğitim ihtiyacı
olduğu açıktır. Bu eğitimler, Orman Genel Müdürlüğü başta olmak üzere resmi kurumlar, üniversiteler, sivil
toplum kuruluşları, kooperatif üst birlikleri vb. ilgi gruplarının eşgüdümünde projelendirilerek yapılabilir.
Orman köylerindeki kooperatifler odun dışı orman ürünleri üretimi ve pazarlaması konusunda yeterli düzeyde
faaliyet gösterememektedir. Kooperatiflerin faaliyet alanlarının geliştirilmesinde en önemli alanlardan birisi
odun dışı orman ürünleri üretimidir. Bundan dolayı orman köylerinde sürdürülebilir odun dışı orman ürünleri
üretimine ve pazarlamasına yönelik alt yapının oluşturulması önem arz etmektedir.
Orman köylerinin nüfusu yıllar itibariyle azalış göstermektedir. Köyden kente gençlerin göç etmesi olarak
açıklanabilecek bu durumun başlıca nedenleri; köylerdeki yaşam koşullarının olumsuzluğu, iş olanaklarının
kısıtlılığı ve eğitim olanaklarının yeterli olmamasıdır. Nitekim kooperatiflerin büyük çoğunluğu, orta yaş
grubundaki eğitim düzeyi düşük erkekler tarafından yönetilmektedir. Bu da kooperatiflerin finansal sorunlarını
çözme, yeni bir iş üstlenme, faaliyet alanlarını genişletmede başarılı olma şansını azaltmaktadır. Bundan dolayı
kadınlara ve gençlere örgütlenme içerisinde mutlaka yer verilmelidir.
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ÖZET
Doğa’nın en gelişmiş bitkisel varlığı olan ORMAN, doğadaki canlı varlıkların önemli bir kesiminin yaşam
yeridir. Bu yaşam alanı, insanoğlu için de, kaçınılmaz bir cazibe alanı olmuş, tarih boyunca, doğa ve insan
etkileşimi süregelmiştir! İnsanoğlu, ormanı yerleşim alanı olarak seçmiş, köyler kurarak, ormanla olan
etkileşimini sürdürmüştür! Ancak, geçen tarihsel gelişim süreci içinde; her ne kadar köylerden sonra; kentler,
şehirler, mega kentler kurulmuş ise de, topluluk olarak ilk yaşam köylerde başlamış, ilk KÜLTÜR, köylerde filiz
vermiştir! Türkiye’mizde de, ormanlar önemli bir yerleşim alanı olmuş; Balkan Savaşı, Birinci Dünya Savaşı,
daha önceleri (Kırım-Türk-Rus) 1856 savaşlarından sonra; Balkanlar, Kafkasya, hatta Orta Asya’dan göç
ederek, Türkiye’ye gelenler, Anadolu’nun dağlık alanlarındaki ORMAN köylerine yerleştirilerek, yaşamlarını o
köylerde sürdürmüşlerdir. Bu coğrafi ve tarihi olgularla, Orman Köylerine yerleşen kırsal kesim sakinleri; kadını
ve erkeğiyle birlikte, Orman İşçisi olarak çalışarak, hayvancılık ve ormandan açtıkları topraklarda tarım yaparak
geçimlerini sağlamış, göç ettiği yörelerden birlikte getirdikleri kültürlerini, orman köylerinde yaşatmışlardır.
Orman köylerinde; köylü kadını çalışırken her zaman erkeğinin yanında olmuş, hiçbir iş ayrımcılığı yapmadan,
ormanda fidan dikmiş, toprak işleme, ağaç kesme, tomruklama, ağaç biçme, taşıma ve diğer orman işçiliği
faaliyetlerini yaparak, ailesine önemli ekonomik katkıda bulunmuştur. (Tahtacılar)
Ancak orman köylerinde yaşayan köylülere; orman işçisi ve odun hammaddesi işleyen işyerlerinde, kalıcı bir
çalışma alanı yaratılamadığı için, köylerden kentlere düzensiz bir göç olmuş, bir yandan orman köyleri boşalırken,
diğer yandan şehirlerde çarpık kentleşmeler yaratılmış, kırsal kesim kültürü yavaş yavaş yok olmaya başlamıştır.
Kırsal kesim kültürü ancak köylerde, kendi doğal ortamında yaşatılabilir. Doğal varlıkların korunması, orman
ürünleri üretimi, doğa turizminin benimsetilmesi için en büyük kaynak orman köyleri ve köylüleridir. Nitekim,
ekonomik yönden gelişmiş batı ülkelerinde, 19. Yüzyılın sonlarında kentlere göç eden orman köyleriyle birlikte,
orman köyleri kültürü yok olmuş, bugün orman köy kültürünü, yeni kuşaklara aktarabilmek için, yapay olarak
köy kültür merkezleri kurulmuştur.

Anahtar sözcükler: Doğa, orman, köy, işçi, kadın.
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1. GIRIŞ
Sioux’lu Kızıldereli
			BLACK ELK;
Biz topraktanız ve ona aitiz,
			LEYİTİCUS;
Ve toprak hiçbir zaman satılmayacaktır,
Çünkü toprak benimdir,
			demektedir.
İnsanoğlu dünyaya geldiğinden beri, toprağa sahiplenmiş, yaşamın ona bağlı olduğunu benimseyerek, Kızılderelili
BLACK ELK “Biz topraktanız ve ona aitiz” ve LEYİTİCUS ise “Ve toprak hiçbir zaman satılmayacaktır,
çünkü toprak benimdir” demek suretiyle, toprağa bağlı olarak yaşayacağımızı, veciz sözcüklerle vurgulamıştır.
Toprak üzerindeki ORMAN’lar ise; İnsanlarla birlikte, doğadaki canlı varlıkların önemli bir kesiminin yaşam
yeridir. İnsanoğlu dünyaya ilk geldiğinde yaşam alanı olarak ormanları seçmiş, barınağını ormanda kurmuş,
karnını ormandaki bitkisel ve hayvansal varlıklardan sağladığı gıdalarla doyurmuştur.
Sosyal bir varlık olarak toplu yaşamak zorunda kalan insanoğlu, geçen uzun yıllar sonra, toplu yerleşim yeri
kurma, bilgi ve becerisini kazanarak, ilk toplu yaşam ünitesi olan köyleri kurmuştur.
Ancak, geçen tarihsel gelişim süreci içinde, köylerden sonra, kentler, şehirler, megaşehirler doğmuş ise de, sosyal
topluluk olarak ilk yaşam köylerde başlamış, sosyal yaşam kültürü ilk olarak köyde filiz vermiştir. Diğer ülkelerde
olduğu gibi, Türkiye’de de ormanlar, tarihi gelişim süreci içinde ilk ve önemli bir yerleşim alanı olmuştur. Böylece
ormanlardaki bu yerleşimlerle, doğa ve insan etkileşimleri başlamıştır.
Orman köyleri, orman köylüsü ve orman köylerinde kadının yeri konularını incelemeden önce, Türkiye
Ormanları ve Ormancılığının özlü bir tanımını yapalım.
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TÜRKIYE ORMANCILIĞININ KISA TARIHÇESI
Modern ormancılık, Türkiye’mizde, Cumhuriyetin kurulmasından sonra başlamıştır.
Osmanlı İmparatorluğu döneminde, ormanların işletilmesi ve ormandan faydalanma konusundaki çalışmalar,
1800’lü yılların ikinci yarısında başlar. İmparatorluk döneminde ilk olarak Fransa’dan getirilen ormancı ilim
adamları ve uzmanlarla 1857 yılında, İstanbul’da Orman Okulu açılır.
1858 yılında çıkarılan ARAZİ KANUNNAMESİ’nde, (Tophane ve Tersane ihtiyaçlarının karşılanması için)
ormandan faydalanma hususunda mecelleye dayanarak, hükümler konulmuşsa da, bunun dışında ormandan
faydalanma serbest bırakılmıştır. (Halil Kutlu – Hoca Ali Rıza 1950).
İlk olarak 1869 yılında çıkarılan ORMAN NİZAMNAMESİ ile ormanların işletilmesi bir mevzuata
bağlanmıştır.
1912 yılında ORMAN ve MERA Kanunu, 1920 yılında 39 sayılı Baltalıklar Kanunu yürürlüğe girmiştir.
15 Nisan 1924 tarihinde çıkarılan 484 Sayılı Kanunla, devlet ormanlarında orman köylüsüne irtifak hakkı
verilmiştir.
Cumhuriyet döneminde, 1937 yılında çıkarılan 3116 sayılı kanunla modern ormancılığın yapılacağı hükümler
yer almış ve aynı yıl 3204 sayılı Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat Kanunu çıkarılarak, o modern ormancılığın
uygulanabileceği alt yapıya ait mevzuat tamamlanmıştır.
3116 sayılı Orman Kanunu ile orman içi ve orman sınırında yaşayan köylülere; yapacak ve yakacak zati
ihtiyaç, orman tali ürünlerini toplama, izinle ormanda otlatma hakları tanınarak, orman köylülerine ormandan
faydalanmaları yasal hale gelmiştir.
1945 yılında çıkarılan 4785 sayılı kanunla ormanlar devletleştirilmiş, 3116 sayılı Orman Kanunu 6831
sayılı kanunla değiştirilerek yeni hükümler getirilmiştir. 1961 Anayasası’nın 131. Maddesinde ormanların
devletçe işletilmesi hükmü yer almış, bu hükümle ormanlara verilen değer, önemli bir aşamaya ulaşmıştır.
1982 Anayasası’nda, orman köylerinin kalkındırılmasına ilişkin 170. Madde konulmuş, bilahare bu madde
hükümlerine dayanarak 1983 yılında; 2924 Sayılı Orman Köylerinin Kalkındırılmalarını Destekleme Kanunu
yürürlüğe girmiştir.
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ORMAN KÖYLERİ VE ORMAN KÖYLÜSÜ
Ülkemiz coğrafi konumu itibariyle Asya ile Avrupa arasında yer alan bir yarım adadır. Kuzeyde Karadeniz
dağ silsileleri, güneyde Toroslar ve Antitoroslar Anadolu’yu denize kapatır. Ege de dağ silsileleri denize dik
indiklerinden, vadiler biraz daha içerilere kadar sokulur. Bu yapısıyla, Türkiye kurak ve yarıkurak bir iklim
kuşağında yer almaktadır.
Denizlere paralel uzayan bu dağ silsileleri İç Anadolu’nun step sınırına kadar ormanlarla kaplıdır.
Orman Genel Müdürlüğü’nün 2012 yılında yaptığı envantere göre Türkiye’nin orman varlığı 21.678.134
hektardır. Bu envanter sonuçlarına göre ülkemizin % 27,6 sının ormanlarla kaplı olduğu görülür.
Bu coğrafi yapı Türkiye’nin kırsal kesim yerleşiminde etkin rol oynamış, dağlık orman alanları, orman köyleri
için bir yerleşim yeri olmuştur.
Öyle ki, Osmanlı İmparatorluğu’nun fütuhat döneminde -ondördüncü ve onbeşinci yüzyılda- Anadolu’dan
getirilerek Balkanlar ve Kuzey Karadeniz yörelerine yerleştirilen Türk aileler, ondokuzuncu yüzyılda Anadolu’ya
göçe başlamışlardır.
1856 Kırım Savaşı, 1860 Sırp isyanlarıyla Anadolu’ya başlayan göç, 1912 Balkan Savaşı ve 1914-1918 Birinci
Dünya Savaşı ile daha da hızlanmış, büyük kitleler halinde gelen göçmenlerin Anadolu’ya iskan edilmesinde
büyük zorluklar çekilmiştir.
Gerek yıllardır devam eden savaşlar, gerekse Balkanlarda, Kafkasya ve Arap Yarımadasında sonu kesilmeyen
isyanlar dolayısıyla, Osmanlı İmparatorluğu, gelen bu göçmenleri düzenli bir plana bağlamadan ORMAN
KÖYLERİNE yerleştirmek zorunda kalmıştır.
Nitekim; Halil Kutluk ve Kerim Yund’un 1949 yılı yayınladığı HOCA ALİ RIZA – HAYATI ve ESERLERİ
(1843-1925) Kitabının 131. Sahifesinde: Hoca Ali Rıza’nın, en değerli eserlerinden biri olan ORMAN ve
MER’a Kanununun gerekçe layihasında:
Zira Memaliki Osmaniye ormanları, geçen 30 yıldan beri eski alanının dörtte, belki de üçte birini bu suretle
kaybetmiştir. (Baltalıklardan tarla ve mera açma, korulardan usulsüz ağaç kesme suretiyle) diğer taraftan
Rumeli ve Batum cihetlerinden göç eden ve Trabzon vilayetinden naklen gelen ahalinin, ormanlar dahilinde,
gelişi güzel iskan edilmesinden meydana gelmiştir, denilmektedir. “Fasıl üç” aynı şekilde bu gerekçede Kırım
Savaşından sonra Rusya’dan gelen Çerkez göçmenlerin iskani düzenli bir şekilde yapılmış ise de, Hamidiye
İdaresi döneminde istibdadi zoraki iskanlar neticesinde yine ormanların önemli bir kısmı imha edilmiştir,
denilmektedir. Devamla; bu göçler yüzünden Karesi (Aydın), Karadağ, Aptaldağı ormanları ile İzmir ve Düzce
ormanlarının kesilerek yok edildiği vurgulanmıştır.
Orman Genel Müdürlüğü ve İstatistik Kurumlarının verilerine göre; önemli bir kısmı, Balkanlar, Kafkasya,
Kırım ve Arap Yarımadasından gelen göçmenlerin iskan edildiği 18.000 orman köyü bulunmaktadır.
Orman köylerinde yaşayan nüfus sayısı ise 7,5 milyon civarındadır. Ağırlıklı olarak, Anadolu’nun dağlık
kesiminde yer alan orman köyleri, özellikle Doğu Karadeniz bölgesinde, münferit evler durumunda, dağınık bir
yerleşim şekli gösterir. Toroslar, Ege, Doğu Anadolu yörelerinde toplu yerleşim hakimdir.
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Mimarı bakımdan köy evleri iki katlı olup (genelde) alt katları hayvan barınağı ve gıda saklama bölümü şeklinde,
üst katları ise oturma alanı olarak inşa edilmiştir. Ancak bu yerleşim şekli Türkiye’nin bölgelerine göre farklılık
gösterir.
Örneğin Karadeniz, özellikle Doğu Karadeniz bölgesindeki orman köylerinde, ahşap olarak inşa edilen evler iki
katlı olup mimari bakımdan, üstün bir estetiğe sahiptir.
Ancak, mimarisi tamamen köylülerin kendi yetenekleriyle şekillendirilen köy evlerinde, Doğu Karadeniz’de,
uzun yıllar boyunca, çatılarda (HARTAMA) denilen ağaç levhalar, çatı örtüsü olarak kullanılmış, bu nedenle
bu levhaların imal edildiği, önemli miktarda ladin ormanları tahrip edilmiştir.
Köy evleri çatılarında HARTAMA kullanımı; modern ormancılığın başlangıcı sayılan 3116 sayılı kanuna
dayanılarak, orman köylüsüne yapılan sac ve kiremit yardımıyla son bulmuştur.
1937 yılında çıkan 3116 sayılı kanunla; Orman köylüsüne parasız kereste verilmesi suretiyle, köy evleri daha
sağlıklı şekilde yapılmaya başlamıştır. Bu kanun hükümleri gereğince, orman köylülerine soba, kuzine yardımları
yapılarak, köy evlerinde kullanılan şömine (açık alan ısıtma ve pişirme sistemi) sona ermiş, bu suretle köylerde
kullanılan yakacak odunda önemli tasarruflar sağlanmıştır.
Ekonomik olarak, orman köylüleri, geçimlerini; orman işçiliği, hayvancılık ve genelde ormandan açtıkları
verimsiz topraklarda yaptıkları tarımsal çalışmalardan sağlamaktadır. Ekstansif tarımından elde ettiği gelir çok
düşüktür. Ve orman köylüsü halen milli gelirden en düşük payı almaktadır.
Dağlık bölgelerde yer alan orman köyleri, uzun yıllar ulaşım sorunu yaşamış, modern ormancılığın uygulamaya
konulmasıyla, Orman Genel Müdürlüğü ve Köy Hizmetleri Genel Müdürlüklerinin uyguladıkları projelerle,
orman köyleri yol sorunu çözülmüştür.

ORMAN KÖYLERİNİN KALKINDIRILMASI
1972 yılında çıkan 1595 sayılı kanunda, Orman Bakanlığı’nın kuruluş amacını; ormanların geniş anlamda
korunması, gözetilmesi, ekonomik, sosyal ve teknik icaplara göre yönetilmesi, işletilmesi, verimlerinin artırılması
ve orman sahalarının genişletilmesi şeklinde tariff ederken, bu amaçların gerçekleştirilmesi için, devlet ormanları
içinde veya bitişiğinde yaşayan köylülerin kalkındırılması bakımından, ilgili kamu kuruluşlarıyla işbirliği yaparak,
gerekli tedbirlerin alınması ve hizmetlerin uygulanması görevi olarak belirlenmektedir.
Bu amaçla, 4951 sayılı kanuna dayanılarak, 21.01.1970 tarihli Orman Bakanlığı Olur’larıyla kurulan –ORKÖYGenel Müdürlüğü, 08.06.1972 tarih ve 1595 sayılı Orman Bakanlığı kuruluş kanununda yer alarak hizmetlerini
yürütmüştür.
Orman köylerinin kalkındırılması amacıyla kurulan ORKÖY yaptığı sığırcılık, tavukçuluk, arıcılık, halıcılık,
dokumacılık ve diğer projelerle orman köylerinin kalkınmasına yardımcı olmuş, orman köylerinde üretim ve
işletme kooperatifleri kurarak, kooperatifçiliği geliştirmiştir.
Orman işçisi olarak çalışan orman köylüsü Cumhuriyetin ilk yıllarında kullandığı, balta, testere gibi kesim aletleri
yerine, bugün motorlu testere, taşıma aracı olarak traktör, kamyon benzeri motorlu araçları kullanmaktadır.
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Ayrıca, ormanda toprak işleme, fidan dikme, fidanlıklarda fidan yetiştirme, ağaçlandırma ve her türlü orman bakım
ve imar işlerinde orman köylüsü kadın ve erkekler çalışmaktadır. Ancak, orman köylerinde yaşayan 7,5 milyon
orman köylüsünün geçimini sağlayacak orman işçiliği kapasitesinin yeterli olmaması, diğer yandan kentlerdeki
yaşamın daha cazip olması nedeniyle, orman köylerinden şehirlere düzensiz bir göç devam etmektedir.
Özellikle çalışma gücünün belkemiği olan gençler, kentlere, şehirlere göç etmekte, ülkemizin ova köylerinde
olduğu gibi, orman köylerinde de genç işgücü düzensiz ve hızlı bir şekilde şehirlere kaymaktadır.
Kentsel kesime devam eden göçler nedeniyle gittikçe nüfusu azalan orman köylerimiz, ormancılığın önemli güç
kaynaklarından biridir. Bu kaynak da yavaş yavaş azalmaktadır.
Bu haliyle, yarım asır önce, orman köylerinin ormandan çıkarılarak, başka yerlere yerleştirilmeleri görüş ve
önerileri, bu konuda yapılan projeler bugün için önceliğini kaybetmiştir.
Ormanların korunması, bakımı, işletilmeleri için, daimi bir işgücüne ihtiyaç bulunmaktadır. Bu da en sağlıklı
şekilde, orman köylerinde yaşayan, orman ekosunu özümsemiş orman köylüsü kadın ve erkeklerle sağlanabilir.
Bu nedenle orman köyleri; içinde yaşayan köylüsü kalkındırılarak, çağın ormancılık anlayışı felsefesiyle
birleştirilerek, yerlerinde, kendilerine özgü kültürleriyle yaşatılmalıdır.

ORMAN KÖYLÜSÜ KADIN
Yukarıda da vurgulandığı üzere, Türkiye’de 18.000 orman köyünde 7,5 milyon köylü yaşamaktadır. İstatistiki
verilere göre orman köylerindeki kadın nüfusu 4 milyon civarındadır.
Dağ ve orman köylerindeki kadınlarımızın, kırsal kesimdeki ekonomik rolü tamamen üretkenliğe dayanmaktadır.
Kurtuluş Savaşı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan sonra, Türk toplumunun geçirdiği ekonomik ve
sosyal evrimde, kadının rolü çok önemli olmuştur.
Orman köylerinde, kadının üretime dayalı çalışma alanında yaptığı işler, erkeğinin yaptığı üretim dallarının
tamamını kapsamaktadır.
Örneğin; Orman köylüsü kadın; çobanlıktan, çift sürmeye, tarla ve bahçe çapalama, ürettiği ürünü hasat etme,
kurutma, depolama, pazara naklederek pazarlamaya kadar erkeklerinin yaptığı bütün işleri, ormanda ağaç
kesme ve biçme, odun üretme, toprak işleme, fidan dikme velhasıl yaşadığı kırsal kesimin yapısına uyan her
türlü ekonomik işlendirmeyi içine alan ve toplumun ihtiyacını karşılayan her türlü işi yapmaktadır.
Orman köylüsü kadının ev ekonomisine katkısı önemli bir düzeydedir. Kadın; evinin kilimini, halısını,
heybesini, şalını kendisi dokuduğu gibi, el emeği ile ürettiği ürünleri pazarlayarak aile bütçesine önemli bir
katkı sağlamaktadır.
Günlük ev işleri, ailenin ve çocuğun bakımı ile yemek yapma, ekmek pişirme kadının süregelen
üretkenliklerindendir.
Toroslar ve Ege’deki orman köylerinde yaşayan Tahtacılarda ailece kolektif çalışma kültürü yerleşmiştir.
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Osmanlı döneminden günümüze kadar ormanda üretim yapan, orman işçisi olarak çalışan Tahtacılar, -Aile İş
Timi- şeklinde kadın ve erkek birlikte çalışarak, ağacın kesimi, tomruklanması, naklini yapmaktadırlar.
Özellikle Tahtacı kadınlar, yapılan üretimden sonra, ormanda tomrukları biçerek, keresteye döndürmekteler.
Türk ormancılığın en kadim işçileri olan Tahtacıların, daimi orman işçisi olarak çalıştırılmaları hususunda,
Orman Bakanlığı’nın gerekli düzenlemeyi yaparak, günümüze kadar süregelen TAHTACI orman işçiliği
geleneği yitirilmemelidir.

ÖNERİLER
Orman Köyleri ve Orman Köylüsü, ülkemiz ormancılığında tarihi bir gerçeği ve değeri ifade etmektedir.
Bir yönüyle ormanların korunması1 bakımı, geliştirilmesinde emekçi olan orman köylüsü, diğer yönüyle, kurup
yaşadığı köylerde asırlardır süregelen zengin bir köy kültürünü yaşatmıştır.
Göçler ülkesi olan Anadolu’ya; Balkanlar, Kırım, Kafkasya ve Asya’dan gelerek Orman Köylerine yerleşen
göçmen kavim ve köylüler, getirdikleri kültürleri, yerleştirildikleri Orman Köylerinde yaşatmışlar ve Anadolu
medeniyetiyle kaynaşarak; mimarisinden kültürüne, töresinden giyim ve folkloruna kadar zengin bir mozaik
meydana getirmişlerdir.
Ancak orman ve dağ köylerinde yaşayan köylülere, orman işçisi olarak ve odun hammaddesi işleyen işyeri ve
kuruluşlarda sürekli bir çalışma alanı yaratılmadığı, aynı zamanda eğitim ve sosyal yaşamlarını yükseltecek,
alt yapıya yeterli destek verilmediği için, orman köylerinden kentlere (hatta yurt dışına) düzensiz göçler
süregelmiş, bir yandan orman köyleri boşalırken, diğer yandan şehirde çarpık kentleşmelerin yaratılmasına
katkıda bulunulmuş, bu olumsuz olgular nedeniyle, orman köylerindeki kırsal kesim kültürü yavaş yavaş yok
olmaya başlamıştır.
Süregelen göçler nedeniyle yok olan, bir daha yeniden yaratılması mümkün görülmeyen orman köyü ve
kültürünün yaşatılması için;
1- Orman köyleri ve kültürünün yaşatılması, orman işçisi kaynaklarının kurutulmaması, doğa turizminin
geliştirilerek sürdürülmesi ve başka birçok nedenle, orman köylerimizde başlayan göçlerin durdurulması
yönünden; hükümetlerin yeni kırsal kalkınma projeleri üreterek devlet politikası olarak uygulamaya
konulması ve yapılacak kalkınma plan ve projelerinin inançlı bir şekilde yürütülmesi,
2- Asırlardır, Akdeniz, Ege ve civarı ormanlarda üretim işçisi olarak çalışan TAHTACI orman işçilerinin,
daimi orman işçisi statüsüne alınması bağlamında, Orman Genel Müdürlüğü’nün gerekli çalışmaları

1

Orman köylüleri orman yangınlarında ücretsiz işçi olarak çalışarak, orman yangınlarını söndürmüşlerdir.
a) Osmanlı döneminde çıkan 1912 tarihli ORMAN ve MERA Kanunu Fasıl III, Madde: 43
b) 3116 sayılı Orman Kanunu; 1937 tarih 2. Fasıl, Madde: 89
hükümlerine dayanılarak uzun yıllar orman köylüleri, yangın işçisi mükellefi olmuşlardır.
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yaparak, TAHTACI – Orman İşçisi geleneğinin yaşatılması,
3- Fidanlıklar, ağaçlandırma ve diğer üretim alanlarında çalışan ve köy kültürünü yaratarak yaşatan Orman
İşçisi Köylü Kadınların eğitim ve sosyal statülerini geliştirecek proje ve çalışmalara yer verilerek, bir
yönüyle kentlere göç eden genç kuşaktan doğacak işgücü açığının doldurulması, diğer yönüyle de, genç
kuşakla birlikte köyden göçlerinin önlenmesi,
4- Ayrıca, Türkiye Ormancılar Derneği, Türkiye Tabiatını Koruma Derneği, Orman Mühendisleri Odası,
Sosyal Projeler üreten kadın kuruluşları ve benzeri sivil toplum örgütleri, ORKOOP ve üniversitelerin
Orman Köylerinin kalkındırılması ve kültürünün yaşatılması hususunda, plan-projeler üreterek, kamu
kuruluşları, uluslararası kuruluşlarının desteğinin sağlanması hususunda girişimler yapılmasına öncelik
verilmesini temenni ediyoruz.
Asırlar önce köylerinden kentlere göç eden gelişmiş batı ülkeleri; bugün kaybolan orman köyleri kültürünün
arayışı ve özlemi içindeler. Köy kültürü özlemini, büyük özveri ve çabalarla kurdukları müzelerde gideriyorlar.
Unutulmasın!
KÖYSÜZ ORMAN ÖKSÜZ KALIR
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ÖZET
Orman ve Köy İlişkileri Genel Müdürlüğü 1970’li yıllarda Orman Bakanlığı bünyesinde kurulmuştur. Bu
tarihten günümüze kadar çeşitli örgütlenme şekilleri içerisinde ülkenin en yoksul kırsal kesimini oluşturan orman köylüsüne kaynak aktarımı gerçekleştirmektedir. Günümüzde Orman ve su İşleri Bakanlığı Orman Genel
Müdürlüğü’ne bağlı bir Daire Başkanlığı olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Doğal yaşam ortamı ormanlarla
iç içe olan bu kesimin yaşamsal etkinlikleri kapsamında orman alanlarına olabilecek olumsuz etkilerini azaltabilmek için ORKÖY tarafından yaklaşık 50 yıla yakın bir süreden beri çeşitli miktarlarda kaynak aktarımı
sağlanmaktadır. Ekonomik ve sosyal içerikli bu yatırımların süreç içerisinde ne yönde etkilerinin olduğunun da
bilinmesi önem kazanmaktadır. ORKÖY tarafından gerçekleştirilen ekonomik içerikli kaynak aktarımlarından
birisini de “Fenni Arıcılık” yatırımı oluşturmaktadır.
Ülkemizde ORKÖY Genel Müdürlüğü’nün talebiyle, uygulanan arıcılık kredilerine yönelik bir değerlendirme
çalışması gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada hazırlanan anket formu; ORKÖY Genel Müdürlüğü tarafından,
arıcılık kredisinden yararlanan orman köylülerine yönelik olarak, kuruma bağlı elemanlar tarafından
uygulanmıştır. Bu çalışmadan; 60 ilde 5740 orman köylüsüne 1991-2000 yılları arasında orman köylerinde
arıcılığı özendirmek ve arıcıları desteklemek amacıyla Fon Bütçesi (FB), Kırsal Kalkınma Projeleri (KKP) ve
Doğu Anadolu Su Havzası Rehabilitasyon Projesi (DASHRP) kaynaklarından toplam 672.7 milyar Türk Lirası ve 920.7 bin ABD ($) doları tutarında düşük faiz avantajı ile kredi kullandırıldığı görülmektedir.
Çalışmanın amacını; Batı Akdeniz Bölgesini oluşturan Antalya, Burdur ve Isparta illerinde ORKÖY’ün 1990’lı
yıllardaki arıcılık yatırımlarından yararlanan arıcıların üretim ve pazarlama durumlarının değerlendirilmesi
amaçlanmaktadır. Çalışmanın materyalini; Batı Akdeniz Bölgesi ORKÖY arıcılık kredilendirmelerinden
yararlanan işletmeler oluşturmaktadır. Verilerin elde edilmesi; örneklenen işletmelerde yüzyüze görüşme
yöntemiyle anket uygulaması ve yarı yapılandırılmış görüşme formu ile yararlanıcılarla odak grup toplantıları
ile gerçekleştirilmiştir.
Sonuç olarak; ORKÖY tarafından 1990’lı yıllarda yapılan arıcılık yatırımlarından yararlanan işletmelerin
devamlılığının yaklaşık olarak %35-40 düzeylerinde olduğu görülmüştür. Yatırımlardan yaralanarak halen
arıcılık çalışmalarını sürdüren işletmeler küçük, orta büyüklükte kolonilere sahip bulunmaktadır. Koloni başına
verimin ülke ortalamasının altında olduğu görülmektedir. Temel sorunları ise üretim, pazarlama ve eğitim
gereksinimleri oluşturmaktadır. Kredi yararlanması sonunda arıcılığı halen başarı ile devam eden işletmelerin
kredi kullanmadan önce de arıcılık ile uğraştıkları, kolonilerinin olduğu görülmüştür.

Anahtar sözcükler: Orman Köylüsü, ORKÖY Arıcılık yatırımları, Batı Akdeniz Bölgesi
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1. GİRİŞ
ORKÖY’ün kurulması ve hizmet vermeye başlaması, 1960’lı yıllardaki hükümetlerin kırsal alana bakışının
bir yansımasıdır. 28. İnönü Hükümeti’nin 1963-1965 yılları arasında kurduğu bakanlıklardan birisi de “Köy
İşleri Bakanlığı”dır. Kırsal alan da yaşayan kitleye yönelik yaklaşımlardaki önem Orman Bakanlığı ile 1973
yılında ORKÖY Genel Müdürlüğü’nün kurulmasıyla somuta yansımıştır (Coşgun, 2008). Günümüze
kadar geçen yaklaşık 45 yıllık süreçte Orman Bakanlığı ve ORKÖY Genel Müdürlüğü çeşitli organizasyon
şekillerinde görevlerini yürütmüştür. Bugün de OGM bünyesinde bir “Daire Başkanlığı” şeklinde etkinliklerini
sürdürmektedir. ORKÖY orman köylerine yönelik gerek kooperatif ve gerekse ferdi krediler şeklinde sosyal ve
ekonomik amaçlı desteklerini uygulamıştır.
ORKÖY’ün temel işlevi orman-halk ilişkilerinin düzenlenmesini sağlayarak ormanlar üzerinde orman
köylüsünün baskılarını azaltmaktır. Ferdi krediler ya da kooperatif kredileri şeklinde uygulanan projeler, ülkenin
içerisinden geçtiği ekonomi politik süreçlere göre değişiklik göstermiştir. Bu süreçte, Ormancılık Araştırma
Müdürlükleri ve Üniversitelerimizin Orman Fakülteleri ile diğer fakülteler tarafından gerçekleştirilen
çalışmalar; orman-halk ilişkilerinin düzenlenmesi, kırsal toplumun özellikleri, orman köylüsünün bu toplum
içerisindeki yeri, sosyo-ekonomik durumu ORKÖY kapsamındaki ilk değerlendirmeleri içermektedir (Sakman,
1974; DPT, 1970; DPT, 1971). Orman mühendisliği örgütü de orman köylerine yönelik politikaları süreç
içerisinde tartışmaya açmıştır. ORKÖY’ün uygulamaları ana hatlarıyla değerlendirilerek içerisinden geçilen
sürece ışık tutulması amaçlanmıştır (OMO, 1974). 1980’li yıllara kadar olan süreçteki ORKÖY’ün ilk dönem
uygulamaları değerlendirilirken çeşitli örnek alan çalışmalarıyla da ORKÖY’e katkılar sağlamaya yönelik veri
üretilmeye çalışılmıştır (Anıl; 1973; Duruöz, 1975; Duruöz ve ark., 1976).
ORKÖY çalışmalarının ikinci dönemi olan 1980’li yıllarda orman köyleri üzerine çalışmalar daha da artmış ve
orman köylerinin sosyo-ekonomik yapılarıyla ilgili olarak, örnek alan bazında orman köylülerinin kentlileşmesi
ve orman-köy ilişkileri, orman köylerinin kalkındırılmaları üzerine değerlendirmeler, ORKÖY çalışmalarına
katkılar sağlanmıştır (Geray ve Acun, 1980; Acun, 1983; Taraklı, 1982). Orman köylüsü enerji tüketimi
üzerindeki etkilerine yönelik saptamalar ORKÖY için önemli veriler olarak ortaya çıkmıştır (İstanbullu, 1978).
ORKÖY’ün kuruluşundan ikinci dönem sonuna kadar geçen bu süreçte; ORKÖY uygulamaların irdelendiği,
orman köylerinin kalkındırılmasına yönelik etkinlikler ve ORKÖY’ün geleceğine yönelik olarak yeni ORKÖY
modelleri tartışılmıştır (Akşit, 1985; Çağlar, 1986).
ORKÖY’ün üçüncü dönemi olarak tanımlanabilecek 1990’lı yıllarda da ORKÖY uygulamaları üzerine çeşitli
çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Orman köylerinin içerisinde bulunduğu sosyo-ekonomik sorunlar belirlenmiş,
orman köylüsünün kalkındırılmasına yönelik ilçe veya bölgesel çözüm olanakları araştırılmıştır (Özkurt, 1998;
Coşgun, 2005). Dünya’da ortaya çıkan uygulamalardan birisi olan Sosyal Ormancılık kavramı tartışılmış ve
ORKÖY için yeni fırsatlar olarak değerlendirilmiştir (Tolunay, 1992; Tolunay, 1998; Tolunay et al, 2007).
Bu dönemde, ORKÖY planlamaları ve uygulamalarının orman köylüsü üzerine yansımaları da irdelenmiştir
(Gümüş, 1993; Alkan ve ark., 2005). Özellikle orman köylüsünün yakacak odun kullanım düzeyleri ve bu
kullanımın orman ekosistemleri üzerinde etkileri ile orman köylüsünün sosyo-ekonomik durumuna etkileri
ortaya konulmuştur. Böylece ORKÖY uygulamalarının geçirdiği süreç bir başka açıdan değerlendirilmiştir
(Türker ve Toksoy, 1992; Türker, 1992).
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ORKÖY’ün dördüncü döneminde, ORKÖY’e yönelik çalışmalar iki ana konu üzerinde yoğunlaşmıştır.
Bunlardan ilkini ferdi ve kooperatif kredilendirme uygulamalarında kullanılması gereken ölçütler ile kriterlerin
belirlenmesi oluşturmuştur (Coşgun ve ark., 2007; Coşgun ve ark., 2009; Alkan ve Demir, 2013; Tolunay ve ark,
2002). İkincisini ise; ORKÖY’ün kuruluşundan günümüze kadar geçen süreçte uyguladığı projelerin orman
köylüsü üzerindeki etkilerini değerlendiren çalışmalar oluşturmaktadır (Tolunay ve Korkmaz, 2005; Uzun, 2008;
Önal, 2010; Önal ve Bekiroğlu, 2011; Ay ve Tolunay, 2012; Okutucu ve ark., 2012; Korkmaz ve Alkan, 2014;
Coşgun ve Güler, 2015). ORKÖY yatırımlarından birisi olan ekonomik amaçlı arıcılık desteği de irdelenen
konular içerisinde yer almaktadır. Diğer yandan, arıcılık işletmelerinin üretim pazarlama sorunları kapsamında
da yöresel ve bölgesel çalışmaların olduğu görülmektedir. Bu kapsamda işletmelerin arıcılık üretimleri, üretim
sorunları, pazarlama yaklaşımları ve arı yetiştiriciliği yapan işletmelerin sosyo-ekonomik analizleri yapılarak
arıcılığın işletmelere olan katkıları üzerinde de durulduğu görülmektedir (Fıratlı ve ark., 2000; Kekeçoğlu ve
ark. ,2007; Kutlu ve Sezen, 1999; Erkan ve Aşkın, 2001; Doğaroğlu, 2009; Çakmak ve ark., 2003; Bölüktepe ve
Yılmaz, 2008; Parlakay ve Esengün, 2005; Soysal ve Gürcan, 2005; Ören ve ark., 2010; Sayılı ve ark., 2002; Sosyal
ve Gürcan 2003; Saner ve ark., 2011; Saner ve ark., 2005; Seven ve Akkılıç, 2005; Özbilgin ve ark., 1999). Diğer
yandan ORKÖY’ün ilk kez bir uygulaması için değerlendirme yapma ihtiyacı duyduğu da görülmektedir. Bu
nedenle ORKÖY uyguladığı arıcılık yatırımlarının değerlendirilmesini de istemiştir. ORKÖY taşra teşkilatınca
yapılan anket uygulamasının yeterli duyarlılıkta olmadığı ortaya çıkmıştır (Fırat, 2003). Solmaz 2007’ye göre
de ORKÖY’ün orman köylerine yönelik uygulanan kalkındırma politikalarının, bu kesimin yoksulluk düzeyine
ve orman kaynaklarının kullanımına etkisinin nasıl olduğu ortaya konulmuş ve alternatif kalkınma stratejileri
önerilmiştir. Arıcılık dünya genelinde yaklaşık 1 milyon $’lık bir pazarı olan üretim koludur. Bu nedenle de
değişik ülkelerde arıcılık yapan işletmelerin sosyo-ekonomik analizleri, üretim ve pazarlama sorunlarının
irdelendiği birçok çalışma görülmektedir (Sallani, 1988; Hoopingarner and Satanford, 1991, Singh, 1996;
Dedej et all., 2000; Ram and Singh, 2005). Günümüzde arıcılık dünya ölçeğinde çok boyutlarıyla ticarete
konu bir üretim dalı olarak hızla gelişmektedir. Özellikle değişik arı ürünleri üretimi, organik arıcılık vb. gibi
konular uluslararası platformlarda düzenlenen kongre ve sempozyumlarla tartışılmaktadır. Ülkemiz arıcılığının
geliştirilmesi ve özellikle kırsal alanda sürekli bir gelir yaratılması önemli bir yaklaşım olarak karşımıza
çıkmaktadır. Koloni sayısının arttırılmasından daha koloni verimi üzerine yoğunlaşılmakta ve ürün çeşitliliği
üzerinde durulmaktadır. Orman köyleri için uygun bir gelir kaynağı olduğu bilinmektedir. Ancak, üretim ve
pazarlama sorunlarının üzerinde özellikle durulması gerekmektedir. Çalışmanın amacı: ORKÖY tarafından
arıcılık kredisi uygulaması gerçekleştirilen işletmelerde üretim ve pazarlamaya ilişkin durumu saptamaktır. Bu
nedenle; ORKÖY arıcılık kredisinden yararlanan ve arıcılığı sürdüren işletmelerle, aynı kredi olanaklarından
yararlanan ve arıcılığa devam etmeyen işletmelerin arı yetiştiriciliğine bakışları değerlendirilmiştir. Çalışma Batı
Akdeniz Bölgesini oluşturan Antalya, Burdur ve Isparta illerine bağlı orman köylerini kapsamaktadır. Yapılan
çalışmada; ORKÖY arıcılık kredisi uygulanan orman köylerindeki işletmeler haneler dikkate alınmıştır. Konu
ile ilgili kayıtsal veriler incelendiğinde, 1976-2014 yılları gibi oldukça uzun bir zaman diliminin olduğu ortaya
çıkmıştır. Alanda yapılan örnek uygulamalarda özellikle 1995 yılı öncesi dönemlerde (1977 yılı gibi, 1983
yılı gibi dönemlerde) krediden yararlanan işletme yöneticilerine ulaşılamayacağı görülmüştür. Bu nedenle de
uygulamanın gerçekleştirildiği yöre koşullarına göre genellikle 1995 yılı temel alınmıştır.
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2. MATERYAL VE YÖNTEM
Çalışmada yazılı kaynaklar kaynak taraması yoluyla konuyla ilgili kurum ve kuruluşlardan sağlanmıştır. Özgün
alan verileri ise iller bazında ORKÖY tarafından arıcılık kredileri uygulanan işletmelerle yapılan yüz yüze
anket yöntemiyle elde edilmiştir
Antalya ili ilçelerinde köyler bazında; 1995 yılı sonrası arıcılık kredisi uygulanan 198 işletme bulunmaktadır.
Kaç işletme/hane ile anket yapılacağının belirlenmesi örneklem büyüklüğü formül (1) kullanılarak
gerçekleştirilmiştir (Miran, 2002). Formülde;
n=

S 2 *t 2 * N
(N −1) * e 2 + S 2 *t 2

formül (1)

N: Ana kitle hacmi, t: Standart normal dağılım değeri, P=%95 olasılık değeri için 1,96),
S2: Varyans (S: Salt ana kitle standart sapmanın karesi),
hata.

: Alt ana kitle ortalaması, e: Kabul edilebilir azami

Antalya ili için ORKÖY kredisinden yararlanan ve halen arıcılığı sürdüren 29 adet, ORKÖY kredisinden
yararlanan ve arıcılık yapmayan 29 adet olmak üzere toplam 58 örnek ile anket yapılacağı formül (1) kullanılarak
belirlenmiştir. 1995 yılı sonrası ORKÖY kredi uygulaması yapılan 198 işletmenin 58 tanesi yani %29,3’ü
örneklenmiştir. Burdur ili için ORKÖY arıcılık uygulamaları 1977-1997 yılları süreçlerinde gerçekleşmiştir.
Burada baz süreç 1990 yılı olarak alınmak zorunda kalınmıştır. Formül (1) yardımıyla yapılan örnek hacmi
belirlenmesinde arıcılık kredi uygulamasından yararlanan ve arıcılık yapan 9 işleteme ile anket yapılacağı
belirlenmiştir. Aynı zamanda ORKÖY desteğinden yararlanan fakat arıcılık artık yapmayan 9 işleme ile de
anket yapılacağından toplam 18 adet anket yapılması gerektiği ortaya çıkmıştır. 1990 yılı sonrası ORKÖY
kredi uygulaması yapılan 54 işletmenin 18 tanesi yani %33,3’ü örneklenmiştir. Isparta ili için orman köylerinde
ORKÖY arıcılık kredi yatırımları 1977-1997 yılları arasında gelişmiştir. Isparta ili orman köyleri için ORKÖY
kredi yatırımları 1990 yılı ve sonrasına yönelik olarak değerlendirilmiştir. Isparta ilinde 1990 yılından günümüze
kadar 121 işletmeye ORKÖY arıcılık kredisi uygulamıştır. Formül (1) yardımıyla yapılan hesaplamada örnek
hacmi 15 bulunmuştur. ORKÖY arıcılık kredi desteğinden yararlanan ve halen arıcılık yapan 15 işleme ile
ORKÖY arıcılık desteğinden yararlanan ancak, arıcılık yapmayan 15 işletme ile olmak üzere toplam 30 işletme
ile anket uygulanacağı belirlenmiştir. 1990 yılı sonrası ORKÖY kredi uygulaması yapılan 121 işletmenin 30
tanesi yani %24,8’i örneklenmiştir.
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3. BULGULAR VE TARTIŞMA
3.1. ORKÖY Kredilerinin Sürdürülebilirliği
ORKÖY kredi uygulamalarında önemli bir unsuru kredi sonrası işletmelerin bu desteklerden sonra etkinliklerini
sürdürüp sürdüremedikleridir. ORKÖY kredi uygulamaları başlıca üç aşamada değerlendirilmelidir. Bunlar;
i) Kredilerin geri dönüşü, ii)Kredilerin yarattığı ekonomik katkıları ve iii)Kredi konusu çalışmaların
sürdürülebilirliğidir. Batı Akdeniz bölgesini oluşturan iller düzeyinde ORKÖY arıcılık desteğinden yararlanan
işletmelerin %32.44’nün arıcılığa devam ettiği görülmektedir (Tablo 1).
Tablo 1. Batı Akdeniz Bölgesi ORKÖY Arıcılık Yatırımlarında Sürdürülebilirlik
Kredi Uygulanan Aile Sayısı
İlçeler

Genel
Genel
Toplam
Toplam
1990
1990
İçerisindeki
İçerisindeki Toplam
Öncesi
Sonrası
(1191)
(1191)
Oranı (%)
Oranı (%)

Antalya *
632
Burdur
94
Isparta
92
TOPLAM
818
*(1995 Öncesi ve Sonrası)

53,06
7,89
7,72
68,68

198
54
121
373

16,62
4,53
10,16
31,32

830
148
213
1191

Devam eden

Devam
Etmeyen

1990
1990
TOPLAM
Aile Sonrası Aile Sonrası
Sayısı Oranı Sayısı Oranı
(%)
(%)
70
13
38
121

18,77
3,49
10,19
32,44

128
41
80
249

34,32
10,99
21,45
66,76

198
54
121
373

3.2 Arıcılık Yapan İşletmelerin Temel Geçimi
Orman köylerinde yaşayan halkın temel geçim kaynakları konusu uzun süredir üzerinde durulan bir konudur
Çağlar, 1986), (Coşgun, 2005). Bölgede beklenin aksine orman köylerinde ormancılığın temel geçim kaynağı
olduğu işletme sayısı oldukça sınırlıdır. Batı Akdeniz bölgesi orman köylerinde ORKÖY desteğinden yararlanan
orman köylüsünün temel geçim kaynağı yaklaşık %83 oranıyla “bitkisel üretim ve hayvancılık” olduğu ortaya
çıkmıştır.
3.2.3 İşletmelerin Arıcılık Uygulama Şekilleri
Arıcılıkta arıların sabit bir yerde tutulması veya gezdirilerek arıcılık yapılması önemli bir uygulama şeklidir
(Saner ve ark., 2005; Saner ve ark., 2011; Parlakay ve Esengün, 2005; Sosyal ve ark., 2003). Batı Akdeniz
Bölgesindeki orman köylerinde ORKÖY desteği ile arıcılık yapan işletmelerin %75,0’i “bölge içi gezici arıcılık”
yapmaktadır. Elâzığ İlinde yapılan araştırmada ise arıcıların; %50’si sabit arıcılık, %31,2’si il içi göçer arıcılık,
%20,6’sı bölge içi göçer arıcılık ve %14,2’si de bölgeler arası göçer arıcılık yaptıkları tespit edilmiştir (Seven
ve Akkılıç, 2005). Arıcılık yapılan bölgelerin özgün Sosyo-ekonomik koşullarına göre arıcılık uygulama
şekillerinde farklılıkların olduğu görülmektedir (Coşgun ve Güler, 2015).
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3.3. İşletmelerde Üretim Durumu
Arıcılık işletmelerinde bir başka önemli ekonomik analiz konusunu ise üretim de verimlilik düzeyleri
oluşturmaktadır. Antalya ili orman köylerindeki ORKÖY kredi desteğinden yararlanan hanelerin kovan
başına bal verimi 11,15 kg, Burdur ili orman köyleri için kovan başına bal verimi 14,17 kg, Isparta ili orman
köyleri için kovan başına düşen bal verimi 10,44 kg’dır. Batı Akdeniz bölgesi orman köylerindeki ORKÖY
arıcılık desteğinden yararlanan hanelerde kovan başına bal verimi ise 11,37 kg olarak ortaya çıkmıştır. Saner
ve ark. 2011’e göre organik bal üretimi yapan işletmelerde ortalama bal verimi 11,38 kg, konvansiyonel üretim
yapanların ise kovan başına ortalama bal veriminin 11,70 kg olduğu görülmektedir. Saner ve ark., 2005’e göre
I. grup işletmelerde 22,36 kg, II. Grup işletmelerde 24,34 kg ve III. Grup işletmelerde ise 22,99 kg bal üretimi
olduğu görülmektedir. Ören ve ark., 2010’a göre kovan başına verim 19,76 kg’dır. Türkiye genelinde ortalama
kovan başına düşen bal verimi 14,63 kg’dır (DİE, 2003). Ege bölgesinin Aydın, Denizli, İzmir, Manisa ve Muğla
illerinde yapılan bir çalışmaya göre verim 13,44 kg’dır (Özbilgin ve ark., 1999). Bu değerler dikkate alındığında
Batı Akdeniz Bölgesi orman köylerindeki ORKÖY destekli arıcılık yapan işletmelerin koloni başına düşen bal
üretimi ülke ortalamasına oldukça yakın olduğu görülmektedir.

3.4. İşletmelerin Arıcılık Ürünleri Pazarlaması
3.4.1. Ürünlerin Tüketim Kriterleri
Üreticiler ürünlerin tüketilmesinde bal satışında tüketicilerin en çok dikkate aldıkları kriterleri değerlendirmişlerdir.
Batı Akdeniz bölgesindeki arı ürünleri üreticileri “fiyat” olgusunun tüketici için %43,8 oranında “çok önemli”
olduğunu saptamıştır. Bal ürünü tüketicisinin ürünün ambalajı konusu üzerinde çok durmadığı görülmektedir.
Üreticinin tüketicinin tercihi konusundaki algı açısından konu irdelendiğinde; Batı Akdeniz bölgesi geneli için
bu oranın %21,9 olması daha önemli başka unsurların pazarlamada etkili olduğunu ortaya çıkarmaktadır. Arı
ürünleri üreticileri, tüketicinin tercihinde en önemli gördükleri konu olarak “Ürünün-Balın Niteliğinin Bilinmesi”
konusunu belirtmişlerdir. Batı Akdeniz bölgesindeki orman köylüsü arıcıları için “Ürünün-Balın Niteliğinin
Bilinmesi” konusu%90,6 oranında “Çok Önemli” olarak görülmüştür.
3.4.2. Ödeme Şekli
Üretici açısından piyasaya sunulan ürünün ederinin vadeli veya peşin ödenmesi de önemli görülmüştür. Bu konu;
bölge geneli için %82,8 oranında “önemli” ve “Çok Önemli”dir şeklinde belirtilmiştir (Coşgun ve Güler, 2015).
Üreticilerin, ürünün ederi için belirli miktarda bir avansın ödenmesi yaklaşımına pek uygun bakmadıkları ortaya
çıkmıştır. Ürünün ederinin belirli miktarda peşin olarak ödenmesi yaklaşımı bölge geneli için %85,9 oranında orta
ve düşük düzeyde önemli görülmüştür. Üretici için pazarlamada “Çok Önemli” görülen bir noktayı da “Sürekli
Alım Garantisi” olması oluşturmaktadır. Üretilen ürünün sürekli alım garantisinin olması yaklaşımı, Batı Akdeniz
bölgesindeki orman köylüsü arıcılar için %87,5 oranında “Çok Önemli” görüştür.
3.4.3. Pazarlama Şekli
Arı ürünleri üreticilerini bu ürünleri pazarlamada kullanabilecekleri ve/veya kullandıkları bazı yöntemlerin
değerlendirilmesi de yapılmıştır. Bu kapsamda; Antalya ili orman köylerindeki arıcılar ürünlerinin pazarlanma şekli
olarak, %91,2 oranıyla “Perakende olarak tanıdıklarıma/tüketicilere ürünlerimi pazarlıyorum” şeklinde pazarlama
yaptıklarını belirtmişlerdir. Burudur ili orman köylerindeki arıcılar ise iki farklı şekilde ürünlerini parlamaktadırlar.

14. OTURUM

IV. ULUSAL ORMANCILIK KONGRESİ

251

Ürünlerin pazarlanmasında %54,5 oranıyla “Perakende olarak tanıdıklarıma/tüketicilere ürünlerimi pazarlıyorum”
ve %45,5 oranıyla” Perakende olarak pazarda ürünümü pazarlıyorum” şeklinde pazarlama yapıldığı ortaya çıkmıştır.
Burdur ilinde ikinci uygulamanın yaygın olarak ortaya çıkmasında yerel halk pazarında bal ürünleri satışı için ayrı
bir olanak sağlanmış olmasını etkisi bulunmaktadır. Isparta ilinde %78,9 oranıyla “Perakende olarak tanıdıklarıma/
tüketicilere ürünlerimi pazarlıyorum” şeklinde ürünlerin pazarlanmasını yapıldığı ifade edilmiştir. Batı Akdeniz
bölgesi genelinde ise, %81,3 oranıyla “Perakende olarak tanıdıklarıma/tüketicilere ürünlerimi pazarlıyorum”
şeklinde ürünlerin pazarlanmasının yapıldığı görülmüştür. Küçük üreticilerin ürünlerinin pazarlanmasında
etkin bir yol olarak karşımıza “ürünün perakende olarak tanıdıklara/tüketicilere pazarlanması” yolunun seçildiği
görülmektedir. Yapılan görüşmelerde ve gözlemlerde üreticinin ürününü daha iyi fiyatlara kooperatif yoluyla
veya Arıcılar Birliği aracılığı ile satabileceği de ortaya çıkmıştır. Ancak bu olanak Antalya ili dışındaki arıcılar
birliklerinde bulunmamaktadır. Antalya’daki arıcılar birliğinin bu yöndeki hizmetinden de görüşme yapılan orman
köylüsü arıcıların büyük bir kısmının bilgisi bulunmamaktadır. Bilgisi olanların ise bu yöntemle pazarlamada kar
marjının düşük olduğu yönünde bir olumsuzluğu ifade ettikleri görülmüştür: Arıcılıkta maliyetlerde öneli yer
tutmaktadır. Bölgede ORKÖY arıcılık desteğinden yararlanan orman köylüsü arıcıları için en yüksek maliyeti
%46,9 oranıyla “Nakliye” oluşturmakta bunu %32,8 oranıyla da “Şeker ve kek masrafı” izlemektedir (Coşgun ve
Güler, 2015).

3.5 Pazarlamayı Etkileyen Faktörler
Bal pazarlamasında en önemli sorun piyasaya dışardan kontrolsüz ürün girmesidir. Batı Akdeniz Bölgesi orman
köylerinde arıcılığı sürdüren üreticiler için, piyasaya dışardan kontrolsüz ürün girmesi konusu %95,3 oranında “Çok
Önemli” olduğu görülmüştür. “Tüketicinin üründen şüphe duyması” konusunda pazarlamada önemli bir etkendir.
Orman köylerindeki ORKÖY desteği ile arıcılık yapmaya devam eden arıcılar için bu konu %62,5 oranında “Çok
Önemli” olarak görmüştür. Örgütlülüğün önemli bir göstergesi olan kooperatiflerin üretim ve tüketim süreçlerinde
kırsal ve kentsel yaşamın içerisinde olması daha çok gelişmiş ülkelerde görülen bir durumdur Bölgedeki orman
köylüsü arı yetiştiricilerinin %84,4’ü ürünlerin pazarlanmasında kooperatiflerin yaşamlarında olması konusunu
“Çok Önemli” olarak algılamaktadırlar. Bal üretimini etkileyen içsel ve dışsal bazı etmenler bulunmaktadır. Bu
konuda üreticinin bilgi ve bilinç düzeyi önemli bir etkendir kuşkusuz. Fakat, bazı dışsal etmenlerin de bu süreçte
öne çıktığı görülebilmektedir. Bu kapsamda; Orman köylüsü üretici hastalık ve kışlatma kayıplarını üretimi
etkileyen önemli konular olarak değerlendirmektedir. Özellikle hastalıklar konusunda üreticinin bilgi ve bilinç
düzeyinin yeterli olmadığı yapılan görüşmelerde ortaya çıkmaktadır (Coşgun ve Güler, 2015). Orman köylerindeki
arı yetiştiricileri, hastalıklar konusunda uygulamalı eğitimlere gereksinim duyduklarını belirtmektedirler. Batı
Akdeniz bölgesindeki üreticiler için, “Hastalık ve kışlatma kayıpları sorunu” %85,9 oranında “Çok Önemli” olarak
vurgulanmıştır.
Besin yetersizliği dikkat edilmediği takdirde özellikle kışlatma döneminde ciddi üretim kayıplarına neden olarak
karşımıza çıkmaktadır. Arıların kışı geçirme sürecinde yeterli besin maddesini alamamaları, kış kayıplarını ortaya
çıkarmaktadır. İlkbahara arının zayıf girmesi kısa sürede güçlenememesine neden olmaktadır. Bu nedenle de
üretim üzerinde etkili bir sorundur. Bölge genelinde orman köylüsü arıcılar konuyu %65,6 oranında “çok önemli”
olarak belirtilmişlerdir. Arıcılıkta üretimi etkileyen unsurlardan birisi olarak üreticilere sunulan “Girdi Maliyetleri”
konusunu çok önemli bir sorun olarak algılamadıkları görülmektedir. Bölgedeki orman köylüsü arı yetiştiricileri
“Girdi Maliyetleri” konusunu %43,8 oranında “Çok Önemli” olarak belirtmişlerdir. Arıcılıkla ilgili sorunlar
kapsamında; Arı yetiştiriciliğine devam eden işletmeler “Ürünlerin Pazarlanmasında Karşılaşılan Sorunları” %75,0
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oranında “Çok Önemli” görmüşlerdir. Bu durum devam etmeyen işletmelerde %59,4 oranında olmuştur. Arı
yetiştiriciliğinde kış aylarının kayıp verilmeden atlatılması önemli bir olgudur. Kış aylarında yapılacak bakım ve
önlemlerin yeterince bilinmemesi arıların ilk bahara önemli kayıplarla girmesine neden olmaktadır. Kışa girecek
kolonide ne düzey yiyecek bulunması gerektiği, soğuktan korunma vb gibi konularda yetiştiricilerin uygulamalı
eğitimlerle bilinçlendirilmesi gereklidir. Bölgede arı yetiştirici işletmeler için kışlatma konusu %89,1 oranıyla
“Çok Önemli” görülmektedir (Coşgun ve Güler, 2015).

4. SONUÇ
ORKÖY ilçe kalkınma planlarına göre bölgede arıcılık yatırımlarının gerçekleşme oranı; Antalya ilinde “Fenni
Arıcılık” yatırımları için gerçekleşme oranı %11,62, Burdur ili için %8,44 ve Isparta ili için %17,38 olmuştur.
Çalışmada arıcılık yatırımının sürdürülebilirliği de ortaya konulmuştur. Bölge illeri düzeyinde toplam 1191
işletmeye kredi uygulaması gerçekleştirilmiştir. Bunların %31,32’si 1990 dönemi sonrasına yönelik olmuştur.
1990 dönem sonrası arıcılık desteği alan 373 işletmeden arıcılığa devam etme oranı %32,44 olmuştur. Yatırımın
yapıldığı süreden yaklaşık 20 yıl sonra yatırımın 1/3’ünün devam ettiği görülmektedir. ORKÖY yatırımlarının
kırsal kesimde yaygınlık kazanması kadar bu yatırımların izleme ve değerlendirme mekanizmalarının başarı
ölçütlerinin oluşturulması gerekmektedir. ORKÖY bugüne kadar bu yönde bir sistem kuramamıştır. Böyle bir
sistemin kurulamamış olmasında ORKÖY kuruluşundan bu yana geçirdiği süreçte çok değişik örgütlenme
modelleri içerisinde hizmet sunmak zorunda kalmış olmasının da etkisi olabilir. Ancak bundan sonraki süreçler
için izleme ve değerlendirme sisteminin oluşturulması gerekmektedir.
Üretimin geliştirilebilmesi ile pazarlama sorunlarının aşılabilmesi ve ORKÖY arıcılık desteğinin daha etkili
olabilmesi için aşağıdaki;
•

Kaliteli arı ve iyi arı ırkı verilmesi,

•

Boş kovan olarak destek sayının artırılması,

•

Kovanların sağlıklı ve sağlam olması,

•

İlk arıcılık desteği alanlara özellikle uygulamalı eğitim verilmesi,

•

Arıcılığı bilene öncelikli destek olması ve en az 40-50 kovan olması,

•

Kovan ve beslemede destek yapılması,

•

Kredi uygulamasıyla verilen arıların sağlıklı olması, bakım kontrolü olması,

•

Karşılıklı kefillik durumu aranması, arıcılık yapma taahhütünün olması (en az 10 yıl),

•

Kredi desteğinde gençlere öncelik verilmesi,

•

Destek uygulamalarında verilecek kolonilerin destek verilen ilin Arıcılar Birliği ile iş birliği ile yapılması,

•

Ürün çeşidi elde etme uygulamalı eğitimlerinin verilmesi (arı sütü, propolis, polen vb.),
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•

Desteklerin arı yetiştiriciliği için uygun olan mevsimlerde verilmesi,

•

ORKÖY arıcılık kredisi uyguladığı işletmelerin üretimlerini sürekli kılmak ve pazarlama sorunlarını
aşabilmelerini sağlayabilmek için destek verilen illerdeki Arıcılar Birliği ile organik bir bağ kurmalı,

•

Ülkemizde bir dönem Türkiye Kalkınma Vakfı’nın uyguladığı gibi destekten yararlanan işletmelerin
ürünlerini örneğin ORKOOP ürün satış noktalarında pazarlama olanağı sağlaması vb. gibi,

yaklaşımların dikkate alması gereklidir.
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ÖZET
Sağlıklı orman, odun ürünü arz sürekliği ve ekosistemlerin insanlara sağladığı faydalar bakımından önemlidir.
Ülkemizde 1917 yılında ilk planlama çalışmaları başlamış olup, açık doğa şartlarında düzensiz faydalanma
aşamasından planlı faydalanma aşamasına geçilmiştir. 6831 sayılı Orman Kanunun 26. maddesi gereğince;
ormanların işletilmesi amenajman planlarına göre yapılmaktadır. Ancak, orman sağlığı üzerinde olumsuz etkiler;
böcek, mantar, av ve otlatma gibi biyotik; yangın, rüzgâr, kar, don veya kuraklık gibi abiyotik zararlar sayılabilir.
İnsanların ormanlar üzerinde olumsuz etkileri insanoğlunun var olduğu zamandan bu tarafa görülmekte
olup, zaman zaman şekli, şiddeti ve sıklığı değişmektedir. Günümüzde de büyük boyutlara ulaşmıştır. Bu
yüzden ormanlar üzerine insanların yapmış olduğu olumsuz etki bilinmeli ve buna göre yönetimsel tedbirler
alınmalıdır. Ayrıca planlamada belirsizlikle ortaya çıkan bu durum için esnek planlama yapılmalıdır. Bu çalışma
ile planlı işletim sürecinde insanların etkileri ile ortaya çıkan yangın, yol, maden izni, kaçak kesim, açmacılık
gibi faktörlerin planlı üretime olan olumsuz etkileri Olağanüstü Hasılat Etası (OHE) değerleri ile ortaya
koyulmuştur. Bu amaçla, 1997-2015 yılları arasında ülkemizin toplam odun üretiminin yaklaşık %20-25’ini
oluşturan OHE değerleri ile belirlenmiştir. Daha sonra OHE’nın Orman Bölge Müdürlüklerine (OBM) göre
değişimi incelenmiştir. OBM’lerin OHE değerlerinin aritmetik ortalamalarının aynı olup olmadıklarının
karşılaştırılması OHE değerler ile Varyans Analizi (ANOVA) yöntemiyle yapılmış, benzer ve farklı OBM’ler
de Duncan testi ile belirlenmiştir. Yıllık ortalama insan etkisiyle ortaya çıkan OHE değerleri bakımından
Şanlıurfa OBM 5.624 m3 ile en az; Antalya OBM 318.198 m3 ile en yüksek değere sahiptir. OBM’lerde yapılan
amenajman planlarında bu değerler göz önünde bulundurularak stokastik planlamalar yapılmalıdır.

Anahtar sözcükler: Orman ve insan, olağanüstü hasılat etası, varyans analizi, duncan testi
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1.GİRİŞ
Ormanlar insanoğlunun var olduğu zamandan beri insanların etkisinde kalmıştır. İlk önceleri barınma ve
yiyecek ihtiyacının karşılandığı ormanlar, gelişen teknoloji ve değişen insan ihtiyaçları dolayısıyla kullanım
amacı değişmiştir. Ormanlarda düzensiz yararlanmanın ortaya koyduğu tablonun görülmeye başladığı;
ormanların bu kullanıma daha uzun yıllar dayanamayacağı, gelecekte önemli sorunlarla karşılaşılacağı
anlaşıldığı yıllarda, ormanlardan planlı biçimde yararlanılmasının kaçınılmaz olduğu görüşleri ve bunun
zorunluluğu ortaya çıkmıştır (Eraslan ve Eler, 2003). 1917 yılında ilk planlama çalışmaları başlamış olan
ülkemiz ormancılığında, açık doğa şartlarında düzensiz faydalanma aşamasından planlı faydalanma aşamasına
geçilmiştir. 6831 sayılı Orman Kanunun 26. maddesi gereğince; ormanların işletilmesi amenajman planlarına
göre yapılmaktadır.
1970’li yılların ortalarına kadar, yurdumuz ormanlarının tamamına yakın bölümü sadece değişik çap ve kalitede
yuvarlak odun üreten ve bu ürünlere duyulan yurtiçi talebi karşılamak amacıyla işletilen doğal bir kaynak
olarak algılanmıştır. Günümüzde ise; ormanlarımızın yayılış alanı üzerindeki arazilerin nitelikleri yanında,
hem özellikle büyük metropoller civarında değişik orman fonksiyonlarına karşı giderek artan talep yoğunluğu,
hem de doğal hayatın ve biyolojik çeşitliliğin korunması için, altında ülkemizin imzası bulunan uluslararası
anlaşmaların getirdiği zorunluluk, orman kaynaklarımızın önemli bir bölümünde yuvarlak odun üretim
amaçlarını geri plana itmektedir (Asan, 1997). Yukarıda açıklanan nedenler, ülkemiz ormanlarını günümüzde
tek bir amaç doğrultusunda planlamanın gerçekçi bir yaklaşım olamayacağını ortaya koymaktadır. Bu yüzden
Avrupa’da Sürekli Orman, Kanada ve ABD’de Ekosistem Planlaması yaklaşımı kabul görmüştür. Ülkemizde
de Fonksiyonel Planlama yaklaşımı uygulanmaktadır. Planlı işletilmede yöresel bilgilere sahip olmak gerekir.
Yöresel bilgiler kullanılarak daha gerçekçi veri elde edilebilir.
Eta, ormandan kesilmesine izin verilen miktar demektir. Ulusal ormancılık amaçları ışığında, işletme amacı, plan
ünitesinin durumu, yetişme ortamı koşulları, aktüel ve normal kuruluşlar arasındaki farklar, işletmenin olanakları
(teknik, ekonomik durumu), yol ağı, orman ürünlerine olan talep, pazarlama olanakları dikkate alınıp, uygun
yöntem kullanılarak, eta hesaplanır (Eler 2001). Eta ifade edildiği birimlere göre “alan etası” ve “hacim etası”
olarak ikiye ayrılır. Alan etası, baltalık ormanlarında son hasılat almak için tıraşlama kesilecek alanların; maktalı
koru ormanlarında ise, ara hasılat almak için aralama kesimleri yapılacak alanların hektar olarak miktarını
belirlemektedir. Hacim etası, yıllık ve periyodik eta miktarının hacim birimi metreküp ile ifadesine denir. Hacim
etası, yıllık ya da periyodik son kesim hasılatına dayanılarak saptanan etaya “son hasılat etası” ara hasılata göre
belirlenen etaya “ara hasılat etası” ve her ikisinin toplamına, “genel eta” adını alır. Ayrıca, açık doğa şartlarında
oluşan beklenmedik durumlarda çıkarılan etaya da “olağanüstü hasılat etası” denir (Eraslan ve Eler 2003).
Doğaya açık bir işletme olan orman alanlarımızda planlamaya yansıtılamayan biyotik ve abiyotik zararlara
maruz kalınabilmektedir. Bu zararlar sonunda zorunlu olarak plan ünitelerinden planlanan dışında eta alınması
zorunluluğu ortaya çıkabilmektedir. Planlı işletmenin en büyük düzen bozucusu da “olağanüstü hasılat etası”
olmaktadır. Olağanüstü hasılat etası (OHE) önemli bir meşcere elamanı olarak karşımıza çıkmaktadır
(Stanovský, 2002).
Ormanlar için en büyük tehlikeyi, böceklerin meydana getirdiği zararlar istisna edilirse, insanlar oluşturur.
Özellikle gelişmekte olan ülkelerde nüfus artışı, kentleşme, sanayileşme ve tarım alanlarının yetersizliği,
ormanlık alanların gittikçe azalmasına yol açmaktadır. Ülkemiz ormanlarında, yüzyıllardır süregelen düzensiz
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kullanma ve tahrip yüzünden ormanlarımızın sınırları dikey ve yatay doğrultuda önemli oranda azalmış, birçok
orman maki, bozkır ve steplere dönüşmüştür.
Ormancılık sınırları geniş boyutlara ulaşan, parçalı ve açık alan işletmeciliği niteliğinde olması, idare süresinin
uzunluğu, ülke genelinde tüketime cevap vermek ve bunu sürekli olarak sağlayabilme zorunluluğu gibi nedenlerle
ormancılıkta planlama diğer konulardakine oranla çok daha fazla önem kazanmaktadır. Artık, amenajman
planlarında böcek ve yangın davranışları gibi stokastik süreçlerin risk ve belirsizlik analizleri yapılarak dinamik
süreçlere yer verilmelidir. Bunun içinde OHE’yi oluşturan biyotik ve abiyotik zarar boyutları bilinmelidir.
Bu çalışma ile insan etkisi ile ortaya çıkan OHE bakımından Orman Bölge Müdürlükleri (OBM)’nin aritmetik
ortalamalarının aynı olup olmadıkları Varyans Analizi ile karşılaştırılmış, farklılıkları ortaya çıkan OBM’ler
Duncan Testi ile sınıflandırılmıştır. Ayrıca, stokastik süreçlerin planlamaya yansıtılmasında, belirsizliklerin ne
miktarda olduğu uzun yıl ortalamaları ile ortaya koyulmuştur.

2. MATERYAL VE YÖNTEM
2.1.Materyal
İnsan etkisinin planlı ormancılık faaliyetlerine yapmış olduğu olumsuz etkileri ortaya koyabilmek için çalışma
kapsamında Orman Bölge Müdürlükleri tarafından Orman İşletme Şefliği bazında düzenlemiş 34, 35, 36 ve
37 nolu orman amenajman planı tablolarından Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkanlığı’nca birleştirilen
istatistiklerinden faydalanılmıştır. Orman Amenajman Planlarının Düzenlenmesi, Uygulanması, Denetlenmesi
ve yenilenmesi hakkında yönetmeliğin 93. maddesinde OHE ile ilgili nasıl işlemlerin yapılacağı belirtilmiştir
(Anonim 2008). Veriler 1997-2015 yılları arasındaki OBM bazında yapılan tüm üretimler ve olağanüstü
hasılat ile elde edilen üretimler metreküp olarak düzenlenmiştir. Ster cinsinden verilen odunlarda ster çevirme
katsayısı kullanılarak değerlendirmeye alınmıştır. Ancak, 1999 yılına ait veriler elde edilememiştir. Böylece, tüm
OBM’ler için 18 yıllık veriler değerlendirmede kullanılmıştır.
Bölge müdürlüklerinin ayrımında son Orman Bölge Müdürlükleri için değerlendirme yapılmıştır. 2011 yılından
öncesi için kapanan Sinop OBM Kastamonu OBM’ye dahil edilmiştir. Yeni açılan Şanlıurfa ve Kayseri OBM
için veriler şuan kendilerine bağlı İşletme Müdürlükleri ve şefliklerinden alınan 2011 yılı öncesi veriler için
yeniden yeni sınırlara göre oluşturulmuştur.

2.2. Yöntem
Orman Bölge Müdürlükleri için elde edilen OHE miktarları o bölge müdürlüğü için elde edilen toplam üretim
miktarına oranlanması ile yüzde cinsinden yıllık OHE üretim oranları elde edilmiştir. Her OBM için son 18
yıllık üretim oranları kullanılarak Varyans Analizi ile karşılaştırılması yapılmıştır. Böylece insan etkisi ortaya
çıkan yangın, yol-tesis, diğer ve toplam OHE miktarları OBM’ler için benzer olup olmadığı belirlenmiştir. Farklı
olduğu belirlenmesi durumunda Duncan Testi ile benzer ve farklı OBM’ler belirlenmiştir. Varyans analizi ve
Duncan testi için SPSS 20.0 istatistik paket program kullanılmıştır (SPSS, Guide).
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3.BULGULAR VE TARTIŞMA
Ülkemizde Orman Bölge Müdürlüklerinden 1997-2015 yılları için orman işletme şeflikleri tarafından
düzenlemiş İşletme Müdürlükleri ve Bölge Müdürlükleri tarafından hazırlanan 34, 35, 36 ve 37 nolu
tablolardan elde edilen değerlerin, Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkanlığınca birleştirilen kayıtlarından
Bölge Müdürlüklerinin çıkarılan yıllık olağanüstü hasılat etası ortalaması Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1. İnsan etkisi
OBM
ile ortaya çıkan
OHE için OBM
Adana
ortalama değerleri
Adapazarı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Balıkesir
Bolu
Bursa
Çanakkale
Denizli
Elazığ
Erzurum
Eskişehir
Giresun
Kastamonu
Isparta
İstanbul
İzmir
Kahramanmaraş
Mersin
Muğla
Trabzon
Zonguldak
Kütahya
Konya
Şanlıurfa
Kayseri

Yangın OHE
(m3)
21963
3636
4516
5214
243365
89
25121
10394
11681
18014
1487
28
857
6143
2804
5463
1741
8468
40906
10944
31180
56760
2018
7298
19075
528
10
7232

Yol ve Tesis
OHE (m3)
10540
15238
18706
8615
59839
15554
39143
31934
19084
20503
11895
926
3639
9305
43518
72710
17973
29998
29784
16783
54155
57301
23487
39281
17710
2385
141
12487

Diğer OHE
(m3)
49024
4649
27980
8741
14994
9588
2991
31888
21486
14553
3381
7446
2664
6521
11248
12364
15127
18696
9996
14171
5288
18230
10164
18516
7746
16565
5473
5941

Toplam OHE
(m3)
81527
23523
51203
22570
318198
25232
67255
74216
52251
53070
16763
8400
7160
21968
57571
90536
34841
57162
80687
41897
90623
132291
35669
65095
44530
19478
5624
25660

Yıllık ortalama OHE bakımından yangın için en yüksek ortalamaya Antalya OBM 243365 m3 ile sahipken en
düşük ortalamaya 10 m3 ile Şanlıurfa OBM sahiptir. Yol ve tesis olarak en yüksek ortalamaya Kastamonu OBM
72710 m3 ile en yüksek değere sahipken, en düşük ortalamaya Şanlıurfa OBM 141 m3 ile sahiptir. Diğer başlığı
altında Adana OBM 49024 m3 ile en yüksek, Erzurum OBM 2664 m3 ile en düşük ortalamaya sahiptir. İnsan
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etkisinin ortaya çıktığı toplam OHE bakımından Antalya OBM en yüksek ortalamaya sahip olup, ortalaması
318198 m3’tür. Şanlıurfa da insan etkisi için en az ortalamaya sahip olup, değeri 5624 m3’tür.
Orman Bölge Müdürlüklerinden elde edilen Olağanüstü Hasılat Etası değerlerinde insan etkisinin ortaya
çıktığı OBM’ler arasında farklılık olup olmadığını belirlemek için OHE değerleri OBM’ler için ayrı ayrı yıllık
toplam üretim miktarlarına oranlanarak elde edilen oransal değerler ile Varyans analizi yapılmıştır.
İlk olarak yangın sonucu ortaya çıkan OHE değerleri kullanılarak OBM’ler arasında %99.9 güven düzeyinde
farklılık çıkmıştır (F=5.050; p=0.000). Varyans analizi ile elde edilen farklı OBM’ler ve benzer OBM’lerin
ortaya koyulması için Duncan testi uygulanmıştır. OBM’ler için ortalama yangın OHE oranları ve Duncan
testine göre homojen gruplar Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2. Yangın OHE ortalamaları ve
OBM
homojen gruplar
Şanlıurfa
Trabzon
Elazığ
Giresun
Artvin
Kayseri
İstanbul
Isparta
Konya
Erzurum
Denizli
Amasya
Kastamonu
Adapazarı
Zonguldak
Bolu
Bursa
Ankara
Çanakkale
Eskişehir
Balıkesir
Adana
Kütahya
İzmir
Mersin
Muğla
Kahramanmaraş
Antalya
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n
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
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Homojen gruplar
Grup 1 Grup 2 Grup 3
0.012
0.029
0.035
0.046
0.059
0.119
0.295
0.388
0.467
0.478
0.503
0.512
0.521
0.545
0.872
1.200
1.408
1.780
2.881
2.881
3.370
3.370
3.399
3.399
3.590
3.590
4.096
4.096
4.207
4.207
5.009
5.009
7.597
7.597
9.937
26.399
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Yangın OHE için elde edilen oransal değerler için Duncan Testi sonucu 3 homojen grup oluşmuştur. Antalya OBM
üretim içinde en yüksek OHE ile 3 grupta tek başına yer almış olup, yangın zarararı ile çıkan OHE miktarı tüm
üretim miktarının %26.399’una tekabül etmektedir. Yine yangın zararının çok görüldüğü 2. Grup için Çanakkale,
Eskişehir, Balıkesir, Adana, Kütahya, İzmir, Mersin, Muğla, Kahramanmaraş OBM’ler bulunmuştur.
Yine insanın etkisi ile ormanlarda yapılan yol, enerji hattı, baraj, bina için çıkarılan yol tesisi OHE bakımından
Orman Bölge Müdürlükleri 0.001 önem düzeyinde farklı çıkmıştır (F=10.420***). Farklı OBM’ler ve benzer
OBM’lerin ortaya koyulması için Duncan testi uygulanmıştır. OBM’ler için ortalama yol ve tesis OHE oranları
ve Duncan testine göre homojen gruplar Tablo 3’de verilmiştir.
Tablo 3’den de görüleceği gibi yol ve tesis için 12 tane grup oluşmuştur. Homojen gruplarda en az ortalama
değere Şanlıurfa OBM sahipken, Elazığ, Kayseri, Adana, Erzurum, Amasya, İstanbul, Adapazarı, Bursa,
Kahramanmaraş, Ankara, Çanakkale, Bolu aynı grupta yer almıştır. En yüksek ortalama OHE Muğla OBM
için ortaya çıkmıştır. Muğla OBM ile birlikte Mersin, Trabzon, Antalya, Artvin aynı grupta yer almıştır.
Bir alanın veya bölgenin, yangın tarihi ve doğal yangın rejimi hakkındaki ayrıntılı bilgi: yangın davranışının tahmin
edilmesi, yangın etkilerinin belirlenmesi ve yangına bağımlı alanlarda yangının kaçınılmaz bir etmen olduğunun
anlaşılması hususunda fayda sağlayarak, başarılı bir yangın amenajman planının hazırlanmasına ve uygulanmasına
yardımcı olur (Mutch, 1980). Bu nedenle orman yangınları ile başarılı bir şekilde mücadele edebilmenin ilk adımı
ilgili bölge veya alanın doğal yangın rejimi özelliklerinin belirlenmesi olmalıdır (Agee, 1974).
Tablo 3. Yol ve tesis OHE ortalamaları ve homojen gruplar
OBM

n

Şanlıurfa
Elazığ
Kayseri
Adana
Erzurum
Amasya
İstanbul
Adapazarı
Bursa
Kahramanmaraş
Ankara
Çanakkale
Bolu
Eskişehir
Konya
Denizli
Kastamonu
Zonguldak
Kütahya
Balıkesir
İzmir
Isparta
Giresun
Mersin
Trabzon
Antalya
Artvin
Muğla

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
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Grup
1
0.212
0.408
0.663
1.599
1.704
1.885
1.908
2.088
2.318
2.509
2.744
2.808
2.966

Homojen gruplar
Grup Grup Grup Grup Grup Grup Grup Grup Grup Grup Grup
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0.663
1.599
1.704
1.885
1.908
2.088
2.318
2.509
2.744
2.808
2.966
3.231
3.346

1.599
1.704
1.885
1.908
2.088
2.318
2.509
2.744
2.808
2.966
3.231
3.346
3.779

2.088
2.318
2.509
2.744
2.808
2.966
3.231
3.346
3.779
4.811

2.318
2.509
2.744
2.808
2.966
3.231
3.346
3.779
4.811
4.924
5.094

2.509
2.744
2.808
2.966
3.231
3.346
3.779
4.811
4.924
5.094
5.135

3.231
3.346
3.779
4.811
4.924
5.094
5.135
5.763
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3.779
4.811
4.924
5.094
5.135
5.763
6.080

4.811
4.924
5.094
5.135
5.763
6.080
6.944
7.498

5.763
6.080
6.944
7.498
7.949
8.226

6.944
7.498
7.949
8.226
8.731

7.498
7.949
8.226
8.731
10.014
265

Ormanlardan elde edilen fakat belirli bir gruba dahil edilmeyen ve diğer adı altında isimlendirilen OHE
bakımından OBM’ler arasında fark bulunmuş olup, F değeri 4.737*** olarak hesaplanmıştır. Farklı OBM’ler ve
benzer OBM’lerin ortaya koyulması için Duncan testi uygulanmıştır. OBM’ler için ortalama yol ve tesis OHE
oranları ve Duncan testine göre homojen gruplar Tablo 4’de verilmiştir.
Diğer OHE etası oranları kullanılarak yapılan Duncan Testi sonucu 5 homojen grup oluşmuştur. Bunlar
içinde Konya OBM en yüksek oran ile ayrı grup oluşturmuş olup, tüm üretim içinde diğer OHE miktarının
oranı%13.324 olarak belirlenmiştir.
Tablo 4. Diğer OHE ortalamaları ve homojen gruplar
OBM

n

Balıkesir
Adapazarı
Denizli
Kastamonu
Eskişehir
İzmir
Mersin
Çanakkale
İstanbul
Antalya
Giresun
Muğla
Zonguldak
Kütahya
Erzurum
Bursa
Kayseri
Isparta
Ankara
Bolu
Amasya
Kahramanmaraş
Artvin
Şanlıurfa
Adana
Trabzon
Elazığ
Konya

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

Grup 1
0.362
0.635
0.980
1.002
1.378
1.450
1.663
1.815
1.966
2.004
2.054
2.114
2.192
2.239
2.392
2.585
2.697
2.703
2.887
3.075
3.175

Homojen gruplar
Grup 2
Grup 3
Grup 4
0.635
0.980
1.002
1.378
1.450
1.663
1.815
1.966
2.004
2.054
2.114
2.192
2.239
2.392
2.585
2.697
2.703
2.887
3.075
3.175
5.125
5.147

2.585
2.697
2.703
2.887
3.075
3.175
5.125
5.147
6.905

5.125
5.147
6.905
7.373
7.933
8.075

Grup 5

13.324

Yine insan etkisi ile ortaya çıkan tüm olağanüstü hasılat etaları bakımından bölge müdürlükleri arasında fark
bulunmuş olup. Varyans analizi F oranı 6.500*** olarak bulunmuştur. Tüm OHE değerleri için yapılan Varyans
analizi sonucu Orman Bölge Müdürlükleri arasında fark bulunmuştur. Ortaya çıkan bu farklıların hangi orman
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bölge müdürlüklerinde olduğunu göstermek aritmetik ortalama bakımından farklılık gösteren gruplar Duncan
testi ile homojen gruplar Tablo 5’de verilmiştir.
Tablo 5’ten de görüleceği üzere insan etkisi ile ortaya çıkan OHE bakımından homojen 8 grup oluşmuştur. Bu
gruplar içinde Antalya OBM tek başına en yüksek ortalama oranı ile ayrı grup oluşturmuştur. Antalya OBM
için insan etkisi ile çıkarılan OHE miktarı ortalaması %36.629 elde edilmiştir. Bu da üretilen orman ürünlerinin
yaklaşık üçte biri insan etkisi oluşan plansız ürün kesimi ile olmaktadır. Daha sonra yüksek orana sahip olan
grupta ise İzmir, Kütahya, Adana, Artvin, Mersin, Trabzon, Konya, Kahramanmaraş, Muğla OBM’ler yer
almaktadır.
Ormana silvikültürel amaçlı hiç bir müdahale yapılmaması yangın, böcek vb. gibi olağanüstü hasılatın meydana
gelmesinde en büyük etkenlerdir (Kırış 2002). Bu yüzden orman alanlarında silvikültür bakımlar yerinde ve
zamanında yapılması gerekir.
Tablo 5. Toplam insan zararı OHE ortalamaları ve homojen gruplar
OBM

n

Adapazarı
Kayseri
İstanbul
Erzurum
Denizli
Amasya
Bursa
Kastamonu
Şanlıurfa
Bolu
Ankara
Çanakkale
Eskişehir
Zonguldak
Elazığ
Balıkesir
Giresun
Isparta
İzmir
Kütahya
Adana
Artvin
Mersin
Trabzon
Konya
Kahramanmaraş
Muğla
Antalya

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
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Grup 1 Grup 2
3.268
3.479
3.479
4.169
4.169
4.573
4.573
5.262
5.262
5.572
5.572
6.311
6.311
6.335
6.335
7.129
7.129
7.241
7.241
7.411
7.411
7.504
7.504
7.978
7.978
7.988
7.988
8.519
8.519
8.895
8.895
9.044
9.044
9.171
9.171
11.421 11.421
11.430 11.430
12.562

Homojen gruplar
Grup 3 Grup 4 Grup 5 Grup 6 Grup 7 Grup 8

5.262
5.572
6.311
6.335
7.129
7.241
7.411
7.504
7.978
7.988
8.519
8.895
9.044
9.171
11.421
11.430
12.562
13.937
14.171

7.129
7.241
7.411
7.504
7.978
7.988
8.519
8.895
9.044
9.171
11.421
11.430
12.562
13.937
14.171
15.910

8.519
8.895
9.044
9.171
11.421
11.430
12.562
13.937
14.171
15.910
17.137

IV. ULUSAL ORMANCILIK KONGRESİ

8.895
9.044
9.171
11.421
11.430
12.562
13.937
14.171
15.910
17.137
17.571

11.421
11.430
12.562
13.937
14.171
15.910
17.137
17.571
19.725

36.629
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4. SONUÇLAR VE ÖNERİLER
Ormancılık doğaya açık bir işletme olması dolayısıyla, genellikle birçok tehlikelerle karşı karşıyadır. Bunlar
biyotik ve abiyotik zararlardır. Ormanların önemli bir kısmı, tarım alanları kazanma amaçlı açmalarla ve diğer
bir kısmı da yanlış ormancılık işlemleriyle tahrip edilmiştir.
Ormanlar üzerinde insanların olumsuz etkisini azaltmak için sürdürülebilir orman işletmeciliğinde temel ölçüt
olan bu görevlerin eksiksiz yerine gelebilmesi için, orman kaynaklarının sistem yaklaşımı ile ele alınması ve
planlamanın ünite içerisindeki orman ekosisteminin ekolojik, ekonomik ve sosyal fonksiyonlarını entegre bir
bütün halinde dengeli bir biçimde, katılımcı bir yaklaşımla yapılması gerekir (Asan ve Ark., 2003a; Asan ve
Ark., 2003b; Yeşil ve Ark., 2003).
Büyük ve açık alan işletmeciliği olması, idare süresinin uzunluğu, ülke genelinde tüketime cevap vermek ve buna
bunu sürekli olarak sağlayabilme zorunluluğu gibi nedenlerle ormancılıkta planlama diğer konulardakine oranla
çok daha fazla önem kazanmaktadır. Bilindiği üzere çok uzun gelecekteki yıllar için bu günden kara vermek
zorunluluğu, rizikolu bir konudur. Bu yüzden planlamada da stokastik süreçlerin işletilmesi gerekmektedir.
Ormanlardan çok yönlü faydalanarak, ormanlar üzerinde olumsuz etkilerin azaltılması için fonksiyonel
planlamanın daha etkin hale getirilmesinin fayda sağlayacağı gerçektir. Orman amenajman planlarında
antropojenik müdahalelerin olduğu meşcerelerde sağlık durumu zayıf veya bozulmuş ağaçların zararlılar için
müsait ortamlar oluşturduğu için bu tür yerler kırsal kalkınma hedefli programlarla birlikte katılımcı yaklaşımla
planlanmalı ve sosyal baskılı alanlar olarak ayrılmalıdır.
Ormanların belirgin derecede azalmasını, çölleşmedeki artış, global ısınma ve iklim değişimi, doğal afetlerin
çoğalması, hava, toprak ve sulardaki kirlenme insanları ve özelliklede politikacıları ciddi anlamda bu konuda
tekrar düşünmeye zorlamaktadır. Ayrıca izin alanlarında özellikle taş ve maden ocaklarının açımı ile orman
alanları tahrip edilmekte, bu ocakların posa ve tozlarının orman üzerine ciddi zararlarının olduğu, uzun sürede
bu ocakların çevresinde OHE alımlarının artacağı da unutulmamalıdır. Son yıllarda dünyanın bazı yerlerinde
endüstriyel kirlenmelere bağlı yüksek zararlı gazlar sebebiyle orman ekosistemleri belirgin olarak tehlike altına
girmeye başlamıştır. Bu yüzden ormanlar üzerinde zararlı gazların etkisi de takip edilmesi ve bu zararın boyutu
ortaya koyulabilmelidir.
Ormanda biyotik ve abiyotik kaynaklı olaylar sonucu çıkarılacak eta olağanüstü hasılat etasını oluşturmaktadır.
Orman zararına maruz plan ünitelerinde eta sürekliliğini garanti edebilmek için, değişik koşul ve faktörler
altında ortaya çıkan artım düşüşlerini doğru ve güvenilir bir biçimde saptanması zorunludur (Asan 1992).
OHE tablolarında “Diğer Zararlar” başlığı geniş yer tutmaktadır. Bu zararların daha net tanımlanması gerekir.
Bu sağlanması durumunda kesilen ürünün kaynağı ortaya koyulmuş olacak olup bu da karar vermede etkili
olacaktır. Son yıllarda izin işlerinde elde edilen OHE için ayrı başlık açılmasına rağmen bu alt başlıkların
çeşitlendirilmesi gerekir. Geçmiş yıllarda devrilen ve çeşitli nedenlerle ormandan çıkarılamamış çürümüş
nitelikteki fertleri ifade eden enkazlar 35 nolu tabloda muhakkak gösterilmelidir.
Karışık meşcerelerde insan etkisi ile ortaya çıkan riske karşı verilecek ara hasılat etaları karışıma katılan türleri
korunması ve karışımın devam ettirilmesi için müdahaleler yapılmalıdır.
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Biyotik ve abiyotik zararlara karşı orman sağlık durumunun iyileştirilmesi için meşcere silvikültürel bakımlarının
yetişme ortamı koşullarına göre zamanında yapılması sağlanmalıdır. Yapılan silvikültürel müdahaleler için
doğaya uygun yöntemlere ağırlık verilmelidir.
Orman Amenajman Planlarının uygulanması ekonomik açıdan bakılmasına rağmen ölü ağaçlar ormanda ekolojik
dengenin devamlılığı ve biyolojik yaşam merkezleri olması dolayısıyla önemli bir yaşam alanlarıdır. Ülkemiz
ormanları da kapalılık bakımından gevşek kapalı yerler oldukça yaygındır. Bu yüzden toprak yabanlaşması
ve biyolojik çeşitlilik açısından yaşam kabiliyetini kaybetmemiş kırıklar alanda bırakılmalıdır. Ayrıca, en az
yarısı dikili kuru olmak üzere hektarda 5-10 m3 ölü ağacın kuş ve böcekler için alanda olması önerilmektedir
(Ammer,1991). Ormanda biyotik ve abibiyotik zaralar sonucunda alanda bir miktar zarar görmüş, kırılmış,
devrilmiş, ayakta ölmüş ağaçların silvikültürel müdahaleler sırasında bırakılması uygun olacaktır (Çatal ve
Carus 2017). Bu ağaçlar orman içinde biyolojik çeşitliliğe önemli katkı sağlayacaktır.
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I. Sunum Sahibi: Ahmet Hüsrev ÖZKARA (Programda yer alan Vecdi
KAVLAK’ın yerine sunum yapmıştır)
Sunum Konusu: “Ormancılık Sorunlarının Çözümünde ORKÖY’ün İşlevi
Ne Olmalı”
Orman ve Su İşleri Bakanlığı, ORKÖY üzerinden; Ormanların korunması, genişletilmesi ve işletilmesi
hedeflerine ulaşmak amacıyla orman içi ve bitişiğinde yaşayan halkın ormanlar üzerindeki olumsuz etkilerini
gidermek için ekonomik ve sosyal amaçlı projeler uygulamakta, uzun vadeli, düşük faizli kredi uygulamaları ile
orman köylerinde yaşayan halkın gelir kaynaklarını çeşitlendirmeye ve gelirlerini artırmaya çalışmaktadır. Bu
hedeflerin başarılması için ORKÖY’ün kuruluşu itibariyle ilgili sorunlara Kırsal Kalkınmacı bir bakış açısıyla
yaklaşılmıştır. Bütün politikalar ve düzenlemeler bu bakış açısı üzerinden oluşturulmuştur. Bu bağlamda İlçe
Kalkınma Planları üzerinden alanda oluşan gelir açığı tespit edilmiş ve tespit edilen açığın giderilmesi amacıyla
da yörede hakim ya da yöreye uygun başkaca konularda projeler önererek/uygulayarak yörenin kalkınması
amaçlanmıştır. Yıllık bütçe; ferdi ve kooperatif kredileri olarak ikiye (ortalama 0.20’si kooperatif, 0.80’i ferdi)
ayrılmıştır. Daha sonra da ferdi krediye ayrılan ödeneğin tüm illere belli kriterler üzerinden paylaştırılması yoluna
gidilmiştir. Ferdi kredi uygulamalarında; küçük aile işletmeleri ekonomik ve sosyal projelerle desteklenmiş, elde
edilen ve belli bir seviyeye ulaşan ürüne katma değer sağlamak amacıyla işlenmesi, paketlenmesi ve pazarlanması
konularındaki projeler yörede kurulu bulunan kooperatif örgütlenmeleri üzerinden değerlendirilmiştir. Bugüne
kadar yapılan desteklerle gerçekleşen uygulamaların sonuçları güncellendiğinde, iki uygulama dışında, kuruluş
amaçlarına ne kadar katkı sağlanabildiği hususunun, yeteri kadar ölçülebilir olmadığı görülmektedir. ORKÖY
tarihi boyunca bilinen ve kısmen ölçülüp değerlendirilebilen iki uygulama bulunmaktadır. Bunlar dam örtüsü ve
güneş enerjisi uygulamalarıdır. Bunların dışında kalan diğer ferdi kredi uygulamaları ile Kooperatiflere uygulanan
projelerde tabii ki önemli ve değerlidir. Ekonomik ömrü içerisinde, her bir uygulama yörenin ekonomisine,
sosyal ve kültürel gelişimine azımsanmayacak katkılar sağlamıştır. Ancak büyük resme bakıldığında; kırsalın
kalkındırılması ve ormancılık faaliyetlerinin sürdürülmesi amacıyla gerçekleştirilen uygulamaların ortaya çıkan
sorunların giderilmesinde çok yetersiz kaldığı görülmektedir. Bu tebliğde ORKÖY’ün varlığından ziyade işlevi
tartışılacaktır.
Soru Yönelten Katılımcı: Kemal KAYA
Soru: ORKÖY Destek Genel Müdürlüğü olarak neler yapabilir?
Yanıt: Kısa süre olduğu için örneği daha önce çalıştığım Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nden vermeye
çalışacağım. Milli park alanlarının en az yarısı orman alanları ile kaplı. Doğal olarak da orman içi ve bitişiği köyleri
ilgilendiriyor. Siz bir yeri korunan alan ilan ettiğiniz zaman oraya ister istemez belirli kısıtlar getiriyorsunuz.
Dolayısı ile bizim o köylülerin bu kısıtlardan dolayı kaybettiklerini telafi etmemiz lazım. İşte bu kayıpları
ORKÖY rahatlıkla karşılayabilir.
Soru Yönelten Katılımcı: Sedat Özcan ÖZDEMİR
Soru: ORKÖY’ün uyguladığı ferdi krediler ile verilen iki büyük baş hayvan ekonomik anlamda çok büyük fayda
sağlamaktadır. Hayvancılık kredilerinin kooperatifler aracığı ile çok daha fazla sayıda verilmesi ve işletilmesi
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daha büyük fayda sağlamaz mı?
Yanıt: Sağlar arkadaşlar. İki ineğin verilmesindeki neden onların o ailenin kendi kendine yetebilmesini
sağlamaya yöneliktir. Yani eğer iki dönüm arazisi de varsa bu önemli bir katkıdır ve dediğinize katılıyorum
bunun kooperatifler aracılığı ile yapılmasının şartlarının sağlanması lazım.
Soru Yönelten Katılımcı: Dr. Zeki OYMAK
Soru: Orman köylüsünün en temel sorunlarından binsinin de örgütsüzlük, güvencesizlik ve sendikasızlık
olduğunu düşünüyorum. Bu konudaki görüşünüzü duymak isterim.
Yanıt: Doğal olarak orman köylüleri çok zor koşullarda yaşamakta ve eğer işin ağırlık yönünden ele alırsanız
hemen hemen en zor iş kollarından biridir Türkiye’de. Her türlü sosyal güvenceden de yoksundur arkadaşlar.
Bir hukukçu olarak orman köylülerinin davalarına baktığım için o çaresizlikleri görüyorum. Sorumluluğu
sıradan insanlara itmeye çalışıyoruz. Hâlbuki bunu Devlet çok daha iyi düzenleyebilmeli ve insanların sosyal
güvencesini sağlayabilmelidir.
Soru Yönelten Katılımcı: Necati UYAR
Soru: 2001 yılında dönemin başbakanı rahmetli Sayın Ecevit tarafından başlatılan “Ordu-Mesudiye Köykent
Projesi’nin” faaliyetlerinin 2003 yılından itibaren hangi sebeplerle durdurulduğu ve sonradan yenilerinin
faaliyete geçirilip geçirilmediği hususundaki görüşlerinizi belirtirseniz sevinirim.
Yanıt: Evet, maalesef bu tür projelere bakış açısı iktidarlara göre değişiyor. Kimi iktidarlar açısından çok önemli
kimi iktidarlar açısından ise hiçbir değeri yok. Doğal olarak da bu tür yürüttüğünüz faaliyetlerin devamlılığında
sorun yaşanıyor. Eğer siz o projede gerekli olan ekonomik desteği eğitim desteğini veremezseniz o sistem kendi
içinde tıkanıyor. Doğrudur, maalesef herhangi bir düzenleme yapılmamıştır.
Soru Yönelten Katılımcı: Erdem KAPLAN
Soru: (Katkı): ORKÖY kredi desteğinin birim kooperatif yerine kooperatifler birliğince belirlenen konularda
verilmesi hem kredi dönüşünün garantiye alınması hem de birden fazla kooperatifin yararlanmasını sağlayacaktır.
Yanıt: Bu da bana göre doğru bir yaklaşımdır. Örgütlülük her zaman önemli bir noktadır. Biz özellikle kırsalda
yalnız bırakılmış bu insanlara bu tür organizasyonlarla sahip çıkabiliriz. Bunu geliştirmemiz lazım, özellikle
eğitim çalışmaları bu süreci hızlandıracak çalışmalardır.
Soru Yönelten Katılımcı: Casim CİHAN
Soru: ORKÖY destekleme metodunun değiştirilmesi için yapılan çalışmaların olup olmadığı, GEF-II
projesinin oluşturduğu metot uygulanamaz mı, bilgilendirir misiniz.
Yanıt: Sanıyorum konuşmamın başında belirttim. GEF-II projesi yine bizim Milli Parklar’da korunan alanlarla
ilgili yürütülmüş bir çalışmaydı bir boyutuyla. Aynı şekilde biz orada bu tür sorunları tespit ederek nasıl destek
vermemiz gerektiğini ortaya koyduk. Biraz önce söyledim “korumanın etkinleştirilebilmesi için söz konusu
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sahada yaşayan insanların kayıplarının karşılanması gerekli. Bu devletin temel görevi olmalıdır. Yoksa üzerine
her türlü sorumluluğu yıkıp ne halin varsa gör sana her şey yasak dediğiniz zaman zaten orayı koruyamazsınız.
Teşekkür ederim.

II. Sunum Sahibi: Doç. Dr. Mehmet Korkmaz
Sunum Konusu: “Orman Köylerinde Kooperatiflerin Başarısını Etkileyen
Faktörler,
Sorunları ve Çözüm Önerileri”
Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin en yoksul kesimini orman köylüleri oluşturmaktadır. Yoksullukla
mücadele ve yaşayan kırsal halkın ormana bağımlı olarak yaşamını sürdürmesinden dolayı orman halk ilişkilerinin
düzenlemesi ve ormanların sürdürülebilir yönetiminin sağlanması açısından orman köylerinde kırsal kalkınma
çalışmaları önemlidir. Bu yerleşim birimlerinde örgütlü hareketin en önemli biçimi olan kooperatifler, kırsal
kalkınmanın önemli aktörlerinden birisidir. Geçmişten günümüze, Türkiye’de kooperatifçilik konusunda, çağdaş
ve tutarlı politikalar oluşturulamamış ve kooperatifler ekonomik ve toplumsal kalkınmayı gerçekleştirmede
sahip oldukları potansiyeli kullanamamıştır. Benzer şekilde bazı başarılı uygulamaların dışında orman köy
kooperatifleri de kırsal yerleşimlerin sosyo-ekonomik ve kültürel yönlerden kalkındırılması, köyden kente olan
göçün önlenmesi, ormanlar üzerindeki baskısının azaltılması, vb. hususlarda gerek makro gerekse mikro ölçekli
faktörler nedeniyle kendilerinden beklenen faydaları üretememiş ve kuruluş amaçlarına ulaşamamıştır.
Bu bildiride Türkiye’de ormancılık etkinliklerinin yoğun olarak yapıldığı Bucak ve Sütçüler Orman İşletme
Müdürlükleri sınırları içerisinde yer alan orman köylerinde (n=35) faaliyet gösteren kooperatiflerin mevcut
durumu, finansal ve yönetsel başarı ile sorunlarına yönelik görüş ve beklentileri belirlenmiştir. Veriler anket
yöntemi ile toplanmıştır. Geliştirilen anket formunda yer verilen başlıca konular; · Kooperatif başkanlarının
sosyo-ekonomik ve demografik özellikleri, · Kooperatifin tanıtımı,· Kooperatif ve e
ğitim,· Yönetime
ortakların katılımı ve ortaklara salanan katkılar,· Kooperatifin sorunları,· Kooperatif- ormancılık ilişkileri ve ·
Kooperatiflerde başarı şeklindedir.
Elde edilen veriler, yüzde-frekanslar olarak değerlendirilmiştir. Anket verilerinin parametrik veri olup olmadığı
Kolmogorow-Smirnow ve Shapiro-Wilk testleri ile araştırılmış ve %95 güven düzeyinde verilerin normal
dağılıma sahip olmadığı (p<0,05) yani parametrik olmadığı belirlenmiştir. Bu yüzden değişkenler arası ilişkilerin
araştırılmasında parametrik olmayan bir test olan kikare testinden yararlanılmıştır.
Kooperatiflerin en önemli sorunları; (a) birlikte hareket edememe ve ortakların ilgisizliği (%34,3), (b) finansal
yetersizlikler (%25,7), ve (c) eğitim eksikliği (%22,9) olarak sıralanmaktadır. Kooperatif yönetimlerinin, sorun
yaşadığı gruplar incelendiğinde %54,3’ünün ortakları ile sorun yaşadığını belirtmeleri yukarıda belirtilen
bulguyu desteklemektedir. Orman köylüleri ekonomik ve sosyal yönden orman kaynaklarına bağımlı oldukları
için orman işletmelerinin bazı kararları orman ve ormancılığa yönelik olumsuz algıların oluşmasına neden
olabilmektedir. Yörede kooperatiflerin sadece %20’sinin orman işletmeleri ile sorun yaşaması da yörede orman
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işletmeleri-kooperatif ilişkilerinin büyük ölçüde olumlu düzeyde olduğunu göstermektedir. Kooperatiflerin,
başarılı olması ve kırsal kalkınmada rolünün artması için en önemli öneri kooperatiflerin finansal yapılarının
güçlendirilmesi (%20,4) önerisidir. Bunu faaliyet alanlarının genişlemesi (%17,9) ve eğitim (%12,5) konuları
izlemektedir. Kooperatiflerin başarıya ulaşması için devlet tarafından neler yapılması gerektiği incelendiğinde;
kredi desteği (%40,0) ön plana çıkmaktadır. Bunu eğitim faaliyetlerinin devlet tarafından desteklenmesi (%20)
ve mevzuat düzenlemeleri (%17,1) izlemektedir. Kooperatif yönetimlerinin kooperatifin başarısında yapması
gerekenler; yenilikçilik, işbirliği, işi zamanında bitirme, iş dağıtımında hem kooperatifin bulunduğu köyde
ikamet etme hem de bizzat kooperatifin yaptığı işte çalışma önemli olarak görülmektedir.
Kooperatiflerin, başarılı olması ve kırsal kalkınmada rolünün artması için finansal yapılarının güçlendirilmesi
gerekmektedir. Bu kapsamda kooperatiflerin faaliyet alanlarının genişlemesi, ortaklık payı değerlerinin
yükseltilmesi, kooperatiflerin kullanacakları banka kredilerine teminat sağlanabilmesi için kredi-garanti fonu
ve kooperatiflerin finansman ihtiyacını karşılamak üzere bir finansman kurumunun oluşturulması önerilebilir.
Türkiye’de orman köylerindeki kooperatifler odun dışı orman ürünleri üretimi ve pazarlaması konusunda yeterli
düzeyde faaliyet gösterememektedir. Kooperatiflerin faaliyet alanlarının geliştirilmesinde en önemli alanlardan
birisi odun dışı orman ürünleri üretimidir. Bundan dolayı orman köylerinde sürdürülebilir odun dışı orman
ürünleri üretimine ve pazarlamasına yönelik alt yapının oluşturulması önem arz etmektedir. Orman köylerinin
nüfusu yıllar itibariyle azalış göstermektedir. Köyden kente gençlerin göç etmesi olarak açıklanabilecek bu
durumun başlıca nedenleri; köylerdeki yaşam koşullarının olumsuzluğu, iş olanaklarının kısıtlılığı ve eğitim
olanaklarının yeterli olmamasıdır. Nitekim kooperatiflerin büyük çoğunluğu, orta yaş grubundaki eğitim
düzeyi düşük erkekler tarafından yönetilmektedir. Bu da kooperatiflerin finansal sorunlarını çözme, yeni bir
iş üstlenme, faaliyet alanlarını genişletmede başarılı olma şansını azaltmaktadır. Bundan dolayı kadınlara ve
gençlere örgütlenme içerisinde mutlaka yer verilmelidir.
Soru Yönelten Katılımcı: Dr. Zeki OYMAK
Soru: Kırsal kalkınma programları kapsamında 2004-2014 yılları arasında sürdürülen ve Tarım Bakanlığı ile
Sosyal Yardımlaşma Vakfı aracılığı ile kullandırılan (100x2) 100 aileye iki sığır ve ilerleyen dönemde (100x6)
100 aileye 6 baş hayvan (sığır) projelerinin başarısı konusunda bir değerlendirmeniz oldu mu? Oldu ise paylaşır
mısınız?
Yanıt: Tabii biz kooperatiflerle ilgili çalıştık, tarımsal desteklerle ilgili bir çalışma yapmadık. Ancak sadece
şunu biliyorum ki en azından ORKÖY bu konuda köylerde bir takım büyük baş hayvan desteği verdi. İlgili
arkadaşların orman köylerinde muhtarlıklarla bu süreci yürütürken ciddi problemlerle karşılaştıklarını, destek
verecek hane halkını bulmakta zorlandıklarını biliyorum. Ama onun haricinde biz bir değerlendirme yapmadık.
Soru Yönelten Katılımcı: Erdem KAPLAN
Soru: (Katkı): Öncelikle çalışmalarınız ve tespitleriniz için teşekkür ederim. Zira ormancılıkta kooperatiflerin
önemli sorunları var. Bunların çözümünde öncelikle;
1. Kooperatiflerde örgütlenme yapısı (en azından şeflik veya işletme bazında kooperatiflerin birleştirilmesi
lazım),
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2. Kooperatifçilik ve çalışma alanlarıyla ilgili eğitim (yöneticiler hukuki ve cezai sorumlulukla karşılaşıyorlar),
3. Sadece odun üretimi yanında odun dışı ürünlerde sadece toplayıcı değil yarı işleme ile katma değer
yaratacak şekilde işlendirilmesi, ekoturizm vb. yer alması öncelikli olmalıdır.
Yanıt: Çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için. Ayrıca, bu katkılar bildiri metni içerisinde de daha detaylı bir
şekilde yer alacaktır. Sağolun, teşekkürler.
Soru Yönelten Katılımcı: Sedat Özcan ÖZDEMİR
Soru: 1. Kooperatiflerdeki iş gücü ve finans sorunlarını çözmek için kooperatifler arası iş birliği veya birleştirmek
suretiyle güçlendirmek bir çözüm olabilir mi? Birleştirmek için devlet destekleri (34. Madde vb.) uygulamak
doğru olur mu?
2. Son üç yılda eğitilen kooperatif başkanları dikili satışa daha olumlu baktığı yönündeki tespitinizi sadece
eğitime bağlamak ne kadar doğru? Bu konuda orman ürünlerinin piyasadaki değerleri etkili midir?
Yanıt: Evet kesinlikle olmalıdır. Tabii mutlaka bu tür desteklerin verilmesi gerekir ki bu noktada bu konunun
özendirilmesi gerekiyor. Biz yaptığımız çalışmalarda yan yana bulunan köylerdeki kooperatiflerle beraber
hareket ediyor musunuz dediğimizde; etmediklerini belirtmekle birlikte bir araya gelmemiz mümkün değil
gibi değerlendirmelerin olduğunu gördük. Bu nedenle bunların özendirilmesi gerekiyor ama bunun da zorlama
ile değil de isteklik düzeyinin artırılarak yapılması gerekiyor.

III. Sunum Sahibi: Dr. Nurettin ELBİR
Sunum Konusu: “Türkiye Ormancılığında; Orman Köyleri Orman Köylüsü
ve Kadının Yeri”
Özet: Doğa’nın en gelişmiş bitkisel varlığı olan orman, doğadaki canlı varlıkların önemli bir kesiminin
yaşam yeridir. Bu yaşam alanı, insanoğlu için de, kaçınılmaz bir cazibe alanı olmuş, tarih boyunca, doğa ve
insan etkileşimi süregelmiştir! İnsanoğlu, ormanı yerleşim alanı olarak seçmiş, köyler kurarak, ormanla olan
etkileşimini sürdürmüştür! Ancak, geçen tarihsel gelişim süreci içinde; her ne kadar köylerden sonra; kentler,
şehirler, mega kentler kurulmuş ise de, topluluk olarak ilk yaşam köylerde başlamış, ilk KÜLTÜR, köylerde filiz
vermiştir! Türkiye’mizde de, ormanlar önemli bir yerleşim alanı olmuş; Balkan Savaşı, Birinci Dünya Savaşı,
daha önceleri (Kırım-Türk-Rus) 1856 savaşlarından sonra; Balkanlar, Kafkasya, hatta Orta Asya’dan göç
ederek, Türkiye’ye gelenler, Anadolu’nun dağlık alanlarındaki ORMAN köylerine yerleştirilerek, yaşamlarını o
köylerde sürdürmüşlerdir. Bu coğrafi ve tarihi olgularla, Orman Köylerine yerleşen kırsal kesim sakinleri; kadını
ve erkeğiyle birlikte, Orman İşçisi olarak çalışarak, hayvancılık ve ormandan açtıkları topraklarda tarım yaparak
geçimlerini sağlamış, göç ettiği yörelerden birlikte getirdikleri kültürlerini, orman köylerinde yaşatmışlardır.
Orman köylerinde; köylü kadını çalışırken her zaman erkeğinin yanında olmuş, hiçbir iş ayrımcılığı yapmadan,
ormanda fidan dikmiş, toprak işleme, ağaç kesme, tomruklama, ağaç biçme, taşıma ve diğer orman işçiliği
faaliyetlerini yaparak, ailesine önemli ekonomik katkıda bulunmuştur (Tahtacılar). Ancak orman köylerinde
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yaşayan köylülere; orman işçisi ve odun hammaddesi işleyen işyerlerinde, kalıcı bir çalışma alanı yaratılamadığı
için, köylerden kentlere düzensiz bir göç olmuş, bir yandan orman köyleri boşalırken, diğer yandan şehirlerde
çarpık kentleşmeler yaratılmış, kırsal kesim kültürü yavaş yavaş yok olmaya başlamıştır. Kırsal kesim kültürü
ancak köylerde, kendi doğal ortamında yaşatılabilir. Doğal varlıkların korunması, orman ürünleri üretimi, doğa
turizminin benimsetilmesi için en büyük kaynak orman köyleri ve köylüleridir. Nitekim, ekonomik yönden
gelişmiş batı ülkelerinde, 19. Yüzyılın sonlarında kentlere göç eden orman köyleriyle birlikte, orman köyleri
kültürü yok olmuş, bugün orman köy kültürünü, yeni kuşaklara aktarabilmek için, yapay olarak köy kültür
merkezleri kurulmuştur (Tarihsel görüntüler). Köysüz orman öksüz kalır!... Bu bildiride, Türkiye’de orman
köyleri, orman köylüsü ve kadının Türkiye ormancılığı açısından durumu, önemi ve politikasını, değerlendirmeye
çalışacağız.
Soru: Yok

IV. Sunum Sahibi: Yrd. Doç. Dr. Ufuk COŞGUN
Sunum Konusu: “ORKÖY Arıcılık Yatırımlarında Üretim ve Pazarlamanın
Değerlendirilmesi (Batı Akdeniz Bölgesi Örneği)”
Orman ve Köy İlişkileri Genel Müdürlüğü 1970’li yıllarda Orman Bakanlığı bünyesinde kurulmuştur. Bu
tarihten günümüze kadar çeşitli örgütlenme şekilleri içerisinde ülkenin en yoksul kırsal kesimini oluşturan
orman köylüsüne kaynak aktarımı gerçekleştirmektedir. Günümüzde Orman ve su İşleri Bakanlığı Orman
Genel Müdürlüğü’ne bağlı bir Daire Başkanlığı olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Doğal yaşam ortamı
ormanlarla iç içe olan bu kesimin yaşamsal etkinlikleri kapsamında orman alanlarına olabilecek olumsuz etkilerini
azaltabilmek için ORKÖY tarafından yaklaşık 50 yıla yakın bir süreden beri çeşitli miktarlarda kaynak aktarımı
sağlanmaktadır. Ekonomik ve sosyal içerikli bu yatırımların süreç içerisinde ne yönde etkilerinin olduğunun da
bilinmesi önem kazanmaktadır. ORKÖY tarafından gerçekleştirilen ekonomik içerikli kaynak aktarımlarından
birisini de “Fenni Arıcılık” yatırımı oluşturmaktadır. Ülkemizde ORKÖY Genel Müdürlüğü’nün talebiyle,
uygulanan arıcılık kredilerine yönelik bir değerlendirme çalışması gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada hazırlanan
anket formu; ORKÖY Genel Müdürlüğü tarafından, arıcılık kredisinden yararlanan orman köylülerine yönelik
olarak, kuruma bağlı elemanlar tarafından uygulanmıştır. Bu çalışmadan; 60 ilde 5740 orman köylüsüne 19912000 yılları arasında orman köylerinde arıcılığı özendirmek ve arıcıları desteklemek amacıyla Fon Bütçesi
(FB), Kırsal Kalkınma Projeleri (KKP) ve Doğu Anadolu Su Havzası Rehabilitasyon Projesi (DASHRP)
kaynaklarından toplam 672.7 milyar Türk Lirası ve 920.7 bin ABD ($) doları tutarında düşük faiz avantajı ile
kredi kullandırıldığı görülmektedir. Çalışmanın amacını; Batı Akdeniz Bölgesini oluşturan Antalya, Burdur
ve Isparta illerinde ORKÖY’ün 1990’lı yıllardaki arıcılık yatırımlarından yararlanan arıcıların üretim ve
pazarlama durumlarının değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Çalışmanın materyalini; Batı Akdeniz Bölgesi
ORKÖY arıcılık kredilendirmelerinden yararlanan işletmeler oluşturmaktadır. Verilerin elde edilmesi;
örneklenen işletmelerde yüz yüze görüşme yöntemiyle anket uygulaması ve yarı yapılandırılmış görüşme
formu ile yararlanıcılarla odak grup toplantıları ile gerçekleştirilmiştir. Sonuç olarak; ORKÖY tarafından
1990’lı yıllarda yapılan arıcılık yatırımlarından yararlanan işletmelerin devamlılığının yaklaşık olarak %35-40
düzeylerinde olduğu görülmüştür. Yatırımlardan yaralanarak halen arıcılık çalışmalarını sürdüren işletmeler
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küçük, orta büyüklükte kolonilere sahip bulunmaktadır. Koloni başına verimin ülke ortalamasının altında
olduğu görülmektedir. Temel sorunları ise üretim, pazarlama ve eğitim gereksinimleri oluşturmaktadır. Kredi
yararlanması sonunda arıcılığı halen başarı ile devam eden işletmelerin kredi kullanmadan önce de arıcılık ile
uğraştıkları, kolonilerinin olduğu görülmüştür.
Soru Yönelten Katılımcı: Casim CİHAN
Soru: Arıcılıkta Akdeniz’de verimlilik ortalama 11-14 kg olarak verilmiş. En üst verimin kaç kg olduğu
verilmemiş. 15, 20, 25 kg verim alan üretici yok mu? Başarı kıyaslaması için bu işletmeler kriter alınamaz mı?
Yanıt: Üretim anlamında 35-40 kiloyu bulan işletmeler bulunmaktadır. Burada en önemli konu bakım ve hasat
konusunda arıcıların bilinçlendirilmesidir. Bu bilgi ve bilinç yoksunluğu arıcıların ciddi kayıplara uğramasına
neden olmaktadır. Koloni başına 30-35 kg verim alan arıcılar diğer yakınlardaki arıcılara yardımcı olmaktadır
ancak bu çok yerel kalmaktadır, çoğu yörede kısıtlı kalmaktadır. Arıcılar, mevsimine göre kovanın hangi yöne
bakacağı konusunda bile çok çeşitli kulaktan dolma bilgilere sahip. Çok ciddi bir yayım ve bilinç eksiliği var.
Aslında bütün sorun da burada yatıyor. Ana arıyı dört-beş yıl kullanan arıcılar var farkında olmadan ki 2 en
geç 3 yılda bir değiştirilmesi gerekiyor. Bu işin temelinde yoğun bakım ve ciddi eğitim söz konusu. Kesinlikle
verimin iki katına çıkarılacak bir potansiyele sahibiz. Çok teşekkür ederim.

V. Sunum Sahibi: Doç. Dr. Yılmaz ÇATAL
Sunum Konusu: “Planlı Orman İşletmeciliği Sürecinde Orman ve Toplum
Etkileşimi”
Sağlıklı orman, odun ürünü sürekliği ve ekosistemlerin sağladığı faydalar bakımından önemlidir. Ülkemizde
1917 yılında ilk planlama çalışmaları başlamış olup, açık doğa şartlarında düzensiz faydalanma aşamasından
planlı faydalanma aşamasına geçilmiştir. 6831 sayılı Orman Kanunun 26. maddesi gereğince; ormanların
işletilmesi amenajman planlarına göre yapılmaktadır. Ancak, orman sağlığı üzerinde olumsuz etkiler böcek,
mantar, av ve otlatma gibi biyotik; yangın, rüzgâr, kar, don veya kuraklık gibi abiyotik ve hava kirliliği, kesim
hataları gibi insan etkisi sayılabilir. İnsanların ormanlar üzerinde olumsuz etkileri insanoğlunun var olduğu
zamandan bu tarafa görülmekte olup, zaman zaman şekli, şiddeti ve sıklığı değişmektedir. Günümüzde de büyük
boyutlara ulaşmıştır. Bu yüzden ormanlar üzerine inşaların yapmış olduğu olumsuz etki bilinmeli ve buna göre
yönetimsel tedbirler alınmalıdır. Ayrıca planlamada belirsizlikle ortaya çıkan bu durum için esnek planlama
yapılmalıdır. Bu çalışma ile planlı işletim sürecinde insanların etkileri ile ortaya çıkan yangın, yol, maden izni
gibi faktörlerin planlı üretime olan olumsuz etkileri Olağanüstü Hasılat Etası (OHE) değerleri ile ortaya
koyulmuştur. Bu amaçla, 1997-2015 yılları arasında ülkemizin toplam odun üretiminin yaklaşık %20-25’ini
oluşturan OHE’sı değerleri ile belirlenmiştir. Daha sonra OHE’nın Orman Bölge Müdürlüklerine (OBM)
göre değişimi incelenmiştir. OBM’lerin OHE değerlerinin aritmetik ortalamalarının aynı olup olmadıklarının
karşılaştırılması OHE değerler ile Varyans Analizi Yöntemiyle (ANOVA) yapılmış, benzer ve farklı OBM’ler
Duncan testi ile belirlenmiştir. İstatistiksel analizlerin uygulanmasında SPSS for Windows 20.0 istatistik
paket programından yararlanılmıştır. Yıllık ortalama insan etkisiyle ortaya çıkan OHE değerleri bakımından
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Şanlıurfa OBM 5.624 m3 ile en az; Antalya OBM 318.198 m3 ile en yüksek değere sahiptir. OBM’lerde
yapılan amenajman planlarında bu değerler göz önünde bulundurularak esnek planlamalar yapılmalıdır.
Soru: YOK.

Bu tutanak, oturum başkanı Prof. Dr. Ahmet TOLUNAY ve raportör Yrd. Doç. Dr. Mehmet ÖZALP
tarafından düzenlenmiştir.

Prof. Dr. Ahmet TOLUNAY

Yrd. Doç. Dr. Mehmet ÖZALP

Başkan

Raportör
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DSİ Taşkın ve Rüsubat Kontrolü Çalışmalarında Ormanların Önemi
İbrahim BİROĞLU
Çölleşme ve Arazi Tahribatına Karşı İşbirliği Modeli
Süleyman ÇETİN
Doğa-İnsan Etkileşiminde Yabancılaşma Problemi ve Paraekolojik Yaklaşım
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ÖZET
Geçmişten günümüze kadarki süreçte insanoğlunun doğayla etkileşiminin artmasıyla, taşkın olaylarının gündelik
yaşamdaki zararlı etkileri de artmıştır. Özellikle akarsuların yukarı havzalarındaki orman ve mera alanlarına
yapılan müdahalelerin yoğunlaşmasıyla taşkın olayları artmaya başlamış, yine akarsuların mansap yatakları ve
civarında yapılan başta yerleşim yerleri olmak üzere çeşitli müdahaleler taşkınların etkisini ve şiddetini giderek
artırmıştır. Bilindiği gibi taşkın zararlarını önlemek amacıyla çeşitli faaliyetler yürütülmektedir. Bu kapsamda
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından akarsuların memba ve mansap bölümlerinde su akışını
düzenleyen, akarsu yataklarında erozyonu önleyen, taşınan sedimenti depolayan ve taşkın sularının etrafına
zarar vermeden belirlenen güzergâhlarda akışını sağlayan tesisler inşa edilmektedir. DSİ tarafından akarsularda
yapılan ıslah çalışmalarının etkinliğinin arttırılması ve taşkın zararlarının azaltılmasına yönelik olarak erozyonun
önemli kaynağını oluşturan yüzey ve oyuntu erozyonunu önlemek amacıyla yamaç arazide de kültürel ve yapısal
ıslah önlemlerinin alınması büyük önem arz etmektedir. Bu kapsamda DSİ tarafından gerçekleştirilen akarsu
yatak ıslahlarıyla birlikte yamaç arazide mevcut ormanların korunması ve rehabilitasyonu, ağaçlandırma, oyuntu
ıslahı, teraslama vb. ormancılık faaliyetlerinin bütüncül havza yönetimi yaklaşımı içerisinde eş zamanlı olarak
gerçekleştirilmesi taşkınların yıkıcı etkilerinin azaltılması yönünden en sağlıklı ve kalıcı çözüm yolu olmaktadır.

Anahtar sözcükler: Taşkın, erozyon, sediment, orman, bütüncül havza yönetimi.
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1. GİRİŞ
Ülkemizde sel/taşkın olayları önemli bir doğal afet konumunda olup, Afet ve Acil Durumu Yönetimi Başkanlığı
(AFAD) tarafından 1950-2008 yılları arasında tutulan kayıtlara göre can kaybı ve etkilenen yerleşim yerleri
açısından deprem ve heyelanlarla birlikte ilk üç sırada yer almaktadır.
Günümüzde sel ve taşkın kavramları birbiri ile iç içe geçmiş hatta çoğu zaman birbiriyle eşanlamlı olarak
kullanılmaktadır. Sel, çoğunlukla şiddetli yağışların ardından yan derelerden ani olarak gelen ve fazla miktarda
katı materyal içeren su kütlesi olarak ifade edilmektedir. Taşkın ise yan derelerden gelen sel sularının ana
akarsuya ulaşarak vadi boyunca yatakta akan suyun yükselmesi ve normal yatağına sığmayarak çevresindeki
düzlüğe yayılması şeklinde gerçekleşen olaya denilmektedir (Görcelioğlu, 2003). Sonuç olarak her iki olayda
yüksek su akışları nedeniyle yaşanmakla birlikte, genellikle seller akarsuların üst kotlarındaki alanlarda
görülürken, taşkınlar ise mansap yatağındaki nispeten düz arazilerde yaşanmaktadır.
Geçmiş yıllarda iklim değişikliğinin en önemli nedeni olarak gösterilen karbon dioksit gazının atmosferdeki
oranının iki katına çıkması durumuna göre yapılan öngörülerde, hafif yağışlı günlerin azalarak şiddetli
sağanak yağışlı günlerin artacağı ortaya konulmuştur (Miller, 1997). Özellikle son yıllarda yağış rejimlerindeki
değişikliklere bağlı olarak şiddetli sağanak yağışlar sonrasında taşkın ve sel olaylarının periyotları ile şiddet ve
zararlı etkilerinin daha da arttığının görülmesi bu öngörüyü doğrular niteliktedir.
Yaşanan taşkınlar;
•

Yerleşim yerlerinde can ve mal kayıpları ile insanlarda yaralanmalara ve çeşitli rahatsızlıklara (stres,
duygusal sarsıntı, kalp-damar hastalıkları, depresyon, toplumdan soyutlanma, davranış değişimi gibi)
neden olması,

•

Tarım arazilerinde verim düşüklüğü, üretimde aksama veya bu arazilerin elden çıkması, çiftlik
hayvanlarının telef olması, tarımsal ve hayvansal üretim amaçlı yapı, araç ve gereçlerde hasarlanmalar
olması,

•

Karayolu, demiryolu, hava yolu gibi ulaşım tesislerinde hasarlara ve aksaklıklara sebebiyet vermesi, ulaşım
güvenliğini riske sokması,

•

Yerleşim yeri alt yapısında meydana getirdiği zararlar nedeniyle günlük ve ekonomik hayatta
olumsuzluklara ve çeşitli salgın hastalıklara sebebiyet vermesi,

•

Kamu binaları, sulama ve enerji yapıları vb. tesislerde zarar vermesi neticesinde ülkede sosyal ve ekonomik
yönde çeşitli olumsuzluklara sebebiyet vermektedir.

Türkiye’de 1975-2016 yılları arasında yaşanan taşkınlarda; 734 kişi hayatını kaybederken, toplam 896 189
hektar arazi de taşkın suları altında kalarak zarar görmüştür (Tablo 1).
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Tablo 1. 1975-2016 yılları arasında yaşanan taşkınlar ve zararları (DSİ kayıtları)
Yıl
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
TOPLAM
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Taşkın Sayısı
62
29
27
21
21
44
16
10
14
12
7
8
7
24
10
26
23
14
2
9
20
4
1
2
1
4
42
27
21
23
25
24
22
10
84
110
56
69
53
125
148
44
1301

Can Kaybı
8
5
11
61
6
2
33
4
17
1
57
23
1
4
164
1
57
3
8
27
7
3
14
45
11
2
59
25
13
23
7
14
13
5
734

Su Altında Kalan Alan (ha)
36 714
22 536
3 317
13 850
40 966
83 016
58 413
784
2 113
29 140
2 318
679
564
3 910
9 500
7 450
15 770
690
60
1 680
201 100
11 000
1 390
7 000
541
8 066
43 297
510
64 200
25 750
13 855
85 810
1 050
10
3 250
44 279
202
19 685
17 569
4 970
7 985
1 200
896 189
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Türkiye’de bazı taşkınlarda; 23 Ağustos 1956 tarihinde Adıyaman-Sincan köyü, Sincik deresi taşkınında 79
kişi, 11 Eylül 1958 tarihinde Ankara Hatip çayı taşkınında 169 kişi, 1979 yılında Amasya, Tokat, Çorum
İllerinde meydana gelen taşkınlarda toplam 59 kişi, 13 Temmuz 1995 yılında Isparta’nın Senirkent ilçesinde
meydana gelen selde 74 kişi, 3-4 Kasım 1995’de İzmir ilinde yaşanan taşkında çoğunluğu Karşıyaka’da olmak
üzere 63 kişi, 8 Ağustos 1998 tarihinde Trabzon Beşköy’de yaşanan sel afetinde 43 kişi, 2009 İstanbul taşkının
da 31 kişi hayatını kaybetmiştir.
1975 yılından 2000 yılına kadarki süreçte oluşan 414 adet taşkında 458 vatandaşımız hayatını kaybetmiş ve 554
501 ha alanda zarar görmüşken, 2000 yılından 2016 yılı sonuna kadar yaşanan 887 adet taşkın neticesinde 276
vatandaşımız hayatını kaybetmiş ve 341 688 ha alan zarar görmüştür.
Taşkın kontrolüne yönelik alınan yapısal, yapısal olmayan ve kültürel önlemler sayesinde, artan taşkın sayısına
karşın hayatını kaybeden insan sayısında ve zarar gören alanda önemli oranda bir azalma sağlanmıştır. Ancak
maddi kayıpların; şehirleşme, yaşam standartlarının yükselmesi ve ekonomik faaliyetlerde çeşitlilik vb. etkenler
dikkate alındığında daha fazla olması muhtemeldir.
Yaşanan taşkın/sel afetlerinde ilk planda can ve mal kayıpları dikkate alınmakla birlikte, ekonomik faaliyetlerin
kesintiye uğraması, temizlik ve enkaz kaldırma, kamu binalarında onarım, zirai ve hayvansal olmak üzere
tarımsal kayıplar, üretimde ve pazarlamada aksama, dere yataklarında temizlik, ihtiyaç sahiplerine ekonomik
destek verilmesi ve geçici barındırma, taşkın sularının tahliyesi, alt ve üst yapı tesisleri ile yol ve köprülerin
onarımı ya da yeniden inşası, taşkın kontrolüne yönelik etüt-proje ve inşaat çalışmaları vb. faaliyetlerin
masrafları düşünüldüğünde, taşkın ve sellerin maddi zararları şehir türü ve büyüklüğüne göre yüz milyonlarca
doları aşmaktadır.
DSİ tarafından taşkın kontrolü amacıyla yapılan çalışmalar oldukça yüksek maliyetler içermektedir. 2013 yılı
başından 2017 yılı Ağustos ayına kadar geçen süreçte DSİ tarafından taşkın ve rüsubat kontrolüne yönelik
yapılan harcamaların toplamı 5,14 milyar TL olmuştur. Buna göre son yıllarda taşkın kontrolü amaçlı tesis ve
düzenlemeler için her yıl 1-1,5 milyar TL arasında harcama yapılmaktadır. Ayrıca DSİ tarafından 2003-2016
yılları arasında akarsu yataklarında yapılan makinalı çalışmalarda ise yaklaşık 4,5 milyar TL harcanmıştır.
Sadece DSİ tarafından yapılan bu harcamaların yanı sıra yukarıda bahsedilen diğer ekonomik zararlar ve farklı
kuruluşların yaptıkları harcamalar da dikkate alındığında taşkınların ülke ekonomisindeki olumsuz etkileri
ortaya çıkacaktır.
İstanbul’da 2009 yılında yaşanan taşkının sadece sigorta sektörüne maliyetinin o tarihte yaklaşık 700 milyon
TL olduğu düşünülürse, bazı taşkın afetlerinin ne denli büyük ekonomik zararlara sebebiyet vereceği ortaya
çıkmaktadır.
Taşkın/sel afetlerinin kontrol altına alınmasında, erozyon ve rüsubatın önlenmesi ile yağış sularının miktar
ve enerjisinin azaltılması ön plana çıkmaktadır. Yağışların akabinde görülen yüzeysel akışlar nedeniyle
akarsu akımlarında yükselmeler görülmesi taşkınların nedenlerindendir. Yağış karakteri ve yağış havzasının
karakteristikleri yağışların dere akımı üzerinde etkisini göstermektedir. Yağış şiddetinin infiltrasyon kapasitesini
aşması sonucu yüzeysel akış artmakta ve bunun sonucunda yatak kapasitesi yetersiz olan akarsularda taşkın
riski ortaya çıkmaktadır.
Atmosferik, topografik ve jeolojik etkenlerle toprakların yerlerinden aşınarak başka yerlere taşınmasına
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erozyon denilmektedir (Aşk, 1977). Ülkemizde erozyon olayını, taşınmayı gerçekleştiren etken olarak su ve
rüzgar erozyonu olarak iki ana grupta inceleyebiliriz. Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de su erozyonu en fazla
görülen erozyon çeşididir. Yağış sularının toprakları aşındırması olarak ifade edebileceğimiz su erozyonu çeşitli
kaynaklarda farklı şekillerde sınıflandırılmakla birlikte genel olarak; damla erozyonu, yüzey akış erozyonu,
çizgi-oluk erozyonu, oyuntu-yarıntı erozyonu ve akarsuların oluşturduğu yatak (mecra) erozyonu olarak
sınıflandırabiliriz.
Erozyon, fiziksel ayrışma ve kitle hareketleri ürünü olan ve rüsubat (sediment) olarak adlandırdığımız katı
materyalin özellikle akarsular tarafından taşınmaları sırasında, taşıyıcı etmenlerin güçlerinin azaldığı ya da
sıfırlandığı yerlerde yığılıp kalmalarına sedimentasyon (çökelme, birikme) denilmektedir (Görcelioğlu, 2003).
Yoğun bitki örtüsüne sahip havzalarda erozyon olayının oldukça az olmasına bağlı olarak, akarsularda rüsubat
hareketi ve sedimentasyon olayı da normal ölçüler içerisinde kalmakta ve önemli bir sorun oluşturmamaktadır.
Ancak doğal denge, bitki örtüsünün tahrip edilmesi, yanlış arazi kullanımı vb. müdahalelerle bozulduğunda
erozyon da hızlanmaktadır.
Ülkemizde genel olarak görüldüğü üzere, yüzeysel akışla başlayıp erozyon ve sedimentasyonla sona eren olaylar
zinciri sonucu;
•

Akarsuların yukarı havzalarından taşınan rüsubatın mansap yatağında birikmesi nedeniyle akarsu
yataklarındaki ıslahlı ya da ıslahsız kesit alanları küçülmekte, bunun neticesinde taşkın olaylarının sıklığı,
şiddeti ve zararlı etkilerinin arttığı görülmektedir. Genel olarak bu taşkınlar yerleşim yerlerinde can ve mal
kaybına, tarım arazilerinde ise verim düşüklüğü, üretim kaybı veya tarım arazilerinin elden çıkması gibi
olumsuzluklara neden olmaktadır.

•

Baraj ve gölet gibi depolamalarda biriken rüsubat nedeniyle tesislerin ekonomik ömürleri azalmaktadır.
Ayrıca su alma yapılarının girişini tıkayarak tesislerin fonksiyonunu tam olarak yerine getirmesine de engel
olmaktadır.

•

Köprü ve menfez gibi sanat yapılarında tıkanıklıklara neden olarak bu kesimler taşkın suları altında
kalmakta, bunun sonucu yaşanan taşkınlarla ulaşımda aksama ve ulaşım güvenliğinde risk görülmektedir.

•

Sulama tesislerinde hasarlanmalara ve bazı tiplerinde de kapasite kayıpları oluşmaktadır.

•

Rüsubat nedeniyle su kaynaklarının kirlenmesine ve akarsulardaki canlı varlığının yok olmasına da
sebebiyet verebilmektedir.

2. TÜRKIYE’DE AKARSU HAVZALARINDA SEL VE
TAŞKIN KONTROL ÇALIŞMALARI
Ülkemizde taşkınların önlenmesi ve zararlarının azaltılmasına yönelik çalışmalar; kültürel ve yapısal önlemler
içeren çalışmalar ile yapısal önlemler içermeyen çalışmalar olarak iki başlık altında incelenebilir.
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Yukarıda da bahsedildiği gibi taşkın ve sellerin oluşumunda çok çeşitli etmenler vardır. Hidrolojik ve
klimatolojik, jeolojik ve jeomorfolojik etkenlerle birlikte yanlış arazi kullanımları ve bitki örtüsü tahribinin
neden olduğu erozyon ve heyelanlar, yukarı havzadan gelen katı maddelerin (bitki kök ve dalları, kaya parçası
vb) sürüklenerek akarsu yataklarının hidrolik kapasitelerini azaltması ve geçiş yapılarını tıkaması, alt yapı
yetersizliği, dere yataklarına yapılan uygunsuz müdahaleler (düzensiz kum çakıl alınması, dere yataklarından
izinsiz ve tekniğine uygun olmayan şekilde enine boru hattı (içme suyu, doğalgaz, kablo vb.) geçişleri, yol yapım
çalışmaları ile dere yataklarının daraltılması, hafriyat dökülmesi, dere yataklarının ve taşkın kontrol tesislerinin
üzerinin kapatılması, her türlü atıkların dere yatakları ve civarına atılması vb.) günümüzde taşkınlara sebep olan
etkenlerdendir (Tablo 2).
Tablo 2. 2016 yılı
Türü
sonu itibariyle DSİ
tarafından yapılan
Taşkın, Taşın ve Rüsubat Kontrol Tesisi
tesis adedi ve korunan
Taşkın Kontrolü Maksatlı Depolama
alan miktarı 		
Yapıları
(DSİ 2017)
TOPLAM

Adet

Koruna Alan (Ha)

7657

1 437 949

68

447 550

7725

1 885 499

Yapısal önlem içeren çalışmalar kapsamında yamaç arazilerde, erozyonu önleme ve yağış sularının oluşturduğu
yüzeysel akışları azaltma amacıyla çeşitli ormancılık kuruluşları geçmiş yıllardan günümüze ağaçlandırma ve
rehabilitasyon çalışmaları ile bitki örtüsünün ıslahı gibi kültürel tedbirlerle birlikte teraslama, çit uygulamaları,
taş kordon, tahliye kanalları, eşik gibi çeşitli önlemler alınmaktadır.
Akarsu yataklarında yapısal önlem çalışmaları kapsamında, DSİ tarafından akarsuların memba ve mansap
bölümlerinde çeşitli taşkın ve rüsubat kontrolü tesisleri inşa edilmektedir (Tablo 2).
Yapısal olmayan önlemler kapsamında DSİ tarafından; hidrometrik ve meteorolojik gözlem çalışmaları, imar
planları ile ilgili taşkın etütleri yapılmakta, dere yataklarına müdahalelerin tespiti ve ortadan kaldırılmasına
yönelik faaliyetler yürütülmekte, muhtemel taşkın riski taşıyan alanlarda önceliklendirme yaparak gerekli
görülen akarsularda taşkın tehlike haritaları hazırlanmakta, taşkın erken uyarı sistemlerin kurulmasına yönelik
pilot çalışmalar yürütülmektedir.
Can ve mal kaybına yol açan taşkınlar genel olarak uzun süren şiddetli yağış olayları veya şiddetli ve ani
yağışlar sonucu oluşmaktadır. Orman varlığı ya da yamaç arazide ağaçlandırma, bitkilendirme vb. toprak
koruma çalışmaları taşkınların kontrol altına alınmasında fayda sağlasa da çoğu durumda tek başına yeterli
olmamaktadır. Bu nedenle yatak erozyonu, kitle hareketleri ve fiziksel ayrışma ürünü materyalin taşınımının
önlenmesinin yanı sıra yağış sularının piklerini kırmak için mecra da çeşitli ıslah çalışmalarının da yapılması
gerekli olmaktadır.
Bu amaçla DSİ Genel Müdürlüğünce akarsuların mansap bölümlerinde; mecralarda zemin ve kıyıların direncini
arttıran ve taşkın sularının yerleşim yerlerinde zarar vermeden yatak içerisinden akmasını sağlayan; kıyı
duvarları, bitkisel, pere, beton ya da fildöfer kaplamalar, taş dolgu ve anroşmanlar, kazıklı iksalar, mahmuz
vb. yapılar yapılmaktadır. Ayrıca son yıllarda taşkın kontrol tesisleri rekreasyon yönüyle de projelendirilerek inşa
edilmektedir.
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Yukarı havza mecra ıslahı çalışmaları kapsamında; inşa edildikleri yerde ve menbaya doğru belirli bir mesafe
içinde dere taban ve kıyılarını erozyona karşı korumak, bu oyulmalar sonucu oluşan yamaç göçmesi ve heyelanları
kontrol altına almak için ıslah sekileri,
Yağış havzalarından oluşan rüsubatı mansaba intikal etmeden akarsu yataklarında depolamak için tersip
bentleri,
Geniş tabanlı doğal yataklar içinde malzeme hareketinin durmadığı ve mansaba intikalinin devam ettiği
durumlarda, derelerde belirli bir denge eğimi oluşturarak hareket eden malzemeyi durdurmak için taban
kuşakları,
Taşkın sularını rezervuarında depolayarak piklerinin kırılmasını temin eden, mansaba planlanan miktarda su
bırakmak suretiyle belirli zamanlarda meydana gelen taşkın akımını daha uzun devreye yayarak düzenleyen
baraj ve gölet yapılarına benzeyen sel kapanları yapılmaktadır.

3. ORMANLARIN TAŞKIN VE SEL OLAYLARINI
ÖNLEMESINDEKI ROLÜ
Su erozyonunun etkisi; arazi eğimi, yamaç uzunluğu, bitki örtüsü ve yapısı, toprağın fiziksel ve kimyasal özelliği,
arazinin jeolojik yapısı, yağışların miktar, süre ve dağılımları gibi etkenlere bağlıdır. Buna bakıldığında su
erozyonu olayının ve buna bağlı olarak taşkın ve sel afetlerinin artmasında ya da önlenmesinde insanlığın belki
de tek müdahil olabildiği konu bitki örtüsü etkeni üzerindeki müdahaleleridir.
Maalesef yüzyıllara varan süreçte; yanlış arazi kullanımı, meraların çeşitli müdahaleler nedeniyle bozulması
ve orman alanlarının tahribi vb nedenlerle su erozyonu artış göstermektedir. Özellikle son yıllarda buna yağış
rejimlerindeki değişme ile plansız ve uygunsuz şehirleşme de eklendiğinde sel ve taşkın olaylarının olumsuz
etkisi insan yaşamında daha fazla görülür hale gelmiştir.
Yukarıda açıklandığı gibi taşkın/sel afetlerinin kontrol altına alınmasında, erozyonun önlenmesi ve yağış sularının
enerjisinin azaltılması ön plana çıkmakta olup, bu bağlamda ormanlar ve bünyesindeki çeşitli bitki örtüsü;
erozyon ve yüzeysel akışın zararlı etkilerini ortadan kaldırmaya bağlı olarak, taşkın olaylarının önlenmesinde ya
da şiddet ve zararlı etkilerinin azaltılması bakımından önem arz etmektedir.
Orman ekosistemlerinin sel ve taşkınları önleme kapasitesi, esas itibariyle intersepsiyon, infiltrasyon ve toprak
suyu depolaması sayesinde gerçekleşmektedir (Görcelioğlu 1996).
Orman ekosistemlerini oluşturan canlı ve cansız, mikro ve makro elamanlar arasındaki karşılıklı ilişki ve
etkileşim sürecinde zaman içinde kendiliğinden ortaya çıkan ve bir bölümü toplum yararına kullanılan mal ve
hizmetlerin tamamı olarak adlandırılan “Orman Fonksiyonu” (Asan, 2012) sayesinde orman ekosistemlerinde
karşılıklı ilişkiler yaşanmaktadır. Bu ilişkilerden “orman-su” ve “orman-toprak” ilişkisi incelendiğinde;
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Ormanlar üzerine düşen yağışların bir bölümü ağaç tepeleri tarafından tutularak, yağış daha toprağa inmeden
intersepsiyon ile atmosfere geri gönderilir. İngiltere’de yapılan araştırmalarda yağış şiddeti ve yoğunluğuna göre
değişmekle birlikte yıllık yağışların; ibreli türlerde %25-45 arasında, geniş yapraklı türlerde ise %10-25 arasında
intersepsiyonla tutulduğu ortaya konulmuştur (Calder ve ark., 2003).
Yağmur damlalarının doğrudan toprak yüzeyine düşmesi engellenerek toprağı yerinden oynatması önlenir.
Özellikle orman altı katmanı oluşturan diri ve ölü örtü sayesinde erozyonun önlenmesi ön plana çıkmaktadır.
Yağışın sürmesiyle tepeler doygun hale gelince, orman bitkilerinde gövde akışı ile tabana inen yağmur suyu
önce ölü dal ve yaprak artıklarından oluşan bir katman ile karşılaşır ve bir bölümü bu ölü örtü tarafından
tutulur. Ortalama derinliği 5 cm kadar olan bir humus tabakasının su tutma (depolama) kapasitesi 20 mm’ye ya
da toprağın toplam depolama kapasitesinin %15-20’sine ulaşabilmektedir (Görcelioğlu, 1999). Ayrıca yağmur
sularının tabana inen bir bölümü de ağaç kökleri sayesinde toprağın derinliklerine kadar çekilmektedir. Bazı
araştırmalara göre %10 orman ile kaplı alanla karşılaştırıldığında, %30 ormanla kaplı alanlar %25 oranında daha
fazla yüzey suyu tutarken, %50 ormanla kaplı alanda yüzey suyu tutma kapasitesi %70 oranına çıkmaktadır
(EAA, 2015).
Ormanlarla toprak strüktürünün iyileştirilmesi ile infiltrasyonun (suyun toprağa sızması) artırılması sayesinde
yüzeysel akış azaltılır. Ormanların, yukarıda belirtilen tüm bu olumlu etkileri neticesinde yağan yağmurun
yüzeysel akışa geçmesi olabildiğince geciktirilerek erozyon, sel ve taşkınlar önlenmekte ya da azaltılmaktadır.
Ağaçlar orman tabanını gölgelediği için açık alanlara göre kar erimesini yavaşlatır. Böylece eriyen kar sularının
infiltrasyonu artar ve sel olayının da önlenmesinde veya zararlı etkilerinin azaltılmasında fayda sağlanır. Bir
araştırmaya göre ormanın gölgeleme etkisiyle kar erimesinin %40, deredeki taşkın akışının da %10 oranında
azaldığı ortaya konulmuştur (Anderson, 1969). Bu saydıklarımızın yanı sıra orman ekosistemi kökleri ile
toprakta mekanik direnç ve yüzeysel akışın önünde engel oluşturmaktadır.
Taşkın ve sel olaylarına neden olan en önemli etken; akarsu havzasının üst kısımlarındaki su toplama bölgesinde
toprak-su-bitki arasındaki doğal dengenin bozulmasıdır. Buna göre orman varlığı da taşkınların önlenmesinde
önemli rol oynamaktadır. Ancak burada en önemli tartışma, ormanların taşkın ve sel oluşumunu engellemesi ya
da taşkınları kontrol altına almasındaki etkisinin ne boyutta olduğunda yaşanmaktadır.
Literatür bilgileri incelendiğinde; küçük havzaları kapsayan ağaçlandırmaların küçük ve orta şiddetli yağış
olayları sonrası meydana gelen pik akışları azalttığı yönündedir (Bruijnzeel, 2004; Scott ve ark., 2005;Waterloo
ve ark., 2007). Bu kabule göre, kısa süren ani küçük ve orta şiddetli yağışlar sonrası meydana gelen taşkınların
ağaçlandırmayla önlenebileceği ya da büyük oranda azaltılabileceği varsayılmaktadır. Ancak büyük havzalardaki
ağaçlandırma ve orman varlığıyla taşkınların azaltıldığı ya da önlendiği yönünde genel bir kabul bulunmamaktadır
(FAO, 2005).
Özetle ormanlar ve ağaçlandırmaların taşkın kontrolündeki etkisi; bu alanların havza içindeki oransal büyüklüğü,
ormanların türü ve yönetimi, ormanlardaki bitki örtüsünün katmanlı yapısı, ağaç türü, ağaçların yaşı, çap sınıfı
ve kapalılığı, yağış şiddeti ve süresi ile jeolojik-jeomorfolojik yapı gibi etkenlerle doğrudan ilişkilidir.
Ülkemizde 1963 yılında başlanılan modern amenajman planlarının hazırlanmasında uzun yıllar boyunca odun
üretimi anlayışı ön plana çıkmış, ormanların erozyon kontrolünün de içerisinde olduğu ekolojik fonksiyonları
yeteri kadar ele alınamamıştır. 1997 yılından itibaren başlatılan “Fonksiyonel Orman Amenajman Planlaması”
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süreci sonucunda ormanlarımız günümüzde; ekonomik, ekolojik ve sosyal fonksiyon olmak üzere üç başlıkta
ele alınmaya başlanmıştır.
Ormanların sel ve taşkınları önleme fonksiyonu, orman ekosistemlerinin yapı ve kuruluşuna bağlı olarak
değişmektedir. Erozyonu önleme fonksiyonlu ormanlarda ana amaç; imkânlar ölçüsünde sık, göğüs yüzeyi
bakımından yüksek, karışık ve katlı meşcere elde etmektir. 2004 yılındaki orman varlığı envanterine göre 21
188 747 ha olan orman varlığımızın yaklaşık %11,5’i (2 429 897,7 hektar) erozyonu önleme fonksiyonuna
sahiptir (OGM, 2011). Bu verilere göre ormanlarımızın; erozyonu, yüzeysel akışı ve sedimentasyonu önleme
kapasitesini yeterince sağlayamadığı görülmektedir.

4. SONUÇ
Orman Genel Müdürlüğü verilerine göre toplam orman varlığında önemli bir artış yaşanırken, erozyon ve
yüzeysel akışın azaltılmasında yeterli katkı sağlayamayan boşluklu kapalılıktaki ormanlık alanların genel alana
oranı da düşmüştür. (OGM, 2015).
Erozyonu önleme ve yüzeysel akışı azaltmada yararlı olan normal kapalı ormanların genel alana oranı yıllar
içinde artış göstermekle birlikte bu alanların özellikle yerleşim yerlerinde daha da artması önem arz etmektedir.
Bu nedenle, yerleşim yerlerinden geçen akarsu havzalarında mevcut ormanların işletmesinde erozyon önleme
fonksiyonunu sağlayacak şekilde amenajman planlarının yapılması ve silvikültürel müdahalelerin bu planlar
kapsamında ele alınması, yeni yapılan ağaçlandırmalarında bu fonksiyon doğrultusunda gerçekleştirilmesi
gerekmektedir.
Ülkemizde akarsu havzalarının çeşitli bölümlerinde çalışma yapan kuruluşlar bulunmaktadır. Yukarı havza
yamaç arazilerde yapılan erozyon kontrolü çalışmaları ile akarsulardaki mecra ıslahı çalışmaları birbirlerinin
yerini tutmamakla birlikte bazı durumlarda birbirlerini büyük ölçüde tamamlayıcı olmaktadırlar. Bu nedenle
taşkın afetinin önlenmesinde akarsu havzalarında bütüncül ıslah çalışmaları büyük önem arz etmekte olup, söz
konusu çalışmaların eş zamanlı olacak şekilde uygulamaya geçmesi halinde taşkınların önlenmesinde ya da
zararlı etkilerinin azaltılmasında önemli katkı sağlanacaktır.
Ancak tüm bu çalışmaların amacına ulaşmasında en önemli etken yine insan faaliyetleridir. Bu nedenle özellikle
şehir taşkınlarının önlenebilmesi için, akarsuların menba ve mansap bölümlerinde gerçekleştirilecek her türlü
ıslah ve rehabilitasyon çalışmalarının yanı sıra bitki örtüsünün tahribinin önlenmesi, yapılaşma için uygunsuz
yer seçimleri, yanlış mekânsal planlamalar ve uygulamalar, taşkın riski taşıyan alanların çeşitli amaçlarla
kullanılması, uygun olmayan köprü ve menfez gibi sanat yapıları, akarsu yataklarının kapatılması, daraltılması
ile akarsu yataklarında kapasite kayıplarına sebep olan her türlü insan müdahalesinin ortadan kaldırılmasıyla
taşkınların insan yaşamındaki olumsuz etkileri giderilebilecektir.
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ÖZET
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kapsamında 2030 yılına kadar erişilmesi öngörülen, geniş tabanlı, evrensel ve sürdürülebilir kalkınma kapsamında yoksulluğun yok edilmesi, eşitsizliklerle mücadele ve çevrenin korunması amacıyla 17 madde
belirlenmiştir. Bu hedefler için tüm sektör, kurum ve ülkelerin çalışmalar yapması benimsenmiştir. Çölleşme ile mücadele,
arazi tahribatının dengelenmesi ve ağaçlandırma çalışmalarında önemli başarıları olan Türkiye, Çölleşmeyle Mücadele 12.
Taraflar Konferansı (AnkaraCOP12)’na ev sahipliği yapmıştır. Arazi Tahribatının Dengelenmesi hedefleri hem Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve hem de Ankara COP12 hedef ve çıktılarında önemli bir yere sahiptir.
Bu gönüllü hedeflere ulaşmak, ilgili STK’ların kurumsal kapasitesini arttırmak ve gençlik hedef kitlesi için çölleşme ve
iklim değişikliği konularında farkındalık oluşturmak ve kapasite artırım çalışmaları yapılması amacıyla Daha Yeşil Bir
Dünya İçin Gençlik Platformu kurulmuştur. Bu Platformun amacına vizyonuna ve misyonuna ilgi duyan dernekler, vakıflar, sivil toplum kuruluşları (STK), kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör unsurları, akademik kuruluşların katılımına
açıktır. Bu çalışmada ormansızlaşma, çölleşme ve arazi tahribatına karşı işbirliği modeli çalışmaları aktarılacaktır. Diğer
yandan çalışmada Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Ankara COP12 hedef ve çıktılarına atıf yapan Daha Yeşil Bir
Dünya İçin Gençlik Platformu çalışmaları raporlanacaktır.

Anahtar sözcükler: Çölleşme, Çölleşmeyle Mücadele, Gençlik Platformu, Kalkınma, İşbirliği
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1. GIRIŞ
1.1. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri
Geniş tabanlı, evrensel ve sürdürülebilir kalkınma kapsamında yoksulluğun yok edilmesi, eşitsizliklerle
mücadele ve çevrenin korunması amacıyla 2030 yılına kadar erişilmesi öngörülen 17 ana hedeften oluşan
Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, tarihi Birleşmiş Milletler Zirvesinde 193 üye ülkenin
oybirliği ile kabul edilmiştir.
Ülkeler ve uluslararası toplum için yeni bir dönemin kapılarını açan sürdürülebilir kalkınma hedefleri ile her
ülke, yoksulluğun ana nedenlerini ortadan kaldırmak, ekonomik büyümeyi ve refahı desteklemek ve halk sağlığı,
eğitim ve sosyal ihtiyaçları karşılamak için adımlar atarken, aynı zamanda çevrenin korunması için de önlemler
alacaklardır (URL- 1).
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon, Genel Kurul kararını tkiben yaptığı açıklamada; “Bu yeni
gündem, liderlerin tüm insanlar için verdiği bir sözdür. Kim nerede olursa olsun herkesin hedeflere ulaşılmasına
katkı sağlaması gerekmektedir.” Söz konusu 17 hedefin insanlar ve dünya için yapılacak işler listesi olması
gerekmektedir (URL- 2).

1.2. Çölleşme ve Arazi Bozulumu
1992 Rio Zirvesi’nde ortaya çıkan Sürdürülebilir Arazi Yönetimi (SAY) yaklaşımı, doğal kaynakları,
potansiyellerini ve çevresel işlevlerini koruyarak kullanmayı öngörmektedir. Günümüzde 250 milyondan fazla
insanın doğrudan çölleşme ve kuraklıktan etkilendiği düşünüldüğünde, arazi tahribatının önlenmesi, azaltılması
ya da dengelenmesi ile tahribata uğramış arazilerin iyileştirilerek yeniden kullanıma sokulmaları önemli çözüm
araçları haline gelmektedir. Toprağın 1 cm sinin oluşabilmesi için değişen toprak yapan faktörlerin etkisi
altında 200 yıldan fazla bir sürenin geçmesi gerekmektedir (Çanga, 1995). Şehir merkezi etrafındaki verimli
araziler ciddi tehdit altında bulunmaktadır (Açıksöz vd., 2005).
Toprağın değeri ve mevcut toprakların korunması gereği oluşum süresinin uzunluğunun yanında, özelikle
Türkiye’de tarıma açılacak yeni arazilerin bulunmaması, hızla artan nüfus göz önünde bulundurulduğunda daha
iyi anlaşılmaktadır. Toprak istenildiğinde üretilemeyen fakat çok kolay kaybedilebilen kısa sürede yenilenemeyen
doğal kaynaktır.
Çoğunlukla insan aktiviteleri kaynaklı, rüzgâr ve su erozyonu, toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik veya
ekonomik özelliklerinin kötüleşmesi, doğal vejetasyonun kaybolmasına arazi bozulumu denmektedir. Çölleşme
ise Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesine (UNCCD) göre, genellikle kurak, yarı kurak ve
yarı nemli arazilerde arazi bozulumu olarak ifade edilmektedir. Kişi başına düşen kurak alan miktarı 1960’da
0,23 hektar iken günümüzde 0,39 hektara çıktığı tahmin edilmektedir.
Rio Zirvesi birbirini tamamlayan ve bir bütüne hizmet eden hedefler içeren üç Birleşmiş Milletler (BM)
sözleşmesinin (Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi- UNCCD), İklim Değişikliği Çerçeve SözleşmesiUNFCCC) ve Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi-UNCBD) doğumuna ev sahipliği yapmıştır. Bu üç sözleşmeye
Rio Sözleşmeleri denilmektedir. Bu sözleşmelerden UNCCD’ye taraf olan 195 ülke Ekim 2015’de Ankara’da
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12. Taraflar Konferansı’nda bulunmuş Çölleşme konusunun sadece Afrika olmadığı bilakis Arazi Tahribatının
Dengelenmesi (ATD) hedefleriyle sorunun tüm dünyayı kapsadığı vurgulanmıştır. Diğer yandan Afrika, Güney
Ekvator, Güney-Doğu Asya ve Güney Çin özellikle bozulmanın yoğun olarak görüldüğü alanlardır (Bai et al.
2008).
Arazi bozulumun ekonomik sonuçlarını tam olarak hesaplanmasa da, Nijer’de yapılan bir çalışma ile arazi
bozulumu sebebi ile Nijer’in GSYİH’nın %22 oranında azaldığı tespit edilmiştir.
İnsanlığın karşılaştığı en büyük zorluklardan biri olan gıda güvenliği konusudur ve günümüzde 7 milyar olan
2050’de 9 milyara ulaşacak olan nüfusun gıda temini konusunu gündeme taşımaktadır. Bu sebeple; iklim
değişikliği, su kaynaklarının azalması, toprak ve arazi tahribatı ve doğal kaynakların bozulumu gibi tehditlerle
giderek büyümektedir (URL-3).
Günümüzde 250 milyondan fazla insanın doğrudan etkileyen çölleşme ve kuraklığa karşı çözüm araçları;
Sürdürülebilir Arazi Yönetimi (SAY) yaklaşımı, Arazi Tahribatının Dengelenmesi… gibi yaklaşımlardır.
Bu yaklaşımları geliştirmek amacıyla Sivil toplum Kuruluşları çalışmalar yapmak ve tecrübelerini birbiriyle
paylaşmaları gerekmektedir.
“Çevre korunması, dezavantajlı gruplara sosyal hizmetlerin sağlanması, enerji verimliliği konularında STK
Platformları geliştirilmeli; STK Ağı Gelişim Modeli (ilerleme planı) oluşturulmalı; Platformların birlikte
öğrenmeye, bilgilendirilmeye ve paylaşmaya açık olması gerekliliği; Yönetim ve finans konusunda güvenin tesis
edilmesi gerekmektedir.” (Anonim, 2016).

2. DAHA YEŞIL BIR DÜNYA İÇIN GENÇLIK
PLATFORMU
Daha Yeşil Bir Dünya İçin Gençlik Platformu Genel Sekreterliği resmi olmayan bir mutabakat metniyle
Çölleşmeyle Mücadele 12. Taraflar Konferansı esnasında yapılan Yan Etkinlik Programında yakalanan sinerjiyle
kurulmuştur.
İlgili üye STK’ların kurumsal ve gençlik hedef kitlesi için çölleşme ve iklim değişikliği konularında “ilgili gençler
başta olmak üzere, orman, çevre, ziraat, toprak, biyoloji, doğa bilimleri… gibi bölüm gençlerinde/öğrencilerinde”
farkındalık oluşturmak ve kapasite artırım çalışmaları yapılması amacını taşımaktadır. Platformun amaç, vizyon
ve misyonuna ilgi duyan dernekler, vakıflar, sivil toplum kuruluşları (STK), kamu kurum ve kuruluşları, özel
sektör unsurları, akademik kuruluşların katılımına açıktır.
Platform resmi olmayan Mutabakat Metni ile kurulmuştur. Platform çalışmalarına kurucu STK temsilcileri;
Sahipkıran Stratejik Araştırmalar Merkezi, Genç Memur Sen, Öz Orman İş Sendikası, Yeşil Türkiye
Ormancılar Derneği, Bilge Nesil Gençlik Bilişim Sanat Turizm Derneği, Orman Mühendisleri Odası, Türkiye
Toprak Bilimi Derneği, Fas Sürdürülebilir Orman Yönetimini Destekleme Derneği, Sosyal Akıl Derneği,
TEMA Ankara olarak sıralanabilir. Ayrıca bireysel olarak platforma katkı veren gençler katılmaktadır. Diğer
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yandan iklim değişikliği, çölleşme, biyoçeşitlilik, ormancılık..vb gibi konularda çalışmalar yapan REC Türkiye,
UNDP, FAO, 350 Türkiye, İklim Postası, UNCCD Türkiye Ofisi, Çölleşme Akademisi, DOST Platformu,…
vb gibi kurumlarla işbirlikleri devam etmektedir. Bu kapsamda faaliyet ve proje fikirleri üzerinde durulmakta
ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, İklim değişikliği Konferansı ve Paris Anlaşması, Birleşmiş Milletler
Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi 12. Taraflar Konferansı çıktıları, Ankara Girişimi, Biyoçeşitlilik Konferansı,
UNDP, BM Gıda Tarım Örgütü (FAO) vb. etkinlik ve kurumların çalışmaları takip edilmektedir.
Daha Yeşil Bir Dünya İçin Gençlik Platformu’nun Önemli Çalışmaları;
1. Çölleşmeyle Mücadele 12. Taraflar Konferansı Yan Etkinlik (Daha Yeşil Bir Dünya İçin Gençlik İnisiyatifi);
Genel Kurul Salonunda Resmi Gençlik Deklarasyonunu okumuştur.
2. Daha Yeşil Bir Dünya İçin Gençlik İnisiyatifi Beyin Fırtınası Çalıştayı; COP12’de alınan inisiyatifin
platform olarak devam etmesi kararı alınmıştır (URL- 4).
3. Daha Yeşil Bir Dünya İçin Genç Gel Gençlik Forumu, platformun Eylem Planı hazırlanmıştır. Bu Eylem
Planı GSB Projesi haline getirilmiş ve çeşitli finans araçlarının geliştirilmesi çalışmaları devam etmektedir
(URL- 5).
4. Daha Yeşil Bir Dünya İçin Gençlik Buluşması, Ankara’da 210 genç için bir konferans programı
yapılmıştır(URL- 6).
5. “Daha Yeşil Bir Dünya İçin STK’lara Yönelik Uluslararası Ağ” Yan Etkinliği Fas Agadir Şehrinde 20-24
Mart2017 tarihleri arasında yapılan Beşinci Akdeniz Ormancılık Haftası programında yapılmıştır.
Daha Yeşil Bir Dünya İçin Gençlik Platformu olarak 4-15 Eylül 2017 tarihlerinde Çin Ordos kentinde yapılacak
COP13’de bundan sonra Çölleşme İçin Gençlik Forumu olarak anılacak programın ayrıntıları üzerinde
çalışılmaktadır. Resmi bir tema belirlenerek Eğitim, Müzakere Süreci Eğitimi, Gençlik Buluşması, Ödüllü
Yarışma Ve Yan Etkinlik Programı hazırlanması çalışmalarına katılacaktır. Diğer yandan İklim uzmanları
Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 23. Taraflar Konferansı’na katılmak üzere hazırlık yapmaktadır. Diğer
yandan Platform, Çölleşme Uzmanı, İklim Değişikliği Uzmanı, Sürdürülebilir Orman Yönetimi Uzmanı…
gibi uzmanlar yetiştirilmesi için çeşitli programlara üye göndermiştir. Bu Programlardan bazıları şu şekildedir;
Uluslararası Çölleşme İle Mücadele Eğitimi, Orman ve Su Şurası, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İklim
Değişikliği Müzakereleri Çalıştayı, Akdeniz Orman Haftası… vb. Diğer yandan Kırsalda İklim Değişikliğine
Dirençlilik (KİDD) Projesi için çalışmalar devam etmektedir.
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3. ÇÖLLEŞME VE ARAZI TAHRIBATINA KARŞI
İŞBIRLIĞI
3.1. Çok Paydaşlı Ortaklıklar:
Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden 17 hedef; “Sürdürülebilir kalkınma için küresel ortaklığın uygulama
araçlarını güçlendirmek ve küresel ortaklığı yeniden canlandırmak” olarak belirtilmiştir. Bu ana hedef altında
“Çok paydaşlı ortaklıklar” hedefine odaklanmak gerekmektedir. Bu hedefin bünyesinde “17.16. Sürdürülebilir
Kalkınma Hedeflerine özellikle gelişmekte olan ülkeler olmak üzere bütün ülkelerde ulaşılmasının desteklenmesi
için bilgi, uzmanlık, teknoloji ve finansal kaynakları seferber eden ve paylaşan çok paydaşlı ortaklıklar
tarafından tamamlanan Sürdürülebilir Kalkınma için Küresel Ortaklıkların çoğaltılması” belirtilmiştir. Bu
hedefin göstergesi olarak; “17.16.1. “Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşılmasını destekleyen çok paydaşlı
geliştirme etkinliği” belirtilmiştir.
Daha Yeşil Bir Dünya İçin Gençlik Platformu çok paydaşlılığı geliştirmek amaçlanmıştır. Bilgi ve tecrübe
paylaşımı için kitlesel iletişim araçları yanında ortak çalışmalar yaparak bilgi ve kapasite artım çalışmaları
yürütülmektedir. Mevcut Daha Yeşil Bir Dünya İçin Gençlik Platformu üyelerinin kendi çalışmalarını
birbirlerine aktarabilmesi ve aynı küresel hedeflere yönelmek amacıyla her kuruluş ve uzman eşit seviyede söz
sahibi olmaktadır.

3.2. Kamu-Özel-Sivil Toplum İşbirliği
Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden 17 hedef bünyesinde “Çok paydaşlı ortaklıklar” başlığında
“17.17. Ortaklıkların deneyim ve kaynak sağlama stratejileri paydasına dayanan kamu, kamu-özel ve sivil toplum
ortaklıklarının teşvik edilmesi ve desteklenmesi” belirtilmiştir. Bu hedefin göstergesi olarak;; “17.17.1. Kamuözel ve sivil toplum ortaklıklarına taahhüt edilen ABD doları miktarı” belirtilmiştir.
Daha Yeşil Bir Dünya İçin Gençlik Platformu kamu-sivil toplum işbirliğini güçlendirici çalışmalarını
yürütmektedir. Kamunun ihtiyacına göre proje ve faaliyetlerini yürütmektedir. Orman ve su İşleri Bakanlığı
ve Çevre ve Şehircilik Bakanlıklarıyla temaslar halinde olmanın yanında Gençlik ve spor Bakanlığına proje
teklifinde bulunulmuştur. Diğer finansal araçlardan faydalanmak için projeler diğer kuruluşlarla paylaşılmaktadır.
Bunun yanında AB Sivil Düşün Programı ile Beşinci Akdeniz Ormancılık Haftası programına platformu
temsilen 5 STK’dan 5 kişi katılması uygun bulunmuştur.
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4. SONUÇ VE TARTIŞMALAR
Daha yeşil bir dünya için çölleşme ve kuraklığa karşı Sürdürülebilir Arazi Yönetimi (SAY) yaklaşımı, Arazi
Tahribatının Dengelenmesi… gibi çözüm araçlarında edilen bilgi ve tecrübeler paylaşılmalıdır.
Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden 17 hedef de belirtilen Çok Paydaşlı Ortaklıkların kurulması ve KamuÖzel-Sivil Toplum İşbirliğinin sağlanması amacıyla Daha Yeşil Bir Dünya İçin Gençlik Platformu çalışmaları
önemlidir.
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ÖZET
Yabancılaşma, modern toplumun bir sorunu gibi görünse de aslında insanın var oluşundan beri zaman içerisindeki
değişimine de eşlik edebilen birçok sorunun ana kaynağı olarak kabul edilir. Yabancılaşma latince “alienatio”
kelimesiyle ifade edilmiştir. Sosyoloji, felsefe ve psikoloji bilim dallarında anlamı farklılaşsa da aslında soyut
olarak doğal ekseninden uzaklaşma, sapma veya gerçek amacı ve özü kaybetmek olarak anlamlandırılabilir. İnsan
yaşamını yöneten veya yönlendiren içgüdüler, alışkanlıklar, tutkular vb. insani özelliklerin özüne yabancılaştığı
bir ortamda meydana gelen ekolojik reaksiyonlar doğanın aleyhinde oluşmaya devam etmektedir. Yabancılaşma
problemiyle yüzleşemeyen insanoğlu doğada meydana getirdiği yıkımları ancak oluşan olumsuz etkilerle yüz
yüze geldiğinde çözmek zorunda hissetmektedir. Yabancılaşma probleminin farkında olan kesimler, hem bu
sorunu fark etmek istemeyen büyük bir çoğunlukla hem de yabancılaşmış kendi yaşam tarz ve alışkanlıklarını
değiştirmekle mücadele etmek zorunda kalmıştır. Yabancılaşma sorununu ve boyutlarını anlamak için
bozulmamış özün ve doğanın referans olarak kullanılması gerekmektedir. Yabancılaşma sorununun çözümü
için geçmişten günümüze Plotinos, Hegel, Mevlana, Feuerbach, Marx ve Kierkegaard gibi birçok farklı ekoller
farklı bakış açıları ortaya koymuşlardır.
Bu çalışmada Yabancılaşma sorunu ile mücadelede insanı doğanın bir parçası olarak olgunlaşmasına yardımcı
olan “Paraekolojik” yaklaşımlar çerçevesinde ele alınmıştır. Bu yaklaşımların temel amacı doğa koruma ve çevre
etik anlayışının yaşam tarzı haline gelebilmesi yönündeki çabaların daha kalıcı olmasına yardımcı olmaktır. Bu
kapsamında, öncelikle çevre sorunlarının trajik sonuçlarının tanıtılması ve daha sonra bunların nedenlerinin
anlaşılmasının sağlanması, paraekolojik etkinin oluşması için önemli ilk adımdır. Paraekolojik yaklaşımlarda
daha önce Malik Sensitivity model kullanılarak belirlenen değişkenler zinciri içerisinde; ekolojik yaşam stilini
özendirici rolünde; sivil toplum örgütleri, organizasyonlar ve rol modeller yer almaktadır. Çevre sorunlarına karşı
üretilen çözümlerin yaşam stili haline dönüşmesi ve içselleştirilmesi için yardımcı parametreler; Toplumların
kendilerine özgü yaşam tarzları, alışkanlıkları, kültürleri, dini inanç eğilimleri, değer verdikleri semboller,
ritüeller ve mitler kullanılmaktadır. Destekleyici parametreler olarak psikolojik yaklaşımlar, subliminal mesajlar
ve yasal düzenlemeler yer almaktadır.
Bu çalışmada küresel ısınma, ekosistem hizmetlerindeki aksaklıklar, besin zincirindeki bozulmalarda insan
kaynaklı “ekosistemik yabancılaşma” kavramı ele alınmıştır.

Anahtar sözcükler: Ekosistemik yabancılaşma, Paraekolojik yaklaşım, Süksesyon, Değişim
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GIRIŞ
Yabancılaşma olgusu zamanla beraber ilerleyen, değişim ve dönüşümle beslenen kadim olduğu kadar aktüel
bir sorun olarak değerlendirilmektedir. Zamanla kavramsal olarak felsefe, sosyoloji, politika, teolojik vb.
düşüncelerin kendi pencerelerinden tanımlanma imkanı bulabilmektedir. Bu kavramsal çeşitlilik insanın
gelişimine bağlı psiko-dinamik bir süregenliğin farklı alanlardaki yansımaları olarak zaman zaman karşımıza
çıkmaktadır. Yabancılaşma düşüncesi Antik Yunan felsefesinin son temsilcilerinden Plotinos ve Tanrı bilimci
Aziz Augustinus’a kadar uzanmaktadır. Aslında Hegel, Marx ve Weber’in daha çok gün yüzüne çıkardığı bu
fenomenin Anadolu’daki izlerine Mevlana’nın eserlerinde de rastlamak mümkün olabilmektedir.
Ekosistemler canlı (üreticiler, tüketiciler ve ayrıştırıcılar) ve cansız (topoğrafya, toprak ve iklim) varlıkların
karşılıklı ilişkiler kurdukları sistemlerdir. Sınırları belli olamayan bu sistemler açık sistemlerdir. Aynı
zamanda dinamik ve doğal sistemlerdir (Odum, 1976; Çepel, 2000). İnsanoğlu ekosistemin aktif ve önemli
bir parçasıdır. Ekosistemler parçasını oluşturan insanı ve onun yaşam tarzını etkiler ve dönüştürür. İnsanlar
da ekosistemler üzerinde önemli ve bazen de dönüştürücü etkilere sahiplerdir (Antropojen ekosistemler).
Ancak insanoğlu gerçekte ekosistemin sahibi değildir. Karşılıklı ilişkiler içerisinde etkileşim, değişim ve
dönüşüm sürdürülebilirlikten uzaklaşıp bir tarafın baskınlığıyla sonuçlanmasıyla mucizevî denge bozulmuş
olur. Günümüzdeki ekolojik sorunlar modern toplumun küresel sömürü alışkanlıklarıyla aporetik bir duruma
gelmiştir. Ancak ekolojik problemlerin temelinde insanın kendisini ekosistemin efendisi gibi görmesinden
kaynaklanan insanın kendine yabancılaşması sorunsalı yatmaktadır (Dindaroğlu vd., 2013; Dindaroğlu, 2014a).
Bu çalışmada yabancılaşma olgusu kavramsal olarak daha çok ekosistem ölçeğinde doğa ve insan ilişkisi
odağında ele alınmıştır.

1. YABANCILAŞMA
İnsan ve doğa dualistliği içerisinde Hegel ve Marx’ın yabancılaşma sorunsalı doğal olarak ortaya çıkmaktadır.
Mevlana daha çok insana odaklanarak insanın kendine yabancılaşması üzerinde durmaktadır. Mevlana’ya göre
temel sorun insanın “kendi”si ve çevresi ile uyum içerisinde olamamasından kaynaklanmaktadır. Feuerbach
yabancılaşmanın sahip olabileceği olumlu tarafı, insanı özünü aramaya yönelten bir ara evre oluşturmasına
neden olması olarak ifade etmektedir (Tekin, 2010). Feuerbach, Hegel’in doğa ve mutlak tinin arasındaki
yabancılaşma bakış açısını kabul etmeyerek, Tanrının kendine yabancılaşmış insan biçimini yabancılaşmanın
ölçütü olarak ortaya sürer (Erdost, 2010). Hegel’in teolojiye odakladığı yabancılaşma merkezi Feuerbach’ın
görüşlerinde antropolojiye yakınlaşmıştır. Marx ve Weber insanın teknoloji ve sanayinin gelişmesiyle beraber,
maddi ve manevi değerlerinden uzaklaşmasına neden olan ürettiği ürünün ne olduğunu bilmeden kendisine
verilen işleri belli bir ücret karşılığında yapmak zorunda bırakılması olarak değerlendirmişlerdir. Bir bakıma
insanın robotlaştırılması yabancılaşmanın önemli sonucudur (Marx, 2014a). Marx’a göre işçinin ürettiği ürüne,
iş süreçlerine, doğaya ve insanın kendine yabancılaşması şeklinde ortaya çıkabilmektedir (Demirer ve Özbudun,
1999). Albert Camus tarih, din, örf ve adetlerinin, yaşamına yön veren düşüncelerin insanın kendi kendine
yabancılaşmasına ve kendi varlığının anlamından uzaklaşmasına neden olması olarak ifade etmektedir. Duhm’a
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göre insanoğlu kapitalizmin yabancılaşmayı doğuran rekabet ve başarı ilkelerinin çevrelediği bir dünyada
yaşamaktadır. Aynı şekilde Pappenheim’de modern toplumlardaki yalnızlığı, egoist ve her şeyi nesnelleştiren hayat
anlayışını yabancılaşmanın tipik örnekleri olarak vermektedir (Çelik, 2001). Sosyolojik düşünce akımlarında
yabancılaşma kavramı Durkheim ve Weber tarafından da ele alınmıştır. Durkheim yabancılaşmanın dayanışma
ve iş bölümünün zayıfladığı sanayileşmenin arttığı toplumlarda meydana geldiğini savunmuştur. Weber’e
göre, güven konusunda ciddi sorunlar yaşayan modern insan kişisel ilişkilerini minimize ederken bürokrasiyi
güçlendirme eğilimine girmektedir. Bireyin şahsiliğini kaybetmesi ya da karizmanın rutinleşmesi rasyonalitenin
bir sonucu olarak ortaya çıkmakta ve mekanikleşme sürecine neden olmaktadır (Weber, 1996). Weber bu olayı
“Demir Kafes” metaforu ile tanımlamaktadır. Bireyin mekanikleşmesi ile emeğin metalaştırılması Weber ve
Marx tarafından yabancılaşmanın iki önemli nedeni olarak sunulmaktadır (Löwith, 1982). Marx yoksulluğun,
Durkheim ise zenginliğin yabancılaşmada etkili olduğu savunmuştur. Horney ise yabancılaşmayı (nevroz)
ruhsal bir bozukluk olarak görmekte ve failin birey ve toplumun olduğunu savunmaktadır (Douglas, 1989).
Yine Fromm (1984) kapitalist yaşam biçiminin neden olduğu patalojik bir fenomen olarak nitelendirmektedir.
Marcuse (1997) yabancılaşmayı, bireylerin insani özden uzaklaşması, yaratıcı özelliklerini kaybetmeleri,
teknolojinin insanı tek boyutlu bir girdaba soktuğu bir figür olarak betimlemektedir.

2. EKOSISTEMLERDE DEĞIŞIM VE YABANCILAŞMA
ILIŞKISI
Yabancılaşma kelimesinin kökeni incelendiğinde her ne kadar insana göre nitelendirilse de kelimenin kökenini
oluşturan “Yaban” kelimesinin cansız varlıklar içinde kullanıldığını görmekteyiz. Hegelci diyalektiğin kendi iç
aşamalarında Geist olarak adlandırılan varlığın kendini gerçekleştirmesi için kendi özünden kopmuş, başkası
olmuş ve artık kendine yabancılaşmıştır. Geist’ın tekamüle erişmesi için kendini tanıması ve bu yabancılaşma
sürecinden geçmesinde nesnelleşmesinde olumsallık alanını sağlayan doğadır (Copleston, 1985). Bireyler ve
toplumlar kendini doğa içerisinde yer alan mekânlarda yaşam şansı bulur. Bu bağlamda mekân toplum ilişkisi çok
sıkıdır. Mekânlar toplumsal yapının ve değişimin zeminini oluşturur (Alver, 2006). Bu çalışmada yabancılaşma
kavramını canlı ve cansızları içerisinde barındıran “Ekosistem” odağına konumlandıracağız. Ekosistem, canlı ve
cansız varlıkların karşılı ilişkilerinin meydana geldiği doğal bir sistemdir. Ekosistemler cansız varlıklar (inorganik
ve organik maddeler), primer üreticiler (yeşil bitkiler), tüketiciler (bitkisel ve hayvansal maddeleri yiyenler),
ayrıştırıcılardan (bakteri ve mantarlar) oluşmaktadır (Çepel, 1998). Ekosistemlerde değişim ve yabancılaşma
ilişkisi kapsamında şu sorular akla gelmektedir; Ekosistemlerde değişen yetişme ortamı koşullarında yaşayan
canlılar edilgen bir hayat mı yaşamaktadırlar? Ekosistemlerde değişen yetişme ortamı koşulları aynı canlıyı hangi
ölçülerde değiştirebilir? Yetişme ortamı özelliklerindeki değişimler canlıları hangi ölçülerde yabancılaştırır? Bu
yabancılaştırma canlının lehine midir, Yoksa aleyhine midir? Bu tür soruların cevaplarının bulunması değişimin
ve beraberinde meydana gelen yabancılaşmanın da çözümünde temel gerçekleri anlamamıza yardımcı olabilir.
Doğal ekosistemler insanoğlunun oluşturduğu bürokratik sistemlere benzememektedir. Bürokratik sistemler
katı kuralcı, biçimsel organize edilen, dışa kapalı, etkileşimi olmayan, somut hedefleri olan sistemlerdir
(Wallace ve Wolf, 2004). Oysa doğal ekosistemler birçok canlının bir arada yaşayabileceği geniş bir tolerans
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aralığına sahiptir. İçerisinde yaşadığı canlılar tarafından da dizayn edilebilen ve onlardan etkilenebilen açık
sistemlerdir. Giriş bölümünde yabancılaşmanın zamanla beraber ilerleyen, değişim ve dönüşümle beslendiğini
belirtmiştik. Değişim “Bir zaman dilimi içindeki değişikliklerin bütünü, değişme”, Biyolojide “varyasyon”,
matematikte “bir niceliğin birbirinden ayrı değerler alması veya böyle iki değer arasındaki ayrım” olarak ifade
edilmektedir (TDK, 2016). Yabancılaşma dönüşümün bir sonucu olarak meydana gelmektedir (Avşar, 1992).
Cansız ve canlı varlıkların bir arada bir etkileşim içerisinde yaşadıkları ekosistemlerde varlıklarını optimal
olarak sürdürmek için bulunduğu ortama çeşitli adaptasyonlar yoluyla entegre olurlar. Bu durum canlıları
farklılaştırarak değişikliğe uğratmakta ve sonuç olarak biyo-çeşitlilik olarak ifade edilen genetik, tür ve ekosistem
çeşitliliğini sağlamaktadır (Çepel, 1998; Gökmen, 2011). Adaptasyon olarak adlandırılan uyum süreçlerinde
canlılar özellikle de insanoğlu hayatın devamlılığı için hem kendisini hem de çevresini değiştirebilmektedir
(Mengüşoğlu, 1971). Ekosistemlerde yaşam süren canlıların bulunduğu habitatlar canlıların davranış biçimini,
kişiliğini ve sorumlulukları düzenleyen etkin bir rol üstlenmektedir. Örneğin değişen yetişme ortamı koşulları
nedeniyle simbiyotik yaşayan canlılar konukçusun değişen ekolojik koşullara adapte olmasına yardımcı
olabileceği gibi parazit ilişkilerde önce konukçunun sonrada kendisinin ölümüne neden olabilecek bir sonuçta
meydana gelebilir. Ekosistemler canlıların yaşam sürdüğü habitatları oluşturmaları nedeniyle beslenme, üreme
ve sosyalleşme mekânlarıdır. Ekosistemlerde yaşayan türlerin populasyonların kararlılıkları doğrudan yetişme
ortamı özellikleriyle ilişkilidir. Yetişme ortamları bireysel ve toplumsal ölçekteki değişimlerin ve dönüşümlerin
ana faktörüdür.
Yaygın olarak düşünürler tarafından doğa ve insan dualist bir yaklaşımla değerlendirile gelmiştir. Yani doğa
insan için yabancılaşmanın kaynağını oluşturmaktadır. Ancak bu bakış açısı doğanın insanlar için bir araç olarak
görüldüğü ve Arne Naess (1986)’in “Sığ” diye tabir ettiği ekolojik bakışta eleştirilmektedir. Arne Naess’in “Derin
ekolojik” görüşte doğayı, insanoğlu gibi kendine özgü yaşam değeri olan bir varlık olarak değerlendirmektedir
(Ferry, 2000). İnsanın doğanın bir parçası olarak kabul edilmesi yabancılaşma olgusunun da farklılaşmasına neden
olmaktadır. Her ekosistem kendi içerisinde ve diğer ekosistemlerle doğal bir dengeye sahiptir. Ekosistemlerdeki
dengelerin bozulmasıyla yerine yeni farklı bir ekosistem gelir bu olaya süksesyon adı verilir. Ekosistemlerde
canlılar, doğa olayları, hastalık, yangın iklim değişimi, toprak kalitesindeki değişimler, rüzgar, böcek zararı
gibi faktörler ekolojik süksesyonun nedenleri arasında yer almaktadır. Elbette bu etkenler arasında en büyük
etki insana aittir (Çepel, 1995). Ekosistemlere özgü yabancılaşma; ekosistemlerin kendilerine özgü görev
ve sorumluluklarını yerine getiremeyecek şekilde yetişme ortamı koşullarının değişmesi, değiştirilmesi veya
işlevsiz hale gelmesi sonucu ortaya çıkan durum olarak ifade edilebilir. Değişen koşullar sonucunda yaşamını
bu yetişme ortamında sürdüren canlıların artık optimal büyümelerini gerçekleştirmeleri söz konusu olamaz.
Hayatta kalmak için değişmek ve uyum sağlamak zorundadır. Yabacılaşan ekosistemin içerisinde adaptasyon adı
verilen bu değişimler biyo-çeşitliliğinde bir parçasını oluşturur. Ekosistemik yabancılaşma diğer yabancılaşma
koşullarının oluşmasına zemin hazırlayabilen önemli bir potansiyele sahiptir. Ekosistemik yabancılaşmanın
temelini oluşturan değişim süreci (süksesyon) ekosistemlerin gelişmesi ve olgunlaşması ve çeşitliliğinin
sağlanmasında önemli bir role sahip olmasına rağmen diğer yandan geri döndürülmesi çokta mümkün
olmayan ekosistem sağlığının bozulmasına da neden olabilmektedir. Ekosistemlerde temel görev etkinliğin/
verimliliğin sürdürülebilirliğine hizmet etmesidir. Ekosistemlerde yetişme ortamı koşullarının değişmesi
eğer bu temel görevin sürdürülebilirliğine neden olmuyorsa bu da bir yabancılaşma olarak değerlendirilebilir.
Çünkü değişen koşullara uyum sağlayan ekolojik toleransı yüksek canlıların varlığıyla ancak bu mümkün
olabilmektedir. Mekansal değişim açısından değerlendirilecek olursa, bir bebeğin doğması, bir meyvenin ve bir
yaprağın dalından düşmesi de bir yabancılaşmadır. Organik maddenin ayrışması da bir yabancılaşma olarak
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kabul edilebilir. Öncelikle değişen ekolojik koşulların etkisiyle yapraklardaki klorofilin ayrışmasıyla sararması
bunun ilk semptomudur (Anatomik kimyasal ayrışma). İkinci aşamada ise toprak yüzeyinde biriken organik
materyaller mekanik olarak ayrışır. Bu esnada toprak canlılarıyla anatomik ayrışmaya uğrayan organik dokular
toprağın inorganik kısmıyla birbirine karıştırılır. Bu süreçle beraber mekânsal yabancılık iyice artmıştır.
Artık ileri düzeyde dönüşümün eşiğine gelinmiştir. Üçüncü seviye humuslaşma ve mineralizasyon sürecidir.
Mikroorganizmalar organik dokuları ayrıştırarak kendisini oluşturan yapı taşlarına ayrılırlar. Yabancılaşan
mekânlar ve dönüştürücülerin aktif rol oynadığı bir ortamda sentezlenen yeni ürünler meydana gelmektedir.
Ancak bu yabancılaşma ekosistemlerdeki madde döngülerinin sürdürülebilirliğini sağlayan gerekli ve olumlu
bir yabancılaşmadır. Weber (1993)’in toplumsal yabancılaşma için kullandığı “büyünün bozulması” aslında
ekosistemlerin sürdürülebilirliğini sağlayan mucizevî madde döngülerindeki doğal dengenin bozulması
içinde kullanılması yanlış olmaz. İçerisinde yaşadığı canlıların optimal yaşam koşullarının ortadan kalktığı
ekosistemlerde bir nevi kıstırılan canlılarda bir takım deformasyonlar veya daha ileri derecede ölümler meydana
gelebilmektedir. Değişen ekolojik koşullara uyum sağlamaya çalışan bazı tolerans sınırında yaşayan canlılar için
ise yeni ve neredeyse tek rol hayatta kalmaktır. Ünlü sosyolog ve filozof Bauman (2016)’da insanlar arasındaki
yabancılaşma ve yabancıların varlığını modern yaşamın bir gereği olarak görmektedir.

3. EKOSISTEMLERDEKI YABANCILAR
Ekosistemler karmaşık ilişkiler yumağıyla fakat doğal bir denge içerisinde birbirlerine bağlıdırlar. Aralarındaki
koordinasyonun bir biçimde kopması ya da gereklilikleri yerine getirememesi yabancılaşma sürecinin
başlamasına neden olmakla beraber bu süreçle beraber yabancıların gelip yerleşeceği ortamlarda yaratılmış
olmaktadır. Yabancılaşmanın olumsuz sonuçlarının görülebileceği süreçler böylelikle başlar. Yabancı türler
değişen yetişme ortamı koşullarına fiziksel olarak yerleşmeye başlarlar. Yabancı türlerin yetişme ortamlarına
ne derecede yerleştikleri, toplumsal bir mekan oluşturup oluşturmadıkları hem değişen ekolojik koşullarla hem
de yabancıların genetiğiyle de ilgilidir. Asıl problem ekosistemlerdeki yabancılığın sürekli bir durum haline
gelmesidir. Özellikle toprak degradasyonu ile başlayan mekânsal yabancılaşma ki bu durum çölleşme sürecinin
de başlangıcı olarak kabul edilmektedir. Küresel iklim değişikliğiyle ve çölleşmeyle mücadelede asıl amaç
yabancıların ekosistemin arka planına itilmesinin sağlanmasıdır. Yabancılığın süreklilik arz ettiği mekansal bir
işgal oluşturduğu ekosistemler (yabanlaşmış arazi) mekânsal rehabilitasyona karşı süregen olmayan bir direnç
oluşturmaktadır (Dindaroğlu, 2014b). Bu direncin kırılması yetişme ortamını oluşturan faktörlerin özellikle
toprağın ıslahı ile daha kolay olmaktadır.
Özellikle orman ekosistemlerinde yetişme ortamlarının analizinde doğal ortamı bozulmamış alanlarda klimaks
türler ve onlara eşlik eden bitki türleri hep beraber yaşam birliklerini oluştururlar. Yetişme ortamı etütlerinde
bitkilerin birliktelikleri analiz edilmektedir. Örneğin; bir yetişme ortamında Kayın-Göknar assosiasyonu
(%79,5), Sarıçam assosiasyonu (%12) ve Dactylis glomerata-Crataegus tanacetifolia assosiasyonu (%8),
Sparganium erectum-Epilobium hirsutum assosiasyon (%0,5) oranında temsil edildiği (Günay ve Küçük, 2007)
belirlenmiştir. Bu yetişme ortamında klimaks türler ve bunlara eşlik eden bitki birliktelikleri yer almaktadır.
Bu türlerin hepsi doğal ve yerleşik türlerdir. Bu yetişme ortamında meydana gelen yabancılaşma süreci olumlu
bir şekilde gelişmiştir. Başka bir örnek verecek olursak orman yangınlarıyla değişen yetişme ortamı koşulları
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(fiziki mekansal yabancılaşma) hakim olduğunda önce alana Sistus vb çalı formları gelmektedir. Daha sora
alana Populus tremula gelmektedir. Bu iki tür yabancılaşmış ortama sonradan gelen yabancı türlerdir. Ama
bunlar süksesyon basamaklarının bir parçasını oluşturduklarından dolayı klimaks türlere yetişme ortamlarını
hazırlayan faydalı yabancılardır. Bu yabancılar aynı zamanda yetişme ortamıyla beraber (mekan) beraber
genetik, tür ve ekosistem çeşitliliğini de sağlamaktadırlar. Ekosistemlerde canlı ve cansızların yaşam sürdükleri
mekânlardan olan habitatlar bir canlı türünün uyum sağladığı yaşam alanlarıdır. Biyotoplar ise komünitelerin
yaşam alanlarıdır. Yaşam alanlarında temel olarak birincil üreticiler (klorofilli yeşil bitkiler), birinci basamaktan
(otçul hayvanlar), ve ikinci basamaktan tüketiciler (etçil hayvanlar) ile ayrıştırıcılar (bakteriler, mantarlar) yer
alırlar. Ekosistemlerin çalışması bir madde döngüleri ile besin zincirleri arasında meydana gelen değişken bir
enerji akışıyla olur.
Ekosistemde yerleşik türler yabancı türlerle beraber yaşayabilir. Fakat bu durum birçok yaşamsal ilişkiye bağlıdır.
Aynı ekosistem de yaşamak türler arasında bir takım ilişkilerin gelişmesinde neden olmaktadır. Bu ilişkiler
öncelikle hayatı devam ettirme noktasından başlar. İlişkinin gidişatı besin zincirindeki düzeylere bağlıdır.
Farklı beslenme düzeylerdeki ilişkiler çoğu zaman avcı tipinde ve beslenmek için bir alt düzeye ihtiyaç duyarlar.
Beslenme düzeyi aynı olanlar ise aynı besin kaynağının kullanımında çoğu zaman rekabet içerisine girerler.
Bu durum hem türler içi hem de türler arası rekabeti meydana getirir. Ayrıca, türler arasındaki asalaklık, ortak
yaşama, ortakçılık gibi özel bağımlılık biçimleri de görülebilir. Yabancı türlerle yaşamak yukarda belirtilen ilişki
şekillerinden en uygun olanı ile devam edebilir. Bauman (2016) insanlar arasındaki yabancıların yaşadığı ortamı
vahşi bir bölge olarak tarif eder ve kentleri önemli bir sahte karşılaşma alanları olarak görür. Aslında burada
da rekabet vardır. Yabancılarla birlikte yaşamanın en temel şartını gizemli sahte karşılama sanatını iyi bilmeye
bağlamaktadır. Ekosistemlerdeki yabancı ilişkisinde türler arası etkileşim ana temayı oluştururken, insan
toplumlarındaki yabancılarla yaşamanın temelini yabancılarla etkileşim alanı oluşturmadan toplumsal mekânın
ötesine itilmesini sağlamak oluşturmaktadır. Böylece yabancılar silik ve etkisiz (Simmel, 1969) bir duruma
getirilerek (yüzsüzleştirilerek) uygun bir yaşam ortamı sağlanmış olur. Ekosistemlerde bozulmuş yetişme
ortamlarının ve burada yerleşmiş yabancı türlerin sınırlı bir alana hapsedilmesi gibi toplumsal mekânların
savunulmasında da, sistem kendini korumak için yabancıların hareket haklarının kısıtlanmasına kadar gidebilir.
Her türün genetik olarak değişen ekolojik koşullara karşı adaptasyon sağlayabileceği tolerans aralığı mevcuttur.
İstilacı yabancı türler ortamı kaplasa dahi yabancılıktan kurtulamazlar. Örneğin egzotik türler her ne kadar
kültüre alınarak adapte edilse, ya da yıllarca değişen koşullara adapte olmuş gibi görünse de o tür o yetişme
ortamı için yabancı bir türdür. İlerleyen süreçlerde ortamdan tekrar uzaklaşma potansiyeli taşır.
Yabancılaşmayı hem ekosistemin dinamikleri olarak olumlaması hem de ekosistemlerin bozulmasından sorumlu
tutulması, toplumsal boyuttaki yabancılaşmada olduğu gibi ekosistemik yabancılaşmanın rolü ve meydana
gelen müphemliği konusunda derinlik artmaktadır. Nitekim Bauman (2016)’da toplumsal boyuttaki yabancılık
konusunda “İhtiyaç ve tehdidin eşzamanlı olarak yaşanan şaşırtıcı yaratıcılık ve alıcılık karışımı, yabancılığın
algılanmasında varoluşun aynı zamanda dayanak noktası ve felaketi olarak yansır” ifadelerini kullanmaktadır.
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4. ORMAN EKOSISTEMLERINDEKI
YABANCILAŞMANIN SEBEPLERI
Dünyadaki kıt olan doğal kaynakların üzerinde hızlı nüfus artışı, yoksulluk ve kirlilik gibi çözüm bulanamayan
baskılar iklim değişikliği gibi küresel ölçekte mekânsal yabancılaşmanın da kaynağını oluşturmaktadır.
Ekosistemik yabancılaşmanın sebepleri arasında şunlar sayılabilir; 1- Değişen ekolojik koşullara adapte
olamaya çalışan genç bireylerin hayatta kalmak için meydana getirdikleri fiziksel ve morfolojik değişimlerin
oluşması. Bu durumdaki bireyler sağlıklı bir şekilde olgun bir birey haline gelememektedirler. Bu durumu orman
ekosistemleri özelinde değerlendirecek olursak, günümüz koşullarında büyük alanlarda tıraşlama kesimlerinin
olumsuz mekânsal yabancılaşmanın ana nedenlerinden birisini oluşturduğu söyleyebiliriz. Tıraşlama
kesimleriyle lokal yetişme ortamı koşulları ortadan kaldırılmaktadır. İşletme maliyetlerinin düşürülmesi ve
bazı türlerde gençleştirme problemlerinin olmaması vb. nedenlerle uygulanan tıraşlama yöntemleri eğer
mutlaka uygulanacaksa yetişme ortamı potansiyelleri dikkate alınarak sınırlı küçük alanlarda uygulanabilir
(Odabaşı ve Özalp, 1994; Akdemir ve Özdemir, 2015). Büyük alanlarda yapılan tıraşlama kesimleriyle orman
ekosistemlerinin toplumun hizmetine sunduğu ekosistem hizmetleri tamamen ortadan kaldırılmaktadır. Zaten
mekânsal yabancılaşama riskiyle karşı karşıya olan orman ekosistemlerinde başarısız gençleştirme girişimleriyle
ya da eskiye nazaran yetişme ortamı potansiyel verimliliği ve biyolojik çeşitlilik üzerinde olumsuz bir takım
etkiler meydana gelmektedir. 2- Bozulan yetişme ortamı koşullarına adapte olmaya çalışan eskiden kalma
relikt endemik türlerin ve yeni türlerin karşılıklı etkileşimleriyle yeni yaşam alanı koşulların meydana gelmesi.
3- Yetişme ortamı koşullarındaki değişime adapte olmaya zorlanan türlere ait genç bireylerinin ortamdan
uzaklaşması ve yerine yeni türlerin yerleşmesi. 4- Türler içi ya da türler arası rekabet edebilme kabiliyetinin yok
olması. 5- Doğal meşcere ortamının kaybolması ve bireysel fert olarak yalnız yaşama zorunluluğu. 6- Doğal
ekosistemlere yapılan kuralsız, normsuz insan müdahaleleri.

5. YABANCILAŞMAYA KARŞI ÇÖZÜMLEMELER
Marx, kendisi için büyük bir ilham kaynağı olan Hegel ve Feuerbach’ın yabancılaşma konusundaki
beynelminel fikirlerinin pratikte uygulama şansı bulamadığını ifade etmiştir (Hyppolite, 2010). Feuerbach
tarihten ve sınıftan yoksun bir soyut insanın yabancılaşmasını, Hegel’in ise insanın kendi bilincine ulaşması
için gerekli gördüğü yabancılaşma sürecine odaklanmıştır (Marx, 2014b). Marx’ın yabancılaşmaya karşı
çözümü egemen halkların eşgüdülü hareketiyle meydana getireceğini savunmuştur (Marx, 2013). Duhm
yabancılaşmanın aşılmasının önündeki en büyük engeli kapitalizm olduğu ifade etmektedir. Ancak sonunda
yabancılaşma vb. idealist kavramlar, yabancılaşmışların büyük söylemlerle ortaya koydukları çözümlemelerin
neden işe yaramadığıyla ilgili bir değerlendirmenin bulunamaması başka araçların aranmasına neden olmuştur.
Bu bağlamda Althusser yabancılaşma kavramının muğlaklığına dikkat çekerek bu emekçilerin sömürülmesi
ve sınıf mücadelesine odaklanmayı önermiştir (Çelik, 2001). Kierkegaard, Heidegger’e göre yabancılaşmanın
çözümü ancak Tanrı’ya yönelmekle; Sartre ve Camus gibi ateist varoluşçulara göre ise, yabancılaşmayı aşmak
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için yaşamın anlamsızlığının kabulünden sonra, özgür seçimlerle kendini yeniden yaratması gerekmektedir.
Mevlâna insanın dünyaya gelmesini başlıca yabancılaşma kaynağı olarak görmekte bir bütünden kopuşun
meydana getirmiş olduğu bir yabancılaşmadır bu. Mevlana’nın bu kronik yabancılaşmaya karşı çözümlemesi ise
insanın yabancılaştırılmasına neden olan olacak olan dünyaya yabancılaşmak olarak görmüştür. Mevlâna bakış
açısını oluşturan bu yaklaşım aslında özünü ve amacını unutmamaya dayanmaktadır (Tekin, 2010). Freud’a
göre insanı tutsak etmiş güçlerin farkına varıp, özgürlük alanını genişleterek bilinçli bir insan haline gelerek
yabancılaşmayı aşabilir. İnsana özgü bir fenomen olan yabancılaşma gerçeğini Marksizm yada başka akımlarla
özdeşleştirmek ise yabancılaşmanın tanım ve çözümünü kısırlaştıran bir yansıma olarak değerlendirilebilir.
Zamanla “ötekileşme” vb. kavramlar daha fazla gündeme gelse de bu durum insan ve zaman gerçeğiyle beraber
gelişen bu fenomenin şekil ve kavram değiştirmesinden başka bir şey değildir.
Bauman (2016) toplumsal yabancılardan kurtulma yollarının fajik (kapsayıcı) ve emik (dışlayıcı) stratejilerle
ancak mümkün olabileceğini ifade etmektedir. Bu yaklaşımı Ekosistem ölçeğimde değerlendirecek olursak;
yabancı türler ya ekosistemin ve kendisinin özelliklerini kullanarak adapte olurlar (kapsayıcı) ya da ortamdan
uzaklaşmak (dışlayıcı) zorunda kalırlar.
Bauman (2016) Toplumun yabancılaşmadan ve yabancılardan kurtulması için toplumsal düzeyde fiziksel,
bilişsel ve ahlaki mekân oluşturmaktan geçtiğini ifade etmektedir. İnsanların ekosistem içerisinde yaşayan
bir varlık olduğunu düşünürsek aslında bu yaklaşımın ekosistemik yabancılaşmanın da önemli bir parçasını
oluşturduğunu söyleyebiliriz. Ekosistemik yabancılaşmayı önlemek ya da yetişme ortamındaki yabancıların
arka plana itmek için yetişme ortamı ıslahı (mekânsal ıslah) bununla beraber toplumsal düzeyde ıslah edilmiş
bilişsel ve ahlaki mekânların oluşturulması gerekmektedir. Aslında bu yaklaşım “Paraekolojik yaklaşımında
temelini oluşturmaktadır. İnsan, kendisinin neden olduğu çevresel felaketlerin iyileştirilmesinde kendini
soyutlayarak çözme eğilimine girmesi zaman kaybından başka bir şey değildir (Dindaroğlu, 2014a).
Günümüzdeki hızla gelişen ve dönüşen moderniteyle modernlik öncesinden bizlere kalan ahlaki tecrübelerle
başa çıkmak mümkün görünmemektedir ( Jonas, 1974). Gelecekte etkin bir etik oluşturulacaksa bu toplumun
kabul edeceği bilişsel ve ahlaki mekân oluşturmadan çerçeve ve içeriğinin belirlenemeyeceğini anlıyoruz.
Geçmişte ve günümüzde ekosistemik yabancılaşmanın önlenmesi, yabancıların kontrol altına alınması ve arka
plana itilmesi gibi önemli görevleri üstlenen en önemli meslek disiplinlerinden birisi “Orman Mühendisliği”dir.
Bu meslek disiplinin korunması ve geliştirilmesi küresel bir ölçeğe bürünen ekosistemik yabancılaşma
sorunsalının çözümünde daha sistematik ve profesyonel bir çözüme gidilebilir.
Paraekolojik yaklaşım ekosistemlerdeki ekolojik sorunların çözümünde öncelikle insanın “kendisine yabancılaşma” sorunsalının benimsemesi ve eğitim temelli bir çözüm önerisinde bulunmaktadır. Paraekolojik parametreler her bir ekolojik birim için farklı olabilecek önem önceliği ve esnek çözüm stratejilerini barındırmaktadır.
Uzmanlar tarafından belirlenen parametrelerin etkileri (Vester, 1999) tarafından geliştirilen “Malik Sensitivity” yaklaşımı kullanılarak belirlenmektedir. Özellikle yabancılaşmanın önlenmesinde eğitimde öne çıkan
bazı parametreler şu şekildedir; Eğitimin ilk aşamasında öncelikle çevre sorunlarının trajik sonuçlarının tanıtılması ve daha sonra bunların nedenlerinin anlaşılmasının sağlanması, paraekolojik etkinin oluşması için önemli ilk
adımdır. Eğitim sürecinde çeşitli öğretim teknikleri kullanılmalıdır (kuantum tekniği, deneyimsel öğretim, aşamalılık,
düşünme teknikleri vb). Bu süreçte sivil toplum örgütleri, organizasyonlar ve rol modeller ekolojik yaşam stilini özendirici olmalıdır. Toplumların kendilerine özgü yaşam tarzları, alışkanlıkları, kültürleri, dini inanç eğilimleri, değer
verdikleri semboller, ritüeller ve mitler kullanılarak çevre sorunlarına karşı üretilen çözümlerin yaşam stili haline
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dönüştürülmesi ve içselleştirilmesi için önemli bir rol üstlenebilirler. Bu çözümlerin günlük yaşamda uygulama imkanı
bulabilmesi için psikolojik yaklaşımlarla, subliminal mesajlarla desteklenmeli ve yasal düzenlemelerle de teşvik edilerek
etkileri yaygınlaştırılmalıdır (Dindaroğlu, 2015).

6. EKOSISTEMLERDE YABANCILAŞMA APORISININ
OLASI SONUÇLARI
Beck (2014) günümüzde modern insanlığın karşı karşıya olduğu sorunların kaynağının ve çözümünün yine
teknolojiden geçtiğini ifade etmektedir. Bu aynı zamanda teknolojiye mahkûmiyet ve vazgeçilmezliliğinde bir
yansımasıdır. Modernleşmenin meydana getirdiği tehlikeler ekosistemlerde meydana gelen tehlikelere bazı
yönlerden benzerler. Her ikisi de hemen fark edilmezler. Çünkü olası etkilerin projeksiyonları çok uzun olabilir.
Yabancılaşmada buna benzerdir. Çoğu insan yabancılaşmanın etkilerini keşfedemez. Keşfetse bile önlem
almakta zorlanır. Bu nedenle doğal ekosistemlerin gerektiğinde referans alınması açısından korunması çok
önemlidir.
Modern toplum sanayi toplumundan risk toplumuna geçmiştir. Tehditlerin anlaşılması risk tanımlaması ve risk
yönetimine bağlıdır ve bu matematiksel olasılıklarla ortaya çıkarılır (Beck, 2014). Antony Giddens geleceğin
kolonizasyonu için risk gözetiminin önemli bir temel oluşturacağını ifade eder. Gündelik yaşamın vazgeçilmez
ulaşım araçlarının doğal kaynaklarının sömürülmesini ve çevreye saçtığı kirletici gazların zararlarını hepimiz
biliriz ama otomobil satışındaki daralmaların ülkelerde bir felaket olarak değerlendirildiğine de şahit oluruz.
Kolestrol-süt üreticileri, sigara-tütün üreticileri gibi sonunda insanların felaketine neden olan sonuçları hazırlayan
nedenler zincirlerinin sahip oldukları ortak çıkarların fazlalığı çözümü bir o kadar zorlaştırmaktadır. Bu nedenle
risk eşitleyici bir etki meydana getirir ve herkes tehdit altına girer (Bauman, 2016). Çünkü zinciri oluşturan her
halka yabancılaşmıştır. Yabancılaşmış ekosistemler kendilerini iyileştirme ve adaptasyon yetenekleriyle birlikte
gerçek bir mücadele ve savaş halindedir. Bauman (2016) ise risklerle mücadeledeki savaşın diğer askerleri
olan bilim ve teknolojinin ancak risklerin sürdürülebilirliğini sağladığını savunmaktadır. Modernlikle beraber
her geçen gün artarak derinleşen kendine yabancılaşma olgusu kendisiyle savaşmak için dahi kendi ürettiği
değerleri kullanmak zorunda kalınan kısır bir döngüye dönüşebilmektedir. Bozulan bir ekosistemi ıslah etmek
için kullanılacak kaynağın başka doğal kaynaklar üzerindeki baskıyı artırmaması ne kadar mümkün? Bauman
(2016) Moderniteyi besleyen sistemlerin konakçısını sürekli sömürerek en sonunda öldüreceğini ifade ederek
şöyle devam ediyor; “Büyüme, emperyalizm ve enflasyon uzun dönemli sonuçları açısından intihar yönelimlidir.
…Ekonomik büyüme olarak adlandırdığımız durum, düzenin global artışı değil düzenin gasp edilmesi sürecidir. …
Modernliğin açtığı yaraları iyileştirmek için daha fazla modernliğe ihtiyaç vardır. Kuyruğun ne zaman bitip yılanın
ne zaman kendisini yemeğe başladığı kesin olarak söylenemez. Yılanın kendisi ne yazık ki hiçbir zaman bu noktanın
geçildiğini öğrenme şansına sahip olmayacaktır.”
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ÖZET
Cevizin Avrupa’dan Japonya’nın doğusuna kadar olan eski dünya ile Kanada’nın güneyinden batı Kaliforniya ve
güneyde Arjantin’e kadar çok geniş bir coğrafyada uyum sağladığı görülmesine rağmen meyve verimi iklim ve
toprak koşullarına göre önemli oranda değişmektedir. Dünyadaki ceviz üretim verilerine göre Türkiye ilk beş
ülke arasında yer almasına rağmen kendi iç tüketiminin önemli bir kısmını ithal yoluyla karşılamaktadır. Üretimi
arttırmaya yönelik Türkiye’de son yıllarda özel sektör ve devlet tarafından önemli çalışmalar yapılmaktadır. Bu
konuda bir yandan yasal düzenlemeler yapılırken bir yandan da ceviz üretiminde lider ülkelerden bilgi ve
teknoloji transferi yapılmaktadır. Fakat elde edilen bu bilgi ve teknolojilerin çoğu zaman yerel koşullar dikkate
alınmadan uygulanması birçok sorunu da beraberinde getirmektedir. Son zamanlarda kullanılan türlerin
çoğu Amerika’nın Kaliforniya eyaletinde ıslah edilen çeşitler veya Fransız çeşitleridir. Bu bölgelerde ekolojik
koşullar, arazi yapısı ve toprak koşulları genel olarak ceviz yetiştiriciliğine oldukça uygundur. Dolayısıyla elde
edilen bilgiler genel olarak o yöreler için geçerlidir. Dolayısıyla on yılı aşkındır bu konuda yoğun ağaçlandırma
çalışmaları yapılmasına rağmen meyve üretiminde önemli bir ilerleme kaydedilememiştir. Bu bakımdan elde
edilen tecrübelerin paylaşılması ve bilgilerin sistematik bir şekilde işlenerek uygulamacılara sunulmasının
sorunların kısa ve etkin bir şekilde çözümüne katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Anahtar sözcükler: Ceviz, ağaçlandırma, ekoloji, verimlilik
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1. GİRİŞ
Ceviz ağacının güneydoğu Avrupa’dan Japonya’nın doğusuna kadar olan eski dünya ile Kanada’nın güneyinden
batı Kaliforniya ve güneyde Arjantin’e kadar olan yeni dünyada yayılan 21 türü belirlenmiştir. Bunlardan orta Asya
ve İran ile Türkiye’de doğal yayılışı olanı Jouglans regia’dır. Amerika’da yayılış gösterenleri ise kara ceviz olarak
bilinen ve çok sert kabuğa sahip olan J. nigra, J. californica, J. olanchana, J. hindsii, J. pryformis, J. mollis, J. microcarpa,
J. major ve J. hirsuta’dır. Taksonomik olarak diğer Amerikan cevizlerinden ayrılan ve beyaz ceviz olarak bilinen J.
cineria (butternut) ise doğu Amerika’da yayılış göstermektedir. Doğu Asya’ nın önemli türleri ise J. mandshurica, ,
J. ailantifolia , J. ailantifolia var cordiformis, J. Sigillata ve J. cathayensis’dir.
Ceviz ekolojk olarak bu kadar geniş bir coğrafyada yayılış gösterebilmesine rağmen meyve üretimi genel
olarak belirli bölgelerde yoğunlaşmaktadır. Dünyadaki ceviz üretim verilerine göre Türkiye’nin ilk beş ülke
arasında yer aldığı iddia edilse de kendi iç tüketiminin önemli bir kısmını ithal yoluyla karşılamaktadır. Üretimi
arttırmaya yönelik Türkiye’de son yıllarda özel sektör ve devlet tarafından önemli çalışmalar yapılmaktadır.
Bu konuda bir yandan yasal düzenlemeler yapılırken bir yandan da ceviz üretiminde lider ülkelerden bilgi ve
teknoloji transferi yapılmaktadır. Son zamanlarda kullanılan türlerin çoğu Amerika’nın Kaliforniya eyaletinde
ıslah edilen çeşitler veya Fransız çeşitleridir. Bu bölgelerde ekolojik koşullar, arazi yapısı ve toprak koşulları
genel olarak ceviz yetiştiriciliğine oldukça uygundur. Dolayısıyla elde edilen bilgiler genel olarak o yörelerdeki
koşullar için daha geçerlidir. Türkiye’de ise ceviz üretiminde lider ülkelerdekine benzer toprak özellikleri ve su
kaynakları olan araziler oldukça sınırlıdır. Türkiye’de ceviz üretimi için kullanılan sahaların önemli bir kısmı
bozulmuş orman alanları veya başka amaç için kullanılmayan hazine veya tarım arazileridir. Bu bakımdan
dikilen ceviz sahalarının çoğu uygun yetişme koşullarının dışındadır. Amerika veya Avrupa’dan elde edilen bu
bilgi ve teknolojilerin çoğu zaman yerel koşullar dikkate alınmadan uygulanması birçok sorunu da beraberinde
getirmektedir. Dolayısıyla dikilen tür için Amerika’da veya Avrupa’da öngörülen verimi alabilmek için bu
sahalarda arazi hazırlığı, toprak işleme, gübreleme, sulama ve hastalıklardan koruma gibi tedbirlerin yöre
koşullarına göre belirlenmesi gerekmektedir.

2. ISLAH ÇALIŞMALARI
Jouglans regia’nın anavatanında yer almasına rağmen Türkiye’deki ıslah çalışmaları oldukça yetersiz kalmıştır.
Yüksek verime sahip, kaliteli meyvesi olan, erkenci ve hastalıklara dayanıklı yerli çeşitler bulunmadığından son
zamanlardaki ticari ağaçlandırmaların çoğunda Amerikan veya Fransız çeşitleri tercih edilmektedir.
Cevizin Amerika kıtasına 1770’lerde misyonerler tarafından götürüldüğü düşünülmektedir. Bundan yaklaşık
100 yıl sonra 1869’da Joseph Sexton’ın Goleta, Kaliforniya’da yetiştirdiği cevizlerin bazıları ince kabuklu
meyveler veriyor. Bu ince kabuklu cevizler, Santa Barbara ince kabuklu cevizi diye satılmaya başlanıyor ve
oldukça yaygın bir üne sahip oluyor. Aynı yıllarda aslen Fransız doğumlu olan Felix Gillet, Nevada City, Kuzey
Kaliforniya’da Fransa’dan istediği Franquette ve Mayette ağırlıklı çeşitlerden dikmeye başlıyor. Sonuçta ilk
önemli ceviz çeşitleri bu dönemde Sexton ve Gillet’in bahçelerindeki açık tozlaşmalardan elde ediliyor ve bu
dönemde Eureka, Placentia, Concord, Payne, Hartley vb. çeşitler elde ediliyor. Diğer taraftan 1879 ve 1885
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yıllarında Luther Burbank’te kuzey kaliforniya kara cevizi (J. hindsii) ile J. regia’yı çaprazlayarak paradoks’u elde
ediyor. Ayrıca kuzey Kaliforniya karacevizi (J. hindsii) ile doğu Amerika kara cevizini de (J. nigra) çaprazlayarak
Royal çeşidini elde etmiştir.
1947 yılında UC Davis Pomology bölümü başkanı Warren P. Tufts açık döllenmeden şans sonucu elde edilen
çeşitlerin yanında daha kontrollü ve iyi sonuçlar elde etmek için bir ıshal proğramı başlatıyor ve bu iş için
Ford ve Serr’den cevizde ıslah proğramını başlatmalarını ister. 1948’de Serr ve Ford’un çalışmaya başladığında
kullandıkları çeşitler açık tozlaşmadan şans sonucu elde edilen seleksiyonlardır. Bu çeşitlerin belli başlıcaları;
Early-Ehrhardt, Hodges, Payne, Concord, Eureka, Hartley, Waterloo, Conway, Mayette, Franquette, Myrtleford
ve Hariette idi. Bu çeşitlerden yan dal verimi olan sadece Payne olduğundan çapraz döllemelerin çoğunda
Marchetti çeşidi bulunana kadar payne döllenen tek çeşit olarak kullanılmıştır. Bu çalışmaların ilk ürünü 4949 seleksiyon numarası ile Vina çeşidi olarak 1956 yılında piyasaya sürülmüştür. Daha sonra 1965’te 10 yeni
çeşit daha salındı. Bunlar da Lompoc, Gustine, Amigo, Pioneer, Thema, Pedro, Midland ve Chico olarak
isimlendirildi. Bu çeşitlerden 59-129 ‘nolu çeşit önce isimlendirilmedi fakat 1968’de Serr ölünce onun adıyla
‘Serr ‘ çeşidi olarak salındı. Yaklaşık on yıl sonra 1978’de Forde, 1963-65 arasında başlanan çaprazlamalardan
3 yeni çeşidi daha piyasaya sürdü bunlar; Chandler (64-172), Howard (64-182) ve Sunland (66-4). Daha
sonra ise 1977’de çaprazlanıp takibe başlananlardan iki yeni çeşit Cisco (66-178) ve Tulare (67-11) salındı
(1983). 2008 yılında ise Sexton, Gillet ve Ford çeşitleri salındı. 2010 yılında ise UC 67-13 ile chico’nun
çaprazlanmasından elde edilen Ivanhoe ve Solano salınmıştır. Chandler ile PI 159568’in çaprazlanmasından
93-028-20 ile 76-80 in açık tozlaşmasından elde edilen 00-006-227 salınmıştır.
Benzer çalışmalar Fransa’da da yürütülmüş ve genelde Franquette çeşidi bu çalışmalarda kullanılmıştır.
Amerikan çeşitleri daha erken yaşlarda verime yatmasına ve yan dal verimi daha fazla olmasına rağmen, Fransız
çeşitleri daha geç yapraklanmaktadır.

2.1. Anaç
Türkiye’de çöğür olarak J. regia kullanılmaktadır. Amerika’da bölgelere göre farklı ceviz türleri bulunmaktadır.
Bunlar; Arizona cevizi (J. major), Güney Kaliforniya kara cevizi ( J. californica), Doğu Amerika kara cevizi (J.
nigra), Kuzey Kaliforniya kara cevizi (J. hindsii), Teksas kara cevizi (J. microcarpa) ve İngiliz (Türk veya Persian)
cevizidir ( J. regia). Kaliforniya’da anaç olarak paradoks kullanılmaktadır. J.regia (erkek) x J. hindsii (dişi) = %
90 paradoks elde edilmektedir.
J. hindsii ve J.regia kök-boğazı kanserine (crown gall) karşı paradokstan daha iyi dayanmaktadır. Fakat paradoks
anacı J.regia’dan oluşan anaca göre % 15-20 daha güçlüdür (vigor). Paradoks ayrıca fitopteraya, nematoda, tuza
ve ağır killi ve suya doygun topraklara J.regia’dan daha dayanıklıdır. Fakat paradoks anaçlarda görülen siyah
çizgi hastalığı (blackline) ve kök-boğazı kanseri önemli ekonomik kayıplara yol açmakta ve bazen tüm bahçe
kaybedilebilmektedir. Paradoks anaçlarda ortaya çıkan sorunları aşmak için son zamanlarda doku kültürü
(tissue culture) ile bazı paradoks çeşitleri geliştirilmiştir. Bu paradoks çeşitlerinin en çok öne çıkan klonları;
RX-1 (J.microcarpa X J. regia paradoksu): fitopteraya dirençli, VX-211: nematoda dirençli ve Vlach: direnç yok
fakat diğerlerinden daha güçlü büyümektedir (vigor).
Fransızlar özellikle siyah çizgi hastalığından dolayı paradoks kullanmamakta ve uzun yıllardır deneyime sahip
oldukları kendi hibrid anaçlarını kullanmaktadırlar. Bu anaç J.regia X J. major çaprazlamasından ortaya çıkan
Fransız hibrididir.
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Türkiye’de çöğür konusunda bir ıslah çalışması yapılmamıştır. Türkiye’deki ağaçlandırma sahalarının çoğu
Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde bulunmakta, az bir kısım ağaçlandırma sahası ise İç Anadolu, Karadeniz
ardı kısmı ile Doğu Anadolu’nun ılıman kesimlerinde yer almaktadır. Bu sahaların çoğunda toprağın kil ve
kireç oranı yüksek ve büyüme dönemindeki toprağın nem oranı ise düşüktür. Ayrıca bu sahaların çoğunda
meşeler bulunduğundan mantar hastalıklarına rastlanmaktadır. Dolayısıyla öncelikle bu koşullara uygun çöğür
çeşidinin geliştirilmesi gerekmektedir.

2.2. Bazı önemli çeşitler
Son yıllarda Amerika, Avrupa ve Türkiye’deki ağaçlandırma çalışmalarında en çok kullanılan çeşitler;
2.2.1.Chandler
Meyve içi % 90 oranında açık renklidir. % 80-90 yan dal verimine sahiptir. Orta büyüklükteki ağaç yarı yukarı
dallanma gösterir ve yüksek verime sahiptir. Don zararından sonra tekrar açabilme kapasitesine sahiptir.
Franquette’den iki hafta önce yapraklanmaktadır. Amerika’da Sakramento vadisinin güney ve orta kesimlerinde
Stocktan ve Tulare kısmında dönümden 800-1200 kg arası ürün elde edildiği belirtilmektedir. Vadinin
kuzeyindeki Yuba, Red Bluf bölgesinde dönümden 500-600 kg ürün elde edilirken vadinin batısındaki kıyıya
doğru olan ve 400-500 m yükseltide yer alan vadiye göre daha zayıf toprak yapısına sahip Lakeport civarında
ise dönüm başına yaklaşık 400 kg ürün elde edilebilmektedir. Paradoks anaçlar üzerindeki Chandler’da dişi
çiçek sayısı ağaç yaşlandıkça artmaktadır. Tozlayıcıları Cisco ve Scharsch Franquette.
2.2.2.Lara
Yukarı doğru güçlü bir büyüme ve yan dal verimi olan ve Franquetten yaklaşık sekiz gün önce açan geçci bir
çeşittir. Eylül sonu ekim başı olgunlaşmaktadır. Lara’ya tozlayıcı olarak franquette, fernor, fernette, meylannaise,
ronde de montignac karışımı tozlayıcıdan % 4-5 civarında kullanılabilir. Ayrıca chandler da lara için tozlayıcı
olarak kullanılabilmektedir.
2.2.3.Franquette
Eskiden beri kullanılan bir Fransız çeşididir. Fransa’daki ceviz sahalarının yaklaşık % 70’i franquette bahçelerinden
oluşmaktadır. Baharda geç yapraklanan, iyi verime ve oldukça iyi meyve kalitesine sahip bir çeşittir. Sadece
uç dal verimi (1-2 ceviz her uç dalda) olduğundan hafif bir budama yeterli olmaktadır. Yan dal verimi olan
fernor ve larayla karşılaştırılırsa verimi daha düşüktür. Kısmen kendi kendini dölleyebilir. Franquette verime
geç yatmaktadır. Bakteriyel yanıklığa dayanıklıdır. Aşırı sıcak havalarda franquette bütün erken çiçeklerini dişi
çiçekler reseptive konuma gelmeden dökebilir. Bu durum özellikle genç franquette ağaçlarında görülmekte
ağaç yaşlandıkça dişi ve erkek çiçeklerin örtüşmeleri giderek artmakta ve kendini tozlama olasılığı artmaktadır.
2.2.4.Fernor
En son Fransız çeşitlerindendir (1995). Babası franquette ve anası lara’dır. Baharda geç yapraklanan bir çeşittir.
Son baharda hasatta bu nedenle geçtir. Büyük ve iyi kalite meyve vermektedir. Yan dal verimi vardır ve bakteriyel
yanıklığa oldukça dayanıklıdır.
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3. İKLİM
Ceviz rüzgardan korunmaya ihtiyacı olan ve ışık isteği bulunan bir ağaçtır. Fakat bahçenin rüzgardan tamamen
korunması hem tozlaşmayı sınırlar hem de nemin bahçe içerisinde artması sonucu hastalıkların çoğalmasına
neden olabilir. Dolayısıyla sahanın belirli miktarda rüzgar alması gerekmektedir. Ayrıca yan dal verimi olan
türleri ışık alımını arttırmak için dikim aralıklarının yetişkin bir bahçedeki gölgeleme dikkate alınarak yapılması
gerekmektedir. Ceviz yetiştirilecek sahalarda hem kışın ağaçların donmaya karşı direnci hem de ilkbahardaki
yapraklanma ve çiçeklenme dönemindeki geç donlar dikkate alınmalıdır.
Fidanların kış soğuklarına dayanıklılığı konusunda deneysel çalışmalar yetersizdir. Çünkü ticari işletmeler
uygun olmayan iklim koşullarına yatırım yapmadıklarından çok soğuk olan bölgelerde bu tür çalışmalara gerek
duyulmamıştır. Bu tür iklimsel değerler daha çok uygulamacılardan elde edilen ampirik verilerdir. Örneğin,
bir Fransız çeşidi olan Fernor’un Ukrayna’da yaklaşık 2000 m rakımda dikilen ağaçlarının kışın -25 C0 soğuğa
kadar dayandığı tespit edilmiştir. Türkiye’de de 1200 m rakımlarda -10 derecenin görüldüğü yerlerde chandler
çeşidinin yetiştiği görülmektedir.
Büyüme döneminde 15-30 C0 sıcaklık değerleri en uygun değerler olup sıcaklık 5 C0’nin altına düştüğü ve
30 C0’nin üstüne çıktığı durumlarda fotosentez hızı da hızla düşmektedir. Kaliforniya’daki çeşitlerde erken
ilkbaharda ceviz ağaçları 0 C0 ile – 5 C0‘ler arası bir noktada dondan zarar görmektedir. Bunun için hava
sıcaklığı -3 C0 ‘ye kadar soğuklarda rüzgar makinası kullanılarak soğuk hava ılık hava ile karıştırılıp soğuk
havanın bahçeye çökmesi engellenebilir. Fakat sıcaklık -4.5 C0 ‘den aşağıya inerse rüzgar makinası pek işe
yaramadığından bahçeye su kullanılarak havanın ısısı arttırılmaya çalışılmalıdır. Bunun için su kaynağının bol
olması gerekiyor. Yeteri ısıyı yayabilmek için dakikada yaklaşık 230 litre gibi bir su kaynağına ihtiyaç vardır.
Cevizin donlardan korunmasının yanında iyi bir verim alabilmek için belirli bir ayaz gereksinimi de
bulunmaktadır. Genel olarak ceviz 0-10 C0’deki kış soğuklarının 600-800 saat arası sürdüğü iklimlerde iyi
yetişir. Erkek çiçeğin ayaz gereksinimi dişiden daha fazladır. Bu nedenle havalar soğuk geçerse (kışın) erkek
çiçekler daha erken açmakta ve kısa sürede geçmektedir. Eğer havalar soğuk geçmezse ayaz gereksinimi tam
olarak karşılanamamakta ve erkek çiçekler daha geç açmakta ve daha uzun süre kalmaktadırlar. Bu nedenle dişi
çiçekle örtüşme olasılığı artmaktadır.
Türkiye’de gerek Fransa ve gerekse Amerika’nın Sakramento vadisindeki sıcaklık değerlerinin oldukça
dışında ceviz bahçeleri kurulmaktadır. Bahçe kuracaklara da çoğu zaman arazinin yükseltisine göre öneriler
sunulmaktadır. Fakat Türkiye’de meteoroloji istasyonu ağının yetersiz kalması ve dalgalı arazi yapısı dolayısıyla
yükseltiye göre yapılan değerlendirmeler çoğu zaman yanıltıcı olabilmektedir. Dolayısıyla bu değerlerin uygun
deneme koşullarıyla belirlenmesi gerekmektedir.
Çeşitlerin uyanma zamanları ve meyvenin hasat zamanları farklılık gösterdiğinden geç donlardan zarar
görmeyecek ve sonbahar yağmurlarından önce hasat edilebilecek çeşitlerin bölgeler bazında belirlenmesi
gerekmektedir (Şekil 1 ve 2). İlkbahardaki geç don ve yağışların neden olduğu hastalıklardan kaçınmak için
geçci çeşitler tercih edilmektedir. Amerikan çeşitleri genel olarak yerli çeşitlerden daha geçcidir. Fransız çeşitleri
ise Amerikan çeşitlerinden de geçci çeşitlerdir. Dolayısıyla Fransız çeşitleri franquette ve fernor soğuk bölgeler
için daha uygun çeşitlerdir.
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Şekil 1. Bazı ceviz çeşitlerinin uyanma zamanları

Şekil 2. Bazı ceviz çeşitlerinin hasat zamanları

Fakat çeşitlerin sadece ilkbahardaki fenolojik evreleri dikkate alınmamalıdır. Geçci çeşitlerin meyveleri de
daha geç hasat edildiğinden çoğu bölgede hasat dönemi sonbahardaki yağmurlu dönemlere rastlamaktadır. Bu
dönemde güneşlenme periyodu da azaldığından meyvelerin uygun bir şekilde hasat edilmesi ve kurutulmasında
sorunlar yaşanmakta ve iyi bir işleme sürecinden geçmeyen meyvelerin kalitesinde düşüşler gözlenmektedir.
Amerika ve Avrupa’da kurutma fırınlarında meyveler kurutulduğundan bu sorunlara rastlanılmamasına rağmen
Türkiye’deki bahçelerinin çoğu küçük ölçekli olup işleme ve kurutma tesislerine ekonomik olarak sahip olmaları
mümkün değildir. Dolayısıyla kurutma sorunun küçük ölçekte tesisler halinde çözülmesi veya bölgeler ceviz
işleme tesislerinin kooperetifler, üretici birliği vb. organizasyonlarla çözülmesi gerekmektedir.

4.TOPRAK ÖZELLİKLERİ
Ceviz ağacı süzekliği iyi olan derin, verimli ve alt horizonlarında tabakalaşma olmayan balçık ve balçığa
yakın topraklarda iyi gelişmektedir. Köklerinin üç metre derinliklere kadar gittiği görülse de köklerin
%75’den fazlası ilk 60-100 cm toprak derinliğinde yoğunlaşmaktadır. Türkiye’deki ceviz sahalarının çoğunda
Amerika’nın Sakremento vadisi veya Fransa’nın Bordo, Lyon bölgelerindekine benzer derin alüviyal topraklar
bulunmamaktadır (Şekil 3).

Şekil 3. Sakramento
vadisi (solda) ve Fransa
Lyon bölgesinden (sağda)
ceviz bahçeleri
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İster tarım, ister hazine, isterse orman alanları olsun ceviz ağaçlandırma sahalarının çoğunda derin topraklar
bulunmamakta ve genelde kullanım dışı ve katmanlı topraklara çok rastlanmaktadır (Şekil 4). Ayrıca sahaların
çoğunda aşırı taşlılıktan dolayı toprak oranı düşüktür. Genelde kil ve kireç oranı yüksek olan bu toprakların
organik maddeye dayalı katyon değişim kapasitesi de oldukça düşüktür. Dolayısıyla Türkiye’nin farklı
coğrafyalardaki iklim veya arazi koşullarında kurulacak ceviz bahçelerinde bu tür sorunların nasıl aşılacağına
yönelik deneme çalışmaları gerekmektedir.
Şekil 4. Türkiye’de ceviz ağaçlandırmaları için kullanılan arazi yapılarının genel görünümü

Özellikle toprak profilinin alt kısımlarında kil ve kireç kaynaklı sert tabakaların olduğu arazilerde saha hazırlığı
için alt-toprak işlemesi en az 100-120 cm derinliklere kadar inen riperlerle ve yazın toprağın en kuru olduğu
dönemde yapılmalıdır (patlatma). Patlatma sırasında özellikle kanatlı riper kullanılması önerilmektedir.
Toroslardaki kukurdanlık arazilerde ise makinelerle dikim çukurunun 2-3 m3 kazılarak tekrar doldurulması
şeklinde de saha hazırlığı yapılabilir.
Hem sonbahar hem de ilkbahar dikimlerinin yapılabileceği söylense de dikim ne kadar erken olursa baharda
tomurcuklar patlayana kadar bitkinin oturması da o kadar önce sağlanmış olur. Bu nedenle geç sonbahar veya
kış dikimi daha uygun olabilir.
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5. SULAMA
Bulunduğu yere göre değişmekle birlikte büyüme döneminde yetişkin bir ceviz bahçesi yıllık 5-10 Ml/ha suya
ihtiyaç duyar. Yetişkin bahçelerde ağaçların sulama zamanı bitkilerin su potansiyeline göre belirlenmelidir.
Genel olarak verime yatmış bir ceviz bahçesinin yıllık yaklaşık 1000 mm su ihtiyacı vardır. Ne kadar sulama
suyuna ihtiyacın olduğunu belirlemek için yörenin yıllık ortalama yağış miktarı dikkate alınarak kabaca bir
hesap yapılabilir.
Projelerden ve uygulamalardan elde edilen bilgilere göre ceviz bahçelerinin çoğunda damlama sulama ile iyi
verim alınabileceğine yönelik bir anlayış bulunmaktadır. İlk yıllarda kökler gövdeden henüz uzakta değilken
damla sulama (iki hat halinde) kullanılması yeterli olabilir. Fakat ağaçlar büyüyünce kökler sıra aralarındaki
boşluğun neredeyse tamamına yayıldığı için aralardaki tüm zeminin ıslatılması gerekmektedir. Dolayısıyla
bahçenin ileriki yaşlarında sulama rejiminin değiştirilmesi gerekmektedir.
Her bahçede fidanlar arasının sürülmesine yönelik bir eğilim gözlemlenmektedir. Fakat büyüyen fidanların
kökleri sıra aralarına doğru ilerlediğinden bu tür toprak işlemeleri köklerin parçalanmasına, topraktan bulaşan
mantar ve bakterilerin bahçede hızla yayılmasına neden olabilmektedir. Dolayısıyla yetişkin bahçelerde toprak
işlemesinin yapılması önerilmemektedir. Ayrıca toprak işlemesi ile toprak solucanları zarar görebilmektedir.
Ceviz ağacı kışı uyku döneminde geçirmektedir. Uyku döneminde ağaç büyümez fakat düşük seviyede su iletimi
ve nişasta tüketimine devam eder. Nişastanın parçalanması hücre özsuyunda şeker yoğunluğunu arttırarak
ağacın donmasını önlemektedir. Dolayısıyla yeteri kadar nişasta üretilmesi için ağacın sonbaharda da yeterli
miktarda sulanması gerekmektedir.

6. GÜBRELEME
Ceviz bahçelerinin artmasıyla birlikte piyasada çok sayıda farklı isimler altında gübre satışları yapılmaktadır.
Gerçekte fazla karmaşık olmayan ve sadece bazı temel bilgiler ışığında üreticinin daha doğru gübre kullanımı
sağlanabilir. Toprak pH’ı <5.5 olursa Ca, Mg, P ve Mo eksikliği ile Mn, Fe ve Al zehirlenmeleri görülebilir.
Fakat bu tür ceviz ağaçlandırma sahaları yok denecek kadar azdır. Diğer taraftan toprak pH’ı > 7.5 olursa ki
ceviz ağaçlandırma sahalarının çoğu bu tür sahalardır, bitkide P, Fe ve Zn eksikliği görülebilir.
Ceviz için en önemli gübre azottur. İlk açan yapraklar ve kedicikler için kullanılan azot genelde ağaçtaki geçen
yıldan depolanan azot kaynağından kullanılmaktadır. Topraklar ısınıp, kök aktivitesi artarak topraktan azot
alımı artana kadar bitkilerin büyümesi bu depolanmış azota bağlıdır. Bitkilerin azot alımı sürgün büyümesinin
ilk evrelerinden başlayarak temmuz sonu ve ağustos ortasındaki meyve içini doldurduğu zamana kadar devam
eder. Türkiye’deki bahçelerde meyvenin içini doldurmasına yönelik gübreleme genel olarak yapılmamaktadır.
Dolayısıyla meyve kalitesinde önemli düşüklükler görülmektedir.
Bahçe kurulan çoğu bölgenin toprak analizlerinde potasyum eksikliği görülmemektedir. Fakat sadece toprak
analizleri yeterli olmayıp bunun yaprak analizleri ile de desteklenmesi gerekmektedir. Yaprak analizleri sonucu
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potasyum oranın en az % 1.2 olması gerekmektedir. Türkiye’deki ceviz ağaçlandırması yapılan bölgelerde
potasyum gübrelemesi genel olarak yılda hektara 150-200 kg gelecek şekilde verilmelidir. Fakat potasyum
toprakta tutulduğundan ve yıkanıp gitmediğinden her yıl potasyum gübresi atmak yerine iki üç yılda bir
gübreleme yapılabilir.
Fosforun uygulama zamanı da potasyuma benzemektedir. Analizler sonucu gerekli olduğu düşünüldüğünde
hektara yıllık toplam 10-80 kg arası net fosfor gelecek şekilde fosfor uygulanabilmektedir.
Türkiye’deki ağaçlandırma sahalarının çoğu killi ve kireçli topraklara sahip olduğu için killi ve/veya kireçli
topraklarda demir eksikliğinin belirtileri sürgün uçlarından çıkan genç yapraklardaki açık yeşil renklenmelerle
kendini belli etmektedir. Demir eksikliğini gidermek için demir-şelat veya FeSO4 kullanılabilir.
Bazik topraklarda yapılan ceviz ağaçlandırmalarında en çok eksikliği görülen bir diğer besin elementi de
çinkodur. Çinko eksikliğinde sürgün ucunda çok sayıda küçük yaprak oluşmaktadır. Ayrıca yapraklar küçük
olmakta ve yeni yapraklarda sararma görülmektedir. Ceviz yaprakları yaklaşık 20-25 ppm oranın da çinko
içerecek şekilde gübreleme yapılmalıdır.

7. HASTALIKLAR
Türkiye’de hemen hemen her bölge tek tek veya birkaçı bir arada ceviz ağaçları bulunmaktadır. Önceleri
bu ağaçlardaki hastalıklar dikkat çekmemekte idi veya epidemik olarak yayılma olanağı bulunmamakta idi.
Fakat kapama bahçelerinin hızla artması beraberinde bazı hastalık ve zararlıların artmasına ve epidemik hale
dönüşmesine yol açmaktadır. Dolayısıyla hızla artan ceviz bahçelerinin en önemli sorunlarından birisi de
hastalık ve zararlılarla mücadele haline gelmiştir. Bu hastalıkların en önemlileri şunlardır;

7.1. Bakteriyel Yanıklık (Walnut Blight)
Xanthomonas campestris pv. juglandis; Syn X. arboricola pv. juglandis denen bir bakterinin neden olduğu hastalıktır.
Çiçek, yaprak, sürgün ve meyveye zarar verebilir. Ceviz ağaçları özellikle çiçeklenme sırasında, yani baharda
ve daha sonra yaz başlarındaki yağışlı dönemlerde bu hastalığa hassastır. Bu mevsimlerde günlük sıcaklığın
13-14 saat boyunca 12-20 C0’ler arası seyrettiği ve yaprakların 13-14 saat ıslak kaldığı günler hastalığın en
hızlı yayıldığı dönemlerdir. Hastalık belirtisi o yılki büyüyen kısımlarda doku bozulması şeklinde ortaya çıkar.
Bahardaki büyüme döneminde bakteri yağmur sularıyla yeni büyüyen kısımlara yayılır. Tomurcuk patlamasından
hemen öncesindeki, sırasındaki ve sonrasındaki sık ve uzun süreli yağmurlar bakteriyel yanıklığın artmasının
en önemli nedenidir.

7.2. Antraknoz
Antroknoz ile bakteriyel yanıklık genelde birbirleriyle karıştırılmaktadır. Antroknoz mantar hastalığıdır ve bu
hastalık görülürse ağacın yaprağı dökülmeye başlar. Bu hastalığa yakalanan ağaçların sararmış yaprakları NisanMayıs aylarında dökülmeye başlar. Bakteriyel yanıklık (Walnut blight) ise meyveyi düşürür. Bu iki hastalığın
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belirtisi meyve üzerinde karıştırılabilir fakat antraknoz mantar hastalığı olduğu için meyve kabuğunda oluşan
kara lekenin ortasında kül beyazı mantar miseli bulaşığı görülür. Bu iki hastalık ta baharda yağmurlu günlerde
oluşur.

7.3. İç kurdu (codling moth)
Elma ve armut gibi meyvelerde de önemli bir zararlıdır. Beyaz ve pembe larvaları yaklaşık 1.5 cm büyüklüğündedir.
Bahardaki ilk istilaları meyvenin büyümesini engelleyip önemli miktarda cevizin dökülmesine neden olabilir.

7.4. Yeşil kabuk kurdu (Husk fly)
Bu zararlının larvası cevizin yeşil kabuğunu yiyerek meyvenin lekelenmesine neden olmaktadır. Bu zararlı ile
mücadele sinek havada iken yapılmaktadır. Aslında sinek yapıştırıcılarla yakalanıp sıkılınca yumurtası çıkıyorsa
bu dönem o bölge için ilaçlama zamanı olarak belirlenmektedir. Sinek bu dönemden önce yani yumurtayı
bırakmadan ilaçlanmalıdır.

7.5. Phytophthora
Bu mantar çoğu bahçede bulunur ve toprağın suya tam doygun olduğu özellikle sıcak havalarda hareketli olan
sporlarıyla hızlıca tüm sahaya yayılır. Phytophthora cinnamomii, P.cactorum ve P. citricola türleri cevizi etkileyen
türlerdir. Etkilenen ağaçların yaprakları sarararak dökülür ve ağaçlar bir kaç yıl içerisinde ölür. Hastalığın iyice
belirgin olduğu sahaları kurtarmak çok zordur. Fakat erken teşhis yapılırsa saha kurtarılabilir. Yeni etkilenen
ağaçlarda tomurcuk gelişimi ve sürgün büyümesi oldukça yavaştır. Özellikle sıcak havalarda ağacın ana
gövde etrafının aşırı sulanarak göllendirilmemesi ve suyun ana gövdeye yakın kısımdan uzun süre durmasını
engellemek için tümsek (berm) üzerine dikim gibi önlemler alınabilir.
Ceviz bahçelerinin artması ile birlikte hastalıkların yayılmaya başlaması sonucu üreticiler kısa süreli çözüm
yollarına başvurmaktadırlar. Bu amaçla hastalıkların çoğunda bakır içerikli ilaçlama yöntemine başvurulmaktadır.
Fakat hastalıklar yayıldıktan sonra bu tür çözüm yollarına başvurmak hem ekonomik anlamda bir yük getirmekte
hem de bitkilerin sürekli olarak ağır metal içerikli ilaçlarla ilaçlanması ekolojik olarak arzu edilmemektedir.
Dolayısıyla bahçe bazında ilaçlama yerine bölgesel olarak önleyici tedbirlerin alınması ve entegre mücadele
yöntemlerinin benimsenmesi gerekir. Bu açıdan hastalık ve zararlıların nedenleri analiz edilmeli, bu nedenleri
ortadan kaldıracak kültürel tedbirler alınmalı ve av avcı popülasyonlarının dengelenmesine yardımcı olunmalıdır.
Sonuç olarak Türkiye’nin farklı coğrafyalarında önemli miktarda ceviz ağaçlandırmaları yapılmaktadır. Bu
ağaçlandırma sahalarının çoğunda toprak ve iklim koşulları ile su kaynakları ceviz yetiştiriciliği için oldukça
sınırlayıcı özelliklere sahiptir. Yaklaşık 15 yıldır çok geniş alanlarda ceviz bahçeleri kurulmasına rağmen elde
edilen verim oldukça düşüktür. Dolayısıyla Türkiye’nin farklı coğrafyalarında kurulan veya kurulacak ceviz
bahçelerinde, fenolojik evrelerin gözlemlenmesi ile ilgili, toprak işleme, sulama, gübreleme, don zararlarından,
hastalık ve zararlılardan korunma konusunda yerel verilere ihtiyaç vardır. Ayrıca geçci çeşitlerle kurulan
bahçelerden sonbaharın yağışlı mevsimlerine doğru yapılacak hasat ile elde edilen cevizlerin işlenmesi ve
kurutulması sorunun da bölgesel bazda çözülmesi gerekmektedir.
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15. Oturum
TARTIŞMA VE DEĞERLENDİRMELER
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Doğanay TOLUNAY
Raportör: Yrd. Doç. Dr. Türkay TÜRKOĞLU
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I. Sunum Sahibi: İbrahim BİROĞLU
Sunum Konusu: “Taşkın ve Rüsubat Kontrolü Çalışmalarında Ormanların
Önemi”
Sel ve taşkınların nedenleri ve alınabilecek önlemler arasında akarsu havzalarına kurulacak ormanların önemli
bir rol üstleneceğinin vurgulandığı çalışmada, ülkemizde yaşanan sel ve taşkın olaylarına yönelik örnekler
gösterilerek, sebep olduğu can ve mal kayıpları, bina ve tesislere zararı, ulaşımı etkilemesi ve tarım arazilerine
olan zararları anlatılmıştır. Ülkemizde sel ve taşkınların önlenmesi ve zararların azaltılmasına yönelik Devlet
Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından alınan yapısal ve yapısal olmayan tedbirlerden bahsedilmiştir.
Ormanların taşkın ve selleri önlemedeki rolü vurgulanarak, akarsu havzalarına entegre edilen ıslah çalışmalarının
büyük önem arz ettiği bildirilmiştir.
Soru Yönelten Katılımcı: Dr. Said DAĞDAŞ
Soru: Edirne İlinde Bulgaristan’daki barajlardan su salınması sonucunda seller çok sıkça yaşanmaktadır. Bu
konu ile ilgili olarak ne gibi önlemler alınmaktadır.
Yanıt: Bu konu ile ilgili olarak Kanal Edirne olarak bilinen bir kanalın inşası tamamlanmak üzeredir. 7.800 m
uzunluğundaki kanal ile sel ve taşkın anında sel sularının tahliyesi gerçekleştirilecektir.

II. Sunum Sahibi: Süleyman ÇETİN
Sunum Konusu: “Çölleşme ve Arazi Tahribatına Karşı İşbirliği Modeli”
Çölleşme ve iklim değişikliği konularında farkındalık oluşturmak için üniversite öğrencileri tarafından kurulan
“Daha Yeşil Bir Dünya İçin Gençlik Platformu” hakkında bilgiler verilerek, yürüttükleri çalışmalar anlatılmıştır.
Soru: Yok

III. Sunum Sahibi: Turgay DİNDAROĞLU
Sunum Konusu: “Doğa-İnsan Etkileşiminde Yabancılaşma Problemi ve
Paraekolojik Yaklaşım”
Sosyoloji, psikoloji ve felsefede yer alan yabancılaşma olgusunun kavramsal ve diyalektik boyutları ile ele alarak
ekosistem problemlerinin ortaya çıkmasında ve çözümünde yabancılar ve yabancılaşma olgusuyla ilişkisinin
paraekolojik yaklaşımla sunulduğu çalışmada, canlıların yetişme ortamı özellikleri üzerindeki değişimlerin
yabancılaşma olgusu ile bağlantılı olduğu vurgulanmıştır. Konuyu, toprak degradasyonunun çölleşmeye sebep
olmasını yabancılaşma yaklaşımı ile ifade ederek, mücadelede yabancıların ekosistemin arka planına itilmesinin
sağlanmasını ve faydalı yabancıların devre sokulması gerektiği örneğiyle ifade edilmiştir.
Soru: Yok
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IV. Sunum Sahibi: Nejat ÇELİK
Sunum Konusu: “Eskişehir’de OGM’nin Himayesinde Yapay bir Jeopark
Kuruluyor”
Orman Genel Müdürlüğü tarafından Eskişehir Orman Fidanlığında, Türkiye’nin çeşitli yerlerinden getirilen 56
ana kaya ile Açık Hava Kayaç Parkı’nın oluşturulma öyküsünün sunulduğu çalışmada, toprakların oluşumunda
büyük rol oynayan ana kayaların bilinmesinin, ormanların oluşumunda ya da kurulmasında önemli olduğu
vurgulanmıştır.
NOT: Bu bildiri, Programda 15 Kasım 2017, Çarşamba günü Diamond 1 Salonunda 16.00-16.15 saatleri
arasında yer alırken, sekretarya tarafından “Son Yıllardaki Ceviz Ağaçlandırmaların Ekolojik Olarak
Değerlendirilmesi (Prof. Dr. Oktay YILDIZ)” bildirisi ile yer değiştirilmiştir.
Soru: Yok
Bu tutanak; Oturum Başkanı Doğanay TOLUNAY ve Raportörü Türkay TÜRKOĞLU tarafından
düzenlenmiştir.
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16. Oturum
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hüseyin DİRİK
Raportör: Yrd. Doç. Dr. Nurgül KARLIOĞLU KILIÇ

Klasik Islah Metotları Yardımı ile Ormancılıkta Verimin Artırılması
Doç. Dr. Yaşar ŞİMŞEK
Anadolu’da Korunması Gereken Bazı Yaşlı Karaçam Meşcereleri
Doç. Dr. Nesibe KÖSE
Dallı Servide (Cupressus sempervirens L. var. horizontalis (Mill.) Cord.) Tohum Olgunlaşma
Zamanı
Erdal ÖRTEL
IUFRO Gövde Sınıfları Taksimatı ve Bazı Öneriler
Dr. Said DAĞDAŞ
Endüstriyel Ağaçlandırmalarda Gençleştirme İlkeleri
Dr. Sacit KOÇER

15-16 Kasım 2017, Antalya
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KLASİK ISLAH MEDOTLARI YARDIMI İLE
ORMANCILIKTA VERİMİN ARTIRILMASI
Doç. Dr. Yaşar ŞİMŞEK
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ÖZET
Orman ağaçlarının ıslahında ‘’Amaç Tespiti’’ ilk sırada yer almaktadır. Bu tespit yapıldıktan sonra, amaca ulaşmak
için gerekli yöntemler seçilir. Islah alanları ise günümüz ormanlığında Seleksiyon Islahı, Orijin Denemeleri,
Döl Denemeleri, Klon Testleri, Melezleme Islahı, Kombinasyon Islahı, Mutasyon Islahı ve Mukavemet ıslahı
konularını kapsamaktadır.
Orman Ağaçlarının, Islahı ise, her şeyden önce mevcut yetişme ortamlarından, amaca uygun faydalanmayı
öngörmektedir. Bu çalışmaların sonuçları, Orman Ağaç Türlerinin kalitatif ve kantitatif özeliklerinin
artırılmasının mümkün olduğu yönündedir. Klasik ıslah metotları yardımı ile, ormancılıkta % 30 oranına kadar
bir verim artışı sağlanırken, hızlı büyüyen türlerde geliştirilmiş Islah Metotlarının devreye sokulması ile verim
artışı % 100 oranına kadar artırılabilmektedir.

Anahtar sözcükler: Seleksiyon ıslahı, meşcere seçimi, orijin denemeleri, tohum bahçeleri, melezleme ıslahı,
mukavemet ıslahı
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1.GIRIŞ
Islah çalışmalarının başlangıcı olan meşcere seçimlerinde meşcerelerin çok iyi tanımlanmalarına ihtiyaç vardır.
Bu tanımlamayı iyi yapabilmek için meşcerelere ve dolayısı ile orman toplumlarına aşağıdaki sorular sorulmalı
ve cevaplar aranmalıdır. Bu cevapların alınmasından sonra bir plan dahilinde nelerin yapılabileceği kararlaştırılıp
işe başlanmalıdır.
Sorular şunlardır:
1.1- Nerden geliyorsun? (Ormanın-meşcerenin tarihi)
1.2 - Kimsin? (Orman-meşcerelerin aktüel durumu)
1.3 - Nereye gidiyorsun? (İnsan müdahalesi olmaksızın)
1.4-Seni nereye götüreyim? (İnsan müdahalesinin devreye girmesi. Islah çalışmaları bu evrede başlar.)

1.1. Türkiye ormanlarının tarihi
Yapılan polen analizlerine göre Anadolu’da 16.000 yıl öncesinden 4000 yıl öncesine kadar bir orman azalmasının
olmadığı yönündedir. Bu dönemde İç Anadolu bölgesi step, Karadeniz, Güneydoğu, Güneybatı ve Batı Anadolu
bölgeleri ormanlık görülmektedir. Orman tahripleri, Anadolu’da uygarlıkların kurulması ile başlamıştır. Büyük
İskender’in Anadolu’yu istilasından sonra, doğal kaynaklar insafsız bir biçimde sömürülmeye ve tahrip edilmeye
başlanmıştır. Roma imparatorluğu döneminde Anadolu ormanları, gemi yapımı, maden çıkarılması ve eritilmesi,
katran üretimi, yeni tarım alanlarının hızla açılması, ormanları önemli ölçüde tahrip etmiştir. Ayrıca yerleşim
yerlerinin artması, endüstrinin hızla gelişmesi, büyük çaplı orman yangınlarını oluşması, hastalık ve zararlıların
devreye girmesi ve de (en önemlisi) ormancılık işletme şekillerinin yanlış uygulanması sonucunda Anadolu
ormanlarının genetik yapıları şiddetle bozulmuştur. Lindquist (1948), Güney İsveç’te ki Sarıçam ormanlarının
genetik yapılarının nasıl bozulduğunu göstermiştir. (Şekil 1)
Şekil 1. Doğal ormanlardan iyi
genotiplerin devamlı faydalanmalar
yoluyla uzaklaştırılmaları sonucunda
genetik yapının bozulması
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Aynı durum ülkemiz ormanları için de geçerlidir. Hatta ormanlarımız o kadar şiddetli şekilde tahrip edilmiştir
ki; Islah metotları kullanılarak, üstün kültür ırkları yaratılsa dahi, verim miktarları öyle beklenildiği gibi
ebeveynlerin verim güçleri üzerine çıkarılamaz. Çünkü ormanlarımızda iyi genotipler kalmamıştır. Bu nedenle
ıslah çalışmalarına hız vermeden önce ormanlarımızın genetik yapılarını kısmen de olsa yükseltmeliyiz. Bu da
şüphesiz ki kaliteli ağaçlandırmalar ve de başarılı silvikültür uygulamalarının yardımı ile mümkün olabilir. Bu da
tabi uzun bir zamanı gerektirir (Takriben 2 Generasyon 150-200 Sene). Ancak bu süre hızlı büyüyen türlerde
oldukça kısaltılabilmektedir (20-30 yıl gibi). Ülkemiz ormanlarının durumunu daha iyi anlayabilmek için Türkiye
ormanları ile Almanya ormanlarının mukayeseleri aşağıda verilmiştir (2012 yılı envanterine göre).
Toplam alan
Ülke alanı % si
Yıllık ortalama artım
Toplam servet

Türkiye Ormanları
21,7 milyon ha.
%27,6
1,9 m³ /ha.
1,5 milyar m³

Almanya Ormanları
11,4 milyon ha.
% 32,0
10,8 m³ /ha.
90 milyar m³

Bu rakamlar şunu göstermektedir. Ülkemizdeki ormanları nasıl ıslah edeceğiz? Bu ıslahın süresi ne kadar
sürecektir.
Bana göre, Türkiye ormanlarını hiç bir zaman Almanya ormancılığı seviyesine taşıyamayız. Almanya’nın bu
verimli ormanları 19. asrın başlarında başlayıp, 20. asrın ortalarına kadar süren ağaçlandırma çalışmalarından
elde edilmiştir.

1.2. Kimsin? (ormanların aktüel durumu)
Ormanların aktüel Durumlarını yansıtan bütün bilgiler bu bölüme girer. Ağaç türleri, meşcerelerin yapısı, yaş,
boy, kapalılık, artım-büyüme ilişkileri, gençlik durumları, vejetasyon, zararlılar, kalite v.s.
Ormanlarımızın artım-büyüme, hektardaki optimal ağaç sayısı, kalite, mukavemet, orman genetiği ve çeşitli
ağaç türlerinin adaptasyonu hakkında bilgilerimiz maalesef yetersiz düzeydedir. Orman ağaçlarımızın ıslahı ile
uğraşanların en önemli görevleri de, bu konuları izah edebilecek, çözebilecek araştırmalar yapmasıdır.
Bu gün dünyada bazı ülkelerde, bazı ibreli türlerde, yapılan son ıslah çalışmaları ile verimlerin ne kadar arttığı
aşağıda verilmiştir (Kurt, R. 2012).
- Polonya: 1991-2010 yılları arasında 1260 ha. klonal tohum bahçesi, 869 ha.’da aşısız tohum bahçesi tesis
edilmiştir.
- İsveç: 2. generasyon tohum bahçelerinden %10-15 oranında fazla verim elde edilmiştir. 3. generasyon
çalışmaları devam etmektedir.
- İrlanda: Picea sitchensis’te seçilen 750 adet üstün ağaçtan, tekrar seçilen 40 adet üstün ağaçtan toplanan
tohumların kullanılmasından % 15-20 oranda daha fazla verim artışı sağlanmıştır.
- A.B.D.: Pinus taeda’da yapılan çalışmalarda 2. generasyon serbest döllemede %18.5 verim artışı buradan
yapılan seleksiyonla % 24.7, 3. generasyonda %34.6, buradan yapılan seleksiyonla da % 38.3 oranında verim
artışı sağlanmıştır. Kontrollü döllemelerden seçilen üstün ağaçların kullanılması ile verim artışı % 40’ a
çıkarılmıştır.
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Aralamalardan çıkarılan emval de hesaba katıldığında verim artışları serbest döllemelerde % 35-65, kontrollü
döllemelerde ise % 65-85’lere ulaşmaktadır.
Somatik embriyo yöntemi kullanıldığı takdirde ise verim artışları % 80-90 oranına kadar çıkabilmektedir.
Somatik Embriyo: Bu sistemde çoğaltma materyali tek hücreden veya hücre grupların-dan oluşabilir. Bazı
türlerde bu hücreler devamlı bölünmeye ve tohumlarında bulunan embriyo benzeri embriyoidler oluşmasına
teşvik edilebilirler. Bu somatik embriyoidler normal olarak çimlenmekte ve bunlardan da regenere fidan elde
edilebilmektedir. Bu yöntem hala geliştirme aşamasında olmakla birlikte, Pinus taeda, Pinnus elliotii ve Picea
sitchensis gibi bazı hızlı büyüyen türlerde kullanılmaya başlanmıştır.
-Kanada: Tohum bahçelerinde serbest döllemelerden % 8-13 arasında bir verim artışı sağlanmıştır. Somatik
embriyo yönteminin kullanılması ile Ladinde verim % 30-65 arasında artırılmıştır.
Plantasyonlar: Hızlı büyüyen türler ile yapılan ağaçlandırmalarda İspanya, Portekiz, Güney Afrika, Güney
Amerika, Avustralya ve Yeni Zelanda’da % 50’nin üzerine çıkan verim artışları sağlanmıştır.
-Almanya: Duglas’ta seçilen tohum meşcerelerinde yapılan döl denmelerinden seçilen fertlerden elde
edilen tohumların kullanılmasından boy büyümelerinde % 30-100, çap gelişmelerinde % 45-150 ve tek ağaç
hacimlerinde % 80-200 oranlarında bir verim artışı sağlanmıştır (Wolf ve Krabel, 2009).
-Türkiye: Kızılçam (Pinus brutia) ormanları için değişik araştırmacılar tarafından hasılat tabloları düzenlenmiştir.
Hasılat tablolarında Alemdağ (1962) 35 yaşında birinci bonitette yıllık ortalama artımı 5,7 m³ olarak vermiştir.
Buna karşılık Usta (1990) Ağaçlandırmalarda 35 yaşında birinci bonitette yıllık ortalama artımı 8,3 m³ olarak
vermiştir. Bu rakamlara göre ağaçlandırılmalarda (1.generasyon) ağaçlandırma alanına en yakın bir tohum
meşceresinin tohumlarının kullanılması ile verim daha 1. generasyon da takriben % 44 oranında artırılmaktadır.
Görüldüğü gibi; Şayet bu ağaçlandırmalar orijin deneme sonuçlarına göre seçilen meşçerelerden elde edilen
tohumlar ile tesis edilseydi verim artışları mutlaka daha fazla olurdu. Bu nedenle orijin denemeleri ıslah
çalışmalarının temelini teşkil etmektedir.

1.3. Nereye gidiyorsun? (İnsan müdahalesi olmaksızın)
Bu soru önce şaşırtıcı gibi görünse de, özellikle karışık ormanlar için çok önemlidir. İnsan müdahalesi olmaksızın
bu ormanlar nasıl bir gelişme gösterirler. Doğaya ters düşülmez ve doğal olayların akışına göre davranılır ise bu
sorunun cevabı da verilmiş olur.

1.4. Seni nereye götüreyim? (İnsan müdahalesinin devreye girmesi)
Orman işletmeciliği sureti ile insanların ormanlardan bazı temel ihtiyaçlarını da karşılayacağından, ormanları
doğaya terk etmek mümkün değildir. İnsanların ormanlardan iyi kalitede hammadde temin etmek ihtiyaçları
olacaktır. Muhtelif zamanlarda bu ihtiyaçlarının şekli de değişeceğinden ormanlarda ağaç türlerinin çeşitliliğine
de önem verilmesi gerekmektedir. Dikkat edilmesi gereken en önemli hususlardan biri de devamlılığın
sağlanmasıdır. Ancak bu devamlılığın sağlanmasında sadece üretim miktarı değil, kalite ve çeşitlilikte en önemli
unsurlar olarak ortaya çıkmaktadır. İşte kalite ve üretim miktarlarının artırılmasını sağlayan yegâne yol da
‘’ISLAH’’tır. Görüldüğü gibi, ormancılıkta verimin artırılması, uzun süren çok sayıda generasyondan sonra
mümkün olabilmektedir. Örneği 1.2 maddesinde verilmiştir.
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2. GENETIK OLAYLAR
Genetik sözcüğü Latin kökenli bir kelime olup ‘’Generate’’ kelimesinden üretilmiştir. Wright (1962) Genetiği
“Ebevynler arasındaki benzerlikler ve farklılıklar ile aynı ebeveynlerden meydana gelen fertler arasındaki
benzerlik ve farklılıkları inceleyen bir bilim dalı” olarak açıklamıştır.
Genetik, canlılarda kalıtım ve değişim olaylarını, sebeplerini ve bağlı oldukları kanunları araştıran bir bilim
dalıdır. Ormancılık genetiği ise orman ağaçlarının kalıtım ve değişim olaylarını ve bunların kanuniyetlerini
incelemektedir.
Orman ağaçlarının ıslahı da, ormancılık genetiğinin pratiğe aktarılmasıdır.

2.1. Kalıtım derecesinin tahmini

Bir popülasyon içerisinde erkek ve dişi fertlerin tesadüfen birleşerek kendilerine benzer yeni fertler meydana
getirmelerine veya müşterek ebeveynlere sahip fertlerin birbirlerine benzemelerine ‘’KALITIM’’ denir.
Kantitatif karakterlerin fenotipik değerlendirmelerine göre seleksiyon etkisi h2 ye (kalıtım derecesi) bağlıdır.
h2=O olduğunda fertler arasında hiçbir genetik farklılık görülmez. Fertler arasındaki farklılık tamamen çevre
şartlarından ileri gelmiştir. h2 =1 ise bu takdirde ebeveynlerin genetiksel vasıfları fertlere aynen geçmiş demektir.
Kalıtım derecesi fertlere bağlı olmayıp, fertlerin oluşturduğu popülasyonlara aittir. Popülasyona ait değerlere
de parametre denilir. Parametreler direkt olarak hesaplanamazlar uygun istatistik metotlar yardımı ile tahmin
edilmeye çalışılır.
Genetiksel varyansın, genel varyans içerisindeki payına kalıtım derecesi denir. Kalitatif karakterlerin kalıtım
derecesi çok yüksektir. Fenotipik varyans, içerisinde yer alan bir genetiksel varyansın, ebeveynlerden fertlere
hangi oranlarda intikal ettiğini Le Roy (1967) açıklamıştır. h2 ’nin nasıl tayin edileceği Şimşek (1976, 1993)
tarafından detaylı olarak açıklanmıştır.
Tür ve orijin denemelerinde seleksiyonlardaki başarı oranının fazla olması için h2 ‘nin 0,7 den aşağı tahmin
edilmemesi arzu edilir.

3. TOHUM MEŞCERELERININ SEÇIMI
Tohum meşceresi nedir? Tohum elde etmek için ayrılmış ve üstün niteliklere sahip fertlerden oluşan
meşçerelerdir. Ağaç türleri için seçilecek tohum meşcerelerinin sayısı, yetişme ortamı kriterleri ve genetik
veriler göre tespit edilmelidir. Ülkemizde seçimleri yapılmış çok sayıda tohum meşçeresi seçim kriterlerine
uygun değildir. Bunun da ötesinde tohum meşçerelerinde tekniğine uygun tohum üretimi yapılmamaktadır.
Usulüne uygun tohum toplanmadığı için, yapılan ağaçlandırmalarda da başarı oranı o derece düşük kalmaktadır.
Zayiatlar fazla olmakta ve genetik kazançta o derece azalmaktadır. Normalde ağaçlandırmalarda fidan tutma
başarısı %70’den olan düşük olmamalıdır. Usulüne uygun tohum toplanması ve ağaçlandırmalarda kullanılması,
orman ağaçlarının ıslahını değil, ormancılıkta gelecek generasyonların teminat altına alınması için en önemli
olaydır. Başka bir deyimle ormancılığın temelidir.
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3.1. Tohum meşcerelerinin seçim kriterleri
Tohum meşcereleri aşağıda verilen özellikler dikkate alınarak seçilmelidir.
Bunlar:
a-Sağlık
b-Kalite
c-Mukavemet
d-Stabilite
e-Homojen dağılım
f-İzolasyon
Bunlardan ilk üçü olmaz ise olmaz özelliğindedir.

3.2. Tohum meşcerelerinde bakım
Tohum meşcerelerinin bakımları için herhangi bir genel esas oluşturulmamıştır. Bütün öneriler tavsiye
niteliğindedir. Normal olarak seçilmiş tohum meşçerelerinden uzun yıllar faydalanılacaktır. Bu nedenle entansif
bakım tedbirleri alınmalıdır. Bunlar aşağıda özetlenmiştir.
-Son 30 yıldan beri Orta Avrupa ülkelerinde uygulanmakta olan yüksek aralama metodu ülkemizde de
devreye sokulmalıdır. Bu metotta seçilen namzet tohum ağaçlarını rahatsız eden, baskı yapan fertler sahadan
uzaklaştırılmaktadır. Bu suretle namzet tohum ağaçları taçlarını geliştirerek erkenden çiçeklenir ve bol tohum
verirler. Bu aralamaların uzun yıllar periyodik olarak devam ettirilmesi şarttır.
-Sahada bulunan gençliklere müdahale edilerek, gençleştirme süresi uzatılmalıdır. Mevcut gençlikler topraklı
olarak sahadan çıkartılıp başka sahalara şaşırtılmalıdır.
Bu devrede her 50-60 m. mesafede takriben 4 m. genişliğinde araç geçişleri için stabil boşaltma yolları
yapılmalıdır.
-İbreli türlerde yapılacak aralama çalışmaları öyle planlanmalıdır ki, çıkan ağaçlardan aynı anda yerde iken
tohum toplanmalıdır.
-Lif kıvrıklığı, su sürgünü veren, çok aşağıdan dallanma özelliği gösteren, hastalıklı bütün negatif görüntülü
fertler sahadan uzaklaştırılmalıdır.
-Seçilen tohum meşcerelerinin yaşı ağaç türlerine göre 40-70 olabilir. Saha büyüklüğü ise; İbreli türlerde 2,5-5.0
ha. olmalıdır. Hektarda bulunacak tohum ağacı sayısı da ibrelilerde 60-100, yapraklılarda 40-60 adet olmalıdır.
Hektarda bulunan ağaç sayılarından en az % 50’sinden tohum toplanmalıdır. Bu takdirde tohum toplanacak
ağaçlar arasındaki mesafeye çok dikkat edilmelidir. Tam saha nazara dikkate alınmalıdır.
Tohum meşcerelerinde tohumlar ibreli türlerde mutlaka ağaca çeşitli aletlerle çıkılarak en üst 1/3’ten
toplanmalıdır. Yapraklılarda başka metotlar da devreye sokulabilir.
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Bilindiği gibi genelde iğne yapraklı orman ağaçlarının taçlarının en yukarısında dişi çiçekler (♀) onun altında
erkek (♂) ve dişiler, en altta da erkek çiçekler yer alırlar. Çamlar da en altta erkek çiçeklerin bulundukları
dalların uç tarafında dişi çiçeklere de rastlanır (Şekil 2).
Şekil 2. Göknar (Abies
nordmanniana) ve Çamda
(Pinus silvestris) erkek ve
dişi çiçeklerin taç yapısı
içerisindeki dağılımları
(Rohmeder (1972)’e göre)

Bu konuda eğitimler vermek ve işçi yetiştirmek çok önemlidir. Ülkemizde bu tür okulların açılması büyük
öneme sahiptir. Orman işçi okullarının yeniden devreye sokulması büyük önem taşımaktadır.

4. TOHUM BAHÇELERI
Orman ağaçları tohumları ıslahı, gelecekte duyulacak ihtiyacı karşılamak için uygulamalı genetik bilimi sayesinde
genetiksel ve fizyolojik olarak daha da geliştirilmiş tohumların üretimine yönelmiştir. Bu üretimin tohum
bahçelerinden (aşılı) veya fidandan tesis edilmiş (aşısız) tohum bahçelerinden temin edilmesi planlanmalıdır.
Bilindiği gibi tohum bahçeleri istenilen özelliklere sahip bulunan üstün nitelikli fertlerin karşılıklı döllenmeleri
esasına dayanır. İlk tohum bahçeleri tesis fikrine Almanya’da Berlin Akademisi müdürü Friedrich August,
Ludwig von Burgsdorf ’un 1787 yılında yaptığı yerli ve yabancı meşe türleri adlı eserinde rastlanmaktadır.
(Rohmedar ve Schönbach, 1959)
Tohum bahçeleri tesislerinin amaçları şunlardır:
a) Gen kaynaklarını muhafazaya alınması
b) Yapay döllenme çalışmalarının yapılmasına imkân sağlanması
c) Kaliteli tohum temin edilmesi.
Görüldüğü gibi, tohum temini; Amaç sıralamasında 3. sırada kalmaktadır.
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Tohum bahçelerinin tesislerinde iki metot kullanmaktadır. Bunlar;

4.1. Aşılı tohum bahçeleri
Mevcut bir yetişme ortamında bulunan popülasyon içerisinden fenotipik görünüşlerine göre seçilen fertlerden
aşılık dal temin etmek ve bu dalları genç anaçlıklara aşılamak ve elde edilen anaçlık fidanlarının karşılıklı
döllenmelerini sağlamak için bunları uygun bir deneme deseninde araziye dikmek anlaşılır. Deneme desenleri
Şimşek (1993) tarafından geniş şekilde açıklanmıştır. Tohum bahçelerinin tesislerinde 30-100 arasında
genellikle de 50 adet üstün ağaç kullanılması önerilmektedir. Tohum bahçelerinde yer alan üstün ağaç sayısı
yanında, genetik çeşitliliğin artırılmasının bir diğer yolu da, tohum bahçelerine taşınan üstün ağaçların geldiği
popülasyonların sayılarını artırmaktır. Aşılı tohum bahçelerindeki verim artışları şekil 3’te verilmiştir. (Konrad
ve arkadaşları., 2016)
Şekil 3. Aşılı tohum bahçelerinden elde
edilen verim artışları

4.2. Aşısız tohum bahçeleri (tohum plantasyonları)
Tohum plantasyonu tabirinden, tohumdan meydana gelen iyi nitelikli fertlerle gelecekte tohum üretmek gayesi
ile yapılan plantasyonlar amaçlanmaktadır. Tohum plantasyonları, bir türün iki veya daha fazla farklı ailesinden
tohum üretmek gayesi ile tesis edilirler. Bu ailelere mahsus fidanlar geniş aralıklar ile bir deneme desenine
göre araziye dikilirler. Bu plantasyonların ana gayesi teste tabi tutulmuş, ailelerin veya orijinlerin birbirlerini
karşılıklı olarak döllemeleri ve sonuçta kaliteli hibrid tohumu teminidir.
Aşılı veya aşısız fidanlar ile tesis edilmiş tohum bahçelerinden, tohum meşcerelerine nazaran genetik yönden
daha üstün vasıflı tohumlar elde edilmektedir. Wright (1964) tesis masraflarının azlığı dolayısıyla beklenen
genetik kazanç az da olsa hızlı büyüyen türlerde, aşısız materyal ile tohum bahçelerinin tesislerini
önermektedir. Gövde düzgünlükleri genelde irseldir. Bu nedenle tohum bahçelerinde çok önemlidir.
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5. TÜR VE ORIJIN DENEMELERI
5.1. Tür denemeleri
Bazı ağaç türlerinde, kendi doğal yayılış alan dışında çok başarılı sonuçların alındığı bilinmektedir. Nitekim Pinus
radiata kendi doğal yayılış alanı içerisinde, ekonomik bir ağaç türü olarak görülmemesine rağmen, dünyanın
birçok ülkesinde çok başarılı ekonomik ağaçlandırmaları yapılmaktadır. Bu tür ne yazık ki ülkemizde başarılı
olamamıştır (Şimşek ve Tulukçu., 1983). Ülkemizde hızlı büyüyen türler ile yapılan çalışmalar sonucunda
Duglas (1979) ve Sahil Çamı (Şimşek ve arkadaşları., (1985)) en iyi türler olarak seçilmişlerdir. Tür denemeleri
orijin denemeleri ile birlikte de tesis edilebilirler. Ancak amaçlar farklıdır.

5.2. Orijin denemeleri
Eski literatürde “Menşee” yeni literatürde “Orijin” denemeleri diye adlandırılan bu tip denemeler, ağaç türlerinin
bütün veya belirli bir yayılışından toplanan tohumlar veya vejetatif materyalden oluşturulan fidanlar ile tesis
edilirler
5.2.1 Orijin denemelerinin amaçları
Başlıca iki amacı vardır. Bunlar:
a - Ekonomik çerçeve içerisinde, muayyen bir yetişme ortamı için, bir ağaç türünün bir veya bir kaç orijinini
tespit ederek, bunlar ile rizikosu az olacak verimli ormanlar meydana getirmek.
b- Diğer önemli amaç ise, lokal tohum üretim meşcereleri meydana getirmektir.
5.2.2- Orijin denemelerinin evreleri
Geniş bir doğal yayılışa sahip bir türün, bir tek deneme ile, belli bir yetişme ortamı için uygun bir orijinini tespit
etmek mümkün değildir. Bu nedenle orijin denemeleri üç evrede yapılır. Bunlar;
5.2.2.1- Geniş saha örnekleme evresi
Bu evrede orijinlerin adaptasyon ve verimli olabilecekleri geniş rejyonlar belirlenir. Bu evrenin asıl amacı, ikinci
evrede kullanılacak orijinleri tespit etmektir. Yani bu evre bir eliminasyon evresidir. Ortama adapte olamayan
orijinler elenirler. Süre 3-5 yıl kadardır. Bu süre 10 yıla kadar uzatılabilir. Süreler çok önemli değildir. Kurulan
bütün denemeler idare süreleri sonuna kadar kontrol altında tutulurlar. Burada ‘’Adaptasyon Kabiliyeti nedir?”
diye bir soru karşımıza çıkabilir. Bu soruya şöyle cevap vermek mümkündür.
Popülasyonların belirli sınırda genotipik elastikiyetleri vardır. Bundan dolayı da değişen çevre şartlarına uyum
yetenekleri bulunmaktadır. İşte bir popülasyonun değişen yeni şartlara uyum sağlamak üzere bünyesinde
meydana gelen morfolojik ve fizyolojik değişimlere “Adaptasyon-uyum-intibakı’’ denilir. Adaptasyon
kabiliyetleri genelde gözlem yoluyla tespit edilebildiği gibi istatistik yöntemlerle de hesaplanabilirler. (Şimşek,
1976, 1979, 1985). Araştırmacıların çoğu Finlay-Wilkinson modelini tercih etmişlerdir. (Groscurth, 1971,
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Şimşek ve arkadaşları., 1976, Şimşek 1979). Artık tür ve orijin denemelerinin değerlendirilmesinde, normal
istatistik analizlerin dışında mutlaka adaptasyon kabiliyetlerinin tespit edilmesi zaruri hale getirilmelidir. Orijin
denemelerinin değerlendirilmesinde orijin seçimi için iki metottan bahsetmek istiyorum. Bunlar :
a- Seleksiyon indislerine göre orijin Seçimi
Seleksiyon indisine göre orijin seçimi Wilcoks-1974 tarafından geliştirilmiştir. Formül tarafımdan Duglas
orijin denemelerinde orijin seçimi için kullanılmıştır. (Şimşek. 1979)
b-Feneolojik seleksiyon metodu
Geniş doğal yayılışa sahip türlerin orijin denemeleri için en uygun ancak icrası çok zor bir yöntemdir. Buna
rağmen her iki metotta Şimşek (1979) tarafından kullanılmıştır.
5.2.2.2.2- Sınırlı örnekleme evresi
Bu evre daha küçük bölgeleri tespit edebilmek için tertiplenir. Birinci evrede seçilen 5-10 orijin, daha büyük
parsellerde daha fazla fidan kullanılarak uygulama yapılır. Süre ise bir idare süresi kadardır. Bu denemelerde ileri
yaşlarda hasılat ile ilgili araştırmalarda yapılabilir.
5.2.2.2.3 Meşcere formunda mukayese evresi
Bu evrede ikinci merhale denemelerinin tesisinden 5-10 yıl sonra, en verimli görülen orijinler plantasyon
evresinde denemeye alınırlar. Bu evrede deneme desenlerinin önemi azdır. Sahalar 0,5-1.0 ha büyüklüğünde
olabilirler. Hatta bazen de silvikültür çalışmalarının yapılabilmesi için saha büyüklüğü 2.0-5.0 ha’a kadar
çıkarılabilir. Süre idare süresi kadardır.
Arazi deneme sonuçları ile fidanlık deneme sonuçları kesinlikle bir ilişki içerisinde bulunmamaktadır. Bu
nedenle fidanlık araştırma sonuçlarına dayandırılarak bir erken seleksiyon çalışması yapılamaz. Ağaçlandırma
çalışmalarında başarı, isabetli orijin seçimine bağlıdır. Doğal yayılış alanı geniş olan türlere ait (Duglas, Pinus
contorta v.b.) orijin deneme sonuçlarının kısa sürede alınması mümkün değildir. Bu nedenle bu gibi türlerin
orijin denemelerinin çeşitli evrelerde yapılması ve uzun süreler izlenmesini gerektirmektedir. Doğal yayılış
alanları küçüldükçe, sonuçlar daha erken alınmakta (Pinus pinaster orijin denemeleri, Şimşek ve Arkadaşları
1985), alan daha da daraldıkça orijinler arasında farklılıklar ortaya konulamaz (Pinus raidata ve Pinus muricata
orijin denemelerinde olduğu gibi (Şimşek ve Tulukçu 1983)).
Tür ve orijin denemelerinde Genotip x çevre interaksiyonlarını incelemek için, deneme alanı sayılarını fazla
tutmak lazımdır. Bir tek deneme alanından alınan sonuçlar yeterli bilgiler verememektedir. Bu nedenle deneme
alanları çeşitli yükseklik zonlarında, değişik yetişme ortamlarında ve çeşitli iklim koşullarında tesis edilmelidirler.
Genotiplerin değişik yetişme ortamlarında farklı büyüme göstermeleri nedeni ile genetik test programlarında
önemli değişkenlikler ortaya çıkabilir. Bu değişkenlikler bilinmesi ve kullanılması gereken ancak tespitleri zor
olan faktörlerdir. Belli yetişme ortamlarında maksimum yararlar elde edilmek istendiğinde büyük faydalar
sağlanabilir.
Orijin denemelerinde her ne kadar değerlendirme süreleri verilir ise de, bu değerler yıllara göre büyük
değişiklikler göstermektedir (Şimşek. 1987, 1989, 1990). Pinus contorta, orijin denemelerinde orijinlerin yıllara
göre nasıl boy gelişmesi yaptıkları şekil 4.’te verilmiştir (Şimşek. 1989).
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Şekil. 4: Pinus contorta Orijin Denemesinde Yıllara Göre Boy Gelişmeleri
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ÖZET
Geçmişten günümüze insanlar, yaşamlarını sürdürebilmek için doğadan, doğanın sunduğu ürünlerden
yararlanmışlar, buna karşın, doğayı korumak adına ciddi çabalar göstermemişlerdir. Son yıllarda küresel
boyutlara ulaşan çevre sorunlarının ortaya çıkmasıyla, bu sorunlar tartışılmaya ve yer yer de koruma önlemleri
alınmaya başlanmıştır. Anadolu, binlerce yıldan bu yana çok farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış çok zengin
bir kültürel mirasa sahiptir. Bu kültürel mirasın oluşumunda, farklı medeniyetlerin çevreye yapmış oldukları
etkiler de farklı şekillerde gerçekleşmiştir. Anadolu ormanları, bir yandan doğal nedenlerden dolayı değişim
yaşarken diğer yandan da insan baskısı altında kalmıştır. Özellikle yerleşim yerlerine yakın olan kısımlarda hem
alansal hem de yapısal değişimler gerçekleşmiştir. Bu orman alanları içerisinde tek ağaç halinde yaşlı bireylere
yer yer rastlanırken, yaşlı ağaçların oluşturduğu meşcereleri bulmak oldukça zorlaşmıştır. Ormanın içerisinde,
köylerde veya kentlerdeki yaşlı bireyler “Anıt Ağaç” statüsüne alınarak korunmaktadır. Ülkemizde “Anıt Ağaç”
kavramı bilimsel anlamda ve toplumda hak ettiği değeri bulmuştur. Bununla birlikte, yaşlı ağaçların oluşturduğu
ormanların çok azı koruma altına alınmıştır. Bu yaşlı meşcerelere daha çok insanların kolay ulaşamayacağı sarp
kayalık alanlarda rastlanmaktadır. Bu bildiride, Anadolu’nun iklim tarihini ortaya koymak amacıyla yapılan arazi
çalışmaları sırasında saptanabilmiş olan yaşlı karaçam meşcereleri ve bu meşcerelerin özellikleri listelenmiştir.
Kendi türünün diğer bireylerinden çok daha uzun yaşamayı başarabilmiş yaşlı ağaçlardan oluşan bu ormanların
korunması, yüzyıllardır bir meteoroloji istasyonu gibi kaydettikleri iklim bilgisinin yanında, genetik kaynakların
gelecek kuşaklara aktarılabilmesi açısından da önem taşımaktadır.

Anahtar sözcükler: Yıllık halka, Dendrokronoloji, Pinus nigra, Anıt Meşcere
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1. GİRİŞ
Anadolu, binlerce yıldan bu yana birçok medeniyete ev sahipliği yapmış zengin bir kültürel mirasa sahiptir.
Bugün tarih kitaplarına sığdırılan bu medeniyetlerin yaşamlarına tanıklık eden ve hatta dönemin ekolojik
kayıtlarını tutan canlılar yaşlı ağaçlardır. Bu tanıklar, dönemin iklimini, kuraklıkları, sel ve taşkınları, ya da
yaşanan yangınları yıllık halkalarına ömürleri boyunca kaydederler. Doğal ömürleri yettikçe, daha da önemlisi
insanoğlu yaşamalarına izin verdikçe de bugüne tanıklık edip gelecekle köprümüz olacaklardır.
Binlerce yıldır yoğun insan baskısı altında kalan Anadolu ormanları, özellikle yerleşim yerlerine yakın olan
kısımlarda hem alan hem de yapı bakımından değişimler geçirmiştir. Bu orman alanları içerisinde tek ağaç halinde
yaşlı bireylere yer yer rastlanırken, meşcere halinde yaşlı ağaçları bulmak ise oldukça zorlaşmıştır. Ormanın
içerisinde, köylerde veya kentlerdeki yaşlı bireyler “Anıt Ağaç” statüsüne alınarak korunmaktadır. Ülkemizde
anıt ağaçlar bilimsel anlamda ve toplumda hak ettiği değeri bulmuştur. Ülkemizdeki anıt ağaç sayısının Orman
Bakanlığı kayıtlarına göre 100, Kültür Bakanlığı kayıtlarına göre 2000 civarında olduğu belirtilmektedir (Genç
ve Güner, 2003). Tespiti yapılan yeni anıt ağaçlarla (Özçelik, 2006; Bayar ve ark., 2012) bu sayı her geçen gün
artmaktadır. Son yıllarda yerel yönetimler ve sivil toplum örgütlerinin desteğiyle hazırlanan bazı bölge veya
şehirlerin anıt ağaçlarını tanıtan kitaplar (Genç ve Güner, 2003; Düzenli ve Karaömerlioğlu, 2010; Demirtaş ve
Bektaş, 2011; Şimşek ve ark., 2014), bir yandan yeni anıt ağaçların belirlenmesine katkı sağlarken, diğer yandan
kentin vazgeçilmez değerleri olan anıt ağaçların tanıtılması ve doğa sevgisinin pekişmesi anlamında topluma
sunulmuş önemli kaynaklardır. Ancak, bazı anıt ağaçların yaş tespitinin hatalı yapıldığı ve olduklarından
çok daha yaşlı gösterildikleri (Akkemik, 2016) göz ardı edilmemelidir. Anıt ağaçların kayıt altına alınması
konusundaki önemli bir gelişme de 2005 yılında Türk Standartları Enstitüsü tarafından TS/13137 nolu “Anıt
Ağaçlar-Envanter, Seçim Kuralları ve İşaretleme” standardının belirlenmiş olmasıdır.
Anıt ağaçların bilimsel işlevleri içerisinde dendroklimatolojik materyal niteliğinde olduğu, bir başka ifadeyle
yıllık halkalarının, ağacın yaşamı boyunca oluşan iklimsel değişimleri ortaya konabileceği belirtilmektedir
(Genç ve Güner, 2003). Ancak, tek bir ağaçtan bu bilgiye ulaşabilmek söz konusu değildir. Aynı yetişme
ortamını paylaşan anıtsal nitelikte çok sayıda ağacın bir arada yaşadığı, anıt meşcerelerin örneklenmesi
gerekmektedir. İklim verilerinde ne kadar geçmişe gidilebileceği, alanda örneklenen ağaçların yaşlarıyla ilgilidir.
Ancak alandaki bir ya da birkaç ağacın çok yaşlı olması yeterli bulunmamakta, istatistiksel olarak anlamlı
bir rökonstrüksiyon yapabilmek için en az 10, ortalama 20 ağacın örneklenmesi gerekmektedir (Fritts 1976).
Benzer şekilde yangın tarihi, böcek zararlarının dönemselliği, çığ ve heyelanlar gibi jeomorfolojik olayların
tarihlendirmesi vb. dendrokronoloji araştırmalarında da tek bir ağacın yıllık halkalarından elde edilen bilgi
yeterli görülmemektedir. Bunun en temel nedenlerinden biri, ağaçların iklim açısından elverişli olmayan
bazı yıllarda halka oluşturmamasıdır. Bu durum olayların yanlış tarihlendirilmesine neden olacaktır. Diğer
yandan, önemli bilimsel işlevleri olan anıt meşcerelerin, literatürde kaydedilmiş (Asan, 1987; Boydak, 1988;
Yaltırık, 1994; Gümüş ve Yavuz, 1994; Alptekin, 1993) ve/veya koruma altına alınmış olanlarının sınırlı
sayıda olduğu görülmektedir. Bunların yanında, İ.Ü. Orman Fakültesi Orman Botaniği Anabilim Dalı, Yıllık
Halka Araştırmaları ve Odun Anatomisi Laboratuvarı Ekibi tarafından Anadolu’nun geçmiş dönem iklimini
belirlemek amacıyla yapılan araştırmalarda örneklenmiş çok sayıda yaşlı meşcere bulunmaktadır. Bu bildiride,
ekibimizin arazi çalışmaları sırasında belirlediği yaşlı ve anıtsal nitelik taşıyan karaçam meşcereleri ve bu
meşcerelerin özellikleri listelenmiştir.
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2. YAŞLI BİR KARAÇAM AĞACININ ÖZELLİKLERİ
Ağaçların yıllık halkalarına dayanarak iklim tarihini ortaya koymaya yönelik çalışmalarının en temel kısıtlarından
biri yaşlı meşcerelere ulaşabilme zorluğudur. Arazi çalışmalarında yaşlı karaçam ormanlarına ulaşabilmek
amacıyla yöreyi iyi tanıyan işletme şefleri ve personeliyle görüşmeler yapılmaktadır. Çok defa yetişme ortamına
bakılmaksızın kalın çaplı ağaçların yaşlı ağaçlar olarak değerlendirildiği görülmüştür. Yaşlanmaya bağlı çap
artımı, başka bir ifadeyle yaşlı ağaçların çapların kalın olması beklenen bir durumdur. Ancak çap artımı yetişme
ortamına bağlıdır ve aynı çapta iki ağaç çok farklı yaşlarda olabilmektedir. O nedenle burada öncelikle yaşlı bir
karaçam ağacının morfolojik özellikleri tanımlanmıştır. Yaşlı bir karaçam ağacının en temel özelliği, yaşlanan
bir insanın beyazlayan saçları gibi kabuklarının beyazlamasıdır. Bir diğer özelliği ise –birçok türde benzerdir–
ağaçlarının tepe sürgünün yatmasıdır. Bu da beyaz saçlı kamburlaşmış bir insanla özdeşleştirilebilir (Şekil 1).
Şekil 1. Yaşlı karaçam ağaçları. Yaşlı
bir karaçamın kabuğu (A), genel
görünümü ve tepe yapısı (B ve C)

3. YAŞLI KARAÇAM ORMANLARI
Tarafımızdan belirlenen Türkiye’nin yaşlı karaçam meşcerelerinin özellikleri coğrafi bölgelere göre
sınıflandırılarak Tablo 1, 2, 3, 4, 5 ve 6’da listelenmiştir. Tabloda “yaş” yerine “kronoloji uzunluğu” ifadesi tercih
edilmiştir. Ağaçlar 50 cm’lik artım burgusuyla örneklendiğinden, bazı alanlarda öze ulaşmak mümkünken,
özellikle çok yaşlı meşcerelerde öze ulaşılamamıştır. O nedenle tabloda alandaki en yaşlı ağacın yaşı değil, artım
kalemlerinin üzerinde sayılan maksimum yıllık halka sayısı görülmektedir.
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İl

Mevkii

KARABÜK

Tablo 1. Batı Karadeniz Bölgesi’nin yaşlı karaçam meşcereleri

Dikmen, Avdan
Yaylası
Dikmen,
Kapaklı Tepe
Merkez,
Küçükyayla
Keltepe
Ormanı

KASTAMONU

BOLU

Mengen,
Yalakkuz
Eğriova Yaylası
yolu
Mudurnu,
Gürse,
Kızaklı Yaylası
Yukarıbaltalı
köyü
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Seben
Mengen,
Yaylacık
Araş. Ormanı
Alt rakım
Mengen,
Yaylacık
Araş. Ormanı
Üst rakım
AladağArdıçtepe
ormanı
PınarbaşıKurtgirmez
ormanı
Araç ve
Karadere
ormanları

Yöre
Kodu

Bakı

Ort.
Yükselti
(m)

AVD

G

1560

KAP

GB

1508

KUC

GB

1096

2PINI

D

1200

YAL

G

1308

KIZ

G

1400

YUB

GD

1250

SEB

GD

1441

YAY

KB

830

YAU

B

1PINI

Enlem Boylam

Kronoloji
aralığı

Kronoloji
uzunluğu

1575-2003

429

1630-2003

374

1683-2003

321

41,0532,29

1791-2000

210

Akkemik ve
Cherubini, 2003

41,0032,22

1431-2005

575

Köse ve ark.,
2011

1665-2005

341

Köse ve ark.,
2011

1802-2008

207

1630-2008

379

41,0132,15

1611-2007

397

Mutlu ve ark.,
2012

1315

40,5932,16

1560-2008

449

Mutu ve ark.
2012

G

1450

40,3431,29

1675-2000

326

Akkemik ve
Cherubini, 2003

3PINI

B

950

41,3733,13

1791-2000

210

Akkemik ve
Cherubini, 2003

4PINI

D

1450

41,1434,06

1756-1993

238

Akkemik ve
Cherubini, 2003

41,0432,46
41,0232,43
41,1332,34

40,3730,57
40,4331,50
40,2931,35
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Kaynak
Köse ve ark.,
2011
Köse ve ark.,
2011
Köse ve ark.,
2011

Köse ve ark.,
2013
Güner ve ark.,
2017
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Tablo 2. Orta Karadeniz Bölgesinin yaşı Karaçam meşcereleri

SİNOP

ÇORUM

İl

Yöre
Kodu

Bakı

Ort.
Yükselti
(m)

KAR

GB

1522

SAH

G

1300

TIR

KD

1428

IKI

D

1156

Kargı, Kızılırmak,
Karıncalı Dere mevkii

BED

GD

Saraydüzü, Gemiçukuru
mevkii

GEM

GGB

Mevkii
Kargı, Karakise
kayalıkları
Kargı, Şahin kayası
mevkii
Kargı, Otuziki çatalçam,
Tridinkıran tepe
Kargı, Aşağıgölün
karşısı, ikitepeler

Enlem Boylam

Kronoloji
aralığı

Kronoloji
uzunluğu

1307-2003

697

1663-2003

341

1606-2000

395

41,1134,44

1581-2003

422

1233

41,1234,46

1681-2009

329

1277

41,1334,48

1593-2009

417

41,1134,28
41,1334,47
41,1134,44

Kaynak
Köse ve ark.,
2017
Köse ve ark.,
2017
Akkemik ve
ark., 2008
Dalfes ve
ark., 20022005
Köse ve ark.,
2008-2011
Köse ve ark.,
2008-2011

MERSİN ADANA

K.MARAŞ

BURDUR

İl

Tablo 3. Akdeniz Bölgesi’nin yaşlı karaçam meşcereleri
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Yöre
Kodu

Bakı

Ort.
Yükselti (m)

Tefenni, İkizce

TEF

G

1800

37,2229,38

1274-2004

731

Köse ve ark.,
2011

İbecik, Havut,
Boncuk Tepe altı

BON

G

1535

36,5629,25

1184-2004

821

Köse ve ark.,
2011

Göksun,
Payanburnu
mevkii

PAY

G

1367

37,5236,21

1537-2010

474

Köse ve ark.,
2017

Feke, Gedikli
köyü, Oğlak
kayası mevkii

OGL

GGD

1801

38,0335,54

1698-2010

313

Köse ve ark.,
2008-2011

Mut, Alahan
Orm. Işl. Şefliği,
Sertavul beldesi

SRV

G

1427

36,5233,16

1561-2010

450

Köse ve ark.,
2008-2011

Mevkii

Enlem Boylam

Kronoloji Kronoloji
aralığı
uzunluğu
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İl
ANTALYA

Mevkii
Cevizli, Herse
Alanya, Taşatan
çukuru
Alanya, Çukur
ormanı

Yöre
Kodu

Bakı

Ort.
Yükselti (m)

CEVI

GB

1700

ALAN

G

1250

KELI

GB

1467

Enlem Boylam
37,2031,44
36,4332,21
36,3932,13

Kronoloji Kronoloji
aralığı
uzunluğu
1568-1994

426

1575-1994

419

1713-2008

296

Kaynak
Akkemik ve
Aras, 2005
Akkemik ve
Aras, 2005
Mutlu ve ark.,
2012

KAYSERİ

ESKİŞEHİR

ANKARA

İl

Tablo 4. İç Anadolu Bölgesi’nin yaşlı karaçam meşcereleri
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Mevkii

Yöre
Bakı
Kodu

Ort.
Yükselti
(m)

Kızılcahamam, Soğuksu
Milli Parkı, İncegeçiş

INC

G

1633

Beypazarı, Keltepe

KEL

G

1500

Beypazarı, Tekke Dağı

TEK

G

1535

Beypazarı, Uşakgölü
Ormanı

USA

G

1721

Kırka, Gövemce mevkii

GOV

GB

1617

Çatalçam Mevkii

CAT

G

1612

Mihalıççık, Beşpınar,
Akarcapınarı

AKA

GD

1686

Fırınlık kalesi

FIR

GB

1553

Seyitgazi, Küçük
Türkmen Baba

TUR

GD

1723

Mihalıççık, Tanaçlar

TAN

G

1577

Ekşielma mevkii

EKS

B

681

Mihalıççık, Savaşalanı
mevkii

SAV

G

1558

Aladağlar Milli Parkı,
Hacer Ormanı

HCR

G

1884

Enlem Boylam

Kronoloji
aralığı

40,2732,35
40,1431,44
40,1531,58
40,1931,55
39,4230,39
39,4430,40
39,5631,19
39,5831,07
39,2630,23
40,0131,10
40,0231,11
39,5731,12

16742002
17132004
17872004
17622004
17102002
17342002
16422003
17442003
17322003
15332005
16412008
16302005

37,4935,17

15322010
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Kronoloji
uzunluğu
329
292
218
243
293
269
362
260
272
473
368
376
479

Kaynak
Köse ve
ark., 2005
Köse ve
ark., 2011
Köse ve
ark., 2011
Köse ve
ark., 2011
Köse ve
ark., 2005
Köse ve
ark., 2005
Köse ve
ark., 2011
Köse ve
ark., 2011
Köse ve
ark., 2011
Köse ve
ark., 2013
Köse ve
ark., 2013
Köse ve
ark., 2017
Köse ve
ark., 2017
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Tablo 5. Marmara Bölgesi’nin yaşlı karaçam meşcereleri
İl

Mevkii

Bozyük,
Muratdere
Kazdağları,
ÇANAKKALE Gürgen Dağı,
Dalak suyu yolu
BİLECİK

Yöre
Kodu

Bakı

Ort.
Yükselti (m)

ERC

GD

1240

IDAU

KD

1300

Enlem Boylam
39,5329,50
39,4726,33

Kronoloji
aralığı

Kronoloji
uzunluğu

1721-2008

288

Köse ve ark.,
2017

1778-2000

223

Dağdeviren,
2002

Kaynak

Tablo 6. Ege Bölgesi’nin yaşlı karaçam ormanları
Yöre
Kodu

Bakı

Ort.
Yükselti (m)

Akdağ

AKD

G

1776

Ahmetin Yaylası

AHM

GB

1593

Simav, Akdağ ormanı

SIMU

GB

1114

Honaz Dağı

HON

G

1420

Eskere, Sandras Dağı,
Kartal Gölü

ESK

G

1792

İl
AFYON
KÜTAHYA

DENİZLİ

Mevkii

Enlem Boylam
38,2129,56
39,1528,45
39,1328,41
37,4329,17
37,0628,51

Kronoloji
aralığı

Kronoloji
uzunluğu

1643-2004

363

1583-2009

427

1668-2008

341

1561-2004

444

1163-2004

842

Kaynak
Köse ve
ark., 2011
Güner ve
ark., 2017
Mutlu ve
ark., 2012
Köse ve
ark., 2011
Köse ve
ark., 2011

Daha sonra her bir yaşlı meşcere haritada işaretlenerek, kalemlerdeki maksimum yıllık halka sayısı 100 yıllık
zaman aralıklarında sınıflandırılmıştır (Şekil 2).
Şekil 2. Yaşlı karaçam
meşcerelerinin dağılımı
(Görüntü kaynağı: Google
Earth).
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Şekil 2 incelendiğinde, en yaşlı karaçam meşcerelerine Göller Bölgesinde rastlandığını görülmektedir. Denizli,
Sandras Dağındaki ESK yöre kronolojisi 842 yılı kapsayan en uzun kronolojidir. Alanda etiketlenmiş ve 1000
yaşın üzerinde olduğu belirtilen ağaçlara rastlanmıştır. Asan (1987), Sandras Dağının kuzey yamaçlarında üst
orman zonunda bulunan bu anıt orman için, kuruma nedeniyle kesilen ağaçların dip kütüklerinden saptadığı
yaşın 700 yılın üzerinde olduğunu belirtmektedir. Koruma altına alınmış olan bu alan, ülkemizin en bilinen yaşlı
meşcerelerinden biridir. Diğer yandan, meslektaşlarımızın 300-400 yaşlarında olduğunu düşündüğü Burdur’daki
iki karaçam meşceresinden alınan örneklerde yapılan yıllık halka analizleri, bu meşcerelerdeki ağaçların tahmin
edilenden yaklaşık iki kat daha yaşlı olduğunu göstermiştir. Bu alanlardan biri olan Burdur ili Boncuk Tepe
altındaki karaçam ormanında (Şekil 3) 821 halka belirlenmiştir. Meşcereden son alınan örneklerde yaklaşık
1000 yaşında bir ağaca da rastlanmıştır. Yine Burdur, Tefenni İkizce mevkiinde bulunan meşcerede 731 yıllık
halka sayılmıştır. Burdur ilinde belirlenen bu iki yaşlı meşcere, Sandıras Dağındaki yaşlı karaçamlarla birlikte
Türkiye’nin en yaşlı karaçam meşcereleridir. Bölgede araştırmalar yapan Alptekin (1993), Çameli ve Gölhisar
Orman İşletme Müdürlüklerinde yaptığı arazi çalışmaları sırasında, Çameli Orman işletmesi, Değne Bölgesi,
Ağlı mevkiinde anıt orman niteliği taşıyan bir karaçam meşceresi belirlemiştir. Mevcut karaçam bireylerinin
300-500 yaşları arasında olduğunu belirtmektedir.
Şekil 3. Burdur: Gölhisar,
Boncuk Tepe’de bulunan çok
yaşlı bir karaçam ormanı

Bir başka yaşlı meşcereye Çorum Kargı, Karakise kayalıklarında rastlanmıştır. 700 civarında halka sayılan
bu alan da göller yöresindeki çok yaşlı ormanlarla akran sayılır. Batı Karadeniz Bölgesinin en yaşlı karaçam
ormanlarına (575 halka) Bolu, Mengen Yalakkuz’da ulaşılmıştır.
İç Anadolu bölgesindeki yaşlı karaçam ormanı arayışımız ekibimizi, diğer yörelerle kıyaslandığında daha genç
ormanlarla karşılaştırmıştır. Eskişehir Mihalıççık, Tanaçlar (475 halka) ve Kayseri Aladağlar Milli Parkı Hacer
Ormanı (479 halka) İç Anadolu Bölgesinin en yaşlı karaçam ormanlarıdır. Bunun dışındaki alanların genel
olarak 200-300’lü yaşlarda olduğu görülmektedir.
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4. SONUÇ VE ÖNERİLER
Arazi çalışmaları sırasında yaşlı meşcerelere, genellikle, insanların ulaşımının oldukça güç olduğu, fazla eğimli
dik yamaçlarda ve taşlık kayalık alanlarda rastlanmıştır. Yaşlı meşcerelerin bu tür yetişme ortamı özelliklerine
sahip olması, dendroklimatolojik açıdan yağışa duyarlı kronolojilerin oluşturulmasını sağlamaktadır. Anıtsal
nitelikteki yaşlı ormanların varlığı, dendrokronolojik açıdan ele alındığında tarihlendirme çalışmalarında
kullanılacak uzun ana kronolojilerin elde edilmesine; dendroklimatolojik açıdan da uzun dönemli iklim
tahmini yapabilmeye olanak sağlamaktadır. Yıllık halkalarının taşıdığı bu bilgiler dışında, aynı türün farklı
yerlerde yetişen bireylerine göre çok daha uzun süre yaşamlarını sürdürmeyi başarabilmiş bu ağaç toplulukları,
gen kaynaklarının gelecek nesillere aktarılması açısından da önem taşımaktadır. Diğer yandan, bu meşcerelerin
birçoğunun korunan alanlar dışında kaldığı ve bu ormanlarda üretim yapıldığı göz önüne alındığında, varlıklarını
daha ne kadar sürdürebilecekleri belirsizdir. Bu nedenle, burada listelenen ve anıt meşcere niteliği taşıyan bu
ormanların mutlak korunması gerekmektedir.
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ÖZET
Gerek orman fidanlıklarında fidan üretimi, gerekse ormanda doğal gençleştirme çalışmalarında kullanılacak
olan tohumların özelliklerinin ve dolayısı ile tohum toplama zamanının bilinmesi çok önemlidir. Bu kapsamda
ilk kez yapılan araştırma ile Dallı servi (Cupressus sempervirens L. var. horizontalis (Mill.) Cord.) türünün tohum
olgunlaşma zamanı ve tohum özellikleri ortaya çıkarılmıştır.
Bu amaçla; 2011 yılında Temmuz ayı başından itibaren kozalakların açılıp tohumun dökülmeye başladığı 15
Kasım tarihine kadar, 15 günlük dönemler halinde (10 dönem) toplanan kozalaklardan çıkarılan tohumlarla
çalışılmıştır. Tohumlarda; 1000 tane ağırlığı, çimlendirme testleri, tohum rutubeti ölçümleri yapılmıştır.
Çimlendirme testi 54 gün boyunca sürdürülmüş, çimlenmeler günlük olarak kaydedilmiştir.
Tohum çimlenmesi yüzdesi bakımından tohum toplama zamanının 0,0001 olasılık düzeyinde istatistiksel
olarak farklı olduğu ortaya çıkmıştır. Buna göre 4. dönemden itibaren 10. döneme kadar (15 Ağutos-15 Kasım)
toplanan tohumların çimlenme yüzdeleri bakımından aynı grupta olduğu anlaşılmıştır. Çimlenme yüzdeleri
bakımından, çimlenme süreleri (gün) arasında 0,0001 düzeyinde yüksek istatiksel farklılık bulunmuştur. 54.
günde en yüksek çimlenme yüzdesi elde edilmesine karşın, çimlendirme testlerinde 30 günlük gözlem süresinin
yeterli olacağı anlaşılmıştır.
Tohum 1000 tane ağırlıkları ile çimlenme günleri arasında zayıf ve giderek azalan bir ilişki (korelasyon) olduğu
görülmüştür. Tohum rutubeti ile tohum bin tane ağırlığı ve tohum rutubeti ile çimlenmeler arasında ise zayıf
bir ilişki olduğu saptanmıştır.

Anahtar sözcükler: Dallı servi, tohum, çimlenme, bin tane ağırlığı, tohum rutubeti

16. OTURUM

IV. ULUSAL ORMANCILIK KONGRESİ

351

1. GİRİŞ
Dallı servi (Cupressus sempervirens L. var. horizontalis (Mill.) Gord.), ülkemizde doğal olarak yayılış gösteren
bir orman ağacıdır. Türkiye’deki doğal yayılış alanlarının; Akdeniz ve Ege bölgelerinin, Akdeniz iklimine sahip
yöreleri olduğu ve deniz seviyesinden itibaren bazı yörelerde 1750 metre yükseltiye kadar yayılış gösterdiği ifade
edilmektedir (Sabuncu ve Çalışkan, 2008). Ormanlarımızda saf yayılış göstermeyip, genellikle karışıma giren bir
tür konumundadır. Dünya üzerindeki en büyük saf yayılışının Manavgat Köprülü Kanyon yöresinde bulunduğu
bilinmektedir. Aynı zamanda bu yöredeki Dallı Servi ormanının 350 ha’ı saf olmak üzere, yaklaşık 750 ha
büyüklükle Türkiye’deki en büyük toplu yayılış alanı olduğu belirtilmektedir (Güngöroğlu ve ark., 2008).
Servi ağacının özellikle genç yaşlarda siper ve gölgeden etkilenmediği, maki siperi altında bile kolayca
gençliklerin yaşadığı belirtilmektedir. Pul yaprak görünümündeki yapraklarından dolayı saf servi ormanlarında
ölü örtünün sıkı istiflenmiş yapı gösterdiği, bu durumun yüzeysel akışın oluşmasına ve toprak taşınmasına engel
olduğu belirtilmektedir. Diğer yandan, iyi bir yalıtıcı etkiye sahip olan bu ölü örtü tipinin toprağın su ekonomisi
üzerinde olumlu etkisinin olabileceği bildirilmektedir. Bu tip sıkı istiflenmiş ölü örtünün diğer önemli bir
özelliğinin ise, kızılçam gibi gözenekli ve gevşek ölü örtü veren türlere göre orman yangın tehlikesini azaltmak
olduğu ifade edilmektedir (Neyişçi, 1989).
Dallı Servi, kıymeti bir oduna sahip, hızlı büyüyen, peyzaj değeri olan bir tür olmasına karşın ülkemizde son
yıllara kadar ağaçlandırma çalışmalarında fazla kullanılmamıştır. Yapılan bilimsel bir araştırma çalışması
ile servinin yavaş yanan ve bu nedenle yangına dirençli bir tür olduğu ortaya konulmuştur (Neyişçi, 1987).
Neyişci (1987) tarafından ortaya konulan bulgular doğrultusunda, son yıllarda orman yangınlarını önleme ya
da yavaşlatarak durdurma amacı ile servi daha yoğun bir şekilde ağaçlandırma çalışmalarında kullanılmaya
başlanmıştır (Sabuncu ve Çalışkan, 2008). Akdeniz ikliminin hakim olduğu sahlarda yapılacak ağaçlandırma
çalışmalarında serviye daha çok yer verilmesinin yangına dirençli orman kurma açısından uygun olacağı
bildirilmektedir (Sabuncu ve Eligül. 2009).
Ağaçlandırma ve gençleştirme çalışmalarında tohumun en önemli bileşen olduğu bilinmektedir. Günümüzde
önemi artan servi türü üzerine, sonuçlandırılmış ya da devam eden değişik araştırma çalışmaları olmasına karşın,
tohum özellikleri üzerine yapılmış yeterli bir çalışmanın olmadığı tespit edilmiştir. Dallı servi ağacı kozalakları
kasım ayından itibaren açılmakta ve tohumlar saçılmaktadır. Dallı servi tohum üretimi açısından önemli olan
nokta, kozalak açılmadan önce kozalakların toplanmasıdır. Orman Genel Müdürlüğü uygulamacı birimlerinin
talep etmeleri üzerine, Akdeniz Bölgesindeki yangın yoğunluğu ve yangına dirençli ormanlar kurulması için
dallı servinin kullanılma potansiyeli de dikkate alınarak bu çalışma gerçekleştirilmiştir.

2. MATERYAL VE YÖNTEM
Bu çalışmada materyal olarak, uygulamacıların tohum kaynağı olarak kullandıklarını belirttikleri, AntalyaDuacılar mevkisinde kurulu Kızılçam tohum bahçeleri etrafında tecrit zonu oluşturmak amacı ile dikilmiş, Dallı
servi ağaçlarından toplanan kozalaklardan çıkarılan tohumlar kullanılmıştır (Resim 1). Temmuz ayı başından
itibaren, 15’er günlük dönemler halinde, kozalakların açılıp tohum dökmeye başladığı kasım ayı ortalarına
kadar, toplam 10 dönem kozalak toplanmıştır (Tablo 1).
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Tohum toplanan yöre denize 20 km mesafede olup, denizden yüksekliği 250 metredir. Tohum toplanan
ağaçların 16 yaşında oldukları tespit edilmiştir. Tohum toplamak için birbirinden en az 50 metre uzakta olan
20 ağaç seçilmiş ve işaretlenmiştir. Her dönem bu seçilmiş ağaçların her birisinden 20’şer kozalak toplanmıştır.
Dönemler için toplanan kozalaklar kendi dönemi içinde olmak üzere karıştırılarak Müdürlük yanındaki cam
serada üç gün (kozalakların açılması için) bekletilmiştir. Sonra laboratuar ortamına alınarak, kozaklardan tohum
çıkarma işlemi yapılmıştır. 20 ağaçtan toplanmış olan kozalaklardan çıkarılan tohumlar her dönem için ayrı ayrı
partiler halinde olmak üzere, laboratuar testleri yapılana kadar laboratuar ortamında ayrı kaplarda bekletilmiştir.
Testlere başlamadan önce tohumlarla karışık halde olan kozalak parçaları, tohum parçaları, gelişmemiş tohum
gibi tohum olmayan nesneler elle ayıklanarak tohumlar temizlenmiştir. Tohumlarla laboratuar ortamında
yapılan testlerde ISTA kuralları uygulanmıştır (ISTA, 1985). Her tohum toplama dönemi için 1000 tane
ağırlıkları, çimlendirme testleri, tohum rutubeti ölçmeleri yapılmıştır.
Tohumların 1000 tane ağırlıklarını bulmak için temizlenmiş olan tohum partilerinden tesadüfen 8x100 örnek
alınmış ve 0,001 g hassasiyet düzeyinde tartı yapabilen hassas terazide örnekler tartılmış ve ağırlıkları saptanmıştır.
Tohumların rutubet değerlerini saptamak içinde, yine her döneme ait tohum partisinden tesadüfen 4x100
tohum seçilmiş ve tartılmıştır. Tartma işleminden sonra tohumlar 105°C 24 saat fırında kurutulduktan sonra
tartılarak kuru tohum ağırlıkları bulunmuştur.
Tohumların yaşama kabiliyetlerini ortaya çıkarabilmek için ise, her döneme ait tohum partisinden tesadüfen
seçilen 4x100 adet tohumla çalışılmıştır. Çimlendirme testinde kullanılacak olan bu tohumlar içine filtre kâğıdı
konmuş olan steril petrilere yerleştirilmiş ve yeteri kadar saf su ile rutubetlendirildikten sonra, 20°C sıcaklığa
ayarlanmış çimlendirme dolabına yerleştirilmiştir. Çimlendirme dolabındaki tohumlar her gün kontrol
edilmiş, çimlenen ve tamamen küflenip çürümüş olan tohumlar ortamdan uzaklaştırılmıştır. Kökçüğün en az
2 mm uzaması halinde, tohumların çimlendiği kabul edilmiştir. Ortamı sterilize etmek amacı ile metil alkol
kullanılmıştır. Kontroller sırasında rutubet miktarı azalmış olan petrilere yeteri kadar saf su ilave edilmiştir.
Çimlendirme testi, sağlam tohumlar olduğu düşüncesi ile 54 gün devam ettirilmiş, 54 gün sonunda çimlenmemiş
olan tohumlar kesilip kontrol edilerek kayda geçirilmiştir.
Tohum toplamı zamanı ve çimlenme süresi (gün) için çimlenme yüzdesi kullanılarak varyans analizi yapılmış,
farklılıkların istatistik olarak anlamlı çıkması üzerine de Tukey çoklu karşılaştırma testi kullanılarak farklı gruplar
ortaya konulmuştur. Çimlendirme yüzdeleri için arcsin dönüşümü uygulanmıştır. Bin tane ve çimlenme süreleri,
tohum rutubeti ve 1000 tane, tohum rutubeti ve çimlenme süreleri arasında ise korelasyonlar hesaplanmıştır.
Tablo 1. Dönemlere göre kozalak toplama
zaman çizelgesi
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Dönemler
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Kozalak toplama günleri
04.07.2011
15.07.2011
29.07.2011
15.08.2011
26.08.2011
15.09.2011
30.09.2011
14.10.2011
31.10.2011
15.11.2011
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Resim 1. Duacılar mevkisinde servi tohumu topladığımız
ağaçlardan bir görüntü.

3. BULGULAR
Yapılan laboratuvar çalışmaları ve gözlemler sonucu elde edilmiş, kozalak toplama zamanına göre, tohum 1000
tane ağırlığı, çimlendirme testleri ve tohum rutubeti ölçümleri verilerine uygulanan analizler sonucu ulaşılan
bulgular aşağıda verilmiştir.

3.1. Tohum bin tane ağırlıklarına ait bulgular
Kozalaklardan çıkarılan tohumların toplama zamanına göre tohum bin tane ağırlıkları hassas terazi ile
tartılarak bulunmuştur (Tablo 1, Şekil 1). Tohum bin tane ağırlıklarının eylül ayı sonundan itibaren arttığı,
ancak kozalakların doğal olarak açıldığı ve tohum dökümünün başladığı dönem olan 15 Kasım’dan itibaren
tekrar azaldığı görülmektedir.
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Tablo 2. Dallı servide kozalak toplama
zamanına göre bin tane ağırlıkları (g).

Tohum toplama zamanı
04/7/2011
15/7/2011
29/7/2011
15/8/2011
26/8/2011
15/9/2011
30/9/2011
14/10/2011
31/10/2011
15/11/2011

Tohum bin tane ağırlığı (g)
10,585
10,954
10,499
10,994
10,657
10,544
11,182
11,159
11,252
10,509

Şekil 1. Dallı servide kozalak toplama
zamanına göre tohum bin tane
ağırlıklarının değişimi

Yapılan analizler sonucu tohum 1000 tane ağırlıkları ile çimlenme günleri arasında zayıf ve giderek azalan bir
ilişki (korelasyon) olduğu görülmüştür (Tablo 3). Tohum rutubeti ile tohum bin tane ağırlığı ve tohum rutubeti
ile çimlenmeler arasında ise zayıf bir ilişki olduğu saptanmıştır (Tablo 4).
Tablo 3. Bin tane ağırlıklarıçimlenme süreleri korelasyonları

Tablo 4. Tohum rutubeti- bin
tane ağırlığı ve çimlenme
süreleri-tohum rutubeti
arasındaki korelasyonlar
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Bin tane-10 gün
0.30

Bin tane
ağırlığı-tohum
rutubeti
0.40

Bin tane-14 gün
0.23

Tohum
rutubeti
10. gün
0.18

Bin tane-28 gün
0.08

Tohum
rutubeti 14.
gün
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-0.08

Tohum
rutubeti
28. gün
0.004

Bin tane-54 gün
-0.02

Tohum
rutubeti
54. gün
0.09
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3.2. Tohum çimlendirme testlerine ait bulgular
Yapılan istatistik analizler sonucu, tohum çimlenme yüzdesi bakımından tohum toplama zamanları ve çimlenme
süresinde (gün) istatistik olarak yüksek düzeyde (Pr<0.0001) farklılık bulunmuştur (Tablo 5). Buna göre 4.
dönemden, 10. döneme kadar (15 Ağutos-15 Kasım) toplanan tohumların çimlenme yüzdeleri bakımından
iç içe geçtikleri ve kesin olarak birbirinden ayrılamadıkları görülmektedir (Tablo 6). Çimlenme testleri
sürelerindeki (gün) farklılık ise hem grafik hem de gruplar halinde verilmiştir (Şekil 2, Tablo 7). Görüleceği
üzere 54. günde en yüksek çimlenme yüzdesi elde edilmesine karşın, çimlendirme testlerinde 30 günlük gözlem
süresinin yeterli olacağı düşünülmüştür.
Tablo 5. Çimlenme
yüzdesine göre tohum
toplama zamanı ve
çimlenme süresi varyans
analizi
Tablo 6. Tohum toplama
zamanında farklı gruplar

Varyasyon kaynağı

Serbestlik
derecesi

Tohum toplama zamanı

9

19210.607

426.85

<.0001

Çimlenme süresi (gün)
Hata

53

12257.903

272.36

<.0001

1935

Kareler
ortalaması

F Değeri

45.006

Pr > F

Tohum toplama
zamanı
5
4

N

Ortalama

Farklı gruplar

216
162

42.50
42.34

A
A

6

216

39.52

7
10
8
9
3
1
2

216
216
216
108
216
216
216

41.75
41.65
39.04
38.59
25.19
24.81
15.73

A
AB

BC
C
C
D
D
E

Şekil 2. Dallı servide tohum
olgunluğuna göre çimlenme
miktarları
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Tablo 7.
Çimlenme
süresinde (gün)
farklı gruplar

Gün

N

Ortalama

54
53
51
52
49
50
48
47
45
42
43
44
46
41
39
40
37
38
35
36
34
33
31
32
30

37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37

49.892
49.703
49.676
49.676
49.676
49.676
49.027
48.946
48.946
48.946
48.946
48.946
48.946
47.946
47.865
47.865
47.649
47.649
47.649
47.649
46.541
46.432
46.432
46.432
46.432

Farklı
gruplar
A
A
A
A
A
A
A
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB

Gün

N

Ortalama

29
28
27
25
26
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8

37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37

45.622
45.622
43.189
43.054
43.054
39.568
39.351
39.216
39.189
35.865
35.622
35.622
33.162
28.973
28.541
28.378
23.108
14.703
13.649
8.649
3.595
0.135

Farklı
gruplar
ABC
ABC
BCD
BCD
BCD
BCD
CDEF
DEF
FE
FE
FE
FE
FEG
G
GH
GH
H
Hİ
İJ
JK
K
K

3.3. Tohum olgunluğuna göre tohum rutubetleri bulguları
Tohum toplama zamanına (tohum olgunluğu) göre tohum rutubetinin, 15 Temmuz döneminden 15 Eylül
dönemine kadar azaldığı, sonra tekrar arttığı görülmektedir (Şekil 3). Tablo 3 ve Tablo 4’te de rutubet ile ilgili
olan korelasyonların zayıf olması ölçülen rutubetin çimlenmeyi etkileyecek düzeyde olmadığını göstermektedir.
Şekil 3. Dallı Servide tohum toplama zamanına
göre ortalama tohum rutubeti
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4. TARTIŞMA
Çalışkan ve Makineci (2014) Akdeniz bölgesinin tipik orman ağacı olan servi popülasyonları tohumlarında
C, N ve C/N oranlarındaki değişimi incelemek üzere yaptıkları çalışmada, populasyonlar arasında çimlenme
yüzdeleri bakımından da istatistiksel olarak önemli farklılıklar olduğunu ortaya koymuşlardır. Bu çalışma
sonuçlarına göre, çimlenme yüzdelerinin genelde düşük bulunduğu, örneğin Datça’da çimlenme %14,9 iken,
Köprülü Kanyon’da %51 gibi değiştiği ifade edilmektedir. Bu çalışmada popülasyonlar dikkate alınmamış,
rastgele örnekleme seçilmiştir. Populasyonlara göre çimlenme yüzdelerinin değişme olasılığı bulunmaktadır.
Avşar ve Yılmaz (2000), yaptıkları çalışmada ocak ve şubat aylarında toplanan kozalaklardan çimlenebilir
tohum elde ettiklerini bildirmektedirler. Aynı yazarlar Saatçioğlu ve Ürgenç’e atfen adi servide tohumun ekimkasım aylarında toplanabileceğini bildirmektedirler. Yöre, yükselti ve yıllara göre az çok değişmekle birlikte dallı
servide kozalak ve tohumun sonbaharın ortalarına doğru olgunlaştığını ifade etmektedirler. Bu çalışmadaki
bulgular, tohum toplama zamanının daha erken olabileceğini, 15 Ağustostan itibaren tohum toplanabileceğini
ortaya çıkarmıştır.
Bu çalışmamızda çimlendirme yüzdesi %27 ile 15 Temmuz en düşük, %62,5 ile 15 Kasım dönemi tohumları
en yüksek çimlenme değerlerine sahip olmuşlardır. Bu değerler De Magistris (2001) tarafından servi türlerinin
serotinous özellik taşıyan kozalaklarından elde edilen tohumlarda bulunan çimlenme değerleri (%50’nin
altında) ile uyumlu bulunmuştur. Genel olarak temmuz ayından son dönem olan kasım ayına doğru Dallı
servi tohumlarında çimlenme yüzdelerinin arttığı ortaya çıkmıştır. Ağustos ayının ortasından itibaren toplanan
tohumların çimlenme yüzdeleri %49 gibi bir değere ulaşmakta ve bu çimlenme yüzdesi değeri, 15 Kasım
dönemi tohumları çimlenme yüzdesi değeri olan %62,5 çimleme yüzdesi değerinden istatistiksel anlamda
farklı bulunmamaktadır. Buda bize en azından çalışmanın yürütüldüğü yöre ve benzeri koşulardaki yörelerde
fidan üretimi açısından tohum gereksinimlerini karşılamak için kozalak toplamaya ağustos ayı ortasından
itibaren eylül-ekim aylarında başlanabileceğini göstermektedir. Çalışmanın yapıldığı yörede kasım ayı
başından itibaren kozalakların açılmaya ve tohumların dökülmeye başladığı görülmüştür. Kasım ayı ortasına
gelindiğinde nerdeyse çoğu kozalağın açıldığı saptanmıştır. Bu durum tohum üretimi için kozalak toplamaya
erken başlamak gerektiğini göstermektedir. Diğer taraftan çimlendirme testleri sonuçları, 15 Ağustos sonrası
olası orman yangınlarından sonra yapılacak doğal gençleştirme çalışmalarında, tamamen tahrip olmamış Dallı
servi ağaçlarında, %50 üzerinde çimlenme kabiliyeti olan tohum bulunabileceğini de göstermektedir.
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5. SONUÇ
Gerek orman fidanlıklarında fidan üretimi gerekse ormanda doğal gençleştirme çalışmalarında kullanılacak
olan tohumların özelliklerinin ve dolayısı ile tohum toplama zamanının bilinmesi türün neslinin sürdürülmesi,
yanında ağaç türünün insan ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kullanılması açısından oldukça önem taşımaktadır.
Bu kapsamda ilk kez yapılan bu araştırma ile Dallı servi (Cupressus sempervirens L. var. horizontalis (Mill.) Cord.)
tohum toplama (olgunlaşma) zamanı, en uygun çimlenme süresi ve tohum özellikleri ortaya çıkarılmıştır. Buna
göre Dallı servi tohumları, 15 Ağustos’tan 15 Kasım’a kadar toplandığı takdirde çimlenme yüzdesinde önemli
bir değişme olmayacağı, ancak tohumlar, Temmuz ayında toplandığı takdirde, çimlenme yüzdesinin oldukça
düşeceği anlaşılmıştır. Diğer yandan en yüksek çimlenme yüzdesinin 54. gün sonunda elde edilmesine karşın,
30. gün sonunda yeterli çimlenme yüzdesi sağlandığı ortaya çıkmış, 54. güne kadar beklemeye gerek olmadığı
görülmüştür.
Tohum 1000 tane ağırlıkları, toplama zamanına göre dalgalı bir seyir izlemesine karşın, 10,509 g ile 11,252
g arasında değişmiş, en yüksek ve en düşük 1000 tane ağırlığı arasındaki fark 0,743 g olmuştur. Çimlenme
süreleri ile 1000 tane ağırlığı, tohum rutubeti ile 1000 tane ağırlığı ve tohum rutubeti ile çimlenme süreleri
(gün) arasındaki korelasyonlar düşük bulunmuştur. Yani araştırmada 1000 tane ağırlıklarının çimlenme süreleri
üzerinde etkisi görülmemiştir.
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ÖZET
Makalede, Türkiye silvikültüründe kullanılan “Ormanlarımızda Uygulanacak Silvikültürel Esas ve İlkeler (291)”
ile “Silvikültürel Uygulamaların Teknik Esasları (298)” adlı tebliğlerde yer verilen IUFRO Gövde Sınıfları
Taksimatlarındaki bazı hatalı gösterim ve açıklamaları ele alınmış ve düzeltilmiştir. Aynı zamanda Türkiye
silvikültüründe aralama bakımlarında öne çıkan güncel yaklaşımlar tartışılmış ve Taksimatı geliştirici yeni
öneriler sunulmuştur.

Anahtar sözcükler: IUFRO Gövde Sınıfları Taksimatı (1903), Silvikültürel Uygulamalar, Tebliğ-298,
291.
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1. GIRIŞ
Türkiye ormancılığında, “Ormancılık Araştırma Müesseseleri Birliği “International Union of Forest Research
Organizations” (IUFRO)” tarafından 1903 yılında kabul edilen ve uygulanan “Gövde Sınıfları Taksimatı”
kullanılmaktadır (Saatçioğlu, 1954:86; Saatçioğlu, 1971: 88; Atay, 1984:40,41; Genç, 2011:87; Tebliğ, 291: 44).
Aralama müdahalesi yapılan meşcerelerde; IUFRO Gövde Sınıfları Taksimatında yer verilen sınıflara dayalı
seçme (seleksiyon) yaklaşımı ve uygulama, Orman Genel Müdürlüğünün kabul ettiği, meslektaşlarımızın
aşina olduğu taksimat ve uygulamadır. Rahmetli Saatçioğlu da (Saatçioğlu, 1954, s.138-203); orman bölge
müdürlüklerindeki uygulama örnekleri ışığında, saf ve karışık meşcerelerde aralama tatbikatı konularını ilk kez
IUFRO (1903) Taksimatına göre açıklamış ve yorumlamıştır.
Alman Ormancılık Araştırma Kurumları Birliğince (German Society of Forest Research Organizations) 1902 yılında
düzenlenen (Wimmenauer, 1902’ye atfen Gadov ve Hui, 1999:57), 1903 yılında da IUFRO tarafından kabul edilen
Gövde Sınıfları Taksimatı, esasen 1884 yılında Almanya’da Kraft tarafından ilk kez geliştirilen taksimatın biraz daha
genişletilmiş ve modernize edilmiş şeklidir (Saatçioğlu, 1954, s.80, 86-88; Saatçioğlu, 1971, s. 88,89; Odabaşı ve
ark., 2007, s.49-50). Meşceredeki ağaçların sadece büyüme enerjileri ve tepe gelişimlerini değil, aynı zamanda gövde
şekilleri ve sağlık durumlarını da dikkate alarak düzenlenmiştir. Alman ormancılığından esinlenerek hazırlanan
IUFRO Taksimatı pratiktir, sadedir, çeşitli düzeydeki aralama müdahalelerinde sağlıklı sonuçlar verir. Kraft’ın aksine,
meşceredeki ağaçları Galip ve Mağlup Gövdeler şeklinde iki sınıfa ayırır. IUFRO Taksimatı, özellikle Mağlup ve
Galip Gövdeler ayrımı ile Kraft Taksimatından hemen ayrılır.
***

1956’da IUFRO Kongresinde tanıtılıp benimsenen (Leibundgut, 1966’ya atfen Odabaşı ve ark., 2007: 51,52;
Gadov ve Hui, 1999:57) bir diğer IUFRO taksimatı ise,Türkiye ormancılığında yer bulamamış ve uygulanmamıştır.
Bu taksimat, meşceredeki bireyleri “biyolojik ve silvikültürel yönden” ayrı ayrı değerlendiren bir sınıflamadır.
(*)

Not: 1934 yılı baskılı “Orman Yetiştirme Fenni” adlı eserde IUFRO Gövde Sınıfları Taksimatına yer
verilmemiştir (Esat Muhlis, 1934). Bu taksimat Türkiye’de ilk kez Saatçioğlu tarafından tanıtılmış ve
kullanılmıştır (Saatçioğlu, 1954:80,86-88).
Aralama yapılan meşcerelerde, selektif ıslahın tipik bir örneği olan IUFRO Gövde Sınıfları Taksimatının
anlatılması, anlaşılması, öğretilmesi ve uygulanması çok kolaydır. Karmaşık değildir. Galip ve Mağlup Gövdeler
şeklindeki temel ayrım ve sınıflandırma ile sınıfları birden beşe kadar numaralandırma, zihinlerde kalıcıdır.
Makalede öncelikle; Orman Genel Müdürlüğümüzün silvikültürel uygulamalarda kılavuz metin olarak
kullanılmak amacıyla hazırladığı, 2007-2013 döneminde uygulanan 291 sayılı ve 2014 yılı başında yürürlüğe
giren 298 sayılı Tebliğlerde yer alan Gövde Sınıfları Taksimatındaki bazı hatalar ve düzeltmeleri ele alınmıştır.
Orman Bölge Müdürlüklerimizde yapılan silvikültürel uygulamalara yönelik eğitimlerde ve hazırlanan
eğitim kitapçıklarında, Genel Müdürlüğümüzün hazırladığı kılavuz metin dikkate alınmaktadır. Bu nedenle
Tebliğ’deki bazı hatalar halen tekrar edilmektedir (Anonim, 2014c, s. 16; Anonim, 2015b; Anonim, 2016a;
Anonim, 2016b, s. 33).
Makalede ayrıca, Taksimatın şekil ve açıklamalarında gerekli görülen bazı ekleme ve düzeltmeler yapılmış ve
uygulamada daha da kalıcı hale getirilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca, Taksimatta yer alması gerektiği düşünülen
yeni yaklaşımların işlendiği bazı öneriler de, meslektaşlarımızla paylaşılmıştır.
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2. MATERYAL VE YÖNTEM
Makalede konuya ilişkin yerli ve yabancı bazı temel kaynaklara ulaşılmıştır. Orman Genel Müdürlüğünün
konuya ilişkin tebliğ, tamim, eylem planı, el kitabı, kılavuz kitapçığı, seminer kitapçığı - seminer notu, vb.
kaynakları incelenmiştir. Arazi uygulama tecrübeleri de daima dikkate alınmıştır.

3. TEBLIĞDE YER ALAN IUFRO 				
GÖVDE SINIFLARI TAKSIMATI (1903)
			
(HATALAR-NOKSANLIKLAR VE GEREKÇELI BAZI ÖNERILER)
(1)- Her şeyden önce Birinci Sınıf Gövdelerin, İleri Galip Gövdeler ve Galip Gövdeler başlığı altında kendi
içinde ikiye ayrılarak yeniden sınıflandırılmasına ihtiyaç duyulmuştur. “İstikbal Fertleri” ayrımına gidilmelidir.
Çünkü mevcut taksimatın sınıflarında ve gösterimlerinde, İstikbal Fertlerini (İleri Galip Gövdeler Gelecek Ağaçları) öne çıkaran bir sınıflama yoktur. Bugüne dek, IUFRO (1903) Taksimatında İstikbal
Fertleri ayrımına yer verilmemiştir. Bu noksanlık giderilmelidir. Önemli bir silvikültürel yenilik olarak IUFRO
Gövde Sınıfları Taksimatında vurgulanması gereklidir.
- Her ne kadar ilk kez 1965’de hazırlanan Tebliğ’de İstikbal Ağacı Adaylarının seçimine-budanmasına ve tekniğine yer
verilmiş ise de, Türk Ormancılığında İstikbal Fertlerinin ayrımı ve Budama Bakımı bilhassa 2000’li yılların başından
itibaren giderek daha fazla önem ve öncelik kazanmıştır (Tebliğ, 177:17; Budama Eylem Planı,2015; Tebliğ-298,
2014:57-62; Tebliğ-291, :47-53; İğne Yapraklı Türlerde Odun Kalitesinin Arttırılmasına Yönelik Budama Kılavuzu,
2004; Fıstıkçamında Bakım ve Budama Kılavuzu, 2000). İstikbal Fertlerinin seçimi ve işaretlenmesi, kapsamlı bir
“Selektif Islah” işlemidir. “Mekanik Islah” yöntemi olan Budama Bakımı da; İstikbal Fertlerinin seçimi ile bütünleşen
ve uygulamada giderek yaygınlaşan bir bakım uygulamasıdır. İstikbal Fertleri seçimi ve bakımı aynı zamanda, Budama
Eylem Planı programları ile uygulamada tamamen kalıcı konuma yerleşmiştir. 2015-2019 döneminde toplam 30.000
ha sahada, 1. Sınıf gövdelerden İstikbal Ağacı Seçimi ve Kalite Budaması programlanmıştır (Budama Eylem Planı,
2015, s.10,13,16,35).
291 (2007-2013) ve 298 sayılı Tebliğlerimizde ise, Taksimatta yer almamasına rağmen son derece doğru bir kurgu
ile istikbal ağaçlarının 1. sınıf gövdelerden olduğu belirtilmiş olup bakımlarının yapılması da amaçlar ve işlemler
arasında sayılmıştır. Ayrıca Saatçioğlu’na atfen; kuvvetli alçak aralama ile mutedil ve bilhassa kuvvetli yüksek
aralamada “… belirlenen istikbal ağaçlarının gelişimine engel olan fertler” (1. sınıf dahi olsa) meşcereden uzaklaştırılır
vurgusu yapılmıştır (Tebliğ, 291, s.42-44; Tebliğ, 298, s.54-56, Saatçioğlu, 1954, s.101-107; Saatçioğlu, 1954a, s.55;
Saatçioğlu, 1971, s.100,103-106; Atay, 1984, s.50). Bu nedenle her iki Tebliğ’de ve kaynaklarda yer alan üstteki
açıklama ve ayrım doğrultusunda 1. Sınıf gövdeler ikiye ayrılmıştır. Hatta silvikültür dehası rahmetli Saatçioğlu
Hocamızın eserlerinde, “kuvvetli yüksek aralama”da doğrudan kullandığı “istikbal ağaçlarının bakımı” tabiri de
(Saatçioğlu, 1954, s.101,216; Saatçioğlu, 1971, s.103-106,217), saat gibi işleyen ve günümüze ışık tutan yerinde
ve gerekli bir vurgudur. Bazı yayınlarda da “istikbal ağacı”,“istikbal gövdesi”,“elit ağaç” vurguları yapılmıştır (Zednik,
1963, s. 66,89; Saatçioğlu, 1979, s.40-42; Genç, 2011, s.97). Hatta “Gelecek Ağacı Aralaması”, tanımlanıp izah
***
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edilmiştir (Odabaşı ve ark., 2007, s.61-67).
- İstikbal Fertlerinin seçimi, korunması ve bakımı Gövde Sınıfları Taksimatında özellikle vurgulanmalıdır.
Diğer gövde sınıflarında da, doğrudan «istikbal fertleri» vurgulanmamıştır.
- Buna karşılık bazı taksimatlarda yer alan “İleri Galip Ağaçlar”, “Kesin Galip Ağaçlar” ve “İleri Galip Gövdeler” ile
“Kıymet İtibarıyle Üstün Ağaçlar”, “En İyi Galip Gövdeler”, “En Fazla İstikbal Vadeden Fertler”, “Seçkin Ağaçlar”
şeklinde yapılan tanımlar (Saatçioğlu, 1954, s.81,84,92; Saatçioğlu, 1971, s. 83,86,94,98,99; Odabaşı ve ark., 2007,
s. 52), esasen istikbal ağaçlarını tanımlayan ifadelerdir. Altta, 6369 sayılı Kaliteye Yönelik Budama Tamimi ve 298
sayılı Tebliğ’de yer alan İstikbal Ağacı tanımlarının daha da geliştirilmiş biçimleri sunulmuştur:
“İstikbal Ağaçları”: İşletme amacı olarak yüksek nitelikli ve değerli emval alınmasının hedeflendiği ormanlarda;
kesime olgunluk çağına gelinceye kadar meşcerede kalacak, nihai meşcere artımını büyük ölçüde üstlenecek,
stabilitesi yüksek ve ideale yakın, meşcereye dengeli biçimde dağıtılan ve büyük ölçüde 1. Sınıf emval üretmeye
elverişli, tensil sürecinde elde edilecek yeni neslin de tercihen tohum kaynağı olarak kullanılacak ve budamaya
öncelikle konu edilecek olan 1. Sınıf seçilmiş Galip Gövdelerdir (6369 sayılı Tamimdeki (13.09.2004, s. 5)
tanımların geliştirilmiş biçimi).
İstikbal Ağaçları: Meşcerede idare müddeti sonuna kadar kalacak ve nihai meşcere artımını büyük ölçüde
üstlenecek olan Galip Gövdelerdir. Bu bakımdan istikbal ağaçları; canlı ve güçlü büyüme gösteren, kalıcı hiçbir
yara ve kusuru olmayan, boy-çap dengesi stabil-iyi biçimlenmiş simetrik tepelere sahip, ince dallı, kusursuz
ve düzgün, silindirik ve kaliteli gövdelerden oluşan, aralama kesimlerinin ardından büyüme ve gelişme
performansını hızlı, güçlü ve sürekli olarak artırma yeteneğine sahip, Sırıklık ve Direklik (b) Çağında seçilip
kalıcı boya ile boyanıp işaretlenen, seçilirken meşcereye dengeli biçimde dağıtılan ve büyük ölçüde 1. Sınıf emval
üretmeye elverişli, tensil sürecinde elde edilecek yeni neslin de tercihen tohum kaynağı olarak kullanılacak ve
budamaya öncelikle konu edilecek olan 1. sınıf seçilmiş Galip Gövdelerdir (Tebliğ, 177: 13; Tebliğ, 298: 52 ve
Odabaşı ve ark., 2007: 61’deki tanımların geliştirilmiş biçimi).
İstikbal ağacı seçimi, işaretlenmesi ve çevresiyle birlikte bakımı, ilk kez yüksek aralamaya konu meşcerelerde
öne çıkmıştır (Odabaşı ve ark., 2007, 61, 64-65). Esas kuralı; “Tepenin ışıkta, gövdenin gölgede ve ayağın serinde
olması” şeklinde özetlenen yüksek aralamanın vatanı da Fransa’dır (Saatçioğlu, 1954:216; Saatçioğlu, 1971:99,
216-217; Nyland, 1996:376-422). Ardından özellikle alçak aralamaya konu tabii ya da suni meşcerelerde de
hızla ve çok yaygın uygulama alanı bulmuştur.
***

- ABD kaynaklı yabancı bir eserde, aralamalarda kullanılacak yöntemler arasında IUFRO Gövde Taksimatına
yer verilmemiştir (Nyland,1996:381). İrlanda için önemli yapraklı türlerin silvikültürü hakkında hazırlanan
Growing Broadleaves adlı bir silvikültür kitabında ise, İstikbal Ağacı (Final Crop Trees) belirleme, seçme ve
bakımları hakkında bilgi verilmektedir. Yapraklı türlerde sıklık çağında belirlenen 1000 baskın ağaç (Potential
Final Crop Trees) arasından, ilk aralama aşamasında 8-10 m aralıklarla seçilen ve sabit boya ile işaretlenen,
hektarda 100-150 istikbal ağacı adayının bakımı açıklanmaktadır. İstikbal Ağacı sayısı Kayında 150, meşede
ise 100 olarak belirtilmektedir. Kayında ve meşede, ilk aralama uygulamasının ardından İstikbal Ağacı seçimi
önerilmektedir ( Joyce ve ark.,1998:15, 16, 79, 95, 99, 119).
(2)- Halen Galip Gövdeler sınıfında yer almasına rağmen, Yaşlanma, Hastalık ve Zararlılardan Kaynaklı
Kurumalar (2.e), 2. sınıf galip gövdeler arasında gösterilemez. Bu nedenle “Dikili Kurular”, 2. sınıf
gövdelerden çıkartılmıştır. Zaten Eckert-Lorenz, Band III, 1948’e atfen verilen “Her Türlü Hasta Gövdeler”
şeklindeki orijinal gösterimlerde (Odabaşı ve ark., 2007, s.50; Atay,1984, s.41,42; Saatçioğlu,1954, s.86-87;
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Saatçioğlu,1971,s.88,89) “Dikili Kurular”, 2.e sınıfında değildir. İlk önce 291, sonra 298 sayılı Tebliğ’de, orijinal
taksimata aykırı olarak sonradan eklenmiştir. Gerekçeleri de yazılmamıştır. Yapılan değişiklikler ilmi temelden
uzaktır. Hatalıdır.
(3)- 291 ve 298 sayılı Tebliğlerdeki Gövde Sınıfları Taksimatı başlıklı gösterimler ve açıklamaları da,
“Uluslararası Ormancılık Araştırma Kurumları Birliğinin (IUFRO) orijinal Gövde Sınıfları Taksimatı”ndan
farklı biçimde, gerekçeleri belirtilmeden hatalı verilmiştir (Tebliğ, 298, s.56; Tebliğ, 291,s.45).
İlginçtir, 5.5.1965 tarih ve 177 numaralı ilk Tebliğ ile 29.7.1983 tarih ve 177-A numaralı ikinci Tebliğ’de,
Gövde Sınıfları Taksimatına hiç yer verilmemiştir (Tebliğ, 177; Tebliğ, 177-A). Bu nedenle hatalar, sadece 291
ve 298 sayılı Tebliğlerle sınırlıdır.
***

Not: 177 sayılı Tebliğ’in numarası, zihinde kalıcı bir rakam olduğu için “ALO 177” için de isim babası olmuştur
(Eski Silvikültür Dairesi Başkanlarından Burhaneddin Seçkin’den alınan bilgi, 09.2017).
(3.a) 298 sayılı güncel Tebliğ’de, şeklin sağında yer verilen “2e” tanımlı birey, “2c” olması gerekirken hatalı
numaralandırılmıştır (Tebliğ, 298, s. 56). Kodlamanın “2c” şeklinde düzenlenmesi gerekmektedir. Benzer
biçimde; 2006 yılı sonunda yürürlüğe girip 2013 yılı sonuna kadar yedi yıl geçerli olan 291 numaralı Tebliğ’deki
“Ormancılık Araştırma Müesseseleri Birliğinin Gövde Sınıfları Taksimatı” başlıklı gösterimde de, aynı hatalı
kodlama mevcuttur (Tebliğ, 291, s. 45).
(3b) Ayrıca her iki tebliğdeki Gövde Sınıfları Taksimatı gösterimlerinde, orijinalinde 2c olması gereken sağdaki
2e üstünde şekli verilen birey, 1. sınıf birey görünümlüdür. Herhangi bir gövde kusuruna yer verilmemiştir.
Çizimi 1. sınıf gövde şeklinde değil, orijinalinde olduğu gibi gövde kusuru ne ise o şekilde gösterilmelidir.
Orijinali ise eğri gövdelidir (Saatçioğlu,1954, s.87; Saatçioğlu,1971, s.89).
(4)- Mevcut gösterimlerde (Tebliğ,298,s.56; Tebliğ,291,s.45), en sağda yer verilen ve Fena Şekilli Azmanlar
(2.b) olarak gösterilen birey de azman değil, stabilitesi çok yüksek bir birey görünümlüdür. Bunun yerine, azman
gövdenin eğri-büğrü, çok kalın dallı, vb. “azmanlık” ve “fena şekillilik” tanımına uygun bir çizimle gösterilmesi
gerekir. (2d) kodlu kırbaçlayıcı da, tanımına aykırı biçimde yüksek stabiliteli çizilmiştir ve hatalıdır.
(5)- Ayrıca, meşcereden çıkarılma önceliği açısından; 2b) Fena Şekilli Azmanların çıkarılması, 2c) Çatal
Gövdeler şeklinde verilen ve hatalı tanımlanan sınıfdaki bireylerin çıkarılmasından öncedir ve önceliklidir
görüşündeyiz. Uygulayıcı, aralama yaptığı meşcerede en sağlıklı kararı verecektir. Bu nedenle hem tanımlar
güncellenmiş, hem de 2b ve 2c’nin öncelik sırası alttaki gibi değiştirilmiştir.
2.b) Kusurlu Gövdeler (bilhassa alt gövdeden çatallı, eğri gövdeli veya yamuk gövdeler)
2.c) Fena Şekilli Azmanlar
(6) Tebliğlerdeki “Çatal gövdeler” ifadesi hatalıdır. Orijinaline sadık kalınarak yeniden yazılmalıdır. Orijinaline
uygun biçimde güncellenen alttaki tanımlamanın kullanılması daha uygun olacaktır.
- 298 numaralı Tebliğ’de “2c) Çatal Gövdeler” tanımı yeniden ele alınmıştır. Bunun yerine, orijinaline uygun
biçimde “2b) Kusurlu Gövdeler” tanımı tercih edilmiştir. Çünkü kusurların açıklanmasında, sadece “çatal
gövdeler” tanımı ile yetinilemez. Çatal gövdeler ile birlikte eğri, yamuk veya gövde kalitesini düşüren kalın dallı
gövdeler, vb. kusurlu gövdeler de bu sınıfın içinde yer alır.
- Ayrıca; Sıklık Bakımında vurgulanan öncelik sırasında olduğu gibi (Tebliğ,291:41;Tebliğ,298:53), Aralama
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Bakımlarında da meşcereye müdahalede “öncelikleme yapmak” esastır. Bu nedenle meşcereden çıkarma
önceliğinde, en alttan en üste doğru sıralama yapılmalıdır. Meşcereden varsa Fena Şekilli Azmanların
çıkartılması, Kusurlu Gövdelerin (bilhassa alt gövdeden çatallı, eğri gövdeli veya yamuk gövdeler) çıkarılmasından
daha önceliklidir. Sözgelimi her bir gelişim çağında, azmanların kesilmesi ya da geriletilmesi ilk işlem olarak
belirtilir. Aralama çağında da, seçme ormanları dahil azmanların çok belirgin biçimde rahatsız edici bireyler
oldukları vurgulanır (Tebliğ, 291:35, 38, 54-56, 100; Tebliğ, 298:48, 51, 65-67, 110; Saatçioğlu, 1954:128; Huss
ve Kahveci, 2009:431; Joyce ve ark., 1998:99).
Bu nedenle Fena Şekilli Azmanlar, 2.b’den 2.c sınıfına indirilmiş, Kusurlu Gövdeleri tanımlayan 2.c ise 2.b
sınıfına alınmıştır.
- 2.e) “Her türlü hasta gövdeler ve dikili kurular” sınıfı ise, 2. sınıf gövdelerden çıkarılıp 5. sınıf gövdelere
indirilmiştir. Orijinalinde “Her türlü hasta gövdeler” şeklinde verilen tanım, 291 ve 298 sayılı Tebliğ’lerde
“Her türlü hasta gövdeler ve dikili kurular” şeklinde ilaveli verilmiştir ve hatalıdır. Öncelikle açıklamaya “dikili
kurular”ın eklenmesi hatalıdır. Diğer hatalar da altta verilmiştir.
(a) Orman mühendisi, bakıma girdiği andaki aktüel meşcere tipi ve yapısına göre değerlendirme yapar. Buna
göre karar verir ve gövdeleri sınıflandırır. Önceden Galip Gövdeler sınıfında yer alsa bile, eğer bazı galip gövdeler
herhangi bir nedenle aktüel durumda “Hastalıklı Gövde” durumuna düşmüşse, bulunduğu sınıf kendiliğinden
2’den 5’e iner. İnmelidir.
(a.1) Zaten aralamaların en zayıf düzeyinde bile, 5. Sınıf bireyler gibi 2.e başlığı altındaki tüm bireyler
meşcereden hemen çıkarılmaktadır (Tebliğ, 298, s.55). Bu uygulama, bütünüyle doğrudur.
(a.2) Her aralama seviyesinde meşcereden mutlaka çıkarılması gereken bireylerin, Galip Gövdeler olan 2. Sınıf
Gövdeler içinde yer alması da anlamlı değildir.
(a.3) 291 ve 298 sayılı Tebliğlerdeki gösterimlerde hatalı olarak kodlanan Dikili Kuruların da, 2.e altında tutulması
gereksizdir. Çünkü ölüdürler. Ölüler, Galip Gövde değildir. Bu nedenle mevcut gösterimde galip gövdeler içinde
gösterilen hasta gövdeler içine de dahil edilmemeleri gerekir. Yeni önerimiz ise, 2e sınıfının tamamen kaldırılması ve
ölülerin yer aldığı 5’e aktarılması şeklindedir. Çünkü halen, en zayıf aralama düzeylerinde bile 2e, 5. Sınıf bireyler ile
birlikte meşcereden mutlaka ve hemen çıkarılmaktadır (Tebliğ, 298, s.55) ve doğrudur.
(7)- Gözden geçirilerek yeniden düzenlenen ve önerilen “IUFRO Gövde Sınıfları Taksimatı (1903)”
açıklamaları altta verilmiştir. Orijinal taksimat ile hatalı gösterimlerin yer aldığı taksimatlar ve yeniden
düzenlenen şekil gösterimleri ve açıklamaları da ilgili bölümlerde ayrı ayrı sunulmuştur (Şekil 1-5 ve 7):
I. Galip Gövdeler (Üst Tepe Kapalılığına Katılan Bütün Gövdeler)
1. Sınıf Üstün Gövdeler (1.1) (İstikbal Ağaçları)=(İleri Galip Gövdeler): Üst meşcere katında ve ileri düzeyde
gelişmiş tepelere sahip, stabilitesi yüksek ve ideale yakın, gelişimi çok güçlü, gövde formu çok düzgün ve
kusursuz olan fertler.
1. Sınıf Gövdeler (1.2) (Galip Gövdeler): Üst meşcere katında ve iyi gelişmiş tepelere sahip, orta ya da
yüksek stabiliteye sahip, gelişimi güçlü, gövde formu düzgün ve kusursuz olan fertler.
2. Sınıf Gövdeler (Ortak Galip Gövdeler): Tepe gelişimi veya gövde formu İleri Galip ve Galip Gövdelerden
geride ya da kusurlu olan; sıkışık, eğri, alt gövdeden çatallı gövdeler veya azmanlar ile, stabilitesi daha düşük
olan zayıf, kıvrık, vb. gelişim kusurları bulunan galip gövdeler.
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2.a) Sıkışık Gövdeler,
2.b) Kusurlu Gövdeler (bilhassa alt gövdeden çatallı, eğri gövdeli veya yamuk gövdeler),
2.c) Fena Şekilli Azmanlar,
2.d) Kırbaçlayıcılar (tepeleri zayıf, ince uzun, stabilitesi daha düşük kıvrık gövdeler).
II. Mağlup Gövdeler (Üst Tepe Kapalılığına Katılmayan Bütün Gövdeler)
3. Sınıf Gövdeler: Gelişimi gerilemiş, fakat tepeleri açık, henüz siperlenmemiş mağlup gövdeler.
4. Sınıf Gövdeler: Ezilmiş durumda (alt vaziyette, tepeleri ışığa kapalı), fakat henüz yaşama yeteneğindeki
mağlup gövdeler.
5. Sınıf Gövdeler: Ölmek üzere olan veya ölmüş gövdeler ve toprağa doğru kıvrık sırıklar ile her türlü hasta
gövdeler ve dikili kurular.
Not: Şekille gösterimde bir diğer yenilik, hem sınıf kodu ve hem de kod adlarının birlikte verilmesidir.
Şekil 1. IUFRO Gövde Sınıfları Taksimatının (1903) Orijinal Gösterimi ve Açıklamaları (Eckert-Lorenz,
1948’e atfen Saatçioğlu, 1954: 86-88) ile İdlib Orman Amenajman Planındaki İngilizce Doğru Gösterim
(Anonim, 2010: 330).
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- Bazı yazarlar, Galip Gövdeler için (Galip Meşcere) ve Mağlup Gövdeler için (Mağlup Meşcere) eklemesi
yapmışlardır (Atay, 1984, s. 41; Genç, 2011, 88). Ancak bu eklemeler hatalıdır. Gövde Sınıflaması yapılırken;
aynı meşcerede Galip Meşcere ve Mağlup Meşcere şeklinde iki ayrı meşcere tasnifi yapılamaz. Kapalılık,
katlılık-tabakalılık ayrımı yapılabilir. Çkd2/Çkab3, vb. gibi.
- 2006’da yürürlüğe giren 291 sayılı Tebliğ’deki hatalı gösterim ve açıklamaları altta verilmiştir:
Aralama Çalışmalarında Kullanılan Gövde Sınıflandırmaları:
Türkiye’deki aralama çalışmalarında Ormancılık Araştırma
Kurumları Birliğinin gövde sınıflandırması kullanılmaktadır.
I. Galip Gövdeler (Üst tepe kapalılığına katılan gövdeler):

Şekil 2. 2006 yılının Kasım ayında
yayımlanan 291 sayılı Tebliğ’deki
Hatalı Gösterim ve Açıklamaları
(s.44,45)

1. Sınıf: Tepe gelişimi normal ve gövde şekli iyi olan galip
gövdeler.
2. Sınıf: Tepe gelişimi anormal ve gövde şekli fena olan
galip gövdeler.
Bunlar;
a) Sıkışık gövdeler
b) Fena şekilli azmanlar
c) Çatal gövdeler
d) Kırbaçlayıcılar
e) Her türlü hasta gövdeler ve dikili kurular

II. Mağlup Gövdeler:
3. Sınıf: Geri kalmış fakat tepeleri henüz siperlenmemiş gövdeler.
4. Sınıf: Ezilmiş (alt vaziyette, tepelerin üstü kapalı) fakat henüz yaşama yeteneğindeki gövdeler.
5. Sınıf: Ölmek üzere olan ya da ölmüş gövdeler, toprağa doğru kıvrık sırıklar.
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- 2014’de yürürlüğe giren 298 sayılı Tebliğin hatalı gösterimi ve açıklamaları da altta verilmiştir:
Şekil 3. 2013 yılı Aralık ayında
yayımlanan 298 sayılı Tebliğ’de ve
Genç Meşcereler Bakım Seferberliği
Eylem Planı’ndaki Hatalı Gösterim ve
Açıklamalar (Tebliğ, 298;56; Anonim,
2012;47)

- Gerek 291 ve gerekse 298 sayılı Tebliğ’lerdeki IUFRO Gövde Sınıfları Taksimatında yer alan hatalı
bulduğumuz bazı hususların ilk kaynağında, öncelikle Atay’ın kitabında yer alan bazı açıklamalar yer alır (Atay,
1984: 40, 41). Atay’ın kitabındaki bilgileri kullanan Genç de, benzer hataları tekrar etmiştir (Genç, 2011:88).
Örneğin;
- Atay eserinde “2c) Gövde şekillerinde kusurlar bulunan gövdeler,” ifadesini “2c) Çatal gövdeler” şeklinde
daraltarak değiştirmiştir. Galip Gövdeler için de, parantezde “galip meşcere” açıklaması yapmıştır. “Tepe gelişmesi
anormal veya gövde şekli fena olan galip gövdeler” ifadesini de, “Tepe gelişmesi anormal ve gövde şekli fena olan
galip gövdeler” şeklinde değiştirmiştir (Atay, 1984:40,41). Atay’ın eserindeki açıklamaları kullanan Genç de
aynı ifadeleri tekrar etmiştir (Genç, 2011:88). Saatçioğlu’nun Orman Bakımı kitabına atıf yapan, fakat bazı
değişiklikleri de yansıtan her iki yazar, bu hatalı değişikliklerin gerekçelerini ise açıklamamıştır.
- Ancak bu ekleme ve çıkarmalar hatalıdır. Örneğin; “2c) Gövde şekillerinde kusurlar bulunan (bilhassa çatal)”
gövdeler” ifadesi, sadece “Çatal gövdeler” ile sınırlı tutulamaz. Eğri gövdeli, kalıcı yaralı, yamuk, vb. kusurlu
gövdeler görmezden gelinemez. Bu düzenleme, meşcere yapısına ve uygulamaya da tezattır.
- Genç de eserinde “2e) Her türlü hasta gövdeler” ifadesini “2e) Her türlü hasta gövdeler ve dikili kurular”
şeklinde kökten değiştirmiştir. Gerekçesi açıklanmamıştır. Bu değişiklik de hatalıdır. Örneğin “dikili kurular”,
Galip Gövdelerden değildir. Bu nedenle dikili kurular, 2. Sınıf “Hasta gövdeler” içinde gösterilemez. 2e) sınıfına
eklenemez.
- Taksimatı Türkçeye kazandıran Saatçioğlu ise, 1954 ve 1971 yıllarında basılan her iki Orman Bakımı kitabında,
Taksimat açıklamalarında herhangi bir değişiklik dahi yapmamıştır (Saatçioğlu, 1954:86,87; Saatçioğlu, 1971:
88, 89).
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- 291 ve 298 sayılı Tebliğlerde de, sadece Atay ve Genç’in Orman Bakımı kitaplarındaki Taksimatın açıklamaları
dikkate alınmış, buna karşılık Saatçioğlu’nun orijinal Taksimat açıklaması ihmal edilmiştir. İlaveten Tebliğ’lerde,
Taksimatın gösteriminde yer alan “2c” kodlu “eğri” gövde gösterimli birey “2e” şeklinde “hasta” gösterilerek,
üstte belirtilen hata ve noksanlıklara çok önemli bir yenisi daha eklenmiştir (Tebliğ, 298.56; Tebliğ, 291:44,45).
- Türkiye’de Kullanılan IUFRO (1903) Gövde Sınıfları Taksimatının Doğru Gösterimi ve Açıklamaları
Alttadır:
Uluslararası Ormancılık Araştırma Kurumları Birliği (IUFRO) Gövde Sınıfları Taksimatı
Şekil 4. Mevcut Tebliğde Bulunması Gereken, Düzeltilmiş IUFRO Gövde Sınıfları Taksimatı (1903)
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Şekil 5. Mevcut Tebliğde Bulunması Amacıyla, Afiş Olarak Düzenlenen Gövde Sınıfları Taksimatı

4. ORIJINAL IUFRO GÖVDE SINIFLARI TAKSIMATINA
(1903) YÖNELIK KATKI VE ÖNERILER
(1)- Orijinal IUFRO Gövde Sınıfları Taksimatında da, şekil ve esas yönünden noksan ve hatalı bulunan bazı
düzeltme önerilerini uygulayıcı meslektaşlarımızla paylaşmak gereği duyulmuştur.
(a) Gösterimin açıklama bölümünde (Saatçioğlu, 1954, s.86; Tebliğ, 299, s. 45; Şekil 1), “istikbal ağaçları”
ayrımına yer verilmemiştir.
- Günümüz Türkiye ormancılığında, Taksimatın izahında “İstikbal Ağaçları” ayrımının yapılması, zikredilmesi
ve gösterilmesi uygun olacaktır.
(b) İlgili gösterimin açıklama bölümünde, 1. ve 2. Sınıf gövdeler için “stabilite” vurgusu yapılmamıştır.
- Taksimatın açıklamalarında, “stabilite” değerlendirmesinin yer alması da uygun olacaktır.
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(c) İlgili gösterimlerde (Saatçioğlu, 1954, s.87; Şekil 1; Saatçioğlu, 1971, s.88-89, Resim 33) fena şekilli azman
birey, En Uzun Birey olarak gösterilmiştir.
2. Sınıf gövdeler, Ortak Galip gövdelerdendir. Galip Gövdelerden değildir. Ortak Galip gövdelerin tepe
gelişimleri de, 1. Sınıf gövdelerin gerisindedir. Bu nedenle “2b” olarak gösterilen birey, 1. Sınıf gövdelerden
daha boylu olamaz. Bu tür azman gövdeler meşcerede genel olarak fazla boylanma yapmazlar.
- “2b” olarak gösterilen ilgili azman bireyin boyu kısaltılmalı ve diğer 2. Sınıf gövdeler ile aynı boyda
gösterilmelidir.
(d) İlgili şekilde, 2. Sınıf gövdelerden “2c” olarak gösterilen çatallı birey de, tam tepeden çatallı gösterilmiştir
(Şekil 1-4). Orijinal şekildeki bu gösterim, “Çatallı Birey” tanımına dahi sokulamaz. Kusurlu değildir.
Gösterimdeki çatallılık, kusur olarak değerlendirilemez.
- Çatallı bir bireyi Kusurlu Gövdeler arasında göstermek için, çatallılığın Şekil 5 ve Şekil 7’de olduğu gibi en az
ağaç boyunun yarısından başlatılması gerekir.
- Üstte belirtilen gerekçeler ışığında, “çatallı birey” gösteriminin düzeltilmesi uygun olacaktır. Çatallılık, ağaç
boyunun yarısından aşağıda tutulmalıdır (Şekil 5,7).
Alttaki şekilde de (Şekil 6), güncellenen meşcere gelişim çağları yeniden sunulmuştur.
Şekil 6. Aynı Yaşlı Ormanlar İçin Güncellenen Meşcere Gelişim Çağları (Said Dağdaş - 2017)
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Boy gelişimi ağaç türüne, bonitete ve meşcerenin müdahale görüp görmemesine göre değişebilir. Bu nedenle
şekildeki boy değerleri görecelidir. Tahminî olarak verilmiştir (Gelişim Çağlarını ilk kez çizimle gösteren Ömer
Sırrı Erkuloğlu ve Burhan Ceylan’ın Meşcere Gelişim Çağları çizimine atfen).
Meşcere Bakımının kapsamı, Gençlik/Kültür Çağı dahil tüm gelişim çağlarını içine alır. 2012 yılında yürürlüğe
giren Genç Meşcere Bakım Seferberliği Eylem Planında da, (a) ve (ab) çağındaki meşcereler Genç Meşcere
kapsamında ele alınmıştır. Bu nedenle çizimle gösterimde Meşcere Bakımı kapsamına Gençlik/Kültür Bakımı
da dahil edilmiştir. Böylece OGM’nin mevcut uygulaması ile birliktelik sağlanmıştır. Örneğin 2016 yılı
gerçekleşmesi Gençlik Bakımında 126.653 ha, Kültür Bakımında ise 159.634 ha’dır (Anonim, 2017 “Silvikültür
Dairesi Başkanlığı verileri”).).
Şekil 7. IUFRO Gövde Sınıfları Taksimatına (1903) Yeni Öneriler ve Gösterimi
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5. SONUÇ VE ÖNERİLER
Meşcere Bakımında hem gövdelerin, hem de toprağın bakımı ve ıslahına birlikte kafa yoran orman mühendisinin
elini daima güçlü tutmak zorundayız. Bu da, bilhassa orman işletme şefinin koltuğunun altında tuttuğu kılavuz
metinleri en az hata ile hazırlamaktan geçer.
(A) Halen kullandığımız 298 sayılı Tebliğin Gövde Sınıfları Taksimatı, orijinaline uygun biçimde yeniden
düzenlenmeli, düzeltilmiş son hali tüm Teşkilata ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Orman İdaresine pdf
ortamında gönderilmelidir.
(B) Makalede tartışılan ve düzeltme önerilen hususların da Gövde Sınıfları Taksimatında yer almasının uygun
olacağı değerlendirilmektedir.
(C) Alçak aralama ve yüksek aralama açıklamalarında, düzeltilmiş yeni düzenlemeye uygun güncelleme ve
gerekli düzeltmeler de yapılmalıdır.
(D) Gövde Sınıfları Taksimatı, Meşcere Gelişim Çağları ile Meşcere ve Bireyin Stabilitesini gösteren düzeltilmiş
şekil gösterimlerinin ve açıklamalarının; hem Silvikültür Dairesi Başkanlığının, hem de bilhassa Orman İdaresi
ve Planlama Dairesinin yönetmelik, tebliğ, tamim, talimat, vb. yayınlarında ve yenilenecek orman amenajman
planlarında farklı biçimde değil, aynı gösterimler ve açıklamalarından oluşması zorunludur. Halen ilgili
mevzuatta bazı farklılıklar mevcuttur. Bu hususta ilgili Dairelerin işbirliği içinde farklılıkları gidermesi zaruridir.
(E) Silvikültür Dairesi Başkanlığının Yıllık Programlarında ve uygulamada, Gövde Sınıfları Taksimatının büyük
ölçüde dikkate alındığı aralama bakımları kapsamında yaygın olarak Sıklık Bakımı, İlk Aralama; Budama ve
Aralama terimleri kullanımdadır ve bilimsel açıdan da doğrudur (Tebliğ, 298;46-56; Tebliğ, 295:9,12; Anonim,
2017). Bu nedenle gerek Tebliğ güncellemelerinde, gerekse Orman Bakımı kitaplarında Sıklık Bakımı için
ayrıca parantezde “Ayıklama” ya da “Temizleme”, Aralama için de “Ferahlandırma” ifadelerinin kullanımına
artık gerek yoktur (Şekil 6). Bu nedenle Meşcere Gelişim Çağlarının gösteriminde de kapsam genişletilmeli,
Sıklık Bakımı, İlk Aralama, Aralama, Genç Meşcere Bakımı terimleri ve açıklamaları işlenmelidir.
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ÖZET
Endüstriyel ağaçlandırmalar, sermaye – yoğun teknolojilerin kullanıldığı, gelirleri artırmak için yoğun kültür
tekniklerinden ve maliyetleri azaltmak için mekanizasyon tekniklerinden yararlanılan ticari yatırımlardır.
Ülkemizde genel olarak endüstriyel ağaçlandırma çalışmaları, kavak ve okaliptüs ağaçlandırmaları hariç
olmak üzere, 1970’li yıllarda, Marmara, Batı Karadeniz ve Orta Karadeniz Bölgelerinde bozuk baltalık olarak
tanımlanan vejetasyonun yerine, mekanizasyona dayalı arazi hazırlığı işlemleri yürütülerek, Sahil Çamı ve
Radiata Çamı ağaçlandırmaları tesis edilmiştir. Makineli arazi hazırlama işlemleri, zamanla diğer ağaçlandırma
çalışmalarında da yaygın olarak kullanılmaya başlamıştır. 1970’li yıllarda tesis edilen endüstriyel ağaçlandırmalar
idare sürelerini tamamlamışlardır. Anılan meşcerelerin gençleştirilmesinde iki temel gençleştirme ve uygulama
tekniği sürekli olarak tartışılmıştır. Bunlardan ilki; endüstriyel ağaçlandırma yatırımlarının felsefesine aykırı
olarak, bu meşcerelerin doğal gençleştirme tekniklerini kullanarak yenileme yatırımlarının yapılmasıdır. Burada
temel dayanak noktasını ve güdüyü, makineli arazi hazırlığı işlemlerinin getirdiği maliyet yükü oluşturmaktadır.
İkinci temel uygulamada ise, yapay gençleştirme teknikleri kullanılmakla birlikte, makineli arazi hazırlığı
işlemlerinin yürütülmesinde, ilk tesiste yapıldığı gibi, tüm ağaç kökleri sökülmekte, üretim artıkları ve sökülen
kökler pasalara yığınlanmakta, riperle alt toprak işlemesi ve diskaro ile üst toprak işlemesi yapılmaktadır.
Bu çalışmada, her iki uygulama tekniği irdelenmekte, durumları hem teknik/silvikültürel hem de ekonomik
analizlerle ortaya konulmaktadır. Doğal gençleştirme yapılan meşcerelerde, değişik aralama ve idare sürelerine
göre 4 farklı işletme şekli için ekonomik analizler yapılmıştır. Yapay gençleştirme yapılan meşcereler için ise
10 farklı işletme şekline ve 3 ayrı arazi hazırlığı işlemlerine göre ekonomik analizler yapılmıştır. Elde edilen
ekonomik analiz sonuçlarına göre, endüstriyel ağaçlandırmaların gençleştirilmesinde, doğal gençleştirmenin
hem teknik hem de ekonomik olarak uygun olmadığı, arazinin yapay gençleştirmeye hazırlanması aşamasında
olabildiğince az işlemin yürütülmesinin uygun olduğu belirlenmiştir. Kimyasal maddelerin çevreye olan
olumsuz etkilerinin maliyetinin ihmal edilmesi durumunda, herbisit uygulama işlemi de uygulanabilecektir.
Endüstriyel ağaçlandırmalarda yapay gençleştirme tekniğinin uygulanmasında, kök sökümü yapılmaması,
riperle alt toprağın ve diskaro ile üst toprağın işlenmeden gradoni (şeritler) şeklinde toprak işlemesi yapılarak
dikimin gerçekleştirilmesi uygun görülmektedir. Ekonomik analizlerde değerlendirme ölçütü olarak İç Karlılık
Oranı (İKO) ölçütü kullanılmıştır.

Anahtar sözcükler: Sahil Çamı, endüstriyel ağaçlandırma, gençleştirme, mekanizasyon, İKO
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1. GIRIŞ
Ülkemizde ibreli türlerle ağaçlandırma çalışmalarına yoğunlukla 1960 yıllarda başlanmıştır. Endüstriyel
ağaçlandırmalarda uygulanacak olan yöntemlerin belirlenmesi ve uygulama şekilleri ise, Kavak ve Hızlı Gelişen
Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından, Doğu Marmara ve Batı Karadeniz Bölgelerinde
yürütülen UNDP FAO-TUR/71/521 numaralı ve “Türkiye’de Endüstriyel Orman Ağaçlandırmaları” adlı proje
ile ortaya konulmuştur. Çalışmalar, amenajman planlarında bozuk baltalık olarak nitelenen ve ağaçlandırmaya
ayrılan sahalarda yürütülmüştür. Farklı yoğunluktaki değişik yapraklı ağaç türlerinden oluşan bozuk baltalıklar
kaldırılarak, yerine ibreli türlerle ağaçlandırmalar tesis edilmiştir.
Günümüzde idare süresini tamamlamış olan bu endüstriyel ağaçlandırmaların yeniden tesisi sırasında, arazi
hazırlama ve toprak işleme teknikleri olarak, ilk tesiste olduğu gibi, yapraklı türlerin kaldırılarak yerine ibreli
tür ağaçlandırmaların tesis edilmesinde kullanılan teknikler aynen kullanılmaktadır. Gerekli olup olmadığına
bakılmaksızın kök sökme işlemi uygulanmakta, ardından derin toprak işleme ve üst toprak işleme yapılmaktadır.
Yeniden tesis aşamasında, kesilen ibreli tür ağaçların kökleri sökülmekte ve pasalar halinde yığınlanmaktadır.
Yığınlama işlemi sırasında tarak kullanılmasına rağmen organik madde bakımından en zengin olan üst toprak
yığınlara taşınmakta, köklerin yığınlandığı alandan faydalanılamadığı için ağaçlandırma yapılan arazi yaklaşık %
15 oranında daralmaktadır. Bu nedenle, gelir miktarı azalmakta ve maliyetler artmaktadır.
Ülkemizde derin toprak işlemesi riper ile yapılmaktadır. Derin işlemenin esas amacı, toprak profilinin her
tarafında kök gelişmesini sağlamak amacıyla, geçirimsiz tabakanın yırtılarak gevşetilmesidir (Zoralioğlu, 1990).
Çoğu zaman 2. rotasyona geçilecek alanlarda bu tip arazilerde, derin alt toprak işlemesine gerek yoktur. Bunun
yerine daha önce dikilen sıraların arasına gelecek şekilde, 2 soklu pullukla, 80 – 110 BG 4x4 tekerlekli traktörle
gradoniler (şeritler) halinde toprak işlemesi yeterli olacaktır (bu tip bir çalışma TUR/71 proje sahası bitişiğinde
uygulanmış olup (1980 – 1981 yılları arası) başarılı sonuçlar elde edilmiştir (Koçer ve ark., 2015).
Bunun yanında, arazi hazırlama işlemindeki maliyet yüksekliği ve doğal gençleştirme tekniğinin uygulanmasında
ilk yıldaki maliyet düşüklüğü nedeniyle, bazı Sahil Çamı ağaçlandırmalarında doğal gençleştirme tekniği,
OGM mevzuatına rağmen uygulanmıştır.
OGM Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkanlığı, Orman Amenajman Yönetmeliği’nin 70. maddesi
uyarınca, endüstriyel ağaçlandırmalarda faydalanmanın düzenlenmesinde, traşlama kesim yapılması dikim
yolu ile meşcere kurulması hüküm altına alınmıştır (OGM, 2008). Ayrıca, OGM Endüstriyel Ağaçlandırma
Çalışmaları Eylem Planı ve uygulamalarına göre, idare süresini doldurmuş ve endüstriyel ağaçlandırma işletme
sınıfına ayrılmış Sahil Çamı meşcerelerinin yeniden tesis edilmesinde; dikim yolu ile meşcere kurulması
(yapay gençleştirme) ve arazide köklerin sökülerek, riperle alt toprak işleme ve diskaro ile üst toprak işleme
yapılması gerekmektedir (OGM, 2014a). Ülkemizde ormancılık çalışmalarındaki gençleştirme tekniklerinin
uygulama esasları, OGM’nin 298 numaralı ve “Silvikültürel Uygulamaların Teknik Esasları” adlı Tebliğ ile
yürütülmektedir (OGM, 2014b). Ancak anılan Tebliğ’de Sahil Çamı türünün doğal gençleştirmesiyle ilgili
esas ve usuller yer almamaktadır. Buna rağmen, ormancılık meslek kamuoyunda, Sahil Çamı meşcerelerinde
doğal gençleştirme tekniğinin uygulanabileceği ve arazi hazırlığı işlemlerinin çok maliyetli olduğu yönünde
tartışmalar yapılmaktadır. Bu görüşleri dikkate alarak ve uygun tekniğin belirlenmesine katkı sağlamak üzere
bu çalışma yapılmıştır.
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Doğal gençleştirme tekniğinde; gençliğin uygun yapıda meydana gelmesi, yoğun toprak işleme ve tamamlama
gerektirmemesi, yeni ormanın çok düşük maliyetle kurulması, yetişme ortamı ırklarının devamı ve seleksiyon
yolu ile ıslahının sağlanması vb gibi avantajları bulunmakla birlikte; tür seçiminin sınırlı olması, erken ve
masraflı ayıklama önlemleri gerektirmesi, istihsalin zor ve pahalı olması, işletmeciden yüksek düzeyde ekolojik
ve teknik bilgi ve karar verme yeteneği istemesi gibi sakıncaları da bulunmaktadır (Saatçioğlu, 1979).
Son yıllarda odun hammaddesine olan talebin yapısı değişmiştir. İnce çaplı odun emvaline ve bunlardan üretilen
kağıt, levha gibi ürünlere olan talep artmıştır. Günümüzde ince çaplı odun hammaddesi talebinin önemli bir
bölümü endüstriyel ağaçlandırmalardan sağlanmaktadır. Bu nedenle odun üretim amaçlı yatırımların başarısı
maliyetlerin olabildiğince düşürülmesine bağlıdır. Dolayısıyla, emek faktörü (insan gücü) yerine sermaye
faktörünün (mekanizasyon) payı artmaktadır. Bunun yanında, birim alandan elde edilen gelirlerin artırılması
da büyük önem taşımaktadır. Bu amaçla, toprak faktörünün sermaye faktörü ile ikame edildiği yoğun kültür
tekniklerinin (ıslah edilmiş materyal, sulama, dikim sıklığı vb) kullanımı yaygınlaşmaktadır. Bu çalışmadan elde
edilen bulgulara göre, endüstriyel ağaçlandırma çalışmalarının yürütülmesinde gereksiz işlemlerden kaçınılması
ve kitlesel üretime yönelik ıslah edilmiş materyalle tesis edilen kısa idare süreli ve üretim artışını sağlayan
modeller ön plana çıkmıştır.

2. MATERYAL VE YÖNTEM
Ülkemizde endüstriyel ağaçlandırmalarda tarım arazilerinde kavak ve okaliptüs, orman rejimindeki arazilerde
Sahil Çamı ve Kızılçam türleri kullanılmaktadır. İdare süresini tamamlamış olan kavaklıklar, kesildikten sonra,
artım ve büyümesi bir öncekine göre daha fazla olan kavak klonları kullanılarak yeniden tesis edilmektedir.
Bu çalışmada ise, OGM’nin yönetmelik ve tebliğlerinde belirlenmiş olmasına rağmen; halen kullanılan arazi
hazırlığı tekniklerindeki maliyet yüksekliği nedeniyle, sorgulanmakta olan endüstriyel ağaçlandırmalardaki
gençleştirme tekniklerinin karşılaştırılması ve ekonomik analizlerinin yapılması amacıyla, orman rejimindeki
ibreli endüstriyel ağaçlandırmalar ele alınmıştır.
Ülkemizde halen klasik yöntemlerle kurulmuş Kızılçam ağaçlandırmaları dışında, idare süresini tamamlamış veya
en azından yaklaşmış Kızılçam endüstriyel ağaçlandırması ve dolayısıyla hasılat verileri bulunmamaktadır. Yine
aynı şekilde, ülkemizde doğal gençleştirme yolu ile gelmiş Sahil Çamı meşcerelerinden en yaşlı olanları 15 – 18
yaşları arasındadır. Günümüzde idare süresini doldurmuş veya en azından yıllık cari hacim artımının en yüksek
düzeyde olduğu yaşa ulaşmış ve doğal gençleştirme yoluyla gelen Sahil Çamı meşcereleri bulunmamaktadır.
Sahil Çamı türüyle kurulmuş endüstriyel ağaçlandırmalar idare süresini doldurmuş ve gençleştirmeye konu
olmuştur. Bu nedenle çalışmada, Sahil Çamı materyal olarak seçilmiş ve analizler yapılmıştır.

2.1. Sahil Çamı İşletme Sınıfında 2. Rotasyonda Odun Hasılaları ve Gelirler
Doğal gençleştirme tekniği ile gelmiş Sahil Çamı meşcerelerinden elde edilebilecek odun hasılalarını belirlemek
amacıyla, müdahale görmüş doğal Kızılçam meşcereleri için düzenlenmiş olan hasılat tabloları kullanılmış ve
“Değişik Sıklık ve Bonitetteki Kızılçam Meşcerelerinin Yaşa Göre Gelişimi” adlı araştırmadan yararlanılmıştır
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(Yeşil, 1992). Anılan araştırmada, doğal Kızılçam meşcerelerinin 5 farklı bonitet sınıfı (10, 14, 18, 22 ve 26m bonitet
endeksi) ve 10 değişik sıklık derecesine (0,4 – 1,3) göre artım ve büyüme ilişkileri belirlenmiştir. Bu çalışma için,
2. bonitet sınıfını (çok iyi ile iyi bonitet arası) temsilen 22 m bonitet endeksi ve 1,0 (normal) sıklık derecesine göre
hazırlanmış olan hasılat tablolarından yararlanılmıştır. Bu çalışma için, birim alanda doğal gençleştirme tekniği ile
yetiştirilen Sahil Çamı meşcerelerinde Kızılçam meşcerelerine nazaran % 5 oranında daha fazla hasıla sağlandığı
kabul edilmiş, odun hasıla miktarları ve gelirler hesaplanmıştır.
Genetik yönden ıslah edilmiş ve üstün nitelikli dikim materyali kullanılması, endüstriyel ağaçlandırmaların kilit
taşıdır. Dolayısıyla genetik çalışmaların sürekliliği özel önem arz etmektedir. Bu nedenle, her idare süresi sonunda
endüstriyel ağaçlandırmalar yeniden tesis edilirken (gençleştirilirken), en üstün nitelikli materyalin elde edilip
kullanılması gerekmektedir. Yapılan değişik araştırmalar ve gözlemler dikkate alındığında, birim alandan Sahil
Çamında Kızılçama nazaran daha fazla ürün elde edilmektedir. Buna ilişkin grafik, 6,0 m2/ağaç ve 12. yaş için
ortalama artım miktarları (Usta, 1991; Yeşil, 1992; Şener, 2004; Erkan, 2015) Şekil 1’de gösterilmiştir.
Şekil 1. Değişik işletme sınıflarında 6,0 m2/ağaç ve 12.
yaş için ortalama artım miktarları (m3/ha)

Ülkemizde Milli Ağaç Islahı ve Tohum Üretim Programı kapsamında ARGE çalışmaları sonuçlarına
göre, yaklaşık 50 ha kızılçam tohum bahçesi kurulmuştur (Alan, 2012). Tohum meşcereleri yerine, tohum
bahçelerinden elde edilen materyalle kurulan ağaçlandırmalarda, %25 - 30 hacim artışı sağlanabilecektir (Öztürk
ve ark. 2008; Alan ve ark. 2012). Ülkemizde Kızılçam türünde döl denemelerinde ilerleme sağlanmış olmasına
rağmen, Sahil Çamı türünde döl denemeleri çalışmaları başlangıç aşamasındadır. Endüstriyel ağaçlandırma
gençleştirmelerinde genetik yönden üstün materyal kullanıldığı sürece, düzenli üretim artışı sağlanabilecektir.
Bu nedenle, çalışma kapsamında, gençleştirilen endüstriyel Sahil Çamı ağaçlandırmalarında % 15 hacim artışı
sağlanabileceği kabul edilerek hasıla miktarları belirlenmiştir.
Çalışma kapsamında, Sahil Çamı işletme sınıfında doğal gençleştirme tekniği için 4 ve yapay gençleştirme
tekniği için 10 adet olmak üzere, toplam 14 adet aralama rejimi ve idare süresine göre senaryo oluşturulmuş,
maliyet ve gelirler belirlenmiş ve ekonomik analizler yapılmıştır. Değişik aralama rejimi ve idare sürelerine göre
işletme şekilleri Tablo 1’de verilmiştir.
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Tablo 1. Değişik aralama rejimi ve idare sürelerine göre işletme şekilleri
Gençleştirme
Tekniği
Doğal

Yapay

Senaryo
No
D1
D2
D3
D4
Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
Y6
Y7
Y8
Y9
Y10

Yaşı

Aralama

10 – 20
10 – 20 – 30
10 – 20 – 30 – 40
10 – 20 – 30 – 40 – 50
10
10
8 – 16
8 – 16
8 – 16
8 – 16
10 – 20
10 – 20
10 – 20
10 – 20

Oranı (%)
50
33
50 + 50
33 + 33
50 + 33
33 + 50
50 + 50
33 + 33
50 + 33
33 + 50

İdare
Süresi
35
35
50
60
25
25
25
25
25
25
30
30
30
30

Sahil Çamı ağaçlandırmalarında hasıla miktarlarının belirlenmesinde, “Kerpe Araştırma Ormanı Sahilçamı
(Pinus pinaster Ait.) Ağaçlandırma Alanlarında Aralama ve Artım – Büyüme İlişkileri” adlı araştırmadan
yararlanılmıştır (ŞENER 2004). Anılan çalışmada, 15 değişik aralık mesafeye göre büyüme ilişkileri incelenerek
aralama zamanları belirlenmiştir. Araştırmada örneklenen deneme alanları, ÖZCAN (2003) tarafından
düzenlenen 3 bonitet sınıfından oluşan tabloya göre, 2. bonitet sınıfına karşılık gelmektedir.

2.2. Sahil Çamı Ağaçlandırmalarında Doğal Gençleştirme Tekniği Maliyetleri
Sahil Çamı ile Kızılçam arasında çok büyük benzerlik olduğu için, Kızılçamın doğal gençleştirilmesinde
kullanılan işlemlerin ve tekniklerin Sahil Çamı için de geçerli olduğu kabul edilmiştir. Ülkemizde Kızılçamın
doğal gençleştirme tekniğine göre; meşcerenin kesiminden önce, varsa keçeleşmenin giderilmesi, diri örtü
temizliği ve tohum takviyesi işlemleri yapılmaktadır. Kesimden sonra, yine tohum takviyesi yapılmaktadır.
Daha sonra arazi, ince dallarla kaplanarak malçlama işlemi uygulanmaktadır. 2. yılda boşluk olan yerlere
tamamlama ve tohum takviyesi yapılmakta ve gençlik bakımı işlemleri uygulanmaktadır. 3. yılda gençlik bakımı
kapsamında ot alma, seyreltme, kontrol ve tenkisat işlemleri yapılmaktadır. 4. yılda da aralık mesafe vermek
amacıyla ayıklama işlemi uygulanmaktadır. Ayıklama işlemi sonununda hektarda 2500 adet (4 m2/ağaç) bireyin
bırakıldığı kabul edilmiştir. İşlem birim maliyetleri OGM tarafından verilen silvikültür ödeneği ve orman
işletmelerinde gerçekleşen fiili tutarlar göz önüne alınarak belirlenmiştir.

2.3. Sahil Çamı Ağaçlandırmalarında Yapay Gençleştirme Tekniği Maliyetleri
Endüstriyel ağaçlandırmaların yapay gençleştirme işlemlerinde, kökler çıkarılmakta, 2’li veya 3’lü riperle alt
toprak işlemesi yapılmakta ve ağır diskaro ile üst toprak işlenmektedir. Bu durum maliyet artışlarına yol açmakta
ve yatırımın karlılığını etkilemektedir. Sahilçamı endüstriyel ağaçlandırmalarının yapay gençleştirmesinde
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uygulanacak işlemlerin ve maliyet unsurlarının belirlenmesinde 3 farklı seçenek oluşturularak analizler
yapılmıştır. Bunlar:
Seçenek 1: Kökler çıkarılmadan ve toprak işlemesi yapılmadan, mevcut ot vb diri örtünün herbisit ile bertaraf
edilmesi, dikim ve bakım işlemlerinin buna göre yürütülmesi (herbisit).
Seçenek 2: Kesilmiş köklerin çıkarılması, riper ile alt toprak, ağır diskaro ile üst toprak işlemesi yapılması
(mevcut yöntem).
Seçenek 3: Kökler çıkarılmadan ve yalnızca gradoni tesis ederek alt toprak işlemesinin yapılması, dikim ve
bakım işlemlerinin buna göre yürütülmesi (minimum toprak işleme).
Yapay gençleştirme birim maliyetlerinin belirlenmesinde, OGM Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü 2017
Birim Maliyet Cetveli göz önüne alınmıştır. Poz numarası olmayan işlem birim maliyetleri, uygulamada
gerçekleşen fiili duruma göre takdir edilmiştir.

2.4. Değerlendirme Yöntemi
Ekonomik analizler, gençleştirmede kullanılan tekniğe, arazi hazırlama için oluşturulan seçeneklerin
maliyetlerine ve farklı aralama rejimi ve idare sürelerine göre değişen gelirlere göre yapılmıştır. Net Bugünkü
Değer yönteminde, kullanılan faiz oranına göre idare süreleri değişebildiği için (Koçer, 1999) değerlendirmede
kullanılmamıştır. Bu nedenle, değerlendirme yöntemi olarak İç Karlılık Oranı (İKO) yöntemi kullanılmıştır.

3. BULGULAR VE TARTIŞMA
Doğal gençleştirme tekniği ile oluşan Kızılçam ve Sahil Çamı meşcerelerinden elde edilebilecek odun hasılaları
Tablo 2’de, farklı senaryolara göre Sahil Çamı meşcerelerinden ve ağaçlandırmalarından elde edilebilecek odun
hasılaları Tablo 3’te verilmiştir.
Tablo 2. Doğal gençleştirme yapılan
meşcerelerde hacim unsurları 		
(*: Kaynak: YEŞİL 1992)

İŞLEM ADI

Kızılçam* meşcere
hacmi (m³/ha)

Sıklık Derecesi 1,0

20. yaş aralama hacmi
12,03
30. yaş aralama hacmi
19,29
40. yaş aralama hacmi
20,66
50. yaş aralama hacmi
19,97
35. yaş son hasıla
166,13
60. yaş son hasıla
356,21
10. yaş aralama ağaç hacmi (0,006 ağaç/m³)
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Sahilçamı meşcere
hacmi (m³/ha)
12,63
20,25
21,69
20,97
174,44
374,02
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Tablo 3. Sahil Çamı
meşcerelerinden
sağlanabilecek odun
hasılaları

Teknik

Senaryo
No
D1
D2
D3
D4
Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
Y6
Y7
Y8
Y9
Y10

Doğal

Yapay

1

4,17
4,17
4,17
4,17
44,91
29,94
15,18
10,12
15,18
10,12
44,91
29,94
44,91
29,94

2

Aralama Yaşı

21,63
18,43
18,43
18,43
94,76
72,26
63,17
108,39
130,64
98,06
87,09
147,09

3

20,25
32,85
32,85
-

4

37,41
37,41
-

5

36,84
-

Son
Hasıla

174,44
174,44
302,10
374,02
335,80
374,33
216,32
301,01
248,29
248,29
254,15
355,81
292,45
292,45

Toplam
200,24
217,29
394,96
503,72
380,71
404,26
326,26
383,39
326,64
366,79
429,70
483,81
424,45
469,47

Yukarıdaki tablolarda görüldüğü üzere; idare süresinin uzunluğuna, aralama işleminin zamanına ve oranına
göre, elde edilebilecek hasıla miktarları önemli değişim göstermektedir.
Kızılçam ile Sahil Çamının farklı ekolojik isteklerine rağmen, büyüme özellikleri, yetiştirme teknikleri ve
silvikültürel çalışmalardaki esas ve usulleri hemen hemen aynı olması nedeniyle, Sahil Çamı ağaçlandırmalarının
doğal gençleştirme tekniğinin uygulanmasındaki işlemlerin belirlenmesinde, Kızılçam doğal gençleştirme
tekniğindeki unsurlar dikkate alınmıştır. Sahil Çamı ağaçlandırmalarının doğal gençleştirilmesine ait maliyet
unsurları Tablo 4’te verilmiştir.
Tablo 4. Sahilçamı
endüstriyel
ağaçlandırmalarında doğal
gençleştirme tekniğinin
uygulandığı meşcerelerde
maliyet unsurları

386

Yıl
1
1
1
1
1
2
2
3
4
10
Diğer

İşlem
Keçeleşmenin giderilmesi (tırmık, çapa + İG)
Diri örtü temizliği (hafif )
Kesim öncesi tohum takviyesi (tohum temini + dağıtım)
Kesim sonrası tohum takviyesi (tohum temini + dağıtım)
Malçlama
Tamamlama tohum takviyesi (tohum temini + dağıtım)
Gençlik Bakımı
Gençlik Bakımı (ot alma, seyreltme - kontrol ve tenkisat)
Ayıklama (aralık mesafe verme) - (2500 ad/ha)
10. yaş aralama için damgalama
Diğer yıllarda aralama ve son hasıla için damgalama
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TL/ha
130
75
100
100
280
30
180
210
300
200
500

16. OTURUM

Sahil Çamı ağaçlandırmalarının yapay gençleştirilme tekniğine ait maliyetler arasında kullanılan yöntemlere göre
bazı farklılıklar bulunmaktadır. Herbisit uygulamasının yapıldığı yöntemde, arazi hazırlama işlemi maliyetleri
bulunmamaktadır. Buna karşın, üst toprak işlemesi yapılmadığı için 1003.3 poz numaralı fidan dikim maliyeti
1,2 katsayısı ile çarpılarak hesaplanmıştır. Gradoni oluşturacak şekilde yapılan arazi hazırlama yönteminde, kök
sökümü işlemi yapılmadığı ve riperle alt toprak işleme yerine gradoni oluşturarak yapılan alt toprak işlemesi
nedeniyle, arazi hazırlığı işlemlerinin maliyetleri daha düşük olmaktadır. Herbisit yönteminde olduğu gibi, üst
toprak işlemesi yapılmadığından fidan dikim maliyeti 1,2 katsayısı ile çarpılarak hesaplanmıştır. Sahil Çamı
ağaçlandırmalarının yapay gençleştirilme tekniğine ait maliyetler, değişik arazi hazırlama yöntemlerine göre
Tablo 5’te verilmiştir.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

208.1
302.1
501.1
400.1

a. Herbisit temini (5 lt/ha)
b. Herbisit uygulama (İG)
c. Kök sökümü (TL/ad)
d. Alt toprak işleme (2’li Riper ile)
d. Alt toprak işleme (Gradoni şeklinde)
e. Üst toprak işleme
Dikim İşlemi (1667 ad/ha)
Fidan dikim yerlerinin işaretlenmesi
Fidan temini ve nakli
Fidan dağıtımı (1 yaşlı çıplak köklü)
Fidan dikimi
(üst toprak işlemesi yapılmadığı için x 1,2)
Fidan dikimi
Fidanlar çevresinde işçi ile ot alma-çapa
Sıralar arasında makineli ot kontrolu
Tamamlama (%10)
Fidan dikim yerlerinin işaretlenmesi (167 ad/ha)
Fidan temini ve nakli
Fidan dağıtımı (1 yaşlı çıplak köklü - 167 ad/ha)
Tamamlama Fidan dikimi (x 1,2) - 167 ad/ha)
Tamamlama Toplamı
Fidanlar çevresinde işçi ile ot alma-çapa
Sıralar arasında makineli ot kontrolu
Fidanlar çevresinde işçi ile ot alma-çapa
Sıralar arasında makineli ot kontrolu

1001.1
1002.1

1

1003.3

1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3

1003.3
1102.1
-
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1001.1
1002.1
1003.3
1102.1
1102.1
-

6

150
30

456
309
184

2472
853
309

456

5

306
250
8

682

1137

283

471
30

948
471
30

471
30

184

31
10
8
114
162
471
30
471
30

31
10
8
114
162
471
30
471
30

31
10
8
114
162
471
30
471
30

682
283
283
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306
250
8

Gradoni
Tesisi

İşlem

Kök Sökme
+ Alt ve Üst
Toprak
İşleme

Poz No

Herbisit

Yıl

Birim Fiyat

Tablo 5. Sahil Çamı endüstriyel ağaçlandırmalarında yapay gençleştirme tekniğinin uygulandığı meşcerelerde
maliyet unsurları

306
250
8
1137

387

Odun satış gelirlerinin hesaplanmasında, istihsal masraflarının belirlenmesindeki zorluk nedeniyle, elde edilen
ürünlerin dikili satış birim fiyatları kullanılmıştır. İnce çaplı Sahil Çamı odunu levha endüstrisi tarafından
talep edilmektedir. Bu nedenle 40 yaşına kadar olan meşcerelerden elde edilen ince çaplı emvalin dikili satış
birim fiyatının 60 TL/m3 olduğu takdir edilmiştir. 40 ve daha yaşlı Sahil Çamı meşcerelerinden, palet vb imali
yapmak için kullanılan kerestelik tomruk gibi, daha kalın çaplı olan yapacak emval de elde edilebilmektedir.
Bu nedenle kalın çaplı Sahil Çamı odunun dikili satış birim fiyatının (paçal olarak) 110 TL/m3 olduğu takdir
edilmiştir. Ortalama birim satış fiyatlarının belirlenmesinde, İzmit Orman İşletme Müdürlüğü tarafından
Sahil Çamı için yapılan dikili satış ihalelerindeki verilerden yararlanılmıştır. Sahil Çamı işletme şekillerinden
sağlanabilecek dikili satış gelirleri Tablo 6’da verilmiştir.
Tablo 6. Değişik senaryolara göre Sahil Çamı işletme şekillerinden sağlanabilecek dikili satış gelirleri
Senaryo
No
D1
D2
D3
D4
Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
Y6
Y7
Y8
Y9
Y10

1
250
250
250
250
2.694
1.796
911
607
911
607
2.694
1.796
2.694
1.796

2
1.298
1.106
1.106
1.106
5.686
4.336
3.790
6.503
7.838
5.883
5.226
8.825

Aralama
3
1.215
1.971
1.971
-

4
4.115
4.115
-

5
4.052
-

Son Hasıla
10.466
10.466
33.231
41.142
20.148
22.460
12.979
18.061
14.897
14.897
15.249
21.349
17.547
17.547

Toplam
(TL/ha)
12.014
13.037
40.673
52.637
22.842
24.256
19.575
23.003
19.598
22.008
25.782
29.028
25.467
28.168

Sahilçamı işletme şekilleri için yapılan ekonomik analizlerde İç Karlılık Oranı (İKO) ölçütü kullanılmıştır.
Tablo 3 – 6’da verilen Sahil Çamı ağaçlandırmaları ve meşcerelerine gelir ve maliyetlere göre ekonomik analizler
yapılmış ve belirlenen İKO’lar Tablo 7’de verilmiştir.
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D1
D2
D3
D4
Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
Y6
Y7
Y8
Y9
Y10

10 - 20 + 35
10 - 20 - 30 + 35
10 - 20 - 30 - 40 + 50
10 - 20 - 30 - 40 - 50 + 60
10 (% 50) + 25
10 (% 33) + 25
8 (% 50) - 16 (% 50) + 25
8 (% 33) - 16 (% 33) + 25
8 (% 50) - 16 (% 33) + 25
8 (% 33) - 16 (% 50) + 25
10 (% 50) - 20 (% 50) + 30
10 (% 33) - 20 (% 33) + 30
10 (% 50) - 20 (% 33) + 30
10 (% 33) - 20 (% 50) + 30

6,8%
7,0%
7,9%
7,4%
-

GRADONİ
ŞEKLİNDE ALT
TOPRAK İŞLEME

ARALAMA ve SON
HASILA YILLARI

ARAZİ HAZIRLIĞI İŞLEMLERİ
KÖK TEMİZLİĞİ
ALT ve ÜST
TOPRAK İŞLEME

Senaryo
No

YAPAY GENÇLEŞTİRME TEKNİĞİ
UYGULANAN AĞAÇLANDIRMALAR

HERBİSİT

D0ĞQL GENÇLEŞTİRME
TEKNİĞİ UYGULANAN
MEŞCERELER

Tablo 7. Değişik senaryolara göre Sahil Çamı işletme şekillerinde İç Karlılık Oranları

9,6%
9,4%
9,5%
9,6%
9,0%
10,0%
10,0%
9,5%
9,5%
9,8%

5,9%
5,9%
5,5%
6,0%
5,3%
6,0%
6,2%
6,2%
5,9%
6,4%

9,2%
9,0%
9,0%
9,2%
8,6%
9,5%
9,5%
9,0%
9,0%
9,4%

Tabloda görüleceği üzere, en yüksek İKO’lara herbisit yönteminde ulaşılmaktadır. Ancak herbisit kullanımı
çevresel açıdan tartışmaya açık bir konudur. Bununla birlikte, meçcerenin kesiminden sonra kök sökümü
işleminin yapılmadığı, riperle ve diskaro ile toprak işlemenin uygulanmadığı, kesilmiş kökler arasında gradoni
tesis ederek dikim işleminin gerçekleştirildiği yöntemde de tatminkar İKO değerleri elde edilmiştir. Kök
sökümünün yapıldığı ve çok yoğun makineli arazi hazırlama işlemlerinin yürütüldüğü yöntemde en düşük
İKO değerlerine ulaşılmıştır. Hatta bu değerler, doğal gençleştirme tekniğinde ulaşılan değerlerden bile düşük
kalmıştır.
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4. SONUÇ VE ÖNERILER
Endüstriyel ağaçlandırmalar kitlesel odun hammaddesi üretimini amaçlayan ve ticari olarak başarıya ulaşılması
gereken yatırımlardır. Bu nedenle işlemlerin yürütülmesi sırasında, silvikültürel gereklerin yerine getirilmesinde
mutlak surette ekonomik değişkenler göz önünde bulundurulmalıdır. Maliyetleri artırıcı işlemlerden
kaçınılmalıdır. Bunun yanında idare sürelerinin kısa olması büyük önem taşımaktadır. Doğal gençleştirme
tekniği uygulanan yatırımlarda idare süresi uzamaktadır.
Endüstriyel ağaçlandırmalarda homojen yapıda ürünün elde edilmesi, bir başka deyişle çap ve boylar
bakımından birbirine oldukça yakın ağaçların yetiştirilmesi gereklidir ve önemlidir. Bunu sağlamak için genetik
olarak tesiste homojen, hatta klonal düzeyde materyalin kullanılması gerekmektedir. Bu nedenle endüstriyel
ağaçlandırma yatırımlarının başarısı için genetik ve ıslah çalışmaları “kilit taşı” niteliğinde önem taşımaktadır.
Oysa, doğal gençleştirme tekniğinin uygulandığı meşcerelerde genetik taban ve dolayısıyla ağaçların çap ve boy
varyasyonları daha geniştir.
Endüstriyel ağaçlandırmalarda yapay gençleştirme çalışmalarında teknik başarı yanında, mali başarı
sağlayabilmek için bazı yöntemlerin gözden geçirilmesi gerekmektedir. Buna ilişkin öneriler aşağıda kısaca
özetlenmiştir:
1. Kesilen ağaçların kök sıraları arasında arazi hazırlığı işlemi yapılarak düzgün aralık mesafe düzeninin
oluşturulabileceği alanlarda “kök sökme işlemi yapılmamalıdır”. Kök sökme, organik maddece zengin
üst toprağın taşınmasına ve toprağın fakirleşmesine yol açmaktadır. Sökülen köklerin taşındığı yığınlar
ağaçlandırılan alanları fiilen daraltmaktadır.
2. Yapay gençleştirme çalışmalarında, aralık mesafe düzenin düzgün olmasını engelleyecek köklerin bulunması
veya ilk dönemde yapraklı vejetasyona ait köklerin yeterince temizlenememesi durumunda, yoğun miktarda var
olan diri örtünün kaldırılması için kök sökme işlemi yapılmalıdır.
3. Kök sökme işleminin gerekli olmadığı sahalarda, arazinin yabanlaşmasına izin vermeden yılı içerisinde, kök
sıraları arasında gradoni yapılması ve fidanların buraya dikilmesi maliyetleri azaltacaktır.
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I. Sunum Sahibi: Yaşar ŞİMŞEK
Sunum Konusu: “Klasik Islah Metotları Yardımı İle Ormancılıkta Verimin
Artırılması”
Bu konu kapsamında; ıslah çalışmalarının başlangıcı olan “meşcere seçimi” üzerinde durulmuş ve meşcerelerin
çok iyi tanımlanmasının önemli olduğundan bahsedilmiştir. Farklı ülkelerde yapılan son ıslah çalışmaları ile
ormancılıkta verimin ne kadar arttırıldığı ortaya konulmuştur. Tohum meşcerelerinin seçiminde önemli olan
kriterler aktarılmıştır. Tohum bahçelerinin tesis amaçları, aşılı tohum bahçeleri ve aşısız tohum bahçeleri
(tohum plantasyonları) hakkında bilgi verilmiştir. Orijin denemelerinin amaçları ile evreleri irdelenmiş ve
son yıllarda orijin seçimlerinde birim alandaki yeşil kitlenin (biomas) de değerlendirilmelerde kullanılması
önerilmiştir. Orman ağaçlarımızın ıslahını gelecek için, hızlı büyüyen türler ve uzun idare süreli orman ağaçları
olmak üzere 2 kategoride planlamanın da önemli olduğunu vurgulamıştır.
Soru Yönelten Katılımcı: Murat ALAN
Soru: Douglas’la ilgili verdiğiniz anlaşılan tek bir bireydir. Türkiye’de yapılan döl denemesinde de birey olarak
bakıldığında kızılçamda bu sonuçlara ulaşılabilmektedir. Douglas ile kızılçam ayrı yetişme ortamlarındadır.
Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
Yanıt: Douglas’ın yetişme ortamı ile kızılçamın yetişme ortamı ayrıdır. Her türün yetişme ortamında böyle
hızlı büyüyen fertler çıkabilir.
Soru Yönelten Katılımcı: İyigün PULAT
Soru: Ülkemizde bozuk koru ve bozuk baltalık ortamlarının; onarım, iyileştirme, verimlileştirme olanakları ve
koşulları nelerdir? Kamu yönetiminin konuya ilişkin ilgi ve katkıları nelerdir?
Yanıt: Bozuk baltalıkların bulunduğu sahaların yetişme ortamı koşulları zayıftır. Bu tip sahaların ıslah
edilebilmesi için yerli türlerin buralarda kullanılması uygundur. Yabancı türlerden bahsedilemez.
Soru Yönelten Katılımcı: H. Basri AVCI
Soru: Yabancı tür plantasyonlarında özellikle ikinci generasyondan sonra biyotik ve abiyotik etkilere dayanaksız
ormanlar ortaya çıkabiliyor. Douglas türü ile ilgili Almanya’da böyle bir durum yaşandığı için artık Douglas
plantasyonuna izin verilmiyor. Ülkemizdeki çalışmaların yerli türler üzerinde yapılması daha uygun olmaz mı?
Yanıt: Douglaslarda ikinci generasyonun zayıf büyümesiyle ilgili kanıtlanmış herhangi bir bilgi yoktur. Douglas
Ağaçlandırmalarını etkileyen tek sorun vardır, o da mantar hastalığıdır. En önemlisi, “İsviçre İbre Dökücü
Mantar Hastalığı”dır. Bu mantar fazla şiddetli yaygınlık gösterirse, bu tür ağaçları kesmek gerekir. Ülkemizde
yapılan Douglas ağaçlandırmalarında bu mantar Doğu Karadeniz Bölgesi’nde tespit edilmiştir. Dolayısıyla,
Doğu Karadeniz Bölgesi bu mantardan zarar görmüştür. Batı Karadeniz Bölgesi’nde ise, bu mantara hiç
rastlanılmadı. Dolayısıyla, ağaçlandırma çalışmalarımız devam etmektedir.
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Soru Yönelten Katılımcı: Mustafa YUMURTACI
Soru: Hızlı gelişen türlerle çeşitli ağaçlandırmalar yapılmış. 1983-1984 yıllarında İstanbul ve İzmit’teki
bu alanların amenajman planlarını yaptım. Pinus radiata çok başarısız olduğu için uygulamadan kaldırıldı.
Denenen çeşitli yabancı türlerin başarılı olmadığını gördük. Daha sonra Douglas ağaçlandırmalarında değişik
yörelerdeki amenajman planı düzenlemelerinde tespit ettik ve başarıları gözlemledik. Douglas ağaçlandırmaları
için potansiyel alan nedir? Örneğin başarılı olmuş sahil çamı ağaçlandırmaları yerine önerilebilir mi?
Yanıt: Douglas ağaçlandırmalarının Batı Karadeniz Bölgesi’nde başarısı büyüktür. Bu nedenle, gelecek 5 yıl
içerisinde 1000-1500 ha Douglas ağaçlandırması yapılması önerilmektedir. Sahil çamının yetiştiği ortamlarda
Douglas olmaz. Her iki türün yetişme ortamı istekleri farklıdır. Dolayısıyla, birbirlerinin içerisine giremezler.

II. Sunum Sahibi: Nesibe KÖSE
Sunum Konusu: “Anadolu’da Korunması Gereken Bazı Yaşlı Karaçam
Meşcereleri”
Konu kapsamında; yaşlı ağaçların neden önemli olduğundan bahsedilmiş ve tek bir yaşlı ağacın korunmasının
anıt ağaçlara atfedilen bilimsel işlevleri sağlamaya yeterli olmadığı üzerinde durulmuştur. Yaşlı karaçam
meşcerelerinin Türkiye’deki dağılımı farklı bölgelere göre yıllık halka verileriyle irdelenmiştir. Anıtsal
nitelikteki yaşlı ormanların varlığı, dendrokronolojik açıdan ele alındığında tarihlendirme çalışmalarında
kullanılacak uzun ana kronolojilerin elde edilmesine; dendroklimatolojik açıdan da uzun dönemli iklim tahmini
yapabilmeye olanak sağladığı için, anıt meşcere niteliği taşıyan bu ormanların mutlak korunması gerektiği
önemle vurgulanmıştır.
Soru Yönelten Katılımcı: Fatih TEMEL
Soru: Ağaç yaşının belirlenmesinde yıllık halkalar dışında kullanılan yöntemler var mıdır?
Yanıt: C14 yöntemi kullanılabilir. Dünyanın en yaşlı ağacı bu şekilde tarihlendirilmiştir.
Soru Yönelten Katılımcı: Hikmet ÖZTÜRK
Soru: Doğal yaşlı ormanların meşcere kuruluşlarının insan müdahalesi nedeniyle değişikliğe uğradığını
söyleyebilir miyiz?
Yanıt: Meşcere kuruluşu ile ilgili bir şey söylemek kolay değil. Ancak yaşlı ormanların yükseklerde yer alıyor
olması insan baskısının ulaşılabilir alanlarda var olduğunun göstergesidir.
Soru: Doğal yaşlı ormanların tabiat anıtı statüsünde korunması konusunda görüşleriniz nedir?
Yanıt: Mümkündür.
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Soru: Yaşlı karaçam meşcereleri amenajman planlarında hangi işletme sınıfında yer alıyordu? Ortalama ne
kadar saha kaplıyorlardı?
Yanıt: Örneklediğimiz çok alan var. Hepsi birbirinden farklı.
Soru Yönelten Katılımcı: Cumhur GÜNGÖROĞLU
Soru: Anıt Meşcerelerin Tespit Edilmesinde belirli kriterler var mıdır?
Yanıt: Hayır. Ancak yaşlı ağaçların bir arada bulunduğu alanlar. Bunlar bazen onlarca ağacın bir araya geldiği
küçük alanlar, bazen de hektarlarca büyüklükte olabiliyor.
Soru: Bunların korunma şekillerine yönelik yasal mevzuat düzenlemelerine yurt dışında rastlanılmakta mıdır?
Yanıt: Evet. Her ülkenin ve ülke içerisindeki alanların farklı mevzuatlarla korunduğunu görüyoruz. Örneğin
Kaliforniya’daki yaşlı Sequoia, Sequoiadendron ormanları Milli Park statüsünde korunmakta. Avrupa’da bazı
ülkelerde Natura kapsamında da korumalar mümkün.
Soru Yönelten Katılımcı: Güray ÇAYIR
Soru: Çalışmanızla ilgili Orman Genel Müdürlüğü Amenajman Dairesi ve Doğa Koruma Genel Müdürlüğü
ile iletişim içerisinde bulundunuz mu?
Yanıt: Evet. Araştırmaya başlamadan önce Orman Genel Müdürlüğü Eğitim ve Dış İlişkiler Daire
Başkanlığından veya Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğünden izinler alıyoruz. Çalışmalarımız
tamamlandığında da kısa raporlarını sunuyoruz.
Soru: Fonksiyonel Amenajman Planları ve Korunan Alanlar Yönetim Planlarında bu konudaki tespitlerinizin
yer alması mümkün olamaz mı?
Yanıt: Elbette ki, biz buradaki bildiri metnini de kendilerine iletebiliriz.

III. Sunum Sahibi: Erdal ÖRTEL
Sunum Konusu: “Dallı Servide (Cupressus sempervirens L. var. horizontalis
(Mill.) Cord.) Tohum Olgunlaşma Zamanı”
Sunumda; Antalya-Duacılar mevkiinde ilk kez yapılan bu araştırma ile Dallı Servi’nin (Cupressus sempervirens
L. var. horizontalis (Mill.) Cord.) tohum toplama (olgunlaşma) zamanı, en uygun çimlenme süresi ve bazı
tohum özelliklerinden bahsedilmiştir. Dallı servi tohumlarının, 15 Ağustos’tan 15 Kasım’a kadar toplandığında
çimlenme yüzdesinde önemli bir değişme olmayacağı belirtilmiştir. Diğer yandan en yüksek çimlenme
yüzdesinin 54. gün sonunda elde edilmesine karşın, 28-30. gün sonunda yeterli çimlenme yüzdesi sağlandığı
ortaya çıkmış, 54. güne kadar beklemeye gerek olmadığı üzerinde durulmuştur.
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Soru Yönelten Katılımcı: Yok.

IV. Sunum Sahibi: Said DAĞDAŞ
Sunum Konusu: “IUFRO Gövde Sınıfları Taksimatı ve Bazı Öneriler”
Sunumda; Türkiye Ormancılığında, “Ormancılık Araştırma Müesseseleri Birliği (IUFRO) tarafından 1903
yılında kabul edilen “Gövde Sınıfları Taksimatı” kullanıldığından bahsedilmiştir. 291 ve 298 sayılı Tebliğlerde
kullanılan IUFRO Gövde Sınıfları Taksimatı ve açıklama metnindeki bazı hatalı gösterim ve açıklamaları da
ele alınarak düzeltilmeleri önerilmiştir. Aynı zamanda günümüz Türkiye silvikültüründe öne çıkan bazı yeni
yaklaşımlar tartışılmış ve öneriler şeklinde Taksimata yansıtılmıştır.
Soru Yönelten Katılımcı: Yok.

V. Sunum Sahibi: Sacit KOÇER
Sunum Konusu: “Endüstriyel Ağaçlandırmalarda Gençleştirme İlkeleri”
Sunumda; genel olarak ülkemizdeki Endüstriyel Ağaçlandırma çalışmaları anlatılmış ve bu meşcerelerin
gençleştirilmesinde uygulanan iki temel gençleştirme ve uygulama tekniğinden bahsedilmiştir. Her iki
uygulama tekniği de irdelenerek, durumları hem teknik/silvikültürel hem de ekonomik analizlerle ortaya
konmuştur. Elde edilen ekonomik analiz sonuçlarına göre, endüstriyel ağaçlandırmaların gençleştirilmesinde,
doğal gençleştirmenin hem teknik hem de ekonomik olarak uygun olmadığı, arazinin yapay gençleştirmeye
hazırlanması aşamasında olabildiğince az işlemin yürütülmesinin uygun olduğu üzerinde durulmuştur.
Soru Yönelten Katılımcı: H.Basri AVCI
Soru: Dünya ormancılık literatüründe “bozuk orman” yerine “bozulmuş orman” kavramı kullanılıyor. Batı
Karadeniz kıyısında kayın ve kestane kaldırılarak çok büyük alanlarda sahil çamı plantasyonu kuruldu. Bu
alanların büyük kısmında biyotik ve abiyotik etkilerle sahil çamları azaldı. Alan sürgünden gelen kayın-kestane
meşceresine dönüştü. Yapılan onca masrafta göz önüne alınırsa bu uygulamaların ekolojik ve ekonomik
sonuçlarını nasıl değerlendirirsiniz?
Yanıt: Ağaçlandırmaların tesis edildiği o tarihlerde amenajman planlarında “bozuk baltalık” olarak ifade
edilmektedir. Endüstriyel ağaçlandırmaların yapıldığı eğimli arazilerde kuruluş yeri seçimi ve uygulama
hataları yapılmıştır. Örneğin; çok eğimli arazilerde makine gücü yerine insan gücüyle yürütülmeye çalışıldı.
Dolayısıyla, yapraklı vejetasyonun kökleri sökülmediği için, sürgünden gelen ve dikilen ibreli fidanlar sürekli
rekabet halinde oldu. Yapraklı sürgünlerin temizlenmesi maliyet yükü getirdi. Bu da Endüstriyel plantasyonların
ruhuna aykırıdır. Küçük sahalarda hatalardan dersler çıkartılmış, böylelikle büyük alanlarda mali kayıpların
önüne geçilmiştir. Örneğin; Sinop ve Kocaeli’ndeki İbreli Endüstriyel Ağaçlandırmalarda önemli başarılar elde
edilmiştir.
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Soru Yönelten Katılımcı: Murat ALAN
Soru: Artım karşılaştırması yapmış olduğunuz 42 ağaçlandırması için döl denemesi sonucuna göre dediniz.
Bunun hangi ağaçlandırma sahası olduğunu söyleyebilir misiniz?
Yanıt: Kızılçam Endüstriyel Ağaçlandırmalarına ilişkin artım verileri Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma
Enstitüsü tarafından yürütülen bir projenin ara sonuç raporundan alınmıştır. Sözü geçen araştırmanın deneme
alanları NELDER deneme desenine göre tohum bahçelerinden temin edilen ıslah edilmiş materyal ile tesis
edilmiştir.
Soru: Neşat Erkan’ın çalışmasında kızılçam doğal ormanlar 1. Bonitette 10 m³, sizin veri 1.3 m³. Yaş farklılığı
olmakla birlikte rakamlar arasındaki uyumsuzluk sizce neden kaynaklanmaktadır?
Yanıt: Bildiride sunulan veri 12. yaşa ait olup ERKAN’ın bahsettiği değer idare süresi için verilmiştir.
Soru yönelten Katılımcı: Ufuk COŞGUN
Soru: Size göre endüstriyel plantasyonların Doğal Ormanlarda yapılması ne kadar doğru bir politikadır?
Yanıt: Kaynak kullanımı ve planlaması çerçevesinde doğal ormanlarda da yapılmalıdır. Gen kaynağı ve biyolojik
çeşitlilik vb gibi özel durumlar dikkate alınmak kaydıyla da yapılmalıdır.

Bu tutanak; Oturum Başkanı Hüseyin DİRİK ve Raportörü Nurgül KARLIOĞLU KILIÇ tarafından
düzenlenmiştir.
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ÖZET
Üniversitelerin en önemli faaliyetlerinden biri lisansüstü eğitimidir. Bu çalışmada ülkemizde bulunan 10 adet orman
fakültesinde (İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi, Artvin Çoruh
Üniversitesi Orman Fakültesi, Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi, Bursa Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi,
Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi, Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi, Isparta Süleyman Demirel
Üniversitesi Orman Fakültesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Orman Fakültesi, Kastamonu Üniversitesi
Orman Fakültesi) Türkçe olarak yürütülmekte olan 2586 adet lisansüstü dersi incelenmiştir. Bu dersler, derslerin
isimlendirilmesinde kullanılan terimler üzerinden değerlendirilmiştir. Orman mühendisliği bölümünden 1489, orman
endüstri mühendisliği bölümünden 683 ve peyzaj mimarlığı bölümünden 414 olmak üzere toplam 2586 lisansüstü
ders ismi çalışmada kullanılmıştır. Ders isimlerinde “ve”, “ile”, “için” gibileri terim (kavram veya sözcük) olarak
sayılmadığı gibi parantez içinde verilenler de sayılmamıştır. Diğer terimler (veya sözcükler) sıklıklarına göre ayrı ayrı
sınıflandırılmıştır. Ayrıca Avrupa dillerinden dilimize girmiş terimler de sayılmış ve sınıflandırılmıştır.
Söz konusu 2586 lisansüstü derslerinin 2284 adeti 2 ile 5 sözcükten oluşan bir isme sahiptir. 2586 ders isminde
9588 adet sözcük kullanılmıştır. Orman Fakülteleri lisansüstü ders isimlerinde en sık rastlanan terimler sırasıyla;
Orman (449 defa), Ormancılık (228 defa), Odun (188 defa), Bitki (187 defa), Yöntem (139 defa), Üretim (115 defa),
Ürün (100 defa), Yönetim (97 defa), Ağaç (94 defa) ve Kağıt (84 defa)’tır. Sadece bir bölümde rastlanan terimler
incelendiğinde orman mühendisliği bölümü için; Yaban (39 defa), Ağaçlandırma (31 defa), Hayatı (30 defa), Ekonomi
(28 defa), Mer’a (27 defa)’dır. Orman endüstri mühendisliği bölümüne özgü terimler ise; Kağıt (84 defa), Levha (38
defa), Kompozit (34 defa), Mobilya (34 defa) ve Sanayi (23 defa)’dir. Peyzaj mimarlığına özgü terimler ise; Mimarlık
(35 defa), Rekreasyon (23 defa), Görsel (7), Kıyı (5)’dır. Her üç bölümde olup her bir bölümde en az 10 defa rastlanan
terimler ise kullanım sıklığına göre; Teknik, Bitki, Yöntem, Analiz, Yönetim, Uygulama, Koruma, Sistem, Kullanım ve
Değerlendirme’dir. Bölümlerin yabancı terimlerin okunuşlarını kullanma oranları birbirine yakın bulunmuş olup %30
ile %35 arasında değişmektedir. Orman fakültelerinde en çok kullanılan okunuşlar; Teknik (246 defa), Planlama (184
defa), Peyzaj (147 defa), Analiz (105 defa) ve Endüstri (85 defa)’dir. Ayrıca bölümler özgü kullanışlar metin içinde
sunulmuştur. Lisansüstü derslerin isimlerinde Yabani veya Yabanıl, Biotop veya Biyotop, Biokütle veya Biyokütle gibi
aynı terimin farklı yazımları belirlenmiştir. Bunun yanı sıra Ormaniçi veya Orman İçi, Yarı Kurak veya Yarıkurak gibi
ayrı veya birleşik yazılması konusunda farklı kullanılan terimlere de rastlanmıştır. Bu örneklerin yanı sıra kavramsal
olarak yanlış kullanıldığı düşünülen terimler metin içinde sunulmuştur.
Bu çalışma kapsamında lisansüstü derslerin isimlerinde kullanılan terimlerin incelenmesi ve değerlendirilmesiyle
elde edilen sonuçlar; 1) Her üç bölümde küresel (veya kıta) ölçekte orman mühendisliği, orman endüstri
mühendisliği ve peyzaj mimarlığı konularını içeren ders sayısının arttırılması gerekmektedir. 2) Ders isimlerinde
görülen farklı yazılımlar giderilmelidir. 3) Ders isimlerinde bulunan yabancı terimlerden özellikle ses uyumuna
uymayanlar Türkçeleştirilmelidir. 4) Bölümlere özgü olarak orman mühendisliğinde dünyada bölgesel alanlarla
ilgili derslerin yanı sıra ormancılık kültürü, meslek etiği gibi sosyal derslerin arttırılması, orman endüstri
mühendisliğinde girişimcilik, hukuk, algı, görsellik gibi psikoloji alanından ve ekoloji kapsamındaki lisansüstü
derslerin arttırılması, özellikle peyzaj uygulamalarında kullanılan ahşap ürünlerini kapsayan derslerin konulması,
Peyzaj mimarlığında ise ekonomi, maliyet, hukuk, arazi planlaması, kırsal alan, özel alanlarla ilgili örneğin
yaylaların planlanması gibi lisansüstü derslerin arttırılması önerilebilir.

Anahtar sözcükler: Lisansüstü Dersler, Ormancılık Eğitimi, Terim
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1. GIRIŞ
Ülkemizde ormancılık eğitimi 1857’de “Orman Mektebi” açılmasıyla başlamıştır (Keskin, 2013). 1971 yılında
KTÜ ve İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesinin düzenlediği ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanan
protokol gereği Ülkemizde ikinci orman fakültesi açılmıştır. Bu tarihe kadar ormancılık eğitimi tek program
olarak orman mühendisliği bölümü altında yürütülmekteydi. Bu tarihten itibaren KTÜ Orman Endüstri
Mühendisliği Bölümü kurulmuş ve İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi, Orman Mahsulleri Kimyası ve
Orman Mahsullerini Değerlendirme Kürsülerinin desteklemesiyle kendi tüzel kişiliği alarak eğitime başlamıştır
(Yıldız, 2013, Kartal ve ark. 2013). Orman fakültelerinde üçüncü bölüm olarak açılan peyzaj mimarlığı
bölümlerinin ilki ise 1984’de İstanbul Üniversitesi’nde açılmış 1990-91 yılında yüksek lisans ve 1996-97 yılında
ise doktora eğitimine başlamıştır (Altınçekiç ve ark., 2013).
Ormancılık Yüksek Öğreniminde 1975 yılında önemli bir değişiklik yapılarak “Lisans”, “Yüksek Lisans” ve
“Doktora” düzeyinde öğretim başlatılmıştır. 4 yıllık Ormancılık Yüksek Öğrenimini tamamlayanlara verilen
“Orman Yüksek Mühendisi” unvanı bu tarihten itibaren kaldırılmış ve lisans eğitimini tamamlayanlara “Orman
Mühendisi” unvanı verilmeye başlanmıştır. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesinde yüksek lisans eğitimi
04.12.1979 tarihinde çıkan yönetmelikle gündeme gelmiştir. 1980/81 yılında silvikültür dalında başlamıştır.
Daha sonra 04.11.1981 sayılı 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu yürürlüğe girilmesiyle yüksek lisans eğitimi
Rektörlüklere bağlı Enstitüler tarafından düzenlenmektedir. Bu hususta çıkarılan 06.10.1982 gün ve 17830
sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Lisansüstü Öğretim Yönetmeliği” hükümlerine göre orman fakültesinde
yapılacak yüksek lisans öğretiminin yürütülmesi görevi “Fen Bilimleri Enstitüsü”ne verilmiştir (Çepel ve ark.,
1983:27-28). Doktora düzeyinde öğretim ise 09.10.1934 tarih ve 2/1374 sayılı kararname ile çıkarılan “Ankara
Yüksek Ziraat Enstitüsü Doktora Talimatnamesi” isimli yönetmelik hükümlerine göre başlamıştır. Daha sonra
sırasıyla 21.03.1938 tarihli, 24.09.1956 tarihli ve en son 04.11.1981 tarihli yönetmeliklere göre doktora eğitimi
yapılmıştır (Çepel ve ark., 1983:28).
Ormancılık eğitiminde değişim ihtiyacı çeşitli şura, kongre, toplantı ve metinlerde gündeme getirilmiştir
(Atmış, 2013). 2013 yılında yapılan “1857’den Günümüze Ormancılık Eğitim - Öğretim Çalıştayı” toplantısın
da Ülkemizdeki orman fakültelerinin bölüm başkanları bir araya gelmiş ve eğitim sorunları tartışılmıştır. Bu
toplantıların çoğunda lisans eğitimine odaklanmıştır. Bu çalışmada ise lisansüstü eğitimi ele alınarak lisansüstü
eğitiminin önemli bir öğesi olan derslerin isimleri incelenmiştir. Böylece orman fakülteleri bölümlerinin
lisansüstü eğitimiyle ilgili değerlendirmeler yapılmıştır.
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2. YÖNTEM
Çalışma kapsamında ülkemizde bulunan 12 orman fakültesinin 10’unda (İstanbul Üniversitesi Orman
Fakültesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi, Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi, Bartın
Üniversitesi Orman Fakültesi, Bursa Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi, Çankırı Karatekin Üniversitesi
Orman Fakültesi, Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi,
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Orman Fakültesi, Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi)
yürütülmekte olan Türkçe isimli lisansüstü dersleri incelenmiştir (Çizelge 1). Ders isimleri, ilgili üniversitelerin
Fen Bilimleri Enstitülerinin Çizelge 1’de belirtilen internet sayfalarına 28.01.2017 ile 08.02.2017 tarihleri
arasında erişilerek derlenmiştir. İki dönemde de belirtilen veya yüksek lisans ve doktora ders listesinde yer alan
fakat I ve II şeklinde ayrılmamış tüm dersler tek ders olarak kabul edilmiştir. Yabancı dilde verilen dersler ise
değerlendirme kapsamına alınmamıştır. Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın
Etiği, Bilimsel Makale Yazım Teknikleri, Danışmanlık, Seminer, Tez, Tez Çalışması, Uzmanlık Alan Dersi,
Proje gibi dersler de çalışma kapsamına alınmamıştır.
Derslerin içerdiği terimlerin incelenmesinde “ve”, “ile”, “için” gibi bağlaçlar değerlendirilmemiştir. Ayrıca
parantez içindeki kısaltmalar (örneğin ÇED gibi) da kapsam dışında bırakılmıştır. Geriye kalan terim veya
sözcükler sayılmış ve ayrı ayrı sıklıklarına göre sınıflandırılmıştır. Avrupa dillerinden dilimize girmiş terimler
de sayılmış ve sınıflandırılmıştır. Ayrıca Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü’nün 29 dersi çalışma
dışında bırakılmıştır.
Çizelge 1. Bölümlerin Lisansüstü Ders Sayıları
Ders Sayısı
Orman
Endüstri
Müh.

Peyzaj
Mimarlığı

149

113

52

155

111

Üniversite

Orman
Müh.

İstanbul Ü.

150

Artvin Çoruh Ü.

266

Karadeniz Teknik Ü.
Bartın Ü.

Bursa Teknik Ü.

Çankırı Karatekin Ü.
Düzce Ü.
Isparta Süleyman
Demirel Ü.
Kahramanmaraş
Sütçü İmam Ü.
Kastamonu Ü.
Toplam
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47

158

68

24

51

56

45

Yaban
Hay. Eko.
ve Yön.

Toplam

29

343

62

242

www.istanbul.edu.tr/

373

www.artvin.edu.tr/

328
92

21

179

www.bartin.edu.tr/
www.btu.edu.tr/

www.karatekin.edu.tr/

108

212

69

88

369

www.sdu.edu.tr/

56

62

19

137

www.ksu.edu.tr/

165

56

33

254

www.kastamonu.edu.tr/

683

414

298

www.ktu.edu.tr/

131

1489

59

Kaynak
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3. BULGULAR VE TARTIŞMA
Orman fakültelerinde yürütülmekte olan lisansüstü derslerin başlıklarında kullanılan sözcükler
değerlendirilmiştir. Böylece fakülteleri oluşturan bölümlerin lisansüstü dersler bakımından farklılıkları ve
benzerlikleri ortaya konulmuştur. Bazı yanlış kullanımlara dikkat çekilerek ormancılık kamuoyunun konuya
odaklanması hedeflenmiştir.

3.1. Lisansüstü ders isimlerinin kapsamı
Genel değerlendirmede, her üç bölümün kendi içlerinde lisansüstü ders isimleri birbirine çok yakın
bulunmuştur. Bu durum çeşitli orman fakültelerinde yürütülmekte olan eğitimin birliği açısından değerli
olarak değerlendirilebilir. Diğer yandan, lisansüstü programların eğitim amaçları kapsamında kendilerine özgü
alanları yansıtan derslere yer verilmesi ormancılık eğitimine katkı yapacaktır.
Ayrıca orman fakültelerinin kuruluş yerlerine dikkat edildiğinde bazı lisansüstü derslerin bazı fakültelerde
yoğunlaşması beklenebilir. Örneğin yangına hassas bölgelerde kuruluna orman fakültelerinde yangını konu
eden lisansüstü derslerin fazla olması beklenir. Oysa yangınla ilgili lisansüstü derslerin yoğun olarak ülkemizde
yangın riskinin en az olduğu bölgelerdeki orman fakültelerinde bulunduğu gözlenmiştir.
Orman fakültelerinin ders isimleri incelendiğinde orman mühendisliği, orman endüstri mühendisliği ve peyzaj
mimarlığı konularını kapsayan küresel veya kıta ölçeğinde derslerin sayıca az olduğu görülmektedir. Oysa
küresel ölçekte veya bölgesel olarak odaklanmış, yağmur ormanları, tundra gibi yaygın orman alanlarıyla ilgili
dersler ülke ormancılığına katkıları olacaktır.

3.2. Lisansüstü ders isimlerinde kullanılan sözcük sayıları
Orman fakültelerinde lisansüstü eğitimde okutulan ders isimlerinin kelime sayıları 1 ile 11 arasında
değişmektedir (Şekil 1). Söz konusu 2586 lisansüstü derslerinin 2284 adedi 2 ile 5 sözcükten oluşan bir isme
sahiptir. 2586 ders isminde 9588 adet sözcük kullanılmıştır. Genelde ders sayıları 3 ile 4 sözcükten oluştuğu
anlaşılmaktadır. Ders isimlerini oluşturan sözcük sayısıyla ilgili bir sınırlama getirilmesinin doğru olup
olmayacağı ise tartışılmalıdır. Ders adlarında uygun sözcük sayısının tespit edilmesi zor olsa da ders isimlerinin
olabildiğince kısa olması faydalı olacaktır. Bunun nedeni, uzun isimlerin ders isminden daha çok konu başlığını
çağrıştırması ve anlaşılmasının zorlaşmasıdır. Dolayısıyla 6 ve daha fazla sözcük sayısına sahip ders isimleri
tekrar gözden geçirilebilir.

3.3. Lisansüstü ders isimlerinde kullanılan terimler ve sıklıkları
Orman fakülteleri lisansüstü ders isimlerinde en sık rastlanan terimler sırasıyla; Orman (449 defa), Ormancılık
(228 defa), Odun (188 defa), Bitki (187 defa), Yöntem (139 defa), Üretim (115 defa), Ürün (100 defa), Yönetim
(97 defa), Ağaç (94 defa) ve Kağıt (84 defa)’tır (Çizelge 2). Sadece bir bölümde rastlanan terimler incelendiğinde
Orman Mühendisliği bölümü için; Yaban (39 defa), Ağaçlandırma (31 defa), Hayatı (30 defa), Ekonomi (28 defa),
Mer’a (27 defa)’dır (Şekil 2). Endüstri mühendisliği bölümüne özgü terimler ise; Kağıt (84 defa), Levha (38
defa), Kompozit (34 defa), Mobilya (34 defa) ve Sanayi (23 defa)’dir (Şekil 2). Peyzaj mimarlığına özgü terimler
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ise; Mimarlık (35 defa), Rekreasyon (23 defa), Görsel (7), Kıyı (5)’dır (Şekil 2). İki bölümün örtüşen terimlerin
sıklıkları Şekil 3’de sunulmuştur. Her üç bölümde olup her bir bölümde en az 10 defa rastlanan terimler ise
sıklığa göre; Teknik, Bitki, Yöntem, Analiz, Yönetim, Uygulama, Koruma, Sistem, Kullanım ve Değerlendirme’dir
(Şekil 4). Dolayısıyla bu terimlerin orman fakültelerinin lisansüstü eğitiminin temel özelliklerini yansıttığı
görülmektedir.
Şekil 1. Lisansüstü ders isimlerinin
kelime sayılarının sıklıkları

Orman fakültesi bölümlerinin tamamında lisansüstü ders isimlerinde kullanılan terimlerin tekrarsız sayıları
Çizelge 3’te sunulmuştur. En fazla sözcük kullanımı orman mühendisliği bölümünde olup 784 adettir (Çizelge
3). En düşük ise 347 ile peyzaj mimarlığında olmuştur. Bölümlerin ders sayıları; orman mühendisliğinin 1489
adet, orman endüstri mühendisliği bölümünün 683 adet ve peyzaj mimarlığının 414 adet olması (Çizelge 1)
sözcük sayısı kullanımlarını etkilemiştir.
Çizelge 2. Orman fakültelerinin okunuş (yabancı dilden) ve
Türkçe terimlerin kullanım sıklığı

Çizelge 3. Bölümlerin
lisansüstü ders isimlerinde
yabancı ve Türkçe terim
kullanımı
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Yabancı terim okunuşu (Y)
Türkçe terim (T)
Y/(Y+T) Oranı

Türkçe
Terim
Sıklık
Orman
449
Ormancılık
228
Odun
188
Bitki
187
Yöntem
139
Üretim
115
Ürün
100
Yönetim
97
Ağaç
94
Kağıt
84

Okunuş
Terim
Sıklık
Teknik
246
Planlama
184
Peyzaj
147
Analiz
105
Endüstri
85
Ekoloji
70
Teknoloji
68
Sistem
67
Ekosistem
47
Kalite
41

Orman Müh.

Orm. End. Müh.

Peyzaj Mim.

523

310

242

261

% 33
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168

% 35

105

% 30
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Şekil 2. Bölümlere özgün en sık kullanılan sözcükler

Şekil 3. Bölümler arasında örtüşen ve özgün en sık kullanılan sözcükler

3.4. Lisansüstü derslerinde bulunan yabancı dilden okunuşların kullanım sıklıkları
Bölümlerin yabancı terimlerin okunuşlarını kullanma oranları birbirine yakın bulunmuş olup %30 ile %35
arasında değişmektedir (Çizelge 3). Orman Fakültelerinde en çok kullanılan okunuşlar; Teknik (246 defa),
Planlama (184 defa), Peyzaj (147 defa), Analiz (105 defa) ve Endüstri (85 defa)’dir (Çizelge 3). Bu durum
fen bilimleri terimlerinde görülen durumla uyuşmaktadır (Sevgi, 2004). Dil becerisinin en yüksek olduğu
üniversitelerde yabancı dilden okunuş oranları yüksek bulunmuştur. Bu rakamlara göre orman fakültelerinin
lisansüstü ders isimlerinin gözden geçirilmesi gerekmektedir.
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Şekil 4. Her üç bölümde
ortak olan sözcüklerden en sık
kullanılanlar

3.5. Lisansüstü ders isimlerinde yazım farklılıkları ve özensizlikler
Ders isimlerinde kullanılan sözcüklerde bazı farklılıkların olduğu görülmektedir. Tespit edilen farklılık
ve özensizlikler 5 ana grup altında toplanabilirler. Bunlar; birleşik kelimeler, farklı yazılan terimler, özensiz
kullanımlar ve eşanlamlı kullanımlar olarak değerlendirilmiştir. Kullanılan terimlerdeki söz konusu farklılıklar
yazım birliğinin olmaması şeklindedir.
Birleşik kelimeler; İki sözcüğün birleşik veya ayrı yazılmasının farklı durumuna örnek olarak; “yarıkurak” (3
defa) ya da “yarı kurak” (3 defa) bazen de “yarı-kurak” (2 defa) şeklinde yazılmıştır. Türk Dil Kurumunun imla
kılavuzunda bu yapı “yarı kurak” olarak yazılmıştır (Akalın ve ark., 2012:560). Bir diğer örnek ise; “ölü örtü” (4
defa) ayrı veya birleşik “ölüörtü” (1 defa) şeklinde yazılmaktadır. Yazım kılavuzunda bu terim “ölü örtü” olarak
yazıldığı görülmektedir (Akalın ve ark., 2012:425). Konuyla ilgili son örnek ise; “ormaniçi” (1 defa) ve “orman
içi” (2 defa) şeklinde yazılmasıdır. Bu terim yazım kılavuzunda yer almamıştır.
Çizelge 4. Bölümlerin yabancı ve Türkçe terimleri ve sıklığı
Orman Müh.
Yabancı
Türkçe
Terim
S. Terim
Teknik
106 Orman
Planlama
79 Ormancılık
Ekoloji
65 Bitki
Analiz
52 Toprak
Ekosistem
44 Yöntem
Sistem
41 Böcek
Ekonomi
28 Türkiye
Envanter
27 Yönetim
Silvikültür
24 Odun
Amanejman 22 Kaynak
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S.
362
224
139
78
70
64
60
58
57
51

Orm. Endüstrü Müh.
Yabancı
Türkçe
Terim
S. Terim
S.
Teknik
100 Odun
131
Endüstri
84 Orman
85
Teknoloji
53 Kağıt
84
Analiz
41 Ürün
84
Kompozit
34 Üretim
77
Mobilya
34 Ahşap
64
Kalite
29 Ağaç
49
Test
27 Kimya
49
Selüloz
22 Malzeme 48
Emprenye
21 Yöntem
47
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Peyzaj Mim.
Yabancı
Türkçe
Terim
S. Terim
Peyzaj
146 Tasarım
Planlama
103 Alan
Teknik
40 Kentsel
Rekreasyon 23 Çevre
Ekolojik
21 Mimarlık
Turizm
19 Bitki
Analiz
12 Mekan
Sistem
12 Yönetim
Proje
11 Yöntem
Kültürel
9 Bahçe

S.
59
54
42
39
35
31
29
26
22
18
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Farklı yazılan terimler; söz konusu farklı yazımlar genelde yabancı dillerin okunuşları olarak kullanılan yapılarda
görülmektedir. Bunun belirgin örnekleri “Bio-” ön ekiyle yazılı yabancı terimlerin yazılışlarında görülmektedir.
“bio-”nun yazılışı bazen yabancı dilden alınmış, bazen de “biyo” olarak okunuşu verilmiştir. “biyoteknik” ve “biyoteknik” şeklinde kullanılmıştır. “biotop” ve “biyotop” şeklinde, “biyokompozitler” ve “biokompozitler” şeklinde,
“biokütle” ve “biyokütle” şeklinde kullanılmıştır. “bio-” ön ekinin kabul edilebilir bir karşılığı bulunana kadar
yazım birliğini sağlamak için “biyo” şeklinde yazılmalıdır. Bu kullanım yazım kılavuzunda da önerilmektedir
(Akalın ve ark., 2012:149).
Sözcüklerin farklı yazılımlarına örnek olarak “laboratuar” ve “laboratuvar” şeklinde yazılımlardır. Yazım
kılavuzunda bu kelime “laboratuvar” olarak yazılması önerilmektedir (Akalın ve ark., 2012:371). Oysa bu
sözcüğün Türkçe karşılığı olarak kullanılan “deneylik” (Tecimen, 2011) terimi kullanılsa bu yanlışlıkların
olmayacağı düşünülmektedir. “populasyon” ve “popülasyon” olarak yazılmıştır. Yazım kılavuzunda “popülasyon”
olarak kullanılmıştır (Akalın ve ark., 2012:442). “Makina” ve “makine” şekillerinde yazılmıştır. Yazım
kılavuzunda “makine” şeklinde önerilmiştir. “Endüstri” ve “endustri” kullanımları belirlenmiştir. Yazım
kılavuzunda “endüstri” şeklinde kullanılmaktadır (Akalın ve ark., 2012:231). Benzer şekilde yazım kılavuzunda
“enstrümental”, “mürekkep”, “selüloz” olarak yazılan sözcüklerin (Akalın ve ark., 2012:232; 401; 468) yanlış
yazıldığı belirlenmiştir.
Ders isimlerinin başlıklarında “degradasyon” terimine bir kez rastlanmıştır. Söz konusu terim “bozulma” olarak
Türkçe karşılığı bulunmaktadır (Anonim, 2017). Benzer durum “karnivor” gibi terimler içinde geçerlidir. Bu ve
benzeri terimlerde Türkçe karşılıklarının tercihinin arttırılması yönünde çaba gösterilmelidir. Bununla birlikte
İngilizce “compact” sözcüğü Türkçe ders isminde yer aldığı görülmektedir. Bu durumun sehven yapıldığı
düşünülmektedir.
Özensiz kullanımlar; lisansüstü ders isimlerinde kullanılan sözcüklerin özensiz kullanıldığı görülmektedir. Örneği
“kurakçıl peyzaj” ifadesi bunlardan birisidir. “kurakçıl” ifadesi canlıların tercih ettiği ortamlara gönderme yapar.
Oysa peyzaj terimi canlı anlamında kullanılmıyorsa bu kullanım “kurak alan peyzajı” olarak değiştirilmelidir.
“tarihi çevre” kavramı ifadesi de çevre kavramının kullanımına çok uygun değildir. Bu kullanımın “tarihi alan”
veya “tarihi yer” gibi bir düzenlemeye gidilmelidir. Birçok dersin başında bulunan “ileri” ifadesi de düşünülmesi
gerekmektedir. Bu ifade yerine derslerin sonuna dersin konusuna göre II veya III kullanılabilir.
Eşanlamlı kullanımlar; Bazı ders isimleri birbirine yakın terimler kullanılarak farklılık yaratılmıştır. Örneğin
“Ormancılıkta Optimal Karar Verme Metodları”, “Ormancılıkta Optimal Karar Verme Teknikleri” ve
“Ormancılıkta Optimal Karar Verme Yöntemleri” şeklindedir. Bir diğer örnek ise “Verimsiz Ormanların Islahı”,
“Verimsiz Ormanların İyileştirilmesi” ve “Verimsiz Ormanların Rehabilitasyonu”dur. Örneklerde görüldüğü
gibi Metod/Teknik/Yöntem ve Islah/İyileştirme/Rehabilitasyon birbiri yerine kullanılmaktadır. Bu terimlerden
konuları daha iyi anlatan, aktaran ve üzerinde uzlaşılabilenlerin tercih edilmesi gerekmektedir. Ders veren
öğretim üyeleri bu konularda teşvik edilmesi gerekir.

408

IV. ULUSAL ORMANCILIK KONGRESİ

17. OTURUM

4. SONUÇ VE ÖNERILER
Bu çalışma sonucunda lisansüstü derslerin isimlerinde kullanılan sözcüklerin (terimlerin) incelenmesi ve
değerlendirilmesi sonucu ortaya çıkan öneriler aşağıda sunulmuştur.
1. Türk ormancılığının dünya ölçeğinde başarılı olabilmesi için küresel (veya kıta) ölçeğinde orman
mühendisliği, orman endüstri mühendisliği ve peyzaj mimarlığı konularını içeren ders sayısının arttırılması
gerekmektedir. Çünkü ormancılık faaliyetleri küresel ölçekte yapılmaktadır.
2. Ders isimlerinde görülen farklı yazımlar giderilmelidir. Böylece yazım birliği sağlanmalıdır. Bu konuda
özellikle terim tercihlerinde zorlayıcı olunmamalıdır. Sadece yazım kurallarına uyulmadığı durumlar
bunun istisnası olabilir.
3. Ders isimlerinde bulunan yabancı terimlerin okunuşları tekrar düşünülmelidir. Böylece ders isimlerinde
Türkçe kullanımı arttırılmalıdır.
4. Bölümlere özgü olarak orman mühendisliğinde dünyada bölgesel alanlarla ilgili derslerin yanı sıra
ormancılık kültürü, meslek etiği gibi sosyal derslerin arttırılması; orman endüstri mühendisliğinde
girişimcilik, hukuk, algı, görsellik gibi psikoloji alanında lisansüstü derslerin arttırılması, özellikle peyzaj
uygulamalarında ahşabın kullanımına ait planlama, tasarım, üretim ve koruma konularını kapsayan dersler
konulmalı; peyzaj mimarlığında ise ekonomi, maliyet, hukuk, arazi planlaması, kırsal alan, özel alanlarla
ilgili örneğin yaylaların planlanması gibi lisansüstü derslerin arttırılması gerekmektedir.
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ÖZET
Doğal çevrenin en önemli bileşenlerinden biri olan ormanlar, insanlık tarihinin başlangıcından bu yana değişik
zamanlarda, değişik fonksiyonlar üstlenmiştir; barınma, beslenme, enerji, dinlenme, su ve hava ihtiyacını
karşılarken, sanat alanında da ilham kaynağı olmuştur. İnsanlar bu ihtiyaçlarını karşılarken farklı yönetim
anlayışları ile doğal ormanları tahrip ederek, nitelik bozulmasına ve orman alanlarının azalmasına neden
olmuştur.
Yirminci yüzyılın son çeyreğine kadar ormancılık yönetimi ormanlardan sağlanan yakacak ve yapacak odun
ürünleri ana ekseninde düzenlenmekte iken, toplumların ormanlardan beklentilerinin çeşitlenmesi ile sonraki
dönemlerde çok fonksiyonlu ve çok disiplinli yönetim şekline dönüşmüştür.
Başlangıçta yerel düzeyde, daha sonra bölgesel düzeyde ve ulusal düzeyde ilgi gören ormancılık çalışmaları,
yirminci yüzyılın sonlarından itibaren iklim değişikliği, küresel ısınma gibi küresel nitelikli sorunların
gündeme gelmesi ile ülke ölçeğinden çıkmıştır. Ormanlar doğal çevrenin önemli bileşeni olarak uluslararası
mekanizmaların ve antlaşmaların konusu olmaya başlamış olsa da, ormanlar sahip olduğu yerel nitelikleri ile
halen Ulusal Politikaların egemenliğinde yönetilmektedir.
Türkiye ormanları ve ormancılığında yaşanan yönetim sorunları; Türkiye genel kamuoyunda olduğu gibi
ormancılık kamuoyunda da sürekli tartışmalara neden olmaktadır. Her yeni gelen siyasal iktidar, hatta değişen
üst yöneticilerin (karar vericiler) ormanlara yönelik yeni politikalarla ortaya çıkması ve ormancılıkta önem
alanlarını değiştirmesi, yapılan çalışmaların takibini önlemekte, ülke kaynaklarının israfına yol açarken, ormanlar
aleyhinde geri dönülemez sonuçlara yol açmaktadır. Ormancılık çalışanlarının da kafasını karıştırmaktadır.
Bu durumun temel nedenleri arasında ormancılık biliminin gereklerinin yeterince yerine getirilmemesi yanı
sıra, Türkiye ormanlarının mevcut temel nitelikleri ve potansiyeline ilişkin gerçeklerin yeterince tartışılıp karar
vericilerin dikkatine sunulamamasıdır.
Bu çalışmanın amacı; Türkiye ormanlarını yönetirken ormancılık biliminin tüm alanlarındaki özellikli bilgilerini
göz ardı etmeden, Türkiye ormanlarının nitelikleri, mevcut verileri ve uluslararası gelişmeler de göz önüne
alarak tüm ilgi gruplarının üzerinde ortaklaştırabilecekleri hususları tartışarak bir ‘Ormancılık Manifesto’
denemesinde bulunmaktır.

Anahtar sözcükler: Orman, Ormancılık Politikası, Yönetim, Manifesto.
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GİRİŞ
Doğal çevrenin en önemli bileşenlerinden biri olan ormanlar, insanlık tarihinin başlangıcından bu yana
değişik zamanlarda, değişik fonksiyonlar üstlenmiş; barınma, beslenme, enerji, dinlenme, su ve hava ihtiyacını
karşılarken, sanat alanında da ilham kaynağı olmuştur.
Yirminci yüzyılın son çeyreğine kadar ormancılık yönetimi ormanlardan sağlanan yakacak ve yapacak odun
ürünleri ana ekseninde düzenlenmekte iken, toplumların ormanlardan beklentilerinin çeşitlenmesi ile sonraki
dönemlerde çok fonksiyonlu ve çok disiplinli yönetim şekline dönüşmüştür.
Çalışmanın temel amacı; Türkiye ormanları ve ormancılığında yaşanan yönetim sorunlarının bulunduğu
gerçeğinden hareketle; Türkiye genel kamuoyunun yanı sıra ormancılık kamuoyunda da var olan tartışmalara
yoğunlaşarak ormancılık kamuoyunun belli hususlarda ortaklaşmalarına yardımcı olmayı denemektir.
Her yeni gelen siyasal iktidar ve onun karar vericilerinin ormanlara yönelik yeni politikalarla ortaya çıkması ve
ormancılıkta önem alanlarını değiştirmesi, yapılan çalışmaların takibini önlemekte, ülke kaynaklarının israfına
yol açarken, ormanlar aleyhinde geri dönülemez sonuçlara yol açmaktadır. Ormancılık çalışanlarının da kafasını
karıştırmaktadır.
Bitkiler dünyasının önemli bileşenlerinden biri olan ormanlar bir bütün olarak sürdürülebilir kalkınmayı da
içeren tüm çevresel konular ile ilişkilidir. Orman ekosistemi; klimatik (sıcaklık, ışık, nem, hava hareketler),
reliyef (arazi yüzü şekli, bakı, yükselti, enlem, boylam derecesi gibi) edafik ( toprak özellikleri), biyotik (insan,
hayvan, bitki ve mikroorganizmalar) faktörler olarak dört gruba ayrılan çevresel faktörler ile sıkı etkileşim
içindedirler.
Bilimsel olarak üzerinde ilgi gruplarının kolayca ortaklaşabileceği bir tanım olmakla birlikte, yasal açıdan
üzerinde anlaşılmış ortak bir orman tanımı bulmakta güçlük yaşanmaktadır. Ülkemizde de ilk orman yasasının
çıkarıldığı 1937’ den günümüze yasal tanımlar üzerinde çok sayıda değişiklikler yapılmıştır. Yapılan tüm yasal
değişiklikler orman rejimi içinde olan alanların daraltılmasına neden olmuştur.
Türkiye ormanlarının tamamına yakını devlet mülkiyetinde olmasına, ormanların devlet tarafından korunmasının
ve işletilmesinin anayasa ile güvence altına alınmış olmasına karşın, yürütülen ormancılık uygulamaları, pratikte
yaşanan mülkiyet sorunları ve mevcut örgütsel yapının işleyişi ile Türkiye de önemli bir sorun alanı olarak
gündemdedir.
Türkiye ormanlarının yönetim görevini üstlenmiş olan ormancılık kurumları birçok ülkede olduğu gibi en eski,
en kapsamlı ve en yetkili toprak yönetim kurumlarıdır. Tarihsel geçmişleri ile kurumsal bir kimlik oluşturmuş,
yerleşik kural ve gelenekleri olan bu kurumlar, toplumda ortaya çıkan değişim ve geliştirme isteklerine, yeni
koşullara, içgüdüsel olarak direnmekte, politika oluşturma ve bunların uygulamaya aktarılmasına yeterince
katkı yapamamaktadır.
Küresel ve ulusal düzeyde orman halk ilişkilerinin niteliğinde meydana gelen değişimleri, farklı toplum
gruplarının ormanlardan ve orman yönetiminden olan talep çeşitlenmesini zamanında fark edemediğinden,
ya da sahip olduğu geniş yetkileri paylaşmak istemediğinden uygun teknik ve hukuki kararları zamanında
alarak yaşama aktaramamıştır. Bu durum, hukuka ve tekniğe uygun olmayan fiili durumların ortaya çıkmasına
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neden olmuş ve olmaya devam etmektedir. Bu durumun yarattığı sorunların birikmesi ile oluşan toplumsal
baskı nedeni ile siyasilerin ve diğer karar vericilerin popülist yaklaşımlarla, hemen her zaman ormanlar aleyhine
yaptığı hukuki düzenlemeler, ormanların azalmasına ve nitelik kaybına uğramasına neden olmaktadırlar.
Türkiye ormanları farklı coğrafi ve iklim özellikleri taşıyan alanlarda bulunmaktadır. Doğal olarak farklı
özellikteki ormanların işletilmesi de farklı bilgi birikimi ve ormancılık teknikleri gerektirmektedir. Bu farklı
orman yapılarının tek bir merkezden yönetilmesi mümkün olmadığından Türkiye de ormancılık sektörü, Bölge
Müdürlükleri yapısı ile coğrafi örgütlenmeye gitmiş olmasına rağmen, merkezden taşraya yeterli düzeyde görev
ve yetki devri yapılmadığından taşra örgütü yerel değil, merkezi özellikler taşımaktadır.
Ülkelerin ulusal ormancılık yönetimleri üzerinde etkili olan, çok sayıda bölgesel ve uluslararası organizasyonlar
oluşturulmuştur. Kurumsal alandaki bu gelişmeler yanında, toplumların sosyal ve ekonomik yaşamlarında
ormanların öneminin artması ya da daha iyi anlaşılması ormanlarla direkt etkileşim içinde olan toplum kesimlerinin,
yerel idarelerin ve STK’ların orman yönetiminde daha etkin olma çabalarını da artırmıştır.
Türkiye ormanlarının sahip olduğu coğrafi nitelikleri nedeniyle özel orman işletmeciliği açısından özelleştirmeye
uygun olmadığı (karlı olamayacağı) genel olarak bilinse ve kabul edilse de, Türkiye de değişik platformlarda
gündeme getirilen ormanların özelleştirilme düşüncesi, ya da özel ormanlar oluşturma çabası orman alanlarının
konumu, arazi rantı ve su üretim potansiyelleri nedeniyle, özellikle yerleşim alanları civarındaki ve kıyı
bölgelerindeki ormanlar için talep görmektedir.

KAVRAMSAL ÇERÇEVE
1. Orman Tanımı
İnsan müdahalesi olmadan oluşan toprak, su, hava, bitkiler ve hayvanlar doğa kavramının da öğeleridir. Doğa
ve çevre kavramları zaman zaman birbirlerinin yerine kullanılabilmektedir.1 İnsanların çevrenin öğelerini
kendi çıkarları doğrultusunda kullanma ve dönüştürme çabalarının doğaya verdiği zarar, doğanın kendini
yenileyebilme özelliği ile uzun süre farkına varılamamıştır. Kullanma ve dönüştürme doğanın kendini
yenileyebilme kapasitesinin üstüne çıkınca çevre sorunsalı ortaya çıkmıştır.
Bilimsel orman tanımı “belirli yetişme ortamı koşullarında, ağaç, ağaççık, çalı, otçul bitkiler, yosun, mantar, alg,
makro ve mikro organizmalar hayvanlar, solucan, böcekler ve üzerinde bulunduğu toprakla birlikte kendine
özgü yaşam ahengi bulunan bir yaşam ortaklığı, yani ekosistemdir.”2 Ulusal planlarda yer alan “odun ve odun
dışı çok değişik ürün ve hizmetler üreterek topluma fayda sağlayan, kendi içinde birtakım dengeleri olan, canlı,
dinamik ve karmaşık yapıda, çok boyutlu bir sistem ve yenilenebilir özellikte olan bir kaynaktır.”3 tanımı üzerinde
anlaşılmış görünmekle birlikte, ormanın içinde yaşamakta olan kırsal toplulukları da orman ekosisteminin bir
parçası olarak kabul edilmesi yönünde görüş sahipleri çoğalmaktadır.
Yasal tanımlar; ormanlar üzerinde yüzyıllardır süregelen baskı ve orman kaynaklarının yönetimindeki
1
2
3
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R.Keleş, B.Ertan, Çevre Hukukuna Giriş, Ankara, İmge Kitabevi,2002, s.17.
N. Çepel, Doğa, Çevre, Ekoloji ve İnsanlığın Ekolojik Sorunları, İstanbul, Altın Kitaplar Yayınevi, 1992, s.87.
DPT, VIII. BYKP Ormancılık ÖİKR, Ankara, 2001, Yayın No:2531, s.2-3.
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yetersizlikler ormanların değişik zamanlarda değişik biçimlerde tanımlanmasına neden olmuştur. Ülkemizde de
ilk orman yasasının çıkarıldığı 1937’ den günümüze yasal tanımlar üzerinde çok sayıda değişiklikler yapılmıştır.
Yapılan yasal değişiklikler orman rejimi içinde olan alanların daraltılmasına neden olmuştur.

2. Ormancılık (Orman Kaynaklarının Yönetimi)
Yönetim terimi farklı içerikte kullanılabilmektedir. İdare, müdüriyet vb. anlamda kullanıldığı gibi,4 akademik bir
disiplin olarak ele alındığında bir süreç olarak düşünülmelidir.5 Yönetim, örgütün amaçlarını gerçekleştirmek
için, planlama, örgütleme, yöneltme ve denetim süreçleri yoluyla tüm kaynakların eşgüdümlenmesidir.6
Ormancılık; bu yönetim tanımının içeriğiyle uyumlu olarak, orman kaynaklarını, ekosistem olarak envanterinin
yapılmasını, orman kaynaklarının süreçlerini ve tüm bunların çıkar gruplarıyla yahut toplumla ilişkisinin ortaya
konulmasını ve yönlendirilmesini, ormanların geliştirilmesini ve amaçlarının belirlenmesini, izlenmesini,
denetlenmesini, geri besleme yapılmasını içerir.
Ormancılığın temel amacı, toplumun ormanlık alanlardan bekledikleri mal ve hizmete bağlı olarak çeşitlenip
değişim göstermektedir. Bugüne kadar ormancılıkta geçirilen gelişme evrelerinde, (barınma ve beslenme,
düzensiz ağaç kesimi, ormanı koruma, teknik ormancılık evreleri) ormancılık kavramının tanımlanması bazı
farklılaşmalara neden olmakla birlikte, her evredeki ormancılık kavramının odak noktası insan olmuştur.
Literatürde ormancılık tanımı “Ormanlardan beklenen ürün ve hizmet üretiminde süreklilik amacına dönük
olarak ormanların bilimsel yönetimidir”7 şeklinde yapılmaktadır. Ormanların çevresel, sosyal ve kültürel
rollerinin önemi hakkında toplumda giderek artan bilinçlenme ile ormanların değişik ürün, hizmet ve
fonksiyonları ile ilgili beklentilerdeki artışlar ve bunların önceliklerindeki değişimler ormancılık ile ilgili olarak
daha kapsamlı tanımlamaların yapılmasını gerekli kılmaktadır. Bu çerçevede “Çok amaçlı kullanımlara göre
odun kökenli ve odun kökenli olmayan mal ve hizmet üretmek amacı ile toprak, işgücü, sermaye, planlama
ve yönetim girdileri ile yapılan rasyonel ve teknik çalışmalardan oluşan bir sistemdir.”8 “Toplumun orman
ürünlerine olan gereksinimlerini ve bunun yanında ormanların sunduğu diğer fonksiyon ve hizmetlerine olan
gereksinimleri karşılamak amacı ile yapılan sürekli, planlı ve rasyonel çalışmaların bütünüdür.”9 şeklinde farklı
ormancılık tanımları yapmak mümkündür.
Günümüzde etkinliklerine bağlı olarak, “Koruma Ormancılığı”, “Endüstri Ormancılığı”, “Sosyal Ormancılık”,
“Kent Ormancılığı” olmak üzere dört tip ormancılıktan söz edilmektedir. Ancak bu ormancılık tipleri yetişme
ortamı ve çevre koşullarının özelliklerine göre biri diğerine göre daha ağırlıklı olsa da birbirleri ile iç içe
yürütülmektedir.

4
M. Özdönmez, A.Akesen, A.İkizoğlu, Ormancılık Yönetim Bilgisi, İstanbul, İ.Ü. Orman Fakültesi Yayını No
457, 1998,s.3.
5
T.Ergun, A. Polatoğlu, Kamu Yönetimine Giriş, TODAİE Yayını No 241, IV. Yayım,1992, s.3.
6
T.Ergun, A. Polatoğlu,agk., s.4.
7
M. Özdönmez, T.İstanbullu, A.Akesen, Ormancılık Politikası, İstanbul, Taş Matbaası, İ.Ü. Orman Fakültesi
Yayını No: 401, 1989,s.17.
8
M. Özdönmez, T.İstanbullu, A.Akesen, agk. s.17.
9
İ.Eraslan, Orman Amenajmanı, IV.Baskı, İstanbul, İ.Ü Orman Fakültesi,Yayın No:318,1982, s.25.
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3. Mülkiyet
Türkiye’de ormanlarının mülkiyeti Türkiye Cumhuriyetinin kurulmasından sonra yapılan yasal düzenlemelerle
devlet mülkiyetine alınmış olup, ormanların % 99,8’i, yani tamamına yakını devlet mülkiyetindedir. Türkiye
de çok küçük örnekler dışında yerel-tüzel kişiliğe ait (Belediye, İl Özel İdaresi, Köy Tüzel Kişiliği) orman
alanı yoktur. Bu durum, tarihsel süreç içinde de çoğunlukla hep böyle ola gelmiştir. Bu yasal duruma karşın
birçok fiili durum vardır ki, orman alanları gerçek ve tüzel kişilerin kullanımı ve kontrolü altındadır. Birçok
orman alanında orman köylülerinin yasal olmayan faydalanmaları da söz konusudur. Bu durum ormanların
yönetiminde sosyal sorunlara yol açtığı gibi, verimsizliğe ve kayıt dışılığa da neden olmaktadır.
Türkiye de ormanların mülkiyeti ve işletmesi üzerine yapılan tartışmalara, son 20-30 yılda; orman mülkiyetinde
özel sektörün ağırlığı, toplum ormancılığı ve orman yönetiminde ademi merkeziyetçiliğe dönük destek ve
gelişmelere karşın dünya ormanlarının % 84,5 kamuya ait olmaya devam etmektedir. Bu durumu ortaya koyan
iki veri aşağıda sunulmaktadır.
Ana Karalarda Orman Mülkiyetinin Dağılımı
Kaynak: FAO, Forest Resources Assessment 2005 (Orman Tespiti 2005)

Bölge
Afrika
Asya
Avrupa
Kuz. Ort. Amerika
Okyanusya
Güney Amerika
Küresel Toplam

Orman Alanı
(1000 ha)
552,326
566,388
998,071
698,285
204,933
136,24
3,156,243

Özel (1000 ha)

Kamu (1000 ha)

Diğer (1000 ha)

9 951 (2%)
28 329 (5%)
99 631 (10%)
208 525 (30%)
48 575 (24%)
23 528 (17%)
418 538 (13 %)

539,248 (98%)
534 845 (94%)
897 059 (90%)
462 477 (66%)
125 527 (61%)
103 379 (76%)
2 662 534 (84.5%)

3 127 <1%)
3 214 <1%)
1 380 <1%)
2 284 (4%)
30 831 15%)
9 333 (7%)
75 170 (2.5%)

Orman Alanı Büyüklüğü Açısından İlk 10 Ülke
Kaynak: FAO, Forest Resources Assessment 2005 (Orman Tespiti 2005)
Ülke
Rusya Federasyonu
Brezilya
Kanada
USA
Çin
Avustralya
Kongo
Endenozya
Peru
Hindistan
416

Orman Alanı
( Milyon Hektar)
809
478
310
303
197
164
134
88
69
68

Ülke Alanına
Oranı %
47.9
57.2
33.6
33.1
21.2
21.3
58.9
48.8
53.7
22.8

Devlet Ormanı
%
100
Veri yok
92.1
42.4
100
72
100
100
83.1
98.4
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Özel Orman
%
Veri yok
7.9
57.6
28
16.9
1.6
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4. Türkiye’nin Orman Kaynakları ve Bazı Ekolojik Özellikleri
Türkiye yüzölçümü izdüşümü alanı olarak 78 356 238 hektardır. Gerçek alan ise 81 457 800 hektardır. Dünyanın en
yüksek ortalama yüksekliğine sahip Asya kıtasının ortalamasının 1000 metre, dünya ortalaması 700 metre olmasına
karşın, Türkiye’nin ortalama yüksekliği 1132 metredir.10 Bunun anlamı Türkiye ormanları rakım olarak yüksek ve
eğimli alanlarda bulunmaktadır, dolayısı ile vejetasyon süresi kısa ve çalışma koşulları zordur. Ülkemiz orman varlığı
en son verilere göre 22.342.935 hektar ile ülke yüzölçümünün % 28,6’sını kaplamaktadır. Bu alan içerisinde normal
kapalı orman alanı 12.704.148 hektar ile toplam ormanlık alanının % 56,9’unu, boşluklu kapalı orman alanı ise
9.638.787 hektar ile toplam ormanlık alanın % 43,1’ini oluşturmaktadır. 11
Türkiye 36’ – 42’ kuzey enlemleri arasında ılıman iklim kuşağında bulunmakla birlikte ülkenin bulunduğu
mevkideki yeryüzü şekillerinin etkileri ve kendi sıradağları, denizden olan uzaklıkları, bakı ve yükseklik ilişkileri
ile değişik iklim kuşaklarına sahiptir. Bunlar ana kuşaklar olarak Karadeniz İklimi, Akdeniz İklimi, Bozkır
(Step) İklimi, Doğu Anadolu İklimi şeklinde gruplandırılmaktadır.12
Suyu arz eden doğal kaynakların temel öğeleri orman ekosistemleri ve otlaklar olup, ormansızlaşma ve
otlak alanlarının tahribatı su kaynaklarının düzeninin bozulmasına, miktar ve kalitesinin azalmasına neden
olmaktadır. Yeraltı suyundan alınabilecek 12,2 milyar m3 su ile birlikte Türkiye’nin kullanabileceği su 107,2
milyar m3/yıl kadardır. Bu miktarının 49,2 milyar m3’ü orman alanlarında üretilmektedir.13
Türkiye topraklarının tamamı arazinin yeteneklerine göre Tablo 2’de sınıflandırılmıştır. Bu sınıflamada prensip
olarak; I., II., III., sınıf araziler tarım için, V.,VI., VII., sınıf araziler orman ve mera için, IV. sınıf arazi genelde
tarıma ayrılmakla birlikte, arazinin eğimi, toprağın derinliği ve türü, erozyon durumu dikkate alınarak bu arazi
mera orman ya da rotasyonlu işletilebilir. VIII. sınıf araziler som kayalık ve kumullardır.14
Tablo 2. Türkiye Topraklarının Yetenek Sınıflarına Göre
Dağılımı
Kaynak: TSGM Türkiye’nin Arazi Varlığı, Toprak Etütleri
ve Haritalama Dairesi, Ankara, 1978.

Arazi Sınıfları
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

Alanı (hektar)
5 012 537
6 738 702
7 574 330
7 201 016
165 547
10 238 533
36 288 553
3 455 513

10
R. İzbırak, Türkiye I ve II, ,Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür Yayınları, Milli Eğitim Basımevi
İstanbul
1972,s.38.
11
OGM, Ulusal Orman Envanteri, Ankara, 2015.
12
S.Erinç, Klimatoloji ve Metotları, İkinci Baskı, İ.Ü. Coğrafya Enstitüsü Yayını, No 35, İstanbul, Taş Matbaası,
1969, s.365-367.
13
D.Kantarcı, “Türkiye de Ormanların ve Ormancılığın Önemi”, Rapor, Türkiye Bilimler Akademisi, http://www.
tuba.gov.tr, 11 Mayıs 2006.
14
Toprak Su Genel Müdürlüğü, Türkiye’nin Arazi Varlığı, Toprak Etütleri ve Haritalama Dairesi, Ankara,
1978,s.28-35.
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5. Çatışma Alanları
Son yıllarda çevre sorunlarına karşı artan ilgi ve duyarlılığa rağmen, ormanların gördüğü işlevlerin önemi ile
ülkemizde ormanlar ve ormancılık konusundaki bilgi ve bilinç düzeyi kıyaslandığında, ciddi bir orantısızlık olduğu
görülmektedir.15 Bu konudaki durumu, H.Veldet Velidedeoğlu 6 Nisan 1986 tarihli Cumhuriyet Gazetesindeki
köşesinde “Orman Deyince Okumazlar” başlıklı yazısı net bir şekilde ortaya koymuştur.16 Günümüz yaşam
kalitesi anlayışı içerisinde orman kaynaklarının önemi giderek artması ve diğer sektörlere ilişkin aşağıda yapılan
değerlendirmeler ışığında, ormanlar ve ormancılık, diğer sektörlerden daha fazla ilgi görmeyi hak etmektedir.
5.1. Ulusal Kalkınma Politikaları
Türkiye de ulusal kalkınma planları ve stratejik planlama çalışmaları incelenerek, orman kaynaklarının yönetimi
açısından değerlendirildiğinde; ormancılığı doğrudan ya da dolaylı etkileyen hususlar olarak; katılımcılığın
gelişmesi, kırsal nüfusun azalması, bölgelerarası eşitsizliklerin azaltılması, istihdamın artırılması, yetki ve
sorumlulukların yerelleşmesi, kültürel ve doğal değerlerinin korunmasının güçlendirilmesi, devlet kuruluşlarının
düzenleyici ve denetleyici rolleri artarken, uygulamalarının azalması önem kazanmaktadır.
Yukarıda ifade edilen hususlar ormancılık açısından değerlendirildiğinde, önümüzdeki süreçte orman
kaynaklarının yönetiminde temel bazı değişim ihtiyaçlarının artarak süreceğini söylemek mümkündür.
5.2. Diğer Sektör Uygulamalarının Ormancılık Üzerine Etkileri
Ormancılıkla yakından ilişkili olan tarım, turizm, enerji, su ve çevre sektörlerin de uygulanmakta olan politikalar,
stratejiler ve uygulamaların bir kısmı ormancılık sektörü üzerinde önemli etkilere sahiptir.(Anonim)
Tarım ve hayvancılık sektöründe liberalleşmenin sağlanması, devlet desteği, sübvansiyonların kaldırılması,
erozyonla mücadele önceliklerindeki yetersizlik, mera alanlarının yönetiminde yetersizlik, yerli türlerin
korunmasındaki yetersizlikler ormanlar ve ormancılık üzerinde olumsuzluklar yaratmaktadır.
Turizm sektöründe; turizm alanlarının ilanı, aşırı ve plansız yaygınlaştırılması, yerel halkı gözeten ekoturizm politikalarındaki yetersizlikler orman alanlarının daraltılmasına ve ormanların nitelik kaybına neden
olabilmektedir.
Enerji sektöründeki çevresel etkilere duyarlılık eksikliği, yenilenebilir enerji kaynağı olarak ormanlara yeterince
önem verilmemesi, diğer yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanılmaması enerji sektörünün ormanlara
kaynak yaratmasını olanaksız kılmaktadır.
Su yönetiminde sulak alanların kurutulması, erozyon ve sedimantasyon problemlerine karşı yetersiz önlem ve
katkı koyulmaması, su toplama havzalarında entegre çalışmaların yapılamaması ormanları olumsuz etkilediği
gibi yeni yatırımları da göz ardı etmektedir. Ormanların su tutma kapasiteleri, kaliteli ve içilebilir su üretmedeki
potansiyelleri bilinmediğinden, ülkemizin su kaynaklarını üzerinde söz sahibi kuruluşlar bu konudaki yatırımları
konusunda yetersiz kalmaktadır.
Çevre sektöründeki merkeziyetçi yapı ve yönetim, koordinasyon, işbirliği ve entegre çalışmalardaki yetersizlikler
15
U.Geray, “Orman Kaynaklarının Yönetimi” İ.Ü. Orman Fakültesi Dergisi, İstanbul, Seri A, Cilt 43, Sayı
2,1993, s.15-30
16
H.V.Velidedeoğlu, “Orman Deyince Okumazlar” Cumhuriyet Gazetesi, İstanbul, 6.4.1986.
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ormanları da olumsuz etkilemektedir.
Yukarıda ifade edilen ilişkiler gözden geçirildiğinde orman kaynakları yönetim sistemi tek başına değerlendirmek
mümkün görülmemektedir. Sektörde görülen başarı ya da başarısızlıklar sektörle etkileşim içinde olan diğer
sektörlerle birlikte değerlendirilmelidir.
5.3. Kırsal Alandan Dışarıya Olan Göç ve Hızla Şehirleşme
Göç’ün gelecek dönemlerdeki değişimleri konusunda tutarlı planlama, güvenilir bilgi ve tahminler yoktur.
Gelişme planlarında bölgesel gelişme göstergeleri bölümünde şehirleşmenin artacağı öngörülürken planların
başka bölümlerinde kırsal kalkınmanın desteklenmesine yönelik proje ve eylem planları ortaya konmaktadır.17
Türkiye’de önemli bir kırsal alan faaliyeti olan ormancılık faaliyetlerinin ve ormanların kırsal nüfusla yakın
sosyoekonomik ilişkileri vardır. Kentlere göç eden nüfusun yerleştiği alanlar, gecekondu olgusu, göç eden
nüfusun alışkanlıkları gibi göçe ilişkin niteliklerinde kent civarı ormanlarla ilişkilendirmek mümkündür.
Orman köylerinden dışarıya geçici ve kalıcı göç özellikle genç nüfus için yüksek oranlarda devam etmektedir.
Bu durumun sonucu orman köylerinin nüfusu azalmakta, ormanlara yaptıkları baskılar ve yasal olmayan
müdahalelerde (otlatma, tarla açma, kaçak kesim gibi) azalmalar görülmektedir. Diğer taraftan bilinçsiz ve
plansız göç nedeni ile kent civarlarındaki orman alanları üzerinde yerleşme, kırsal bölgelerdeki alışkanlıklarını
devam ettirerek yasal olmayan yararlanma baskılarını (orman alanlarına yerleşme, tarla açma, kaçak kesim
gibi) artmaktadır. Bu durum sosyal ve kültürel olumsuzluklara (ailelerin bölünmesi, orman köy kültürlerinde
olumsuz değişiklikler, vb.) yol açarken çevresel sorunlarda yaratmaktadır.

6. Ormancılıkta Uluslararası Eğilimler ve Yerelleşme
Küreselleşme, dünyanın tek bir yer olarak algılanması yönündeki bilinç artışını anlatan bir kavramdır.18 “Tüm
dünyada küreselleşmenin derinleşmesiyle birlikte temsili demokrasinin kriz yaşamaya başladığı, diğer yandan
ulus devletlerin ekonomiyi yönlendirme araçlarının hemen hemen kalmayışı, bir ulus devletin toprakları içinde
yaşayanların kaderlerinin o topraklar içinde alınan kararlardan çok ülke dışında alınan kararlarla belirlenmesi,
temsili demokrasinin mantıksal dayanaklarını yok etmektedir.”19 Bu durum siyasal sistemleri değişime zorladığı
açıktır. Uluslararası alanda etkin olan güçlerin gündemindeki en önemli siyasal sorun, “temsili demokrasi”nin
yetersiz kalması modern ulus devletlerde yarattığı ve yaratacağı çalkantılara çözüm olarak gördüğü “katılımcı
demokrasi” nin yaygınlaştırılması olarak görülmektedir. Bu durum tüm uluslararası kurum, kuruluş, süreçler ve
projelerde desteklenmektedir.20
Yerelleşmeye ilişkin bu gelişmeler yanında, Rio Zirvesinde ortaya konan ormancılık prensipleri içinde birçok
maddede yer alan yerelleşmeye ilişkin çok sayıda öneri, ormancılık alanında da yerelleşme çabalarının her geçen
gün artmasına yol açmıştır.
Birleşmiş Milletler Ormancılık Forumu’nun “Ulusal Ormancılık Programlarında Federal Sistemler ve Ademi
17
DPT, IX. Kalkınma Planı, Ankara, 2006, s. 63 ve s.91-94.
18
A.Rana Aslanoğlu, Kent Kimlik ve Küreselleşme, Bursa, Asa Yayınları, 1998, s.124.
19
İ.Tekeli, “Sivil Toplum Kurumları, Yerel Yönetimler ve Yerelleşmenin İç İçeliği” STK’lar Yerelleşme ve Yerel
Yönetimler, İstanbul, Tarih Vakfı Yayınları, 2002, s.12-13.
20
Aslanoğlu, agk, s.152.
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Merkeziyet” konusundaki çalışmaları sonunda; Ulusal ormancılık programlarının hazırlanmasında ademi
merkezi yapılanma stratejilerine yer verilmesi, ormanlardan üretilen mal ve hizmetlerin yerinden yönetilebilir
olması nedeni ile ademi merkeziyetçi yapılarla yoksulluğun azaltılabileceği, sürdürülebilir kalkınmanın
başarılması ve ormanın sahip olduğu kaynak değerlerinin korunmasının önemini belirtmiştir. Ormancılık
alanında demokratik ademi merkeziyetçiliğin bugüne kadar nadiren uygulandığı ve ormanlardan faydalanma,
kaynaklar ve karar vermenin merkezde kaldığı tespitinde bulunmuşlardır.21 Avrupa Ormanlarına ilişkin
süreçlerde de bu hususlar özenle vurgulanmaktadır.

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Ülkemizde ne tarihçiler ve toplumbilimciler ne de siyaset bilimciler ve ekonomistler ormancılık sektörünü
hiçbir boyutu ile çözümlemelerine dahil etmemişlerdir. Oysa 1920’li yıllardaki devletçilik uygulamaları
örneklenirken, Anayasa’ya devletçilik ilkesinin konmasına yol açan ve bunun gerçekleşmesi sonrasındaki ilk
yasal düzenlemenin ormancılıkta devletçiliğe geçiş yasasının olduğunu konuyla ilgili hiçbir araştırmada yer
verilmemiştir. 22
Ormanları kamu yararı amacının öncelikle vurgulanması yanı sıra, bu durumun tüm orman mülkiyeti türleri
için geçerli olduğunun özel olarak vurgulanması, devlet orman mülkiyetinin meşruiyetine vurgu olarak
algılanmalıdır. Önceliği kamu yararı olan devlet ormanlarının da hedefleri çerçevesinde mümkün olduğu
ölçüde odun üretmesi ve pazarlaması gerektiği tartışma götürmez olup, devlet orman işletmelerinin de modern
işletmecilik kriterlerine uygun olarak yönetilmesi gereklidir.
Türkiye ormanları bulunduğu kritik coğrafyası, iklim koşulları ve orman işletmeciliğinin uzun vadeli yatırım
gerektirmesi gibi özellikler birlikte değerlendirildiğinde, ana amacı kar etmek olan özel sektörün insafına
bırakılmamalıdır. Özelleştirme konusunda zaman zaman Türkiye’ye örnek olarak gösterilen AB ülkelerinde
ormanlarının nitelikleri (ağaç türleri, verim gücü, vb), iklim ve toprak özellikleri, halkın ormanlardan beklentisi
ve ormanlar konusundaki bilinci, orman mülkiyet yapısının oluşumundaki tarihsel süreçler gibi nedenlerle
birbirinden farklılıklar göstermektedir. Avrupa’nın özel ormanları vardır ancak bu özel ormanlar içinde
özelleştirilmiş ormanlar yok denecek kadar azdır.
Türkiye ormanları farklı ekolojik, sosyal, ekonomik, kültürel özellikleri ile işletilmesinde de farklı bilgi ve beceriler
gerektirmektedir. Ürün ve hizmete dayalı bir sektör olan ormancılığın bu farklı yapılarını tek bir merkezden
yönetilmek doğru değildir. Türkiye’de ormancılık sektörü, bölge müdürlükleri ile coğrafi örgütlenmeye gitmiş
olmasına rağmen, merkezden taşraya yeterli düzeyde görev ve yetki devri yapılmadığından, taşra örgütü yerel
değil merkezi yapı özellikleri taşımaktadır.23
Ormanların ekonomik değeri ölçülmeyen, başka bir ifade ile ticarileştirilmeyen değerleri yerleşim alanlarına
21
FAO, “İnstitutional issues” State of The World’s Forests 2005, Roma, 2005, s.49-55.
22
Y.Çağlar, Türkiye Ormanları ve Ormancılık, İstanbul, İletişim Yayınları,1992,s.49.
23
Kaplan, S., Orman Bakanlığı’nın Merkez Ve Taşra Teşkilatının Yeniden Yapılandırılması, Yayınlanmamış
Yüksek Lisans Tezi, Ankara, TODAİE, 1998
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yaklaştıkça çeşitlenip önemi artmaktadır. Ekonomik değer tespitinin yapılmasında bugün için yaşanan zorluklar
bu faydalar için farklı sektörler kendi yasaları ve çıkarları çerçevesinde ilgi duymaktadırlar. Bu farklı grupların
farklı yararlanma taleplerinin ormanın sürekliliğini bozmadan karşılanması ve farklı talepler arasında doğacak
çatışmaların giderilmesi ya da minimize edilmesi, yerleşim civarındaki ormanlar için farklı bir bakış açısını ve
farklı bir yönetim biçimini gerekli kılmaktadır. Ormanlar ürettiği temiz su, rekreasyon olanakları, temiz hava
ile bulunduğu bölgede halkının yaşam kalitesine önemli katkılar yapmaktadır. Bu hizmetlerden öncelikli olarak
yararlanan bölge halkının yönetsel ve ekonomik anlamda sorumluluk almaları beklenen bir durum olmalıdır.
Ormancılıkla yakından ilişkili olan tarım, turizm, enerji, su ve çevre sektörlerinin uygulamaları orman
alanlarının koruma maliyetlerinin artmasına neden olduğu gibi, ormanlardan bazı orman ürünlerinin üretimden
vazgeçilmesi anlamına da gelmektedir. Ormanlar için bunun anlamı tersine teşvik olarak değerlendirilebilir. Bu
teşviklerden yararlananlar elbette öncelikle bölgede yaşayan yerel halk ve bölgede bulunan diğer sektörlerdir.
Kendi sektörleri ve çıkarları için ormanlardan yararlananların bir şekilde ormancılık çalışmalarının maliyetine
katılmaları sağlanmalıdır. Yerel düzeyde oluşturulacak yerel orman yönetim birimlerinin yönetim süreçlerinde
yerel aktörlerin bulunması bu katılımı kolaylaştıracaktır.
Ormancılık emek yoğun bir sektör olma özelliği ile de yerel katılım ve yerel bilginin çok etkili olduğu bir
sektördür. Orman işçiliğinin nitelikleri (mevsimsel, emek yoğun, iş çeşitliliği, işlendirilecekler için göreceli
olarak daha düşük eğitim düzeyi, çalışabileceklerin yaş dağılımı v.b.) göz önüne alındığında işsizliğin, mevsimsel
işsizliğin çözümüne katkı yapabileceği ve özelliklede toplumsal olarak “dezavantajlılar” diye tanımlanan
kesimlere iş sağlamada önemli rol oynayabileceği göz önüne alınmalıdır.
Özellikle yerleşim alanları civarındaki ormanlarda insan etkisi ile nitelik kaybına uğratılan ve sonrasında
orman olma özelliğini kaybettiği belirtilerek yasal değişikliklerle 1.3 milyon hektar orman alanı orman rejimi
dışına çıkarılmıştır.24 Son yıllarda Orman Kadastro Komisyonlarınca ilgili yasalar gerekçe gösterilerek 500
000 ha. orman alanı daha orman sınırları dışına çıkarılmış ve “hak sahiplerine” satılmıştır. Bugün 2/B olarak
kamuoyunun gündeminde olan bu alanların çok büyük bir kısmı yerleşim alanları ile etkileşim içinde olan
alanlardır. Bu alanlar içinde, şehir yerleşim alanları olarak tanımlanan, tamamen orman olma özelliklerini
kaybetmiş, geri dönüşümü mümkün olmayan yerleşim ve turizm alanlar olmakla birlikte, ağırlıklı olarak tarım
amaçlı kullanımlardır. Bu alanların satılması yerine güncel kullanımlarını değiştirmeyi önleyecek bireysel rantı
önleyecek düzenlemelere ihtiyaç vardır. Bunun aksi olarak mevcut yasal durum ve yönetim anlayışı devam
ettikçe halkın beklentileri de devam edeceğinden, bu amaca yönelik yasal olmayan fiili kullanımlar yani orman
suçları işlenmeye devam edilecektir.
Özellikle Orman Kanununun birinci maddesinde istisnalar kısmında sayılan ve fiilen orman alanı olan yerlerin
kullanım haklarına sahip olanlar, ormanlarında doğrudan kullanım değeri olarak gördüğü odun üretimi amacı
dikkate almakta diğer kullanım değerlerini göz ardı etmektedirler. Bu orman alanlarının hemen tamamı yerleşim
alanları civarında olduğundan odun dışındaki diğer yararlar açısından da büyük önem arz etmektedir. Bu orman
alanlarında hak sahiplerinin çıkarlarını da göz ardı etmeden diğer fonksiyonları yerine getirmelerini sağlamak
için orman rejimi içinde değerlendirilmelidir.
6831 sayılı Orman Kanunun 17. maddesi “kamu yararı ve zaruret olması halinde” istisnası ile; ulaşım, enerji,
24

17. OTURUM
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haberleşme, su, atık su, petrol, doğal gaz, altyapı, katı atık bertaraf tesisleri, sanatoryum, baraj, gölet ve mezarlıklar
ile devlete ait sağlık, eğitim ve spor tesislerinin ormanlık alanlarda yapımına ve bu alanların kullanımına izin
verilmektedir.25 Uygulamada bu istisna durum genel bir durum gibi algılanmakta, bedava ve sanki merkezin
malı gibi görülerek karar vericilerin öznel değerlendirmeleri ile gerçekleşmektedir.
Orman yasalarında ve ormancılık örgüt yapısında sık sık yapılan değişiklikler, var olan yeni arayışlar mevcut
sistemle ilgili sorunların olduğunun göstergesi olarak algılanmalıdır. Özellikle yerleşim alanları civarındaki
ormanlarda nitelik kayıplarına ve orman alanlarının azalmasına neden olmaktadır. Yerleşim alanları civarındaki
orman alanlarındaki olumsuzlukları giderecek, verimliliğini artıracak, her düzeyde yerel katılımı öngören farklı
bir yapılanmaya ve yeni bir yönetim modeline ihtiyaç vardır.

25
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Özdemir A.ve diğerleri, Orman Kanunu, Ankara,1987, Olgaç Matbaası,s.79-83.
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ÖZET
Ülkemizde, Orman Genel Müdürlüğü tarafından çeşitli bölge müdürlüklerinin sorumluluk sahalarındaki
ormanların 2.365.753 hektarlık bölümü Orman Yönetim Konseyi (Forest Stewardship Council, FSC)’ne ait
orman yönetim sertifikasına sahiptir. 2017 yılı itibarı ile 29 orman işletme müdürlüğü ve 1 işletme şefliğinde
FSC sertifikası mevcuttur. Günümüzde, orman ürünleri sertifikası (Chain of Custody Certification, CoC)
orman kaynaklarını kullanan ve ticaretini yapan işletmeler tarafından oldukça yaygın kullanılan bir sistem haline
gelmiştir. Sertifika sistemi, ticareti yapılan orman ürünlerinin sürdürülebilir yönetilen sertifikalı ormanlardan
tedarik edildiği hakkında tüketicilere güvence vermektedir. Bu çalışmada, Türkiye’deki orman yönetim ve
orman ürünleri sertifika sistemlerinin mevcut durumunun değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda
orman yönetim sertifikası sisteminin değerlendirilmesi amacıyla konuyla ilgilenen 100 kişilik bir gruba
anket uygulanmış ve elde edilen verilerin değerlendirilmesi istatistik paket programı yardımıyla yapılmıştır.
İstatistik testlerden frekans, yüzde, t testi ve tek yönlü varyans analizinden faydalanılmıştır. Orman ürünleri
endüstrisindeki sertifika sisteminin değerlendirilmesi ise ilgili sertifika kurumlarının verilerinden yola çıkarak
ülkemizdeki gelişimi incelenmiştir. Sonuç orman ürünleri endüstrisinde sertifika sisteminin yaygınlaşması
oldukça hızlı olduğu görülmüştür. Orman yönetim sertifika sistemi konusunda ise çalışmada yer alan kişilerin
görüşlerinde bazı konularda farklılıklar tespit edilmiştir.

Anahtar sözcükler: Sertifikasyon, orman yönetimi, orman ürünleri, Türkiye
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1. GİRİŞ
Ormanlar, odun ve odun dışı orman ürünlerinin üretildiği önemli bir hammadde kaynağı olmasının yanında
önemli ekolojik ve sosyal fonksiyonlara sahiptir. Ormanların hem çevresel koşullara uygun hem de sosyal ve
ekonomik açılardan topluma fayda sağlayıcı bir şekilde yönetilmesi, günümüz orman yönetim felsefesinin
temelini oluşturmaktadır (Türkoğlu, 2011).
Temelleri 1980’li yıllardaki yağmur ormanlarını koruma kampanyaları ile tropik keresteleri boykot kampanyalarına
dayanan ve ana fikir olarak orman kaynaklarının sürdürülebilir, doğayla barışık işletilebilmesini hedefleyen orman
yönetim sertifikası ve orman ürünleri sertifikasının önemi gerek dünyada gerek ülkemizde her geçen artmaktadır
(Koçak ve ark., 2017). Sertifikasyonun amacı dünya ormanlarının yönetimi ve uygulamalarının iyileştirilmesi
ve yasal olmayan yollarla elde edilen orman kaynaklarının işletmeler tarafından kullanılmasının önlenmesidir
(Tolunay ve Türkoğlu, 2011). Uluslararası kabul görmüş en uygun standartlar çerçevesinde yönetilen ormanlara,
orman yönetim sertifikası verilerek, bu sayede, çevreci bilince sahip kuruluşlar ve tüketiciler tarafından bu
ormanlardan üretilen hammaddelerin kullanılması teşvik edilmektedir (Türkoğlu ve Tolunay, 2013). Orman
Yönetim Konseyi (Forest Stewardship Council, FSC) ve Orman Sertifikasyon Onay Programı (The Programme
for the Endorsement of Forest Certification, PEFC) en çok tanınan orman yönetim sertifika sistemi bulunan iki
uluslararası kuruluştur (Tolunay ve Türkoğlu, 2014). FSC orman yönetim sertifikası, FSC tarafından geliştirilmiş
prensip ve kriterlerin sağlanması ile orman işletmelerini sertifikalandırırken, PEFC orman yönetim sertifikası ise
orman işletmelerinin bulunduğu ülkede ulusal bir sertifika sisteminin kurulması ve sistemin PEFC tarafından
onaylanması gerekmektedir. Nitekim, her iki sertifika sisteminde orman işletmeleri, uluslararası sertifikalandırma
kuruluşları tarafından orman yönetimine ilişkin oluşturulmuş ölçüt ve göstergeleri karşılaması durumlarına göre
sertifikayı kullanmaya hak kazanmaktadır (Türkoğlu ve Tolunay, 2014). Günümüzde dünya ormanlarının 500
milyon ha’lık bölümü orman yönetim sertifikasına sahip olup, bunun 200 milyon ha FSC tarafından, 300 milyon
ha ise PEFC tarafından sertifikalandırılmıştır. Orman ürünleri işletmeleri tarafından kullanılan sertifika çeşidi
olan koruma ve gözetim zinciri sertifikası (CoC) ise yaklaşık 50.000 işletme tarafından kullanılmakta ve 30.000’i
FSC CoC’a sahipken, 20.000’i ise PEFC CoC sertifikasına sahip işletmeler oluşturmaktadır (FSC, 2017; PEFC,
2017).
Orman sertifikasyonunun üç ana amacı bulunmaktadır (Vogt vd., 2000). Bunlar; ormancılık uygulamalarını
geliştirmek, ormanların yönetimini daha çevresel ve sosyal açıdan sorumlu hale getirmek ve ulusal, devlet ve
özel ormanları ekosistem yönetimlerini aynı normlar üzerinde birleştirmek ve geliştirmektir. Sertifikalandırma
işlemi aynı zamanda orman ürünlerini pazarlamak için oluşturulmuş bir program olduğu ve sertifika dolayısıyla
orman ürünleri işletmelerine eşsiz bir pazar avantajı sağladığı belirtilmektedir. Bu pazar avantajından
faydalanmak isteyen işletmeler hammadde için sertifikalı orman kaynaklarına yöneleceklerinden, orman
sahiplerinin de kar yapmalarını sağlamaktadır (Maser ve Smith, 2001).
Türkiye’de PEFC sertifikası için ulusal sertifika sisteminin bulunmaması, ayrıca Avrupa Ülkelerinde ve
Türkiye’de FSC sertifikalı hammadde talebinin daha fazla olması nedeniyle, Orman Genel Müdürlüğü (OGM)
tarafından FSC orman yönetim sertifika sisteminin kullanılması tercih edilmiştir (Tolunay ve Türkoğlu, 2014).
Günümüzde, 2.365.753 ha orman alanı FSC orman yönetim sertifikasına sahiptir. Bunun yanında, 2013 yılında
Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ve OGM tarafından “Ulusal Sürdürülebilir Orman Yönetimi Standartları”
hazırlama çalışmaları başlatılmış olup, bu standartlar ile PEFC sertifikalandırma sistemine ulusal üye statüsü
kazandırılması hedeflenmektedir (Koçak ve ark., 2017).
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Bu çalışmada, Türkiye’deki orman yönetim ve orman ürünleri sertifika sistemlerinin mevcut durumunun
değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda, orman yönetim sertifikası sisteminin değerlendirilmesi
amacıyla konuyla ilgilenen bir grubun görüşleri değerlendirilmiştir.

2. MATERYAL VE YÖNTEM
Araştırmanın birincil verileri anket tekniğinden yararlanılarak elde edilmiştir. İkincil veriler ise bu konuda
yapılan çalışmalar ve ilgili sertifika kurumlarından elde edilen verilerden sağlanmıştır. Anket çalışmasına,
ormancılıkla ilgisi bulunan ve konuyla ilgili olan kişilerden oluşan 105 kişiye anket uygulanmış ve geçerli
olmayan anketler çıkarılarak 100 anket değerlendirmeye alınmıştır. Anket formunda 15 soru mevcut olup,
bunlardan ilk üç soru katılımcıların bazı demografik durumları ile ilgili iken, geriye kalan 12 soru konuyla
ilgili belirlenen sorulardan oluşmuştur. Anket sorularının cevaplarında çok iyi, iyi, kararsız, kötü ve çok kötü
şeklinde 5’li likert ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen anket verisinin değerlendirilmesi için SPSS 20 istatistik
paket programından yararlanılmış ve istatistiksel analizlerde 0,05 anlamlılık düzeyi ölçüt alınmıştır. Verilerin
analizinde, yüzde hesaplamalar, bağımsız örneklem t testi ve tek yönlü varyans analizinden faydalanılmıştır.

3. BULGULAR VE TARTIŞMA
3.1. Türkiye’de Orman Yönetim ve Orman Ürünleri Sertifika Sistemleri
3.1.1. Orman Yönetim sertifikası
Türkiye’de orman yönetimi sertifikalandırma çalışmaları, FSC sertifikalandırma kurumunun prosedürleri benimsenerek, 2010 yılında pilot çalışma alanı olarak belirlenen Bolu Orman Bölge Müdürlüğü, Aladağ Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Aladağ Orman İşletme Şefliğinde başlamıştır. Aladağ Orman İşletme Şefliği
9.152 ha alan için FSC Orman Yönetim Sertifikasını 2011 yılında almaya hak kazanmıştır. Bolu Orman Bölge
Müdürlüğü’ndeki pilot çalışmanın başarılı olması sonucunda sertifikasyon çalışmaları hızlandırılmış ve 2012
yılında Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü, Daday Orman İşletme Müdürlüğünde 85.511 ha alan için FSC
orman yönetim sertifikası alınmıştır. OGM, 2012 yılında Muğla, Kastamonu ve Zonguldak Orman Bölge
Müdürlüklerine bağlı bir kısım işletmelerde FSC sertifikalandırma çalışmalarını başlatmıştır. Muğla OBM’ne
bağlı Orman İşletme Müdürlüklerinin tamamında FSC orman yönetim sertifikasının 2012 yılının sonunda
alınması ile birlikte, Türkiye’deki sertifikalı alan miktarında büyük bir artış meydana gelmiştir. Kastamonu
OBM’ne bağlı Araç, Ayancık, Taşköprü ve Tosya Orman İşletme Müdürlükleri de 2013 yılının başında sertifikalı işletmeler arasına katılmıştır. Bursa OBM’de Yalova, Keles ve İnegöl Orman İşletme Müdürlükleri,
İstanbul OBM’nde Demirköy, Kırklareli ve Vize Orman İşletme Müdürlükleri, Zonguldak OBM’nde Karabük
and Yenice Orman İşletme Müdürlükleri ve Bolu OBM’nde Bolu, Gerede ve Seben Orman İşletme Müdürlüklerinin 2014 yılında sertifikalandırılması ile birlikte, Türkiye’de 2.365.753 ha orman alanı FSC orman yöne-
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tim sertifikasına sahip olmuştur (Koçak ve ark., 2017). FSC orman yönetim sertifikasına sahip tüm birimlerin
sertifika numaraları, bağlı bulundukları orman bölge müdürlükleri, sertifikayı ilk aldıkları tarih ve sertifikalı
orman alanlarının miktarlarına ilişkin bilgiler Tablo 1’de ve Türkiye haritası üzerinde sertifikaya sahip orman
alanları ise Şekil 1’de gösterilmiştir.
Tablo 1. Türkiye’deki FSC orman yönetim sertifikasına sahip işletmeler (Koçak ve ark., 2017)
Sertifika No

Bağlı Olduğu
OBM

FSC-C107954

Bolu

FSC-C109883

Kastamonu

FSC-C105419

Muğla

FSC-C115893

Kastamonu

FSC-C106794

Bursa

FSC-C120338

İstanbul

FSC-C121425

Zonguldak

FSC-C106592

Bolu

Sertifikaya Sahip İşletme
Müdürlükleri

Sertifikanın İlk
Alındığı Tarih

Alan Miktarı
Ha

Aladağ Orman İşletme Şefliği

04.10.2011

9 152

Daday Orman İşletme Müdürlüğü

21.02.2012

85 511

12.12.2012

1 158 925

05.04.2013

304 204

07.03.2014

150 554

18.03.2014

257 744

01.04.2014

170 804

17.04.2014

228 859

Fethiye, Köyceğiz, Marmaris, Muğla,
Nazilli, Yılanlı, Kavaklıdere, Dalaman,
Kemer, Aydın, Milas ve Yatağan Orman
İşletme Müdürlükleri
Araç, Ayancık, Taşköprü ve Tosya
Orman İşletme Müdürlükleri

Yalova, Keles ve İnegöl Orman İşletme
Müdürlükleri
Demirköy, Kırklareli ve Vize Orman
İşletme Müdürlükleri
Karabük ve Yenice Orman İşletme
Müdürlükleri

Bolu, Gerede ve Seben Orman İşletme
Müdürlükleri

Türkiye’deki FSC Orman Yönetim Sertifikasına Sahip Toplam Orman Alanı

2 365 753

Şekil 1. Türkiye’deki
sertifikalı orman
alanları (OGM
Geoportal verileri,
2016; Koçak ve ark.,
2017)
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3.1.2. Orman Ürünleri Sertifikası (Koruma ve gözetim zinciri sertifikası)
Koruma ve gözetim zinciri sertifikası, orman kaynaklarını kullanan ve ticaretini yapan işletmelerin sahip olduğu
bir sertifika sistemidir. Ticareti yapılan orman ürünlerinin sorumlu ve iyi yönetilen sertifikalı ormanlardan
tedarik edildiği hakkında tüketicilere güvence vermektedir. Orman endüstri sektörünün çok geniş olması ve
odun hammaddesinin çok çeşitli yarı mamullere ve mamullere dönüşmesi dolayısıyla sertifikalı hammaddenin
takibini sağlamak ve yasal olmayan yollarla elde edilmiş kaynakların karışımını engellemek maksadıyla gözetim
zinciri oluşturulmuştur. Orman endüstri işletmeleri tarafından, sürdürülebilir orman yönetimi uygulamalarını
desteklemek ve çevresel duyarlı bir işletme olduklarını göstermek maksadıyla FSC CoC ve PEFC CoC gibi
sertifika sistemleri desteklenmektedir. Ormanlardan odun hammaddesi kullanan işletmelerin sertifikaya sahip
orman kaynaklarından temin yolunu tercih etmesi ve tüketim zincirindeki işletmelerinde sertifikaya önem
vermeleri neticesinde sistemin yaygınlaşması sağlanmaktadır (Türkoğlu, 2011).
Türkiye’de CoC sertifika sisteminin yaygınlaşması tamamen firmaların güdümünde oluşmuştur. Bazı Avrupa
Birliği ülkelerindeki firmalara ürün satmaya çalışan işletmelerden CoC sertifikasının istenmesi ya da uluslararası
firmaların Türkiye şubelerinin firmanın prensipleri gereğince sertifikalı ürünleri tercih etmeleri, ülkemizdeki
işletmeleri de sertifikalı ürünler üretmeye ya da satmaya zorlamıştır (Türkoğlu, 2011). Türkiye’deki koruma ve
gözetim zinciri sertifikasına sahip işletmelere ilişkin bilgiler Tablo 2’de gösterilmiştir.
Tablo 2. Türkiye’deki
Sertifikaya sahip işletmelerin faaliyet alanı
koruma ve gözetim
zinciri sertifikasına
Kâğıt ürünleri (Kağıt ambalaj, etiket, matbaa ürünleri dâhil)
sahip işletmeler
Yuvarlak odun ve kereste işletmeleri
Kontrplak ve kaplama sanayi
Mobilya Sanayi
Lif ve yonga levha sanayi
Ahşap kapı-pencere ve inşaatlık ürünler
Kurşun kalem sanayi
Diğer odunsu hammadde kullanılan işletmeler
Toplam

İşletme Sayısı
FSC PEFC
160
34
25
1
16
1
12
2
10
10
1
2
2
1
237
40

Türkiye’deki koruma ve gözetim zinciri sertifikasına sahip işletme sayısının 277 olduğu tespit edilmiştir.
Bunların 237’si FSC CoC sertifikasına sahipken, 40 işletme ise PEFC CoC sertifikasına sahiptir (FSC, 2017;
PEFC, 2017). Türkoğlu (2011) tarafından yapılan araştırmada ise 2011 yılında, 58 işletmede CoC sertifikasının
(52 FSC CoC ile 6 PEFC CoC) bulunduğu açıklamıştır. Bu durumda, aradan geçen 6 yıllık süreçte sertifikalı
işletme sayısında yaklaşık 5 kat arttığı görülmüştür.
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3.2. Ormancılıkta Sertifikasyon İlgili Görüşlerin Değerlendirilmesi
3.2.1. Araştırmada yer alan katılımcıların bazı demografik özellikleri
Araştırmaya katılanların bazı demografik özelliklerine ilişkin bilgiler Tablo 3’de verilmiştir.
Tablo 3. Araştırmaya
katılanların bazı
demografik özelliklerine
ilişkin bilgiler

Cinsiyet

Frekans

Yüzde

Bayan
Erkek
Toplam
Eğitim Düzeyi
Lisans
Lisansüstü

15
85
100
Frekans
44
56

15,0
85,0
100,0
Yüzde
44,0
56,0

Yaş
Dağılımları
20-29
30-39
40-49
50-59
60+
Toplam

Frekans

Yüzde

16
37
30
13
4
100

16,0
37,0
30,0
13,0
4,0
100,0

Araştırmaya katılanların % 85’i erkek, % 15’i kadındır, % 16’sı 30 yaşının altında, % 37’si 30-39 yaş aralığında,
% 30’u 40-49 yaş aralığında ve % 13’ü 50-59 yaş aralığında ve % 4’ü 60 yaşının üstündedir. % 44’ü lisans
eğitimine sahipken % 56’sı lisansüstü eğitime sahiptir. Araştırma kapsamındaki konulara ilişkin görüşlerin
yüzdesel değerlendirilmesi Tablo 4’de verilmiştir.
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Kararsız

İyi

Çok iyi

Türkiye’deki ormancılık faaliyetlerinin yeterliliği
Modern ormancılık yönetimi açısında Türkiye’deki durum
Çevreyle ilgili sivil toplum kuruluşlarının çalışmaları
Ormancılıkla ilgili derneklerin duyarlılıkları
Sivil toplum kuruluşlarının sertifikasız ürünlerin satışına karşı etkinlik
durumu
Ülkemizde orman endüstrisi sektörü gelişimi
Ülkemiz devlet ormanları sürdürülebilir yönetim anlayışıyla işletilmesi
Ülkemiz orman endüstri işletmeleri sertifikalı ürün kullanması
Ormancılık sektöründe sertifikalandırma eğiliminin seyri
Ülkemizde orman ürünlerinin sertifikalandırılması tüketici üzerinde
bir tercih sebebi oluşturması
Tüketicilerin sertifikalı ürün tercih etmesi
Sertifikalı orman ürünleriyle karşılaşması

Kötü

Konu kapsamında araştırılan konular

Çok
Kötü

Tablo 4. Araştırma kapsamındaki konulara ilişkin görüşlerin yüzdesel değerlendirilmesi

(%)
5,0
7,0
-

(%)
36,0
24,0
20,0
10,0

(%)
7,0
11,0
4,0
9,0

(%)
56,0
51,0
67,0
80,0

(%)
1,0
9,0
2,0
1,0

10,0

43,0

5,0

36,0

6,0

2,0
2,0
1,0
2,0

35,0
30,0
21,0
24,0

20,0
14,0
15,0
16,0

33,0
50,0
62,0
48,0

10,0
4,0
1,0
10,0

10,0

34,0

14,0

38,0

4,0

2,0
18,0

24,0
40,0

12,0
10,0

50,0
20,0

12,0
12,0
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Araştırmaya katılanların % 57’si Türkiye’deki ormancılık faaliyetlerinin iyi olduğuna inanırken, % 36 kötü olarak
nitelendirmektedir. Modern ormancılık yönetimi açısında Türkiye’deki durumu % 60 iyi olarak görürken, %
29’u kötü olarak görmektedir. Çevreyle ilgili sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarını % 69 beğenmekte iken
% 27’si kötü bulmaktadır. Ormancılıkla ilgili derneklerin duyarlılıklarını % 81’i iyi bulmaktadır. Sivil toplum
kuruluşlarının sertifikasız ürünlerin satışına karşı etkinlik durumu % 53’ü kötü bulmakta iken, % 42’si iyi
bulmaktadır. Ülkemizde orman endüstrisi sektörü gelişimi % 43’ü iyi bulmaktadır. Ülkemiz devlet ormanları
sürdürülebilir yönetim anlayışıyla işletilmesini % 54’ü iyi olduğunu düşünmektedir. Ülkemiz orman endüstri
işletmeleri sertifikalı ürün kullanmasını % 63’ü iyi bulmaktadır. Ormancılık sektöründe sertifikalandırma
eğiliminin seyrini % 58’i iyi bulmaktadır. Ülkemizde orman ürünlerinin sertifikalandırılması tüketici üzerinde
bir tercih sebebi oluşturması durumu hakkında % 44’ü kötü bulurken, % 42’si iyi bulmaktadır. Tüketicilerin
sertifikalı ürün tercih etmesini % 62’si iyi bulmaktadır. Piyasada sertifikalı orman ürünleriyle karşılaşma
durumunun ise % 58’i kötü olduğunu düşünmektedir.
3.2.2. Cinsiyete Göre Görüş Farklılıklarının Araştırılması
Araştırmaya katılanların cinsiyete göre sorulara verdikleri cevaplar yönünden fark olup olmadığını belirlemek
için yapılan bağımsız örneklem t testi sonuçları Tablo 5’de verilmiştir.
Tablo 5. Cinsiyete göre görüş
farklılıkların araştırılması
* P<0,05

2,328

Anlam
Düzeyi
0,022*

-3,598

0,001*

Cinsiyete göre görüş farklılığı konusu
Türkiye’deki Ormancılık Faaliyetlerinin Yeterliliği
Ülkemiz devlet ormanları sürdürülebilir yönetim
anlayışıyla işletilmesi

t

Araştırmada yer alan bayanlar, ülkemizdeki ormancılık faaliyetlerini kötü ve orta bulurken, erkekler iyi
bulmuşlardır. Ülkemiz devlet ormanlarının sürdürülebilir yönetim anlayışıyla işletilmekte olduğunu erkekler iyi
bulurken, bayanlar bu konuda kötü ve kararsız kalmışlardır. Araştırmada yer alan bayanlar araştırma konularına
erkeklere göre daha karamsar bakmışlardır.
3.2.3. Araştırmaya katılanların eğitim durumlarına göre görüş farklılıklarının araştırılması
Araştırmaya katılanların eğitim durumlarına göre sorulara verdikleri cevaplar yönünden fark olup olmadığını
belirlemek için yapılan bağımsız örneklem t testi analizi sonuçları Tablo 6’da verilmiştir.
Tablo 6. Eğitim düzeyine göre
görüş farklılıkların araştırılması
*P<0,05
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Eğitim düzeyine göre görüş farklılığı konusu
Ülkemiz devlet ormanları sürdürülebilir yönetim
anlayışıyla işletilmesi
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F

Anlam
Düzeyi

11,314

0,000*
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Ülkemiz devlet ormanları sürdürülebilir yönetim anlayışıyla işletildiğine lisans mezunları inanırken, lisansüstü
eğitim seviyesine sahip katılımcıların inanma düzeyi düşüktür. Araştırmada yer alan lisansüstü eğitim
seviyesindeki denekler bu konuda biraz daha karamsarlık içinde bulunmaktadır. Sertifika belgesi alan orman
işletmelerinde orman kaynaklarının daha iyi korunabileceğini ve sertifikanın sürdürülebilir yönetime katkı
sağlayabileceği belirtilmiştir (Dursun, 2015; Dursun ve Daşdemir, 2016).
3.2.3. Araştırmaya katılanların yaş gruplarına göre görüş farklılıklarının araştırılması
Araştırmaya katılanların yaş gruplarına göre görüş farklılıklarının araştırılması için yapılan tek yönlü varyans
analizi (One-Way Anova Testi) sonuçlarına göre istatiksel olarak anlamlı (P<0,05) sonuçlar bulunamamıştır.

4. SONUÇLAR
Orman kaynaklarının sürdürülebilir, sosyal ve ekolojik olarak işletilebilmesini hedefleyen orman yönetim
sertifikası ve orman ürünleri sertifikasının önemi gerek dünyada gerek ülkemizde her geçen arttığı görülmüştür.
Bu gelişmeye paralel olarak, Türkiye’de gerek orman kaynakları yönetimi sertifikasına sahip orman alanı
miktarında ve gerekse orman ürünleri sertifikasına sahip işletme sayısında son 6 yıllık süreçte önemli bir artış
yaşanmıştır. OGM’nin FSC orman yönetim sertifikalandırma sistemini benimsediği ve PEFC sertifikalandırma
sistemiyle ilgili de ulusal üye statüsü kazandırılması çalışmaları yaptığı görülmüştür. Türkiye’deki orman
endüstri sektöründe FSC CoC sertifikasının PEFC CoC sertifikasına göre daha yaygın olduğu ve 160 işletme
ile kağıt ürünleri sektöründe sertifikaya sahip işletme sayısının oldukça çok yüksek olduğu tespit edilmiştir.
Türkoğlu (2011) bu durumun en önemli sebebini, ülkemiz kâğıt hamuru ve kâğıtçılık sektörünün, ithalat
ağırlıklı bir sanayi konumda bulunmasından kaynaklanabileceğini belirtmiştir. Nitekim, sektördeki kağıt
fabrikalarında ağırlıklı olarak ithal hammadde (kağıt hamuru) kullanılmaktadır. Konuyla ilgili yapılan anket
çalışması sonuçlarına göre araştırmaya katılanların büyük çoğunluğu Türkiye’deki ormancılık faaliyetlerinin iyi
olduğuna ve modern ormancılık yönetimi açısında Türkiye’nin durumunun iyi olduğuna inanmaktadır. Çevre ve
ormancılık ile ilgili sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarını beğenirken, sertifikasız ürünlerin satışına karşı sivil
toplum kuruluşlarının faaliyetlerinin durumunu ise kötü bulmaktadırlar. Katılımcılar, ormancılık sektöründe
sertifikalandırma eğiliminin seyrini hızlı bulurken, piyasada sertifikalı orman ürünleriyle karşılaşma durumunu
ise kötü bulmaktadır.
Dünyadaki en önemli doğal kaynakların başında gelen ormanların sosyal, ekonomik ve ekolojik yönetilmesine
katkı sağlamak ve illegal odun tüketimini engellemek amacıyla ortaya çıkan sertifika sistemleri, dünya
ormanlarının korunmasını, yönetiminin bağımsız kuruluşlarca denetlenmesini ve tüm ormanların sürdürülebilir
şekilde yönetilmesini sağlaması dolayısıyla önemli bir rol üstlenmektedir. Bu çerçevede, OGM’nin FSC
sertifikalandırma sisteminde edindiği deneyimlerden faydalanılarak Türkiye’de ulusal bir sertifika sistemi
kurmasının yararlı olacağına inanılmaktadır.
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ÖZET
Akdeniz iklim kuşağına yer alan ülkemizde orman yangınları ekosistemin döngüsel doğal bir bileşenidir.
Orman yangınları geniş kapsamlı etki alanı özelliğinde olan, ekosistemi ama genelde insanlara olan etkileri ile
ön plana çıkan, küresel ısınmanın etkisiyle de etkileri farklı boyutlara ulaşabilen önemli bir kavramdır. Orman
yangınları ile ilgili ülkemizde mevcut yasal düzenlemelerin bir kısmı günümüz şartlarında etkisiz, yetersiz
hatta bazen gereksiz olabilmektedir. Uygulamada karşılaşılan sorunların çözümü için çağın gereklerine uygun,
sürdürülebilir özellikteki yasal düzenlemelere olan gereksinim şiddetle hissedilmektedir. Orman yangınlarına
özgü neredeyse tüm terimlerin ise yeniden tanımlanmasına, orman yangınları konusunda ortak anlaşılır bir dile
başka bir ifade ile; ‘Orman Yangınları Terminolojisi’sine ihtiyaç vardır.

Anahtar sözcükler: Orman Yangınları, Yasal Düzenlemeler, Terminoloji
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GİRİŞ
Ülkemizde halen yürürlükte olan Orman Yangınları ile ilgili yasal düzenlemeler:
1-“6831 Sayılı Orman Kanunu
2- “Orman Yangınlarının Önlenmesi Ve Söndürülmesinde Uygulama Esasları” hakkındaki, 285 sayılı Tebliğ,
3-“Orman Yangınlarının Önlenmesinde ve Söndürülmesinde Görevlilerin Görecekleri İşler Hakkındaki
Yönetmelik” ile genel olarak belirlenmiştir.
Orman yangınları ile ilgili olarak hızla değişen şartlar, gereksinimler, kavramlar hem yasal düzenlemelerin
tekrar revize edilmesini hem de bu konudaki tanım ve terimlerin günün şartlarına uygun olarak tekrar ifade
edilmesini zorunlu kılmaktadır.

MATERYAL VE YÖNTEM
Mevcut Yasal Düzenlemelerin Değerlendirilmesi
Dünyada hemen her konudaki değişim ve gelişmelerin toplumun geniş kesimlerince ve dolayısı ile kamu
kurumlarınca da takip edilmesi, gerekli değişikliklerin şartlara uygun olarak düzenlemesi, bu değişime ayak
uydurmaktan öte öncü olacak uygulamalar için bu konuda gereklerin yerine getirilmesi zorunludur.
Halen yürürlükte bulunan yasal düzenlemelerden;
6831 Sayılı Orman Kanunu 31.08.1956 tarihinde yayınlanmış olup, orman yangınları ile ilgili maddelerinden
78. Madde 2008 yılında, 71. Madde 2004 yılında, 75. Madde 2000 yılında, 76 Madde ise 1995 yıllarında
duyulan ihtiyaç nedenleri ile kısmen değişikliğe uğramıştır.
Orman Yangınlarının Önlenmesi Ve Söndürülmesinde Uygulama Esasları hakkındaki, 285 sayılı Tebliğ 1995
yılında yürürlüğe girmiş olup, orman yangınları ile ilgili idari ve teknik gerekliliklere dayanak olan en önemli
yasal düzenlemedir.
Orman Yangınlarının Önlenmesinde ve Söndürülmesinde Görevlilerin Görecekleri İşler Hakkındaki
Yönetmelik ise 09.10.1976 tarih ve 7/12521 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe girmiştir.
6831 Sayılı Orman Kanunun 68. Maddesi;
“Ormanların içinde veya yakınında ateş ve yangın belirtisi görenler bunu derhal orman idaresine veya en yakın
muhtarlığa, jandarma dairelerine veya mülkiye amirlerine haber vermeye mecburdurlar. Yangın ihbarında
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Devlete ait her türlü askeri ve mülki haberleşme vasıtalarından derhal ve parasız olarak faydalanılır. PTT
merkezleriyle, demiryolları istasyonlarından çekilen yangın ihbarına ait telgraflarla yangının seyrini bildiren
ve yangın hakkındaki yardım taleplerini ve söndürülmesine ait direktifleri ihtiva eden telgraflardan ve aynı
hususlara taalluk eden telefon muhaberatından ücret alınmaz. Yangın haberleşmesini en seri şekilde sağlamak
üzere ormanlardaki yangın gözetleme kule ve kulübeleriyle bakım merkezi ve orman teşkilatının kuruluş
merkezleri arasında orman idaresince gerektiği yerlerde telefon devreleri ve İcra Vekilleri Heyeti kararıyla ruhsat
almak suretiyle telsiz alıcı ve verici istasyonları tesis olunur. Telefon devreleri PTT İdaresi santrallerine ve PTT
İdaresinin santrali olmayan yerlerde jandarma santrallerine bağlanabilir. PTT santrallerine bağlı olanlar hariç
olmak üzere hususi telefon hatları için hiçbir ücret, resim, vergi ve ruhsat parası verilmez. “
Şekliyledir.
Günümüzde yangın yöneticileri, çağdaş iletişim araçları, erken uyarı sistemleri, karar destek sistemleri vb ile
günceli yakalama çabasındadır. Hatta uygulama da bu yöndedir. Gelişen ve değişen şartlar içindeki iletişimin
önemi, iletişim araçları ve yöntemlerinin belki de çok kısa sürelerde anlamını değiştirebildiği günümüzde bu
maddenin tekrar düzenlenerek güncelin yakalanması zorunludur.
Orman Kanununun 69. Madde ise;
“ Orman yangınlarında yangına civar köy ve kasabaların 18 yaşını bitirip 50 yaşını doldurmamış bütün erkek
nüfusu beraberinde mevcut balta, kürek, kazma, testere gibi yangın söndürmeye yarayacak aletleriyle yangın
yerine gitmeye ve yangını söndürmeye mecburdurlar. Söndürme işine gelenler yangını söndürmeye kafi
gelmezse daha ilerdeki köy ve kasaba halkından mükellef olanlar da yangın yerine gönderilirler. Aynı şekilde,
vali, kaymakam, nahiye müdürü ve köy muhtarları ve civardaki asker ve jandarma birlik kumandanları bölgedeki
orman başmüdürü ve onun lüzum göstereceği orman memurları yangın mahalline yardımcı göndermeye ve
bizzat gitmeye mecburdurlar. …….”
Hükmüne amirdir.
Nitekim; “Orman Yangınlarının Önlenmesinde ve Söndürülmesinde Görevlilerin Görecekleri İşler Hakkındaki
Yönetmelik” Amaç ve Kapsam başlıklı kısmın Madde 1 de;
“Orman yangınlarının önlenmesi ve söndürülmesinde görevli memurlarla mükelleflerin görecekleri görev ve
hizmetler 6831 sayılı yasanın 69’ncu maddesi hükmüne göre düzenlenmiş bu yönetmelik hükümleri dairesinde
yürütülür.” İfadesi yer almakta olup, aynı yönetmeliğin Mükellefiyet-Liste ara başlığındaki 3. Bölümde
“MADDE 8- Orman yangınlarında civar köy ve kasabaların 18 yaşını bitirip 50 yaşını doldurmamış büyün
erkek nüfusu yangın söndürmekle mükelleftirler.
Orman yangınlarının zamanında söndürülmesini temin bakımından, orman içi, orman kenarı ve orman 10 km.
mesafedeki köy ve kasabaların, birinci fıkrada yazılı mükelleflerini, ismen tespit eden tasdikli listeler, her sene
en geç Mart ayı başında muhtar ve beledi başkanları tarafından alakalı Orman Bölge Şefliğine veya Devlet
Orman İşletme Müdürlüğüne verilir.(Liste örneği eklidir.)
Yangının çıktığı mahalde orman içi, orman kenarı, ormana 10 km. mesafede köy ve kasaba mevcut değilse
o zaman yangın hangi köy ve kasabanın mülki hudutların dahilinde vuku bulmuşsa o köy ve kasaba ilgilileri
yangını söndürmekle mükelleftir. ….”
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İfadeleri ile mükellefler ile çalıştırılma usul ve esasları ifade edilmektedir. Günümüzde iş sağlığı ve güvenliği
çalışanlar için olmazsa olmaz temel kuralları içerir ve 01.01.2013 yılında yürürlüğe giren 6331 Sayılı İş Sağlığı
ve Güvenliği Kanunu ile işçi memur ayrımını ortadan kaldırılarak, çalışan kavramı getirilmiş olup, kamu ve
özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve stajyerler
de dâhil olmak üzere tüm çalışanlara etkinlik gözetmeden uygulanmaktadır. Buradaki temel unsurlardan biri
çalışanların çalışma alanıyla ilgili eğitime tabi tutulması ve bunun belgelendirilmesi, ayrıca tüm çalışanların işin
özelliğine ve gereğine uygun “Kişisel Koruyucu Donanım”lara sahip olmasıdır. Oysa Orman Kanununun 69
maddesinde yangına gerekli hallerde mükellef ve askeri birliklerin katılmasına amir olup bu durum 6331 sayılı iş
Sağlığı ve Güvenliği Kanununun şartlarının sağlanmadan uygulanması halinde büyük sorunlar yaşanacağı gibi
yasalara uygun olmayacağı da açıktır. Nitekim mükellef ve askeri birliklere gerekli ve yeterli oranda eğitim ve
kişisel koruyucu donanım sağlanamamaktadır Sadece bu nedenledir ki son yıllarda uygulamada askeri birlik ve
mükelleflerin fiilen, aktif olarak yangınla mücadele çalışmalarına katılması, uygulamada yer bulamamakta olup,
yangına katılacaklar için “Görevliler ve Gönüllüler “ kavramı eğitimlerde ifade edilmeye başlanmıştır. Bununla
ilintili olan bir başka sorunda köylere verilen su tankerleridir. Yangınla mücadeleye katılabilecek köylülere
(mükelleflere) sosyal ormancılık amaçlı olarak su tankerleri verilmekte, yangınlarda kullanmaları istenmektedir.
6331 sayılı iş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun ilgili maddeleri burada yine kendini hissettirmektedir. Kuruma ait
bir aracın köy tüzel kişiliğine kullanımının devredilerek yangınlarda kullanılması sırasında olası bir iş kazasında
kurumu yasal sorumluktan kurtaramayacaktır. Su tankerlerinde görev alacakların eğitim ve belgelendirilmesi,
kişisel koruyucu donanımlar gibi yasal gereklilikler çözümü gereken acil sorunlar olarak görülmektedir.
Mevcut yasal düzenlemelerin bu anlamda acilen tekrar gözden geçirilmesi, revize edilmesi, günün şartlarına
uygun hale getirilebilmesi, sürdürülebilir ve uygulanabilir bir yangın yönetimi için zorunludur.
Ayrıca yasal düzenlemeler anlamında Avrupa Birliği ile ülkemiz arasında yaklaşım farkı olduğu, Avrupa Birliği
mevzuatının ağırlıklı olarak yangın önleme, yangın çıkmasını önleyecek teknik bilgi gelişimini sağlamak
önceliğinde olup, buna karşılık ülkemiz mevzuatının ise daha çok yangın sırasında ve sonrasında alınacak önlem
ve düzenlemeleri içerdiği ifade edilmektedir (Elvan, 2009). Bu yaklaşım farkının önemle irdelenmesinin gerekli
olduğu da ihtiyaç olarak değerlendirilmektedir.
Mevcut yasal düzenlemeler içinde, yangınla ilgili iş ve iş tanımı ile ilgili ifadelerde, çalışma alanı tarifi ile mevcut
uygulama farklıdır. Yangınla mücadele ile ifade edilen yer ormanlık alanlardır. Oysa ülkemizde meydana gelen,
daha doğrusu müdahale edilen yangınların büyük bir kısmı orman yangını haricindeki açık alan yangınlarıdır.
Mevcut yasal düzenlemeler genel olarak; yerleşim alanlarındaki yangınlara belediye itfaiye teşkilatının, ormanlık
alanlardaki yangınlara ise Orman İşletme Müdürlüğü görevlilerinin müdahalesine amirdir. Ziraat yangını olarak
da değerlendirilen, yerleşim yeri ve ormanlık alan dışındaki açık alan yangınları için görevliler ve görev tanımı
tam olarak yapılmamıştır. Bu eksiklik uygulamada zaman zaman sorunların yaşanmasına da neden olmaktadır.

Orman Yangını Tanımı
“Orman Yangınlarının Önlenmesi Ve Söndürülmesinde Uygulama Esasları” hakkındaki, 285 sayılı Tebliğin ilk
bölümünde
Orman Yangını: “Serbest yayılma eğiliminde olan ve ormanda yaşama birliği içinde bulunan canlı ve cansız
bütün varlıkları yakarak yok eden ateştir” şekliyle ifade edilmektedir.
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Orman yangınını; “Ormanlık alanlarda meydana gelen, topografya, yanıcı madde özellikleri ve meteorolojik
parametrelere göre davranış gösteren, karakteristik olarak yayılma eğilimine sahip, özellikle insanlar için
tahripkâr olma özelliğinde olabilen yangın türüdür”(V.Tutmaz) şekliyle ifade edilmesi daha uygun olacağı
değerlendirilmektedir.
Sanılanın aksine orman yangınları ekosistem için her şartta tahripkâr olma özelliğinde değildir. Afrika
savanaları, makilik formları, çam ormanlarının sürekliliği için düzenli olarak meydana gelen yangınlara ihtiyaç
olduğu ifade edilmektedir. Yangına bağımlı olarak ifade edilen bu ekosistemlerde, birçok tür mevcut yangın
rejimine uyum sağlayarak ekosistem içinde yerini ve devamlılığını sağlamaktadır. Dünyadaki yangına bağlı
ekosistemlerden biri olan Akdeniz ekosistemlerinde yangının sistemin bir parçası olduğu da ifade edilmektedir
(Neyişçi, 1988). Yangınların ekosistemin bir parçası olduğunun baştan kabulü ile yapılacak iş ve işlemleri bu
temel üzerine oturtmak esas hedef olmalıdır. Bu görüşle yangınların gereğinde bir amenajman aracı olarak da
uygulanmasına ülkemizde de yaygın olarak başlanmalıdır.
Ayrıca korunan alanlar başta olmak üzere birçok ekosistemde, ekolojik sürecin izlenmesi amaç olarak belirlenip,
yangın görmüş bozuk orman alanlarının her şartta ağaçlandırılması yerine, şartlar uygunsa öncelikle tabi halde
gençleştirilmesi de öngörülmelidir.
Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü, Edremit Orman
İşletme Müdürlüğü, Ayvalık Orman İşletme Şefliğinde
17.08.2017 tarihli orman yangını aynı zamanda Ayvalık
Adaları Tabiat Parkında meydana gelmiştir.
Bu yangın; yanan ormanlık alanlarda yapılacak
işlemler konusunda bilinen ama kamu kurumlarında
uygulamada bir adım geride kalan bir tartışmayı da
yeniden gündeme taşıdı. Anayasanın 169. Maddesi
“Devlet, ormanların korunması ve sahalarının
genişletilmesi için gerekli kanunları koyar ve tedbirleri
alır. Yanan ormanların yerinde yeni orman yetiştirilir,
bu yerlerde başka çeşit tarım ve hayvancılık yapılamaz.
Bütün ormanların gözetimi Devlete aittir.” Hükmüne
amirdir.
Yanan alanların bir yıl içinde ağaçlandırıldığı da bilinmektedir. Ancak;

Fotoğraf:V.Tutmaz

09.08.1983 tarihli 2873 Sayılı Milli Parklar Kanunu Koruma konulu beşinci bölümünde yasaklanan faaliyetler
başlığı altında
“Madde 14 – Bu Kanun kapsamına giren yerlerde;
a) Tabii ve çevre dengesi ve tabii ekosistem değeri bozulamaz,
b) Yaban hayatı tahrip edilemez,
c) Bu sahaların özelliklerinin kaybolmasına veya değiştirilmesine sebep olan veya olabilecek her türlü
müdahaleler ile toprak, su ve hava kirlenmesi ve benzeri çevre sorunları yaratacak iş ve işlemler yapılamaz,
d) Tabii dengeyi bozacak her türlü orman ürünleri üretimi, avlanma ve otlatma yapılamaz,
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e) Onaylanmış planlarda belirtilen yapı ve tesisler ve Genelkurmay Başkanlığınca ihtiyaç duyulacak
savunma sistemi için gerekli tesisler dışında kamu yararı açısından vazgeçilmez ve kesin bir zorunluluk
bulunmadıkça her ne suretle olursa olsun hiçbir yapı ve tesis kurulamaz ve işletilemez veya bu alanlarda
var olan yerleşim sahaları dışında iskan yapılamaz. “hükmü de mevcuttur.
Bu durumda, özellikle Milli Park gibi özel alanlarda, yanan alanlar için derhal ağaçlandıralım refleksiyle, hemen
dozerle toprak işlemesi aceleciliği bazen ekosistem için belki de büyük bir felaket olacaktır.
Bu konudaki; “Doğaya bir şans verin, elde kazma kürek fidan dikme sevdasından vazgeçin. Bakanlığın
ağaçlandırma adına o alanı dozer, kepçe gibi ağır araçlarla alt-üst etmesine izin vermeyin. Doğanın yarasını
kendi fidanıyla sarması mı yoksa alanın bağrını deşip fidan dikmek mi? Hangisi daha doğa dostudur?
(T.Neyisçi-2017)” uyarılarını önemseyerek uygulamada da bu anlayışın öncelikle yer bulması için kamu
kurumları, bilim çevreleri, doğa dostları ile bu tür çevreci yaklaşımlar konusunda toplumsal bir uzlaşı sağlanması
ekolojik bir sorumluluktur.
Yangınlar ve yanan alanlarda yapılacak iş ve işlemler içi farklı küresel yaklaşımlar söz konusudur. Ülkemizde
kamuda tartışılan ama neredeyse uygulamada yer almayan yaklaşımlar için birçok bilim adamı farklı görüşleri
gündeme taşımaktadır. Orman yangınların önlenmesi hayvan ve bitki çeşitliliğini tehlikeye atması, yangınların
uzun vadede ormanlarda yakıt yükünün azaltılması, seyrekleştirilmesi, çeşitliliğin artırılması ve ekolojik
sağlığının gelişmesi için gerekli olacağı sıkça tartışılır hale gelmiştir. Budak Ormanı olarak adlandırılan yanan
ağaçların Kuzey Amerika’nın en değerli bitki ve hayvan habitatı arasında yer aldığı (Ekolojist Dr Chad Hanson),
en şiddetli yangınlardan sonra bile bu alanlarda gençleştirme olabildiği dile getirilmektedir. Bu hususların
tartışılabildiği katılımcı ve bilimsel ciddi çalışmalara ihtiyaç duyulmalıdır.
Bunlarla ilintili olarak yangınlara müdahale konusunda da yeni yaklaşımlara ihtiyaç duyulmaktadır. Ne olursa
olsun, ne oran ve şekilde olursa olsun, yangınlara topyekûn, orantısız, her şeye rağmen mantığıyla ve sadece kamu
baskısı ön yargısıyla müdahale edilmesi ciddi bir sorun olarak düşünülmelidir. Ülkemizde meydana gelen bir
yangında; yangınla mücadele edenlerin mi yoksa yangın yayılışına etkili olan hususların mı bu süreçte daha etkin
olduğu tartışılırken, müdahalede asıl aktörün kamuoyu baskısı haline geldiği hissedilmektedir.
Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü, Çanakkale Orman İşletme Müdürlüğünün Eceabat Orman İşletme
Şefliği (yaklaşık olarak Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı dahilindeki ) ormanlık alanı
35.851,5 ha. olup bu alanın 19.797 Hektarı ormanlık alandır. Mevcut 48 yıllık (1968-2016 dahil) kayıtlara
göre sadece ormanlık alanda; 148 adet yangında 11.511 hektar ormanlık alan etkilenmiştir. Bu da (bazen
aynı alanlar olsa da) ormanlık alanın %58 i demektir. Yangına hassas yörelerde kızılçam alanlarının idari
müddetini doldurmadan tekrar tekrar yangına maruz kaldığı bilinmektedir. Bu durum yangına hassas İşletme
Müdürlüklerinde ormanların işletilmesi için fonksiyonel planlama yapılırken orman yangınlarının mutlak
surette göz önünde bulundurulmasını zorunlu kılmaktadır.

Bitki Örtüsü Yakmanın Yasaklanması
Orman Kanununun 76 Maddesi (Değişik: 4/7/1995 - 4114/1 md.)
a) Devlet ormanlarında; Orman İdaresince belirlenen konak yerlerinden başka yerlerde gecelemek,
b) Ormanlarda izin verilen ve ocak yeri olarak belirlenen yerler dışında ateş yakmak veya izin verilen yerlerde
yakılan ateşi söndürmeden mahalli terketmek,
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c) Ormanlara sönmemiş sigara veya yangına dolaylı olarak yol açabilecek madde atmak,
d) Ormanlara dört kilometre mesafede veya bu Kanunun 31’inci ve 32’nci maddeleri kapsamına giren köyler
hudutları içinde anız veya benzeri bitki örtüsü yakmak, Yasaktır.”
şekliyledir. Burada genel olarak yangın çıkmasına engel olunması hedeflenerek ateş yakmak yasaklanmıştır.
Buna karşılık 285 Sayılı Tebliğin Söndürme Metotları “ başlıklı kısmında;
“7.3- Karşı Ateş: Bilindiği üzere karşı ateş, yangına karşı yangını kullanma metodudur. Karşı ateş büyük tehlikesi
nedeni ile ancak yangın amiri veya onun görevlendirileceği bir teknik eleman tarafından uygulanacaktır. Karşı
ateşin amacı hızla ilerleyen yangının önündeki yanıcı maddeleri azaltarak veya tamamen yok ederek yangının
büyümeden kontrol altına alınmasını sağlamaktır.”
Şekliyle ifade edilmek suretiyle yangına müdahale edenlere yeni bir yangın çıkartmak sureti ile yangını önleyecek
bir yangın söndürme metodunu uygulamalarına yetki vermektedir.
Denetimli Yakma: Orman yangınlarının sadece yıkıcı özelliğini öne çıkaran yaklaşım, yangınların sağlayabileceği
ekolojik işlevleri engellemenin yanında, orman tabanında biriken ve yangın tehlikesini yükselten ince yanıcı
birikimin, olağan dışı artmasına neden olarak, çıkabilecek yangınların büyüme olasılıklarının yükselmesine
yol açmaktadır (Neyişçi, 1999) Denetimli Yakma uygulamaları ile yangının bir araç olarak kullanılarak yanıcı
madde yükünü azaltmak suretiyle yangın tehlikesinin azaltılması amaçlanmıştır.
“Karşı Ateş” ve “Denetimli Yakma” yangın tehlikesini, yangının büyümesini önleme amacına yönelik olsa da,
idari ve teknik anlamda bir sorun olmamasına rağmen, uygulayıcılar yasal anlamda bir sorun olduğu düşüncesini
paylaşmaktadırlar. Çünkü mevcut yasal düzenlemeler içinde bu tür teknik uygulamaların yasal altyapısı eksiktir.
Acaba amacı ne olursa olsun yakma eyleminin yasalarda yeri var mıdır?

Karşı Ateş Nedir?
Karşı Ateş ile anlaşılanlar hakkında farklı yaklaşımlar vardır. Karşı ateş uygulaması ülkemizde mevcut bir yolun
ya da oluşturulacak bir hattın kısa sürede genişliğini sağlamak üzere, yani yanıcı maddeden arındırılmış şeridin
genişliğini kısa sürede artırmak için kontrollü olarak, yol ya da şerit kenarındaki ormanlık alanın yakılması
şekliyle uygulanmaktadır. Bu aslında karşı ateş olarak ifade edilse de 285 Sayılı Tebliğde yer alan “Karşı Ateş”
uygulamasını ifade etmemektedir. Bu uygulamanın Karşı Ateş olarak değil de “Şerit Genişletme” olarak ifade
edilmesi düşünülmelidir.
“Karşı Ateş” ise 285 Sayılı Tebliğde “Karşı ateş paralel metotla durdurulamayacağına kanaat getirilen, süratle
ilerleyen ve büyük sahalara intikal ederek tehlikeli olan yangınların durdurulması veya en azından yangının
ilerleme hızının azaltılması amacıyla uygulanır.
Şekliyle ifade edilmektedir. “Karşı Ateş” in ülkemizde, ifade edildiği şekliyle uygulandığı söylenemez. O halde
bu ifadenin tekrar tanımlanması, başka bir ifade ile uygulamanın şeklini ifade eden ve uygulayıcıların tereddüt
etmeden anlayacakları şekliyle yasal düzenlemeler içinde yerini alması zorunludur.
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BULGULAR VE TARTIŞMA
Yangınla Mücadele Uygulamaları, Sorunlar
Önemli sorunlardan biri de yangınla mücadele çalışmalarının çalışanlar, özellikle nerdeyse işin sahibi olan
İşletme Müdürlüğü ilgilileri için meslek haline getirilememesidir.
Yangınla mücadele çalışmaları bilgi, beceri, deneyim ile birlikte özel ve farklı organizasyon gerektirmektedir.
Bu nedenle yangın yöneticileri için, yangınla mücadele faaliyetlerinin meslek haline getirilmesi şart olmuştur.
Mevcut sistemde yangınla mücadele faaliyetlerini yönetenler (genelde işletmeciler) hem idari amir hem de
“Yangın Amiri” pozisyonundadır. Bireysel mesleki, teknik ve idari bilgi/tecrübesi olsa bile genel olarak İşletme
yöneticileri için yangınla mücadele faaliyetleri onlarca asıl işletmecilik faaliyetlerinden sadece bir tanesidir.
İşletmeciler bilgi, beceri, dikkat, performans ve enerjilerini ancak belirli bir oranda yangınla mücadele faaliyetlerine
ayırabilmektedirler. Yangın organizasyonda genelde başarılı olamamanın ya da aksaklık yaşanmasının gerekçesi
de budur. Ayrıca diğer farklı ihtiyaçlardan dolayı yangınlara müdahale unsurların yangına hassas dönemde bile
diğer ormancılık faaliyetlerinde kullanılmasının önüne de geçilememektedir.
Kaldı ki helikopter, su ikmal, arazöz, personel vb oldukça pahalı unsurlar ülkemizde ancak 3-5 ay süresi için
kullanılmaktadır. Araç ve makinelerin yangına hassas dönemde bile farklı amaçlarla kullanılması sıkça rastlanan
bir durumdur.
Yangınla ilgili unsurların, yangınla mücadele personelinin Yangın Genel Müdürlüğü gibi ayrı bir birimde olarak
teşkilatlanması ya da Avrupa ülkelerinde olduğu gibi acil-afet kapsamındaki tüm birimlerin tek çatı altında
toplanıp, müşterek çalışmaları ve koordinasyon sağlamaları şarttır. Yangınla mücadele çalışmalarında ilgililerin
sadece yangınla ilgili hususlara odaklanması ve organizasyon, haberleşme gibi aksayan hususların çözümü ile
yangına müdahale ve mücadele konularında istenilen düzeyde başarılı olunması ancak bu çalışmaların meslek
haline getirilmesi ile mümkün olabilecektir. Tayin rotasyon uygulamaları ile özellikle yangınla mücadele
çalışmaları için kurumsal hafızanın neredeyse yok olacak hale gelmesi, bilgi birikimi ve deneyim gibi ölçülemeyen
ama son derece önemli olan değerlerin de azalmaya başlaması çalışanlar arasında yangınla mücadele çalışmaları
için yaşanmakta olan büyük bir sorun olarak da dile getirilmektedir.
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SONUÇ VE ÖNERİLER
Akdeniz iklim kuşağında yer alan ülkemizde Akdeniz, Ege ve Marmara Coğrafi Bölgelerinin 400 metre
yüksekliğe kadar olan kıyı bandı açık alan yangınları için hassastır. Orman Yangınlarını ekosistemin bir
parçasıdır. Ancak ekosistem için aynı zamanda rejenerasyon demek olup, gereğinde amenajman aracı olarak da
kullanılması hayata geçirilmelidir.
Böylesine önemli bir olgu için günün şartlarına uygun, sürdürülebilir bir orman yangını yönetimi için ilgili yasal
düzenlemeler yeterli değildir.
Orman yangınları terminolojinin eksikliği kendini iyice hissettirmektedir. Orman yangınları gibi küresel anlam
ifade eden önemli bir konuda, sadece ülkemiz için değil uluslararası düzeyde anlam birliği sağlayacak şekilde
gerekli tüm terim ve ifadelerin yeniden tanımlanması da ihtiyaç halini almıştır.
Burada sadece bazı örnekler ile ifade edilmeye çalışılan bu sorunların üzerine gitmek öncelikli hedef olarak
düşünülmelidir.
Geniş kapsamlı olarak belirlenecek uzmanlar grubu tarafından, orman yangınları terminolojisi ile beraber
orman yangınları ile ilgili uygulanabilir doğa dostu yasal düzenlemelerin çok acil olarak tekrar düzenlenmesi
ihtiyaç ve zorunluluktur.

TEŞEKKÜR
Bildirimin asıl temasının esin kaynağı olmasından dolayı Prof. Dr. Sayın Tuncay NEYİŞÇİ’ye teşekkür ederim.

KAYNAKÇA
6831 Sayılı Orman Kanunu
Orman Yangınlarının Önlenmesi Ve Söndürülmesinde Uygulama Esasları” hakkındaki, 285 sayılı Tebliğ,
Orman Yangınlarının Önlenmesinde ve Söndürülmesinde Görevlilerin Görecekleri İşler Hakkındaki Yönetmelik
I.Orman Yangınları İle Mücadele Sempozyumu Bildirileri
Orman Yangını Yönetimi ve Yangın Silvikültürü (N.Doğan)

442

IV. ULUSAL ORMANCILIK KONGRESİ

17. OTURUM

17. Oturum
TARTIŞMA VE DEĞERLENDİRMELER
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Selahattin KÖSE
Raportör: Yrd. Doç. Dr. Gökçe GENÇAY
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I. Sunum Sahibi: Orhan SEVGİ
Sunum Konusu: “Orman Fakülteleri Lisansüstü Ders İsimlerinde Bulunan
Terimlerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi”
Bu bildiride; orman fakültelerinde verilmekte olan lisansüstü ders isimlerinde bulunan terimler belirlenmiş
ve değerlendirilmiştir. Çalışma kapsamında, Orman mühendisliği bölümünden 1489, Orman endüstri
mühendisliği bölümünden 683 ve Peyzaj mimarlığı bölümünden 414 olmak üzere toplam 2586 lisansüstü
ders ismi çalışmada kullanılmıştır. Çalışma sonucunda; küresel (veya kıta) ölçekte ders sayısının arttırılması
gerektiği, ders isimlerinde görülen farklı yazılımların giderilmesi gerektiği, ders isimlerinde bulunan yabancı
terimlerden öncelikle ses uyumuna uymayanların Türkçeleştirilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Ayrıca bölümlere
özgü ders önerilerinde bulunulmuştur.
Soru Yönelten Katılımcı: Sezgin ÖZDEN
Soru: Türkçe okunduğu gibi yazılan bir dil olduğu için “bio”nun “biyo” yazılması kanımca doğrudur.
Yanıt: Türkçe okunduğu gibi yazılır, doğrudur. Fakat “bio” ön eki Türkçe değildir. Örneğin “Bioçeşitlilik”
bu kavram Türkçeye uygun değildir. Onun yerine “biyolojik çeşitlilik” ya da “canlı çeşitliliği” kullanılmalıdır.
Türkçenin okunduğu gibi yazılması konusunu özellikle yabancıların kaynaklarına yapılan atıflarda kullanılan
isimlerde görmek mümkündür. Dolayısıyla itirazımız Türkçenin okunduğu gibi yazılmasına değildir.
Soru Yönelten Katılımcı: Mustafa Fehmi TÜRKER
Soru: Bir TC vatandaşı olarak, bir vergi mükellefi olarak ve Türkçeye bağlı olan ve de saygı duyan bir bilim insanı
olarak seçtiğiniz bildiri konusundan ötürü sizi kutluyorum. Orman mühendisliği eğitiminde lisansüstü derslerin
Türkçe ile uyumu hakkındaki duyarlık göstermenizden önce kanımca Orman Fakültelerimizin bünyesindeki
anabilim dalları isimlerinin Türkçeleştirilmesiyle işe başlanılması gerekir. Söz gelimi; Orman Entomolojisi
ABD, Orman Amenajmanı ABD, Orman Botaniği ABD vb gibi. Diğer taraftan da fakültelerimizde mesleki
konuşma ve mesleki yazma; tabiidir ki Türkçe olarak derslerinin de, Lisans eğitiminde ders olarak konulmasını
tavsiye etmekteyim.
Yanıt: Sunum teknikleri dersinin içeriği bu şekilde değiştirilebilir. Ya da doğrudan belirtilen isimle ders
konulabilir.

II. Sunum Sahibi: Selim KAPLAN
Sunum Konusu: “Türkiye Ormancılığının Manifestosu Yazılabilir mi?”
Konu kapsamında amaç; ormancılık bilimlerini göz ardı etmeden, Türkiye ormanlarının nitelikleri, mevcut
verileri ve uluslararası gelişmeler de göz önüne alarak tüm tarafların üzerinde ortaklaştırabilecek hususlarda
(Türkiye Ormanlarının Özellikleri, Mülkiyet, Çatışma Alanları, Yönetimde Yerindelik ve Ölçek, Uluslararası
Gelişmelerin Yansımaları, Eğitim, İşçilik) tartışarak; bir ‘Ormancılık Manifesto’ denemesinde bulunmaktır.
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Soru Yönelten Katılımcı: Sezgin ÖZDEN
Soru: Türkiye ormanlarının manifestosu yazılabilir mi? Sonuç olarak?
Yanıt: Manifestonun tanımını, herkesin anlayacağı şekilde açık ifade-mesaj olarak algılarsak, en azından
yönetim karar süreçleri için yapmalıyız diyorum.
Soru Yönelten Katılımcı: Erdem KAPLAN
Soru: Ormancılıkta son dönemde farklı beklentiler nedeniyle oluşan etkileşimle görünürdeki karar vericilerin
ormancılık politikalarını doğru ve kararlı bir şekilde uygulayamadıkları konusundaki görüşleriniz?
Yanıt: “Görünürdeki karar vericiler”, tek işleyiş yukarıdan aşağıya hiçbir teknokrat kendi uzmanlığı ile ilgili dahi
üst yöneticileri besleyemiyor. OGM’nin stratejik planı değişti. Gerçek nedeni Sayıştay’ın eleştirileri aklamıyor.
Kurulu sistem işliyor gibi görünüyor ama nereye kadar. Popülist uygulamalar katılımcılık değildir.

III. Sunum Sahibi: Türkay TÜRKOĞLU
Sunum Konusu: “Türkiye’de Orman Yönetim ve Orman Ürünleri Sertifika
Sistemlerinin Değerlendirilmesi”
Bu çalışmada, Türkiye’deki orman yönetim ve orman ürünleri sertifika sistemlerinin mevcut durumunun
değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Orman ürünleri endüstrisindeki sertifika sisteminin değerlendirilmesi ise
ilgili sertifika kurumlarının verilerinden yola çıkarak ülkemizdeki gelişimi incelenmiştir. Sonuç orman ürünleri
endüstrisinde sertifika sisteminin yaygınlaşması oldukça hızlı olduğu görülmüştür. Orman yönetim sertifika
sistemi konusunda ise çalışmada yer alan kişilerin görüşlerinde bazı konularda farklılıklar tespit edilmiştir.
Soru Yönelten Katılımcı: Erdem KAPLAN
Soru: Orman yönetiminin sertifikalandırılmasında FSC kullanılması yerine PEFC orman sertifikasyon onay
programının ülkemiz şartlarına uygun şekilde ormancı STK’lar tarafından yapılması daha uygun olmaz mı?
Zira FSC standart oluşturması çalışmaları yeterince ülkemiz şartlarını tam karşılamıyor.
Yanıt: Ülkemiz için FSC sertifikalandırması yerine PEFC sertifikasyonunun yapılması daha uygun olabilir
fakat bunun için ulusal bir sertifika sistemimizin oluşturulması ve PEFC tarafından onaylanması gereklidir.
Soru Yönelten Katılımcı: Hülya KALAYCIOĞLU
Soru: 1-Türkiye’deki sertifikalı firmalar, listenizde yer alan firmaların yapısı nedir? (üretici mi, pazarlamacı mı
vb) 2-Sertifikadan kast ettiğiniz kullandıkları hammaddenin sertifikalı olması mıdır? 3-Sertifikalarını kendileri
mi hazırlayıp almışlar yoksa tedarikçilerin den kaynaklanan bir fırsat olarak mı kullanmaktadırlar?
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Yanıt: 1-Türkiye’deki sertifikalı firmalar listesinde hem üreticiler hem de pazarlamacı işletmeler birlikte
gösterilmiştir. 2- Sertifikadan kastedilen hammaddenin sertifikalı olması ve bunun yanında sertifikasyon
kullanan firmanın da bu sertifikayı kullanmaya yetkili olmasıdır. 3- İşletmelerin, sertifikayı kullanabilmeleri
için ilgili sertifikalandırma kurumu tarafından hazırlanan prensip ve göstergelerini karşılaması ve ilgili
sertifikalandırma kuruluşuna başvurması gerekmektedir. Sertifika gerek tedarikçilerden kaynaklanan bir fırsatın
olması yanında, ürünlerini çevreye duyarlı müşterilerine sunmak isteyen işletmelere avantaj sağlamaktadır.

IV. Sunum Sahibi: Vehbi TUTMAZ
Sunum Konusu: “Orman Yangınları Yasal Düzenlemeleri ve Terminoloji”
Sunumda; orman yangınları ile ilgili ülkemizde mevcut yasal düzenlemelerin bir kısmının günümüz şartlarında
etkisiz, yetersiz hatta bazen gereksiz olabildiği aktarılmıştır. Uygulamada karşılaşılan sorunların çözümü için
çağın gereklerine uygun, sürdürülebilir özellikteki yasal düzenlemelere olan gereksinime olan ihtiyaç, orman
yangınlarına özgü neredeyse tüm terimlerin ise yeniden tanımlanması, başka bir ifade ile orman yangınları
konusunda ortak anlaşılır bir dile olan ihtiyaç vurgulanmıştır.
Soru Yönelten Katılımcı: Ahmet TOLUNAY
Soru: Değerli meslektaşım teşekkürler. Orman yangınları mücadele ekiplerinde görev yapan personelin 2 yıllık
ön lisans eğitiminden geçirilmesi gerekmektedir. Bu konuda “Orman Yangınları Mücadele Teknisyenliği ve
İtfaiyecilik” programının açılması gerektiğini düşünüyorum. Siz ne dersiniz?
Yanıt: Çok isabetli bir uygulama olacaktır. Türkiye’de yangın araçları %40-45 verimle çalışmaktadır. Operatörleri
ise gerçek anlamda bir eğitime ihtiyaç vardır.
Soru Yönelten Katılımcı: İyigün PULAT
Soru: Sarıçamın denize indiği Karadeniz kıyısında, kış gününde orman yangını neden olmuş?
Yanıt: Yangınlar genelde insan kaynaklıdır. Bu yangına ait çıkış nedenini ben bilmiyorum.

Bu tutanak; Oturum Başkanı Selahattin KÖSE ve Raportörü Gökçe GENÇAY tarafından düzenlenmiştir.
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Prof. Dr. Selahattin KÖSE

Yrd. Doç. Dr. Gökçe GENÇAY

Başkan

Raportör
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18. Oturum
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Tolga ÖZTÜRK
Raportör: Doç. Dr. Mehmet EKER

Atık Lastiklerin Ormancılık Faaliyetlerinde Kullanımı
Anıl MERCİMEK
Türkiye Ormancılığında Mekanik Üretim Araçlarının Kullanımı: Çanakkale Örneği
Dr. Ebru BİLİCİ
Landsat 8 Uydu Görüntüleri Kullanılarak Yer Yüzey Sıcaklığının İzlenmesi: Antalya Örneği
Doç. Dr. Hakan OĞUZ
Orman Kaynaklarının Uzaktan Algılanmasında Rasat ve Göktürk-2 Uydu Verileri
Doç. Dr. H. Oğuz ÇOBAN

15-16 Kasım 2017, Antalya

18.OTURUM

IV. ULUSAL ORMANCILIK KONGRESİ

447

TÜRKİYE ORMANCILIĞINDA MEKANİK ÜRETİM
ARAÇLARININ KULLANIMI: ÇANAKKALE
ÖRNEĞİ
Abdullah E. AKAY, Ebru BİLİCİ1*, İnanç TAŞ, Didem ÖZKAN
Bursa Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü, 16310 Bursa
*Ebru BİLİCİ E-mail: ebru.bilici@gmail.com
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ÖZET
Orman ekosistemini oluşturan elemanların doğal dengesinin korunması ve sürekliliği için dikkatli ve planlı
faydalanma zorunlu hale gelmiştir. Bu amaçla odun hammaddesi üretim aşamasının doğru ve etkin planlanması
gerekmektedir. Ülkemizde odun hammaddesinin üretimi aşamalarında daha çok manuel ve kısmen de makine
gücü ile gerçekleştirilen sistemler yaygın olarak kullanılırken, son yıllarda özellikle entansif ormancılık yapılan
bölgelerde mekanik yöntemler daha sık uygulanmaya başlanmıştır. Bu üretim yöntemlerinde kullanılan
mekanik araçların operasyon verimi ve iş güvenliği açısından uygun planlanması ve doğru organize edilmesi
gerekmektedir. Ancak, ülke ormancılığında kendine henüz yeni uygulama alanı bulan bazı mekanik üretim
araçlarının performansını konu alan sınırlı sayıda bilimsel çalışma bulunmaktadır. Bu çalışma kapsamında,
Çanakkale Orman İşletme Müdürlüğü, Çanakkale Orman İşletme Şefliği sınırlarında Kızılçam meşceresinde
gerçekleştirilen tıraşlama kesimlerinde kullanılan mekanik üretim araçlarının (Doosan DX 300lC hasatçı,
Tigercat 635D sürütücü, WoodCraker C450 kesici-istifleyici) performansı değerlendirilmiştir. Ayrıca, çalışma
alanında kullanılan üretim makinelerinin operasyon verimi üzerinde etkili olan faktörler (ürün boyutları, ürün
hacmi, arazi eğimi, sürütme mesafesi, vb.) incelenmiştir. Verim analizinde tekrarlı zaman yöntemi kullanılarak
makinelerin zaman ve verimlilik ölçümleri gerçekleştirilmiştir. Hasatçı için ortalama verimlilik yaklaşık 23,91
m3/saat olarak hesaplanmıştır. Hasatçının operasyon verimi üzerinde, toplam zaman üzerindeki etkisine de bağlı
olarak, kesilen ağaç boyutları önemli ölçüde etkili olmuştur. Sürtücünün kullanımı ile ortalama verimliliğin
104,5 m3/saat olduğu belirlenmiştir. Verimlilik üzerinde etkili olan faktörlerin başında sürütme mesafesi ve ürün
hacminin geldiği bulunmuştur. Kesici-istifleyicinin ortalama verimliliği ise 62,43 m3/saat olarak belirlenmiştir.
Verimlilik üzerinde etkili olan faktörlerin başında kesilecek ağaçlar arasında geçen hareket zamanının ve kesilen
ağaç hacminin geldiği tespit edilmiştir. Ülkemizde geleneksel bölmeden çıkarma yöntemlerinin uygulanması
sonucu ortaya çıkan verimlilik ve iş güvenliği problemlerinin aşılabilmesi amacıyla, özellikle topografik,
ekolojik ve sosyoekonomik koşulların uygun olduğu bölgelerde, mekanik bölmeden çıkarma yöntemlerinin
performansının ortaya konulması, ülkemiz ormancılığında bu yöntemlerin daha yaygın olarak uygulamaya
aktarılmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Anahtar sözcükler: Ormancılıkta mekanizasyon, sürütücü, hasatçı, kesici-istifleyici
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1. GİRİŞ
Ülkemizde odun hammaddesinin bölmeden çıkarılması aşamasında çoğunlukla insan-hayvan gücü ve kısmen
de makine gücü ile gerçekleştirilen sistemler kullanılmaktadır. Son yıllarda, özellikle entansif ormancılık yapılan
bölgelerde mekanik bölmeden çıkarma yöntemleri daha sık kullanılmaya başlanmıştır (Akay ve ark., 2016).
Ayrıca, ağaç bazlı panel endüstrisinde Avrupa’da ilk sıralarda yer alan yerli kuruluşlar, yüksek miktarlardaki
odun hammaddesi taleplerinin önemli bir bölümünü ülkemizdeki orman kaynaklarından tedarik etmektedir.
Bu taleplerin sürekli olarak karşılanabilmesinde önemli rol alan tedarikçi firmalar, kısa sürede ve geniş alanlarda
odun hammaddesi üretimi gerçekleştirebilmek için makine parkını geliştirmekte ve mekanik sistemleri yoğun
olarak kullanmaktadır.
Mekanik üretim yöntemlerinde kullanılan araçların operasyon verimi ve iş güvenliği açısından uygun
planlanması ve doğru organize edilmesi gerekmektedir. Ancak, ülke ormancılığında yeni olan bazı mekanik
üretim araçlarının performansı üzerinde sınırlı sayıda bilimsel çalışma bulunmaktadır. Enez ve Arıcak (2012)
ülkemizde ilk defa kullanılan Volvo marka hasatçının ülkemiz koşullarına olan uyumunu değerlendirmiştir. Bu
çalışmada ayrıca hasatçının daha verimli kullanılabileceği ortamlar araştırılmıştır. Bilici ve ark. (2017a) kızılçam
meşceresinde tıraşlama kesiminde kullanılan Doosan DX 300lC hasatçının verim analizini gerçekleştirmiştir.
İstatistik analizlerle verim üzerinde etkili olan faktörler belirlenmiştir.
Ormancılıkta mekanizasyonun yoğun olarak kullanıldığı ülkelerde ise sürütme yöntemiyle bölmeden çıkarma
çalışmalarında genellikle sürütücüler kullanılmaktadır. Akay ve ark. (2016) bölmeden çıkarma çalışmalarında
ülkemizde ilk defa kullanılan Tigercat 635D sürütücü ile gerçekleştirilen bölmeden çıkarma çalışmalarını verim
açısından değerlendirmiştir. Bu kapsamda, verim üzerinde etkili olan faktörler belirlenerek, verimin artışına
yönelik çözüm önerileri sunulmuştur. Bilici ve ark. (2017b) odun hammaddesi üretiminde ülkemizde ilk defa
kullanılan WoodCraker C450 kesici-istifleyicinin performansı üzerinde etkili olan faktörleri incelemiştir.
Çalışmada zaman analizi yöntemi kullanılarak saatlik verim hesaplanmıştır.
Bu çalışmada, mekanik üretim yöntemlerinde kullanılan üretim araçlarından Doosan DX 300lC hasatçı,
Tigercat 635D sürütücü ve WoodCraker C450 kesici-istifleyicinin performansı değerlendirilmiştir. Çalışmada
bu üç üretim aracının verim analizlerinin yapıldığı bilimsel araştırmaların sonuçları değerlendirilmiştir. Üretim
makinelerinin operasyon verimi üzerinde etkili olan faktörler (ürün boyutları, ürün hacmi, arazi eğimi, sürütme
mesafesi, vb.) incelenmiştir.

2. MATERYAL VE YÖNTEM
2.1. Çalışma Alanı
Çalışmada değerlendirilen önceki araştırmalar Çanakkale Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı Çanakkale
Orman İşletme Şefliği sınırlarından seçilen Kızılçam meşceresinde gerçekleştirilmiştir (Şekil 1). Çanakkale
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Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Orman İşletme Müdürlükleri’nin orman varlıkları Tablo 1’de verilmiştir
(Akay ve ark., 2016). Çanakkale coğrafi olarak Marmara Bölgesinde kalmakta olup denizden ortalama 300 400 m yüksekliktedir.
Şekil 1. Çanakkale İşletme
Şefliği’ne ait meşcere
haritası

Tablo 1.
Çanakkale
Orman Bölge
Müdürlüğü
orman varlığı
(ha)

İşletme
Müdürlüğü
Ayvacık
Bayramiç
Biga
Çan
Çanakkale
Kalkım
Keşan
Yenice

2.2. Arazi Çalışmaları

Normal
Orman
30.238,60
55.020,90
30.535,00
40.084,90
110.623,00
32.876,00
44.044,00
43.797,10

Bozuk
Orman
31.199,90
14.519,80
28.047,70
14.619,40
59.281,00
3.484,20
19.598,00
12.960,20

Toplam Orman
Alanı
61.438,50
69.540,70
58.582,70
54.704,30
169.904,00
36.360,20
63.642,00
56.757,30

Ormansız
Alan
98.221,00
48.701,20
82.985,30
43.790,10
161.076,00
6.124,00
170.799,00
35.009,50

Genel
Alan
159.659,50
118.241,90
141.568,00
98.494,40
330.980,00
42.484,20
234.441,00
91.766,80

2.2.1. Hasatçı
Doosan DX 300lC hasatçı kullanılarak üretilen orman ürünleri daha sonra tarım traktörleri ile rampaya
taşınmıştır (Şekil 2). Hasatçı operasyonu üç aşamada değerlendirilmiştir: bir önceki döngü tamamlandıktan
sonra hasatçının bir sonraki ağaca hareketi ile başlar, ağacın kesici başlık ile kavranması ve kesilmesi ile devam
eder ve ağacın dallarının alınması ve boylanması ile son bulmaktadır.
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Şekil 2. Doosan DX 300lC hasatçı

2.2.2. Sürütücü
Çalışma alanında odun hammaddelerinin rampaya taşınması Tigercat 635D sürütücü ile zeminde
sürütme suretiyle gerçekleştirilmiştir. Tigercat 635D Sürütücü yüksek verim gerektiren bölmeden çıkarma
çalışmalarında kullanılmaktadır (Şekil 3). Orman ürünlerinin sürütülmesinde yüksek kapasiteli sürütücü
kıskacı kullanılmaktadır. Sürütücünün teknik özellikleri Tablo 2’de verilmiştir. Sürütme suretiyle bölmeden
çıkarma çalışması sürütücünün rampadan kesim sahasına doğru hareket etmesiyle başlayıp, ürünlerin sürütme
kıskacına alınması ve kesim sahasından rampaya sürütülmesi ile devam edip, ürünlerin sürütme kıskacından
boşaltılmasıyla son bulmaktadır.
Şekil 3. Tigercat 635D sürütücü

2.2.3. Kesici-İstifleyici
WoodCraker C450 kesici-istifleyici operasyonunda (Şekil 4), ağaçlar kesici-istifleyici ile kesildikten sonra
Tigercat 635D sürütücü ile rampaya sürütülmüştür. Üretim sırasında arazi koşulları (eğim) ve ağaç boyutlarına
(çap ve boy) bağlı olarak, kesici-istifleyici kesim işini iki aşamada tamamlayabilmiştir. İlk aşamada, ağaç gövdesi
yaklaşık orta yükseklikten kesilip sürütme yolu kenarına taşındıktan sonra ikinci aşamada geri kalan bölümü
kesilip yol kenarına taşınmıştır.
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Şekil 4. WoodCraker C450 kesici-istifleyici

2.3. Verim Analizi
Üretim çalışmalarında kullanılan mekanik araçların ve sistemlerin verimleri üretim zamanına bağlı olarak
belirlenmektedir. Bu çalışmada zaman etüdü yöntemlerinden tekrarlı zaman ölçme yöntemi kullanılmıştır
(Gülci, 2014). Zaman ölçümleri meşcere özelliklerine ve topografik yapıya bağlı olarak en az 30 tekrarlı olarak
yürütülmüştür. Üretim çalışmalarında ölçülen iş, alt bölümlere ve akış dilimlerine ayrılmıştır (Yıldırım, 1987).
Çalışmada değerlendirilen her bir üretim yöntemi için zaman ölçümleri zaman etüt formlarına kaydedilmiştir.
Daha sonra, zaman ölçümü verileri kullanılarak üretim çalışmalarının saatlik verimi (m3/saat) hesaplanmıştır:
(1)
OÜH = Bir döngüdeki ortalama ürün hacmi (m3)
TS

= Bir döngüdeki ortalama toplam süre (dk)
60

= Süreyi dakikadan saate çevirmek için kullanılan katsayı

Ürün hacimleri (Vi) teknik ormancılık uygulamalarında tercih edilen “Orta Yüzey Formülü (Huber Formülü)”
kullanılarak hesaplanmıştır (Carus, 2002):
(2)
di = i ürünün orta çapı (cm)
Li = i ürünün boyu (m)
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2.4. İstatistiksel Analizler
Yürütülen üretim operasyonları kapsamında; ortalamalar ve standart sapma değerleri belirlenmiş, hacim
ve verim ilişkisi (0,05 anlamlılık düzeyinde) Tek Yönlü Varyans Analizi (One-Way ANOVA) kullanılarak
incelenmiştir. Değişkenler arasındaki ilişkiler Pearson Korelasyon Testi ile araştırılmış ve bağımsız değişken(ler)
e ilişkin matematiksel model Lineer Regresyon Analizi ile belirlenmiştir. Analizlerde SPSS 22 paket programı
kullanılmıştır.

3. BULGULAR VE TARTIŞMA
3.1. Hasatçı Operasyonu
Zaman analizi yöntemi kullanılarak Doosan DX 300lC hasatçının verimi belirlenmiş ve ağaç hacminin verim
üzerindeki etkisi değerlendirilmiştir. Toplam zaman üç iş aşamasına ayrılmıştır: hasatçının hedef ağaca hareketi,
ağacı kavrama ve kesme, dalların alınması ve boylama. Sonuçlar en fazla zamanı son aşamanın aldığı, bunu ağaç
kavrama ve kesme aşamasının takip ettiğini göstermiştir (Tablo 2).
Tablo 2. Hasatçı operasyonunda iş
aşamaları

İş Aşamaları
Hedef ağaca hareket
Kavrama ve kesme
Dal alma ve boylama

Minimum Maksimum Ortalama
(dk)
(dk)
(dk) (%)
0,08
1,33
0,42 26,75
0,13
1,55
0,48 30,57
0,22
1,63
0,67 42,68

Verim ve ağaç hacmi arasındaki ilişki Pearson korelasyonu ile belirlenmiştir. Sonuçlar, hacim ile toplam zaman
arasında %99 güven düzeyinde (p<0,01) anlamlı bir ilişki olduğunu göstermiştir. Ağaç hacmi ve verim arasındaki
anlamlı ilişki Anova testi sonuçları ile de desteklenmiştir (Tablo 3).
Tablo 3. Anova testi
sonuçları

Sum of
Model
Squares
Regression
1655,388
1 Residual
5571,794
Total
7227,182
A. Bağımlı Değişken: Verim
B. Bağımsız Değişken: Hacim

Df
1
30
31

Mean
Square
1655,388
185,726

F
8,913

Sig.
0,006(b)

Çalışma sonucunda, ortalama ağaç hacmi 0.49 m3 ve hasatçı operasyonu verimi ortalama 23,91 m3/saat olarak
belirlenmiştir. Benzer bir çalışmada Andersson (1994), ortalama ağaç hacmi 0.34 m3 olan bir meşcere için
hasatçı operasyonu verimini 22,2 m3/saat bulmuştur.
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3.2. Sürütücü Operasyonu
Kesim alanında ürünler (5-17 m) tomruk ve/veya bütün ağaç yöntemi kullanılarak rampalara taşınmıştır.
Sürütme mesafeleri 63-200 m arasında değişiklik göstermiştir. Sürütme operasyonu sırasında geçen toplam
zaman ile ilgi değişkenlere ait temel istatistiksel bilgiler (aritmetik ortalama, minimum, maksimum ve standart
sapma) Tablo 4’de verilmiştir. Sürütme operasyonu sırasındaki iş aşamaları dikkate alındığında, toplam
zaman içinde en fazla zaman harcanan aşamanın sürütme olduğu ve bunu boş gidiş aşamasının takip ettiği
belirlenmiştir (Tablo 5).
Tablo 4.
Toplam zaman
değişkenlerine ait
temel istatistiksel
bulgular

Değişkenin Adı
Sürütme Mesafesi (m)
Eğim (%)
Hacim (m3)
Toplam Zaman (dk)

Tablo 5. Sürütme operasyonunda iş
aşamaları

Ortalama Minimum
152,36
80
15,46
5
6,52
2,55
3,93
2,14

İş Aşamaları
Boş gidiş
Ağaç kavrama
Sürütme

Minimum
(dk)
O,49
0,17
0,55

Maksimum
200
20
16,07
7,13

Standart Sapma
32,57
3,70
3,04
0,94

Maksimum
(dk)
2,16
2,08
3,02

Ortalama
(dk)
(%)
1,40
35,64
0,75
19,17
1,78
45,19

Toplam zaman ve değişkenleri arasındaki ilişki Pearson korelasyonu ile incelenmiştir. Sonuçlara göre her bir
değişken ile toplam zaman arasında %99 güven düzeyinde (p<0,01) anlamlı bir ilişki bildirilmiştir. Toplam
zaman ile sürütme mesafesi arasında pozitif yönlü (r=0,532) anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Sonuçlara göre
%99 güven düzeyinde (p<0,01) anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Çalışma alanına ait eğim değerleri ve
toplam zaman arasında pozitif yönlü (r=0,336) zayıf bir ilişki bulunmaktadır. Toplam zaman ile hacim arasında
pozitif yönlü (r=0, 109) çok zayıf bir ilişki bulunduğu bildirilmiştir.
Toplam zaman ile değişkenlerin etkisini göstermek için geliştirilen lineer regresyon modeli %95 güven düzeyinde
anlamlı (p<0,05) sonuç vermiştir. Regresyon modeli toplam zamanın %62 sini açıklamaktadır. Anova testi
sonuçları oluşturulan modelin istatistiksel açıdan anlamlı olduğunu göstermiştir (Tablo 6).
Tablo 6. Anova testi
sonuçları

18.OTURUM

Sum of
Df Mean Square
Squares
Regression
9,244
3
3,075
1 Residual
19,623
29
0,677
Total
28,847
32
A. Bağımlı Değişken: Toplam Zaman
B. Bağımsız Değişken: Hacim, Sürütme Mesafesi, Eğim
Model
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Sig.

4,544

0,010b
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Toplam zamanı belirten bağımlı değişken (y) ve bunu etkileyen bağımsız değişkenlerin (x1=sürütme mesafesi;
x2=eğim; x3=hacim) yer aldığı regresyon modeli aşağıda gösterilmiştir.
y = 0,998+ 0,014x1 + 0,050x2 + 0,009x3 			

		

(3)

Sonuçlar, toplam sürütme zamanı üzerinde en fazla etkiye sahip olan değişkenin sürütme mesafesi olduğunu
ve bunu eğim değerinin takip ettiğini göstermiştir. Arazi çalışmaları sonucunda elde edilen zaman ölçümleri
dikkate alınarak verim analizleri yapılmıştır. Buna göre verimliliğin 42,52 m3/saat ile 243,59 m3/saat arasında
değiştiği, ortalama verimliliğin 104,5 m3/saat olduğu belirlenmiştir. Verimlilik üzerinde etkili olan faktörlerin
başında sürütme mesafesi ve ürün hacminin geldiği bildirilmiştir.

3.3. Kesici-İstifleyici Operasyonu
WoodCraker C450 kesici-istifleyici operasyonu zaman analizi ile incelendiğinde hedef ağaca hareket aşamasının
en fazla zaman alan iş aşaması olduğu belirlenmiştir. Daha sonra sırasıyla ağacın kesilmesi ve kesilen ağaçların
sürütme yolu üzerinde istiflenmesi aşamaları gelmektedir (Tablo 7). Çalışma alanında ortalama ağaç çapı,
ağaç boyu, eğim ve arazi yapısı özellikleri Tablo 8’de gösterilmiştir. Arazi gözlemleri sonucunda arazi yapısının
yüksek oranda engebeli olduğu, bununda operasyon verimini olumsuz etkilediği görülmüştür.
Verim ve ağaç boyutları (çap ve boy) arasındaki ilişki Pearson korelasyonu ile incelenmiştir. Sonuçlara göre
Tablo 7. Kesici-istifleyici
operasyonunda iş aşamaları

İş Aşamaları
Hedef ağaca hareket
Kesme
İstifleme

Tablo 8.
Meşcere yapısı
özellikleri

Minimum
(dk)
0,20
0,10
0,10

Maksimum
(dk)
1,32
0,80
0,39

Ortalama
(dk)
(%)
0,44 44.55
0,34 34.00
0,21 21.45

Ort.
Min/Mak
Ort.
Ort.
Min/Mak
Min/Mak
Arazi
Çap(cm) Çap (cm) Boy (m) Boy (m) Eğim (%) Eğim (%) Engebeliliği
26/46

34,28

9/26

16,17

23/29

25,0

High

Alan
(ha)
180

her bir değişken ile verim arasında %99 güven düzeyinde (p<0,01) anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Verim ile çap
ve boy arasında anlamlı bir ilişki olmadığı bulunmuştur. Verim üzerinde değişkenlerin etkisini göstermek için
geliştirilen lineer regresyon modeli %99 güven düzeyinde anlamlı (p<0,05) sonuç vermiştir. Regresyon modeli
toplam zamanın %63’ünü açıklamaktadır. Anova testi sonuçları oluşturulan modelin istatistiksel açıdan anlamlı
olduğunu göstermiştir (Tablo 9).
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Tablo 9. Anova testi
sonuçları

Sum of
Squares
Regression
35166.955
1
Residual
21125.199
Total
56292.154
A. Bağımlı Değişken: Verim
B. Bağımsız Değişken: Çap, boy
Model

Df
2
42
44

Mean
Square
17583.477
502.981

F

Sig.

34.959

0.000(b)

Verimi belirten bağımlı değişken (y) ve bunu etkileyen bağımsız değişkenlerin (x1 = çap; x2 = boy) yer aldığı
regresyon modeli aşağıda verilmiştir:
y = -172,087 + 4,93x1 + 6,233x2					

(4)

Kesici-istifleyici operasyonunun verimi toplam zaman ve ağaç boyutlarına bağlı olarak belirlenmiştir. Sonuçlara
göre ortalama verim 62,43 m3/saat bulunmuştur. Eğimin dik ve arazi yapısının engebeli olması verim değerini
etkilemiştir. Visser ve Spinelli (2012) kesici-istifleyici operasyonlarında eğim ve engebeli arazi yapısının verimi
düşürdüğünü bildirmiştir.

4. SONUÇLAR
Ülkemizde odun hammaddesinin üretimi daha çok insan ve hayvan gücüne dayalı ve kısmen de makine gücüne
dayalı yöntemler kullanılarak gerçekleşmektedir. Son yıllarda özellikle yoğun ormancılık yapılan bölgelerde
mekanik bölmeden çıkarma yöntemleri uygulanmaya başlanmıştır. Ayrıca, ağaç bazlı panel üretiminde önde
gelen yerli kuruluşlar yüksek miktarlardaki odun hammaddesi ihtiyaçlarını, mekanik üretim sistemlerini
kullanarak kısa sürede ve geniş alanlarda odun hammaddesi üretimi gerçekleştirebilen tedarikçi firmalar aracılığı
ile karşılamaktadır. Ülkemizde geleneksel üretim yöntemlerinin uygulanması sonucu ortaya çıkan verimlilik ve
iş güvenliği problemlerinin aşılabilmesi için mekanik yöntemler önemli bir alternatif olmaktadır.
Ülke ormancılığında yeni olan bazı mekanik üretim araçlarının performansı üzerinde sınırlı sayıda bilimsel
çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmada, mekanik üretim araçlarından Doosan DX 300lC hasatçı, Tigercat 635D
sürütücü ve WoodCraker C450 kesici-istifleyicinin performansı incelenmiştir. Hasatçının verimi üzerinde
kesilen ağaç boyutları etkili olmuştur. Sürütücü verimi üzerinde etkili olan faktörlerin başında sürütme mesafesi
ve ürün hacmi gelmiştir. Kesici-istifleyicinin verimini kesilecek ağaçlar arasında geçen hareket zamanı ve kesilen
ağaç hacmi etkilemiştir. Sonuç olarak, mekanik üretim yöntemlerinin avantajlarında daha etkin yararlanmak için
sosyo-ekonomik, ekolojik ve topografik açıdan uygun sahalarda mekanik sistemlerin ülkemiz ormancılığında
kullanım olanakları değerlendirilmelidir.
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ÖZET
Yer yüzey sıcaklığı (YYS) iklim değişimi, buharlaşma, kent iklimi, vejetasyon izleme ve diğer termal analizler
için önemli parametrelerden bir tanesidir. Yeni jenerasyon olan Landsat 8 uydu platformunda Termal Kızılötesi
Sensör bulunmakta ve bu sensor yer yüzey sıcaklığını 100 m konumsal çözünürlüğe sahip iki bant (bant 10
ve bant 11) sayesinde kaydetmektedir. Bu çalışmanın ana amacı 24 Temmuz 2016 tarihli Landsat 8 uydu
görüntüsü kullanılarak Antalya’nın merkez ilçeleri (Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı, ve Muratpaşa) için
yer yüzey sıcaklığı haritalarının oluşturulmasıdır. Bu çalışmada YYS’nin hesaplanması için Radiative Transfer
Equation metodu ArcGIS Model Builder aracı içinde kullanılmıştır. Çalışmanın sonucunda elde edilen YYS
haritaları ormanlık alanların çıplak alanlara nazaran daha serin olduklarını açıkça göstermektedir.

Anahtar sözcükler: ArcGIS, Model Builder, CBS, YYS, NDVI
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1. GİRİŞ
Yer Yüzey Sıcaklığı (YYS) iklim değişimi, evapotraspirasyon, kent iklimi, vejetasyon izleme, ve diğer termal
analizler için en önemli parametrelerden birisidir. YYS kısaca tanımlanacak olursa dünya yüzeyinin sıcaklığı
olarak tanımlanabilir. Uzaktan algılama teknikleri sayesinde geniş alanların yüzey sıcaklığının daha etkin ve
daha az hatalı olarak elde edilmesi mümkün kılınmıştır.
11 Şubat 2013 tarihinden itibaren yeni uydu olan Landsat 8 uydusu sayesinde yeni tarihli ve ücretsiz uydu
görüntüleri kullanıma sunulmuştur. Bu yüzden bu çalışmada 24 Temmuz 2016 tarihli Landsat 8 uydu görüntüsü
kullanılmıştır.
Uydu görüntülerinden YYS elde edilmesi için birçok metot geliştirilmiş olmasına rağmen günümüzde singlechannel (SC), split-window (SW), ve radiative trasfer equation (RTE) metotları en popüler olanlarıdır.
Geçtiğimiz yıllarda MODIS, ASTER, ve Landsat TM/ETM+/8 uydu görüntüleri kullanılarak termal analiz
içeren birçok çalışma yapılmıştır (Barsi ve ark., 2003; Jimenez-Munoz ve Sobrino 2008; Cristobal ve ark., 2009;
Jimenez-Munoz ve ark. 2009; Li ve ark., 2013; Oguz, 2013; Oguz, 2016a; Oguz, 2016b; Oguz, 2017)
Bu çalışmanın ana amacı Landsat 8 uydu görüntüsü kullanılarak Antalya kenti için YYS haritasının
oluşturulmasıdır. Bu çalışmada Oguz (2016a) tarafından geliştirilen LST Calculator aracı kullanılmıştır.

2. MATERYAL VE YÖNTEM
2.1. Landsat 8
Landsat 8 yaklaşık olarak 16 günde bir görüntü almakta ve USGS websayfasından bedava olarak
indirilebilmektedir (USGS, 2017). Landsat 8 platformu iki farklı sensör OLI ve TIRS içermektedir. OLI
sensörü 9 banttan, TIRS (termal sensör) ise 2 banttan oluşmaktadır (Tablo 1).

2.2 Çalışma Alanı
Bu çalışmada Türkiyenin dünyaca ünlü turizm şehri olan Antalya çalışma alanı olarak seçilmiştir (Şekil 1).
Antalya dünyanın en çok talep edilen tatil kentlerinin başında gelmektedir (Antalya, 2017).
Bu amaçla, Antalya’nın merkez ilçelerini (Muratpaşa, Konyaaltı, Kepez, Döşemealtı, Aksu) içine alan 24
Temmuz 2016 tarihli path/row:178/34 nolu Landsat 8 uydu görüntüsü USGS web sayfasından ücretsiz olarak
indirilmiş ve kullanılmıştır.
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Tablo 1. Landsat 8 bantları

Band Number
Band 1
Band 2
Band 3
Band 4
Band 5
Band 6
Band 7
Band 8
Band 9
Band 10
Band 11

Band Width
0.435 - 0.451
0.452 - 0.512
0.533 - 0.590
0.636 - 0.673
0.851 - 0.879
1.566 - 1.651
2.107 - 2.294
0.503 - 0.676
1.363 - 1.384
10.60 - 11.19
11.50 - 12.51

Description
Coastal/Aerosol
Blue
Green
Red
NIR
SWIR-1
SWIR-2
Pan
Cirrus
TIR-1
TIR-2

Resolution (m)
30
30
30
30
30
30
30
15
30
100
100

Şekil 1. Çalışma alanı lokasyon
haritası
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3. BULGULARA VE TARTIŞMA
24 Temmuz 2016 tarihli Landsat 8 uydu görüntüsünden elde edilen YYS haritası Şekil 2 de yer almaktadır.
Şekil 2. YYS
haritası
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Çalışma sonucunda en yüksek sıcaklığın 38 ºC ile kent dokusunun yüksek olduğu ve çıplak alanların bol olduğu
yerlerde, en düşük sıcaklığın ise 12 ºC ile göl ve dağ zirvelerinde olduğu belirlenmiştir.
Antalyanın merkez ilçeleri göz önüne alındığında ise Şekil 3 teki veriler elde edilmiştir.
Şekil 3. Antalya
merkez ilçeleri
YYS haritası

Şekil 3 te görüldüğü gibi en yüksek sıcaklık 38 ºC ile kent merkezinde ve en düşük sıcaklık 18 ºC olarak dağ
zirvelerinde bulunmuştur.
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ÖZET
Türkiye 2001 yılında başlayan Bilsat projesi ile ilk yer gözlem uydusunu elde etmiştir. Ülkemize uzaktan algılama
teknolojilerinin transferini hedefleyen bu gelişmenin öncülüğünde 2011 yılında Rasat ve 2012 yılında Göktürk-2
uydu sistemleri uzaydaki yörüngelerine oturtulmuştur. Bu çalışmada ülkemizin aktif olarak kullandığı yer
gözlem uydu sistemlerinden Rasat ve Göktürk-2 verilerinin teknik özellikleri açıklanarak bu uydulardan elde
edilen verilerin ormancılık sorunlarının çözümünde yararlanma olanakları irdelenecektir. Rasat uydusunun orta
seviyedeki konumsal çözünürlüğe sahip 7.5 m pankromatik ve 15 m multispektral bant verilerinin arazi örtü
tiplerinin genel sınıflandırılması, orman örtüsündeki yanan alanların tespiti, detaylı olmayan değişim analizleri
gibi uygulamalarda kullanımı mümkündür. Rasat uydusunda bitkilerin ayırt edilmesinde, tanımlanmasında
ve sağlık durumlarının belirlenmesinde kullanılan, doğal görme sınırımızın bitişiğindeki yakın kızıl ötesi
olarak adlandırılan elektromanyetik spektrum bölgesinin algılanamayışı önemli bir eksikliktir. Göktürk-2
verileri ise 2.5 m pankromatik bant ve yakın kızıl ötesi bandın da dahil olduğu 5 m multispektral bantları
ile yüksek yersel çözünürlüğe sahiptir. Göktürk-2 verileri arazi örtüsü tiplerinin tanımlanması, ayırt edilmesi
ve sınıflandırılması, orman alanlarındaki değişimlerin detaylı değerlendirilmesi, orman yol ağının tespiti
ve planlanması, bazı meşcere değişkenlerinin tahmin edilmesi gibi çalışmalarda kullanılabilir. 2016 yılında
başarılı bir şekilde uzaya fırlatılan çok yüksek yersel çözünürlüğe sahip Göktürk-1, 2019 yılında fırlatılması
planlanan Göktürk-3 uydu projeleri ve yakın gelecekte neredeyse tamamının yerli üretimi planlanan uzaktan
algılama teknolojileri ekonomik ve stratejik açıdan son derece önemlidir. Bu uydu sistemlerinden elde edilen
verilerin kolay ulaşılabilir olması ormancılık sektörü ve konumsal veriye ihtiyaç duyan diğer sektörler tarafından
sorunların çözümünde uydu verilerinden yararlanma olanaklarını arttırarak ulusal kaynakların daha verimli
değerlendirilmesini sağlayacaktır.

Anahtar sözcükler: Rasat, Göktürk-2, ormancılıkta uydu verileri, uzaktan algılama
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1. GİRİŞ
Uzaktan algılama, arada mekanik bir temas olmaksızın bir cisimden yayılan veya yansıtılan elektromanyetik
ışınımın nitelik ve nicelik yönünden değerlendirilmesi ile cismin özelliklerinin belirlenmesi ve ölçülmesi (Sunar
ve ark., 2011) şeklinde tanımlanmaktadır. 18. yüzyılın ikinci yarısında bir balon yardımıyla ilk hava fotoğrafının
alınmasıyla başlayan uzaktan algılama çalışmaları 20. yüzyılın ortalarında uzay boyutuna taşınmıştır (Short,
2006). Ruslar 4 Ekim 1957’de Sputnik-1 ve 3 Kasım 1957’de Sputnik-2 uydularını uzaya göndermeyi
başarmışlardır (NASA, 2017a;2 017b; 2017c). Amerika Birleşik Devletleri (ABD) de 31 Ocak 1958 günü,
Explorer-1 adındaki uyduyu uzaya göndererek uzay yarışını başlatmıştır (NASA, 2017d). Bu gelişmeler
sonucunda, 2016 yılının sonu itibariyle 55 ülkenin 1459 aktif uydusunun uzaydaki yörüngesinde olduğu ve
ABD’nin en çok uyduya sahip olma sıralamasında ilk sırada bulunduğu görülmektedir (Şekil 1; UCS, 2017).
Uzaya gönderilen uydu sayısının son yıllarda büyük bir artış gösterdiği ve 2016 yılında 161 uydunun uzaydaki
yörüngesine oturtulduğu anlaşılmaktadır (Şekil 2). Uyduların kullanım amaçları incelendiğinde ilk iki sırayı
iletişim ve yer gözlem uydularının aldığı belirlenmiştir (Şekil 3).
Şekil 1. Uydu sistemlerinin ülkelere göre dağılımı (UCS, 2017)

Şekil 2. Uydu sistemlerinin yıllara göre dağılımı (UCS, 2017)
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Şekil 3. Uydu sistemlerinin kullanım amaçlarına dağılımı (UCS, 2017)

Türkiye ilk uydusu olan Türksat 1B’yi 1994 yılında uzaya göndermiştir. İletişim amaçlı olan bu uyduyu yine
aynı amaçla fırlatılan Türksat 1C, 2A, 3A, 4A ve 4B uyduları izlemiştir (TÜRKSAT, 2017). 1995 yılında Bilgi
Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (BİLTEN) adını alan Bilgi Teknolojileri ve Elektronik Araştırma Enstitüsü’nün
1985 yılında kurulmasıyla, keşif ve gözlem amaçlı uydu teknolojilerine sahip olma çalışmalarının ilk temelleri
atılmıştır. Bu çalışmaların sonucunda, 2003 yılında Bilsat projesi ilk yer gözlem uydumuz fırlatılmıştır. BİLTEN
2006 yılında Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (TÜBİTAK UZAY) adını almış ve uydu sistemleri ile ilgili
çalışmaların planlanması ve yönetilmesi sorumluluğunu üstlenmiştir. Bilsat Projesi’nde kazanılan tecrübelerle
Türkiye’de tasarlanıp üretilen ilk yer gözlem uydusu olan Rasat, 2011 yılında başarıyla uzaya gönderilmiştir.
Yaklaşık bir yıl sonra, 2012 yılı sonlarında, yüksek yersel çözünürlüğe sahip Göktürk-2, 2016 yılının sonunda da
pankromatik bantta 0.5 m.lik çok yüksek yersel çözünürlüğe sahip Göktürk-1 uyduları uzaydaki yörüngelerine
oturtulmuştur (Çoban, 2015; 2016; HVKK, 2017). Göktürk-2 ve Göktürk-1 askeri amaçlı keşif ve gözlemlerde
kullanılan ve Türk Hava Kuvvetleri tarafından yönetilen uydu sistemleridir.
Türkiye’nin yer gözlem uydu sistemlerine sahip olması, özellikle kamu ve özel sektörün uydu verilerine
olan ihtiyacının öz kaynaklarımız tarafından karşılanması açısından ekonomik ve stratejik olarak önemlidir.
Bu uydu verilerinin gelecekte de kesintisiz elde edilmesi için uzay çalışmalarının devamlılığının sağlanması
gerekmektedir.
Uydu platformlarından elde edilen uzaktan algılama verilerinin kullanılması, geçmişten günümüze yeryüzü
doğal kaynakları hakkında karşılaştırılabilir ve güncellenebilir bilgiler edinmemizi kolaylaştırmıştır (Çoban,
2006). En önemli doğal kaynaklarımızdan biri olan orman alanlarının uzaktan algılama verileri ile izlenmesi
ve değerlendirilmesi ortaya çıkan sorunların çözümünü kolaylaştırmaktadır. Yoğun ve çok zaman alan yersel
çalışmaların yükünü azaltabilecek ve pahalı maliyetlerini düşürebilecek uzaktan algılama verileri yersel
çalışmalara hız ve doğruluk kazandırdığı gibi güncel bilgi elde etme olanaklarının da artmasını sağlamaktadır
(Erdin ve ark., 1995; Koç ve ark., 1997; Yener ve Koç, 2002). Bu çalışmada Rasat ve Göktürk 2 uydu verilerinin
teknik özellikleri hakkında bilgiler verilerek ormancılık çalışmalarında kullanılabilirliğinin değerlendirilmesi
amaçlanmıştır.
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2. RASAT UYDUSU
Rasat uydusu Türkiye’de tasarlanıp üretilen ilk yer gözlem uydusudur. Rasat projesi ile çok sayıda teknik
elemanın uzmanlaşması sağlanmıştır. Ayrıca uydu sistemlerinde kullanılacak yazılım ve donanımın milli
kaynaklar dahilinde temini ve geliştirilmesi mümkün olmuştur (İslamoğlu, 2014). Rasat uydusu TÜBİTAK
UZAY tarafından geliştirilen Bilge, Gezgin-2 ve T-Reks olarak adlandırılan yararlı yükler taşımaktadır (Özalp,
2012; Kahraman ve ark., 2012). Teknik özelliklerine bakıldığından biri pankromatik bant diğer üçü mavi,
yeşil ve kırmızı olmak üzere dört yer gözlem kamerasına sahiptir (Tablo 1). Rasat uydu görüntüleri e-devlet
uygulaması üzerinden giriş yapılarak çalışabilen bir geoportal (https://gezgin.gov.tr) aracılığıyla kullanıcılara
ulaştırılmaktadır. Bu sistemde kullanıcılar alım zamanı ve bulutluluk oranı ile ilgili seçimlerini yaparak
istedikleri bölgelere ait Rasat verilerini arayabilmekte ve uygun olanları indirebilmektedir. Arama sonucunda
bulunan Rasat uydu verileri kullanıcıya farklı işlem seviyelerinde sunulmaktadır (Tablo 2).
Tablo 1. Rasat uydusunun teknik özellikleri (TÜBİTAK, 2017a)
Teknik özellik
Ağırlık
Yörünge
Konumsal çözünürlük

Açıklama
93 kg
689 km, güneş uyumlu
Pankromatik bant

: 7.5 m

Spektral çözünürlük

Multispektral bantlar
Pankromatik bant

: 15 m
: 0.42 – 0.73 µm

Mavi bant (Bant1)

: 0.42 – 0.55 µm

Yeşil bant (Bant 2)

: 0.55 – 0.58 µm

Kırmızı bant (Bant 3)
Radyometrik çözünürlük 8 bit
Zamansal çözünürlük
4 gün
Şerit genişliği
30 km
Görev yükü
Bilge (uçuş bilgisayarı)

: 0.58 – 0.73 µm

Gezgin-2 (görüntü işlemci)
Planlanan ömür
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T-Reks (X-bant iletişim sistemi)
3 yıl
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Tablo 2. Rasat görüntüsü işleme seviyeleri (TÜBİTAK, 2017b)
Seviye
Seviye 0 (L0)
Seviye 1 (L1)

Pansharp

Açıklama
Ham görüntü TIF formatında üretilir ve kaydedilir.
Radyometrik düzeltme (Dedektör hatalarının giderilmesi, atmosferik
hataların düzeltilmesi, gölge, gürültü ve bulanıklığın giderilmesi)
Radyometrik düzeltme ve bantların çakıştırılması
L1R+kırmızı kanal iyileştirme
Geometrik düzeltme
Geometrik düzeltme (90 m.lik SRTM verilerinden elde edilen sayısal
yükseklik modeli kullanılmıştır.)
Pankromatik bant yardımıyla keskinleştirilmiş renkli görüntü

Vektör

Konumsal bilgi ve metadata verileri

Seviye 1 (L1R)
Seviye 1 (L1RB)
Seviye 2 (L2)
Seviye 3 (L3)

3. GÖKTÜRK-2 UYDUSU
Türkiye’nin üçüncü nesil yer gözlem uydusu Göktürk-2, T.C. Milli Savunma Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türk
Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş. (TUSAŞ)-TÜBİTAK UZAY iş ortaklığı arasında 1 Mayıs 2007’de yürürlüğe
giren sözleşme ile desteklenmiştir (HVKK, 2017).
Bilsat ve Rasat uydu sistemlerinde kazanılan tecrübe sonucunda üretilen Göktürk-2 üzerinde KUZGUN
adı verilen deneysel bir kamera da bulunmaktadır. Kuzgun, 20 m yersel çözünürlükte ve 15 km genişliğinde
görüntü alma yeteneğine sahip olup elektromanyetik spektrumun kısa dalga kızılötesi (SWIR) kesimindeki
0.8-1.7 µm aralığında algılama yapabilmektedir. Bilge ana uçuş bilgisayarı olarak görev yaparken Bilge Router
0 ve Bilge Router 1 isimli modüller hem veri depolama hem de X-Bant vericisi aracılığıyla veri transferi
görevlerini gerçekleştirmektedir. Gezgin-2 modülü elde edilen görüntülerin JPEG2000 algoritması kullanılarak
sıkıştırılması ile görevlidir (Tablo 3).
Göktürk-2 gibi askeri amaçlar için kullanımı planlanan milli uydu sistemlerinin koordinasyonu ve gerekli
operasyonların yürütülebilmesi için Hava Kuvvetlerine bağlı Keşif Uydu Tabur Komutanlığı oluşturulmuştur.
Bu birim uydu verilerine 1. ve 2. seviyede görüntü işleme işlemlerini uygulamaktadır (Tablo 4). Ayrıca uydunun
askeri keşif amaçlı olarak kullanımının icra edilmesi, kamu kurum ve kuruluşları ile üniversiteler ve diğer eğitim
kurumlarının uydu görüntüsü taleplerinin normal koşullar altında bedelsiz olarak karşılanması süreçlerini
yürütmektedir. Bu bağlamda uydu görüntüsü talepleri bir talep formu ile birlikte Türk Hava Kuvvetleri
Komutanlığına iletilebilmektedir.
Göktürk-2 uydusu herhangi bir kısıtlama olmaksızın Türkiye ve dünyanın her yerinden görüntü alma ve
bunları yer istasyonlarına ulaştırma kabiliyetindedir. Planlandığı şekilde halen uzaydaki aktif görevine devam
etmektedir.
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Tablo 3. Göktürk-2 uydusunun teknik özellikleri (Çınar, 2014; TÜBİTAK, 2017c)
Teknik özellik
Ağırlık
Yörünge
Konumsal çözünürlük
Spektral çözünürlük

Radyometrik çözünürlük
Zamansal çözünürlük
Şerit genişliği
Görev yükü

Planlanan ömür

Açıklama
409 kg
686 km, güneş uyumlu
Pankromatik bant
: 2.5 m
Multispektral bantlar
:5m
Pankromatik bant
: 0.420 – 0.750 µm
Mavi bant (Bant1)
: 0.422 – 0.512 µm
Yeşil bant (Bant 2)
: 0.500 – 0.584 µm
Kırmızı bant (Bant 3)
: 0.596 – 0.750 µm
Yakın kızılötesi bant (Bant 4) : 0.762 – 0.894
µm
11 bit
2.5-5 gün
20.4 km
Bilge (Ana uçuş bilgisayarı)
Bilge router 0 (Yedek uçuş bilgisayarı)
Bilge router 1 (Yedek uçuş bilgisayarı)
Kuzgun (Deneysel kamera)
Gezgin-2 (Görüntü işlemci)
TREKS (X-bant iletişim sistemi)
3 yıl

Tablo 4. Göktürk-2 görüntü işleme seviyeleri (Filiz, 2014)
Seviye
Seviye 0 (L0)
Seviye 1 (L1)
Seviye 2 (L2)
Seviye 3 (L3)
Seviye 4 (L4)
Seviye 5 (L5)
Seviye 6 (L6)
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Açıklama
Ham görüntü
Radyometrik düzeltme
Geometrik düzeltme
Ortorektifikasyon
Sayısal yükseklik modelinin üretimi
Mozaik oluşturma
Tematik harita (sınıflandırma)
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4. RASAT VE GÖKTÜRK-2 UYDU VERILERININ
ORMANCILIK UYGULAMALARINDA
KULLANILABILIRLIĞI
Rasat ve Göktürk-2’nin pankromatik ve multispektral bantlarının algılayabildikleri elektromanyetik spektrum
bölgeleri yaygın olarak kullanılan diğer uydularla kıyaslandığında, karşılıklı bantların benzer spektrum
bölgelerini algılayabildikleri görülmektedir. Bununla birlikte Rasat’ın sadece görünür bölgeyi algılama
yeteneğinde olduğu, Göktürk-2’nin ise yine bilinen ve sıkça tercih edilen yüksek yersel çözünürlüklü bir yer
gözlem uydusu olan Ikonos-2 ile yapılan karşılaştırmalarında karşılıklı bantları birbiriyle benzer olmakla
birlikte yersel çözünürlüğünün düşük olduğu anlaşılmaktadır (Şekil 4; Çoban, 2016).
Şekil 4. Rasat ve Göktürk-2’nin
multispektral bantlarının spektral
çözünürlüğünün karşılaştırılması
(Çoban, 2016)

TÜBİTAK Uzay bünyesindeki görüntü işleme grubu ve diğer ilgili grup personeli, elde edilen görüntülere son
kullanıcı öncesinde radyometrik düzeltmelerin uygulanması ve görüntülerin farklı seviyelerde işlenebilmesi
için gerekli yazılımların üretimini ve bunların görüntülere uygulanmasını sağlamaktadır. Görüntü düzeltme
ve işleme aşamalarından sonra gezgin adı verilen internet portalı aracılığıyla görüntüler istenilen seviyede
kullanıcılara ulaştırılmaktadır.
Rasat projesinde ulaşılan sonuçlar planlanan hedeflere yakındır. Konumsal çözünürlüğü düşünüldüğünde
ormancılık çalışmalarında bu görüntülerden yararlanma olanaklarının bulunduğu söylenebilir. Spektral
çözünürlüğü düşünüldüğünde bitki örtüsünün ayırt edilmesi ve tanımlanması çalışmalarında sıkça kullanılan
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yakın kızılötesi (NIR:Near Infrared) bandın olmayışı büyük bir dezavantaj yaratmaktadır. Mavi, yeşil ve kırmızı
bantların bazı ormancılık çalışmalarında kullanımı mümkündür. Bunlar arasında orman yangını zararlarının
haritalanması, temel arazi örtüsü tiplerinin sınıflandırılması, orman örtüsündeki kayıpların haritalandırılması,
sel, su baskını ve heyelan gibi afetlerin tespiti (Sakarya ve ark., 2014), detaylı olmayan değişim analizleri, orman
ve ekosistemin diğer bileşenleri konusunda çalışmalar yapan bilim insanlarının uydu görüntülerine duyduğu
ihtiyaçların giderilmesi gibi konular bulunmaktadır (Çoban, 2016).
Göktürk 2’nin pankromatik ve multispektral bantlarının yersel çözünürlüğü yüksek olduğundan, orman
kadastrosu dışında çizgisellik gerektirebilen pek çok çalışmada kullanım olanakları bulunmaktadır. Rasat
görüntülerine nazaran hem daha yüksek yersel çözünürlük sunması hem de yeşil vejetasyona yönelik
çalışmalarda sıkça kullanılan yakın kızılötesi bandın bulunması nedeniyle, Göktürk 2 görüntüleri bitki örtüsü
ile ilgili çalışmalarda (Çoban ve ark., 2010; 2014) tercih edilebilecektir.
Göktürk-2 uydu verilerinden yararlanılarak arazi örtüsü tiplerinin tanımlanması, ayırt edilmesi ve
sınıflandırılması, orman örtüsünü oluşturan meşcerelerin tespit edilmesi, ağaç türlerinin tanımlanması ve ayırt
edilmesi, orman örtüsündeki değişimlerin detaylı incelemelerinin yapılması, orman envanterinde kullanılan
bazı meşcere değişkenlerinin tahmin edilmesi, doğal afetler ve orman içi maden ocakları zararlarının tespit
edilmesi, orman ekosistemindeki unsurlar arasındaki ilişkilerin sezilmesi ve planlama faaliyetlerinde bu
bilgilerden yararlanılması mümkün olabilir (Çoban, 2016).

5. SONUÇ VE ÖNERILER
Ülkemizin Bilsat, Rasat ve Göktürk 2 ile başlayan uzay serüveni Göktürk 1 uydusuyla devam etmektedir. Bu
projelerin yüksek maliyetleri nedeniyle, güçlü bir ekonomik yapının yanında inişli çıkışlı olmayan siyasi bir
karar mekanizmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Aynı zamanda bu projelerle sağlanan bilgi birikimi, yazılım ve
donanımsal kazanımlar ve yetkinleşen insan gücü kaybedilmemelidir. Bu konulardaki kurumsal hafıza güçlü ve
kalıcı olmalıdır.
Ayrıca ülkemizin sahip olduğu uydu sistemlerinden elde edilen verilerle ile ilgili olarak aşağıdaki hususlardaki
eksikliklerin giderilmesi yararlı olacaktır (Çoban, 2016);
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•

Geometrik doğruluğun yükseltilmesi,

•

Radyometrik düzeltmelerin şeffaflaştırılması ve bantlara uygulanan işlemlerin ayrıntılı olarak açıklanması,

•

Görüntü alımı-son kullanıcı arasındaki süreçlerde profesyonel yaklaşımın sağlanması,

•

Görüntü kimlik bilgilerinin (metadata) tanımlanması,

•

Görüntülerin dünya çapındaki ticari görüntü işleme yazılımları tarafından tanınırlığının sağlanması,

•

Geniş çaplı bilgi içeren internet sitelerinin hazırlanması,

•

Milli uydu sistemleri hakkında yazılı basının, görsel ve sosyal medyanın kullanılması ile farkındalık oluşturulması gereklidir.
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Bilimsel çalışmalarda rahatlıkla ve güvenle kullanımını sağlamak amacıyla son kullanıcıya ulaştırılan uydu
görüntülerinin standartlara uygun olması son derece önemlidir. Bu konuda yaşanan sorunlar (Şekil 5) da
en kısa sürede azaltılmalı ve giderilmelidir. Şekil 5’teki “a” ve “b” görüntülerinde Göktürk-2 görüntüsünde
yapılan çözünürlük birleştirme işleminde kızılötesi bant olan 4. bandın diğer bantlarla tam çakıştırılamadığı
görülmektedir. Diğer bir deyişle bantlardaki pikseller üst üste oturmamış, kaymıştır. Oysa “c” görüntüsünde
böyle bir çakıştırma sorununa rastlanmamıştır.
Şekil 5. Göktürk-2 keskinleştirilmiş (pansharpened) görüntüleri (1-4-2 bant kombinasyonu) a) Beykoz,
İstanbul Boğazı (11 Nisan 2016), b) Şile (10 Ağustos 2014), c) Pendik, İstanbul Boğazı (11 Nisan 2016)
b

a
c

Göktürk-2 ve Göktürk-1 verilerinin ormancılık çalışmalarında kullanım olanaklarının artması için bu verilere
erişimin kolaylaştırılması, kurumların bu konularda çalışan personel sayısını artırması ve desteklemesi, uzaktan
algılamanın ormancılık çalışmalarının planlanmasında ve ormancılık operasyonlarında etkin kullanımının
özendirilmesi sağlanmalıdır.
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ÖZET
Orman köylüsü Deli Arif ile mıntıka ormancıları arasında geçen bir gecelik maceradır olup biten. Kimseler
bilmez ve duymaz orman tenhalıklarındaki bu hüzünlü öyküleri, ta ki bütün bunlara tanık olan, yaşayan birileri
yazıp, paylaşana dek. Amacım, İnsan ve Mevzuat arasına sıkışıp kalan, kendince çözümler üretme çabasıyla
ilk meslek yıllarını, gençlik çağlarını bu misyona adayan Orman İşletme/Bölge Şefinin yaşamından küçük
ama çarpıcı bir kesit sunmak, meslek koşulları yönünden kamuoyunu aydınlatmak, Halk – Orman / İnsan –
Doğa ikilemine bir pencere açmaktır. Çalışmamın, “Ormancılık Politikaları” başlığı altında değerlendirilmesini
dilerim. Saygılarımla…

Anahtar sözcükler: Orman, Ormancılık, Orman Köylüsü, Orman İşletme Şefi, Yasalar
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Bir dizini altına aldığı yer sofrasında, ağırdan çorbasını kaşıklıyordu. Çocuklar basık tavanlı odanın bir köşesinde
terli ve derin bir uykuya dalmışlardı. Yemeğini bitirdi, yağlı sofra bezine ağzını sildi. İri sağlam yapılı ve orta
yaşlıydı, karısından su istedi. Deli Arif derlerdi ona, az konuşan sinirli ve sert bir insandı. Düşünceli, sofradan
kalktı. Alçak sedire oturup isli gaz lambasına uzandı, sigarasını yaktı. Kadın, sofrayı kaldırırken söyleniyordu:
“Bayram geldi oldu, don yok mintan yok. Her yakamızdan irezillik akıp gider.” Bakır siniyi, sofra altını, örtüyü
kaldırdı. Kocasının dizine çöktü: “El gibi yarıcıya, yevmiyeye gitmen, bir yandan üç beş gelse elde avuçta
tutman... Bu hane ne yir, ne geçinir düşünmen, kötüsün Arif ’im kötü!”
Adam sigarasını suskun bitirdi, kerpiç duvar boşluğunda söndürdü. Aşınmış boyalı ahşap dolaptan elektrik
fenerini, meşin kılıflı kemik saplı kan oluklu kamasını, gazlı çakmağını aldı. Kapının ardındaki paslı çiviye asılı
gocuğunu omzuna attı. Avluya çıktı, kalın bir kütüğe saplı ağır tahtacı baltasını söktü aldı. Ahıra yöneldi, atların
koşumlarını taktı, dışarı çıkardı. Sakin ve kararlıydı. Hayvanlar yağız, yaşlı ve bakımsızdılar, arabaya koşulurken
sessizce beklediler. Kadın kapının önüne çıkmıştı, karanlık bakışlarla kocasını izliyordu: “Nereye gidiyon len
deli,” dedi titrek sesiyle, “Elde avuçta bir çift atla araba var, onları da ele kaptıracan he mi? Denk dur, kıynaşma
otur yerine.”
Çift kanatlı koca kapıyı açtı, atları çıkardı. Döndü geldi, kadının önünde durdu. Korkutucu bakışlarını gözlerine
dikti. Kadının görüntüsü iyice küçüldü, odadan sızan ışığın yalazında. Ansızın yediği tokat onu geriye, eşiğin
ardına yıktı: “Para demiyon mu len kahpecik! Aha para kazanmaya gidiyom, gir içeri çiğnerim namussuzum!”
Atları yedeğine alıp köyün taşlı ve çamurlu yollarında ilerledi. Uzaklarda yükselen karaltılı tepeler yönünde
uzaklaştı. Bir süre tekerlek sesleri duyuldu ardından, sonra karanlık onları da yuttu. Hava serin, gökyüzü
bulutluydu; usuldan bir ahmakıslatan yağıyordu. Dar ve bozuk orman yolu küçük su birikintileri ve yağlı bir
çamurla kaplıydı. Tok ve tekdüze nal sesleri, sessizliği parçalayıp sık ağaçlarla kaplı yamaçlarda yankılanıyordu.
Yolun iki yanından sayısız biçim biçim ağaçlar akıyordu gecenin içine. Önü ardı altı üstü, ağaca çalıya fidana
kesmişti şimdi Arif ’in. Islak sonbahar yeli sakalı uzamış yüzünde yarılıp, saçlarını dağıtıyordu. Az sonra
Örendere yamaçlarının sık ve yüksek ormanlarına ulaşacaktı.
Dizginlere asıldı, arabayı şoseden ayırıp küçük bir alanlığa saptı. Çevikçe atladı, yem torbalarını taktı
hayvanların. Ağzı ustura kılağlı baltasını alıp yürüdü. Yamacı tırmandı, ulu karaçam ağaçlarının arasına daldı.
Islak ot ve gazeller ıslatıyordu paçalarını. Rahat uyumlu ve özgüvenliydi, acelesi yoktu. Genç ve düzgün ağaçların
gövdelerine baltasının tersiyle vurarak onları kontrol ediyor, iyice gözden geçiriyordu. Birbirinden on adım
aralı iki ağacı beğendi. Özlerine doğru birer çentik açarak, sağlam ve çıralı olduklarını anladı, sevindi. Uzunca
birer kirişlik alabilirdi ağaçlardan. Bu gece ova köylerinden birinde, tanıdığı yapıcılara satardı ikisini de. Gün
ağarmadan evinin avlusunu tutar, soyunur dökünür, ısınırdı ocağın başında. Demlice çayını içerken de atardı
paraları karısının önüne: “Al ulan, arife günü git kasabaya, bayramlığını dengelt çarşı pazardan!”
İşe yamacın altındaki ağaçtan başladı. Avuçlarına tükürdü, baltanın sağlam sapını sıkıca kavradı. İlk vuruş
kararlı tok ve acımasızdı. Baltayla iyice bütünleşmiş, o kaslı kollarının bir uzantısı olmuştu sanki. Keskin,
soğuk ve sert vuruşlar birbirini izledi. Her vuruş bir sonrakinin devamı ve ustacaydı. Baltanın keskin ağzı
ıslak iri yontular saçıyor, ağacın çevresini dönerek incelttiği yerinden gözlerini ayırmıyordu. Az sonra narin ve
yüksek ağacın tepesindeki salınmaları fark etti. Baltayı ıslak toprağa atıp yamacın üst yanına çıktı. İri ve siyah
elleriyle yüklendi, yıkamadı. Yere sağlam bastı, güçlü bacakları ve geniş gövdesiyle bir kez daha abandı. Kesin
orman sessizliğinde haykırırcasına bir çatlama duyuldu ilkin. Ağır ağır devrildi ağaç. Toprağa ilk vuran dalları
kırıldı, beş on adım kaydı, durdu. Hazin bir görünümü vardı, ölüm tüm sevimsizliğiyle çöküp kalmıştı üzerine.
Çabukça diğer ağaca geçti, az sonra onu da devirdi. Hiç aralık vermiyordu işine, ciddiydi. Önce dallarından
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kurtardı, sonra dört yanlarından kabaca yontup hafifletti ağaçları. Yamaçtan düzlüğe kaydırdı, arabanın yanına
sürüttü. Dingillerin aralarını açtı, birer başlarından kaldırarak arabaya yükledi. Ortaladı ve zincirle sardı, bağladı.
Yorulmuş, terlemiş, ısınmıştı, çayıra oturdu sigara yaktı, dinlendi...
Örendere yolunun şoseye birleştiği yol çatağında at arabasının izlerini gördüler. İki ormancı araçtan inerek
incelediler. Koca Mestan izlerin taze olduğunu ve arabaya kirişlik yüklendiğini, atların uzak yoldan geldiğini,
yorgun olduklarını bildi. Bindiler, araç hareket etti. Yolun görülebilen uzaklıklarını tarayarak ilerlediler. Şoförle
birlikte dört kişi, tedirgin bir suskunluk içindeydi. Çift kabinli aracın içini yoğun bir sigara dumanı kaplamıştı.
Dar orman yolu bir dere tabanında kıvrılarak uzanıyordu. Vakit gece yarısını aşarken, at arabasını ve iki tomruğun
ışıldayan alnını gördüler. Arif de onları fark etmişti, atlarını kamçıladı. Yaşlı hayvanlar yekinerek ileri atıldılar.
Yıllanmış araç homurtusunu artırarak hızlandı. Kaçan ve kovalayan, bütün bilgi ve hünerini ortaya koymak
zorundaydı. Arif ayağa kalkarak dizginlere yapışmış, diğer elinde kamçısıyla güvenli ve cesur görünüyordu. İri
bedeni, dengeli bacakları ve geniş omuzlarıyla, yenilmez bir savaşçı gibiydi. Memurlar onu tanıdı, canları sıkıldı:
“Bu herif kolayınan teslim olmaz Şefim, delinin tekidir ya, hayırlısı bakalım” dedi, şişman dazlak kafalı şoför.
Yanında oturan sivil giyimli genç adam sessiz kaldı. Sıkıntılı ve düşünceliydi, ıslak yolda iki ince çizgi halinde
uzanan tekerlek izlerine dalmıştı. Bir öğretmenin çocuğuydu, uzak ve yabancı olduğu meslek ortamına zamanla
uyum sağlayabilmişti. Doğa ile insan arasındaki bu ikileme özel yorumlar getirmeye çalışıyor, yasalar ve
genelgelerden oluşan bir yasaklar ağının, halkın günlük çıkarlarıyla kesiştiğini görüyordu. Bir kamu görevlisi
olarak yörede ne ifade ettiğini, devletin ve vatandaşın kendisinden neler beklediğini biliyor, yoksul orman
köylüsünün saygı ve sevgisini hak ettiğini sanıyordu. Verilen yetki ve olanakları ise, namusuna emanet edilen ve
tüm kamuya ait olan ormanlar adına, Deli Arif gibi insanlara karşı kullanması gerekiyordu. Bir Anadolu’nun
kentindeki sıcak evleri geldi aklına, annesi ve kız kardeşi… Belindeki Kırıkkale tabanca, onu müthiş rahatsız
ediyordu.
Sabırla at arabasını izlediler, atlar terlemiş ve kızışmışlardı. Savrularak var güçleriyle koşuyorlardı. Sürücü atları
daha çok kamçılıyor, oysa mesafe giderek azalıyordu. Umutsuzluğa kapıldı Arif. Kızdı ormancılara, sövdü.
Direkleri arabaya bağlayan zinciri çözdü, ağaçlardan birisini omuzlayıp yola kaydırdı. Ağır kütük tok bir sesle
toprağa çarptı, bir iki sıçrayarak yolu enlemesine kapattı. Hızla yaklaşan araç ağaca çarparak yalpaladı. Yoldan
çıkıp dereye yuvarlandı, taklalar atıp yan tarafına devrildi kaldı. Işıkları sönmüştü, boşluktaki lastikleri bir süre
döndü, döndü, sonra durdu. Gecenin uğursuz karanlığı uzaklaşan tekerlek seslerini örttü, beledi. Ortalık kesin
bir sessizliğe büründü, sonra bir çakal uluması geldi uzaklardan.
Sık sık geriye bakan Arif, aracın ışıklarını göremeyince sevindi. Kurtulmuştu, keyifle bir daha şaklattı kamçısını.
Atlar köpük içinde kaldılar. Kantarmaları koşum takımları terden ıslanmış, burun delikleri iyice açılmış, gözleri
kanlanmıştı. Boşalan zinciri toplamak için geriye döndü Arif, dizginleri boşladı. O anda sert bir dönemece
girdiğini fark edemedi arabanın. Savruldu, yere kapaklandı. Her şey bir anda oluvermiş, zincirin boşta kalan
ucu bacağına dolanmış ve onu sıkmıştı. Dizinden yukarıdaki müthiş acıyla sürüklendi bir süre. Neden sonra
hayvanlar durdular. İri bedeni acıyla kıvrandı çamurların üzerinde. Aynı çakal bir daha uludu gecenin içine
uzun uzun. Serin bir rüzgâr çıktı tüyler ürperten. Yapraklar hışıldadı ilkin, sonra orman uğuldadı. Bir gece kuşu
acemi kanat çırpışlarıyla geçti yolun üzerinden. Yakın bir ağacın dalına kondu ve kocaman kocaman baktı.
Esmer adamın başından sızan kırmızılık toprağa ulaştı, ilerledi, yanı başındaki su birikintisine değdi, dağıldı.
Bir sonbahar yaprağı düştü aynı suya usulca, titredi kaldı!

18.OTURUM

IV. ULUSAL ORMANCILIK KONGRESİ

481

18. Oturum
TARTIŞMA VE DEĞERLENDİRMELER
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hüseyin DİRİK
Raportör: Doç. Dr. Mehmet EKER
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I. Sunum Sahibi: Anıl MERCİMEK
Sunum Konusu: “Atık Lastiklerin Ormancılık Faaliyetlerinde Kullanımı”
Sunum sahibi kongreye katılmamıştır.

II. Sunum Sahibi: Ebru BİLİCİ
Sunum Konusu: “Türkiye Ormancılığında Mekanik Üretim Araçlarının
Kullanımı: Çanakkale Örneği”
Gerçekleştirilen sunumda; ormancılığımızdaki üretim makinalarının genel durumundan bahsedildikten sonra,
Çanakkale bölgesindeki bir odun üretim çalışmalarında kullanılan Doosan Dx300C Harvester, Tigercat 635D
sürütücü ve WoodCraker C450 kesici istifleyici makinalarda yapılan zaman etütleri sonuçları paylaşılmıştır.
Bunun yanında, bu makinaların çalışma prensipleri ve araştırma alanında bu makinelerin verimlerinden
bahsedilmiştir.
Soru: Yok

III. Sunum Sahibi: Hakan OĞUZ
Sunum Konusu: “Landsat 8 Uydu Görüntüleri Kullanılarak Yer Yüzey
Sıcaklığının İzlenmesi: Antalya Örneği”
Bu sunumda; Antalya bölgesinde yapılan bu çalışmada, ana tema yeryüzü sıcaklığının belirlenmesi için
geliştirilen bir ara yüzün tanıtımı şeklindedir. Bu ara yüzün oluşturulması için AGIS Model Builder içerisinde
LST Calculator yazılımı ilave edilmiştir. Çalışmada dünyada yüzey sıcaklığı tespiti için kullanılan yöntemlerden
bahsedildikten sonra, çalışma alanı olarak seçilen Antalya şehir merkezindeki yüzey sıcaklık değerlerinin
değişimi incelenmiştir. Bu değişimlerin hangi alanlarda daha farklı olduğu ortaya konmuştur.
Soru Sahibi: Abbas ŞAHİN
Soru 1: Kullanılan parametrelerin değişkenleri nelerdir?
Cevap 1: Uyduların kimlik bilgilerine göre 3 bant var. Kızılötesi ve 4/5/10 tema bantları.
Soru 2: Yersel ölçme yapıldı mı?
Cevap 2: Alanda yersel ölçme yapılmadı.
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IV. Sunum Sahibi: H.Oğuz ÇOBAN
Sunum Konusu: “Orman Kaynaklarının Uzakta Algılanmasında Rasat ve
Göktürk-2 Uydu Verileri”
Sunumda; ülkemizdeki uydu sistemlerinden bahsedilerek, şu an aktif durumdaki uydularımız hakkında
geniş bilgi verilmiştir. Bu uyduların kullanım amaçları ve ormancılığımız için kullanım yerleri anlatılmıştır.
Aynı zamanda, uyduların görüntü kaliteleri irdelenerek, bu uyduların diğer ülkelerin uyduları ile kısa bir
karşılaştırılması yapılmıştır.
Soru Sahibi: Kendini tanıtmadı.
Soru 1: Güneş uyumlu ne demektir?
Cevap 1: Güneş ile senkronize olarak uydu hareket ediyor ve uyduların yörüngeleri bu duruma göre hesaplanıyor.
Uydu güneş ışığında aktif halde veri topluyor.
Soru 2: Bu uydular diğer ülkelere de hizmet veriyor mu?
Cevap 2: Evet, herhangi bir kısıtlama olmaksızın yörüngesi boyunca geçtiği ülkeler üzerinde de görüntü kaydı
alınabiliyor. Ancak bu ülkelerin veri talebinin karşılanıp karşılanmadığı konusunda bilgim yok.

Bu tutanak; Oturum Başkanı Tolga ÖZTÜRK ve Raportörü Mehmet EKER tarafında düzenlenmiştir.
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