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Devlet Planlama Teşkilatının Kurulması Halikındaki 91 sa
yılı Kanunun 7 ve 8 İnci maddelerine göre kurulan Özel 
İhtisas Komisyonunun Raporudur. Devlet Planlama Teşki
latının İzni olmadan yayın ve referans İçin kullanılamaz.

5 50 Adet Basılmıştı?



Anayasamız, ülkenin sosyal ve ekonomik kalkınmasının plânlı bir 
şekilde gerçekleştirileceğini ve kalkınma plânlarının Devlet Plânlama 
Teşkilâ'.ı’nca yapılacağını 41 ve 129 uncu maddelerinde öngörmüş bu
lunmaktadır. Bu amaçla, 1960 yılında, «Devlet Plânlama Teşkilâtı
nın kurulması hakkındaki 91 sayılı Kanun» yürürlüğe konulmuş ve 
Birinci, İkinci ve Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânları ile yıllık prog
ramları hazırlanmıştır.

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânı hazırlık çalışmaları çerçe
vesinle. daha önceki Kalkınma Plânlarının hazırlanmasında olduğu 
gibi, 91 Sayılı Kanun ve 5/1722 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yü
rürlüce konulan Tüzük gereğince «Özel İhtisas Komisyonları» kurul
muştur.

Özel İhtisas Komisyonları, İktisadî ve Sosyal sektörlerde, ihtisas
ları Le ilgili konularda bilgi toplamak, araştırma yapmak, tedbirler 
gelişt.rmek ve önerilerde bulunmak yolu ile Devlet Plânlama Teşki- 
ltâtı'r.a, Kalkınma Plânı çalışmalarında yardımcı olmak, plân hazır
lıklarına daha geniş çevrenin katkısını sağlamak" ve ülkenin bütün 
olanaklarını değerlendirmek üzere kurulmuşlardır.

Eu kez Özel İhtisas Komisyonlarının çalışmalarını yaptıkları sü
re; B.rinci, İkinci ve Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânlarının hazır
lanmasında edinilen tecrübe ve bilgi birikimi ile konulardaki uzlaş
ma gozönüne alınarak, daha kısa tutulmuştur.

özel İhtisas Komisyonu çalışmaları 17.5.1976 tarih DPT-1160 sa
yılı genelge ile başlatılmışlardır.

özel İhtisas Komisyonları Başkanlık ve üyeliklerine; ilgili tüzük 
gereğince konularının uzmanı olan, temsil ettikleri kuruluşların gö
rünüş i nü yansıtabilecek yetkiye sahip ve gerektiğinde ilgili merci
lerle koordinasyonu sağîıyabilecek kişilerin seçilmesine özen gösteril
miştir Komisyonların raportörlüklerini ise genellikle Devlet Plânla
ma Teşk'iâtı uzmanlan yürütmüşlerdir.



Özel ihtisas Komisyonları çalışmalarında tutarlılığın sağlanabil
mesi amacıyla Devlet Plânlama Teşkilâtı’nca bir «çalışma modeli» ha
zırlanmış ve bütün komisyonlardan olanaklar ölçüsünde bu modele 
uyulması istenmiştir. Komisyonlar doğal olarak sektörlerinin nitelik
lerine göre bu modele bağlı kalmışlar, ancak gerekli durumlarda bazı 
değişiklikler yapmak zorunda kalmışlardır.

Bilindiği gibi Beş Yıllık Kalkınma Plânlan, «aşamalı plânlama» 
yöntemi kullanılarak hazırlanmaktadır. «Üç aşamalı Plânlama» ola
rak adlandırılabilecek olan bu yöntem genellikle şu çalışmalan içer
mektedir.

Özel ihtisas Komisyonlarının çalışmaları ve hazırladıkları rapor
lar genellikle her üç aşamada da büyük ölçüde yararlanılan belgeler 
olmakla birlikte, özellikle ikinci aşamada (sektör incelemeleri aşama
sında) daha büyük önem ve ağırlık taşımaktadırlar.

Özel ihtisas Komisyonlan raporlarında, ilgili kanun ve buna bağ
lı olarak çıkarılan Tüzükte de öngörüldüğü gibi, komisyonlara katı
lan bütün uzmanların görüşlerinin tam olarak ve açıklıkla belirtil
mesi esas alınmıştır. Bu nedenle incelenen ve tartışılan konulardaki 
her türlü görüş ve önerilere (kişisel görüşler de dahil) raporlarda yer 
verilmiştir.

ilgili oldukları konularda ve alanlarda, Türkiye için önemli birer 
bilgi kaynağı niteliğini taşıyan, Özel ihtisas Komisyonları raporların
dan, temel belgeler olarak yararlanılıp hazırlanacak Dördüncü Beş 
Yıllık Kalkınma Plânı’nın Ülkemizin temel sorunları olma nitelikle
rini sürdüregelen; istihdam, hızlı sanayileşme, dış ödemeler dengesi, 
gelirin daha iyi dağılımı, bölgelerarası denge, fiyat istikrarı ve iç ta
sarrufların artırılması, okuma-yazma oranının yükseltilmesi, sosyal 
güvenliğin yaygınlaştırılması ve sosyo-ekonomik gelişmenin hızlı ve dü
zenli yürütülmesi ile ulusal güvenliğimizin tam olarak sağlanması 
konularında önemli katkılar sağlaması dileğiyle, Özel ihtisas Komis
yonlarında görev almış ve raporların hazırlanmasında emeği geçmiş 
tüm üyelere, Devlet Plânlama Teşkilâtı olarak, en içten teşekkürü 
bir borç biliriz.

DEVLET PLÂNLAMA TEŞKİLÂTI 
MÜSTEŞARI

Kemal CANTÜRK
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Ormanlarımızın var oluşu ile yörelerinde sağladıkları 

çeşitli doğal faydalar yanında, yine ormanlarımızın ana ürün 

ve ikincil ürünleri, bu ürünlere dayalı pek çok sektör üre

timinin hammaddesini teşkil ederken, üretimdeki istihdam im

kanları ve yaratılan katma değer ile de orman yöresine ve do- 

layısiyle ülkemizin sosyo-ekonomik hayatına, önemi asla kü

çümsenmeyecek değerler katmakta ve koruyucu niteliğini de de

vam ettirmektedir. Bu sosyo-ekonomik fayda orman sanayi faa-- 

liyetlerinin yatay ve dikey yönde entegrasyonu ve yurt çapın

da yaygınlaştırılması ile dahada artmaktadır.

Özel İhtisas Komisyonumuzun bu çalışması, Dördüncü Beş 

Yıllık Kalkınma Planının bir parçası olarak, verilen dispo- 

zlsyon esasları ile mevcut verilerin değerlendirilmesi, hiz

metlerin gereği ve gelişmeleri dikkate alınarak hazırlanmış

tır.

Çalışma üç ayrı ciltten oluşmaktadır. Cilt I Ormancılık 

Sektörü metnini, cilt II bu sektöre ait tabloları ve cilt III 

de orman ürünleri sanayi faaliyetlerini kapsamaktadır.

Hayırlı olması dileklerimizle sunulur.

Ormancılık ve Orman Ürünleri Sanayi 

Özel İhtisas Komisyonu





4. BEŞ YILLIK ORMANCILIK KALKINMA PLANI 

(1978-1982)

I. GİRİŞ

1- Sektörün Tatlına ve Sınırlandırılması t

Ulusal Kalkınma Planına göre, Tarım Sektörü için

de t>ir alt sektör olarak kabul edilen ormancılık çalışma

ları, geniş anlamı ile ve özet olarak yurt ormanlarını ko

rumak, nicelik ve nitelik bakımından geliştirmek, verimli

liği artırmak, sosyal, ekonomik ve teknik icaplara göre 

yönetim ve işletilmesini sağlamak şeklinde belirlenebilir.

Her şeyden evvel, hizmetinin genişliği ve önemi 

dikkate alındığında, müstakil bir sektör olarak ele alınma

sı gereken ormancılık sektörüne ait hizmetler; Orman Bakan

lığı ve Orman Bakanlığına bağlı beş Genel Müdürlük tarafın

dan yürütülmektedir;'

1.1, Orman ve Halk ilişkilerini düzenlemek, geliş

tirmek, ormanların içinde ve bitişiğinde yaşıyan köylüle

rin Sosyo-Ekonomik durumlarının geliştirilmesinde ve kal

kındırılmasında katkıda bulunmak,

1.2, Ormanları yok edici, nitelik ve nicelikleri

ni azaltıcı, eylem ve olayları önleyici, aslî veya talî 

ürünlerini veya ormancılık hizmet miktarlarını azaltıcı



etkileri, kısmen veya tamamen kaldırmak amacıyla; ormanları 
her türlü usulsüz eylem ve olaylara karşı korumak, orman
larda yangınların çıkmasını önleyici her türlü tedbirleri 
almak, en kısa zamanda söndürülmesini temin etmek, böcek 
ve orman zararlılarının yaptığı olumsuz etkileri önleme ve 
kaldırma çalışmalarını yapmak ve Orman Kadastro ve Sınır
lama çalışmalarıyla, mülkiyet ve sınır sorunlarını hukuki 
geçerlilikte çözümlemek.

1.3. Devlet Ormanlarının, sosyal, ekonomik ve tek
nik icaplara göre yönetilmesine v6 işletilmesini sağlamak 
amacıyla;

Ormanların canlı ve cansız varlığının envan
teri tesbit, ormancılık teknilği esasları dahilinde alını- 
cak aslî va talî ürün miktarlarını belirleyen ve ormanın 
gelişmesine yönelik yer ve zaman bakımından yapılması ge
reken teknik müdaheleleri belirleyen orman amanejmanı plaj
larını yapmak.

Milli ekonominin ormanlarla ilgili ürün ve 
hizmet isteklerini tesbit ederek, doğal koşullara göre 
bunların ormanlarımızdan karşılanabilmesi için zaman., yor, 
miktar ve çeşitleri bakımından ayrıca üretim planlaması 
ile ayarlıyarak (Sanayileşmenin gerektirdiği taleplerinde 
yurt içinden, dar boğazlara yol açmaksızın) pazarlama ça
lışmalarının yürütülmesini sağlamak.



1.4» Orman topraklar ının kabolnasının önlenmesi  ve 

su toplama havzalar ında doğal  dengenin sağlanması ,  orman 

iç i  meralar ın  ıs lahı ,  ormanlar ın  geniş le t i lmesi  ve ver imli

l iğinin ar t t ı r ı lması  yönüyle  orman iç i  v e  orman dış ı  a lan

larda ağaçlandırma ve gençleşt irme çal ışmalar ını  yapmak.

1.5.  Biyoloj ik ,  Jeolaj ik ,  Morfoloj ik ,  Arkeoloj ik  

özel l ik  ve doğal  güzel l ik  taş ıyan tabiat  parçalar ını  koru

mak,  halkın dinlenme ve eğlenme y e r l e r i  tes is  e tmek,  yur

dumuzun av hayvanlar ını  ve orman iç i .  su  ürünler ini  çok yön

lü,  düzenl i  ve ver imli  bir  faydalanmaya tabi  kı lmak ve ge

l iş t i rmek,  doğal  çevre kir lenmesi  ve doğa korunmasını  halka 

benimsetmek.

Bu sektörün görevler i  olup,  bu hizmetler in  gö

rülmesi .  iç in  gerekl i  kuruluş  ve tes is ler i  yapmak,  araç ve 

gereçler ini  sağlamak,  bu hizmetler le  i lgi l i  e lemanlar ın  

hizmet  öncesi  ve hizmet  iç i  eği t imini  sağlamak,  ormancı l ık

la  i lgi l i  araşt ı rmalar ı  yapmak,  memleket  gerçekler ine uy

gun ormancı l ık  pol i t ikasının tesbi t  ve kovuşturulmasında 

yarar l ı  o lmak ve görevler i  yürütmektir .

2-  Tarihçesi  :

Osmanlı  İmparator luğu idaresi  zamanında,  1839 ta

r ihinde Tanzimatm i lanı  i le  tar ihimizde yeni  bir  devir  

açı lmış ,  memleket in  pol i t ik ,  ekonomik,  sosyal ,  kül türel  ve 

askeri  hayat ında büyük yeni l ikler  ve değiş ikler  olmuştu.
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Tanzimatın ilanından evvel, OsmanlI İmparatorluğunun 
idaresi altında geniş yerler kaplayan ormanlardan düzensiz 
ve tamamen ilkel nitelikte bir faydalanma mevcuttu..Devle
tin ormancılık konusu ile geniş ölçüde bir ilgilenmeside 
yoktu. Ancak, Tophane, Tersane ve ordunun orman ürünleri 
ihtiyacını karşılayabilmek ve saray mensuplarının avlanma
ları yönünden ve bu maksatlarla da yalnız Marmara ve İs
tanbul çevresi ile Koaceli Yarımadasındaki ormanlarla bu 
günkü anlamda bir devamlılık esası da düşünülmeden mahdut 
ölçüde ilgilenildiği görülür. .

Devletin ormancılık konusu ile sürekli ve bir derece
ye kadar sistemli şekilde ilgilenmesi tanzimattan (1839) 
sonra başlanmıştır. Ormancılık hizmetlerinin teşkilatlandı
rılması konusunda ilk ciddi teşebbüs Fransa'dan getirilen 
mütehassıslar ile 1857 yılında başlamış olup bu tarihten 
itibaren de ormancılık öğretimi için okul açılarak ormancı
lık teşkilatının temellerinde atılmıştır. Her ne kadar bu 
tarihten önce de Ticaret Nezaretine bağlı bir Orman Müdür
lüğü kurulmuş isede faaliyetleri hakiki ormancılık olmamış
tır.

1857-1869 yıllarında ormanların işletilmelerini, önce 
Nafia Nezaretine, sonra Ticaret ve Nafm Nezaretine, niha
yet Ticaret ve Ziraat Nezaretine bağlanan Meclesi Meabir 
bakmıştır. 1858 Jılmda, içinde ormacılığa ait bazı hüküm- 
leride ihtiva eden "Kanunnamesi Arazi" yayınlanmış, 1862



yılında bu tüzük yürürlüğe konurken, aynı yıl Orman Umum 
Müdürlüğü kurularak Maliye Nezaretine bağlanmıştır.

Orman işleri daha sonra Orman Umum Müdürlüğü veya 
Orman ve Maadin Umum Müdürlüğü şeklinde yürütülmüştür. Bu 
teşkilat 1872 yılında Orman ve Maadin Nezareti olarak bir 
"Bakanlık* haline getirilmiştir.

1869-1877 yıllarında yürürlüğe konulan Mecelle, or
man düşünüş ve görüşünde bir yenilik getirmemiş "Cibali 
Mubaha" anlayışı devam etmiştir. Hizmetler 1879 yılında 
Ticaret ve Ziraat Nezaretine. 1892 yılında Orman ve Maadin 
ve Ziraat Nezaretine bağlı bir Umum Müdürlük içinde müta
lâa olunmuştur.

İkinci Meşrutiyet devrinde (1908) Orman Heyeti Fen- 
niyesi (sonradan Orman Müdiriyeti Umumiyesi) orman ve Ma
adin ve Ziraat Nezaretine bağlanmıştır. 1919 yılında yurt 
ormanlarının Usulü İdare1 i Fenniye'leri isimli bir kanun, 
devlet ormanlarının işletilmesini, planlarının yapılması 
şartınabağLanmışsa da teknik eleman ve imkân yoksunluğun
dan karşılaşılan müşküller nedeniyle bu kanunun tatbikatı 
1920 İktisat Bakanlığının bir emri ile durdurulmuştur.
11.Ekim.1920 tarihinde Baltalık Kanunu, 15.Nisan.1924 de 
de Devlet ormanlarında köylülerin intifa hakkı kanunları 
çıkarılmıştır. Tatbikattaki aksaklıkları nedeniyle bu ka
nunlar bilâhare yürürlükten kıldırılmıştır.



Orman Umum Müdürlüğü, İktisat Vekaletine bağlı iken, 
1924 yılında kurulan Ziraat, Orman ve Baytar Müdüriyeti 
Umumiyelerinden müteşekkil yeni Ziraat Vekâleti bünyesi 
içinde yer almıştır. 1928 yılında Ticaret ve Ziraat Vekâ
letleri tekrar birleşmiş. 1931 yılında Ziraat Vekâleti 
tekrar kuruldumtan sonra bu vekâlete 1937 de çıkartılan 
3203 sayılı kanunla "Memleketin Ziraat, Hayvan ve Orman 
Siyasalarının tatbiki, işleri verilmiştir. Memleket orman
cılığını 1869 daki Orman Nizamnamesinden sonra yeni bir dü
zene sokmak amacıyla böylece çeşitli kanun çalışmaları 
yapılmış olmakla beraber bunların hiç biri modern ormancı
lık anlayışı getirmemiştir. Atatürk 1922 yılında Büyük 
Millet Meclisi açış konuşmasında "GEREK ZİRAAT VE GEREK 
MEMLEKETİN SERVET VE SIHHATİ UMUMİYESİ NOKTAYI NAZARINDAN 
EHEMMİYETİ MUHAKKAK OLAN ORMANLARIMIZI DA ASRİ TED AB İR İLE 
HÜSNÜHALDE BULUNDURMAK TEVSİ ETMEK VE AZAMÎ FA İDE TEMİN 
EYLEMEK ESAS DÜSTURLARIMIZDAN BÎRİDİR." diyerek ormancı
lığın önemini belirtirken bu direktifler ışığı altında 
yine 1937 yılında 3116 sayılı Orman Kanunu üe "yurt or
manlarını korumak, işletmek, imar etmek, yeniden orman 
yetiştirme işleri yapmak ve orman verimlerini çoğaltmak 
ve bu vazifeleri ifa için icap eden müesseseleri korumak, 
fen adamları yetiştirmek ve hususi kanunlarla verilen va
zifeleri ve ormana müteallik bilumum hizmetleri görmek" 
üzere 3204 sayılı kanunla Ziraat Vekâletine bağlı, hükmi 
şahsiyeti haiz ve mülhak bütçe ile idare olunan, Orman 
Umum Müdürlüğü kurulmuştur. Bu kanun Devlet işletmecili
ğini esas alarak daha önceki anlayışları tamamen kaldırıp



yepyeni ve modern bir ormancılık anlayışı getirirken, ku
rulan teşkilat ormancılık hizmetlerinin yurt çapında ele 
alınmasının temelinide atmıştır. Bu arada, 3167 ve 4767 
sayılı kanunlarla, Av hayvanlarının korunması ile ilgili 
görevlerde bu sektöre verilmiştir. 3116 sayılı Orman Ka
nunu bilâhare çıkarılan ek kanunlarla, günün ve ormancı
lığın gelişen durumlarına göre değiştirilirken 1956 yılın
da yayınlanan 6831 sayılı Orman Kanunu ile yürürlükten kal
dırılmıştır. Artan memleket nüfusu ve değişön ihtiyaçlar 
karşısında, ormanmıntıkalarında yaşayan nüfusun kısır ya
şama olanakları, bilhassa 1950-1960 yılları arasında çe
şitli nedenlerle çıkarılan af kanunları ve bu mıntıkalara 
hükümetin yeterli ölçüde götüremediği temel hezmetleri ne
deniyle orman suçlarının çok bt^rük çapta artmasına vesile 
olunmuş, bundanda orman varlığı mutazarrar edilmiştir. Bu 
nedenlerle, 20.7.1961 tarihli Anayasa'da ormancılığa ait 
temel hükümlere ve bu gibi işlemlerin tekerrür etmemesi 
için bilhassa yer verilmiştir.

Mevcut mevzuat ve teşkilata rağmen, gelişen ve artan 
ihtiyaçlar karşısında, ormancılık hizmetleri gereği gibi 
yürütülememe durumuna düşmüştür. Bu nedenle Devletin orman
cılık politikasını yürütecek bir Bakanlık kurulması zaru
reti duyulmuş ve bu zaruretin bir sonucu olarak Başbakan
lık Makamının 7.8.1969 gün ve 1.19/7701 sayılı yazılarıy
la "Orman Varlığımızın korunması, işletilmesi, geliştiril
mesi, imâr ve ıslah edilerek veriminin artırılması gibi



hususlarda İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının öngördüğü 
hedef ve tedbirlerin daha süratli ve müessir bir şekilde 
gerçekleştirilmesi için Orman Genel Müdürlüğü hizmetleri
nin 4951 sayılı kanununun birinci maddesine göre Tarım 
Bakanlığından alınması ve yeni kurulacak Orman Bakanlığı
na bağlı olarak yürütülmesi" yüksek tasvibe sunulmuş olup, 
Cumhurbaşkanlığının 7-8.1969 gün ve 4/726 sayılı kararla
rıyla da uygun görülerek, "Orman Bakanlığı" kurulmuştur.

Bu Bakanlığa bağlı Genel Müdürlükler :

1.1-4.6.1937 gün ve-3204 sayılı kanunla kurulan 
hükmi şahsiyeti haiz katma bütçeli ORMAN GENL MÜDÜRLÜĞÜ.

1.2-3.9.1969 günlü Bakanlık oluru ile kurulan, 
AĞAÇLANDIRMA VE EROZYONU KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ.

1.3-5.1.1970 günlü Bakanlık oluru ile kurulan,
ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ.

1.4-31.1.1970 günlü Bakanlık oluru ile kurulan ve 
sonradan 8.6.1972 gün 1595 sayılı kanunla, Hakanlık Kuru
luş Kanunu ile Bakanlık bünyesinde yer almış bulunan OR
MAN KÖY İLİŞKİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ.

1.5-17.2.1976 günlü Bakanlık oluru ile kurulan, 
MİLLÎ PARKLAR VE AVCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'dür.



Bakanlık olurlarıyla kurulan Genel Müdürlüklerin ku
ruluş kanunları henüz meclislerden çıkmadığı için, Orman 
Genel Müdürlüğünün bütçe olanaklarıyla ve görevlerinin uy- 
g un yaptıkları iç örgütlenmeleriyle, hizmetlerini yürütmek
tedirler.

I. MEVCUT DURUM

1. Sektörün Kuruluşu(Teşkilfit)

Orman Bakanlığı ve bu Bakanlığa bağlı Genel Mü
dürlüklerin merkez ve taşra kuruluşları ekli şemalarda 
gösterilmiştir. (Ek: 1, 2, 3, 4, 5)

Sektörün tanımında gösterilen görevler bu kuru
luşlarca aşağıda açıklandığı biçimde yürütülmektedir.

1.1. Orman Yangınları ile Savaş Çalışmaları :

Orman Yangınları ile Savaş Hizmetleri 3204 sayı
lı Kanun ile Orman Genel Müdürlüğüne verilmiş olup, 6831 
Sayılı Kanunun 68 ve müteakip maddelerinde ilgili görevler 
ve görevliler belirtilmiş ve bu kanuna dayanılarak çıkarı
lan "Orman yangınlarının önlenmesi ve söndürülmesinde vazi
felilerin görecekleri işlere ait talimatname"de yapılacak 
işler etraflıca gösterilmiştir.

Orman yangınları ile savaş; başlıca üç safhada 
oluşmaktadır.

a) Yangından önce alınması gerekli tedbirler.
b) Çıkan yangınların söndürülmesi işlemi.
c) Yangından sonra yaoılacak diğer işler.



Yangın çıkmadan evvel alınacak tedbirlerin başında 
gözetleme ve haberleşme hizmetleri glmektedir.

Bugüne kadar gözetleme hizmetleri için görüş açıla
rı müsait olan yerlerde 715 adet Kule-Kulübe yapılmış ve 
bu tesisler 15699 Km. telefon hattı ile en yakın Orman Mu
hafaza Memurluğuna; Bölge ve İşletme Merkezlerine bağlan
mıştır.

Ayrıca Antalya, İzmir, Muğla, Denizli, İsparta, Ada
na, K.Maraş, Balıkesir, Çanakkale, Bursa ve Eskişehir Or
man Bölge Başmüdürlüğü ormanları VHF Sistemi ile çalışan 
telsiz örtüsü altına alınmış ve buna paralel olarak bütün 
Başmüdürlük Merkezlerinde Genel Müdürlük ile haberleşme ya
pan S.S.B.telsiz santralları kurulmuştur.

Yangınlarla savaşın ikinci safhası olan söndürme iş
lerinin daha süratli ve etkin bir şekilde yapılabilmesi 
için, yurt çapında 578 adet ilk müdahale ekibi kurulmuş ve 
bu ekipler yangın söndürme malzeme ve cihazları ile dona
tılmış ve kısa sürede yetişmelerini temin için 12 adet 
kamyon ve 167 adet pikap ile takviye edilmiştir.

Alınan bu tedbirler neticesinde (6) tabloda görül
düğü üzere yanan saha miktarı giderek azalmıştır. Nitekim 
1937-1949 döneminde yıllık ortalama708 adet orman yangını 
çıkmış ve 51 600 hektar ormanlık saha yanmış iken 1950- 
1959 yılları döneminde yılda ortalama 881 adet yangına mu
kabil 33 300 hektar yanmış ve 1960-1969 döneminde yıllık 
ortalama ise 549 adet ve 8921 hektara düşmüştür. Son 1970- 
1975 yıllarında yahan saha miktarı ise 13 061 hektardır.



1961-1974 yılları arasında çıkan orman yangınları
nın adet, yanan saha, yanan emval ve meydana gelen zararın 

parasal ek (7) Nolu tabloda gösterilmiştir.

Bu dönemde beher yıla isabet eden yangın adedi 631; 
yanan saha 9419 hektar, yanan emval miktarı 228 680 m\ 
yapacak ve 400 803 kental yakacak olup toplam zararın pa
rasal değeri 34.627.000.- TL.sıdır.

1,3, Orman Böcekleri ve Hastalıkları ile Mücadele

Çalışmaları :

Yurdun orman varlığına zarar veren zararlı böcek 
ve hastalıkların önemi büyüktür.

Bunlar ağaçların gelişmeleri üzerinde etkili ol

dukları gibi, kurumalarına ve emval kalitesinin düşmesine 
de yol açmaktadır. Nitekim aşağıdaki tabloda görüldüğü 

üzere 1970-1975 yıllarında zararlı orman böçekleri toplam, 
olarak 171 430 hektar orman sahasını ve bu sahadaki orman 
varlığını tahrip etmiştir.

1970-1975 Yıllarında yajgalan Teknik Mücadele
Çalışmaları :

Tahribat ammsa Sarf edilen
Yılı Alanı Ha. Mücadale Alanı Ha. TL.

1970 25 423 17 244 331 030

1971 14 119 9 359 466 152

1972 19 354 16 687 875 033

1973 19 353 17 354 275 099

1974 26 000 21 989 2 118 425

1975 67 181 16 114 1 830 802

TOKUM 171 430 98 747 5 896 541



Zararlı Orman Böcekleri ve hastalıkları ile Mücade

le Orman Bölge Başmüdürlüklerine bağlı Haşere Mücadele 

Grup Müdürlükleri tarafından yapılmaktadır. Bu güne kadar 

coğrafi Bölge ve Başmüdürlük bütünlüğü esas alınarak ve 

kuvvetlerin dağıtılmaması prensibinden hareket edilerek 

7 adet Haşere Mücadele Grup Müdürlüğü kurulmuştur. Bunlar

dan bir adedi henüz faaliyete geçememiştir.

Böylece Türkiye Ormanları haşere mücadelesi yönün

den 7 bölgeye ayrılmıştır.

Ormaalarda yaygın olarak tahribat yapan başlıca bö

cekler îps Sexdentatus, Dendrectonus micans, Thanmatopca 

pityo campa, Lophyrus rufus, Acalla undulana, Evetria 

bucliana, Blastophagus piniporda'dır. Bu zararlılarla ge

rekli Teknik ve Biyolojik mücadele yapılmaktadır.

1972-1975 yıllarında fiilen yapılan Biyolojik Müca

dele çalışmaları ile ilgili bilgi aşağıda gösterilmiştir.

1972-1975 yıllarında yapılan Biyolojik Mücadele Çalışmalır:

Asılan Transplante Kontrol Altına Sarf
Kuş Yu- Edilen karınca Alman Saha Edilen

Yılı vasi Ad. Yuvası Ad. Ha. TL,

1972 300 50 70 5 600

1973 900 60 192  16 700
1974 3300 - 660 62 700

1975 25000________ 2^0  5046 614 545

TOPLAM 29500 340 5968 699 545



böceklerin kitle üremeleri geniş ölçüde iklim şart
larına ve İşletme faaliyetlerine bağlıdır. 3u nedenle, bö
ceklerin nerede ve ne zaman kitle üremesi yapaca^JLarını 
önceden kestirmek olanakları bulunmadığından teknik müca
dele çalışmaları için lüzumlu ödemeler cari giderlerden 
karşılanmakta, biyolojik mücadele çalışmaları, makina-tec- 
hizat, kaşıt, labaratuar araç ve gereçleri alımları ile 
inşaat için lüzumlu ödeneklerin ise yatırım harcamaların
dan karşılanması zorunludur.

Biyolojik mücadelenin 2 amacı vardır. Birincisi, 
ormanlarda tahribat yapan zararlıların populasyonunu nor
mal zararsız seviyenin altına indirmek ve devamlı baskı 
altında bulundurmak, İkincisi ise herhangi bir kitle üre
mesinin olmadığı ormanlarda olması muhtemel salgın ve en- 
faksiyonları önlemektir.

Ormanlarda entansif işletmeciliğe paralel olarak 
zararlı böcek tahribatı artmakta ve bunların yayılış saha
ları genişlemektedir. Ormanların bulunduğu sahalar genel
likle çok arızalı olduğundan zararlı böceklere karşı yer 
ekipmanları ile mücadele yapma zorunluluğu vardır.Bu ne
denle böceklerin mücadeleye hassas oldukları devrelerde, 
tüm sahada mücadele yapılmamaktadır. Batılı Ülkelerde ol
duğu gibi Uçak veya Helikopterle havadan mücadele yapılma
sı uygun olduğundan bu hususta gerekli imkânların oluştu
rulman: bakılandan araştırma yapılması yararlı olur.
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Mıntıkaların Udim ve çalışma şartlarına ve zararlı 

böceklerin biyolojilerine göre mücadele hizmetlerinin as

gari $> 90 nın Ağustos ayından önce tamamlanması gerekli 

olduğundan mücadele için ayrılacak ödeneklerin tamamı, ait 

olduğu yılın Mart ayı başında serbest bırakılmalıdır»

1.3. Ormanları Usulsüz Müdahalelerden Koruma

Çalışmaları :

Doğal kaynaklardan olan ormanlarımızın, yurt 

ölçüsünde çok büyük yararları bulunması nedeniyle devamlı

lığının sağlanması, her türlü usulsüz müdahalelerden korun

ması zorunludur.

Ormanlara yapılan usulsüz müdahalelerin koğuş- 

turulmasına, 6831 Sayılı Orman Kanunu ve 3167 sayılı Kara 

Avcılığı Kanunu gereğince devam edilmektedir. Genellikle 

orman içi ve civar köylerde oturanların işledikleri orman 

suçları, tarla açma, ağaç kesme, taşıma olup 1962-1974 yıl

ları arasında vukubulan suç ve zararlar ek (8) No.lu tablo

da gösterilmiştir.

fi-gili tablonun incelenmesinde, gerek suç ade

di gerek açılan saha gerekse hasara uğrayan haşep miktar- 

lav«»da giderek azalma olduğu görülmektedir. Ancak bu azal

mada alman inziuatı tedbir kadar orman içi ve civarındaki 

k;.y illere, işletmelerin intansıf bir çalışma sonucu açtık

ları yeni iş alanları önemli derecede etkili oltan tur.



Kor-mu Hizmetlerinin yürütül o  bi lmesi için; halen 3 3  

alet sabit, 33 adet motorlu ekip ila 5750 bölümde olmak '^ze
re 3 adet orman muhafaza memuru çalışmaktadır.

Ormanların usulsüz müdahalelerden korunmasında daha 
etkili olabilmek için; iç iskân konusunun halli, Sosyo-Eko- 
nomik tedbirlerin süratle geliştirilmesi, teşkilatça bu hu
susta yapılacak kuruluş ve çalışmalar kadar önemlidir.

1.4. Muhafaza Ormanları Çalışmaları :
6831 Sayılı Kanunun 23 ve 24.maddelerinde belirti

len niteliklerde olan ormanlardan Öncelik arz edenler, bulun
dukları yerin önemi ve taşıdıkları özellikler nedeniyle sü
rekli ve üretim ormanı haline gelinceye kadar geçici Muhafa
za Ormanı olarak kabul ve ilan edilmiştir.

Halen 35 adet sürekli, 2 adet geçici Muhafaza 
Ormanı olup aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Muhafaza rejimi
Başmüdürlüğü Adları içine giren alan ĝ res:̂

Adapazarı Keltepe 953 5° Sürekli
Ankara An-ama s, Fa dr a, Çandır, yeğen,

Sultandağı,Kuğulugöl,Eldivan,
Erikli,Bayram,Yaylakent 157 101 00 "

Antalya Alacadağ,Çakallık 21 474 10 "
Elazığ Mameki,Tatvan,Kutudere,Zağe 5 218 88 "
Eskişehir Sultandağı 17 168 50 "
Erzurum Tortumgölü 17 930 50 "
İsparta Kızıldağ,Akdağ,Sücüllü 3 234 30 "



Muhafaza rejimi 
içine giren cilan 

Başmüdürlüğü Adları______________________ Na. Süresi
İstanbul Belgrad,Elmalıbendi, 

Yalovakaplıca, Terkos, 
gölü,ümer Oba 19 377 67 Sürekli

İzmir Gördes,Kocamurtluk,
Oümüldür Çatalkaya, Kara-
göl 12 079 60 II

Kastamonu Tosyadağı 1 300 - II

Mersin Apa,Elmalıboğazı 18 304 - tı

Zonguldak Günye, İnkum 260 - II

TOPLAM 274 402 05
Adapazarı Hendek-Uludere 6 902 50 Sürekli

TOPLAM 281 304 55 olarak
evrakı
tamamlan
makta.

Amasya Çamgölü ve Sara- 
cükdere 1 208 51 Geçici
GENEL TOPLAM 282 513., 06

Muhafaza Ormanı rejimine alınmış olan bu ormanlar ge
nellikle usulsüz müdahaleler sonucu tahrip olmuştur. Kendi
lerinden beklenen amaca ulaşabilmek için bu ormanların normal 
kuruluşa getirilmesi zorunludur. Bu nedenle söz konusu or
manların bir kısmında ağaçlandırma, imar-islah çalışmaları
na başlanılmış ise de bir kısmında henüz bu gibi çalışmalar 
ra girilememiştir.



Muhafaza ormanlarının İslahı yönünde yapılan çalışma

lara, civar köylerce geçim kaynağı olarak, bu ormanlardan 

yararlanmaları nedeniyle engel olunmaktadır. Bu tıkanıklığın 

giderilmesi için esasen bozuk olan Sosya-Ekonomik durumları

nın ilgili kuruluşlarca öncelikle ele alınması gereklidir.

1.5• Orman Kadastro Çalışmaları :

Ormancılık çalışmalarının en verimli şekilde ya

pılabilmesi için Orman-Halk ilişkilerinin düzenlenmesi, sa

ha emniyetini ve devamlılığını sağlamak gayesiyle Orman ara

zisinin sınırlarını ve geometrik şekillerinin, alanlarının 

ve vasıflarının ve hukuki durumlarının tayin ve tesbiti Dev

let Ormanları ile tüzel ve özel kişilere ait ormanların bir

birleri ile ve bu ormaların içinde veya bitişiğindeki ormari 

sayılamayan her çeşit taşınmaz mallarla müşterek sınırların 

tayin ve tesbiti işi ve devlete ait ormanların Tapuya kayıt 

ve tescil işleri Orman Kadastrosunun vazifesidir.

Türkiye teknik ormancılığın yerleştirebilmesi 

için, herşeyden önce üzerinde çalışmakta olan ve bundan son

rada çalışacağımız arazinin hukuki durumunu kesinlikle bil

mek gerekir. Sınırları ve hukuki durumları kesinlikle bilin

meyen bir yerde çok uzun süreli bir işletme olan Orman îş- 

letmeciliği kurulmıyacağı gibi kısa süreli işletmelerde ku

rulmaz.



Ru gün tniirJceineleriniir.de görülen davaların /- 30 imn- 

t.enıelinde sınır anlaşmazlıkları yatmaktadır, memleketiniz

de hemen bütün ormanların devlete ait olduğunu ve bütün 

arazilerin sınır emniyetini sağlamakta devletin görevi bu

lunduğunu dikkate alırsak devletin kendine ait sınırları

nı çok iyi bilmesi ve koruması sonucu ortaya çıkmaktadır.

Orman Kadastro çalışmaları memleket, kad astrosu ile 

ilgili ve onu tamamlayan bir hizmettir. Kadastronun teme

linde sınır tesbiti olduğuna göre bunun hukuk, topografya, 

biyoloji ilimleri ve diğer mühendislik kolları ile yakın

dan ilgisi vardır.

Sınırlandırma çalışmalarına 1954-1957 yılları ara

sındaki süre içinde ara verilmiştir. Daha sonra 1958 yı

lında yeniden başlayan bu çalışmalarda ancak 150 hektar ar

man sınırlandırılması yapılmış ve müteakiben 1962 yılına 

kadar muhtelif nedenlerle çalışmalara, tekrar ara verilmiş

tir.

1963-1967 yıllarını kapsayan I.Kalkınma Planı dö

neminde 800 391 hektar ormanın tahdidi yapılmıştır. lq64 

yılma kadar yersel metodla yapılan sınırlama işlerinde 

1965 yılından itibaren hava fotoğraflarından da istifade 

edilmeye başlanmış olup, bu gün her iki usulde yerine gö

re kulla.ni İm akta dır.



1968-197? yıllarını kapsayan II.Kalkınma Planı dö

neminde 1766,824 hektar ormanın tahdit ve sınırlama işleri 

tamamlanmıştır.

1973 yılında 6831 sayılı orman kanununu değiştiren 

1744 sayılı kanun yürürlüğe girdiğinden adı geçen kanunla 

Komisyonların kuruluşları değiştirilmiş ve 1973 yılında Or

man Kadastrosu yapılamamıştır.

Yeni kuruluşa göre 1974 yılında 113 484 hektar, 1975 

yılında ise 483 896 hektar ormanın Kadastrosu tamamlanmış

tır.

Orman sınırlandırma çalışmalarının başladığı 1938 

yılından 1975 yılı sonuna kadar 7.004.531 Ha. Ormanın sı

nırlama ve kadastro işleri tamamlanmış bulunmaktadır. Aşa

ğıdaki tabloda bu faaliyetlerin yıllara göre dağılışı, ko

misyon adedi, kullandığı metod gösterilmektedir.

Yıl Komisyon Yersel Fotogrametrik Hektar (Alan)
  Adedi_____________ivıetod_____ Metod _______________________________

1938 - - - 3 58? 550
1949

1950

196? 2___________2  257 550_________________

1963 11- 4 762 I.Kal.Pl.

1964 4 4 - 37 350

1965 11 4 7 ?O0 358

1966 16 6 10 345 768

1967 20+ 7 13 212 153 8OO39I Ha.



Yıl Komisyon
Adedi

Yersel
M et od

îî'otogrametrik 
iılet od Hektar(Alan)

1966 ■'? 8 16 31 915 11.Kal.Tl.

: ' • < > ' ) 77 8 19 4 26 869 II

1 •”C 75 7 18 361 167 II

1 9 71 21 4 17 36i 438 II

13? ' 20 - 90 295 435 1766824 Ha.

l°7j Kuruluş halinde(1974 Sayılı Kanun gereği)iII.5 Yıl 
K.P] .

197 i 11 - - 113 «d 8 II

1075 - - 483 896 II

GRPKL TOPLAM ı 7 004 5 31 Ha.

Anayasanın 13i. Maddesini değişti ran 1255 Sayılı 

Kanunun 1.Maddesi; bir kısıra orman arazisinin bazı şartlarda 

ar •■in reiimi dışına çıkarma olanağını getirmiş olup bu hu

susu temin eden 1744 sayılı uygulama Kanunu 20.6.1973 tari

hinde kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. Bu kanun gereğin

ce bugüne kadar Kadastrosu ve sınırlandırma işlemleri tamam

lanmış ormanlar yeniden ve öncelikle ele alınmakta sınır

düzeltmeleri yapılarak, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 

itibaren 10 yıl içinde bu düzeltme işlemleri tamamlanmış 

olacaktır.

1744 Sayılı Kanun ile Orman Kadastro Komisyonları

nın kuruluşları değiştirilmiş ve ekip çalışma düzenine 

geçilmiştir. Buna göre bir Komisyon enaz 3 ekipten teşekkül 

etmekte, ideal kuruluş olanakta Komisyonlardaki ekip adedi 

9 olarak kabul edilmektedir. 1975 sonu itibari ile 5' er 

eki pli 33 adet Orman Kadastro Komisyonu kurulmuş olup, bu 

komisyonların personel, araç ve gereç bakımından tamamlanma

sına çalışılmaktadır.



ORMAN KADASTRO KOMİSYONU ÜYELERİ

1 Başkan

1 Ormancı Üye KOMİSYON DAİMİ ÜYELERİDİR

1 Hukukçu Üye

1 Mahalli Ziraat Odası üyesi

1 İl Genel Meclisi Üyesi KOMİSYONUN MAHALLİNDEN SEÇİL
MİŞ ÜYELERDİR.1 Belediye Encümeni veya 

köy ihtiyar Heyeti üyesi

BİR KADASTRO EKİBİ

l Başkan EKİP DAİMİ ÜYELERİDİR

1 Ormancı üye

1 Ziraatçı ijye

1 Belediye Encümeni veya 
Köy ihtiyar Heyeti üyesi

ve yeteri kadar teknik eleman,mernur ve şöför 

NOT: Orman Kadastro Komisyonları 5 eki pli dır.

1.6. Orman Amenajman Çalışmaları :

Ormancılık faaliyetlerinin temelini Amenejman 

planları teşkil etmektedir. Bu bakımdan Amenejman planları

nın düzenlenmesi ve bu amaçla yapılan orman envanteri orman

cılık faaliyetlerinin en önemlilerinden biridir.



Aınenajman, ormanlarımızdan faydalanmayı zaman ve me

kan düzeni içinde bir plana bağlar. Saptanan idare amaçları

nın tahakkukunu sağlamak için bilcümle tedbirleri alır.

Ormanlarımızı optimal kuruluşa kavuşturacak yolları 

arar ve üretimin optimal düzeye çıkmasını sağlar.

1963 yılından evvel kullanılan Aınenajman metodları da

ha ziyade ormanlarımızın korunmasına matuf olduğu cihetle 

ağaç türlerinin ve ormanlarımızın gençleştirilmesinde ve 

üretimin arttırılmasında etkili bir rol oynayamamıştır.

1963 senesinden itibaren' ağaç türlerine, yetişme 

muhiti koşullarına ve orman kuruluşlarına en uygun gelecek 

Amenejman metodları tesbit ve tatbik edilmeğe başlamıştır. 

Buna göre ormanları aynı yaşlı ve muhtelif yaşlı olmak üze

re Amenejman bakımından iki ana forma ayırmış, aynı yaşlı 

ormanlarda eşit hasılatlı periyotik saha metodu (yaş sınıf

ları.) muhtelif yaşlı ormanlarda da çap sınıfları metodu uy

gulanmaya başlanmıştır.

Aınenajman amacıyla yapılan orman envanteri çalışmalar 
rında hava fotoğraflarından ve Matematik-İstatistik metod- 
lardan istifade edilmektedir. Bu suretle işte sürat, sıhhat 
ve ekonomi sağlanmış bulunmaktadır.

1963 yılında modem amenejman metodlanyle başlayan 
çalışmalar sonunda bütün Türkiye ormanlarının Amenejman 
planları on sene içerisinde tamamlanmıştır. Bu plan verileı- 
rine göre toplam ormanlık alan 20.115 114 Ha.dır.



Bu planlar 10-?0 yıl süreli olup, bu senelerin sonun
da revizyona tabu tutulacaktır. Gerek hava fotoğrafları ve 
gerekse harita ölçekleri büyültülerek sıhhati arttırılacak, 
ormanlarımızın aktüel kuruluştan optimal kuruluşa geçiş yol
ları aranacak ve bunlar grafik ve nümerik olarak gösterile
cekti r.

Ayrıca yetişme muhiti haritaları ile yaş sınıfları 
haritaları düzenlenerek Amenejman bakımından lüzumlu bilgiler; 
ölçme, müşahede ve tesbitlere dayanarak daha detaylı olarak 
bulunacak, yurdumuzda kurulacak orman endüstri sininde durumu 
göz önünde tutulacaktır.

Amenejman çalışmaları halen 30 Amenejman Reisliği ve 
bu heyetlerde görevli 65 teknik elemanla yürütülmektedir.

1.7. Harita ve Fotoğrametri Çalışmaları ;

Hava fotoğraflarının interpretasyonu, kartoğraf- 
ya, matbaacılık foto-mekanik ve foto labaratuar gibi harita 
ve fotoğrafla ilişkin işleri Ormancılığımızın çeşitli faali
yet alanlarına yayarak bu hizmetlerin daha süratli, ekonomik 
ve kaliteli bir şekilde sürdürülmesini temin etmektedir.

Kuruluşundan bu yana (1963) 113430 adet hava fo
toğrafının yorumlanması yapılarak meşeere haritaları hazır
lanmış, Amenejman çalışmalarına sürat kazandırılmıştır. Bı*- 
günde aynı çalışmalar yapılmakta ve bu arada Amenejman plan
larında istifade ederek 1/100.OOOölçekli bünyevi Orman Hari
taları da hasırlanmaktadır. Gelişmekte olan Romete-Sensing
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(Uzaktan algılama) çalışmalarında yakından takip edilmekte

dir.

Bu hizmetlerin diğer Ormancılık faaliyetleri ile de

vamlı ve ayrılmaz bir ilişkisi bulunmaktadır.

1976 yılında 25 OOO Km2 lik bir sahanın fotoğraf yo

rumlaması 150 000 Km2 lik bir sahanın ise bünyevi orman ha

ritası yapım ve basımı bitirilmesi ile Planlama işletmeci

lik ve ağaçlandırma ve benzeri işlerde para ve zaman yönünr- 

den büyük ölçüde tasarruf sağlanmış olacaktır.

Potograaetrik çalışmalar envanter çalışmalarının ilk 

safhasını teşkil etmtffcte ve envantere ait ilk bilgiler ha

va fotoğraflarından hazırlanan meşcere haritaları ile orta

ya çıkmaktadır.

1974 ve 1975 te Yapılan İşler: 1974_____ 1975
Potogrametri înt er-Pretasyon ve 20000 Km2 20000 K&

Poto Alımı

Poto mekanik hizmetler( Film) 200 M2 200

Baskı makine dönüşü (Devir) 10 Mil. 15 Mil

1.8. Silvikültür Çalışmaları :

Ormanlardan an az masrafla mevcut koşulların 

olanak verdiği en yüksek kalite ve kantitede çok yönlü ürün 

elde etmek için ve Milli Ekonominin çeşitli orman ürünleri 

isteklerini devamlı olarak karşılayabilecek ve aynı zaman

da ormanın kollektif hizmetlerini emniyet altına alabilecek



nitelikte dış etkilere dayanıklı verimli ormanlar meydana 
getirmek ormancılığın ana görevidir. Bu görev 1971 yılından 
itibaren Silvikültür Fen Heyeti Müdürlüğüne verilmiştir. Or
man ekonomik değerde bir çok ağaç gövdelerinden ibaret bir 
servet değildir. Bir yaşam ortaklığıdır. îklim, toprak, ağaç 
türlerinin yayılışına göre ve ağaç türlerinin biyolojik özel
liklerine göre bugüne değin araştırmalarda bulunmuş silvikül- 
tür müdahale tekniğiyle bu yaşam ortaklığına müdühale olunur. 
Müdahaleler, ormanın yetişmesinden başlıyarak , gençlik bakı
mı, meşe ere bakımı ve tabii ve sun'i gençleştirme çalışmala
rı olarak idare müddetinin sonuna kadar devam eder.

Eski mevcut kapasite tablosunda (Tablo No:9) ve grafik
te. 1970-1975 yılı yatırımları ve uygulamaları gösterilmiştir. 
Mevcut kapasite çizelgesinde tabii ve sun'i gençleştirme ça
lışmaları ile meşcere bakımları sahaları ve ödenekleri ile 
bu programların uygulama neticeleri, eski yıllar iatetistik- 
kayat leşinim tek kalemde yazılmış ekmesi nedeniyle, toptan 
gösterilmiştir.

Silvikültürel yatırımların gerçekleşme yüzdeleri gra
fiğini tetkik ettiğimizde her yıl ortalama % 5 nisbetinde uy
gulamada bir gehileme olduğu görülmekte ve 1975 yılında ger
çekleşme ise ancak i» 71 oranındadır.

1.9. Orman Kaynağı Fizibilite Çalışmaları :
Ulusal düzeyde orman kullanımının rasyonelleşti

rilmesi, orman ürünlerine olan talebin iç kaynaklardan kar
şılanması, orman ürünleri sanayiinin geliştirilmesi amacıyla 
nevcut ormanlarımızın kompozisyonunun ve kalitesinin tesbiti.



bozuk orman alanlarının İslahı ve yeni orman alanları geliş
tirme ve potansiyel üretim olanaklarını saptamak üzere 1973 
yılında Antalya Orman Bölge Başmüdürlüğü Orman toynakları 
Fizibilite Etüdü tamamlanmış, daha sonra FAO ile işbirliği 
halinde Kuzey Ege Marmara-toradeniz bölgelerini kapsayan on- 
beş Orman Bölge Başmüdürlüğünce etüdler 1976 başında bitiril
miştir.

Halen Adana, Mersin, Kahramanmaraş Başmüdürlüklerinde 
fizibilite etüdlerine devam edilmekte olup 1977 başında so
nuçlandırılacaktır.

Ayrıca Muğla, İsparta, Denizli Başmüdürlüklerinin etüd- 
lerinede 1977 yılında başlanması ümit edilmektedir.

Geri kalan Ankara ve Elazığ Başmüdürlüklerinin fizibi
lite etüdünün de 4.Beş Yıllık Plan dönemi ilk yılında yapıl
ması düşünülmektedir.

Antalya Orman Bölge Başmüdürlüğü 1973 yılı etüdünün 
revizyonuna başlanmış olup yıl sonuna doğru tamamlanacak,
A dan a-M ersin-Kahramanmaraş etüd sonuçlan ile birleştirile
rek, uygulamanın planlanmasına yine yıl sonundan önce başla
nacaktır. Bu maksatla Orman Genel Müdürlüğüne yardımcı ol
mak üzere bir Müşavir firma ile anlaşma yapılmıştır.

Firma ile birlikte uygulamanın planlanması ve işlen
mesi beş yıllık bir süre içinde yani 1980 yılına kadar sür
dürülecektir. Bu arada bölgedeki orman teşkilatına uygulamak 
lar sırasında yardımcı olunacaktır* Antalya Orman Kullanım



projesi adı altındaki bu çalışmalar Silifke'de kurulmakta 

olan kağıt ve kereste entegre tesisine hammadde temini yönün- 

ien SEKA Genel Müdürlüğü ile yakın ilişkilerde bulunularak 

fürütülec ekti r.

Bitirilmiş bulunan fizibilite etüdleri, a) Uluslar- 

ırası kuruluşların finansmanı ile (PAO) gibi, b) Uluslarara- 

»ı kuruluşların sağladığı kredilerle (Dünya Bankası, Avrupa 

'atırım Bankası gibi) bu konuda ihtisas sahibi Müşavirlik 

firmalarına yaptırılmıştır.

1.10. Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrol ve Mera Islahı

Etüd-Proje Çalışmaları ;

A.G.M. bünyesinde, 1967 yılı sonunda faaliyete 

geçirilmiş bulunan Etüd-Proje Fen Kurulu Müdürlüğünün esas 

;örevi, yurdumuzun doğal, devamlı ve ekonomik kaynaklarından 

•iri olan ormanlarımızı, ağaçlandırma, erozyon kontrolü ve r 

ıer'a ıslahı yönlerinden etüd etmek, çalışan alanlarını sap- 

amak, çalışmalar için gerekli planlara ve uyğulama projele- 

ini hazırlamaktadır.

Etüd-Proje çalışmalarının 3 safhada tamamlan

ası ön görülmüştür.

1- Envanter çalışmaları,

2- Ön etüdlere dayalı avan projelerin hazırlan

ası,
3- Uygulama projelerinin yapılması

Birinci aşamayı teşkil eden envanter çalışma- 

arı 1968-70 yılları devresinde tamamlanmıştır.



İkinci aşama olan ve tümü 650 adedi bulan havza için 

hazırlanması gereken avan proje çalışmalarına 1971 yılında 

başlanmış 1980 yılında bitirileceği planlanmıştır.

Envanter sonuçlarına göre, Türkiye'de:

1- Ağaçlandırılması gereken sahalar: 10. 730 000 Ha.

2- Sınaî tesisi gerektiren Erozyon
Kontrolü sahaları : 886.000 Ha.

3- Orman içi açıklık ve mer'a
sahaları : 3.45O.OOO Ha.

olarak saptanmış bulunmaktadır.

Ancak, daha sıhhatli ve kesin rakamlar, devam etmek

te olan avan proje çalışmaları sonucunda elde edilebilecek

tir.

Üçüncü 5 yıllık planda, 1973-1974 ve 1975 yıllarında 

yapılması öngörülen, programa alınan ve gerçekleştirilen 

etüd, proje çalışmalarına ilişkin miktarları ve yatırım tu

tarları aşağıdaki tabloda mukayeseli olarak verilmiştir.

Etüd ve Proje Çalışmaları

Avan Proj e( Adet) Yatırım Tutarı (1000 TLj
1973 1974 1975 Toplam 1975 1974 1975 Toplam

Planda öngörülen - - - - - - -

Programa alınan 38 21 100 159 893 620 3500 5.013

Gerçekleşen 3 18 60 81 657 285 1840 2.782
Programa nazaran 
Gerçekleşme ^ si 8 86 60 51 73 46 52 55



1«11. Orman içi Amaçlandırma Çalışmaları :

Ormaniçi ağaçlamaları, bilindiği üzere, bozuk, 
verim gücü azalmış, orman örtüsü kısmen veya tamamen kaybol
muş orman alanlarında, özellikle tür değişimine gidilmeden 
yerli ağaç türleriyle yapılan ağaçlandırmalar olup verimli 
ormanlar tesisi amacı gütmektedir. Bu katogoriye dahil çalış
malar, ağaçlandırılması önerilen 11 milyon hektar sahanın çok 
büyük bir bölümünü kapsamakta, ağaçlandırmaların ağırlığını 
teşkil etmekte ve çok yönlü problemlerin çözülmesini gerektir
mektedir.

İstatistiki verilere göre, çalışmaların başla
dığı 1943 yılından 1972 yılı sonuna kadar, toplam 269.468 
hektar ormaniçi ağaçlandırması yapılmıştır.

Üçüncü 5 yıllık planda, 1973»1974 ve 1975 yıl
larında yapılması ön görülen, programa alınan ve gerçekleş- 
tirelen ormaniçi ağaçlandırma miktarları ve yatırım tutarları 
aşağıdaki tabloda mukayeseli olarak verilmiştir.



Orman İçi Ağaçlandırmaları

Ağaçlandırma sahası Ha. Yatırım Tutarı (1000 TL.)
1973 1974 1975 Toplam 1973 1974 1975 Toplam

Planda öngörülen 50.000 60.000 65.000 175.000 113.235 135.795 147.275 396.305
Programa alınan 17.400 21.350 23.190 61.940 56.649 87.160 140.850 284.659
Gerçekleşen 14.681 12.670 12.245 39^596 53.951 60.711 105.597 220,259
Plana nazan program 
1» si 35 36 36 36 50 64 96 72
Plana nazan
Gerçekleşme % si 29 21 19 23 48 45 72 56
Programa nazan
Gerçekleşme si 84 59 53 64 95 70 75 77



Tabloda da görüldüğü üzere, üçüncü 5 yıllık planın ilk 

üç yılında, planda ön görülen ağaçlandırma yatırımlarının sa

ha olarak 36 sı yıllık programlara alınabilmiş ve ancak 

$ 23 ü gerçekleştirilebilmiştir. Programa göre gerçekleşme 

ise İ° 64 dür.

1.12. Hızlı gelişen türlerle yapılan ağaçlandırma

Nüfusumuzun büyük hızla çoğalması, hayat seviye

sinin yükselmesi ve orman endüstrisi kollarının gelişmesi 

sonuçlarında odun hammaddesine olan ihtiyaç da her yıl oran

tılı bir şekilde artmaktadır.

Yakın bir gelecekte karşılacağımız odun üretim 

açığnın kapatılabilmesi, özellikle sellüloz, kağıt, lif ve 

yonga endüstrisi kollarının odun hammaddesi isteklerinin 

tamamının devamlı bir şekilde karşılanabilmesi ve mümkün ol

duğu takdirde, ihtiyaç fazlasının diğer ülkelere satılabil

mesi amaçlarıyla, yurdumuzun iklim ve toprak şartları en uy

gun orman alanlarında, hızlı büyüyen yerli ve yabancı ağaç 

türleri ve entansif kültür metotlarıyla endüstriyel oımanlar 

kurulması ve bu kabil çalışmalara önem ve hız verilmesi ka

çınılmaz hale gelmiştir.

Zira, tesis edilen bu tarzdaki ormanlardan, yıl- 

dave hektarda 15-25 M3 bir artım sağlanabileceği, idare müd

detlerinin de 3O— 50 yıl olabileceği düşünülmektedir.



İstatistiki verilere göre, çalışmaların başladığı 

1960 yılından 1972 yılı sonuna kadar, toplam 16.717 lıoktar 

hızlı gelişen türlerle ağaçlandırma yapılmıştır.

Üçüncü 5 yıllık planda, 1973, 1974 ve 1975 yılların
da yapılması ön görülen, programa alınan ve gerçekleştiri

len hızlı gelişen türlerle yapılan ağaçlandırma miktarları 

ve yatırım tutarları aşağıdaki tablo da mukayeseli olarak 

verilmiştir.



Hızlı Gelişen Türlerle yapılan Ağaçlandırmalar

Ağaçlandırma sahası (Ha) Yatırım Tutam. (1000 TL.)

1973 1974 1975 Topla* 1973 1974 1975 Toplam
Planda öngörülen 6000 8000 9000 23000 14060 18740 21070 53810
Programa alınan 4450 5000 10000 19450 12665 18050 55910 86625
Gerçekleşen 2633 2660 5180 10473 10856 14653 42000 67509
Plana nazaran 
Program İ° si 74 63 111 85 90 ' 96 2650 161
Plana nazaran 
Gerçekleşme İ° si 44 33 58 46 77 78 199 125
Programa nazaran 
Gerçekleşme $ si 59 53 52 54 86 81 75 78

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



Tabloda da görüldüğü üzere, üçüncü 5 yıllık planın ilk 

üç yılında, planda ön görülen ağaçlandırma yatırımlarının 

saha olarak 85 i yıllık programlara alınabilmiş ve ancak 

$ 46 sı gerçekleştirilebilmiştir. Programa göre gerçekleşme 

ise İ° 54 dür.

1.13. Kavak Ağaçlandırma Çalışmaları :

Yeryüzünde yurdumuz, kavakçılığının özel bir 

önem taşıdığı bölgeler arasında yer almakta, bu nedenle, 

halkımız, ülkemizin hemen hemen her yöresinde çok eskiden be

ri, ananevidir şekilde kavakyetiştiriciliği yapmakta ve bu 

kültürü her yönü ile binemsemiş bulunmaktadır.

Kavağın en belirgin özelliği, sulanması mümkün 

iyi ve derin topraklı arazilerde, hızlı büyümesi, yılda ve 

hektarda 15-P5 013 gibi yüksek artım göstermesi ve türlerine 

göre de 15-2 yılda ekonomik yönden kesim çağma gelebilme

sidir.

1.. vak odunu, bugün, en geçerli endüstri kolları 

olan yonga levı.aiarı, kontrplak, kibrik, ambalaj, kağıt ve 

sellüloz gibi sanayii alanlarında çok miktarua kullanılmakta

dır.

Kavak ağaçlandırmaları, uygun ve yeterli arazı 

teminindeki güçlükler nedeni ile devlet sektörü yerme çok 

büyük ölçüde özel sektör tarafından uygulanmakta ve devletçe 

müteşebbislerine teknik ve kredi şeklinde parasal yardım ya

pılmaktadır.



îstatistiki verilere göre, çalışmaların başla
dığı 1939 yılından 1972 yılı sonuna kadar, idaremiz tarafın
dan, toplam 6.887 hektar kavak ağaçlandırılması yapılmıştır.

Üçüncü 5 yıllık planda, 1973, 1974 ve 1975 yıl
larında yapılması öngörülen, programa alınan ve gerçekleşti
rilen kavak ağaçlandırma miktarları ve yatırım tutarları 
aşağıdaki Tabloda mukayeseli olarak verilmiştir.

Kavak Ağaçlandırmaları
Ağaçlandırma sahası(Ha) Yatırım Tut.( 1000T}..) 

1973 1974 1975 Toplam 1973 1974 1975 Toplam
Planda öngörülen 209 200 229 638 806 770 886 2462
Programa nazaran 100 150 140 390 1000 840 1000 2840
Gerçekleşen 67 75 81 223 843 743 855 2443
Plana nazaran 
Program fi si 48 75 61 61 124 109 113 115
Plana nazaran 
Gerçekleşme fi si 32 38 35 35 105 97 97 99
Prog.Gör.Gerçek. 
fi si 67 50 58 57 84 89 86 86

Tabloda da görüldüğü üzere, üçüncü 5 yıllık planın ilk 
üç yılında plan da öngörülen ağaçlandırma yatırımlarının sa
ha olarak ̂  61 i yıllık programlara alınabilmiş ve ancak 
fi 35 gerçekleştirilebilmiştir.

Programa göre gerçekleşme ise % 57 dir.



1.14» Okaliptüs Ağaçlandırma Çalışmaları s
t - «na—oınaw»B ■nrra.-acv'K. nrihaBaMBiHaaMMaHaımcMİiMa ' t*»»- =■ « -- ■

Yabancı bir ağaç cinsi olan okaliptüs, kavak 

ağacı gibi hızlı bir büyüme göstermekte ve bunun sonucu 

olarak da 8-13 yılda,, ekonomik yönden kesim çağına gelebil

mektedir.

Uygun iklim ve toprak şartlarında, yılda ve hak- 

tarda 15-25 m3 artım yapabilen okaliptüslerin bası türleri, 

killi ve kireçli fakir topraklarda bataklık sahalarda, sahil 

kumullarında kolajaIıkla gelişebilmekte ve bu kabil yerlerin 

değerlendirilmesinde büyük rol oynamaktadır.

Ekonomik değeri oldukça yüksek olan odunundan, 

bugün, dünyanın her yerinde, kağıt, sellüloz, kontrplak ve 

parke sanayii kolları büyük çapta yararlanmakta, ayrıca çe

şitli yapı işlerinde, mobilyacılıkta, travers yapımında, 

ambalajlık, direklik ve yakacak odun olarak da bol miktarda 

faydalanılmaktadır.

Okaliptüs ağaçlandırmaları, yurdumuzda özellik

le, imlim şartları en uygun yer olan, Akdeniz iklimi tesiri 

altındaki Güney Anadolu sahil bölgesinde yapılmaktadır.

İstatistiki verilere göre, çalışmaların başla

dığı 1939 yılından 1972 yılı sonuna kadar, İdaremiz tarafın

dan, toplam 7.496 hektar okaliptüs ağaçlandırılması yapıl

mıştır.

Üçüncü 5 yıllık planda, 1973*1974,1975 yılların

da yapılması öngörülen, programa alman ve gerçekleştirilen 

okaliptüs ağaçlandırma miktarları ve yatırım tutarları



Okaliptüs Ağaçlandırmaları
Ağaçlandı rma isahası (Ha) YatırımTuta,,1000 TL.
1973 1974 1975 Toplam 1973 1974 1975 Toplam

Planda öngörü
len 1200 1200 1200 36OO 3300 3300 3300 9900

Prog.alınan 1150 800 300 2250 8000 3800 3000 14800
Gerçekleşen 665 254 262 1181 3376 2350 2274 8000

Plana nazaran 
Gerçekleşme $si 96 67 25 63 242 115 91 149
Plana nazaran 
Gerçekleşme $si 55 21 22 33 102 71 69 81
Programa nazaran 
Gerçekleşme ^si 58 31 87 52 42 61 76 54

Tablonun tetkikinden de anlaşılacağı üzere, üçüncü 
5 yıllık planın ilk üç yılında, planda ön görülen ağaçlandır
ma yatırımlarının saha olarak # 63 ü yıllık programlara alı
nabilmiş ve ancak $ 33 ü gerçekleştirilebilmiştir. Programa 
göre gerçekleşme ise 52 dir.

1.15. Orman dışı ağaçlandırma çalışmaları:
Özellikle, halkın dinlenme, eğlenme, yani piknik 

yapma amaçlarına yönelen; tarihi ve turistik yer ve bölgele
rin güzelleştirilmesini ve değerlendirilmesini sağlayan; yurt
taşların ağaç ve orman sevgisini arttırmaya çalıgan ve aynca 
ormanların kollektif fayda ve nimetlerinden yararlanma ola
naklarını hazırlayan ve bunlara yardımcı olan b u tür ağaç
landırmalar, yurdun ormansız bölgelerinde veya ormanlardan



uzaktaki büyük şehirler, kasaba ve köyler civarında, hazine, 

belediye veya köy tüzel kişiliklerine ait arazilerde yapıl

maktadır.

Ağaçlandırılacak sahaların seçilmesinde, sosyal, eko

nomik ve turistik yönlerden önemli olan, mahallî halk ve 

idarelerin ilgi ve istek gösterdiği, yardım ve işbirliği 

yapacağı yerlere öncelik verilmektedir.

Çalışmaların başladığı 1946 yılından 1972 yılı sonu

na kadar, toplam 11.264 hektar orman dışı ağaçlandırılması 

yapılmıştır.

Üçüncü 5 yıllık planda, 1973, 1974 ve 1975 yılların

da yapılması ön görülen, programa alınan ve gerçekleştiri

len orman dışı ağaçlandırma miktarları ve yatırım tutarları 

aşağıdaki Tabloda mukayeseli olarak gösterilmiştir.

Orman dışı Ağaçlandırmaları

Ağaçlandırma sahası Ha. Yatırım Tut.1000 TL.

1973 1974 1975 Toplam 1973 1974 1975 Toplam

Planda öngörü
len 500 500 500 1500 1000 1000 1000 3000

Programa alınan 210 280 930 1420 800 I3OO 6400 85 00

Gerçekleşen 191 267 553 1011 641 901 3864 5406

Plana nazaran 
Program İ° si 42 56 186 95 80 130 640 283
Plana nazaran 
Gerçekleşme $ si 38 53 111 67 64 90 386 180

Prog.nazaran 
Gerçekleşme İ» si 90 95 38 71 80 68 60 64



1,16. Özel Sektör tarafından kredi almak suretiyle

gerçekleştirilen ağaçlandırmalar ;

Bu tür ağaçlandırmalar, 68 31 sayılı Orman Kanu

nunun 64. maddesi ve 1973 yılında yürürlüğe konulan 1744 sa

yılı kanunun 3. maddesiyle eklenen geçici 6. maddesi gereğin

ce T.C. Ziraat Bankası sermayesine mahsuben Orman Bakanlığı 

bütçesine konan ödenekten karşılanmak üzere, mevcut genelge

sindeki esas ve şartlara uygun düşen özel ve tüzel kişilere 

verilen tesis ve bakım kredileriyle gerçekleştirilmektedir.

Bu krediden, kendi mülkiyetindeki arazide veya 

ağaçlandırmanın gayesine uygun müddetle kiralanmış arazide 

veya Devletin hüküm ve tasarrufunda olup ilgilisine tahsis 

olunduğu belgelendirilen bir arazide, istihsâl ormanı yetiş

tirmek, özel ve tüzel kişiliği haiz bir orman içinde endüs'fc- 

riyel gayeli ağaçlandırma yapmak veya bu sahalar dahilinde 

kavak, okaliptüs ve kızılağaç ağaçlamaları tesis etmek veya 

bunları sıravari dikmek üzere usulüne uygun bir şekilde ağaç

lama izni almış olan özel ve tüzel kişiler faydalanmaktadır.

Bu kredi tarzının uygulanmaya başladığı 1961 yı

lından 1975 yılı aonuna kadar, özel ve tüzel kişiler tarafın

dan yapılan çeşitli ağaçlamalar, saha ve kredi miktarları 

itibariyle aşağıdaki Tabloda gösterilmiştir.



Özel Sektör Ağaçlamaları

m .. .. Kredi alan T u r u şahıs Adedi

Ağaçlandırılan
Saha

Hektar

Açılan kredi 
miktarı 

TL.

Kavak ağaçlan
dırılması 457 2.202 7.994.884
Okaliptüs ağaç
landırması 33 130 376.832
Hızlı gelişen 
türler ağaçlan
dırması 1 50 194.475
T © p 1 a m 491 2.382 8.566.191

Mezkûr ağaçlandırma tesis ve bakım kredilerinin, 
müteakip yıllarda da verilmesine muntazaman devam edilecek
tir.

1.17. Sun*i gençleştirme çalışmaları ;

Bozuk verim gücü azalmış, orman örtüsü kısmen 
veya tamamen kaybolmuş orman alanlarında yapılması gerekli 
orman içi ağaçlandırma çalışmaları yanında, önemli olan 
diğer bir husus da, tabii ömrünü veya idare müddetini dol
durmuş normâl kuruluştaki ormanlarda, amenajman plânları 
uygulamaları sonucu nihaî kesim ve boşaltma alanlarında 
tabii olarak gelmey en tensilin sun'i gençleştirma yolu 
ile ormanlarımızın tekrar verimli hale getirilmesi ve de 
optimâl düzeye kavuşturulması çalışmalarıdır.



1973 yılından itibaren, kriterleri ve esasları be
lirlenen bir protokol gereğince, muayyen alanlarda ve öl
çülerde yapılmaya başlanmış ve bu hizmetlerin miktar ve 
alanları, tedricen her yıl arttırılarak bugün 1° 90*a yakın 
bir orana çıkarılmış bulunmaktadır.

Üçüncü 5 yıllık plânda, 1973, 1974 ve 1975 yılların
da programa alınan ve gerçekleştirilen sun'i gençleştirme 
saha miktarları ve yatırım tutarları Tabloda mukayeseli 
olarak gösterilmiştir.

Sun'i gançleştirma çalışmaları
Sun' i gençleştirme ha. Yatırım Tut. (1000 TL.)
1973 1974 1975 Toplam 1973 1974 1975 Top.

Planda öli-
gorklea 17000Prag.alı». 21150 20000 58150 36920 58864 67715 163499

Gerçekle
şen 4767 9824 14446 29037 26643 44617 64734 135994

Plana naza
ran Prog.^si - — — .. M —

Plana naza
ran Gerçek
leşme #si -
Proğ.nazan
gerçekleşme

“[0 si 28 46 72 50 72 76 96 83



1.18. Fidanlık Çalışmaları ;
Yurtta orman sevgisini yaymak ve orman varlığını 

arttırmak amaçlarına dayalı olarak kurulan muhtelif kategori
lerdeki orman fidanlıkları, gerek teşkilâtımızın yapacığı çok 
yönlü ağaçlandırmalar ile toprak muhafaza çalışmaları ve ge
rekse askerî birlikler, okullar, diğer kamu kuruluşları, tü
zel ve özel kişiler tarafından yapılacak dekoratif dikimler 
ve gayelerine uygun ağaçlandırmalar için lüzumlu muhtelif 
tür ve yaştaki fidanları yetiştirmekle yükümlüdürler.

Bu nedenle, tekniğine uygun ilk orman fidanlığı, 
Atatürk'ün direktifleriyle, 1925 yılında Ankara'da kurulmuş 
ve bunu zamanla, bölgesel ve yöresel olarak diğer fidanlık
ların açılışları ve hizmete girişleri izlemiştir.

1975 yılı sonunda, mevcut fidanlıklarımız, muh
telif kategorilerde olmak üzere, toplam 121 adede ve saha 
olarak da 2610 hektara ulaşmış bulunmaktadır. Yıllık fidan 
üretim kapasitesi ise 496 milyon adet fidandır.

Üçüncü 5 yıllık plânda, 1973ı 1974 ve 1975 yıl
larında, muhtelif gayeli ağaçlandırma, toprak muhafaza çalış
maları ve diğer talepler için üretilmesi ön görülen, yetişti
rilen ve dağıtılan fidan miktarları ve yatırım tutarları 
aşağıdaki Tabloda mukayeseli olarak verilmiştir.



Fidan Üretim Çalışmaları

Yetiştirilen
Fidan (Milyon Ad.) Yatırım Tutarı( 1000 TL.)

1973 1974 1975 Toplam 1973 1974 1975 1 Toplam

Plânda öngö
rülen 466 505 559 15 30 28300 29700 31100 89100

Prog. alman 240 257 305 802 I63OO 24200 36OOO 76500

Yetiştirilen 144 146 168 458 15100 22400 31100 68600

Dağıtılan 111 132 15 3 396 - - - -

Plana nazaran 
Pro£*aa 1“ si 52 51 55 52 58 81 116 86

Plana nazaran 
Yetiştirme $si31 29 30 30 53 75 100 77
Yetiştirile
ne nazaran 
dağıtım # si 77 90 91 86 _ _ _

1.19. Orman toprakları tahlili çalışmaları ;

Ağaçlandırma, erozyon kontrol ve orman içi mer'a 

ıslahı hizmetlerinin arzulanan düzeyde yürütülebilmesi ve bu 

alanlarda yapılaçak çalışmaların tam bir başarıya ulaşabil

mesi için, gerek yukarıda belirtilen sahaların ve gerekse ka

liteli fidan üretimine esas teşkil edecek fidanlık toprakla

rının fiziki, kimyevi ve biyolojik yapılarının tahliller so

nucu sağlıklı olarak etüd edilmesi, lüzumu halinde toprak ha

ritalarının çıkarılması ve toprağı ıslah edici tedbirlerin 

alınması lüzumlu ve zaruri görülmektedir.

Bu nedenle, 1964 yılında Eskişehir'de bir "Or

man Toprakları Tahlil Laboratuvarı Müdürlüğü" kurulmuştur.
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Adı geçen Müdürlük, ilk iş olarak, açılmış ve açıla
cak olan tüm orman fidanlıklarının, toprak ve su durumlarını 
etüd etmiş, tahlillerini yapmış, toprak haritalarını düzen
lemiş, toprakların ıslahı ve gübrelenmelerine ilişkin çalış
maları ilmi ve teknik yönlerden bir esasa bağlamıştır.

Bilâhare, bu çalışmalara paralel olarak, projeleri 
yapılan ve yıllık programlara alınan önemli ağaçlandırma, 
erozyon kontrolü ve orman içi mer'a ıslâhı alanlarının top
rak analizlerini yapmaya yönelmiş ve buna olanakları ölçü
sünde hız vermeye çalışmıştır.

Üçüncü 5 yıllık plânda, 1973, 1974 ve 1975 yıllarında 
yapılması öngörülen, yıllık programlara alınan ve gerçekleş
tirilen orman toprakları tahlili ile ilgili tüm yatırım tu
tarları aşağıdaki Tabloda gösterilmiştir.

Orman Toprakları Tahlili Çalışma, 
lan

Yatırım Tutarı (1000 TL. )

1973 1974 1975 Toplam
Planda öngörülen 540 275 535 1.350

Programa alınan 300 185 400 885

Gerçekleştirilen 140 107 150 397

Plana nazaran program 
İ» si 55 67 74 65

Plana nazaran gerçekleş
me si 26 39 28 29

Programa nazaran gerçek
leşme İ° si 46 57 37 47



Tablonun tetkikinden de anlaşılacağı üzere, Üçüncü 

5 yıllık plânın ilk üç yılında, plânda da öngörülen yatırım

ların f 65'i yıllık programlara alınabilmiş ve ancak # 29'u 

gerçekleştirilebilmiştir. Programa göre gerçekleşme oranı 

ise jo 45 dir.

1.20. Orman Ağaçları Tohum Üretimi ve Islâhı Çalışma

ları:

Tohum, insan eli ile yapılan orman yetiştirme 

çalışmalarının en önemli bir unsurudur.

Ekim veya dikim yolu ile gerçekleştirilen ağaç

lamalardaki başarı öncelikle, tohumun orijinine ve genetik 

niteliklerine bağlı bulunmaktadır.

Bu bakımdan, orman yetiştirme ve onarım çalış

malarında, sonucu tesadüflere bırakmak yerine, en güvenilir 

ve en ekonomik yol olan, orijini belli, yüksek genetik va- 

sıfı tohum toplanması ve kullanılması kaçınılmaz bir zaru

rettir.

Özellikle 1964 yılından bu tarafa, yurdumuzda 

tohum teminini disipline eden esas ve hükümler vazedilmiş 

ve de üniteler kurulmuştur. Hizmetin teknik bilgi ve yöntem

leri, Ankara'da kurulmuş bulunan "Orman Ağaçları ve Tohumla

rı Islâhı Enstitüsü Müdürlüğü" tarafından oluşturulmakta ve 

geliştirilmekte ve Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Bölge 

Müdürlükleri oünyesindeki Tohum Mühendislikleri kanali ile 

uygulamayı-- : kalmaktadır.



Tohum kaynakları ve bu kaynaklardan muhtelif cins '/e 

miktarda tohum toplanması, ağaçlandırma ve erozyon kent r<>lu 

çaiışualarına ilişkin plân ve programlara göre saptanmakta

dır. Uygulamada, ileri yıllar için tohum stokları yapıldığı 

gibi, ihracat imkânları da dikkat nazara alınmaktadır.

Eskilerine ilâveten yeni tohum kaynakları içi : yurt 

düzeyinde, bölgesel ve yersel olarak cine ve .tir. vr tba- 

riyle tohum meşcereleri seçimine, tefriki ne vc? te. ■ .r 

de mm edilmekte, ayrıca tohum bahçeleri, los.is:.. •. atarı

na önem ve hız verilmektedir. 1975 yılı sonuii-da : oi':..; , >.

tescil edilen tohum meşcerelerinin toplam saha 

17 59 hektara baliğ olmuştur.

Eazı ahvâlde, ağaçlandırma çalışmaları için İdi &ıi* 

yaoancı menşeli ve özellikle hızlı gelişen tür tohumları 

ituâl edildiği gibi, yurdumuzda da, her yıl, küçümsenmıye- 

cek miktarlarda tohum ihracatı yapılmaktadır, örneğin, sa

dece, 1973 yılında, yurt dışına satılan 12.635 Kg. muhtelif 

cins orman ağacı tohumlarından 1.262.000 Tl., lık bir gel.-.r 

sağlanmıştır.

Üçüncü 5 yıllık plânda, 1973» 1974 ve 1975 yıllarında 

yapılması öngörülen, yıllık programlara alınan ve gerçekleş

tirilen orman ağaçlan tohumları teminine ilişkin miktar ve 

yatırım tuturları aşağıdaki Tabloda mukayeseli olarak göste

rilmiştir.



Orman Ağaçları Tohumları Temini

Tohum Temini( Ton) Yatırım Tutan(1000 TL. )
1973 1974 1975 Toplam 1973 19741975 Topl.

Planda öngörülen 60 70 80 210 3600 4050 53OO 12950
Programa alınan 61 61 80 202 3275 6840 1000 20115
Gerçekleştirilen 39 45 138 222 3275 6840 8265 18380

Plâna nazaran 
Program $ si 101 87 100 96 91 169 189 155
Plâna nazaran 
Gerçekleşme İ» si 65 64 172 106 91 169 156 142
Programa naza
ran gerçekleş
me İ» si 64 74 172 110 100 100 83 92

1.21. Erozyon Kontrolü Çalışmaları :
Yurdumuzun genellikle çok fazla engebeli olma

sı ve özellikle mevcut orman ve mer'a alanlannın, yüzyıllar 
boyunca, usûlsüz ve düzensiz bir şekilde kullanılması ve çok 
büyük kısmının kıyasıya tahrip edilmesi sonuçlannda, etken 
hâle gelen rüzgârlar, sel ve taşkınlar şekline dönüşen sular, 
o bölgelerin her şeyi ve hayat yaratıcısı olan toprakların 
aşınma ve taşınmalarını kolaylaştırmış, sür'atlendirmiş ve 
bu zengin toprakların büyük çoğunluğunu yerlerinden alıp gö
türmüştür. Çoğunluğu ile insanların hatasından oluşan bu kor
kunç doğa olay1111» anında veya kısa zamanda alınacak geçici 
tedbirlerle önlemek, elbetteki mümkün değildir. Erozyon afet
lerini önlemek, çok yönlü, masraflı ve de uzun zamrsn alıcı 
çalışmaları gerektirir. Bu nedenle, yapılacak yegâne şey, 
bitki örtüsü zedelenen veya tamamen yok edilen orman has
rının, orman rejimine alınan alanların, eski düzenli aalier' 
ne kavuşturulması ve bunun için de gereken her türlü teknik,



sınaî ve kültürel çalışmaları içeren tedbirleri, amaçlarına 
uygun uzun vadeli plân ve projeleredayalı bir şekilde ele 
almaktır o

Mevcut envanter sonuçlarına göre, Türkiye'de sadece, 
sınaî tesisi gerektiren erozyon kontrolü saha miktarı top
lam 886.000 hektarı bulmaktadır.

D„S.İ o tarafından 1974 yılında yayınlanan Taşkın 
yıllıklarına göre, taşkınlarınher yıl yurdumuza tahmil etti
ği oarasal zarar değeri, 300 milyon TL. nı aşmaktadır.

Gene istatistiki verilere göre, yurdumuzda, örgütlü 
bilinçli ve teknik olarak çalışmaların başladığı 1955 yılın
dan 1972 yılı sonuna kadar, toplam 71.835 hektar 3ahada 
erozyon kontrolü çalışması yapılmıştır.

Üçüncü 5 yıllık plânda, 1973, 1974, 1975 yıllarında 
yr.-vılması öngörülen, programa alınan ve gerçekleştirilen 
?:;a/on kontrolü saha miktarları ve yatırım tutarları aşa
ğıdaki Tabloda mukayeseli olarak gösterilmiştir.



?.rozyon îfontrâiu Çalışmaları

Erozyon Kontrolü (Ha.) Yatırım Tatarı (1000 TL.)

1973 1974 1975 Toplam 1973 1974 1975 Toplam

Plânda öngörülen 7800 10500 13400 31700 16695 25905 27540 70140
Programa alman 4930 4550 6740 16220 9975 17000 25000 51975
Gerçekleşen 4253 4257 6255 14765 8130 12220 21750 42100
Plâna nazaran 
Program $ si 63 43 50 51 60 66 91 74
Plâna nazaran 
Gerçekleşme $ si 55 41 47 49 47 79 60
Programa nazaran 
Gerçekleşme 'l si 86 94 93 91 k p 70 * — o İ 81



Tablonun tetkikinden de kolaylıkla anlaşılacağı 
üzere, Üçüncü 5 yıllık plânın ilk üç yılında plânda öngö
rülen erozyon kontrolü yatırımlarının saha olarak $ 51'i 
yıllık programlara alınabilmiş ve ancak $ 47*si gerçekleş
tirilebilmiştir.

Programa göre gerçekleşme oranı ise 91'dir.

1.22. Ormaniçi Mer*a Islâhı Çalışmaları :
Devlet ormanları içinde ve kenarında toplam 

3.450.000 hektar tutarında ormaniçi açıklık ve mer’a saha
sı bulunduğu, envanter sonuçlarından anlaşılmaktadır. Ancak, 
bu alanın yarıdan fazlası, onarılmak suretiyle yeniden 
mer'a haline getirilemeyecek durumdadır. Bugün, ıslahı müm
kün görülen 1.5 milyon hektarlık ormaniçi mer'a sahalarının, 
uzun vadeli plânlar içinde ve projelere dayalı olarak ıslâh 
edilme ve arzulanan düzeye çıkarılma çalışmaları ilk kez 
1955 yılında başlamıştır.

1955-1972 yılları devresi içinde ıslâh edilen 
ormaniçi mer'a sahalarının toplam miktarı 13.802 olmuştur.

Üçüncü 5 yıllık plânda, 1973, 1974 ve 1975 
yıllarında yapılması öngörülen, programa alman ve gerçek
leştirilen ormaniçi mer'a ıslâhı miktarları ve yatırım tu
tarları aşağıdaki Tabloda mukayeseli olarak gösterilm iştir.



Ormaniçi Mer'a Islâhı Çalışmaları

Mer'a Islâhı Sahası(Ha.) Yatırım Tutarı(1000 TL.)

1973 1974 1975 Toplam 1973 1974 1975 Toplam

Plânda öngörülen 6483 6483 6483 19449 5196 5211 5211 15618
Programa alınan 940 770 1310 3020 900 900 1500 3300
Gerçekleşen 466 456 1882 2804 299 463 1359 2121
Plina nazar 
Program l si 14 12 20 15 17 17 28 21
Plâna nazaran
Gerçekleşme •% si 7 7 29 14 6 9 26 14
Programa nazaran
Gerçekleşme $ sı 49 59 143 93 33 51 90 64



Tablonun tetkikinden de anlaşılacağı üzere, Üçüncü 
5 yıllık plânın ilk üç yılında, plânda öngörüler, ormaniçi 
mer'a ıslahı yatırımlarının saha olarak $ 51'i yıllık 
programlara alınabilmiş ve ancak # 14'ü gerçekleştirilebil
miştir.

1.23- Milli Park Çalışmaları :

Yurdumuzda ulusal ve uluslararası seviyede 
müstesna önemi haiz,doğal ve kültürel ve rekreasyonel kay
nakların nesiller boyunca korunması, Ülkemizin sosyal ve 
kültürel yapısına katkıda bulunması ve turizm ekonomisi 
içinde, en iyi şekilde değerlendirilmesi için, 6831 sayılı 
Orman Kanununun 25. maddesi uyarınca, 1958 yılından 1975 
yılına kadar 14 yerde 234389 hektar alan Millî Park olarak 
tefrik olunmuştur.(TaDİo: 10)

Ayrıca orman rejimine dahil sahalar dışında, 
olup, Devlet Plânlama Teşkilâtı Müsteşarlığının koordina
törlüğünde, turizm fizikî plân çalışmaları içinde, tarihi ve 
doğal değen bakımından öncelik gösteren ve Millî Park Ka
nunu çıktıktan sonra kuruluşları gerçekleşmek üzere, 7 yö
rede (Nevşehir-Göreme, Denizli-Pamukkale, Çanakkale-Truva, 
İzmir-Efes, İzmir-Bergama, Muğla-Halikornossus, Çorum- 
Bogazköy) millî park uzun devreli inkişaf plânları hazır
lanmıştır.



1.24. Orman İçi Dinlenme Yerleri Çalışmaları i
Ormanların kollektif faydalarından toplumun ge

reğince yararlanması ve halk orman ilişkilerinin olumlu yön
de geliştirilmesi, halkın günden güne artan tabiat içinde 
dinlenme ve boş zamanlarırını değerlendirme, tabiatı tanı
ma ve öğrenme ihtiyaçlarını karşılayabilmek için, uygun ve 
güzel orman parçalarının orman içi dinlenme yeri olarak 
tefrik çalışmalarına, 1956 yılında başlanmış ve 1975 yılı 
sonuna kadar (183) yerde dinlenme yeri tesis edilmiştir.
(Ek Tablo: 11,12)

Vatandaşlar tarafından, büyük ilgi gören bu ko
nudaki çalışmaların tesis gayelerine uygun yürütülmesi için 
yörelerin turistik potansiyeyine paralel olarak,

1- İç ve dış turizme hizmet edecek ve yüksek 
aktiviteye sahip olan orman içi dinlenme yerleri,

1.1. Kamp tesisleri bulunan dinlenme yerleri 
(A tipi)

1.2. Kamp tesisleri bulunmayan dinlenme yerleri 
(B tipi)

2- Lakâl ihtiyaçları karşılayacak nitelikte 
düşük aktiviteli dinlenme yerleri (C tipi) olmak üzere iki 
grupta ve üç tip olarak tesis edilmiştir.

1.25. Avcılık ve Yaban Hayatı Çalışmaları :

Orman tarım alanları açık ve boş araziler 
(Step, yüksek yayla, alpin zon) ve sulak sahalardan oluşan,
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72 milyon hektarda yaşayan sayıları milyonları bulan, ülke 
ekonomisine sağladıklarıkatkı yanında, turizmin gelişmesine 
olanak yaratan av kaynaklarımızın dağılış alanlarındaki ha
lihazır durumu ile, bilinçli bir şekilde yönetilmesi sonu
cunda bulunması gerekli miktar (Ek Tablo : 13,14) gösteril
miştir.

Av kaynaklarımızın geliştirilmesi için, 1958 yılında 
başlanan çalışmalar sonunda 1975 yılına kadar 8 av üretim ve 
istasyonu 300.000. hektar genişliğinde 28 koruma sahası te
sis ve tefrik edilmiştir.

Yurdumuzda değişik yaşama ortamlarında halihazır üre
tilen av hayvanlarının et olarak miktarı 5700 tonu bulmakta
dır. Bu yılda hektarda 0.080 Kg. aveti üretimine tekabül et
mektedir. Bu tüketim mevcut kaynağın yıllık artımından fazla 
olup on kaynak tüketilmektedir.

Av kaynakları tabiî ve sun'î olarak iki metodla üre
tilmektedir.

Tabiî üretimde av hayvanları kendi yaşam ortamların
da koruma, bakım yaşama ortamının ıslâhına dönük çalışmalar 
olup, geniş alanlarda daha verimli sonuçlar alınmaktadır.

Av kaynaklarının sun'î üretimde amaç daha ziyade 
nesli çok azalmış bazı türleri tekniğine uygun tesis edilmiş 
üretim istasyonlarında üretmek ve üretilen bu av hayvanları
nı uygun yaşama ortamlarına yerleştirmek suretiyle, bu yer
lerde tabiî üretime dönük çalışmalarla normal kapasitelerine 
ulaşmaktır.



1.26. Orman İçi Su Ürünleri Çalışmaları :

Orman içi akarsu ve göllerdeki su ürünlerinin 
geliştirilmesi ve ıslâhı çalışmalarına, 1969 yılında baş
lanmış 1975 yılı sonuna kadar 6 yerde Alabalık Üretme İs
tasyonu, 4 Balık Yetiştirme Yeri tesis edilmiş, 11 Akarsu 
ve Göl balık rezerv sahası olarak ayrılmıştır.

Bu dönemde üretilen, 500 bin adet Alabalık 
yavrusu ile uygun görülen orman içi akarsu ve göllerde 
20 yer balıklandırılmıştır. (Ek Tablo: 15)

Orman içi akarsu ve göllerde mevcut üretim 
normâl kapasitenin altında olup yılda bin ton tahmin edil
mektedir.

1.27. Çevre Sorunları Çalışmaları :
Orman Teşkilâtı, şimdiye kadar yaptığı hizmet

lerle doğal çevrenin korunmasına önemli katkılarda bulun
muş ve doğal çevrenin korunması ormancılık ana ilkelerinin 
esaslı politikalarından bir olmuştur. Ormanların devamlı
lığını hedef alan ana prensibin yanısıra, Millî Parklar,
Av ^oruma Alanları, Ağaçlama Sahaları, Muhafaza Ormanları 
tesis ve tefrik ederek büyük ekosistemlerin devamında büyük 
rol oynamı.ştır. 1973 ve 1976 yıllarında, Avrupa Konseyince 
sle alınan çevre sorunları konusunda, Bakanlar düzeyindeki 
konferansa temsilciler gönderilmiş ve doğal kaynakların

|.

korunmasına ilişkin çeşitli uluslararası toplantılara ka- 
tılmmıştır.



1.28. Orman Köyleri Etüd-Envanter Planlama
Çalışmaları :

Orköy Genel Müdürlüğü çalışmalarının amacı, 
orman içi ve bitişiğinde yaşayan halkın, fert ve aile ba
şına düşen gelirlerini, kalkınma planlarında pngörülen or
talama seviyeye ulaştırmak ve böylece orman ve ormancılık 
çalışmalarını olumsuz yönde etkiliyen girişimlerini ortadan 
kaldırmaktır.

Orman köylülerine yapılacak teknik ve kredi 
yardımları, düzenlenmiş bulunan bölgesel planlara, son ile 
ilçe bazındaki kalkınma planlarına dadanarak yapılmaktadır

Önce ilçenin orman köylerinin etüdü ve mevcut 
durumunun tesbiti maksadı ile envanteri yapılarak, bu bil
gilerin ışığı altında kalkınma planları düzenlenmektedir*

Etüd-Envanter Çalışmalarının Yıllar İtibari ile
Durumu
Yıllar______ İl Adeti tice Adeti Köy Adeti
1970-1972 62 76 1137

1973 15 20 281
1974 33 51 838

1975 45 167 1532
Toplam - - 3788

Bazı nedenlerle ilçe bütünlüğü dışında münferit 
veya grub köy çalışmaları (problem köyler) yapılması, bir 
kısım ilçeler için birden fazla plan düzenlenmesi, böyleofe



bir il ve ilçeye bir kaç defa girilmesinden dolayı il ve 
ilçeler toplam olarak gösterilmemiştir.

Etüd-envanter çalışmalarına devam olunmaktadır. 
Hazırlanmış bulunan perspektif plana göre 1977 yılı sonu
na kadar 6794 köyün, etüd-envanteri bitirilmiş olacaktır.

Etüd-envanter'e dayanılarak bugüne kadar düzenlenen 
planların durumu aşağıda gösterilmiştir.

Planın Kapsadığı Uygulama için Gerekli Yatırım
(Milyon TL.)

tl tlçe Köy Sosyal ve Alt JlJiKtarı . . Toplam
Adeti Adeti Adeti Yapı Yatırımı Ekon.Yatırım Yatırım
28 57 1809 1140 38 26 4966

Planların düzenlenmesine devam olunmaktadır. 1977 
yılı itibari ile 5037 köyün, planı yapılmış olacaktır.

îlçe bazındaki planlamalar dışında, pilot köy plan
lama çalışmaları da yapUnaktadır.

Bugüne kadar 32 ilin 32 ilçesinin 40 köyü için pilot 
köy planı düzenlenmiştir.

Bunların dışında;
Dam örtülüğü olarak pedavra kullanan yöreler için 22 

Orman Bölge Başmüdürlüğü mıntıkalarında 2689 orman köyünü 
ve 178.862 haneyi kapsıyan (Dam Örtülüğü) planlaması yapıll 
■ıştır.



1.29. Orman Köyleri Proje ve Teknik Yardım Çalışma
ları :
Başlangıçtan bugUne kadar;
tcra planlarında yer alan devamlı 592-593 

tedbir maddeleri gereği 9 ilin 24 ilçesinin 318 köyü, ilçe 
düzeyinde hazırlanan kalkınma planları gereği 7 ilin 14 il
çesinin 353 köyü Pilotköy planları gereği 9 ilin, 9 ilçesi 
nin 9 köyü Pon Yönetmeliği hükümleri gereği 13 ilin 16 il
çesindeki 19 Orman-Köy kooperatifi için, çeşitle konularda 
sektörel projeler hazırlanmış ve onaylanarak yürürlüğe kon
muştur.

1.30. Orman Köyleri Kredilendirme Çalışmaları;
Projelere dayalı olarak, orman köylülerine ve

kooperatiflerine yıllar itibari ile yapılan yardımlar:
Orman İşletmesi ve Döner Sermayesi yönetmeliği

nin 42.ci maddesine göre teşkil edilen fondan muhtelif mak
satlar için yapılan kredi yardımları 10.251.237 liradır.

1974 te teşkil edilen Orman Köylüleri Kalkınma 
Fon'undan yapılan yardımlar ve verilen krediler aşağıda gös
terilmiştir.

Yıllar ve Miktarlar (Bin TL.) 
Yardım ve Kredi Çeşidi 1974 1975 Toplam
Karşılıksız Yardımlar 42 I636 1678
Faizli ve Faizsiz Krediler 638O 142829 149209
Kamu Kuruluşları Hizmetlerine
Katılma Payları 8901 7346 16247
Toplam 15323 151811 167134



1.31. Orman Köyleri Kooperatif Çalışmaları :

Orman köylülerine kooperatifçilik konusunun 

önemi ve faydaları anlatılmak sureti ile 520 adet koopera

tifin kurulması sağlanmış,

Yüz kooperatifin yatırım konusunu belirleyecek 

edüdleri yaptırılmış,

Yedi adet kooperatifin birer yöneticisinin, in

celeme için Almanya'ya gitmeleri temin edilmiş,

7/2980 sayılı kararname gereğince 38 kooperatif

ten 1420 kişinin dış ülkelere gidebilmesi için kontenjan 

tahsis edilmiş,

130 köyden 586 lider kooperatifçilik konusunda, 

aydınlatılmış,

Kooperatif kuruluşunu teşvik amacı ile 11 koope

ratifin ortaklarına 522.347 lira kredi verilmiş,

15 Kooperatifte, muhtelif yatırım projelerinin 

tahakkuku için 2.661.745 lirası hibe, 23.368.715 lirası kre

di olmak üzere 26.O3O.46O TL.lık yardım yapılmıştır.

1.32. Orman Köyleri İşgücü Değerlendirme ve Yerleşim

Çalışmalarım

Dış Ülkelere vasıflı orman işçisi gönderilmesi 

için İş ve İşçi Bulma Kurumu ile koordinasyon sağlanmış ve 

ilk etapta 37 orman işçisi Fransa'ya gönderilmiştir.



1970-1975 yıllarında yapılan etüdler neticesinde 159 
köyün, 6831 sayılı orman kanununun 13/B maddesi kapsamına 
girdiği, yani yerinde kalkındırılması mümkün olmıyan köyler 
olduğu tesbit edilmiş, bunlardan 31 köyün yerleşim planı ya
pılmıştır.

Başka yerlere nakledilecek köylerin nakli işlemi bazı 
nedenlerle sağlanamamaktadır. Bu güne kadar bir köyün nakli 
tamamlanmış, bir köy için de nakilden dolayı ödenecek kamur- 
laştırma bedeli tutarı ilgili fon hesabına yatırılmıştır.

I.33. Qrman Yol İnşaattı Çalışmaları :
Ormancılık hizmetlerinin yürütülebilmesi ve meş- 

cereye kolaylıkla nüfus ederek gerekli teknik müdahalenin 
yapılabilmesi Orman Genel Yol Şebekesinin tahakkukuna bağlı
dır.

Orman Genel Yol Şebeke Planları İkmal edilmiş 
olup, 144360 Km. yola ihtiyaç bulunduğu tesbit edilmiştir. 
1975 yılı sonu itibariyle bu miktarın 63625 Km.si standart
lara uygun şekilde inşa edilmiş olup, yaz mevsiminde nakli
yata elverişli bulunmaktadır.

Orman içi çalışmaların ve orman emvali, bilhassa 
kayın naklinin yaz kış devamlı yapılabilmesi için orman yol
larının üst yapılı hale getirilmesi gerekmekte olup, 1975 
sonu itibariyle 5866 Km. orman yolu stabilize hale getiril
miştir.



1.34. Yol İnşaat Makinaları Durumu :
Yol inşaatı işlerinde çalıştırılan makine parkı; 

219 dozer, 187 Greyder, 19 yükleyici, I33 Damperli kamyon,
385 Kompresör, 4 Kankasör, 23 Treyler, 20 Treyler çekicisi,
23 Seyyar kaynak makinası, 2 Kamyon (20 ton), 60 seyyar ta
mir pikabı, 12 servis pikabı, 6 otobüs olmak üzere cem'an 
1093 adet çeşitli makineden ibarettir. Mevcut Makinelerin 
yarıdan fazlası (/£ 52) Ekonomik ömrünü doldurmuş olup, ça
lışmaları verimli değildir. Mevcut makinelerle 1976 yılı yeni 
yol programının ancak İ° 55 nin tahakkuk ettirileceği hesap
lanmaktadır.

1.35. Tamirhane ve Atölye Çalışmaları :
Yol inşaat makinalarının işletilmesi ile tamir 

ve bakamını yapmak üzere nal er, faaliyet göstehen Bolu, Kas
tamonu, Amasya, Balıkesir, Muğla, Antalya, Mersin, Giresun, 
Trabzon ve Artvin Anatamirhane Müdürlükleri mevcuttur. Bu 
Müdürlükler Döner Sermayeli kuruluşlardır, 1976 yılında 
Ankara, İstanbul, Eski şenir, Denizli, Zonguldak ve K.Maıas 
Anatami'ücine Müdürlükleri faaliyete geçecektir.

Önümüzdeki seneler üretim makinelerinin de iş
letilmesini tamir ve bakımlarını yapacak olan anatamirhane
lerin bütün Orman Başmüdürlüklerinde faaliyete geçirilmesi 
yoluna gidilecektir.

Makinelerin yedek parça ve malzeme ikmalini 
sağlayan ve yine Döner Sermayeli bir kuruluş olan İstanbul 
Yedek Parça Depo Müdürlüğü mevcuttur.



1.36. İşletmecilik Hizmetleri Taşıt Aracı Durumu :

Yatırım projeleriyle doğrudan doğruya ilgili

taşıtlar dışında kalan ve üretimin kontrolü ile idari ve 

mali hizmetlerin yürütülmesi işlerine tahsis edilen taşıt 

araçları, muayyen yatırımlarda kullanılan taşıt araçların

dan tefrik edebilmek Jçin "İşletmecilik hizmetleri taşıt 

aracı" adı altında İncelenmektedir

İşletmecilik hizmetleri taşıt aracı mevcudu, 

tablo (16) da; üretim kantrolu, üretim ve yatırımlarla il

gili mali ve idari işlerin yürütülebilmesi için beher işle 

me ve bölgede bulunması gerekli taşıtların cinsi, adedi, 

mevcut bölge ve işletme sayısı tablo (17) de gösterilmiş

tir.

1.37. Kuruluş Binaları Durumu :

Entansif bir Ormancılığın inkişafının sağlan

ması ve Ormanlarımızın korunması, yetiştirilmesi ve üreti

mi gibi hizmetlerin iş gücü ve zaman kaybına meydan veril

meden zamanında ve fetkin olarak Ormanlara götürülmesi, 

ancak bina ve bununla ilgili tesislerin ikmal edilmesiyle 

mümkün görülmektedir. Devlet Orman İşletmelerinin muhtelif 

kademelerinde halen idare binaları, Orman Muhafaza memur

luğu binaları, hizmet binaları ve diğer binalar olmak üze

re cem'an 11.420 adet bina hizmet görmektedir.

Bunlara ilaveten 1976 yılı programında cem'an 

296 a ;e! bina yapılması ön görülmüş ve toplam olarak 623 

adet >iranın da 1977 yılında inşaası telif edilmiş bulunul 
makta:!:)t ,



1.38. Diğer Tesisler Durumu :
-Iotj fflüsö? nınelnmoa neIıçefışntk sbonelı^vn iti* nsrf illgli 

Devlet Orman Işletmelerin in Mevcut harici su, 
abaxxnusi i‘zaltBtax Ulaöx Jfoç nstclnsss’io ı*bsrxxtq,sis xnx**i 

Elgktrik, muhtelif tesisler, elektrojen grubları ve cem'an 
-ussu av ial^aJUaCşi £1 aLîsH-asisıO jsEsanh} illa roll^Ltd piayj- 

61180 Km. tglefon tesisatına ilave olarak, 92 su,"60 elek-1 
-şsi'B xvEİn«*sos aiîîçlll aniıali/l^öıl sv i:-v»j yüa nama alilli 

tr.ikj 99 muhtelif tesis projesi ve 18 adet elektrojen gru-~ 
“iaihusd e - mili o jLc/ıoasano nsşi iaj- İsvrlo iiMsıüs p. mi 

hu ila 980 km. telefon hattı 1976 yılı programına alınmış 
.'s i.«>smn,lqsa ±nijpi fil SlduasLu^u ikebni'ielfir.sn- ©riîMüT ojfco 

1977 yılı programı içinde, 305 su, 265 elektrik, 222 muh

telif tesisler projesi ve 46 adet elektrojen grubu ile 
-ıurro a xu; a il sıkıli oasüno .nünü&UlTühbM r.anaO nsmıO 

1161 knfu telefon jhattı inşaatı teklif edilmiştir. 
x3T aiiiMöOTv oıoi Sx}8i. s”tssi? jfsısrf; isg eısı

■ 7 Cvl;X xinos mn üncuıi ” İ d * ,  ' i  cmii?
...... 1.. 39. Ormancılık Araştırma :

-•ly&üa: ihir? ■:.:janUT i^r'^'nr'^TIZS'nBm-ıO” fig-ıö o,©!'. ilâ cin t ?
Kalkınmış .t»tfJşgUsvggHİft W W m ( * e  r jy i 

teknik, ekonomik sosyal ve diğer problemlerini en kısa yol

da 6’ v® Leanr fl* i öb ir jiş «dt ikdt& lî asügl i^eieşj il S iBft^aştır-
ms-v çal iş mala fina S*t İİI»Ç^ ı?ve ©biiSât: öngm^erşek : z 0^|| ğı rl arf

'^^ÖrmlhSiKİfâİı^^Öîü^ vS*ğ3r«¥î&ri Hâkkjnda*? 

k i'lî 5' s ay il tİtanun^S&ifâSl îkfl‘-göre^î4 r iMP Mİ i#**» >3 . ma d# 
denin's2^afHrasîfİâ'l'2Bİkanİiİfı^^hiışftal^riha"gire3Q7^1«î»i:a! 

metlere ilişkin olarak yapılması öngörülmüş olf&8fxiİ4©£eş ît\ 

araştırmalardan, Ormancılık hizmetlerinin yürütülmesinde 

belirten sorunlar üzerinde yapılacak uygu!afelı ;-vb'geliş-
; .. 't J» . .

tirmeli karakter ve mahiyetteki'araştırtoa çalışmalafiftı 

yapmak üzere Ormancılık Araştırma Enstitüsü ve bağlı taşra 

örgütleri kurulmuş bulunmaktadır.

Ormancılık Araştırma Enstitüsü örgütünün . temel, 
görevleri; yurtta ileri ve rasyonel ormancılığın gerçek

leştirilmesi için orman, ormancılık, orman sanayii ile
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ilgili her tür uygulamada karşılaşılan sorunların çözüm yol
larını araştırmak; ormanların çok yönlü yararları hakkında 
ggnif bilgiler elde etmek; Orman-Halk ilişkilerini ve özel
likle orman köyLeri ve köylülerine ilişkin sorunları araş
tır^*; sürekli olarak gelişen ormancılık bilim ve tekniği
nin Türkiye ormanlarındaki uygulanabilirliğini saptamaktır.

Orman Genel Müdürlüğünün, ormancılıkla ilgili sorun
lara çözüm getirmek üzere 1952 yılında "Bolu Ormancılık Araş
tırma İstasyonu Müdürlüğü" kurulmuştur. Daha sonra 1955 yı
lında adı geçen örgüt "Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdür
lüğü'' olarak Ankara'ya nakledilmiştir.

Ormancılık Araştırma Enstitüsü merkez örgütünde, 9 
3öiüfi Başkanlığı ve bu bölümlere bağlı ormancılık bilim ve 
tekniğinin gerektirdiği uzmanlık dalları bulunmaktadır. Ay
rıca merkez örgütü içerisinde Enstitüsü Kurulu, Personel 
Müdürlüğü, İdari İşler Müdürlüğü, ve Sorumlu Saymanlıkta 
yer almaktadır.

Orman mahsullerine ilişkin araştırmalar Enstitü mer
kez örgütü içersinde yer alan "Orman Ürünleri ve Yararlanma, 
Orman Endüstrisi Araştırmaları Bölüm Başkanlığı'nea yürütül
mektedir. Adı geçen Bölüm Başkanlığında halen 7 araştırıcı 
teknik eleman, 2 laborant, 2 de diğer hizmet elemanı görev 
yapmaktadır.



Ormancılık Araştırma Enstitüsü taşra örgütünde ise; 
merkez örgütü araştırıcılarının çalışmalarına yardımcı ol
mak ve bölgesel sorunları yerinde incelemek ve çözüm getir
mek üzere 1957 yılında Güney Anadolu (Antalya), 1959 yılın
da Doğu Karadeniz (Trabzon), 1965 yılında Batı Karadeniz 
(Bolu), 1967 yılında Doğu Anadolu (Erzurum) ve 1975 yılın
da Marmara (İstanbul) Ormancılık Araştırma Bölge Müdürlük
leri kurulmuş bu bölge Müdürlüklerine bağlı halen 8 Araş
tırma Orman Bölge Şefliği bulunmaktadır.

Ormancılık Araştırma Enstitüsü merkez ve taşra örgütün- 
detoplam olarak; 7 Baş Uzman, 8 Şef Uzman, 9 Uzman Yardım
cısı, 1 Orman Yüksek Mühendisi, 5 Araştırma Ormanı Bölge 
Şefi, 1 Botanikçi, 1 Mimar, 6 Mühendis Muavini-Tekniker,
1 Tercüman, 22 Laborant ve 113 diğer hizmet elemanı çalış
maktadır. Yukarıdaki Baş Uzman, Şef Uzman vs Uzman sayıları 
Enstitü Müdürü ve Müdür Yardımcıları ile ölüm Başkanları 
ve Bölge Müdürlerini de kapsamaktadır.

Ormancılık Araştırma Enstitüsünün 1972-1976 yılları
arasında üzerinde çalıştığı ve sonuçlandırdığı proje sayı
ları aşağıdaki tablodadır.

1972 1973 1974 1975 1976

Üzerinde
çalışılan

(a)
Sonuçlan
dırılan
(b) (a) (b) (a) (b) (a) (b) (a) (b)

60 .14 66 4 82 17 95 13 124 37 (X)
(X) 1976 yılında sonuçlandırılması öngörülen proje

sayısıdır.



Ağaçlandırma hizmetlerine ilişkin olarak, özellikle, 
hızlı gelişen ve kısa zamanda ekonomik yönden kesim çağma 
gelebilen kavak, okaliptüs gibi yapraklı ve ayrıca yerli ve 
yabancıibreli cins orman ağaçlarının, ülkemizin değişik ik
lim bölgelerinde adaptasyon, yetişme ve gelişme şartlarını, 
belirlenen ağaçların odunlarının kullanma yerleri il e tek
nolojik özelliklerini araştırmak, bulgulamak ve uygulatmak 
için, 1956 yılında, İzmit'de araştırma ünitesinin nüvesini 
teşkil eden bir Kavak Fidanlığı Müdürlüğü kurulmuş, bilâha
re bu Müdürlük 1962 yılında "Kavakçılık Araştırma Enstitüsü 
Müdürlüğü" haline getirilerek resmen hizmete sokulmuş ve 
Uluslararası bir niteliğe kavuşturulmuş bulunmaktadır.

Adı geçen Enstitü Müdürlüğü, Birleşmiş Milletler Özel 
Fon Projesinden temin edilen 684.000 U.S.Dolarlık karşılıksız 
yardım imkânlarıyla, 1962-1966 yılları devresi içerisinde, 
teknik alanda büyük aşama ve gelişmelere nazhar olmuş ve 
1968 yılı sonuna kadar da, Türkiye'nin tüm karakteristik 
iklim bölgelerini içeren 9 (l adedi okaliptüs, 8 adedi ka
vak konularında araştırma çalışmaları yapmak üzere) muhtelif 
yörede Araştırma istasyonu Müdürlüklerini kurarak kendisine 
özgü araştırma eylem ve işlemlerini yurt sathına yaygınlaş^ 
tırmıştır.

Türkiye, iklim bölgeleri ve mikroklimalar dikkat naza
ra alınarak 86 populetum bölgesine ayrılmış ve bu populeture.- 
lardan halen 44 ünün kuruluşu tamamlanmıştır.



1967 yılma kadar, sadece kavakçılık sorunları ile 
ilgilenen Enstitüye, 1967 yılında okaliptüs türlerinin,
1968 yılında da hızlı gelişen yerli ve yabancı orman ağacı 
cins ve türlerinin uygulamalı araştırma görevleri verilmiş
tir.

Enstitü, 1962 yılından 1972 yılı sonuna kadar, 90 
adedi kavak,32 adedi okaliptüs ve 29 adedi de hızlı gelişen 
ibreli orman ağaçları ile ilgili olmak üzere toplam 151 
adet araştırma projesi üzerinde çalışılmış ve aynı devre 
içerisinde bu projelerden 59 adedini sonuçlandırılarak bun- 
jlardan 25 ini Enstitü Teknik Bülteninde yayınlanmıştır. 14 
adet proje de çeşitli nedenlerle bilâhare araştırma dışı 
bırakılmıştır.

Aynca, 1973 yılında 8 adet, 1974 yılında ise 7 adet 
araştırma projesi daha sonuçlandırılmış bulunmaktadır. 1975 
yılı sonucu henüz merkeze intikal etmemiştir.

Halen, Enstitü Müdürlüğü merkezinde, araştırma çalış
malarını yürütmek için, kültür, entomoloji, odun teknoloji
si ve kıymetlendirme yayın ve dokümantasyon, genetik ıslah 
ve seleksiyon, fitopatoloji, ekonomi, biyometri, toprak ve 
ekoloji, proje uygulama şubeleri olmak üzere 10 adet uzman
lık Şubesi bulunmaktadır.

Tâli elemanlar hariç olmak üzere, Enstitü Müdürlüğü 
nerkezinda 23 adet teknik eleman, 8 İstasyon Müdürlüğünde 
İse toplam 20 teknik eleman görev yapmaktadır.



1.40.  Eğit im ve Öğret im Çal ı şmalar ı  :

657 sayı l ı  Devlet  Memurlar ı  Kanununun 1327 sa

yı l ı  Kanunla  değiş ik  214 ve  müteakip maddeler i  kamu hizmet

ler inde çal ı şan personel in  hizmet  ic i  eği t imlere  tahi  tu

tulmasını  ve  yet i ş t i r i lmesini  öngörmektedir .  Bu nedenle ;

Bölge  Şef inin veya Teknik e lemanın gözet im ve 

denet imi  a l t ında Ormancı l ık  Çal ı şmalar ını  arazide  bi l f i i l  

uygulayacak ve  yürütecek meslek e lemanı  yet i ş t i rmek amacıy-*  

la  Araç  (Kastamonu) ,  Trabzon ve Muğla 'da  İ lkokula  dayal ı  

ve  bir  yı l  eği t im sürel i  mesleki  Eğit im Kuruluş lar ında 

mecir-k e le  ut . . .  yet i ş t i r i lmektedir .  Ayrıca  Eskişehirde bu

luttu  Orman Ağaçlandırma Memurluğu Eğit im merkezinde de 

ağaçlanüıvmu,  erozyon kontrolü ve  orman iç i  mer 'e  ı s lahı  

ça l ı şmalar ı  iç in  ih  iyaç  duyulan e leman yet i ş t i r i lmektedir .

iTTİÇTtRtLSU MESLEK ELEMAK i

Eğit im tot-rure 19"2 Yılı 1973 Yılı 2 i~it- Yılı 397i 1 ılı 
nln Adı   a  y t_________ adet   a  >.■ e  t   a  yu_________

Araç (Kar tamor.... 4
Trabzon 
Muğla 
Eskişehir
(Pidancı)  37

TOPLAM £5

İstanbul  ve  Karadeniz  Orman Fakülte ler inde,İkt i sadi  

ve  Ticar i  İ l imler  Akademiler inde burs lu  öğrenci  okutula

rak gerekl i  Teknik ve  İdar i  Personel  iht iyacının gider i l 

mesine çal ı ş ı lmaktadır .
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Burslu olarak okutulan öğrenci miktarı da yıllara 

göre aşağıda gösterilmiştir.

Öğrenim Yıllarına göre okutulan 
Öğrenim Yer ve Dalı: Burslu öğrenci miktarları ;__________

1972 1973 1974 1975
adet adet adet adet

İ.Ü.Or.Fakültesi 315 290 260 260

Karadeniz T.Ü.Or.Fakt. 60 90 90
Toplam : 350 350 350 350

Bu çalışmalara gelecek yıllarda da devam olunacaktır.

Ormancılık hizmetlerinde çalışan tüm personelin de

ruhte etmiş oldukları görevleri yerine getirebilecek şe

kilde bilgi ve beceri edinmeleri, göreve yatkınlıklarının 

sağlanması, böylece hizmetin kalite ve randıman yönünden 

yüksek, maliyet yönünden düşük olmasının sağlanması, geli

şen teknolojik bilgi ve araştırma sonuçlarını öğrenebilme

leri ve üst görevlere hazırlanmaları amacıyla yurt içi ve 

yurt dışında personel eğitim çalışmaları her yıl düzenle

nen eğitim plânları gereğince uygulanmaktadır,

1972-1975 Yıllarında yanılmış Hizmet İçi Eğitim Ça

lışmaları da aşağıda gösterilmiştir.

___________YURT İÇ 1__________________________YURT DIŞI__________
Kurum İçi " Kurum Dışı__________

Teknik İdari Teknik İdari Teknik
YıllarPersonel Personel Toplam Personel Persn. Top. Pers.
1972 2976 1547 4523 56 -  56  10
1973 3950 2681 5631 41 -  41  80
1974 i 7 6 6  1?77 11 -  15  45 '
, r.-: , 17 28 418 ı - 35 -C



Hizmet içi Eğitim Çalışmalarına 4.cü plan döneminde 

de aynı şekilde devam olunacaktır.

îşçi Eğitim Çalışmalarına, 1956 yılında başlanmış ve 

FAO ve Amerikan AÎD Teşkilatlarından teknik malzeme ve na

kit olarak alınan yardımlarla yürütülen çalışmalar, 1965 

yılında yardımların kesilmesiyle kendi olanaklarımızla da

ha kısa devreli eğitim çalışmaları şeklinde 1972 yılına 

kadar yürütülmüştür.

Bidayette işçinin eğitimini amaçlayan bu çalışmalar 

sonradan, Orman Muhafaza Memuru Okulu ve Orman Bakım Memu

ru Eğitim Merkezlerine girebilmek için İşçi Eğitim Merkez- 

lerine devam ederek başarı göstermişlerden tercihan ve im

tihansız almabilme şartlarının kabul edilmesi üzerine, 

İşçi Eğitim Merkezleri öğrenci adayı yetiştirme durumuna 

gelmiştir. Her nekadar sonradan yönetmeliklerde gerekli 

düzeltmeler yapılmış ise de bu defa İşçi Eğitim Kampları

na, amacına uygun olarak eğitilecek gerekli nitelik ve ni

celikte işçi bulunamadığından 1972 yılında da bu eğitim 

çalışmalarına son verilmiştir.

Bugün, çeşitli ormancılık faaliyetlerinde çalışan 

orman içi ve civarındaki köylerde bulunan ve geçimini or

man işçiliğine dayamış orman işçilerini, gelişen teknik 

icaplara uygun olarak bilgi ve becerilerini artırmak, mo

dern ormancılık araç ve gereçlerinin tekniğine uyğun ba

kım, onarım ve kullanılmalarını öğretmek, kış üretimi ve



nakliyatını yapmağa alıştırmak, köylüleri kalifiye orman 

işçisi olarak yetiştirmek amacıyla işçi eğitim çalışmala

rında "bulunmak yeniden ihtiyaç haline geldiği görülmekte- 

dir.Bu maksatla îş ve İşçi Tekniği Geliştirme Merkezleri

nin öncelikle kesif ormancılık faaliyetlerinin bulunduğu 

bölgelerde kurulmasına başlanarak, 1976 yılından itibaren 

yeniden ve bu merkezlerde işçi eğitim çalışmalarına baş

lanacak ve ilerdeki yıllarda diğer bölgelerde de yaygın

laştırılmasına çalışılacaktır.

Orman köylerinin kalkınmaları için tanzim edilmiş 

plan ve projelerde önerilen konularda kredi alacak şahıs

ların teknik hususlarda eğitilmeleri ilgili Kamu Kuruluş

ları ile müşterek çalışmak sureti ile sağlanmaktadır.

Ayrıca yeterli seviyede olmamakla birlikte ORKÖY 

hizmetlerinin köylüye benimsetilmesi maksadı ile köy li

derleri, kooperatifçilik konularında yetiştirilmelerini 

sağlamak amacı ile kooperatif yöneticileri de eğitime ta

bi tutulmaktadır.

Son Beş ^ıllık plan dönemi içinde "Doğaya koruma, 

Milli Parklar, Avcılık ve Su ürünleri konularında hizmet 

içi eğitimi yapılmış ve çeşitli kuruluşların düzenlediği 

seminer, sempozyum ve fuarlara ve uluslararası doğayı ko

ruma kai’i anyalcıu uu katı İr..: şt r.



2- Mevcut Kapasite :

Düzenlenen amenajman plânları verilerine göre, 
Türkiye'nin Genel ormanlık alanı 20.115,114 hektardır.

Aşağıdaki tablolarda ormanlık alanların orman 
formlarına göre dağılışı ile, her orman formunun genel or
manlık alanı ve Türkiye'nin alanına oranı ve koru ormanla
rında kabuklu gövde hacminin ibreli ve yapraklı olarak da
ğılışı ve orman formları servetiyle ggnel servete oranları; 
baltalık ormanlarında servetin iyi ve bozuk baltalık olarak 
ve ster cinsinden dağılışı ile toplam servete oranı göste
rilmiştir.

ORMANLIK ALANININ İŞLETME ŞEKİLLERİ VE NİTELİKLERÎ 
İTİBARİYLE MİKTAR VE ORANLARI

Orman Pormu Alanı(KM2)
Orman Rejimine 
giren alana oranı

¥ürkiye Ala
nına oranı

İyi £oru(0.l) 
ve daha yukarı 
kapalılık)
Bozuk Koru 
(0,1 den düşük

61.554.44 30.6 7.9

kapalı) 47.801.86 23.8 6.1
İyi Baltalık 19.895.73 9.9 2.6
Bozuk Baltalık 71.899.00 35.7 9.3
T O P L A M 201.151.14 100.- 29.9
Kaynak ı OOM (OR.A.P.S.37)



KORU O R KAH LA KINDA SERVİSTİN İBRELİ VE YAPRAKLI 
TÜRLERİNE GÖRE DAĞILIŞI

Orman Formu
Ağaç Serveti Orman Formu Toplam Koru 
Cinsi( K.G.H.)M3 Servetine Oran Servetine Oran

İbreli 548.936.874 72.5 67.6

İYİ KORU faprafc208t627.8i7 27.5 25.7

TOPLAM 757.564.691 100.- 93*3

İbreli 44.177.992 80.7 5.4
BOZUK KORU YapraklılO.542.625 19.3 1.3

TOPLAM 54.720.617 100.- 6.7

TOPLAM 812.285.308 100.0

Kaynak : OGM. (0R.A.P.S.40)

BALTALIK ORMANLARINDA SERVETİN ORMAN NİTELİKLERİ 
İTİBARİYLE DAĞILIŞI

ORMAN NİTELİĞİ SERVETİ
Ster

TOPLAM SERVETİ ORAN 
*

İYİ BALTALIK 104.495.789 68.8
BOZUK BALTALIK 47.364.877 31.2

TOPLAM 151.860.666 100.-

Kaynak : Orman Envanteri Fen Heyeti Md. (0R.A.P.S.40)
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Yukarıdaki tabloların tetkikinden de anlaşılacağı gi

bi ;  genel ormanlık saha 201151.14 Km2 olup, bunun ; î  3O.6  i 

iyi vasıflı koru. >' 23.8 i bozuk vasıflı koru. 9 . 9  u iyi. 

vasıflı baltalık > 35.7 si de bozuk vasıflı baltalıktır.

Koru organlarında 812.25li*308 1113, baltalık ormanla

rında da 151.862.666 ster kabuklu gövde hacminde servet var-

d 1 : ’ .

Aşağıdaki tabloda koru ve b a l t a l ı k  ormanlarında’o ser

v e t i n  Orman BaşadidürlüMerine dağılışı gösterilmiştir.



KORU VE BALTALIK ORMANLARI SERVETİNİN ORMAN 
BAŞMÜDÜRLÜKLERİNE DAĞILIŞI

KORU BALTALIK

BAŞMÜDÜRLÜK
İYİ KORU 
Çap sınıfı 
I-II-III-IV 

M 3

BOZUK KORU 

M 3

TOPLAM

M3

İYİ BALTALIK 

Ster

BOZUK BALTALIK TOPLAM 

Ster Ster

1-ADAPAZARI 17.540.031 869.374 18.409.405 6.791.932 645.501 7.437.433
2-ESKİŞEHİR 27.653.815 2.664.985 30.318.800 1.411.657 1.218.939 2.630.596
3-BURSA 27.31-4.298 2.136.807 29.451.105 6.827.254 859.312 7.686.566
4-İZMİR 18.908.493 2.135.861 21.044.354 2.075.409 2.064.650 4.140.059
5-KASTAMONU 86.817.198 3.321.869 90.139.067 2.381.896 1.545.375 3-927.271
6-ARTVİN 33.436.i9i 1.996.191 35.432.382 - 627.172 627.172
7-GİRESUN 29.112.979 2.770.695 31.883.674 2.770.947 I.886.3I3 4.657.260
8-MERSİN 27.487.782 7.062.735 34.544.517 17.125 1.190.607 1.237.732
9-TRABZON 25.555.825 2.838.947 28.391.772 169.497 775.920 945.417

10-İSTANBUL 16.169.639 6I3.6O4 16.783.243 16.645.922 1.154.114 17.800.036
11-AMASYA 45.657.792 3.341.560 48.999.352 7.466.902 3-496.378 IO.963.280
12-ADANA 3l.346.866 2.414.291 33.761.157 1.647.927 1.194.920 2.842.847
13-ANTALYA 55.555.949 2.936.799 58.492.748 665.876 4.162.474 4.838.350
14-BOLU 68.421.335 1.218.535 69.639.870 583.669 916.405 1.500.072
15-BALIKESİR 30.615.O33 1.307.690 31.923.723 1.042.867 1.603.282 2.646.149
16-ÇANAKKALE 22.017.204 561.303 22.578.507 3.860.157 1.053.555 4.913.712
17-DENİZLİ 19.861.726 2.136.955 21.998.681 75.015 s 1.108.506 1.183.521
18-İSPARTA 17.618.898 2.806.520 20.425.418 14.040 2.646.584 2.660.6 24
19-rMARAŞ
20-MUĞLA

12.052.576 3.751.630 15.804.206 4.849.997 1.811.753 6.661.732



1 A -
KORU BALTALIK

IYI  KORU BOZUK KORU TOPLAM İYİ  BALTALIK BOZUK BALTALIK TOPLAM
BAŞMÜDÜRLÜK Çap Sınıfı 

1-II-TII- IV
Yi  3  M 3  M 3  Ster  S ter  S ter

70 -

71-
c

7 7-  
24-

MUGLA 
ZONGULDAK 
ANKARA 
ELA 7 .  TĞ 
ERZURUM

36.738 .905  
67 .838 .516  
19 .583 .821  

998 .508  
19 .276 .311

3.739 .379
722.231

2.062 .139
374.547
935.970

40.478 .284
68.560 .767
71.645 .960

I .363.O 55
20.212.281

891.737
5.913*677
1.672 .298

36.554 .443
135.545

7.277 .707
934.662

7.110 .764
11.192 .537

887.447

3.169 .444  
6 .848 .339  
3 .783 .067  

47 .746 .980  
1 .077 .99?



Yurt ormanlarımızın etası ise korularda 16.752.298 
ve baltalıklarda 5.635.556 U3 karşılığı 7.514.078 ster olup;

aşağıda koru etasının ibreli ve yapraklı ağaç türlerine gö

re dağılışı gösterilmiştir.

KORU ORMANLARI AĞAÇ CİNSLERİNE GÖRE ETANIN DAĞILIŞI

Ağaç Eta Eta Miktarı Ağaç Türü Eta Toplam Etaya
Cinsi Şekli m3 (KGH) Mik. Oranı İ» Oranı

Seçme 748.010 6.2 4.5

İbreli Tensil 5.104.303 42.2 30.5

Bakım 5.698.833 47.1 34.0

Temizleme 539.941 4.5 3.2

TOPLAM 12.091.087 100.- 72.2

Seçme 143.715 3.1 0.9

YapraklıTensil 1.948.619 41.8 11.6

Bakım 2.219.989 . . 47.6 13.2

Temizleme 348.888 7.5 2.1

TOPLAM 4.661.211 100.- 27.8

(Îbreli+Yaprak-
lı) Toplam 16.752.298 - 100.-

Kaynak: OGM. (Or. A.P.S.48)

Yukarıda söz konusu edilen metodlarla bütün Türkiye 

ormanlarının kat'i arnenajmatı planları bitmiş olup, tablola

rı:. tetkikinden de anlaşılacağı gibi t; plânlara göre genel 

Et aralarda 16.757.298 ı.; İni ’ ' - 3  ı  ,  •••? a .a cm id ir. Bal t al j k 

1/.H1 Ja e ta 7 14.07 1 • 1 ı > 6 35.50ı. m 3 yaka-

.3 dır. R m •: * içiıı e - e "1 i d ir.



Koru ormanlarındaki 16.752.298 metre küp kabuklu 
gövde hacminin ortalama olarak $ 60.6 sının yapacak odun 
olduğunu kabul edersek 10.156.334 metre küp kabuksuz yapa
cak ödün etası bulunmuş olur.

Yakacak üretimi ise koru ormanlarındaki uç ve dal
lardan 9.213.764 m3, baltalık ormanlardan 7.514.078 stere 
muadil 5.635.556 m3 olmak üzere cem'an 14.849.320 m3 dür.

3- ÜRETİM
a) Üretim metodu-Teknolo.ji :

Türkiye'de kullanılan orman ürünleri üretim 
metodunu öncelikle iki ana gurupta ele almak gerekir.

-Ana orman ürünleri(tomruk, maden direği,Tel 
direği, sanayi odunu yakacak odun) üretimi metodları.

- İkinci Orman Ürünleri (Reçine, Sığla yağı, 
kabuk, Çıra, Çubuk, Sırık, Defne ^aprağı, Şimşir, Erika 
Kökü v.s.) üretim metetLarı,

Ana Orman Ürünleri üretim Metodları :
Yakacak ve yapacak orman ürünleri olarak nitelediği

miz ana ürünlerin üretimi ormandan kesilecek ağaçların se
çiminden başlayıp satışa arz edilinceye kadar geçen bir 
süreç içinde incelenebilir.

Ağaçların Secimi ve Damga İşleri :
Mevcut Amenajman Plânlarının tesbit ettiği miktar ve 

mevkiler dahilinde ormanın silvikültürel istekleri de dik
kate alınarak (bakım veya gençleştirme) kesilecek ağaçlar,



orman kanununca kabul edilen özel damga ile damgalanır» 
Damga, kesim sırasında kaybolmaması için, ağaç kökünün 
mümkün olduğu kadar toprağa yakın yerine yapılır ve sıra 
numarasına göre numaralanır, ^akacak odun üretimi balta
lıklardan ve ara ürünlerin artıklarından yapılır.

Kesim ve Toplama
Damgalanan ağaçlar gerek kendi bünyelerine gerekse 

çevresine zarar vermeyecek şekilde kesim tekniği esasla
rına uygun olarak orman içindeki müsait boşluklara devri
lir. Dalları budanır, ibrelilerin kabukları soyulur ve 
mevcut orman ürünleri standartlarına uygun olarak' bölünür.

Bölme ve kıymetlendirmede ana prensip, gövdeden ön
celikle en iyi vasıflı ve piyasada en çok değer bulan en
valin elde edilmesidir. Burada ayrıca yurt çapındaki ya
tırımların gerçekleşmesi için ihtiyaç duyulan özel nite" 
İlkteki envalin üretilmesine de önem verilir.

Kıymetlendirme sırasında kalan artıklardan özellik
le lif-levha ve yanga-levha sanayiinin hammadde ihtiyacı
nın karşılanması bakımından bu standarta uygun olan en
vai ayrılır ve kalanlar yakacak odun olarak kendi stan- 
dartına uygun bir biçimde hazırlanarak, kesilen ağacın 
kökü dibinde toplanır. İlk ölçü ve numarataj işlemleri 
burada yapılır. Yapacak emval ölçü tutanağına kaydedilir 
ve mamul damga ile damgalanarak tomruk ve sanayi odunla
rına sıra numarası verilir.



Kesim, tomruklama ve toplama işlerinde gereken ma- 
kanizasyona kısmen ulaşılmış olup, kesim ve dal budamanın 
tamamına yakın kısmı motorlu testere ile yapılmaktadır. An
cak kabuk soymada, balta ve kabuk soyma demiri yerine kabuk 
soyma makinalarının kullanılmasına henüz geçilmemiştir. Bu
nun başlıca nedeni bu makinaların yurdumuzda im81 edileme- 
leri ve değerlerinin köylümüzün satın alma gücünün çok üs
tünde olmasıdır.

Tasıma ve Depolama
Taşıma, kesilen ağacın kökü dibinden motorlu araç

ların girebildiği yol kenarlarına kadar sürütme nakliyatı 
ile başlamakta, emvalin piyasaya arz edildiği satış depo
larına kadar motorlu vasıtalarla yapılan nakliyatla sona 
ermektedir. Depolama ise emvalin cins, nev'i ve kalitesi
ne göre tasnif edilip satış partileri haline getirilmesi 
gerekli faaliyetleri kapsamaktadır.

Sürtme Nakliyatı
İhsan ve hayvan (at, öküz, manda) gücü ile basit 

sürtme yollarından çekerek, atarak veya müsait yerlerden . 
kaydırılarak yapılmaktadır. Ancak son yıllarda havhi 
çift veya tek tamburlu traktörler bu işte kullanılmakta 
ise de henüz gereken düzeye ulaşılamamıştır, özellikle 
kuzey ve kuzey doğu yörelerimizin sanp arazilerinde kul
lanılan basit metodlar yüzünden parçalanma, kırılma, kay
bolma nedeni ile meydana gelen ve $> 40 a yaklaşalı zayiat 
ve makinaların kullanılması ile aBgariye inecektir.



Motorlu Araç Nakliyatı

Sürtme suretiyle rampalara, orman yolu kenarlarına 
getirilen emval, buradan motorlu vasıtalarla satış depolar- 
rma nakledilir. Burada en büyük sorun emvalin vasıtalara 
yüklenmesi konusunda belirir. Bu hususta son yıllarda yükle
me vinçleri kullanılmakta ise de istenen seviyede değildir. 
İdareye ait bulunan bu vinçlerin çoğalmasının, nakliyatın za
manında yapılarak emvalin değer kaybetmeden piyasaya arzedil- 
mesinde büyük etkisi olacaktır.

Depolama
Orman ürünleri halen, büyük çoğunluğu idarenize ait 

olan depolarda depolanmakta ve buralardan piyasaya arz edil
mektedir. Cins nev'i ve kalite bakımından yapılan istifleme 
insan gücü ile yapılmakta ve bu hususta henüz makinalaşmaya 
geçilmemiş bulunmaktadır.

Ayrıca kısa sürede evsafı bozulan kayın emvalinin mu
hafazası için 51657 m3 kapasiteli 19 adet tomruk havuzu bu
lunmaktadır. Ancak mevcut havuzların kapasitesi, üretilen 
kayın emvalinin muhafazasına yeterli olmayıp, kayında peri
yodik kesim suretiyle hem zayiatın asgariye indirilmesi hem 
de piyasaya taze mal arzının sağlanması yönüne gidilmelidir. 
Kesimden depolamaya kadar geçen süreç içinde bu emvaj-in ar
daklanarak değer kaybının önlenmesi için de kesit yüzeyleri
ne kimyevi maddeler sürülmekte olup, bu uygulamaya titizlik
le devam edilmelidir.



b) Üretim Miktarı

1960-1975 yıllan arasındaki kamu sektörüne ait 

yurt içi üretim miktarları tablo 18 de gösterilmiştir. Üre

tim miktarları iç tüketime paralel olarak belli bir ölçüde 

artış gösterirken 1975 yılında bir düşrne olmuştur. Bunun se

bebi 197* yılındaki Kıbrıs Barış Harekâtı dolayısiyla iç ve 

dış piyasada meydana gelen tıkanıklıklar nedeniyle 1975 yı

lma 4.048.000 m3 stok'un devretmesidir. Bu stok'un değer 

kaybetmeden kıymetlendirilebilmesi bakınandanl975 yılı üreti

mi düşürülmüş ve 1976 yılı başında stok miktarı normal düve

ye indirilmiştir.

Ayrıca 1973-1975 yıllarına ait 3.Beş Yıllık Kal

kınma Plânı hedefleri ile üretim mivfarlarının mukayesesi 

ve bu yıllara ait üretim değerleri tablo 19 da güsterilmiş- 

olup, bu yıllarda orman ürünlerinin ihracatının gerçekleş

tirilememiş olması nedeni ile üretim iç tüketime paralel 

olarak yapılmış. Bu nedenle de plân hedeflerinin altında 

Almıştır. 1975 yılındaki önemli düşüş ise yuvarıda izah 

edilen 1974 yılındaki ekonomik krizle ilgili bulunmaktadır.

c) İkjncil Ürünlerin Üretimi

Reçine, üazek metodunun tadil edilmiş yarım yara 

ve tam yara şekli ve genellikle kızılçam ormanlarından ve pek 

az da kızılçafnla karışık veya hem hudut karaçam ormanların

dan üretilmektedir. Elde edilen iirtün kısmen idareye ait 

araçlarla veya civar nakliyat imkânları ile taşınmakta,



fıçılarda veya özel reçine havuzlarında depolanmaktadır.

Sığla yağı; (Li'iuidamber Orientalis) sığLa ağaç göv
desinde 5 erit halinde açılan yaralardan alınmakta ve pres
lenerek özel çinko kaplarda muhafaza edilmektedir.

Çıra-Sırık-ÇubuV-Kabuk ana ürünlerin istihsal sıra
sında veya tabii tesirler ile meydana gelen devrilmeler, 
kurumalar neticesinde hasıl olan orman artıklarından elde 
edilmektedir.

Diğer ikincil ürünler ekseriyetle civar köylere 
izin verilmek suretiyle toplatılmakta ve irendilerinden 
alman ciiz'i miktardaki rüsum karşılığı da kendi ürettik
leri yaprak, kitre v.s. ürünleri kıymetlendirmektedirler.

Bu teknolojiye tekabül eden ortalama girdiler hesap
lanarak, "Ormancılıkta Üretim Girdileri" isimli 20 numara
lı tabloda gösterilmiştir.

4- Dış Ticaret Durumu 
a) İthalat

Sektörün ürettiği ürünlerden 1961-1975 yılla
rı arasında dış ülkelerden ithâl edilen miktarlar Tablo 
21 de gösterilmiştir.

Bu tablo görüleceği üzere, ormancılık sektö
rünün tomruk kalemindeki italat miktarları 1970 yılında 
41.000 m3, 1974 yılında 30.000 m3, 1975 yılında ise 5 3 .
000 m3 e yükselmiş bulunmaktadır.
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Tomruk ürününde (tel ve elektrik direği dahil) görü
len bu ithalat hacmi, anılan yıllarda PTT Genel Müdürlüğü
nün telefon hattı TEK Genel Müdürlüğünün Köy Elektrifikas
yonu çalışmalarının yoğunlaşmasından ileri gelmiştir.

Gerçekten kendine özgü özel boyut ve özellikler iste
yen bu tür üretimin her zaman yurt ormanlarımızdan talep 
oranında karşılanmadığı, bu nedenle yatırımlara ağırlık 
verildiği bu yıllarda ithalata gidilmek zorunda kalındığı 
bir gerçektir.

DBYKP döneminde gerek üretim, gerekse nakliyatta ge
rekli yatırımların yapılması ve öngörülen tedbirlerin uygu
lamaya korulması halinde tel direk talebinin kendi kaynak
larımızdan karşılanabileceği mümkün görülmektedir.

ilgili tabloda görülen maden direği ithalatı 
ise, 1973 ve 1974 yıllarında maden direği üretiminin, yaz 
aylarındaki anormal hava koşulları nedeniyle geçikmiş olma
sına >arşılıv bir tedbir olarak yapılmıştır. Nitekim normal 
şartların oluşması sonucu 1975 yılından itibaren gerek ma
den direği ithalâtı, gereVse Vağıt odunu ithalatı tamamen 
durmuş bulunmaktadır.

Sektörün son üç yıl içinde (1973-1974-1975) ithal 
ettiği ürünlerin £ olara^ değerleri Tablo 21 de gösterilmiş
tir.



Sonuç olarak, tomruktaki ithalat artışının, bu kalem 
içinde mütalâa edilen ve Devletin haberleşme ve köy elektri
fikasyonu yatırımları ile sıkı ilişkisi bulunan telefon ve 
tel direğine duyulan gereksinmeden ileri geldiği, geçici ola
rak yapılan maden direği, ithalatının ise 1973 ve 1974 yılla
rındaki anormal hava koşullarından dolayı bu tür üretimin 
geçikmesinden ileri geldiği şeklinde değerlendirilebilir.

b. thracat
Ormancılık sektörünün 1960-1975 yılları arası 

ürün ihracatı miktarları Tablo: 22 de bu ürünlerin ihracın
dan elde edilen değeri ise % olarak Tablo: 22 de gösterilmiş
tir.

22 No.lu tabloda görüleceği üzere; ormancılık 
sektörünün ihracatı III.Beş Yıllık Plânın ilk dilimi olan 
1973 yılında 20 Bin/m3, 1974 de 24.8 Bin/m3 ve 1975 yılında 
ise 15.5 Bin/m3 olmuştur. Daha önceki yıllarda azami 
10.0-12.0 Bin/m3 olan ihracatın 1973-1974 yıllarında orman 
ürünlerine tanınan ihracat teşviklerinin, ürünlerimizin dış 
piyasa fiatlanyla rakabet edebilme şansına kavuşmuş bulun
masından ileri gelmiştir.

Ne varki, 1974 yılından itibaren bütün dünyada 
görül» ekonomik durgunluk, enfelâsyon ve işsizlik gibi 
önemli sorunlar, memleketinize de yansımış ve bumn sonucu 
olarak orman ürünleri maliyetlerindeki aşın yükselmeler ürün
lerimizin dış piyasalarda rekabet olanaklarından mahrum kal
masına neden olmuştur. Ayrıca yarı mamullere uygulanan teşvik



tedbirlerinin kaldırılarak ileri derecede işlem görmüş ma

mullere kaydırılmış olması ham ve yarı mamul orman ürünleri 

ihracatını olumsuz etkiliyen önemli etkenlerdir.

5. Stok Durumu

1960-1975 yıllarında birincil ve ikincil ürünler 

olarak stov durumu TABLO: 23 de gösterilmiştir.

Stok seviyesinin, üretimin yetersiz ya da ya

pılmadığı dönemlerdeki piyasa isteklerinin karşılanması ama

cı ile yıllık üretimin $30-35 i civarında olması normal kabul 

edilmelidir.

Gerçekten, geçmiş yılların Aralık-Ocak-Şubat- 

Ifiart ve Nisan aylarını içeren 5 gıylık satış miktarları dikka

te alındığında, özellikle piyasanın bütün yıl ihtiyaç duyduğu 

tomruk mal nev'inde stok oranın o yılki tomruk üretimine gö

re $ 30-35 oranında olduğu görülmektedir.

Ancak, ekonomik ve siyasal krizlerin iç tüketimi 

geniş ölçüde etkilediği de bir gerçektir. Örneğin, 1974 yılın

da memleketimizde görülen bunalımlar orman ürünlerindeki stok 

birikiminin aşın düzeye yükselmesine neden olmuştur.

Stok birikiminin arzu edilen seviyenin üstüne 

çıkması ve özellikle bu birikimin tükttim olanağı olmayan 

yörelerde oluşması, Orman Genel Müdürlüğünün sınırlı olan 

finansman gücüne olumsuz etki yapmakta ve büyük parasal de

ğerlerin atıl kalmasına neden olmaktadır.



Ayrıca, kalite kaybı nedeniyle ürünlerin değerinoe 
patılamadığı da bir gerçektir.

Bütün bu sakıncaların giderilmesi üretim seyrinin, tüke
tim ve normal sto1' sej ri ile orantılı tutulmasına ve bu üç 
hususun dikkatle izlaımesine bağlıdır.

6. Yurt İçi Talebi:

Diğer sektörlerin orman ürünlerine olan geretein- 
meleri üzerine düzenlenmiş herhangi bir kayna1' bulunmadığın
dan, 23 no.lu tablodaki yurt içi talebi;

- Orman Genel Müdürlüğü bilânşo rakamlarından 
alman satış miktarları,

- Orman Genel Müdürlüğü istatistiklerinden alı
nan usulsüz kesim miktarları,

- Orman Genel Müdürlüğü istatistiklerinden alı
nan, özel ormanlar ve orman sayılmayan yerlerden yapılan üre
tim miktarları,

- Devlet İstatistik Enstitüsünden alınan itha
lât miktarları,

- Ana plân taslağından alman, özel şahısların 
yetiştirip ürettikleri kavak miktarı,

- Derlenerek bu miktarlar toplanmış ve bu top
lamdan,

- Devlet İstatistik Enstitüsünden alınan ihracat 
miktarı düşülerek bulunmuştur.



Tablo 24 ün incelenmesinde de görüleceği gibi birincil 
ürürlerde yurt içi talep artışı, aşırı değişmeler gösterme
me1^;-, normal seyrini izlemektedir. Tahminlerimize göre, tü
ketimdeki bu dengeli artış yurt çapında teşvik gören orman 
sanayii işletmelerinin henüz kuruluş aşamasında bulunması 
yancıda; yurt çapında odun ham maddesi yerine ikame edebilen 
sanayii kollarının özellikle III. Beş Yıllık Plân döneminde 
hızlı gelişmiş olmasındadır.

İkincil ürünlerde ise, yurt içi talebi 1970 yılından 
itibaren aynı seviyede seyretmiştir. Bunın nedeni, üretimi 
oluşturan maliyet kalemlerindeki artışların, ihracatı olum
suz yönde etkilemesi yanında; tali ürünlerin en önemlisi 
olan tabii reçineden elde edilen kola fan ve terabantinin 
yerine, bazı ikame maddelerinin kullanılmış olmasıdır.

7. Orman Ürünlerinde Fiat Durumu

Hemen hemen üretimin tümü devlet eliyle yapıl
dığından; "Orman İşletmesi ve Döner Sermayesi Yönetmeliği"- 
nin 16. maddesi uyarınca maliyet bedeli ve muhammen satış
bedeli hesaplanması şu şekilde olmaktadır.

7.1- Maliyet Bedelinin Bulunması
a) Fiili Masraflar
b) Tevzii Masraflar
c) Satış Masrafları
d) Tarife Bedeli
e) Orman imar masrafları karşılığı 

(a+b+c+cUe) $20



f) İhracatı Teşvik Fonu (a+ht-c+d+e)nin İ° 3
g) Maliyet Bedeli a+b+.c+d+e+-f)

Maliyet bedeli unsurlarını kısaca açıklamak
ta yarar vardır.

a) Fiili Masrafları :

Üretim, nakliyat, istif, depolama masrafla
rından oluşur. Üretim, istif-tasnif ve depolama işlerinin 
tümü ile nakliyat işlerinin yarıdan fazlasını orman köylüsü 
yapmakta olduğu için, sosyal ad*letingerçekleşmesini de 
sağlamak üzere 1974, 1975 ve 1976 yıllarında bu masraflara 
25 oranında zam yapılmıştır.

b) Tevsii Masrafları :

Orman Genel Müdürlüğüne yasalarla verilmiş 
olan görevlerden bazılarının gerçekleşmesi izin yapılacak 
masrafların karşılanması maksadiyle, üretilen her çeşit orman 
ürününün birimine (m3, ster, Kg) uygun oranda dağıtılan bir 
paydır.

Pratikte tevzii masraf miktarının her yıl 
değişmesi gerekir. Masraflar arttıkça, üretim ve satış mikta- 
rıda aynı oranda artarsa tevzii masraf hissesinin değişmesi
ne gerek kalmaz. Fakat böyle ideal bir durun ender rastlandığı 
için, tevzii masraf hissesi sık sık değişmektedir. Genel Büt
çeden bir yardım yapılmadığına, ormanların korunması,işletil
mesi için lüzumlu ve masrafları gittikçe artan yatırım ve 
hizmetlerin yapılması ihmal edilmiyeceğine göre, tevzii mas
rafları» artmasıda davam edecektir. Özellikle satış gelirle-' 
rinin azalmasına sebep olan zati, felaketzade ve benzeri



ihtiyaçlar gibi düşük fiatlı satışların miktarı artarsa ve 

bunlardan ayrı olarak orman ürünlerinden alınmakta olan çeşit

li vergilere yenileri eklenirse, tevzii masraf hissesinin 

artmasını durdurmak mümkün olmayacaktır. Ne varki, tevzii mas- 

raflama maliyet bedeli ve dolayısiyle muhammen satış bedeli

nin artmasına neden olacak, bu durum sonuçta orman ürünle

rine dayalı çeşitli sektörleri olumsuz yönde etkileyeceği gi

bi ürünlere yönelen talebi de azaltacaktır.

«

c) Satış Masrafları

Satışların gazetelerde ilânı için yapılan 

masraflar karşılığı olup maliyet bedeline katkısı çok azdır.

d) Tarife Bedeli

Katma Bütçe giderleri ile yatırımlarının 

finansman kaynağıdır.

e) Orman İmâr Masrafları Karşılığı

Ormanlarımızdan üretilmiş olan envalin 

satışından elde edilen gelirin bir kısmı ile verimsiz hale 

gelmiş ve imar edilmesi gereken orman sahalarının da verim

li hale getirilmesi için yapılacak masrafları karşılayan bir 

payıdır.

Bu pay, her yıl imar ve İslah edilecek or- 

inanlardaki faaliyetlere, önem derecesine göre sarf edilmekte 

ve ormancılık sektörünün üretimdeki verimliliğini artıran 

önemli bir kaynak olmaktadır.



f) İhracatı Teşvik Fonu

Yurt ormanlarının işletmeye açılması,korun

ması ve birim sahadan azami ürün alınma olanaklarının arttı

rılması amaciyla her yıl; yol-bina-ağaçlandırma-imar ıslahı 

amenajman, kadastro ve benzeri faaliyetler için oldukça yük

sek oranda yatırım harcamaları yapılmaktadır.

Genellikle Döner Sermaye bütçe olanakları 

ile karşılaşılan bu yatırım harcamaları ile genel idare mas

rafları; harcamanın yapılmasına neden olan ürüne uygun oran

larda dağıtılarak Birim Ürün Maliyeti bulunmaktadır.

Ancak, maliyet teşekkülünde, tevzii masrafı 

tarife bedeli ve $20 imar bedeli gibi önemli unsurlar, bazı 

kanunlar gereği bedelle verilen orman ürünlerinde dikkate 

alınmamakta, başka bir deyişle, yılda 7OO-75O.O Bin/m3 dola

yında olan bu hukuki haklardan, yukarıda belirtilen unsurlar 

Bonuçta piyasa emvaline yüksenmektedir.

Gerek bu ilâveler gerekse orman köylüsünün 

ier yıl artan aşırı fiat istemleri, piyasaya arz edilen orman 

irünleri satış fiatlarının dış pazar fiatlarından yüksek oL- 

nasına neden olmaktadır.

Bu durunun giderilmesi ve orman ürünlerine 

ihraç gücü kazandırılması amacı ile, bazı iade işlemleri 

>luşturularak ihracatın teşviki öngörülmüş ve söz  konunu ia~ 

lelerin finansman kaynağının sağlanması için adı geçen teş

rik fonu orman ürünleri maliyetine dahil edilmiştir.



7.2) Muhammen Satış Bedeli

Satılacak orman ürününün kalitesine ve piyasa 

geçerliliği derecesine, yol ve depo durumları göz- önüne alın

mak suretiyle yukarıda hesaplanmış şekli açıklanan maliyet 

bedeline muayyen oranlarda indirim veya artınm yapılarak bu

lunur, Bu yöntemle bulunan muhammen bedellerle açı^ artırma

ya ç:< ‘•-arılan tomruk ve sanayi odununun, 1960-1975 yıllarında

ki fiet durumu ile maden ve tel direk, ya>aeav odun satış 

fiatları 25 nolu tabloda gösterilmiştir.

7*3) Çeşitli Satış Şekilleri ve Bu dalışlarda Uygula

nan piatlar v

a) Artırmalı Satışlar : Bu satışlar peşin, vade

li olabildiği gibi henüz emval hazırlanmadan yapılan alivreli 

satış şeklinde de uygulanabilr.

b) Pazarlıklı (Tahsisli) Satışlar ; Bu satışlar

da piyasa i tı ola,-: k tanımlanan fiatlar uygulanır. Bu fi at

lar, artım-alr. satış'arda alıcılar tarafından oluşturulan 

fiatlar teır-ei t _ ına." saptanır. Bu saptan* İşi normal hal

lerde yeni piyasınır: istikrarlı olduğu devrelerde yılda 

bir kez ve yıl başlarında saptanır. An.ak, piyasanın fazlaca 

dalgalandığı devrelerde yılda birkaç kez piyasa (tahsis) fl- 

atı saptama zorunda '-alınabilir.

c) Zatı İhtiyaç ve Müştere- ihtiyaç Satışları: 

6831 Sayılı Orman Kanununun 31. maddesine şöre köylü zati ih

tiyaçları 1/10 tarife bedeli ile kesme taşıma masrafları top

lamı karşılığı satılmaktadır.



6831 Sayılı Orman Kanununun 32. maddesine göre, 

zati ihtiyaç almaya hakkı olanlara ise tam tarife bedeli 

ve kesme taşıma masrafları toplamı üzerinden satış yapılmak

tadır.

Müşterek ihtiyaçlar ise tarife bedeli de alınma- 

dan yalnız kesme-taşıma masrafları karşılığında satılmaktadır,

d) Göçmen ve Felaketzede İhtiyaçları: 6831 Sa

yılı Orman Kanununun 33. maddesine göre bedelsiz veya sadece 

kesme-taşıma masraflarıyla satılmaktadır.

e) Köylü Pazar Satışları 683i Sayılı Orman 

Kanununun 34. maddesi ve bu maddeyi değiştiren 1906 sayılı 

kanun gereğince üretim ve satış depolarına nakliyat işini ya

pan orman köylülerine kanunda öngörülen oranlardaki orman em

vali maliyet bedeli ile satılmaktadır.

f) Felaketzede Satışları : Sel, deprem, yer 

kayması, yangın gibi afetlere uğrayanlara 7269/1081 sayılı 

kanunun 43/c maddesine göre sadece kesme-taşıma masrafları 

tarşılığmda satış yapılmaktadır.

ğ) İlkokul ve Temel Okul İhtiyaçları: 222 sa

yılı ilk öğretim kanununun 71. maddesine göre ilkokul ve müş

temilatı ile yeni kurulmakta olan temel okul inşaatları için

yapılan satışlar maliyet bedeli ile yapılmaktadır.

h) Gecekondu Bölğesi Konut İhtiyaçları: 775 

Sayılı Geceko8du kanununun 28. maddesine göre yapılan satış

lar maliyet bedeli ile yapılmaktadır.
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Yukarıda 8 ayrı maddede toplanan satışlarda 

çoğu piyasa fiyatının altındaki bedellerle yapıldığından 

Orman Genel Müdürlüğünün gelirleri azalmaktadır. Bu durum ise 

Ağaçlandırma, bozuk ormanların imari ile ormanların işletil

mesi ve yine yapılmasında zorunluluk bulunan orman yollarının 

inşaası gibi çok önemli yatırımlar için kaynak bulmakta güç

lük çeken Orman Genel Müdürlüğü çalışmalarını olunsuz yönde

etkilemektedir.

7.4 SEKA'ya yapılan Satışlar :

.. . SEKA Müesseselerinin, diğer resmi sektörden brr 

ayrıcalığı olmadığı, mevzuatta' da böyle bir farklılık bulun

madığı halde, yılda 1 milyon m3 civarında emval satın alan 

SEKA;teklif edilen fiyatlara mutlak surette itiraz etmekte 

ve fiyat tesbitinin Ekonomik Kurul'da yapılması gibi talep

lerde bulunmaktadır. Bu durum nakliyat,depolama, satış, ver

gi dahil her türlü ödeme işlerimizi büyük ölçüde aksatmakta

dır. Kaldı ki SEKA'nın zararları Devletçe sübvanse edildiği 

halde, yegane geliri satışlara bağlı olan Orman Genel Müdür

lüğünün, kanunen hakkı olan piyasa fiyatlarıyla satış yapma 

talebine SEKA tarafından itiraz edilmesinin ve fiyat işleri

nin sürüncemede bırakılmasının doğru olmayacağı açıktır,

7.5• Vergiler :

Orman ürünlerinin fiatlarınm teşekkülünde 

vergilerin de önemli ölçüde rolü vardır.



Orman emvali satışlarında alıcıdan tahsil edilen vergi

ler şunlardır.

a) Dellaliye Resmi. $ 3.75

b) Özel İdare hissesi $ 3

c) İstihsal vergisi $ 12.5

d) İhracatı teşvik fonu $ 3

e) Bakanlık Fonu, $ 3

Toplam % 25•25

Orman ürünlerinde alınan vergi oranlarının artı-

rılması, satış fiatlarını etkilemekte, bu durum ise; Orman 

Genel Müdürlüğünün gelirlerinde önemli ölçüde bir azalmaya 

hem de orman emvali fiatlarmın artmasına neden olmaktadır.



8. İstihdam Durumu :

8.1. Orman Bakanlığı İstihdam Durumu :

Mevcut kayıtlara göre, Orman Bakanlığına

bağlı merkezi birimlerdeki personelin istihdam durumu Şöyle-

di r.
a. Teknik Elemanlar :

Orman Yüksek Mühendisi : 164

Orman Mühendis Muavini : i

O rinan Teknikeri :

b. İdari Elemanlar : IO3 olmak üzere, 

;oplan 167 teknik ve IO3 idari eleman bulunmaktadır.

8.2. Orman Genel Müdürlüğü İstihdam Durumu :

Sektörün tanımı ve kuruluşu, başlıkları 

altında açıklandığı üzere, Orman Bakanlığı ve Bakanlığa bağ

lı beş Genel Müdürlükten henüz kuruluş kanunları Meclisler

de çıkmamış bulunanlar, hizmetlerini drman Genel Müdürlüğünün 

bütçe olanakları ve personel kadrolarından yararlanarak yü

rütmektedirler. A n c a k  Orman Genel Müdürlüğü bünyesinden yeni 

ayrılmış bulunan Milli Parklar ve Avcılık Genel Müdürlüğüne 

ait istihdam durumu aşağıda H verilen rakamlara dahil bulunr- 

maktadır.

Orman Genel Müdürlüğünce ormancılık hizmetle

rinin görülmesinde 1973 ve 1974 yıllarında istihdam edilmiş 

personel ve işçi miktarları aşağıda gösterilmiştir.



Orman Genel Müdürlüğünün İstihdam Durumu

İstihdam Yılları
1973 1974
Adet Adet

a-Tekniv Elemanlar 3602 3826
b-1. Ormancı Te imiV Eleman 3124 3274

- Orman Yükse^ Mühendisi 1997 2147
- Orman Mühendis Muavini 385 385
- Orman Teımi>eri

. Diğer T e imi Elemanlar 4 73 552
- Yü k. Müh.Müh.Y. Mi mar, idi ma r 7 81

-Biyoloji s t, Veterin er, Zr r. Y.
Müh. 5 5

-Tıpla ilgili (Doktor,Dişçi 
ve diğerleri) 14 14

- Diğer Tekniker ve Tek
nisyen 452 452

İdari Elemanlar 6 551 
(Avıtkat ve öğretmenler 
dahil muhasebe ve büro 
elemanları.)

7327

Yardımcı Elemanlar }569 3569
Ormancı Teknik Eleman Yardımcıları 8347 8932
-Orman Uygulama Memuru 254 254
-Orman Ölçme Kesme Memuru 1504 1504
- Orman Muhafaza Memuru 5600 6140
- Depo Memuru 949 949
- Fidancı 145 145

Genel Toplam 22069 23654



e- İşçiler
- Kalifiye İşçi

İşçi Adet
İşgünü Adet (1000)

- Düz işçi
İşçi Adet
İşgünü Adet (1000)

22777
1459

605180

15457

I8O34
1755

583730
15486

İstihdam edilmiş işçi miktarlarının, aynı yıllar itibariy
le çalıştırıldıkları iş çeşitlerine göre dağılışı da aşağıda 
gösterilmiştir.



Orman Genel Ü1üdürlüğünce İstihdam Edilen İşçi

1973 Yılı   1974 Yılı

İşin Çeşidi
İşçi
Adet

İş Günü 
(1000)

İşçi
Adet

İş Günü 
(1000)

İşçi
Adet

İş Günü 
(1000)

İŞÇİ
Adet

İş Günü 
(1000)

Geçici Daimi' Geçici Daimi

Or.Zararlılar 
ile mücadele

- - 418 14 - - 644 13

Yangın gözetleme 3532 205 1173 99 3153 216 799 88

Diğer Koruma 
işleri 181 17 11 3 619 24 39 8

İstihsal İş
leri 196584 4367 5746 388 174022 4337 4902 338
Nakil ve İs
tif işleri 197533 6586 7831 626 189302 6170 5963 451
inar,İslah 
işleri 34924 542 274 23 32060 520 412 43
Sun'i genç- 
leştirma 24538 424 410 22 38592 738 362 37
Ağaçlandırma 19730 310 158 15 14342 250 84 6



1973 Yılı 1974 Yılı
İşin Çeşidi Geçic i -Daimi Geç ici Daimi

Yol yapım ve 
onarina 1.17508 2.32? i 5 <’>4 200 :i 19579 299b 2673 132
Bina yanın ve 
onarımı 2680 74 296 0 2787 7 6 3C9 8

Telefon hattı
onarımı 4103 50 10 4 ' 44 99 5-1 ] 3 5

Di£er Tesisler 
onarımı 1238 33 O O 7 2419 48 8 2

Tamirhanelerde - - 34 2? 43 - - 1824 619
Or.Amenu/nnn İşi.2347 13 •1 *0 1 1172 20 18 2
Or.Tahdit ve 
kadastro 153 1 - - 748 9 7 1

Ormancılık Arş. 47 11 - - 52 12 -

Milli Park ve 
Avcılık 77 2 7 i 334 20 7 c 2

Toplam 605130 15457 22777 1459 583730 15486 18034 1755



8.3. Ağaçlandırma ve erozyon Kontrol Genel Müdürlüğü 

İstihdam Durumu :

Mevcut kayıtlara göre merkez ve taşra Vuruluşla

rında tekm> ve idari personel dağılanı şöyledir :

339 Orman Yüksev Mühendisi,

72 Orman Mühendis Muavini 

39 Orman Teknikeri,

34 Diğer TeVniV Eleman,

234 İdari Personel

Ayrıca 532 Fidancı, 810 Saha Bekçisi, 223 şol'ör,

112 Makinist, Sürücü ve Operatör ile IO3 diğer hizmetler 

olmak üzere 1780 Yardımcı Personel çalışmaktadır.

Geçici ve daimi işçi olarak yıllık çalışan işçi topla

mı 46760 kişi olup bunlara 199.509.933 TL. ödenmekte ve 

dağılımı aşağıdaki tablo da gösterilmiş bulunmaktadır.



AĞAÇLANDIRMA VS EROZYON KONTROLÜ ÇALI ŞUALARINLA İŞÇİ DURUMU

İŞÇİ
İş Yeri Ge ç ic i Da imi Toplam

işGünü
İşçi

Tutarı TL. Sayısı
İşGünü Tutarı TL.

İşçi
Sayısı iş

Günü Tutara Tl.
İşçi

Sayısı
Ağaçlan
dırma 2. 642.371 121360161 29400 710389 37521062 7800 3952760 158881223 37200
Fidanlık 223851 9732376 2490 230706 12333737 2570 454557 22066113 5050
Toprük
Muhafaza 258477 11776044 2870 89052 4327023 1000 347529 16103067 3870
Kavak 
Okalüptüs 
hızlı geli
şen ağaçla
malar 42 031 1765290 470 6219 311121 70 48250 20764H 540
Mer'a ıslahı 3498 176608 40 - - - 3498 176608 40
Etüd-Pro.ie 4360 206511 50 - — — 4360 206511 50

GENEL TOPLAM 3174588 145016990 35,320 1036366 54492943 11440 4 2109 >4 9950993346760



8.4. OHKÖY'ün İstihdam Durumu :

Etüd-Plan ve Proje Hay•etlerinde, Hey'etlerin 

düzenlediği ilçe bazındaki kalkınma plânlarını inceleyip onay

layacak merkez birimlerinde, plânların önerdiği alt yapı 

ve sosyal hizmetle ekonomik hizmetler için projeleri düzenle

yecek ve bunların uygulanmasını sağlayacaktır. Taşra birim

lerinde mevcut elemem sayısı şöyledir s

Elemanın Sıfatı Mevcut Kadro

Orman Yüksek Mühendisi 155

Orman Mühendis Mua.ve Teknikeri 61

Ziraat Yüksek Mühendisi 36

Ziraat Teknisyeni 31

İnşaat Mühendisi 

" Teknikeri 

Makina * Mühendi si -

Makina Teknikeri 

Veteriner Hekim 

Hayvan Sağlık Memuru

Ekonomici -

Diğer Personel 767

T O P L A M :  1050

Ormemcılık sektöründe istihdam edilen personelin belir

gin bir biçimde örmem ürünleri üretim ve taşıma faaliyet

lerinde yoğunlaştığı görülmektedir.

Gerçekten, orman içi^ve kenarı köyler halkının önemli 

geçim kaynaklarından olan orman ürünlerinin kesim ve taşınma^ 

sı, memleketimizde genellikle insem ve hayvan gücüne dayanmak

tadır. \
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Ancak Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânı döneminde bazı 
kesimlerde modem orman alet ve makinalarının da kullanıl
mış olması üretim verimliliğinde az da olsa bir artış meyda
na getirmiştir.

Buna rağmen üçüncü Beş Yıllık Plânın uygulanması biten 
ve sonuçları alınan 1973 ve 1974 dilimleri için, istihdam dur- 
rumu bulunurken gene de üretim ve taşımadaki faaliyetlerde 
ağırlığın insan ve hayvan gücüne dayandığı esası alınmıştır.

Gerek ormancılık sektörünün özelliği gerekse mevzuatın 
gereği olarak sektörde üretim ve taşıma işlerinin genellikle 
orman içi ve kenarı köylülere veya bunların kuracakları koope
ratiflere vahidi fiat usulü ile götürü olarak yaptırılması 
zorunludur.

Kanun ve yönetmeliklerden gelen bu zorunluluk nedeniy
le, birim ürün için tesbit edilen ücretlerde zaman zaman 
aşırı ücret artışı talepleri olmaktadır. Üretimde ve taşıma
da serbest rekabet koşillarının uygulanmamasından ileri gelen 
bu sakınca ancak mevzuat değişikliği ile giderilebilecektir.

Ayrıca üretim ve taşıma işlerinde çalışan orman içi ve 
civarı köylülerinin, tarımdan arta ıkalan zamanlarda orman 
işçiliğini yapmaları, üretimin hem zamanında gerçekleşmesini 
önlemekte hem de birim ürüne isabet eden işçilik ücretinin 
normalin üstünde yükselmesine neden olmaktadır.



Diğer taraftan ormancılık sektöründeki üretim ve taşıma 

hizmetlerinin ağır çalışma şartlarını gerektirmesi de, istih

damı olumsuz yönde etkilemektedir.

Gerçekten, bazı bölgelerde üretim ve taşıma programının 

bütün çabalara rağmen gerçekleştirilmemesi, yeterli miktarda 

bu işlerde yetenekli işçi bulunmamasından ileri gelmektedi r.

Bu dar boğazın yurt çapında giderilmesi için belli 

bir oranda makanizasyona gidilmesi zorunluluğu duyulmuş ve 

ilk aşamada makinalı çalışma yöntemlerinin tesbiti amaciyle 

Trabzon Orman Başmüdürlüğü mıntıkası pilot bölge olarak se

çilmiştir.

9. Mevcut Durumun Tıkanıkları :

Sektör içinde ceryan eden çeşitli faaliyetler

de karşılaşılan dar boğazlar ve tıkanıklıklar; Mevcut Durum 

Bölümündeki sıraya uygun olarak aşağıda açıklanmıştır.

9.1. Orman Yangınları ile Savaş Çalışmalarında:

Orman yangınları ile savaşta daima karşıla^ 

şılan tıkanıklık, yıllık bütçe ile kabul edilen ödeneklerin 

zamanında serbest bırakılmasından ileri gelmektedir.

Orman yangınları ile savaş genellikle 

Mayıs-Kasim a yları arasında olmaktadır. Hazırlıkların ta

mamlanabilmesi için yıllık bütçe ile kabul edilen 460-490- 

590 harcama kalemlerine ait ödeneklerin mali yıl başında 

diğer ödeneklerin $70 inin mali yıl başında mütebakisinin 

ikinci altı aylık devrede serbest bırakılması-zorunludur.



9.2. Orman Böcekleri ve Hastalıkları ile 
Mücadelede :

Türkiyede Orman yörelerinin iklim ve topog
rafya özelliği ve zararlı böceklerin biyolojilerine göre, 
mücadele çalışmalarının $90 oranında (AĞUSTOS) ayından önce 
ikmal edilmesi zorunludur. Bu durum; mücadele ödeneklerinin 
yılın Mart ayında serbest bırakılmasını gerektirmektedir. 
Maliye Bakanlığınca ödeneklerin periyodik verilmesi,mücadele 
hizmetlerinde önemli dar boğaz yaratmaktadır.

9.3. Ormanların Usulsuz Müdahalelerden Korunma
larında :

Ülke Ormanlarının, usulsuz müdahelelerden 
korunması; orman içi ve bitişiğinde yaşıyan orman köylüsünün 
Soayo-Ekonomik durumu ile yakından ilişkilidir. Özellikle iç 
iskân sorununun halli; orman köylülerinin kalkındın İmal a rina 
ilişkin çeşitli tedbirlerin alakalı Bakanlıklarca zamanında 
alınması gerekmektedir. Orman Bakanlığının Orman köylerine 
ilişkin Sosyo-Ekonomik tedbirlerine ait çalışmaları, Orköy 
faaliyetleri içinde açıklanmıştır.

9.4. Muhafaza Ormanları Çalışmalarında :

Usulsuz müdahalelerle tahrip edilmiş mu
hafaza ormanlarında bu ormanların normal kuruluşa kavuşturul
ması için yapılan çalışmalar; (civar köylülerin çeşitli 
yararlanma olanakları kısıtlandığından), engellenmektedir.
Bu sorunun çözümünde köylülerin Sosyo-ekonomik yönden kalkın
dırılma liri ile ilgilidir. Bu dar boğazın çözümü uzun süreli 
tedbirleri gerektirmektedir.



9.5 • Orman Kadastro Çalışmalarında :

Orman Kadastrosundaki Dar boğazlan üç 

madde halinde toplayabiliriz.

- Ormancılık Politikası ve Mevzuat Dar

boğazları,
- Personel Sorunları

- Orman Kadastrosunda kullanılan metod ve

teknik sorunlar ,

Ormanın değerli bir varlık olması, çeşitli 

faydaları yanında; yokluğu halinde çok büyük maddi kayıp ve 

zararlar tevlit etmesi dolayısiyle sık sı1'- değiştirilmeyen, 

partiler üstü bir politikanın tesbit. edilmesi gerekir. Mevcut 

nüfusun 1/3 ü ormanlık bölgede yaşayan halkımızın, Sosyo-Eko

nomik durumları icabı sık sık orman tarifi değiştirilmekte, 

her defasında da orman aleyhine olarak gelişmektedir. Her 

sınır değişikliğinde aynı yerlerin sınırlama düzeltmeleri 

mütaadit defalar ele alınmakta, bazı memleket köşelerinde 

ise bu hizmet ya hiç ulaşamamak veya geçikerek ulaşmaktadır. 

Ormancılık mevzuatında sık sık yapılan bu gibi değişiklikle

ri Orman Kadastrosunun süratle bitirilmesini engelleyen bir 

unsur olarak Vabul etmek gerekmektedir.

- 1744 Sayılı kanun gereği, bu kanunun yürürlü

ğe girdiği tarihten itibaren 10 yıl içinde eski sınırların 

yeniden ele alınarak sınır düzeltmeleri tamamlanmış olacaktır. 

10 yıllık süre IV. 5 yıllık kalkınma planının son yılı olan 

ÎL982 yılında dolmaktadır. Sınır düzeltmelerinin bu müddet 

içinde bitirilebilmesi ve yeniden orman kadastrosunun yapıla

bilmesi için mevcut Konisyon adedinin artırılması gerekecektir.



Komisyon adedinin artırılması her şeyden evvel yeterli perso

nel sayısına, bu personelin yetişmiş, ihtisaslaşmış elemanla*'- 

dan kurulu kadrolar tarafından oluşmasına bağlıdır. Komisyon

larda çalışacak yeteri Vadar sayıda ve istenilen nitelikte 

eleman bulabilmek ve bu elemanların istekli çalışabilmeleri

ni sağlamak için geri şartlarda vazife gören bu branşın mad^ 

di yönden cazip hale getirilmesi gerekmektedir.

- Orman Kadostrosu, Memleket kadastrosunun bir parçası 

ve bir devamı olduğuna göre bu iki Kadastro arasında uyum 

sağlayabilmek için aynı metodlarm kullanılması ve koordinas

yonunun sağlanması gerekmektedir.

9.6. Orman Amena.jman Çalışmalarında :

Mevcut amenajman planlarının, hesaplanan etaları 

ile, Türkiyenin uzun dönemli yurt içi odun ham madde talep

lerinin karşılanamayacağı anlaşılmaktadır. Özellikle; Orman 

Ürünleri Sanayii’bıçkılık emval için talep ettiği ağaç kutrur- 

nun eskiye kıyasla düşmesi; idare sürelerinin değişmesini; 

ormanlardan çok yönlü faydalanma esaslarının gelişmesi ise 

idare amaçlarının, yeni ihtiyaçlara göre tesbitini gerektir

mektedir.

Bu sebeplerle; Orman kaynaklarının fizibilite 

etüdleri sonucu ortaya çıkacak duruma göre Amenajman Planları

nı yeniden tanzim etmek zorunlu olacaktır.



Türkiye çapında belli bir teruıin planına göre 

planların yenilenmesi, bu sahada yeterli miktarda personel 

temini ve eğitimini gerektirmektedir.

Bu sorunun halli için Orman AmenajmancLa çalışa

cak personele, personel rejiminde bazı imkanların sağlanması 

gerekmekt edi r.

9.7. Silvikültür Çalışmalarında ;

Silvikültürel faaliyetler mahalli geçici işçi

lere yaptırılmaktadır. Silvikültür tekniği icaplarına göre 

işin yoğun olduğu zaman ilkbahardır. İlkbahar ise mahalli 

işçi kaynakları olan köylerde tarım uğraşılarının fazlalaş

tığı süredir. Yaz mevsimi ise diğer sektörlerin geçici işçi 

kullandığı zamandır. Ve yazın Orman İçi kaynaklarındaki bir 

takım işçiler diğer cazip geçici iş alanlarına kaymaktadır

lar. Bu‘nedenlerle silvikültürel çalışmalarda işçi temin 

edememe gibi durumlarla karşılaşılmaktadır. Bu da yatırımları 

aksatmaktadir.

Gençleştirmede asıl olan korumadır. Korunması 

olmayan alanlarda gençle ştirme alanlarının etrafının

mutlaka tel örgü ile çevrilmesi gerekir. Zanan zaman hayvan 

otlatanlarla idare arasında tfcl örgü çekme hususunda sürtün

meler olmaktadır.

9.8. Üretim-Taşima-Satışlarda :

a) Halen Türkiye'de orman işçiliği bir sanat 

olarak benimsenmemiş olup üretim işlemi, ziraat işlerinden 

arta kalan zamanlarda yöre köylüleri tarafından yapılmaktadır.



Bu durum üretimin zamanında ve istenen düzeyde yapılmasmı 

engellediği gibi orman işçiliğinde modern alet ve makinala- 

rın kullanılmasını da önlemektedir. Zira orman köylüsü tara

fından ek iş olarak görülen orman işçiliğini bugüne değin 

cazip hale getirecek herhangi bir yatırım düşünülmemiştir.

b) Mevcut amenajman planlarının düzenleniş bi

çimine göre toplu üretime (mass, productıon) gidilememekte, 

bu durum ise alt yapı yatırımlarının ağır olması nedeniyle 

birim fiyatların artmasını gerektirmektedir. Ayrıca bu uygu

lama, üretimin kontrolünü güçleştirdiği gibi ürünün kalite 

ve kantite yönünden değer kaybına da neden olmaktadır.

e) Gerek üretim, gerekse nakliyatta mevzuatın 

bağlayıcı hükümleri nedeniyle yöre köylüsü ve nakliyatçıları

nın çalıştırılması zorunluluğu vardır. Ne varki yöre işçile

rinden ancak boş oldukları zamanlarda yajrarlanabilmekte bu 

durumda ürünün pazara akışında geçikmelere neden olmaktadır. 

Ayrıca yöreye dışarıdan işçi getirilmemesi yöre işçilerinin 

idareye fiat dikte ettirmelerine neden olduğu gibi bu durum 

ürün maliyetlerini artırmada sonuçdada iç ve dış piyasaları 

olumsuz yönde etkilemektedir.

d) Bugün uygulanmakta olan ölçü ve kayıt iş

lemleri üretim ve nakliyatın zamanında yapılmasını engelledi

ği gibi emek ve değer kaybına da sebep olmaktadır. Örneğin 

kesilecek bütün ağaçların damgalanıp numaralanması, tomruk , 

direk ve sanayii odunlarının teker teker numaralanıp sınıflan

dırılması, bunların ayrı ayrı kaydedilerek ciltler dolusu 

kayıtlarının tutulması ve uygulamanın belirgin örneğidir.



e) Bilhassa kuzey ve kuzeydoğu Anadolu bölge
lerinde arazinin sarp olması nedeniyle bugün uygulanan kesim 
ve bölmeden çıkarma metodları ile emvalin kırılması, parçalan
ması ve çıkarılması mümkün olmayan derin dere yataklarına düş
mesi nedeniyle f» 40 a varan zaiatlar olagelmektedir.

f) İkincil ürünlerden olan hem reçine ve sığ
la yağı üretimi, istenen düzeyde gerçekleştirilememektedir. 
Bunun nedeni; işçi ücretlerindeki yükseliş nedeniyle artan 
bu ürünlerin üretiminde geleneksel metodlardan modern metod- 
lara geçilememiş olmasıdır.

g) Halen, uygulanmakta olan üretim-taşima-depo
lama ve satış iş ve işlemleri herçeşit orman ürünlerinin zama
nında kaliteli ve standartlara uygun bir biçimde tüketiciye 
götürülmesini geçiktirmektedir. Bu durum üretim ve taşıma 
süresindeki geleneksel metodlardan olduğu kadar, kayıt ve 
satışa ara işlemlerindeki kırtasiyeciliğin fazlalığından da 
ileri gelmektedir. Üretim projesindeki bu geçikme aşırı stok 
birikimlerini hazırladığı gibi nihaî mamullerdeki birim mali
yetlerin artışına da neden olmaktadır.

h) Yasaların özel hükümleri gereğince bazı 
orman ürünleri maliyetlerinin altına satılması, bu ürünlerde 
yapılan indirimlerin bisatihi piyasaya intikal eden emval 
üzerine yüklenmesine neden olmaktadır. Bu durum orman ürünleri
nin gerek iç tüketim gerekse ihracat olanaklarına olumsuz yön
de etki yapmaktadır. Hızla artan bu kanuni haklar payının be
lirli bir düzeyde tutulması yada Orman Genel Müdürlüğünün bu 
uygulamadan ileri gelen gelir kaybının önlenmesi zorunluluğu 
vardır.



9.9. Ağaçlandırma, Erozyon Kontrolü ve lVier'a çalışma-

larında :\ 1 1

İ
a) Hazırlanan AGM kuruluş ve görevleri hkk- 

kında kanun tasarısı, 1974 yılında T.B.hî.M.sİ'ne sevk edildi

ği halde, bugüne kadar çıkarılmamıştır. Bu nedenle, çalışma

ların önemli kısımları, OGİV, ile yapılan protokollarla yürü

tülmekte, bu da, zaman zaman, parasal harcamalar, yetki ve 

sorumluluk yönlerinden karşılıklara ve bazı dar boğazların 

meydana gelmesine yol açmaktadır.

b) Orman Arazi Klafikasyonu ve Kadastrosunun 

henüz tamamlanmamış olması nedeniyle, etüd avan-Proje ve 

uygulama projeleri çalışmalarında büyük ölçüde mülkiyet ih

tilafları tezahür etmekte, bu da, plan programların aksama

masına neden olmaktadır. Ayrıca, 1744 sayılı Kanuna göre 

evvelce tahdit gören ormanlarda, sınır düzeltmeleri vaktinde 

yapılamadığından, özellikle, ağaçlandırma, erozyon kontrolü 

ve orman içi mera ıslahı tatbikat projelerindeki uygulamalar

da büyük zorunluluklar ortaya çıkmakta ve bazı ahvaldede sa

hanın tamamından çekilmek zorunluluğu meydana gelmektedir.

c) Ağaçlandırma proje alanlarında, çevre hal

kının, hayvan otlatma alışkanlığından gelen itirazların, 

politik nedenlerle hoşgörü ile karşılanmakta, sonucun da da 

program'^uygulamaları miktarlarında düşüklük tahaddüt etmek

tedir. '



d) Yatırımlarla ilgili olarak çeşitli uygula

na projeleri için tefrik edilen ödenekler, mahallerine zama- 

ıında gönderildiği halde, bazı bölgelerde, a İd t sıkıntısı ne- 

leniyle, proje uygulamalarını çoğu kez olumsuz yönde etkile- 

nekte ve programın tam olarak tahakkukuna mani olmaktadır.

e) Proje uygulama alanlarındaki çalışmalar, 

;amamen açık hava şartlarına tabi olarak, biiyiik çoğunlukla, 

şçiler tarafından yürütülmekte ve bazı ahvalde, ınütevazi 

:onut imkanlarının yeter ölçüde sağlanamaması ve en önemlisi 

larak da orman işçilerine kanuni sosyal imkanların henüz 

erilememiş olması nedenleriyle, işçi temininde ve devamlı 

ir biçimde çalıştırılmalarında büyük zorluklar çekilmekte- 

İr.

f) Ağaçlandırma, erozyon kontrolü ve diğer 

alışmalarda görülen diğer bir önemli sorun da, iş hacminin 

iiyüklüğü, yurt sathına yaygınlığı ve gelişen tekniğin icabı 

larak zaruret duyulan motorlu taşıt ve iş makinalarının, 

imanında ve yeteri ölçüde temin edilememesi hususudur.

Bunda, nakit darlığının etkisi olduğu kadar, satı- 

llına işleminin Genel Müdürlüğümüzce doğrudan ''fira aatınal- 

ı işlemleri, büyük ölçüde, O.G.ffi. tarafından yapılmaktadır.) 

pılamamasının rolü vardır. Satın almalardaki mevzuat güç- 

kPBri de bir diğer nedendir.

9.10. Milli Park ve Avcılık Çalışmalarında :

Özel bir arazi kullanma ve kaynak amenajmanı dü- . 

ni gerektiren Milli Park çalışmaları her şeyden önce yeterli
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yasal düyanaktan yoksundur. 683i sayılı Orman Kanununun ?rj. 
maddesi ve bu madde ile ilgili diğer hükümleri ancak orman 

rejimine tabi alanlarda Milli Park tefrikine imkan vrraekte, 

bu yerlerde dahi milli park hizmetinin günün şartlarına uygun 

olarak sürdürülmesi yönünden yeterli mevzuat mevcut değildir, 

orman değeri taşımamasına karşın ülkesel düzeyde orman rejimi 

dışında kalan milli park kaynaklarının değerlendirilebilmesi 

olanağını sağlamamaktadır.

Ülkemizde Milli Park kavramı, kamu oyunda alması 

gereken yerini henüz alamamıştır. Kavram karışıklığı rasyonel 

Park hizmetinin tesisinde önemli bir engel teşkil etmektedir,

tıliİli Parklarda kaynak ve manzara bütünlüğü ile 

yönetim bütünlüğü en önemli politikaları teşkil etmesine kar

şın, bu kavramların uygulanmasında ülkemizdeki kadastral ça

lışmaların arazi kullanma kabiliyet sınıflaması çalışmaları

nın henüz tamamlanmamış, mülkiyet sorunlarının çözümlenmemiş 

olması önemli tıkanıklıklar yaratmaktadır. Kamulaştırma gere

ği toplumun sosyal, ekonomik ve politik yapısı içinde reak

siyon yaratmaktadır. Diğer taraftan Milli Park kaynak değer

lerini taşıyan kırsal alanlara yasal yetkilerle teçhiz edil

miş olarak hizmet götüren çok sayıdaki kamu kuruluşları ara

sında koordinasyon sağlanabilmesi büyük önem taşımasına 

karşın, yasal yetki tedahülü ve kuruluş sayısı çokluğu koor

dinasyonun sağlanmasını zorlaştırmaktadır.



I.iilli Parkların gerektirdiği koruma, yönetim, alt yapı 

ve kaynaklarla ziyaretçilerin bütünleş merini sağlayacak ta

nıtım, günübirlik kullanım, geceleme tesisleri ve hizmetleri

nin sağlanması yeterli finansman teinini ve kalifiye personel 

istihdamını gerekli kılmakta olup bugün bu olanaklar son 

derece sınırlıdır.

Halen yürürlükte bulunan 3167 sayılı Kara Avcılığı 

Kanunu, bugünkü şartlar altında avcılığın düzenli olarak yü

rütülmesinde yetersiz kalmaktadır.

- Mevcut Kanunda, devamlılık esasına dayalı, düzenli 

bir avcılığın tatbikine dair hükümler yoktur.

- Avcılığın yürütülmesi ve denetlenmesi Orman Teşkila

tı dışında av komisyonlarına da verilmiş ise de yetki ve so

rumluluk tek elde toplanamamıştır.

- Avcıların organizasyonuna dair amir hükümler yoktur.

- Düzenli avcılığın ve av işletmeciliğinin temeli olan 

avlakların belirlenmesine dair hükümler mevcut değildir.

Av suçlarının takibinde açık hükümler olmadığı gibi 

cezai müeyyideler de günün şartlarına göre çok yetersizdir.

Av tüfekleri ve av malzemelerinin alımı, satımı, taşın

masında mevzuat yetersizliğinden dolayı ^denetimsiz kalmak

tadır. 10.12 yaşındaki çocuklar dahi bakkallarda satılan tü

fek ve malzemeleri alıp kullanabilmektedir.



Çalışmalarda yetişkin eleman sayısının azlığı ve taşra 
teşkilatının bulunmayışı, hizmeti arzu edilen düzeye götür
meye engel olmuştur, milli Parklar ve Avcılık Genel Müdürlü
ğü kuruluncaya kadar Merkez ve 'Taşrada Orman Cenel Müdürlüğü 
içindeki çalışmalar çok yetersiz kalmıştır. Genel Müdürlük 
kuruluşundan sonra hazırlanan merkez ve taşra teşkilâtı şema
sında yer alan kadrolar sağlandığı takdirde, hizmetler daha 
yüksek bir seviyede yürütülebilecektir.

Dernekler Kanuna göre kurulmuş ve 850 yi bulan avcı kü- 
lüp ve demeklerin faaliyet sorumlulukları çok sınırlıdır.
Av hayvanlarının korunması ve geliştirilmesinde etkili olama
mışlardır.

Kara Avcılığı Kanunu ve Merkez Av Komisyon Kararlarının 
uygulanmasından kanunen so rumlu bulunan Orman Teşkilâtı, Mül
ki Amirler, jandarma ve Emniyet Teşkilatı ve avcı kuruluşları 
arasında da koordinasyon mevcut değildir. Bu düzensizlik kay
nakların tahribine yol açmaktadır.

Av kaynaklarının, geliştirilmesi ve av zararlıları ile 
mücadele edilmesi için ayrılan yıllık yatırım giderleri ile 
Etüd-Proje için ayrılan harcamalar çok yetersizdir. Avcılıkla 
ilgili çeşitli yatırımlar ve cari masraflar için kaynak bulma 
ve fon tesisi zarureti vardır.

Av üretme ve koruma hizmetlerinde görevlendirilen perso
nel bu konuda yeterince eğitilmemiştir. Yurt avcılari da av 
kaynaklarını çok yönlü tanımakta ve değerini bilmemektedir.



Bilhassa avcıların ve halknn eğitimi için bir kampanya açıl

masına ihtiyaç vardır.

Orman içi akarsu ve göllerdeki su ürünlerine ilişkin 

hizmetler 683i sayılı Orman Kanununun 14.15 ve 80. maddeleri, 

ve 1505 sayılı Orman Bakanlığı Kuruluş Kanununun 3/26 maddesi 

ve I38O sayılı Su ürünleri Kanununun ilgili hükümleri gere

ğince yürütülmektedir.

Bu amaçla 1969 yılından bugüne kadar kaynakların ko

runması, envanteri, yaşama ortamı, ıslahı, tabii ve sun1 i 

üretim metodlarıyle balık popülasyonının çoğaltılması, balık

landırma, sportif balıkçılık gibi, konularda faaliyetler sür- 

dürülmekte ve böylece hayvansal protein temini yanında orman 

içi köy kalkınmasına ve ülke turizmine katkılar sağlanmakta

dır.

Bununla beraber konunun yeniliği, yurt çapında ilk defa 

uygulamaya geçilmesi, yatırım ödeneklerinin kısıtlı bulunması 

ve ihtisas elemanlarının yetersizliği nedenleriyle 2.ci ve 

3.cü Beş Yıllık plan dönemlerinde gerçekleştirilen hizmetler 

eğitici ve örnek çalışmalar niteliğini aşamamıştır.

Orman içi su ürünleri ve sportif balıkçılığa ilişkin 

mevzuat noksanlıkları kadro, kalifiye eleman, ödaıek ve ekip

man yetersizlikleri konunun gelişmesini engellemektedir.

Ayrıca sportif balık avcılarının örgütlenmesi ve koor

dinasyonda karşılaşılan aksilikler çalışmalarda aksaklıklar 

yaratmaktadır.

Çağımızda insanın doğaya müdahelesi tarihin hiçbir dev

rinde görülmemiş, şekilde artmış ve neticede, yaşam destek-



lerlne tahrip eden, insan bindiği dalı kesen kişinin durumu

na düşmüştür.

Hayatın temel unsurlarından biri olan sular (Denizler, 

göller ve akarsular) kanalizasyon fabrika artıkları ve zehir

li tarım ilaçları ile kirlenmiş, keza yine bir temel unsur 

olan hava, petrol, kömür ve kimyevi maddelerle nefes alınmaz 

hale gelmiş, ovalardaki verimli tarım toprakları kent yapıları 

ve fabrikaları kapatılmış orman ve çayır örtüsünün tahribi 

ile yamaç arazilerdeki topraklarda yağmur, sel ve rüzgarla 

taşınıp gitmiştir. Aşırı otlatma ve yasa dışı avcılık yüzün

den yurdun flora ve faunasına ait bir çok yaban hayatı türü

nün tehlikeye düşmüş yaşama alanları sayısı mahdut koruma 

alanlarına ve milli parklara inhisar ettirilmiştir. Hiçbir 

ekolojik inceleme yapılmadan göller, sazlıklar kurutulmuş ve 

bunun sonucunda yanan turbiyer topraklarda köylü tarım yapa

mamış ve ülke ağır ekonomik kayıplara uğramıştır.

Türkiye sanayileşme sürecini henüz tamamlamamış olmak

la birlikte mevcut kuruluşlarda arıtma sistemleri (temizleme 

tesisleri) bulunmadığı için meydana getirdiği çevre kirlen

mesi kuvvetle hissedilir olmuştur.

Ortaya çıkan durum bütün sektörlerin çalışmalarını olum

suz yönde etkilemekte, ekonomik açıdan büyük kayıplara sebeb 

olduğu gibi toplumumuzun sağlığını ve geleceğini doğrudan doğ

ruya tehdit etmektedir.

Yukarıda belirtilen durumun ortaya çıkmasındaki başlıca 

nedenler şu şekilde sıralanabilir :



- Doğal çevrenin her yönüyle korunmasını sağlayacak bir 
yasanın mevcut olmayışı,

- Doğrudan doğruya çevre sorunları konusunda eğitim ya
pan kuruluşların bulunmayışı,

- Yukarıdaki nedene bağlı olarak çevre korunması konu
sunda uzmanlaşmış kişilerin çok az sayıda olmaları,

- Doğal çevrenin korunmasına ait kavramın henüz ne kamu 
oyunda ne de devletin çeşitli düzeydeki karar organlarında 
açık ve doğru bir şekilde belirlenmemiş olması,

- Çevre konusundaki kavram kar^-şalığı yüzünden ekolo
jik (çevre birimi) konusunda herhangibir eğitim görmemiş 
kimselerle çalışan kuruluşların bu konuda söz sahibi olmala
rı,

- Çevre sorunlarının giderilmesi hususunun iyi bir 
koordinasyon ve geniş ölçüde finansman kaynağına ihtiyaç 
göst ermesi,

9.11. Orman Köy İlişkileri ;

Orman Köylerinin Genel Durumu :
A - SOSYAL DURUM : 

a) NÜFUS :

1- Genel Nüfus : 1970 yılı nüfus sayımı kesin sonuçla^ 
nna göre orman köyleri (Orman içi + orman bitişiği) nüfus 
durumu :
Orman İçi Köyleri Orman Bitişiği Köyleri Toplam Orman Köy.

Adet Nüfus Adet  Nüfus  Adet NüfuB
7.456 3.449.113 8.647 4.504.958 I6.IO3 7.954.071



Tabloda görüldüğü gibi I6.IO3 orman köyünde 7.954.071 

kişi yaşamaktadır.

1970 nüfus sayımına göre Türkiye Genel Nüfusu 35.6O5j.76 

toplam köy sayısı 35.995 ve toplam köy nüfusu 21.914.075 

olduğuna göre; orman köyleri Türkiye genel nüfusunun $22,2 

sini, toplam köy sayısının $ 45 ini, toplam köy nüfusunun ise 

$ 36 sını teşkil etmektedir. (ORKÖY-Envanter ve İstatistik 

Şubesi yayın 10. DİE 1970 nüfus sayımı)

2- Çalışabilir Nüfus (İşgücü Durumu): 1970 nüfus

sayımına göre çalışabilir nüfus genel nüfusun $38,5 ni teş

kil ettiğinden, orman içi ve bitişiğinde yaşayan 7.954.071 

kişinin 3.062.317 si çalışabilir nüfusu (15-64 yaşlar arası) 

teşkil etmektedir.

Gelir esas alınarak yapılan bir çalışmaya

göre orman köylerinde çalışabilen nüfusun $ 40 mm kulla

nıldığı $ 60 mın ise artık işgücü olduğunu saptanmıştır.

Buna göre; orman köylerinde 1.224.927 kişi çalışmakta, 

1.837.390 kişi ise artık işgücü olarak gözükmektedir. İşsiz 

veya gizli işsiz olarak nitelendirdiğimiz bu artık işgücü Tür

kiye genel nüfusunun $ 5.1 ini teşkil etmektedir.(ORKÖY Yayın

lan)

3. Nüfus Gelişimi ; Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma

Planındaki nüfus gelişimleri içinde orman köylerinin nüfus 

gelişimi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.



( Milyon Kiş i )

197? 1977 1987 1995

TOPLAM NÜFUS 37,5 42,1 54,5 64,9

ŞEHİR NÜFUSU 14,3 19,6 33,6 48,6

ORMAN DIŞI KÖY NÜFUSU 15,4 14,9 13,9 10,8

ORMAN KÖYLERİ NÜFUSU 7,8 7,5 7,0 5,5
(Orman içi+orman biti iği)

Uzun dönemde nüfus gelişme hedefleri çerçevesinde yapı

lan tahminlere göre; 1972 yılında 7,8 milyon olan orman köy

leri (Orman içi+orman Bitişiği) nüfusu 1977 de 7,5 milyon, 

1987 yılında 7,0, 1995 yılında 5,5 milyon kişiye inecektir, 

(D.P.T. Üçüncü Beş Yıllık Plan)

b) YERLEŞİM :

Memleketimizde ve bilhassa iklim, toprak ve to- 

pağrafik yapının gayri müsait olduğu orman köylerinde köyler 

küçük topluluklar halinde olup dağınıktır. Bu yüzden köylere 

eğitim, sağlık, ulaşım, haberleşme, içme suyu, elektrifikas

yon ve benzeri alt yapı hizmetlerinin götürülmesi çok pahalı 

olmakta, aile başına yapılması gerekli, yatırım miktarı büyük 

topluluklara nazaran fazla olmaktadır.

Orman köylerinin halen bulundukları yerleşim 

alanları umumiyetle il ve ilçelerde uzak, dağlık dik ve me

yilli yamaçlarda olup, ulaşıma elverişsiz durumdadırlar. Köy

ler birçok mahallelere bölünmüş, bazı bölgelerde bir köyün 

15-20 mahalleye ayrılmış olduğu tesbit edilmiş bulunmaktadır.



Bu özelliklerdeki yerleşim alanlarına sahip, orman köy

lerinde bir çoğu bulundukları muhitin imkan ve şartları ile 

kalkınma imkanlarına sahip olmadıkları gibi, yerleşim alanla

rının elverişsizliği nedeniyle buralarda yapılacak üretime 

dönük yatırımlar ile alt yapı tesisleri rantabl olmamaktadır.

Yapılan tesbitlere göre; bulundukları yerlerde kalkın

dırılması imkanları olmayıp başka yerlere nakli gereken 3192 

adet orman köyü bulunmaktadır. Bunlar orman köylerinin (Orman 

içi + Orman bitişiği) $ 19,8 ini teşkil etmektedir. Nüfus ola

rak ta takriben 1.492.092 kişiyi kapsamaktadır. (Orköy İşgücü 

ve Yerleşim Şubesi yayını)

c) ALT YAPI DURUMU :

1- Ulaşım : Ulaşım bakımından; köylerimiz kış- 

yaz geçişe imkan veren yollardan yoksun bulunmaktadır. D.P.T. 

nin bir araştırmasına göre; orman köylerinin $ 77,4 ü hamyol 

(Toprak yol, patika yol), $21,4 ü de düzgün yola sahiptir. 

Orman köylerindeki yolların büyük bir kısmı orman içi ve ke

narındaki köyleri birbirine, kentlere, pazarlara, demir yol

ları güzergahındaki orman depolarına devlet ve il yollarına 

ilçe ve illere bağlayan ve orman içi istihsal yolları ile bes

lenen köy yollarıdır. (D.P.T. Orman Köylerinin Sosyo-ekonomik 

durumu)

2- İçme ve Sulama Suyu : D.P.T.ca yapılan incele

mede; orman içi köylerin $71>0 inde, orman kenarı köylerin 

$64,2 sinde içme suyu sıkıntısı çekildiği anlaşılmıştır.



Orman köylerinin içme suyu yönünden durumunu ay

rıntılı olarak ortaya koyacak istatistik bilgilere sahip 

değiliz. Ancak genellikle orman köylerinin yeterli kaynak su

yuna sahip oldukları ifade edilirse de, bu suların sıhhi te

sis içinde köy yerleşim yerleşim yerine getirilmiş olduğu 

söylenemez.

Ekonomik yönden ağırlık taşıması bakımından köy

lerin sulama suyu imkanlarının karşılaştırılmasında fayda var

dır. D.P.T.ca yapılan araştırma sonucu; olarak)

Sulama suyunun 
Bulunup Bulunmaması

Orman İçi Orman Kenarı 
Köyleri Köyleri

Orman Köy. 
Toplamı

Orman 
dışı Köy

Sulama suyu yok 4 5 , 1 4 3 , 4 4 4 , 0 4 7 , 0

Yeteri kadar yok 1 9 , 4 3 4 , 0 2 8 , 6 3 2 , 4

Yeteri kadar var 3 5 , 5 22,  6 2 7 , 4 20,6
T O P L A M : 100,0 100,  0 100,0 100,0

Bu verilere göre orman köyleri yeterli sulama suyunun 

bulunması bakımından orman dışı köylere nazaran daha avantajlı 

görülmekte ise de sulama suyunun kapasitesinin ne olduğu ve 

bu sudan tarımda ne ölçüde yararlanıldığı konusunda bilgi 

bulunmaması nedeniyle,yorumda daha ileri gitmek ve bazı sonuç

lara varmak mümkün görülmemektedir.

3. Enerji ve Yakıt : Memleketimizdeki orman köyle

rinin ancak {! 1 i elektriğe sahip bulunmaktadır. Bunun dı şmda 

kalan köylerimiz aydınlatma aracı olarak lamba, lüks, gemici 

feneri, kandil mum ve çıra kullanmaktadırlar.
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Yurdumuzda yakacak ihtiyacının yarısına yakm bir 

bölümü (f» 49) odun ile sağlamaktadır. Her yıl yakılan odun 

miktarı 18 milyon tonu bulmaktadır. Yakıt tüketiminde ikinci 

kaynak tezek olup, bunun nisbeti de $ 43 tür. Taş kömürü $5 

i, linyit İ° 3  oranında yakıt kütetimine iştirak etmektedir. 

Türkiye ormanları 14.849.320 M3 yakacak odun verimine sahip

tir. Buna mukabil odun sarfiyatı 22.459 milyon m3 ü bulmakta

dır. Ormanlarımızın mevcut durumuna göre fert başına 0 , 3 4 4  

M3  yakacak odun düşmette ise de, usulsüz kesimlerle bu mik

tar 0,808 M3  ü bulmaktadır.

Odunu yakacak olarak kullanan köyleri, daha çok orman 

içi ve kenarı köylerle Orman Kanunundan faydalanan köyler 

halkı olarak ifade edebiliriz.

Bu verilerin ışığı altında 7.954.071 orman köylüsü 

7 milyon M3  e yakın yakacak odun tüketmektedir. (Dağ ve Orman 

köylerinin ekonomik ve sosyal sorunları ve çözüm yolları - 

Türkiye Tabiatını Koruma Cemiyeti -Ormancılık Ana Planı- 

Cumlıuriyetin 5 0 . yılında Ormancılığımız)

4 . Haberleşme : Orman köylerinin dağınık yerleşime 

sahip olması buralarda haberleşmeyi çok zayıf bir hale sokmak

tadır. Orman köylüsü, özellikle bulundukları yerlerdeki Orman 

Bölge Şefliği, Karakol, Orman Muhafaza Memuru ve Orman 

Kuleleri telefonlarından yararlanmaktadır.

P.T.T. hizmetlerinden yararlanma imkanları çok zayıf 

olan orman köylerinde kitle haberleşme araçlarından en çok 

radyodan yararlanabilmektedir. Yapılan tesbitlere göre hemen 

hemen her oraan köyünde radyo bulunmaktadır.



Orman kökleri genellikle ulayim şartları hakurandan 

çöle yetersizdir, bele kıç. aylarında geçit vermeyen yollar ne

deniyle, çağımızın en önemli kitle haberleşme vasıtası olan 

gazete, mecmua, dergi ve benzeri yayınlardan mahrum bulunmak

tadır.

5. Konut : orman köylerinde konutlar, köyün bulundu

ğu fiziki şartlara, köylülerin ekonomik ve sosyal durumlarına 

bağlıdır. Köy evlerinde kullanılan yapı malzemesi daha çok taş, 

tuğla, biriket ve kerpiçtir. Orman bölgelerinde ahşap malze

menin kolay temin edilmesi, bu bölgelerde, ormansız dağ ve 

diğer ova köylerine nazaran daha büyük ve kullanışlı bir yapı 

tarzının ortaya çıkmasına sebep olmaktadır.

Bu konuda yapılan bir araştırma sonucuna göre orman

köylerinin konut durumu :
Orman İçi Orman Kenarı Orman Köy.Or.Dı. 

Evlerin yapı malzemesi köyler °jo Köyler $ Top.'/S Köy.

Taş 58,1 39,6 46,4 50,7
Tuğla 3,2 7,6 6,0 1,5
Biriket 3,2 7,6 6,0 0,7
Ahşap, 32,3 35,8 34,5 14,7
Kerpiç 0 9,4 6, 0 32,4
Diğer 3,2 0 İTİ 0

TOPLAM : 100,0 100, 0 100,0 100,0

Dam örtüsü olarak daha ziyade pedavra, az miktarda 

yerli ve mersilya tipi kiremit ile galvanizli saç kullanıl

maktadır. (Orman Köylerinin Sosyo-ekonomik durumları D.P.T. 

yayını Sahife 139)



d) EĞİTİ;! :

Genellikle Türkiye köylerinde ve bilhassa orman 

köylerinde okuma-yazma oranının düşük olduğu bilinmektedir. 

Yapılan araştırmalardan anlaşıldığına göre orman içi köyle

rinin 61,3 ü okuma-yazma bilmemektedir. Bu oranın cinsiyete 

dağılımında, kadınların fi 82,2 si ve erkeklerin fi 41.1 inin 

okur-yazar olmadığı tesbit edilmiştir.

Orman içi köylerinin fi 90,3 ünde, orman kenarı 

köylerinin fi 9 0 , 6  sında ve orman dışı köylerinin fi 85,3 ünde 

okul bulunduğu tesbit edilmiştir.

Orman köylüleri, ilkokulu bitiren kız ve erkek 

çocukların daha üst seviyedeki eğitim kuruluşlarına gönder

mek istedikleri halde, çeşitli nedenlerle bunu gerçekleşti

ren! emektedir. Devlet tarafından köylere götürülen eğitim hiz

metleri arasında yaygın eğitim kursları bulunmakla beraber 

orman köylerinde açılan yaygın eğitim kurslarının çok yeter

siz olduğu aşağıdaki rakamlardan anlaşılmaktadır. Şimdiye 

kadar orman köylerinin fi 78,6 sında iıiç kurs açılmamıştır. 

fi 5 , 9  unda marangozluk, fic 5 , 9  unda gezici köy kadın kursu,

"fi 1 , 2  sinde okuma ve yazma kursu, fi’ 2 , 5  inde kur'an kursu 

açıldığı tesbit edilmiştir. (Orman Köylerinin Sosyo-ekon emik 

durumları D.P.T. yayını Sayfa 100)

e) SAĞLIK :
Orman köylerine sağlık ihtiyaçlarını karşılaya

cak hizmetlerinin, koruyucu hekimlik hizmetlerini yaygınlaştı

rarak tedavi edici hizmetlerin götürülmesi mümkün olamamış

tır. Ayrıca çevre sağlığı, ana ve çocuk sağlığı, aile



Jlânlaraası toplumun sağlık eğitimi ile temel sağlık hiz- 

jetleri gereğince yürütülememiştir.

Orman köylerinde nüfusun hızla artışı, malî güçsüzlük 

re eğitim yetersizliği çevre sağlığını büyük bir sorun ola

cak ortaya çıkarmaktadır. Yetersiz ve düzensiz beslenme yanın

la, köylünün sağlık eğitiminin yetersiz oluşu özellikle ana 

re çocuk sağlığı yönünden bir sorun yaratmaktadır. Ayrıca 

lüzensiz yerleşim ve ulaşım imkânlarının elverişsizliği bu 

Törelerde gezici sağlık ekiplerinin müdahalesini zorlaştırmak

tadır.

Sağlık tesisi ve personeli bakımından orman içi köyler- 

Le orman dışı köyler mukayese edildiğinde;

Sağlık tesisleri ve Orman İçi Köyler # Orman Dışı Köyler $
sağlık personeli Köyde Yakınında Köyde Yakınında

Sastahane 0 45,2 0 58,8

Sağlık merkezi 3,2 35,5 8,1 49,3
Sağlık ocağı 0 41,8 5,9 39,7

Sağlık evi 0 32,3 3,7 35,3
ina çocuk sağlığı 3,2 19,4 2,2 25,7

Personel doktor 3,2 58,1 6,6 66,2

Personel sağlık memuru 12,9 58,1 11,0 57,2

" Diplomalı ebe 12,9 45, 2 17,6 52,9

" Hemşire 0 32,3 2,7- 41,9 .

Buradan da görülmektedir ki, orman içi köyleri diğer

cöylere nazaran tesis ve personel yönünden daha yetersiz bir

ırz etmektedir. (Orman Köylerinin Sosy o-ekonomik durumları 

).P.T. yayını Sahife 119)



f) SuöfAL YATI :

Orman köyleri, tabiat kaynaklarından tay dalanma 

yönünden olduğu gibi, kamu tesislerinden faydalanma bakımın

dan da yeterli imkânlara sahip olmadığından, sosyal ve kültü-j 

rel yapı çok yetersiz bir düzeydedir.

B- EKONOMİK DURUiıi :

a) İviÜIıkİYET : Orman köylerinde, esas işi çiftçilik 

olan köylülerin orman içi köylerde /i 73 ünün, orman kenarı 

köylerde $ 76 sının orman dışı köylerde 7 64 ünün işledikleri 

arazilerin kendilerine ait olduğu tesbit edilmiştir.

Nüfus kesafetinin meydana getirdiği ekonomik 

baskılar, bu bölgelerde yaşayan insanların, çevrelerindeki 

tabii kaynaklarla olan münasebetlerine bugünkü yönü veren 

ana faktör olmaktadır. Sonuç olarak, mülkiyeti Devlete ait 

olan orman sahaları tarımsal sahaların geni şloil,nesi gaye

siyle tahrip edilmektedir. (Ayni kaynak Sahife 2'J)

b) ARAZİ KULLANIMI ; Orman köylülerinin halihazırda 

tarım yaptığı sahaların büyük çoğunluğu arazi kullanma 

kabiliyeti bakımından orman veya mer’a olması gereken VII. 

sınıf arazilerdir.

Bu konuda D.S.İ. tarafından 13 Bölge Müdürlüğünce dağ 

vo orman köylerinde yapılan çalışmalar neticesinde; aşağıda

ki sonuç ortaya çıkmaktadır.

Ara.:! h:.f. iau:ıa Kabil i,yo i öını'i ür-.i • ur<n.i‘ Arazi Kullanma 
____________________________________ Par ■ o___________________

: (fa) :-IV V VI-VII VT.ii far. fora Oıvaan M t ikon
17üoT,’ .0 714 337477 -' 3 1.27

31.7 17.7 43.6 J.O. t o h g l  ) 

Salıaya ‘i

54') 1637 
7 0.3

4,0  7)1  40  7 /0  

77.7 7.3



Buradan  da  an la ş ı lmaktad ı r  k i  ha len  sac la r ın  $31»  7  

s inde  z i raa t  yap ı lmaktad ı r»  Hâ lbuki  a raz i  ku l l anma kab i l iye t i  

i t ibar iy le  z i raa te  e lver i ş l i  s aha lar  ( I—IV.  s ın ı f  s aha lar )  

top lam sahanın  ancak  $  15 .2  s in i  t e şk i l  e tmekted i r .  Bu  durumda  

ha l ihaz ı r  z i raa t  a raz i s in in  $  52 ,2  s i  kab i l iye t  har ic inde  

z i raa te  t ahs i s  ed i lmiş  durumdadır .

Ha len  devaml ı  ve je ta syona  (Orman ve  iner ' aya )  t ahs i s  

ed i lmiş  o lan  saha  tüm sahanın  $  60 ,3  ünü  te şk i l  e tmekted i r .  

Hâ lbuki  a raz i  ku l l anma kab i l iye t i  s ın ı f l a r ına  göre  orman ve  

mer ' aya  t ahs i s i  gereken  araz i  (VI-VII .  s ın ı f )  gene l  s aha lar ın  

$  77 ,P  s in i  t e şk i l  e tmekted i r .  Ver i l en  hu  rakamlar  gös termek

ted i r  k i  orman ve  mer 1  a l a rm b i r  k ı smı  z i raa t  a raz i s i  ha l ine  

ge t i r i lmi ş t i r .  (Bağ  ve  Orman Köyler in in  sosya l  ve  ekonomik  

durumlar ı  Sah i fe  156)

c )  TOPRAK BAĞILIMI  :  Or man köyler inde  araz in in  du

rumu ve  nüfus  a r t ı ş ı  s ebeb iy le  t a r ımsa l  a raz i l e r  çok  parça

lanmış  o lup ,  bu  hâ l  t a r ım i ş l e tmeler in in  bütünlüğünü bozmak

tad ı r .  Genfc l l ik le  kendi le r in i  geç ind i rerrdyecek  geni ş l ik te  

a raz iye  sah ip  o lan  i ş l e tme  aded i  çok  faz lad ı r .  Orman köyler in

de  b i r  a i l eye  düşen  toprak  miktar ı  kes in  o la rak  b i l inmemek

le  b i r l ik te ,  o rman d ı ş ı  köy lerde  b i r  a i l eye  43  Ba .  a raz i  düş

mes ine  kar ş ı l ık  bu  miktar  orman iç inde  27  Da .d ı r .  (Ayni  yay ın)

d)  TARlk  :  Orman köyler inde  gene l l ik le  kuru  z i raa t  

a raz i s i  hak im o lup ,  su lanan  ta r l a  a raz i s i  gene l  t a r l a  a raz i s i 

n in  ancak  11  i  kadard ı r .  Gerçekte  su lanmas ı  mümkün o lan  ara

z in in  bu  oranın  b i raz  üs tünde  o lacağ ı  ka iau l  ed i leb i l i r »  Ancak



orman köylerimizde sulama imkânları pek mahduttur ve meyil

ler dolayısiyle özel sulama tekniklerinin kullanılması gerek

mekte fakat bu bilinmemektedir. Ulaştırma imkânlarının kıt 

olması, aile gıda ihtiyaçlarının kışın ikmalinde karşılaşılan 

güçlükler, toprağın hububat üretimi dışında daha rasyonel 

şekilde kullanılması tekniklerinin bilinmemesi ve saha iti

bariyle ne kadar sınırlı olursa olsun elindeki toprakla özel

likle buğday yetiştirilmeyince ailenin açlıkla karşılaşacağı 

duygusu, orman köyleri halkını genellikle buğday monokültürü- 

ne sevketmiştir. Her yıl kıraç tarla arazilerinin $ 20 si 

hadasa bırakıldığı halde, bunun ancak 1/10 unda hayvan yemi 

(meselâ fiğ gibi) yetiştirilmektedir.

Yetiştirilen ürünler içinde 56 91,6 ile tahıllar başta 

gelmekte, bunun dışında diğer ürünler pancar ($0,7), tütün 

($2,5), pamuk ($ 1) ve diğerleri ($ 4,2) üretilmektedir. Ta- 

hillar içinde; buğday $ 60,7, arpa $ 4,8, çavdar $ 2 , 4  mısır 

$ 8.3 ve diğerleri $ 23,8 oranlarında üretilmektedir. Bunla

rın dışında bağcılık, bostancılık, meyvecilik, çiçekçilik ve 

diğerleri küçük orandadır.

e) HAYVANCILIK : Orman köylerinde bilhassa dağlık 

yörelerde hayvancılık halkın en önemli geçim kaynaklamından 

biri olmaktadır. Hayvan yemi üretiminde genellikle iş hayvan

larının kışlık yiyeceği dışında hayvan yemi kültürlerinin 

yetiştirilmemesi veyahutta bunların bilinmemeleri hayvancılı

ğın tamamen tabiattan serbest yararlanma şeklinde gelişmesi

ne sebebiyet vermiş, bunun neticesinde mer'alar ve ormanlar



içinde ve civarında bulunan mer'alarm vüs'ati 1,5 milyon hek

tar olup, buralarda otlayan hayvan mevcudu ;

Koyun Keçi Sığır Diğer B.B.

3.914.096 2.978.508 1.978.669 526.3O7 dir.

Bu resmî kayıtların dışında kalan miktarlarda düşünülecek 

olursa, mevcut mer'alarm kapasitesi ancak bu hayvanların 

L/6 - 1/8 inin ihtiyacını karşılayabilecektir.

Ormana 5 Km. mesafedeki köylerin de ilâvesiyle hayvan 

niktarları :

Sığır ve Manda Koyun Kıl Keçisi At, Katır, Eş ele

5.609.883 10.796.993 11.839.637 1.659.637

)emek oluyor ki 16 milyon kıl keçisinin $ 75 i orman içi 

re kenarında, 32 milyon koyunun 5» 34 ü, 13, 5 mi-lyon sığır ve 

pandanın i» 38 i, 3,3 milyon katır ve eşeğin $ 49 u gene orman 

çinde ve kenarında bulunmaktadır.

f) ORMANCILIK: Ormancılık yönünden orman köylüsüne

ıdenen veyahut köylü lehine yapılan fedakârlıkların para de

lerleri, köylünün gelirleri içinde önemli yer tutar. Bizde 

imanların köy ekonomisi üzerinde direkt etkisi daha ziyade 

levletin orman rejimine tâbi sahalarda yapmakta olduğu orman- 

ılık hizmetlerinin (İstihsâl) nakliyat, imalât, yol inşaatı, 

rman bakım ve ıslâhı, ağaçlandırma) açtığı işgücü istihdam 

acmi olmaktadır ve bu amaçlarla ödenen paralar orman köylüsü 

ilelerinin ekonomilerinde, işin kesafetine bağlı olarak, 

jLdukça mühim bir yer tutmaktadır. Ayrıca Orman Kanununun



31, 32 ve 33. maddelerine göre ormancılık sektöründen köylü 

lehine yapılan fedakârlıklar da önemli bir parasal delere 

ulaşmaktadır.

Yıllık olarak bu konuda ödenen mebTâğ ve yapılan feda

kârlıkların parasal delerleri :

YILLAR ü DEN EN TL. SALLANAN MENFAAT TL.

1967 569.313* 646 I33.595.79i

1968 655*846.675 148.821.317

1969 729.074.033 189.899.656

1970 754.981.983 201.824.021

1971 773*084.393 278.265.481

1972 854.581.590 286.411.338

1973 921.821.010 355.406.276

1974 1.142.463.966 -

1975 I.O56.OOO.OOO -

g) DİĞER SEKTÖRLER : Yukarıda sayılanların dışında

köylülerin gelirlerine ufak çapta ve lokal bazı mıntıkalara 

münhasır olmak üzere katkıda bulunan el sanatları, turizm 

balıkçılık ve madencilik gibi sektörler de zikredilebilir. 

Ayrıca son zamanlarda kurulan kooperatifler kanalıyla çeşit

li sektörlere ait tesislerde orman köylerinin ekonomisine 

canlılık getirmeye başlamıştır. Ancak bugün için istenilen 

düzeyde çalışmlar yapılmadığından bu konuların orman köylü

sünü sağladığı faydalar çok düşüktür.
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h) GELİRLER : ORKÜY Genel Müdürlüğünee bugüne kadar

yapılmış 1 3  ilçe planı ile 28 pilot kqy planında hesaplanmış

gelirlerden istifade edilerek orman köylerimizde fert başına

1.923 Ti. aile başına 11.933 TL.lık gayri safi gelir düştüğü 

tesbit edilmiştir. 1974 Haziran sonu itibariyle fi at indeksle

ri dikkate alındığında bu rakamların fert başına 2. 346 T!, ai

le başına 14.077 TL. olduğu görülür.

I I I .  Beş yıllık planda fert başına gelir 3 .5OOTL. 

aile başına ise 3 3 .000 TL. olarak önerilmiş bulunmaktadır.

Bu rakamlardan da anlaşılacağına göre orman köyle

rimizdeki gelir Türkiye ortalamasının çok altında kalmaktadır. 

(Ticaret Bakanlığı Konjuktur 1974)

1. ORMAN KÖYLERİNİN SORUNLARI :

A- SOSYAL SORUNLAR :

Orman köylerinin sosyal sorunları, nüfus, yer

leşim, sosyal ve alt yapı gibi köyde modem hayat şartlarının 

yaratılmasına ilişkin ihtiyaç ve hizmetleri kapsayan sormlar- 

dır.

Bu ihtiyaçların hissedilmesi ve giderilmesinde 

köylünün anlayış v e davranışları ile karşılıklı münasebetle

rinden doğan sorunlar da, sosyal sorunlar içinde kabul edile

bilir. Anlayış, kavrayış ve karşılıklı işbirliği kapsamı, esa

sında köylünün ekonomik sorunlarının çözümünde de büyük çapta 

etkisi olan bir sosyal sorundur. Gerek ekonomik ve gerekse

sosyal sorunların çözümünde Devlet tarafından yapılacak hizmet 

ve yardımlara köylünün gönüllü şekilde ve-bütün imkanlarıyla 

katılması, bu hizmet ve yardımlaşmadan azami derecede ve
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en iyi şekilde yararlanmaları, herşeyden önce bu espirinin 
olumlu ve etkili şekilde köy ortamında yayılması ve tutarlı 
hale getirilmesine bağlıdır. Sosyal ihtiyaçların dışında imiş 
gibi görünen bu sorun orman köylerinin en önemli sosyal sorun
larındandır.

Bugün orman köylerinin, sosyal sorunlarını ortaya koya
cak, tesbitlere dayalı kesin sonuçlara sahip bulunulmamakla 
beraber, bazı orman bölgelerinde yapılan plan ve proje çalış
malarından elde edilen sonuçlara dayanarak; bugün Türkiye'de 
sosyal ve alt yapı olarak kqylere götürülen hizmetlerden, or
man köylerimizin çok az yararlanmakta olduklarını kesinlikle 
söyleyebiliriz.

Yerleşim yerlerinin il ve ilçelerden uzak ve oldukça 
dağınık oluşu, proje tutarlarının yüksekliği, ekonomik durum
larının zayıf olması nedeniyle katılım güçlerinin düşüklüğü 
gibi etkenler, Devlet hizmetlerinden orman köylülerinin daha 
az yararlanmalarına sebep teşkil etmektedir.

a) NÜFUS SORUNLARI :

Orman köylerinde kaynakların sınırlı oluşu, hız
la artan nüfusun ihtiyaçlarını karşılıyamadığından, Türkiye'de 
kırsal alanda kente olan nüfus akışı içinde, orman köylerinden 
de gerek yurt içi ve gerekse yurt dışına göçler olmaktadır.

Orman köylerindeki bu göçlerin nedenleri şöyle 
sıralanabilir :



1. Nüfusun hızla artması,

2. Kaynakların az olması,

3. Orman köylerinin kentlerden uzak, dağınık olması
nedeniyle, gerek sosyal hizmet ve gerekse teknolo
jiden yoksun olmaları,

4. Alt yapı tesislerinin yetersizliğinden dolayı,üre
tilen ürünlerin pazarlama imkanlarının çok sınırlı 
olması,

5. Nüfus artışı ile mevcut kaynaklar arasındaki den
gesizlik dolayısiyle orman köylerinde fert başına 
düşen gelirin az olması,

6. Orman köylerinin yerleşim yeri itibariyle dağlık
bölgelerde, dik ve meyilli yerlerde bulunması do- 
layısıyle zaman zaman çeşitli tabii afetlere maruz 
kalmaları.

Bugün birçok Avrupa ülkelerinde, dağ ve orman köylerinde 

nüfusun optimal'in altına düşmesi sorunu mevcut bulunduğundan, 

yukarı havzalardaki doğal kaynakların işletilmesi bakımından, 

buralardaki nüfusun optimal'de tutulması için tedbirler alınır

ken, Türkiye'de henüz böyle bir sorun bulunmamakla beraber 

orman köylerinden, kente olan akım, esaslı prensipler içinde 

ele alınmadığı takdirde, Türkiye'de de yakın bir zamanda en 

önemli bir sorun olarak karşımıza çıkacaktır. Çünkü, Üçüncü 

Beş Ylllık Kalkınma planında, kırsal alan nüfusunun giderek 

azalacağı ve 1995 lerde memleket genel nüfusunun $ 25 ini 

teşkil edeceği ifade olunmaktadır. Burdan giderek, 1972 lerde 

7.8 milyon olan orman kqyleri (Orman içi+Orman bitişiği) 

nüfusunun, 1995 lerde 5 » 4 7  milycn kişiye düşeceği hesaplanmış

tır.



b) YERLEŞİ»i SORUNLARI :

Bugiin şu gerçek anlatılmıştır ki, gerek orman 
içi ve gerekse orman kenarında bulunan köylere götürülecek 
çeşitli yardımlarla, bunların tamamının yerlerinde kalkındı
rılma imkanları bulunmamaktadır. Çünkü bası orman köylerinin 
gerek yerleşim yerlerinin çok arızalı ve sarp olması ve gerek
se kalkınmaları için gerekli kaynakların mevcut bulunmaması 
nedenleriyledir ki bu köylerde herhangi bir yatırım yapılması 
imkanı bulunmadığı gibi yapılacak alt yapı tesisleri de çok 
pahalı olmakta ve morfolojik durumun özelliği, bu köyleri her 
an tabii afetlerle karşı karşıya bırakmaktadır.

Bu kqylerde yapılacak çeşitli yatırımlar için 
sarfedilecek paralar müsbet bir sonuç doğurmayacaktır. Umumi
yetle dağlık arazide bulunan orman köylerinin çoğunluğu, 
dağınık mahalleler halinde bulunmakta ve bu mahallelerin top- 
lulaştırılabileceği müsait araziler de, civarda genellikle bu
lunmamaktadır. Bu nedenle bu köylerin müsait bir yerleşim ye
rine iskan edilmeleri zorunlu bulunmaktadır.

Bu köylerle ilgili olarak, Anayasamızda, "Orman
lar içinde ve hemen yakınında oturan halkın kalkındırılması 
ve ormanı koruma bakımından, ormanın gözetilmesinde Devletle 
bu halkın işbirliği yapmasını sağlayıcı tedbirler ve gereken 
hallerde başka yere yerleştirme kanunla düzenlenir." hükmü 
getirilmiş bulunmaktadır.



Ancak, 1956 yılanda yürürlüğe girmiş bulunan, C83I sa

yılı Orman Kanununun 13/Bınaddesi ile getirilen ve yerinde 

kalkınma imkanları bulunmayan orman köylerinin başka bir yere 

nakilleri ile ilgili hükmün, aradan 19 yıl geçmiş olmasına 

rağmen uygulanamamıştır. Bu köylerle ilgili olarak bazı iş

lemler yapılmış olmakla beraber, bazı münferit uygulamalar 

dışında, herhangi bir orman köyünün başka bir yere iskanı müm

kün olmamıştır.

Bu hususla ilgili sorunlar şöyle sıralanabilir :

1. MALİ SORUN : Yapılan tesbitler, bir köyün başka 

bir yere iskanı için, ortalama 3O milyon Tl.sına ihtiyaç ol

duğunu göstermektedir.

6831 sayılı Orman Kanununun I3/3 maddesi kapsamına gi

ren orman köyü sayısı (3192 adet olarak saptandığına göre, bu 

köylerin başka yerlerde iskanları için 3192 x 30 milyon : 95 

milyar 760 milyon Tl..) bir mali kaynağa ihtiyaç olduğu ortaya 

çıkmaktadır.

2. TEŞKİLAT SORUNU : Biran için, bu kqylerin nakline 

gerekli 95 milyar 760 milyon TL.sının sağlandığını* varsaysak 

bile, Türkiye'de belirtilen iskan işini gerçekleştirebilecek 

tecrübe ve teşkilata sahip kurum bulunmamaktadır.

3. ARAZİ SORUNU ; Mevcut hazine arazilerinin, bulun

dukları yerlerdeki topraksız veya az topraklı çiftçi ailele

rinin ihtiyaçlarını karşılanaktan uzak bulunduğu Türkiye'de ; 

13/B maddesi kapsamına giren, nakledilecek köylere yeni yekle- 

şim yeri için, müsait müstakil arazi bulinak çok zor olmaktadır.



4. MEVZUAT SORUNU : 6831 sayılı Orman Kanununun 

13/B maddesi; bulundukları yerlerde kalkınma imkanları olmayan 

orman köylerinin, daha müstahsil bir hale getirilmeleri mak- 

sadiyle, başka bir yere nakledilmeleri hususunu getirirken; 

bunu köylülerin kendi istek ve muvaffakatlarının alınması şar

tına bağlamaktadır. Oysaki bir köyde, tüm aile reislerinin, 

yeni bir yerleşim yerine iskanlarına rıza göstermelerinin te

mini çok zaman mümkün olamamaktadır.

5. TOPRAĞA BAĞLILIK SORUNU ; Türk köylüsü karekteri

icabı, doğup büyüdüğü ana ve baba ocağına bağlı bulunmakta 

ve ne kadar kötü şartlar altında olursa olsun oradan kolay

lıkla ayrılmak istememektedir.

c) ALT YAPI SORUNLARI :

Orman köylerinin Yurdumuzda topografik bakımdan 

yerleşime gayri müsait olan bölgelerde kurulmuş bulunması ne

deniyle, ulaşım, içme suyu, elektrik, sağlık, eğitim, haber

leşme, konut ve benzeri alt yapı tesisleri yönünden diğer köy

lerimize nazaran, yeterli imkanlara sahip bulunmamaktadır.

d) SOSYAL YAPI SORUNLARI ;

Orman köylerinin şehir ve kasabalardan uzak oluşu,

ulaşım imkanlarının yetersiz kalmasına sebep olduğu gibi, bu 

köyler halkının bilgi ve görgü bakımından da gelişmesine engel 

olmakta, bu yeni idare ve fikirlere karşı daha tutucu olmala

rına yol açmaktadır. Yönetici ve görevlilerin de bu köylere 

sık sık uğramaması teknik bilgi ve görüşlerin kısa zamanda 

buralara girmesini önlemektedir.



B- EKONOMİK SORUNLAR :

Orman köyleri geçimini, genellikle ormancılık, 

ayet ilkel biçimdeki hayvancılık ve verimsiz topraklar üze- 

Lnde yapılan tarım faaliyetlerindaı sağlamaktadırlar.

Orman içi ve bitişiği kpyler kendilerine yeterli 

opraklar olmadığından, tarım yapabilmek için orman toprakla- 

indan yararlanmakta, ancak ormanlardan açılan topraklarda 

apılan tarım erozyon etkisiyle verim bakımından kısa süreli 

lmakta ve tarımdan devamlı olarak ayni verimin alınmayışı 

alkın geçimini zorlaştırmaktadır.

Yine orman köylerinde, bilhassa dağlık yerlerde 

ayvancılık en büyük geçim kaynaklarından biri olmaktadır, 

ncak tarımımızda çayır ve otlakların bilimsel olarak yetişti- 

ilmemesi ve ahır hayvancılığının yerleşmemiş olması nedeniyle, 

ayvanların önemli bir kısmı ormanlarda otlatılmakta, çoğunlu

ğunu keçinin teşkil ettiği, hayvanlardan alman verim, diğer 

lölgelere nazaran çok düşük bulunmaktadır.

Orman köylülerinin en önemli gelir kaynaklarından 

ıiri olan, çeşitli ormancılık faaliyetleri ise iklim şartla- 

■mın müsait olduğu kurak mevsimlere inhisar etmekte tüm köy- 

.ülere yeterli iş verme imkanı bulunmadığından, bu iş kolu da 

;elir açığını kapat anlamaktadır.

Orman köylerinde, el sanatları faaliyet Leri yok 

lenecek kadar azdır. Köylüler ancak kendi ihtiyaçlarını kur

ulamak maksadıyla, ilke metodlarla bazı el sanatları



faaliyetlerinde bulunmaktadır. Orman köylülerinin kalkınmasın' 

da en önemli gelir konaklarından biri olan Köy El ve Ev 

Sanatları konusunda, gerekli eğitim ve mali yardımın yapılama

ması bu yan sektörün gelişmesini engellemektedir.

Kara avcılığı düzensiz ve yasalara uyulmadan yapılmakta, 

av hayvanları bilgisizce değerlendirilmektedir. Avlak yerleri 

tefrik edilmemiştir. Av turizminin geliştirilmesi için tedbir

ler alınmamıştır. Ormanlar içindeki akarsu ve göllerdeki balı! 

nesli tüketilmekte alınan ıslah, bakım ve koruma tedbirleri 

yeterli olmamaktadır.

Yine orman köylerinde, ulaşım yetersizliği nedeniyle, 

pazarlama kcnusu da büyük bir sorun olarak karşımıza çıkmakta

dır.

Kapalı bir ekonomi yapısına sahip olduklarından ürettil 

lerinin çoğunu kendi bünyelerinde tüketmeye mecbur olmaktadır^ 

lar.

Orman köylerinde tarımsal kredileme yetersizdir. Karşı

lık, ve teminat gösterme olanakları çok sınırlı olduğundan ban

ka kredilerinden yararlanma oranı çok düşüktür.

Orman köylerimizdeki işletmelerin,metod, teknik ve araç 

ların ilkelliği ve işletmelerin cüce oluşu, küçük ünitelerin 

problemlerine kendi başlarına çözüm bulmalarını engellemekte, 

bu engeli kaldıracak en önemli vasıta olan (kooperatifçilik) 

ise, orman köylerimizde henüz istenilen gelişime ulaşmamış 

bulunmaktadır.



Orman köylerinde kaynakların sınırlı oluşu, artan nüfu

sun ihtiyaçlarını karşılayamamakta, ihtiyaç, kaynak dengesiz

liği sorunu ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle normal yollarla ge

lir temin edemeyen orman köylüleri asgari şartlarla yaşamları

nı sürdürebilmek için kaçakçılık yaparak, tarla açarak, orman 

içinde yerleşerek, hayvanlarını otlatarak, iş hahası temini 

veya tarla açma gayesiyle yangın çıkararak ormanların aleyhi

ne suç işlemektedirler.

Bilhassa dağlık bölgelerde dik ve meyilli yamaçlarda 

tabiat kanunlarına aykırı düşen ormandan açmalar, umulan ve

rimi sağlayamamış, topraklar aşınmış, çığ ve sel afetleri art

mıştır. Azalan ormanlar ihtiyacı karşılayamadığından orman 

tahribi daha da şiddetlenmiştir. Geçim şartlarının zorluğu ve 

artan nüfusla çiDğalan işsizliğin baskısı orman tahribini de

vam ettirmektedir.

Bütün bunların sonucu olarak da; orman köylerinde fert 

başına düşen gelir, milli gelirden fert başına düşen gelire 

nazaran çok düşük seviyede bulunmaktadır.

C- ORMAN KÖYLÜLERİNİN EĞİTİM SORUMLARI :

Orman köylerinin ve köylülerinin genel durumları 

bahsinde açıklanmıştır. Uygulayacakları projelerde uygulama

nın gerektirdiği tekniği bilemiyecekler ve bu yüzden aldıkları 

kredilerle yapacakları işlerde başarıya ulaşamıyacaklar, pro

jede öngörülen gelirleri sağlıyamıyacaklar, sonuçta kredi 

borçlarını ödeyemiyecek durumlara düşeceklerdir.



2- ORKÖY GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN HİZMETLE İLGİLİ

SORUNLARI :
—— ' - i ■

A- ELEMAN TEMİNİ SORUNU :

Orman köylerinin sorunlarına çözüm getirmek sure

tiyle bunların ormanlar ve ormancılık çalışmalarını olumsuz 

yönde etkileyen girişimlerini önleme çalışmaları çok yönlü 

çalışmalardır.

Bu çalışmalarda başarıya ulaşmak, çeşitli meslek

lere mensup yeter sayıda ve yetişmiş elemanlardan oluşmuş bir

kuruluşla mümkündür.

Etüd-Plan ve Proje Hey'etlerinde, Hey'etlerin 

düzenlediği ilçe bazındaki kalkınma planlarını inceleyip 

onaylayacak merkez birimlerinde, planların önerdiği alt yapı 

ve sosyal hizmetle ekonomik hizmetler i ç i n  projeleri düzenli- 

yecek ve buftların uygulanmasını sağlıyacak taşra birimlerin

de 1976 yılı için tasarlanan kuruluşa göre mevcut olması gere

ken sayısı ile halen mevcut kadro durumu şöyledir.
Olması

Elemanın Sıfatı Mevcut Gereken
_________________________ Kadro___________________ Kadro_______ Eksiği

Orman Yüksek Mühendisi 155 531 376

Orman Müh.Muavini ve Teknikeri 61 95 34

Ziraat Yüksek Mühendisi 36 92 56

Ziraat Teknisyeni 31 22 64

İnşaat Mühendisi - 52 52

Makina Mühendisi - 1 1

Makina Teknikeri _ 53 53
Veteriner Hekim - 27 27
Hayvan Sağlık Memuru - 31 31
Ekonomici - 166
Diğer Personel 767 2325 15 58

TOPLAM : 1050 3490 2440



Burada iki sorun vardır.

1- Kadro temini
2- Kadro olsa bile ormancı ve diğer teknik personelle

veteriner Hekim ve Hayvan Sağlık Memuru bulma güçlüğü.

B- TAŞIT TEMİNİ SORUNU :

Elemanları eksik olmakla beraber mevcut kuruluşun 
459 adet taşıt ihtiyacına karşılık halen 89 adet taşıt mevcut
tur.

Burada da Sorunlar :

1. Yeterli ödenek olmaması,
2. Ödenek mevcut olduğu halde Devlet Malzeme Ofisin

den geç alınabilmesi,
3. Devamlı fiyat artışlarından dolayı verilen ödenek

le o yıl için programlanan sayıda taşıt alınamamasıdır.

C- BİHA VE TEStSLEB SOBUNU :

İdare binaları, garajlar ve hizmet evlerinin 
yapımına yeni başlanmış veya başlanacaktır.

Kuruluşlarımız büyük miktarlara ulaşan liralar
ödemektedir.

1975 yılında 16 Başmühendislik, 34 Proje Mühendis
liği, 17 Etüd-Plan ve Proje Hey'eti ki cem'an 67 birim için 
ödenen idare binası kirası 2.12.440 liradır.

1976 yılında 20 adet Bölge Başmüdürlüğü,31 adet 
Başmühendislik, 95 adet Proje Mühendisliği ve 27 adet Etüd-
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Plan ve Proje Hey'eti ki eerr.'an J 73 adet birim mevcut olduğu

na göre miktar en az üç misline çıkacak ve seneler itibariyle 

de artış devam edecektir.

Hizmet evi bulunmayışı, eleman teminini güçleştirmekte- 

dir. konut kiralarının çok büyiik artış göstermesi, eleman te

mini yönünden hizmet evi yapımına çok büyük bir önem kazandır

mıştır.

ü- EĞİTİ.,; SORUNU :

ORKûY Cenel Müdürlüğünde iki şekil eğitim söz ko

nusudur.

1- Personel eğitimi (Hizmetiçi eğitim)

2- Yapılan sektörel projelere göre kredi verilen

köylülerin uygulayacakları projeler konusunda eğitilmeleri.

Çok yönlü planlama ve proje çalışmalarını yürütecek olan 

muhtelif mesleklere mensup personelin yalnız mesleki tahsille

rini yaparken edindikleri bilgiler bu çalışmalar için yeterli 

değildir. Ayrıca uygulamaların gerektirdiği bilgilerle de 

teçhiz edilmeleri gerekir.

E- YERLEŞİM ÇALIŞMALARI SORUNU ;

Köy İşleri Bakanlığı - Toprak ve İskan İşleri 

Genel Müdürlüğü ile yapılan protokol gereğince yerleşim plan

ları düzenlenen 20 adet orman köyü için lüzumlu ödenek 1974 

yılı bütçesiyle teklir edilmiş, ancak alınamamıştır.

Gene ayni Cenel Müdürlükle 1975 yılında yeni bir 

protokolla sözü geçen 70 köyle birlikte toplam 35 köyün kaldı

rılır,ası programa alınmış fakat ödenek temin edilemediğinden 

uygulamaya geçilememiştir.
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Bu şartlar altında sorunun çözümlenmesi mümkün olamıya- 

caktır.

r- FİNANSMAN SORUNU :

1976 Mayısı ayı sonuna kadar hazırlanıp onaylanmış 

olan ilçe bazındaki kalkınma planlarında önerilen sosyal ve 

alt yapı yatırımları ile ekonomik yatırımların tutarı 4 milyar 

966 milyon liradır.

Planlar beşer yıllık olduğuna göre bir senelik 

ihtiyaç 993 milyon 200 bin liradır.

Toplam yatırımları 3O3 milyon lira olan pilot köy 

planlan ile planı yapılmamış yörelerdeki kooperatifler de gö- 

zönüne alınırsa bu ihtiyaç bir milyarın üstüne çıkmaktadır.

1976 yılı fon bütçesinden, ilçe planlarıyle pilot 

toy planlarının önerdiği hizmetlere ve plan dışı yörelerdeki 

kooperatif kredilerine ayrılan miktar 373 milyon liradır.

Pon gelirleri arttın lamadığı takdirde ileriki se

lelerde bu 3orun çok büyük bir önem kazanacaktır.

Artacak personelin özlük hakları, yapılacak bina 

re tesisler, alınacak taşıtlar, açılacak Eğitim merkezleri de 

(üşüniildüğünde sorunun önemi daha çok açıklığa kavuşacaktır.

G- MEVZUA? SORUNU ;

1- ' Genel Müdürlüğümüz hizmet alanının orman içi 

İve kenarı köyler olarak sınırlanması, kqy tanımına giren yerle

rin her geçen giin bu hüviyetini kaybederek (Nüfus artışı,



Belediye kuruluşu gibi) daha önce hizmet başlatılan bu yer
lere ORKÖY imkanlarının götürülmemesine sebep olmaktadır.

Bu nedenle 442 sayılı Köy Kanununun günün şartlarına 
göre değiştirilmesi gerekli bulunmaktadır.

2- Borçlanma işlemlerinde borç senetlerinin noterce
tasdiki zorunluluğu güçlükler doğurmaktadır. Orman köylüsü 
çoğu kez noter masrafını dahi karşılıyacak durumda olmadığın
dan kredi almaktan vazgeçmektedir. Bu mahzurları ortadan kal- 
dıraıak amacıyla Tarım-Kredi Kooperatifleri ve Toprak Reformu 
Kanunlarında olduğu gibi, İcra-İflas Kanununun 38. maddesi 
ile öngörülen evrakların ;

a) Köy ihtiyar hey'etlerinin, tasdik yetkisi
ile,

b) Borçlanma işlemlerinin her türlü resim ve 
harçtan muaf tutulması gerekmektedir.

3. Genel Müdürlüğümüzün genel bütçesine ait harcama
ları, Bakanlık levazım Müdürlüğünce yürütülmesi nedeniyle ih
tiyaçlar zamanında karşılanamadığı gibi bazı hallerde hiç ye
rine getirilememektedir.

Ayrıca ödenek sarfiyatı Bakanlık Levazım Müdürlüğünce 
yapılmakta olduğundan ödenek durumunun izlenmesi de güçleşmek
tedir.

Yatırım harcamalarına ait ödeneklerin taşra kuruluşları
na gönderilmeside aslında Bakanlık Levazım Müdürlüğünce yapıl
ması iktiza etmekte ise de taşradan vaki ödenek taleplerinin 
yerine getirilmesi, taşra harcamalarının Genel Müdürlükçe bi
linmesi, çalışmalarına hız verilmesi maksadıyla yatırım harca
malarına ait ödeme emirlerinin tanzim işleri Genel Müdürlüğümüze



yapılması zaruri bulunmaktadır. Aksi halde yatırım hizmetle

rinin yürütülmesi imkânsızlaş ıraktadır. Bu nedenle iki ayrı 

birim tarafından yapılan bu görevin yürütülmesi yetkisinin, 

mevzuata uygun olarak Bakanlık olurlarıyla ORKÖY Genel Mü

dürlüğüne verilmesi gereklidir.

4- Planların uygulanma sın da diğer kamu kuruluşlarının

görevlerini zamanında ve tam olarak gerçekleştirmemeleri 

nedeniyle beklenen sonuç alınamamaktadır.

Yıllık programların orman köyleri kalkınma havza

larında uyumlu bir şekilde uygulanabilmesi için orman köyle

rine hizmet götüren kamu kuruluşları ile ilgili "Koordinas

yon Mevzuatı" çıkarılmalıdır.

9. 12. İSTİHDAM TIKANIKLIKLARI :

a) HİZMETLİ İSTİHDAMINDA :

Kalkınma planları paralelinde, yurdumuzun gelişen 

sosyal, kültürel ve ekonomik durumu ormancılık hizmetlerinin 

de gelişmesine ve artmasına neden olmaktadır. Gelişen bu 

hizmetlerin yerine getirilebilmesi için, yeni kuruluşların 

veya var olanların içinde yeni birimlerin açılması gerekmek

tedir.

İşte bütün bu durumlara bağlı olarak açılan yeni 

Genel Müdürlüklerin kuruluşlarını tamamlıyabilmelerinde ihti

yaç duyduğu ve yine kuruluşu eski olan Orman Genel Müdürlüğü 

hizmetlerinin her geçen gün artması sonucu istenilen nitelik

te eleman sağlanmasında ve özellikle Ormancı Teknik Eleman 

olarak Orman Yüksek Mühendisi ihtiyacının giderilmesinde 

güçlüklerle karşılaşılmaktadır. Bu ihtiyacın artmasında bir 

diğer neden de yeni kurulan Genel Müdü r lük 1 er in yetişmiş



Orman Yüksek Mühendisi isteklerinin karşılanmasında Orman 
Genel Müdürlüğü kadrosundaki1erden yararlanma zorunluluğu 
bulunmaktadır. Oysaki Orman Genel Müdürlüğünde, özellikle Or
man Kadastro ve Amenajmanı çalışmalarının kazandığı önem ve 
bu hizmetler için fazla miktarda Ornan Yüksek Mühendisine 
duyulan ihtiyaç yönünden bugün için büyük tıkanıklıklarla 
karşılaşılmaktadır. Bu tıkanıklıklar, kuruluş çalışmaları nın 
tamamlanması ve Bakanlığa bağlı örgütlerin günün hizmetleri
ni yürütecek duruma gelmesine kadar sürecektir. Ancak ondan 
sonra Orman Yüksek Mühendisi ve diğer hizmet elemanı ihtiya
cından doğacak tıkanıklıkların büyük ölçüde kalkacağı düşünül
mektedir.

Diğer taraftan araştırma hizmetlerinde merkez ve 
taşra örgütü yeterli nitelik ve nicelikte araştırıcı teknik 
eleman ihtiyacı giderilememiştir. Örneğin; 1976'da 90 araştı
rıcı elemanla çalışması gerekirken ancak 54 araştırıcı eleman
la çalışma olanağını bulabilmiştir. 1955'den 1976'ya değin Or
mancılık Araştırma Enstitüsü merkez ve taşra örgütüne alınan 
113 araştırıcı elemanın 72 si ayrılmış, ancak fi 28 i olan 
54 ü Enstitü merkez ve taşra örgütünde kalmış, diğerleri çeşit
li maddi ve manevi tatminsizlikten, bir kısmı yurt dışına, 
bir kısmı da yurt içinde başka kurumlara (Üniversite vb.) 
gitmişlerdir. Ayrılan elemanların yetişmiş araştırıcı olması 
nedeniyle Enstitüdeki araştırma çalışmaları büyük ölçüde aksa
mıştır. Ayrıca Enstitüye araştırma çalışmaları için alınan 
elemanların yetiştiıilmesi belirli bir programa dayalı olmadı
ğı için, bu elemanların yetişmesi daha çok kendi çabaları ve 
bazı rastlantılarla olabilmiştir. Doğal olarak bu durum araş
tırıcının yetişmesinde gereğinden fazla zaman kaybına neden 
olmuş, dolayısiyle Araştırma Enstitüsünün verimini düşürmüştür



Ormancı  i l l i  Araşt ı  rma Enst i tüsü kurulduğundan bugü

ne  değin  yerele  merkezi  kura ; . . , . ;unu tamamlamak gerekse  merkeze  

bağl ı  taşra  örgüt ler ini  kurmak ve  gel iş t i rmek yön and® amacı 

na  ulaşamamışt ı r .

Merkezdeki  5  Bölüm Başkanl ığı  kap samı  iç indeki  uz

manlık  dal lar ının  birçoğuna birer  araş t ı r ıc ı  teknik  e leman  

bile  sağlayamamışt ı r .  Üstel ik  merkezdeki  34  a raş t ı r ıc ı  teknik  

eleman (Müdür ,  Müdür  Yardımcı lar ı  ve  Bolüm Baş  kanlar ı  da  bu  

sayının  iç inde)  i ç in  bi le  e ldeki  bina  yetmemekte  ?-3  a raş t ı 

r ı r  1  1  odada  otur tulmak zorunda kal ınmaktadır .

Enst i tünün taşm kuruluşu olarak planlandığı  3  Or-  

maneıl ık  Araşt ı r ına  Bölge  Müdürlüğünden ancak,  Doğu Karade-  

r . i ,  Bat ı  Karadeniz ,  »annara  Güney Anadolu  ve  Doğu Anadolu  

Araşt ı rma Bölge  Müdürlükler i  o lmak üzere  O’ i  gerçekleşt i r i 

lebi lmişt i r .  İzmir ,  i i ıers in  ve  Elâzığ 'da  olmak üzere  3  Araşt ı r 

ma Bölge  Müdürlüğünün kuruluşu ise  gerçekleşt i r i lememişt i r .  

Ayrıca  gerçekleşt i r i ldiği  bel i r t i len  3  Araşt ı r ına  Bölge  müdür

lüğü de  ol  omun,  laboratuvar ,  arn  gere  ç  ve  bina  yönünden

kuruluşlar ının  çok ger is inde  im 1  anmaktadi  r lnr .

Orman>M ^eknik e !  o -  z ı r ,  o laraJ ;  i s t ihdam edi len  Orman  

Yüksek mühendis  iht iyacı  bugüne kadar  İ .Ü.  Orman Eakültes i  me

zunlar ından karş ı lanagelmir  t i r .  Ancak 1971  yı l ınla  Kara  deni  

Teknik : T ni  vers i tes inde  genel  Ormancı  l ık  ve  Orman Ürünler i  

Sanayi i  Müh en Hel iği  dal lar ınla  öğret ime haşlamış  ve  19  7* . .  

yı l ınla  i l i ;  mezunlar ını  vermişt i r .  Büylece  gerek T . İ ) .  Orman



fakültesi gerekse Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakül

tesi Orman Mühendisi ihtiyacının karşılanmasını sağlayabile

ceklerdir.

Ormancılık çalışmalarında teknik elemanın gözetim 

ve denetimi altında uygulama işlerinde çalışacak ve verilen 

görevleri yürütecek olan Orman Muhafaza Memuru, Ölçme Kesim 

Memuru, Fidancı ve T)epo Memuru gibi meslek elemanları ise, 

Orman Genel Müdürlüğü Eğitim Merkezlerinde yeter nitelik ve 

nicelikte eğitilerek yetiştirilmektedir. Bu konuda bir istih

dam sorunu bulunmamaktadır.

b) İŞÇİ İSTİHDAMINDA :

Ormancılık çalışmaları açık alanda güç doğ^ı 

koşullarının etkisi altında yapılmaktadır. Bu nedenle çalışma 

gün ve saatleri bile çok kez belirlenememektedir. Bu koşullar 

altında istihdam edilen orman işçisi, ayrıca; her türlü sos

yal olanaklardan, iş ve sosyal güvenlikten yoksun bulunmak

tadır.

Yine, ormancılıkla ilgili açık alanda yapılan 

çalışmaların büyük bir kısmı, sürekli olmamakta, başka bir 

deyişle mevsimlik olmaktadır. Kısaca özetlenirse; açık alan

da ormancılık işleri,hem iş yerinin, hem işin kendisinin bü

yük güçlük göstermesi, ayrıca işçinin bu işlerde, her türlü 

iş ve sosyal güvenlikten yoksun olarak çalışmak zorunda 

olması işçi istihdamında büyük güçlük ve tıkanıklıklar yarat

maktadır.



Yukarıda kısaca belirtilmeye çalışılan güçlük ve 

tıkanıklıkların giderilmesi amacıyla, Tarım-Orman İş Kanunu

nun çıkarılması için çalışmalar sürdürülmektedir. Böylece 

orman işçisi, geleceğine güvenle bakma olanağına l<avuşturul- 

muş olabilecektir. Ayrıca eğitimlerle kazandırılacak bilgi 

ve beceriyle iş veriminin arttırılabileceği, dolayısiyle 

işçinin günlük kazancının artması yanında ormancılıkla ilgili 

açık alan çalışmalarının ayni iş gücüyle daha kısa sürede 

bitirilebileceği böylece bu işlerin günün koşullarına uygun 

çekici hale getirilebileceği düşünülmekte ve bu konudaki ça

lışmalar sürdürülmektedir.



10. Di ğer Memleketlerde Durum ve İrdelenmesi

10.1. Orman Alanları :

Diinya orınan envanterine göre orman alanı

büyüklüğü 4.1 milyar hektar dolayındadır. Çeşitli ülkelerdeki 

orman alanı büyüklükleri dikkate alındığında yurdumuzun, or

man varlığı bakımından yakın komşuları ve Avrupa ülkeleri 

arasında önemli bir potansiyele sahip olduğu söylenebilir. 

Ancak uzun yıllar süregelen düzensiz faydalanmalar, yangınlar 

ve çeşitli olumsuz doğal etkenler nedeniyle ormanlarımaz ve

rimliliğini kaybetmiş bulunmaktadır.

8 145 000 hektarı prodüktif orman niteliğindedir. İyi koru 

ve iyi baltalık olarak prodüktif orman niteliğindedir. İyi 

koru ve iyi baltalık olarak nitelenen bu orman alanının yurt 

alanına oranı 7 10.5 dolayında iken Avrupa ülkelerinde bu 

oran ?<• 26 dolayındadır.

20 115 114 ha olan orman alanının bugün ancak

Diğer Memleketierdeki orman alanı miktarlara 
aşağıda gösterilmiştir.

Orman Alanı 
1000 Hektar Ülke Adı

Orman alar; i 
1000 hektar

r.Almanya 
Fransa

7 210 
13 02? 
6 147

Yunanistan
Portekiz
Avusturyaİtalya

Belçika-Lüks. 701
420
276

İsviçre
RomanyaDanimarka

Hollanda Yugos lavya ' ?  - . f i



Orman a lanı  Orman a lanı
1000 i ıokbur  01 ke  Ada 1 .000 hektar

ony

,  - . .  n  , •  :  ı .  '  our ıye  O

«9 * ' !  'Hidiy-< 18 0^7 Lübnan 80

K' inada 08? 081.  Kıbr ıs  17 '

AUT) 308 18?  İs ra i l  70

İran  1?  000 Libya 7  01

Pakis tan  3  61-1  Ce: ' .uyi r  3  070

Trak 900 Tunus  841

KAYNAK :  7AO,  1975 ve  1 '363 Dünya Orman 
Unvan t .  e r i  e r i

10.2 .  Orman Servet i ,  Ar t ım,  Odun Üret imi  ve  Fiyat  :

a )  Orman Servet i

Almanya,  Avusturya ,  Romanya,  İsviçre ,  Yugos

lavya gibi  .b i r  çok Avrupa ülkes inde 1  ha .  ormanl ık  a lana  

düş  en  orman servet i  Türkiye 'ye  oranla  o ldukça yüksekt i r .  Yur

dumuzda iy i  koru  ormanlar ında  1  hektardaki  orman servet i  or ta

lama 1?3 m3 tür .  Bozuk korularda  i se  11 m ? ' e  kadar  düşmekte

di r .  İy i  koru  orman a lanındaki  servet in  koru  ormanı  servet i  

iç indeki  payı  >  93 tür .  Koru a lanının  i  1 .7  s in i  teşki l  eden 

bozuk koru  a lanındaki  orman servet in in  payı  i se  O 6 .7  d i r .  

Yurdumuz ormanlar ın ın  toplam servet in in  65 in i  ibre l i  tür ler  

teşki l  e tmektedi r .  Avrupa ülkeler inde  ise  bu oran $80 in  

üzer indedi  r .

b)  Ar t ım :

Yurdumuzda koru  ormanlar ı  a r t ımının  $  93.7  s i  

iy i  korularda ,  ba l ta l ık  ormanlar ı  a r t ımının  i se  $  74  ü  iyi 

baltalıklarda meydana gelmektedi r .  İyi korularda 1 hektardaki
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ÇEŞİTLİ ÜLKELERDE PRODÜKTİF
ÜLKE NÜFUSU Prodüktif Or.
Adı (Milyon) Alanı Milyon Ha.

ORMAN ALANLARI, SERVET, ÜRET İM VE TÜKETİM DUgU|U1
Dikili t)re-bim Fert Başına Servet. Artım

Mil m3 Tüketim m3 m3/ha M3/Ha
ama 1/

Servet
Belçika 9.8 0.6 69 2.6 0.55 - 4.4
Fransa 53 0.9 390 31.3 1.03 3.7
İtalya 55.6 2.5 360 6.8 0.50 2.1
F.Almanya 62 7.2 1040 26.2 0.60 5.5
İngiltere 56 1.6 120 3.6 0.70 4.5
Hollanda 13.4 0.2 18 0.9 0.40 4.8
İrlanda 3.1 0.2 10.3 0.4 -
Rusya 253.3 747.7 81900 388.5 1.37 1.4
A.B.D. 213.5 202. 2 18261 336.8 1.00 3.1
Japonya 115.5 18.2 1900 38.9 1,75 -
Finlandiya 4.7 22.0 14 00 38.9 3.0
İsveç 8.2 23.5 2500 61.3 0.50 3.1
Kanada 22.9 291.4 17800 143.8 6.27 2.2
Yunanistan 9.0 2.5 160 0.5 0.48 2.0
Portekiz 9.0 2.8 174 6.7 3.0
İspanya 31.5 9.6 357 9.4 3.0
Romanya 20 6.2 1130 15.8 4.6
Yugoslavya21.2 7.4 953 17.4 3.2
Bulgarisi. 8.7 3.2 252 3.9 2.0
İran 31.1 1.3 28.4 4.2 -
Pakistan 69.5 2.9 98.9 0.4 0.02 -

Tayland 41.3 14.6 1225 2.8 0.17 —

Avustralyal3.5 42.5 1053 İl. 6 1.25 -

Türkiye 40.0 8.2 830 5.4 0.15 2.8
Avusturya 7.7 2.7 675 9.6 1.1 6.1
KAYNAK: VORLD WOOD. MAYIS 31.1976
1/ Kaynak : FAO/ECE/Study of timber trends and prospects, 1950-2000



yıllık artım 3.4 m3'e ulaşırken bozuk korularda 0.3 m3’e
düşmektedir. Birçok Avrupa ülkelerinde koru ormanları yıllık 
artımının ortalama 6 m3'e kadar ulaştığı gözönüne alınırsa 

yurdumuz ormanlarının verimliliğinin oldukça düşük düzeyde 
bulunduğu görülmektedir. Ancak İsrail ve Kıbrıs dışındaki 
Akdeniz ülkelerinde bu artım ortalama 0.8 m3'le Türkiye'de 

daha düşüktür.

c) Yuvarlak Odun Üretimi :

Çeşitli ülkelerdeki yuvarlak odun üretimi 1971-73 
yılları itibarile aşağıda gösterilmiştir.

(1000 M3) 

Ü r e t i m
Ülke Adı 1971 1972 1973

t?. Almanya 28 126 23 762 30 680

Fransa 33 926 33.903 33 903

İtalya 13 120 13 120 11 724

Belçika^Liûc. 3 092 3 192 3 192
Danimarka 2 114 2 135 2 135

Hollanda 906 1 500 982

İngiltere 2 802 2 667 2 651

İrlanda 36O 442 442

Yunanistan 2 946 2 793 2 793
Portekiz 6 450 7 000 7 400

Avusturya 12 406 12 515 11 967

İsviçre 4 135 4 000 3 900

Romanya 22 304 21 915 21 537





Ü r e t i m (1000 M3)
İlke Adı 1971 1972 İ2LL
Yugoslavya 16 4-65 13 166 13 226

iusya 384 800 383 000 383 000

gar i s tan 4 881 4 904 4 916

Polonya 18 390 20 665 21 949

sveç 64 646 55 503 57 879

'inlandiye 42 930 42 930 42 930

[anada 119 714 124 169 124 169

l. D. T). 334 318 355 699 355 699

tran 6 488 5 616 5 388

?akistan 8 595 8 815 8 815
[rak 50 45 50

Suriye 4 75 5 4 845 4 845

Lübnan 80 80 80

iuveyt

İsrail 86 89 89

jibya 454 459 401

âısır 170 179 185

îezayir 1 281 1 326 1 3?6

[AYİNAK : Yearbook of Forest Products 1962-1973,

FAO 1975

d) Fi.vat Durumu :

İlgili, ülkelerde odun fiyatlarının durumu aşağı- 

'daki t.-bloda gösterilmiştir.



(1000 M3)
İthalat İhracat

Ülke Adı 1971 1972 1973 1971 1972 1973
Irak 37 31 67 1 - -
SUriye 41 50 46 3 5 5
Lübnan 72 98 98 - - -
Kuveyt 117 55 221 20 28 25
İsrail 170 162 152 - - -
Libya 21 24 38 - - -
Mısır 32 56 60 - - -
Cezayir 76 76 76 - - -
Türkiye 18 1 31 35 34 29

KAYNAK : Yearbook of Porest Products 1962-1973,
FAO 1975

Avrupa (SSCB hariç) Orman Ürünleri İthalat ve İhracatı
(1000 M3)

Değişim
Kağıtlık Odun 1974 1975 1976 1974/75 1975/76
İthalat 20 174 2 0 2 6 2 19 457 + 0.44 - 3-53
İhracat 12 461 11 401 10 419 - 8.51 - 8 . 6 3

Net İthalat 7 713 8 861 9 128 +14.88 + 3.01

İbreli Tomruk
İthalat 5 852 4 510 4 939 -22.93 + 9.51
İhracat 3 004 1 6 3 8 1 422 -45.47 -13*19
Net İthalat 2 848 2 872 3 517 + 0.84 -22.46



Yaprak Tomruk

İthalat 9 223 6 761 7 164 -26.68 > 5.96

İhracat 2 227 1 721 1 666 -22.72 - 3.20

Net İthalat 7 696 5 040 5 498 -34.51 + 9.09

KAYNAK : Forest Products Market Trends in 1975 and proapect

for 1976

10.4 Üretimdeki Gelişmeler :

2000 Yılına kadar faydalanılan orman alanında 

ve yapılacak üretim miktarındaki gelişmeler 

aşağıda gösterilmiştir.

Faydalanılan Orman Alanı Üretim Miktarı
1000 Hektar Kabuksuz Milyonftr

1980 1990 2000 1980 1990 2000

İspanya 10 123 11 270 13 000 20.03 22.0 23.0

Portekiz 3 000 3 O
J 0 0 3 500 • • • • • •

Avusturya 3 062 3 272 3 482 13.33 14.73 16.27

İsviçre 970 970 970 4.50 4.80 5.00

F.Almanya 2 750 2 750 2 750 8.0 9.0 10.0

Yugoslavya 9. ,050 9 35O 9 500 14.82 17.05 18.00

Rusya 440 000 <» • • • 450.- 500.- 550.-

Bulgaristan 3 250 3 UJ 0 0 3 350 4.9 5.6 5.9
Romanya 5 950 6 100 6 200 21.9 23.1 23.5
Polanya 8 760 9 150 9 540 22.4 23.6 26.2

Finlandiya 18 500 19 000 10 500 44.5 46.2 49.1

İsveç 22 400 22 500 22 700 60.0 62.5 65.0

KAYNAK : FAO/ECE Study of tiırıber trends and prospects,

1950-2000
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Avrupanm odun kullanımı 1950-1970 arasında 150 mil

yon M3 (fi 50) dolayında artmıştır. Avrupa Ekonomik Toplulu

ğunda bu artış miktarı fi> 20 dir. Odun servetinde yüzyılın 

sonuna kadar meydana gelen artısın gene de talebi karşıla

mağa yeterli olmayacağı tahmin edilmektedir.

YILLIK AĞAÇLANDIRMA MİKTARLARI (liektar)

( 1975 Yılı Rakamları )

Ülke Adı Ağ.alan Ha. Ülke Adı Ağaçlanan ali

Fransa 18.084 İsveç 179.000

İtalya 30.000 Yunanistan 4.253
F.Almanya 60.000 Yugoslavya 1.271

İngiltere 49.400 İran 2.587
Hallanda 2.00 Paki stan 22.000

İrlanda 9.884 Tayland 5.573
Rusya 837.000 Avustralya 36.786

A.B.D. 659.000 Brezilya 269.9 35
Japonya 243.085 Arjantin 15.000

Finlandiya 119.200

KAYNAK : 7/0RLD ’VOOD, MAYIS 31,1976



2.5 milyar M3 (yakacak odun dahil) dolayındaki dünya 
»dun tüketiminin hızla yükselmesi karşısında ağaçlandırmala- 
*a verilen önem giderek artmaktadır. Örneğin Güney Afrika 
>000 yılına kadar 0.57 milyon hektar olarak düşünülen ibreli 
ürlerle yapılacak ağaçlandırmaların 1.8 milyona, yapraklı 
ür ağaçlandırmalarının ise 0.52 mil.ha yerine 0.80 milyon 
ıkarılması zorunluğu ortaya çıkmıştır. Ağaçlandırma çalış- 
alnrının hızlandırılmasını sağlamak amacıyla G.Afrika Par- 
.amantosunca 500 hektara kadar ağaçlandırmalarda hektar ba
lina 1500.- TL. sına kadar ve en düşük faizle kredi verilmesi 
:abul edilmiştir.

Hindistan'da orman alanını genişletmek amacıyla 5 

ıllık Plan çerçevesinde 50 milyar TL. harcama ile 1290 mil- 
ron hektar yeni ağaçlandırmalar öngörülmüştür.

Güney İtalya'da büyük ölçüde ağaçlandırmaları öngö- 
■en planlar hazırlanmıştır.

Romanya 1976-80 Beş Yıllık Plan kapsamında 70 000 
ektar yeni ağaçlandırma yapacaktır. Ayrıca 27/73 olan ib- 
eli-yapraklı oranı 40/60 a çıkarılacaktır.

Seçilmiş bazı ilkelerde 1966-75 ve 1976-85 yılların- 
iaki ağaçlandırma miktarları aşağıda gösterilmiştir.



• 1966-75 1976-85 Toplam alan
1000 Ha 1000 Ha 1000 Ha

Belçika 30 29 355
İtalya 225 - 1 058
Fransa 760 790 2 650
Danimarka 20 10 150
Finlandiya 369 260 770
İsveç 225 135 500

Yunanistan 175 243 556
İspanya 704 563 2 867

KAYNAK: Unasylva, Vol. 21(3-4), Nr.86-87, 1967

10.5 İrdelema

Son yıllarda Avrupa ülkelerinde yuvarlak odun 
temininde ve işlenmiş ürünlerin pazarlanmasmda önemli so
runlarla karşılaşıldığı ve yuvarlak odun fiyatlarındaki ar
tışlarla ilişkili olarak orman sanayii sektöründe üretim kı
sıtlamalarına gidildiği görülmektedir. Bunun sonucu olarak 
ithalat ve ihracatta önemli düşmeler meydana gelmektedir. 
Bununla birlikte Avrupa ülkeleri ileriki yıllarda üretim 
kısıtlaması halinde dahi ihtiyaçlarının bir bölümünü yine 
de ithal yoluyla karşılamak zorundadırlar.

AET ülkeleri ibreli odun ihtiyaçlarının önemli bir 
bölümünü Topluluk içinde ve İskandinav memleketleri ile Do
ğu Blokuna dahil diğer Avrupa ülkelerinden karşılamaktadır.



Yapraklı yuvarlak odunlarda ise genellikle tropikal 
ağaç türleri söz konusu olup bunlar da çoğunlukla Afrika 
ve uzak doğu asyadan ve kısmen de Topluluk içinden sağlan
maktadır.

Kağıtlık odun ithalatı ise topluluk içinden ve AET dı
şından da özellikle K.Amerika ve Doğu Bloku ülkelerinden ya
pılmaktadır.

Ancak İtalya'nın kendi hammadde kaynakları yeterli ol
madığı halde orman ürünleri sanayii alanında gösterdiği aşa
ma Kayın yuvarlak odun ithalatının önemli ölçüde artmasına 
neden olmuştur. Ladin/Göknar tomruğu ithalatının da aynı şe
kilde artacağı beklenmektedir.

Avrupa ülkeleri dışında Orta Doğu ve Akdeniz ülkeleri
nin orman sanayilerini geliştirme yönünden önemli atilimi ar 
yapmakta oldukları görülmektedir. Bu ülkelerin artan yuvar
lak odun ihtiyaçlarını ithalat artışıyla karşılamaları zo- 
runluğu vardır.

Bu nedenle söz konusu ülkeler dünya odun ticaretinde 
yani imkânlar sağlayacak ve ihraç pazarları olarak ortaya 
çıkabilecek durumdadır. Türkiye orman ürünleri üretim artı
şına, Dördüncü Beş Yıllık Plan süreci içerisindeki gelişme
lere ve uzun dönemde ağaçlandırma yatırımlarının gerçekleş
mesine bağlı olarak yurt içi orman ürünleri ihtiyacının kar
şılanmasından sonra ortaya çıkabilecek arz fazlasının yurt » 
ekonomisi açısından değerlendirilmesinde ve Türk dış tica
retinde önemli ihraç pazarları olarak yer almaları mümkün 
olabilir. .
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III- İİLKE OLANAKLARI :
1. ÜRETİM POTANSİYELİ :

Ülkemiz ormanlarının üretim potansiyelini; 
Devlet ve özel sektör ormanlarından, amenajman planlarına 
göre ve silvikültürel esaslar dahalinde kesilecek ağaç var
lığı ve ikincil ürünler teşkil etmektedir.

Hava fotoğrafları ve matematik-istatistiklen 
yararlanılarak yaş veya çap sınıfları metoduna göre 1963-1972 
yıllarında kamu ormanları için düzenlenen amenajman planları 
ile; yurt çapında, ormancılık saha, servet, artım ve eta mik
tarı (kabuklu gövde hacmi olarak) tesbit edilmiş bulunmakta
dır.

A. ANA ÜRÜNLERE ;
A.l. DEVLET ORMANLARINDAN (KAMU SEKTÖRÜ)

ÜRETİM POTANSİYELİ (ETA)
Eta miktarı, Amenajman ve Silvikültür Dairesine 

bağlı Orman Envanteri Fen Heyeti Müdürlüğü kayıtlarından 
alınarak (Tablo 21 re ağaç türleri itibariyle gösterilmiştir.

Koruda eta:
İbreli ağaçlar. , 12 091 087
Yapraklı ağaçlar. 4 661 211

16 752 298 m3
Baltalıkta eta:
7514078 ster karşılığı 5 635 556 m3
Toplam Eta 22 378 854 m3 tür.



Eta, kabuklu gövde hacmi olarak ormandan ortalama her 
yıl kesilmesi gerekli miktar olup bundan yapacak (kabuksuz) 
yakacak emval elde edilmekte bunun yanında kabuk ve kesim 
zayiatında kapsamaktadır.

ETADAN İİRÜN ÇEŞİTLERİNE GÜRE ELDE EDİLECEK EMVAL :

Bu konuda; 1971-1973 yılları uygulamalarına göre 
ağaç türlerine, işletmeler ve Başmüdürlükler itibariyle 
KABUKLU GÖVDE HACMİNDEN ELDE OLUNACAK YAPACAK ODUN YÜZDELERİ 
adlı broşürün tablolarından yararlanılmış ve bulunan değen
ler, ormancılık ana planındaki değerlere revize edilerek tab
lo (26) da gösterilmiştir. Tablonun ve aşağıdaki cetvelin in
celenmesinden anlaşılacağı üzere, 16.752.298 m3 etadan 10.156. 
334 m3 yapacak 5.025.689 m3 yakacak elde edileceği, 1.570.275 
m3 kütük ve kabuk zayiatı olacağı hesap edilmiştir. Ayrıca 
kabuklu gövde hacmine dahil edilmeyen dal odununun da 4.108. 
075 m3 olacağı kabul edilmiş ve korulardan 9.213.764 m3 ya
kacak elde edileceği saptanmıştır.

Yapacak
Tomruk fi Maden Direği fi Sanayi Odun Toplamı, fi 

İbrelilerden 6326929 52, i 881951 7, 3 728191 6.0 7937071 65,7
Yaprakİılardaııl74 0 594 3 7 , 3 1 5 04 8 6 3 , 2 3 28 18 3 7 . 0 2219 2 6 3 47,5

Koru Toplamı 8067523 48.1 10324 37 6.21056374 6.3 10156334 60ü

Koruda, kabuklu gövde hacminden elde edilecek yaica- 
cak odun miktarı (m.3)

Gövde hacminden fi 30 olarak 16752298 x$30=502568S 
Dal odunu > 25 " 16752298 xyÛ25=4188075 '
Toplam yakacak odun______________________ ______
elde olunacaktır. 9.213.764



eta: 16752298 m3 olduğundan ve bundan;

Yapacak odun olarak IO.I56.334

Gövde hacminden 6.025*689 m3

Elde edileceğine göre Toplam 15.182.023 m3 dür.

16752298 - 1518 
tesbit edilmiştir

16752298 - 15182023 = 1.570.275 m3 Zayiat.

Baltalık ormanlarından da 5.635.556 m3 yakacak odun 

elde olunacağına göre üretim potansiyeli;

Yapacak Yakacak Toplam_______

Koruda 10.156.334 9.213.764 19.370.098

Baltalıktan - 5.635.556 5.635*556

Toplam 10.156.334 14.849.320 25.005.654 M3
□.ur •

Antalya Başmüdürlüğünde 1973 yılında başlanan ve ha

len devam etmekte olan amenajman planlarının revizyonunda 

aynca arazide K.G. hacminden elde olunabilecek orman ürün- 

leride tesbit edilmektedir. Bu güne kadar amenajman plan* 

larında sondaj mahiyetinde yapılan incelemelerde, etadan, 

bu güne kadarki uygulamalarda elde olunan sonuçlardan da

ha yüksek randırman alınabileceği tesbit edilmiş olduğun

dan, en kısa sürede uygulamaların bu oranlarda yapılması 

hususunda gerekli eğitim girişimlerine başlanılmalıdır.

A. 2- ÖZEL SEKTÖR ORMAKBABINDAN :

Ormancılık Ana Plânında özel sektörün üreti

lebileceği miktarlar 1977 ve 1982 yılları için verilmiş 

olup değerlendirmeleri de bu rakamlardan yararlanılmıştır.



Bu güne kadar yapılan üretim, tomruk olarak ana plânda yer 
almış olduğundan plânlama da öeel sektör üretimini de tomruk 
olarak alınmıştır.

Y I L L A R
U R U N  Çeşidi 1977 1978 1979 1980 1981 1982
Tomruk 1209 1267 1325 1384 1442 1500
(Or.Ana Plân 
Sayfa 110)

A. 3- KAMU VE ÖZEL SEKTÖRÜN ÜRETİM POTANSİYELİ ;

Ormancılık Ana Plânında 1977 yılında 2971 m3 
yakacak odundan 1900 m3; 1982 yılında 4793 m3 yakacak odun
dan 2868 m3 sanayi adunu tefrik edileceği esası kabul edilmiş 
olduğundan yıllar itibariyle sanayi odunu olarak tefrik olu
nacak yakacak odun miktarı ile bundan elde olunacak sanayi 
odunu miktarı aşağıya çıkarılmıştır.

Y I L L A R
Ürün Çeşidi 1977 1978 1979 1980 1981 1982
Yakacak odun 2971 3335 3700 4064 4429 4793
Sanayi odunu 1900 2094 2287 2481 2674 2868
Zayiat 1071 1241 1413 1583 1755 1925
(Or.Ana Plânı Sayfı 111)

Bu dununda üretilecek emval; özel sektör potansiyeli
ne ait değerler gözönünne alınarak aşağıda gösterilmiştir.



Y I L L A R
Ürünün Cinsi 1977 1978 1979 1980 1981 1982

Tomruk K.S. 8068 8068 8068 8068 8068 8068

Ö.S. 1209 1267 1325 1384 1442 1500

9277 9335 9393 9452 9510 9568
Maden Direği

1032 H O Lo PO 1032 1032 IO32 1032

Sanayi odunu 1056 1056 1056 IO56 1056 10 56

1900 2094 2287 2481 2674 2868

2956 3150 2343 3537 3730 3924

YAPACAK TOPLAMI 13265 13517 13768 14021 14272 13524

Yakacak odun 11878 11514 11149 10785 10420 10056

GENEL TOPLAM 25143 25031 24917 24806 24692 24580

B. İKİNCİL ÜRÜNLER :

Yurt ormanlarından üretilen ikincil ürünlerden 

reçine, sığla, buhar (günlük) ve çara fıstığı miktarları 

amenajman plânlarında mevcut olup, diğer ikincil ürünler 

için talebe göre düzenlenen raporlarla üretim yapılmakta 

olduğundan yurt ölçüsünde ikincil ürünler için tam kapasite

nin tespitine imkân bulunamamıçtır.

Amenajman plânları ile tesbit edilen ikincil ürün

lerden üretilecek yıllık ortalama miktarlar ton olarak:

Reçine Sığa________Buhur Çam Fıstığı

10235 71 71 6



ORiYAFOILTK ANA PLAJINA GCES ÜBETİLEBL EMVAL

1. Tievlet Sektöründe ;

Tomruk, maden direği, sanayi odunu ve yakacak odun 

miktarı ile;

?♦ Özel Sektörde;

Tomruk miktarı,

3. Devlet ve Özel Sektörde yapacak ve yakacak orman 

emvali (Tablo: 27 ) de gösterilmiştir.

Üretim potansiyelimiz ile Ormancılık Ana Planın

la verilen değerlerin mukayesesi de Tablo : 28 ) da gösteril

miştir.

2- POTANSİYELİN ALINMASI İMKANLARI

Arnenajman planlarının yılla k ortalama olarak ver- 

likleri etadan azami ölçüde yararlanmak suretiyle yurt ekcno- 

ıisinde büyük katkıda bulunmak ve artan tüketime cevap vere- 

»ilmek mümkün olacaktır.

Gaye, ormanların devamlılığını sağlamak ve normal 

üzeye çıkarmak suretiyle azami üretimde bulunmaktır. Bu 

;Linkü şartlar altında aşağıda yazılı sebeplerle etanın tama

mın ormandan çıkarılması mümkün olmamaktadır.

a) Türkiye'de planlı olarak bir orman sanayii 

enüz kurulmamış olduğundan bazı bölgelerde talep olma;nası 

edeni ile üretime geçilemiyen ormanlar mevcuttur. Yurt öl

üsünde planlı olarak orman sanayiinin kurulması ile etanın 

amamının alınması mümkün olabilecektir.



b) Amenajman planı yapılan ve üretime açılabilecek 

bir çok serilerde yol olmaması nedeni ile üretime geçilme

mektedir.

Yol şebeke planlarına göre üretime açılacak or

manların etasını alabilmek için 144.360 Km. yola ihtiyaç du

yulmaktadır. Buna karşılık 1975ı yılı sonuna kadar 63  625 Kın. 

yol yapılabildiği, 1976 ve 1977 yıllarında da 9500 Km yol ya

pılabileceği planlanmış olduğundan 3* Beş Yıllık sonunda 

63783+9500=73125 Km. yol yapılmış olacaktır. Bu durumda 14436< 

73İ25 = 71235 Km. daha ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu günkü şartların daha elverişli hale getirilmesi ha

linde bile bu miktar yol ancak 5. Beş Yıllık Plan derleminde 

bitirilebilecektir.

Yol olmaması da azami üretimi yapmaması imkansız kıla

cak veya bazı yerlerde gayri ekonomik çalışma yapmamıza neden 

olacaktır.

c) Üretimde daimi ve kalifiye işçi çalıştırılması, 

üretim artışına uygun bir tempo içerisinde iş gücü noksanının 

mekanizasyonla giderilmesi, orman ürünlerinin miktar ve ka

lite bakımından değerini artıran modem kesim aletlerinin 

kullanılması zaruridir.

C- REKREASYONEL POTANSİYEL :

Uzun tarihi geçmişi olan Ülkemiz, bu tarihi sü

reç i-çerisinde değişik kültürlerin ve toplumların yerleşme

sine sahne olmuş ve kaynakların maksimum düzeyde kullanımı 

giderek tahribata yol açmıştır. Bu tarihi gerçek doğal rekre 
1  asyonel ve kültürel kaynaklarınazm etkin bir şekilde korun

masını ve bilinçli bir şekilde kullanılmasını zorunlu kılmak
tadır.



Bu doğa ve tarih zenginliği içinde İlkemiz, ulusal ve 

uluslararası düzeyde milli Park olabilecek çok sayıda yöreye  

sahip bulunmakla beraber gerekli etüd ve envanterler henüz 

t amamlanmamıştır.

Milli Parklar orman içi dinlenme yerleri ve benzeri 

sahalar, kalkman ülkemizde halkımızın gittikçe artan boş 

zamanlarının değerlendirilmesine ve bilimsel araştırmalara 

imkan sağlanması, araştırmaya dönük kuşaklar yetiştirilmesin

de birer açık hava müzesi niteliği taşıması gibi özellikleri 

nedeniyle toplumun sosyal ve kültürel gelişimine önanli kat

kıda bulunmakta, kalkınmada büyük ümitler bağladığımız tu

rizm faaliyetlerinin gelişip yoğunlaşmasını olumlu yönde et

kilemektedir. 1960 larda 500.000 kadar olan zayiatçi sayısı 

bugün yaklaşık 4.000.000 na ulaşmış olup 4. Beş Yıllık Plan 

dönemi sonunda 10.000.000 na ulaşacağı tahmin edilmektedir.

Yurdumuzun 72 milyon hektar genişliğindeki avlakların

da normal kapasitede bulunabilecek av hayvanları (Tablo 13) 

de belirtilmiştir. Düzenli ve planlı bir avcılık uygulandığı 

ve etkin bir kontrol sağlandığı taktirde bu kapasitenin devam

lılığı içinde her yıl 35.000 ton av eti üretimi elde etmek 

mümkündür. Değişik av türlerinin yıllık artımı nisbetleride 

değişiklik göstermektedir. Bu artım geyik, Ala geyik, Yaban 

Koyunu gibi çift tırnaklılarda $ 30 Karaca ve Yaban Keçile

rinde 5^50, Yaban Domuzu Tavşan ve Kuşların bir kısmında 

$ 100-225 civarındadır.
-



Normal kapasiteye ulaşıldıktan sonra her yıl üretile

cek av hayvanlarının et olarak miktarları ve cari fiat üze

rinden değeri (mablo ?9) de görülmektedir.

Yurdumuz avlaklarından biyolojik kapasitelerine göre 

hektarda ortalama 0.480 Kg. ve avcı başına da yılda B0 Kg. 

av eti elde edilebileceği ve her yıl bir milyar T; . gayri sa

fi gelir elde edilmesi mümkün görülmektedir.

Yapılan envanterlere göre 50.000 Ha. vasatini bulan 

orınan içi akarsu ve göllerden yılda 10 bin ton su ürünleri 

üretim potansiyeli mevcuttur. Bu ürünlerin orman içi köyle

rin kalkındırılması ve protein açığının kapatılması yönünden 

yarar sağlanacağı gibi sportif balıkçılığın gelişmesiyle tu

rizm faaliyetlerinin arttırılması sonucunda ekonomik faydalar 

sağlanacaktır.

Yurdumuz doğal değerler yönünden çok zengin bir ülkedir 

ve halen dengesini sürdürmekte olan birçok önemli ekonisteme 

sahip bulunmaktadır. Bu değerlerin bilim ve teknoloji alanın

da kullanılmaları ancak, korunmaları ve generasyonlarını de

vam ettirmeleri halinde mümkündür. Koruma sayesinde sürdürü

lecek dengeli gelişi m ^sayesinde her canlı varlık için vazge

çilmez değerdeki organik madde üretiminde artış olacaktır. 

Bunun yanısıra doğal değerlerin korunmasıyla istisnasız bütün 

sektörlerin faaliyetlerine olumlu katkıda bulunulması sağlan

mış olacaktır.



I V .  ' İ R S T İ M  P R O G R A M I  :

Birinci ve İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planları; orman

ların korunması sürekliliklerinin sağlanması, bozuk ormanla- 

rınimar ve ıslah edilerek verimlerinin artırılması, yeni 

orman alanları kurulması ve ormanların rasyonel bir şekilde 

işletilerek odun hammadde ihtiyacının karşılanması, orman 

halk ilişkilerinin düzenlenmesi gibi ilke ve politikaları 

getirmiştir. Keza 1973-1975 yılları perspektif dönemi için 

ormancılık sektörü stratejisi "ORMANLAR-ORMAN VARLIĞININ KO

RUNMASI VE GENİŞLETİLMESİ YANINDA SANAYİLEŞMENİN GEREKTİRDİĞİ 

TALEPLERİ YURT İÇİNDE DARBOĞAZLARA YOL AÇMAKSIZIN KARŞILAMA 

ANLAYIŞI İÇİNDE İŞLETİLECEKTİR." olarak kabul edilmiştir.

Saptanan politika ve ilkelerin 3 temel unsuru,

- Ormanların korunması

- Genişletme (ağaçlandırma)

- Sanayileşmenin taleplerine göre ormanları işletmektir.

Bu suretle ormancılığın amacı; "ORMAN ÜRÜNLERİ VE OR

MANCILIK HİZMETLERİNE OLAN İHTİYACI YETİŞME MUHİTİ VE MİLLİ 

EKONOMİ İMKANLARININ ELVERDİĞİ ÖLÇÜDE VE ASGARİ MASRAF İLE 

KARŞILAMAK"tır. Yapılan bütün ormancılık faaliyetleri bu ürün 

ve hizmetlerin üretimine dönüktür. Üretilecek hizmet ve ürün 

seviyesi ise orman sahası ve üzerindeki ağaç servetinin veri

mi ile sınırlı bulunmaktadır.
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Orman ürünleri üretimi, ormanlık saha servetinin 
yıllık halkalar şeklinde gelişen artımları toplamının münfe
rit ağaçlar halinde alınması esasına dayanmaktadarı. Ormanla
rın idare amaçları henüz saptanmamıştır. Üretim, (5.000- 
10.000 ha.) orman sahaları (seriler için)düzenlenen amenaj- 
man planlarına dayandırılmaktadır.

Bu gün uygulanan ölçme yöntemlerine göre toplam orman
lık alan 20.115.114 hektardır. Bunun 6.155.455 hektarı iyi 
koru. 1.989.573 hektarı iyi baltalık, geri kalan kısmı veriıo- 
siz orman sahalarıdır.

Türkiye ormanlarının toplam dikili serveti 916.7 milyon 
m3 olup İo 82 si iyi koru orman servetidir. Bu nedenle geniş 
orman sahası cüz'i bir servete sahiptir ve üretime katkısı 
yok denecek kadar azdır. Bozuk orman sahalarının ıslah ve 
ağaçlandırılması malî imkanlar ölçüsünde yapılabilmektedir.

Ormanların yıllık artımı koruda 22.2 milyon m3* balta
lıklarda ise 5.0 milyon m3 tür. Her yıl alınabilecek odun 
hammaddesi (eta)ise koruda 16.8 milyon baltalıklarda 5.6 mil
yon 13 tür. Mevcut eta (üretim)1982 yılından sonra iç talebi 
karşılayamıyacaktir.

Üretimde orman içi köylüleri çalıştırılmaktadır, dairni 
işçi nüveleri henüz yeni teşkil olunmaktadır. Mekanizasyona 
istenilen seviyede gidilememiştir. Orman içi ve orman kenarı 
köylü halkının orman üzerinde baskısı önem arzetmektedir.

1978-1982 yılları için saptanan odun hammaddesi talebi
nin yurt içi üretimi karşılama da, mevcut dar- boğazları gide
recek istikrarlı bir politika uygulanması ve gerekli tedbir
lerin alınması zorunlu olmaktadır.



Ürün v e hizmetlerin sağlanmasında temel politi
ka; orman kaynaklarından yapılan yararlanma da, beklenen 
faydaların devamlı ve en iyi şekilde dengelendinİmesidir.

Bu politikanın gerçelti eşti rilmesinde:
- Üretim ormanlarından ürün ve hizmetler Orman 

İşletmeleri düzeyinde saptanmalıdır.

Çrman İşletmelerinde orman ürünlerinin alınaca
ğı yerler olan kesirn sahaları; yol yapım, bakım, ağaçlandırma 
ve diğer ormancılık faaliyetleri masraflarını asgariye indi
recek ve yöresel koşullara en iyi uyacak şekilde düzenlen
melidir.

Ülke düzeyinde önemli, olağan üstü ve çevre 
kirliliği sorunlarının çözümüne ve sağlığa yarayışlı özellik^ 
te estetik değerde müstesna kültürel kaynak ve bilimsel araş
tırma ortamı niteliğindeki ormanlar ve doğa parçaları, ihti
yaçları giderdiği ve ormancılık çalışmalarını kolaylaştırdı
ğı oranda bu ormanlardan ve doğadan çok yönlü faydalanma an
layışı içinde ele alınmalıdır.

Tabii tensilin getirilemediği bu nedenle ağaç
lanması gereken sahaların büyüklüğü işletmeciliğin yoğunluğu 
ve ekonomik gereklere göre saptanmalıdır.

Fiziki ve parasal kaynakların ürün ile hizmet 
üretimlerine dağılışı, hamadde talebinin karşılanmasında 
dar boğaz yaratmıyacak düzeylerde saptanmalıdır.



Orman işletmeciliğinde en az masraf ölçüsünün gerçek
leştirilmesi için tanımlanmış bütün faaliyetlerde kullanılan 
teknolojiden maliyeti artırmayan ve bu maliyeti düşürücü tek
noloji geliştirme çalışmaları yapılmaktadır.

İşçi istihdam seviyesi, ormancılık alt sektörlerinin 
iş tarifi analizi sonuçlarına göre saptanmalı, işçilerin de
vamlı çalışmalarını teşvik edici hak ve güvenceler sağlama
lı, toplam maliyeti düşürücü ve işleri daha kısa zamanda 
sonuçlandırıcı tedbirler alınmalıdır.

Gençleştirme, genişletme ve diğer her türlü ormancılık 
çalışmalarında saha emniyeti sağlanmalı, anayasanın devİ6t 
ormanlarının korunması ve geliştirilmesi ile ilgili 131. 
maddesine getirdiği yükümlülükler gereğince uygulanmalıdır.

Orman saha ve servetini azaltıcı unsurların ve orman
cılık tekniği ile bağdaşmayan müdahalelerin önlenmesi için, 
orman içi nüfusun sosyo-ekonomik ve kültürel seviyesinin 
yükseltilmesine daha etkin ve yararlı katkıda bulunulmalıdır.

Başlıca amacı maliyeti düşürmek olan kesim faaliyetle
rinin toplulaştırılmasıyla kesim, yol, taşıma ve ağaçlandırma 
işlerinden gelirleri kısmen veya tamamen ortadan kalkan orman 
köylülerine devletçe götürülecek hizmetlerde öncelik verilme
li dir,

Devlet ormanlarının korunması ve ormancılık faaliyetle
rinin devamlılığı için diğer kuruluşlarla ve örgütlaımiş 
köylülerle etilin işbirliği sağlanmalıdır»



Orman ürünleri tüketiminde israfı önlemek, üretilen bü- 

;ün ürünlerin öncelikle sanayide değerlendirilmesine olanak 

rermek ve çeşitli orman sanayiinin entegrasyonuna zeınin ha- 

lırlamak için, orman-orman sanayii entegrasyonu, belirli or- 

janların belirli sanayilere tahsisleri coğrafi bölgelere göre 

elirlenmelidir.

İlerde odun hammaddesi talep açığının karşılanabilmesi 

çin orman kaynaklarının veriminin artırılması, hammadde kul- 

anımmın rasyonalizasyonu ikame maddelerinin kullanılması 

onularında gerekli çalışmalar yapılmalı, olanaklar ölçüsün- 

e uygulanmaya konmalıdır.

Bugün Türkiye'de diğer bölgelere nazaran çok geri kal

ış orman köylerimizin kalkındırılmasının, gerek ormanların 

orunması ve gerekse bu bölge halkının insanca yaşama koşul

arına kavuşturularak milli ekonomiye katkısının arttırılma- 

ı, bunun yariniz ormancılık sektörünün işi olmadığı; fakat 

rman Bakanlığı koordinatörlüğünde ilgili diğer kamu kuruluş- 

irı ve sektörlerin kalkınmaya iştiraklerinin gerekliliği, 

nnan-Köy İlişkilerinin düzenlenmesinin ana politikasını teş- 

L1 etmelidir.

Bu noktadan hareketle orınan köylerinin sorunlarını ya- 

Lndan bilen bir kuruluş olarak Orman Bakanlığınca tesbit 

(ilen i-riterlere göre orman köyleri bulunan ilçelerin plan- 

frnas.: yapılmalı ve yıllık programlara alman bu sahalarda 

.anların tanzimi Orman Bakanlığınca gerçekleştirilmelidir. 

inzim edilecek bu planlarda yer alacak çeşitli sektörlerle _



ilgili öneriler, bu sektörlerle ilgili yetkili kuruluşların 
•uzun vadeli plan ve projelerindeki politikalardan yararlana
rak yapılmalıdır.

Planlarda önerilen ekonomik yatırımların Orman Köyleri 
Kalkınma Fonu veya kredi veren diğer kuruluşlar, sosyal ve 
alt yapı yatırımlarının ise ilgili kamu kuruluşları bütçele
rinden finanse edilmesi prensibinden hareket edilmeli, ORKÖY' 
ce düzenlenen ilçe bazındaki kalkınma planlarının yıllık 
dilimlerinde yer alan hizmetlerin gerektirdiği ödeneklerin, 
ilgili kuruluşların o yılki bütçelerine konması ve hizmet
lerin kuruluşun iş programına alınması sağlanmalıdır.

Bu planlara dayalı yıllık programların Orman Köyleri 
Kalkınma bölgelerinde uyumlu ve etkin bir şekilde uygulana
bilmesi için orman köylerine hizmet götüren kuruluşlarla 
ilgili Koordinasyon Mevzuatı çıkarılmalıdır.

Orman köylerine ekonomik yatırımlarla ilgili kredi ve 
teknik yardımlar Orman Bakanlığınca tanzim edilen Kalkınma 
Planlarına dayalı projeler karşılığı verilmeli ve bu yardım
ların dağıtımında bir çok ülkelerde kalkınma aracı olarak 
seçilen ve başarıl sonuçlar alman köy kalkınma kooperatif 
veya birlikleri esas alınmalıdır.

Orman köylerine yapılacak bu yardımlarda, köylünün 
gelir açığını kapatarak fert başına düşen geliri Milli Plan
larda önerilen gelir miktarına ulaştırmak veya yaklaştırmak 
hedef olmalıdır.



2. Yurt İçi Talep Projeksiyonu :

Yurt içi talep projeksiyonu iki alternatif içe

risinde düşünülmüş tür,

1. ci alternatif :

Orman Genel Müdürlüğünün 1960-1974 blanço satış miktar- 

|ları esas alınarak bulunan projeksiyona göre tesbit edilmiş

tir. Bulunan miktarlar tablo (3^»31) de gösterilmiştir . 

Tablo ( 32) de gösterilen ösel sektör üretimi de talebi karşı

ladığı cihetle bu tabloda gösterilen miktarın tablo (3O) da 

miktarlarının eklenmesi suretiyle Tablo (33) de görülen yurt 

içi odun talep projeksiyonu bulunmuştur.

2. ci alternatif :

Ormancılık ana planının 1977, 1982, 1987 yılları için 

!saptanan talep verileri alınarak odun hammadde talebi tes

bit edilmiştir. Tablo (34,35,36, 37 ve 38)

3. İhracat Projeksiyonu :

1960-1974 yılları arası orman ürünleri ihracat 

değerleri tablo ( 3 9 )  da gösterilmiştir. Yurt içi üretim, 

yurt içi tüketimi ancak karşılıyabileceği cihetle 1978-1987 

yılları için ihracat projeksiyonu yapılmana şt ir.

4. Toplam Talep Projeksiyonu :

İhracat yapılmıyacağından toplam talep projeksi

yonu yurt içi talep projeksiyonu seviyesinde kalmaktadır.



5. Üretim Hedefi Projeksiyonu :

a. Ana Ürünler :

IV. ve V.ci beş yıllık plân dönemi (1978-1987) 

yılları orman ana ürünleri üretim hedefleri tablo (40 ) de 

gösterilmiştir.

Üretim miktarları mevcut orman emvali standardı 

dikkate alınarak (tel direği dahil) tomruk, maden direği, ( 

sanayi odunu ve yakacak odun olarak üretim çeşitlerine göre 

gösterilmiş; kağıtlık, doğramalık, kontraplaklık gibi kullan

ma yerlerine göre tevzii yapılamamıştır. Kağıtlık odunT sa

nayi odunu, maden direği ve tomruk içerisinden karşılanacak

tır.

Tablolarda özel kesimce üretilebilecek yapacak 

(tomruk) ta gösterilerek yurt içi toplanı yapacak ve kamu 

(OGI.î) yakacak odun odun üretim hedefleri belli edilmiştir.

Hedeflerin tesbitinde, idare sürelerinin kısal

tılması, siİvikültürel işlemlerde yapılacak değişiklikler ve 

yeni orman kurulması gibi faktörlerin üretim üzerine yapaca

ğı etki dikkate alınmamıştır. 1977, 198? ve 1987 yılı hedef

leri için, ormancılık ana planı üretim hedefleri efeas alın

mıştır. Keza mevcut üretim potansiyelinin ( elanın) üretilme

sini sağlayacak yatırımların gerçekleştirileceği ve dar boğaz

ları giderici tedbirlerin alınacağı kabul edilmiştir.

Türkiye ormanlarının potansiyel üretimi ( etası) 

16.8 milyon m3  kabuklu (10 .? milyon m3  kabuksuz) yapacak odun, 

dal odunları ile birlikte I3 .O milyon m3  eşdeğerde yakacak



yakacak odundur. Doğa güzelliğinin korunması toprak ve su 

dengesinin muhafazası için üretim dışı bırakılacak sahalar 

nedeniyle üretim potansiyelinde bir miktar eksilme olabilecek

tir. Üretimde zayiatın azaltılması (verimliliğin artırılması) 

suretiyle bu eksilmenin kısmen giderilmesi mümkün olacağı 

cihetle yapacak odunu bu eksilmenin kısmen giderilmesi mümkün 

olacağı cihetle yapacak odunu üretim potansiyeli 10.0 milyon 

m3 kabuksuz odun olarak kabul edilmiştir.

Kamu (OGM) yapacak üretiminde 1. plan döneminde >«55»

II. Plan döneminde CM3» III Plan döneminde fi 53 artış olmuş

tur. IV. plan döneminde fi 55» V. Plan döneminde ise fi 3 ar

tış olabilecektir. IV. dönem sonuldan itibaren her yıl potan

siyel (eta) tamamen üretilmeye başlanacaktır. V. dönemdeki 

$3 artış ise yakacak odundan sanayiye aktarılarak miktarın 

fazlalaşmasından ileri gelmektedir.

1982 yılma kadar yurt içi odun talebi, yapılacak üre

timle karşılanabilmektedir. 1982 yılından sonra sanayii odun 

hammaddesi açığı gittikçe artarak 1987 yılında’ 12.0 milyon 

m3 e yükselecektir. Sanayii hammaddesi açığının karşılanması 

için kısa ve uzun dönemde alınması öngörülen tedbirler aşağıda 

gösterilmiştir.

1- Orman kaynaklarının veriminin artırılması

- İdare sürelerinin kısaltılması

- Silvikültürel işlerdeki değişiklik

- Yeni ormanların kurulması



2- Hammadde kullanımının rasyonalizasyonu

- Orman ürünleri standardizasyonunun kullanıma dö

nük şekilde ele alınması

- Ormandaki üretim artıklarının değerlendirilmesi,

- Endüstriyel artıkların değerlendirilmesi,

- Kalıplık tahtaların yerine özel kalıplar ikamesi,

- Odun hammaddesi koruma ve empronye işleminin 

kullanıma dönük bir şekilde ele alınması,

3- Odun Hammaddesinin ikamesi

- Yakacak yerine diğer yakıtlar ikamesi,

- Direk kullanımında odun yerine betcın direk ikamesi

- Madencilikte odun tüketimini azaltıcı üretim 

teknolojisine gidilmesi,
- Demiryollarında odun yerine beton travers ikamesi

İkincil Ürünler :

Ormanlardan halen ikincil ürün olarak reçine, sığla 

yağı, çıra, kabuk, defne yaprağı, çalı, şimşir, çubuk ve sı

rık gibi ürünler üretilmektedir. Bunlar arasında reçine ve 

sığa yağı miktar ve diğer samyi kolları hammaddesi olarak 

önem arzetmektedir.

1978-1987 yılları reçine ve sığla yağı üretim hedefle

ri (Tablo 41-42) de gösterilmiştir.

Sığla yağı üretim potansiyeli 60.000 kg.dır. Yurt içi 

talep miktarı 1000-1500 kg. arasında değişmekte olduğundan 

üretim miktarı, ihracat imkanlarına bağlı kalmaktadır.

Türkiye Jtcızılçam ormanları reçine üretim potansiyeli 

8.400 ton civarındadır. OGM üretim miktarı, ihracat imkanları-j 

na ekstraksiyon yoluyla ve fol-oil'den elde edilecek reçine 

miktarına göre ayarlanacaktır.



6. Uygulaması Gerekli Yeni Üretim Teknolojisinin

Girdileri ;

Üretim ve nakliyat işlerinde diğer ülkelerde uygulanan 

teknolojinin aynı düzeyde memleketimizde de uygulanması sosyo

ekonomik yönden birçok sorunlar doğurabilecektir. Zira geçimi

ni orman işçiliğine bağlamış yaklaşık 12 milyon orman köylü

sünün iş olanakları azalacaktır. Bu bakımdan mahalli iş gücü 

dikkate alınarak, üretim ve nakliyatta işçi sıkıntısı çeki

len yerlerde belli ölçüde ınekanizasyona gidilmelidir.

Bu hususta yapılacak yatırımlarla plan döneminde istih

sal işçiliğinde m3/saat birikiminin 3,5 dan 2,7 ye indirilmesi 

sürütme nakliyatında 2.0 dan 1.5 a, kamyon nakliyatında ise 

0.5 den 0,3 e düşürülmesi öngörülmüş olup bununla ilgili bil

giler "Kamu Sektörü üretim Hedeflerini" gösteren Tablo 43 

dikkate alınarak tablo 44 de gösterilmiştir. Ayrıca bunların 

1975-1982 yılları arasındaki gelişmesi de tablo 45 de belir

tilmiş tir.

V. YATIRIM PROGRAMI

Orman Bakanlığı yatırımları hizmetlerin toplandığı Genel 

Müdürlükler açısından şöylece gösterilmiştir :

A) ORMAN GENEL MÜIÜRLÜĞÜ

1) Orman Yangınları İle Savaş ;

Ormanların yangınlar nedeniyle tahribini 

önlemek, yangın mahallerine en kısa sürede ulaşma imkanlarını 

sağlamak, yangın zararını azaltabilmek, için IV. Beş Yıllık 

Plan döneminde yapılması gerekli görülen yatırımlar Ek:46 nolu 

Tabloda gösterilmiştir.
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Bahse konu tabloda da görüleceği üzere, orman yangın

ları ile savaş için IV. Beş Yıllık Plan döneminde yapılması 

öngörülen yatırımların parasal değeri toplam olarak 619.270.0CK 

Ti. dır.

2) Zararlı Böcek ve Hastalıklarla Savaş ;

Orman varlığının büyük ölçüde tahribine neden 

olan ve ağaçların büyümesini, artımını engelleyen, kurutan, ' 

katibesini bozan böçekl.erin bahis konusu zararlarını önleye

bilmek amacı ile IV. Beş Yıllık Plan döneminde 16 130 000 Ti. 

lık yatırım yapılması ve bu yatırımların belirtilen yıllık 

dilimleri içinde gerçekleştirilmesi zorunluluğu vardır.

Bu plan döneminde yapılacak yatırımlar Ek.

47 No.lu tabloda gösterilmiştir.

3) Ormahları Usulsüz I.ıüdahalelerden Koruma :

Ormanların usulsüz müdahalerden korunmasının 

daha etkili bir şekilde yürütülebilmesi için IV. Beş Yıllık 

Plan döneminde yapılması öngörülen yatırımların parasal değe

ri toplam olarak 13. 500.000 T!. dir.

4) Muhafaza Ormanları :

6831 sayılı Orman Kanununun 23 ve 24. maddeleri 

gereğince sürekli veya geçici olarak muhafazaya ayrılan orman

ların gayesine uygun hale gelmesi için yapılması gerekli 

yatırımlar toplamı Ek: 49 No.lu tabloda gösterilmiştir.



Bu duruma göre; ormanların korunması hizmetlerinin tam 

Larak yapılabilmesi; amacı ile IV. Beş Yıllık Plan döneminde 

ırama hizmetleri için toplam olarak 1.423.729.500 TL.lık bir 

ıtırım gereklidir.

Ormanlardan üretimin normal alınabilmesi, her şeyden 

ıvel ormanların iyi korunmasına bağlıdır. Bu sebeple öngö- 

ilen 1.423.729.500 TL.lık yatırımın kısıntıya tabi tutulma

sın verilmesi zorunludur.

5) Orman Kadastrosu :

'20.7.1973 tarihinde yürürlüğe giren 683i  sayılı 

rraan Kanununun 1744 sayılı Kanunla değişik 2 ci maddesi 5 

ıci paragrafta evvelce sınırlanması yapılmış ve fakat yukarı- 

ı fıkra hükümlerine uymadığı Orman Bakanlığınca veya vaki 

iracaatlarla anlaşılan sınırlamaların düzeltilmesi ve bu Ka

mun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 10 yıl için- 

3 Orman Kadastrosu Komisyonlarınca yapılır, denilmektedir.

Bu nedenle Orman Kadastrosunun Türkiye düzeyin- 

î âe alınması gerekmektedir.

Amenajman planlarına göre Türkiye Ormanları 

) 115 114 Ha.dır. Bugüne kadar yaptığımız tecrübelere göre 

Lr ekip ortalama 10.000 Ha. sınırlama yapacağından hareket- 

3 5 ekipli bir komisyon ortalama yılda 50.000 Haf orman 

ıdastrosu yapabilecektir. Orman kadastro işinin ve sınır dü- 

sltme işlemlerinin kanuni süresi içinde bitirilebilmesi için 
1 er ekipli 70 komisyona ihtiyaç-hasıl olduğu hesaplanmıştır.'



Plan dönemine-1 sat et edan 13 747 777 Ha. orman kadastro

sunun gerçekleşmesi için gerekli ihtiyaçlar miktar ve parasal 

değer olarak yıllar itibariyle ekli,

Tablo ( 50) de Yatırım Karateristiği ve Yıllara Dağılışı,

Tablo (51) da Yatırım Tutarları ve Yıllara Dağılışı,

Tablo 52) de Proje Yatırımın Uygulanmasında Çalışacak 
Personel Miktarı ve

Tablo (53) de Mevcut Geçici ve Daimi İstihdam Durumu 
gösterilmiştir.

6) Orman Amenajmanı ;

1978-1982 Dördüncü Beş Yıllık Plan dönemi içe

risinde senelere göre yapılacak iş hacmi ile taşıt miktarı 

Tablo 54'de gösterilmiştir.

Tablonun tetkikinden de anlaşılacağı cihetle 

Dördüncü Beş Yıllık Dönem içerisinde 2.970.000 Ha. ormanın 

plan revizyonu ve plan yenilenmesi yapılacaktır. Bu miktarlar 

plan süresini dolduran ve revizyonu gelen ormanları kapsamak

tadır.

Dördüncü Beş Yıllık Plan dönemi içerisinde yapı

lacak yatırımların senelere göre ayrılışı Tablo 55'de göste

rilmiştir.

Tablonun t etki İçinden anlaşılacağı gi bi Dördüncü 

Beş Yıllık Plan devresinde toplam 86.475.000 lira 3arfedile- 

cektir.



Bu duruma göre; ormanların korunması hizmetlerinin tara 

.arak yapılabilmesi; aınacı ile IV. Beş Yıllık Plan döneminde 

»ruma hizmetleri için toplam olarak 1.423.729.500 TL.lık bir 

ıtırını gereklidir.

Ormanlardan üretimin normal alınabilmesi, her şeyden 

rvel ormanların iyi korunmasına bağlıdır. Bu sebeple öngö- 

tlen 1 .423 .729 .500  T l . lık yatırımın kısıntıya tabi tutulma- 

ın verilmesi zorunludur.

5) Orman Kadastrosu :

'20.7.1973 tarihinde yürürlüğe giren 683i sayılı 

•man Kanununun 1744 sayılı Kanunla değişik 2 ci maddesi 5 

ıci paragrafta evvelce sınırlanması yapılmış ve fakat yukarı- 

, fıkra hükümlerine uymadığı Orman Balanlığınca veya vaki 

racaatlarla anlaşılan sınırlamaların düzeltilmesi ve bu Ka

nun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 10 yıl için- 

1 Orman Kadastrosu Komisyonlarınca yapılır, denilmektedir.

Bu nedenle Orman Kadastrosunun Türkiye düzeyin

de alınması gerekmektedir.

Amenajman planlarına göre Türkiye Ormanları 

1 115 114 Ha.dır. Bugüne kadar yaptığımız tecrübelere göre 

r ekip ortalama 10.000 Ha. sınırlama yapacağından hareket- 

1 5 ekipli bir komisyon ortalama yılda 50.000 Ha, orman 

ıdastrosu yapabilecektir. Orman kadastro işinin ve sınır dü- 

ıltme işlemlerinin kanuni süresi içinde bitirilebilmesi için 

er ekipli 70 komisyona ihtiyaç"hasıl olduğu hesaplanmıştır."



Plan dönemine-isabet eden 13 747 777 Ha. orman kadastro

sunun gerçekleşmesi için gerekli ihtiyaçlar miktar ve parasal 

değer olarak yıllar itibariyle ekli,

Tablo (50) de Yatırım Karateristiği ve Yıllara Dağılışı,

Tablo (51) da Yatırım Tutarları ve Yıllara Dağılışı,

Tablo 52) de Proje Yatırımın Uygulanmasında Çalışacak 
Personel Miktarı ve

Tablo (53) de Mevcut Geçici ve Daimi İstihdam Durumu 
gösterilmiştir.

6) Orman Amenajmanı :

1978-1982 Dördüncü Beş Yıllık Plan dönemi içe

risinde senelere göre yapılacak iş hacmi ile taşıt miktarı 

Tablo 54'de gösterilmiştir.

Tablonun tetkikinden de anlaşılacağı cihetle 

Dördüncü Beş Yıllık Dönem içerisinde 2.970.000 Ha. ormanın 

plan revizyonu ve plan yenilenmesi yapılacaktır. Bu miktarlar 

plan süresini dolduran ve revizyonu gelen ormanları kapsamak

tadır.

Dördüncü Beş Yıllık Plan dönemi içerisinde yapı

lacak yatırımların senelere göre ayrılışı Tablo 55'de göste

ri İmiş tir.

Tablonun tetkikinden anlaşılacağı gibi Dördüncü 

Beş Yıllık Plan devresinde toplam 86.475.000 lira 3arfedile- 

cektir.



Bu miktarın 6.875.000 lirası taşıt alımına, 19.980.000 

lirası alet ve malzeme alımına ve 59.620.000 lirası da genel

likle işçi ve eleman masraflarına sarfedileçektir.

7) Harita ve Fotogrametri İşleri i

IV. Beş Yıllık Plan dönemi içinde amenajman 

maksatları ve diğer kuruluşlarımızın ihtiyaçları için 

100.000 adet kontrakt baskı hava fotoğrafı ile, 155.000 Km^ 

lik bir sahanın yeni uçuşları yaptırılarak fotoğraflar alı

nacak, 155.OOO Km2 interpretasyon ve arazi çalışmaları ile 

meşcere haritaları yapılacaktır.

35O.OOO Km2 lik bir sahanın 1/100 000 ölçekli

bünyevi orman haritalarının baskısı, 750 000 Km2 lik sahanın 

revizyonu (1/100 000 ölçekli) ile 750 000 Km2 lik sahanın 

l/?50 000 ve l/l 000 000 ölçekli orman haritaları hazırlana

cak ve 35O milyon makina dönüşü baskı hizmeti ile 4.000 m2 

lik fotomekanik hizmet yapılacaktır.

Bu hizmetlerin yanısıra 12 hizmet binası yapılar- 

cak 5 arazi arabası ile bir otobüs alınacaktır.

Bu işler için plan döneminde 27 000 000 TL.lık 

yatırım harcaması yapılacak olup ;

Tablo 56 a'da; Yatırım Karakteristiği ve Yıllara Dağı
lışı

Tablo 57 a'da; Yatırım Tutarı ve Yıllara Dağılışı, 
gösterilmiştir.



8) Silvikültür: (Tabii ve Sun'i Gençleştirme ve
i.îescere Bakımı)

IV. Beş Yıllık Plan Dönemi içinde 113 750 Ha. 
Tabii tensil, 141 791 Ha. sun'i tensil, 221 000 Ha. bakım,

152 690 Ha. kültür bakımı çalışması yapılacak ve bu meyanda 
3O7 adet bekçi ve fidancı barakası inşa ve 25 adet dozerle 
200 adet pikap mUbayaa edilecektir.

Bu işler için plan döneminde 1.948.075.000 TL.lık 
yatırım harcaması yapılacak olup;

Tablo 58 de; Yatırımın karakteristiği ve yıllara dağıli' 
şı,

Tablo^9'de; Yatırım tutarı ve yıllara dağılışı,
Tablo 60'de; Yatırımların gerçekleştirilebilmesi için 

gerekli insan gücü miktarı ve yıllara dağılışı, 
gösterilmiştir.

9) Orman Yol İnşaatı :
Planda öngörülen üretim hedefine ulaşabilmek içi: 

tüm ormanları üretime açacak 29 900 Km. orman yolunun 1978- 
1982 yılları arasında inşaası zorunlu bulunmaktadır.

Kayın ormanlarına giden yolların yaz kış çalışa 
bilir duruma getirilebilmesi için bu yolların üst yapılarına 
önem verilmiştir. Bu maksatla ayrıca 1500 Km.yolun plan döne
minde asfalt kaplama yapılması öngörülmüştür. Böylece kayın 
emvalinin ardaklanmadan fabrikalara şevki sağlanacaktır.

Mevcut orman yolu 1975 sonu itibariyle 63 625 Km.olup 
1976 programı 4500 Km. ve 1977 teklifi 5000 Km.dir. Dördüncü 
Beş Yıllık Plan Döneminde 29.900 Km.yolda ikmal edildiği tak
dirde mevcut yol talu IO3 025 Km.ye baliğ olacaktır.

Mevcut üst yapı tulu ise 1975 sonu itibariyle 5866 Km.
olup 1976 programı 2000 Km.1977 teklifi ise 2000 Km.dir Plan 
dönemi içinde 500 Km.yol üst yapılı bale getirilecek ve dönem
sonunda üst yapı tulu 24 366 Km.ye baliğ olacaktır.



Yol yatırımının 1978-1982 yılları arasında yatırım 
türlerine göre dağılışı Tablo (61) de gösterilmiş olup, 
Etüd-Proje, yeni yol, büyük onarım, üst yapı, köprü, sanat 
yapısı, asfalt kaplama ve taşıt aracı olarak cem'an 3.470.
910.000 TL. yatırıma ihtiyaç bulunmaktadır.

10- Yol İnşaatı Makinaları :
Programa alınan yeni orman yolları yapımı, bü

yük onarım, üst yapı ve mevcut yolların bakımı için gerek
li yol inşaatı makinelerinin satın alınmasını teminen 
1978-1982 devresinde 474.733.000 TL. dış ödeme olmak üzere
1.081.555.000 Lira harcama yapılarak 175 dozer, 263 yapım 
greyderi, 31 paletli yükleyici, 343 damperli kamyon, 268. 
kompresör, 22 treyler, 33 konkasör, 29 trayler çekici, 27 
seyyar kaynak makinası, 33 seyyar yağlama makinası, 11 

kamyon (20 tonluk), 132 tamir pikabı, 66 servis pikabı, 5 

asfalt ekipmanı ve yedek parçaları alınacaktır. Bu makina- 
ların yıllara tevzii aşağıya çıkarılmıştır.

Toplam 1978 1979 1980 1981 1982
Makinanın cinsi Adet Adet Adet Adet Adet Adet
1- Dozer 175 28 55 - 36 56
2- Yapım Greyderi 263 39 45 47 65 67
3- Paletli,’jökleylci 31 13 15 3 - -
4- Damperli Kamyon 343 130 98 30 37 48
5- Kompresör 268 60 148 - - 60
6- Konkasör 33 12 12 9 .— —

7- Treyler 22 8 8 6 - -

8- Treyler Çekiolsi 29 8 8 8 5 -
9- Seyyar Kay.Makin. 27 8 8 6 mm 5

10- Sey.Yağlama Hak. 33 12 12 9 - -
11- Kam.(20 Tonluk) 11 4 4 3 -
12- Tamir pikabı 132 24 24 32 - 52
13- Servis Pikabı 66 12 12 9 2 31
14- Asfalt Ekipmanı 5 1 1 1 1 1

\



1976 yılı içinde 50.325*000 Lirası dış ödeme olmak 
üzere 104.000.000 liralık harcama yapılarak 20 dozer, 33 
yapım greyderi, 25 Damperli Kamyon, 50 Kompresör, 11 Kon- 
kasör, 30 Tamir pikabı, 15 Servis pikabı, 3 otobüs alına
caktır.

1977 yılı için 434.297.000 liralık yatırım teklifin
de bulunulmuştur. Teklif kabul edildiği takdirde, 126 Do
zer, 293 yapım greyderi, 5 paletli yükleyici, 585 damperli 
kamyon, 331 kompresör, 28 konkasör, 19 treyler, 19 treyler 
çekicisi, 21 seyyar kaynak makinası, 39 seyyar yağlama ma
kinesi, 19 kanyon (20 tonluk), 37 sayyar tamir pikabı, 22 
servis pikabı, 1 asfalt ekipmanı alınacaktır. IV.Beş Yıl
lık FLan döneminde alınması gerekli yol inşa maklnaları 
ile ilgili haroama miktarları ve karakteristiklerin yılla
ra dağılımı Tablo (62) de göster ilmiştirÇ'

11- Ana Tamirhane ve Atölye :
Yol inşaat ve üretim makinelerinin işletilmesi, 

bakım ve tamirlerinin yapılması maksadı İle anatamirhane 
tesisleri için 1978-1982 devresinde 42.020.000 lira harca
ma yapılarak ll'er adet idare binası, atölye binası, bekçi 
kulübesi, yedek parça anbarı, bakım servisi, sundurma, 
sosyal bina İle 44 adet hizmet evi yapılacak, yine 23.100. 
000 lira haroama yapılarak ana tamirhanelerin takım tez
gah ve avadanlık lhtlyaoı karşılanacaktır.



-19a -

Binaların yıllara tevzii aşağıya çıkarılmıştır.

Toplam 1978 1979 1980 1981 1982
Bina cinsi Adet Adet Adet Adet Adet Adet
1-İdare Binası 11 4 4 3 - -

2~Atölye Binası 11 4 4 3 - -
3-Bekçi Kulübesi 11 4 4 3 - -

4-Yedek Parça Aribll 4 4 3 - -
5-Bakım Servisi 11 4 4 3 - -

6-Sunduraa 11 4 4 3 - -
7-Sosyal Bina 11 4 4 3 - -
8-Hizmet Evi 44 16 16 12 - -

1976 yılında 9. 800.000 lira harcama yapılarak 3'er
adet idare binası, yedek parça anbarı, sundurma, sosyal 
bina, 4*er adet bakım servisi, saha betonlaması, 2 adet 
atölye binasıf 5’er adet bekçi kulübesi, bir adet ısıtma 
tesisatı yapılacak, yine 2,950.000 lira harcama yapılarak, 
takım, tezgah ve avadanlık ihtiyacı karşılanacaktır.

1977 yılında binalar için 39.400.000 lira takım tez
gah ve avadanlık için de 26.500.000 lira olmak üzere oem'an 
65.900.000 lira yatırım teklifinde bulunulmuştur. Tamirhane 
kuruluşlarıyla ilgili olarak 1978-1982 döneminde yapılması 
gerekli yatırımların, karakteristik ve parabal miktarları 
Tablo (63) de gösterilmiştir.
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12- Kuruluş Binaları :

İşletmecilik hizmetlerinin yerine getirilmesinde 

yapılması gerekli görülen, büşmüdürlük, işletme müdürlüğü 

idare binaları, bölge idare binaları, muhafaza memurluğu 

binaları, tavla binaları, hizmet evleri, muhtelif bina namı 

altında garaç, bekçi kulübesi, telefon ve elektrik santral

leri, arşiv, anbar binaları olmak üzere gerekli görülğn bi

naların yapımı için 1978-1982 plan döneminde toplam 600.000, 

000 TL. yatırım giderleri öngörülmüştür. Ayrıca katma bütçe 

ile finanse edilen başmüdürlük kuruluş binaları için IV.Beş 

Yıllık Plan döneminde 196 milyon TL, yatırım öngörülmekte 

böylece toplam ^ina yatırımları 796 Milyon TL. olmaktadır.

'1'13- Kuruluş esisleri :

Su tesisatı, elektrik tesisatı,kanalizasyon, 

fosoeptüc çukurları, istinat ve ihRta duvarları, elektrik 

üretici makinaları gibi tesislere cem1 an 125.000.000 T l .  ile 

6210 Km. telefon hattı için 25.000.000 TL. yatırım yapılması 

planlanmıştır. Kuruluş tesisleri toplam yatırımları 150 Mil

yon TL. olarak hesaplanmıştır.

Bu suretle 1978-1982 plan devresinde bina ve te

sisler olarak oem(an 750.000.000 liralık yatırım yapılması 

öngörülmüştür. 1978-1982 yılları arasında işletme kuruluş
İL. -n

binalarının Döner Sermaye ve ^ atma "ütçeden finanse edile

cek miktarları ve parasal dağılımı Tablo (64) de belirtil

miş bulunmaktadır.



14- Üretim, Taşıma Alet ve Makinaları :

a) Üretim Tesisleri-Alet ve ^akinaları

IV.Beş Yıllık Kalkınma Planında üretim hedef

lerine ulaşmak için alınması gerekli tedbirler, ilgili bö

lümde detaylı olarak izah edilecektir.

Üretimin, planın yıllık dilimlerindeki hedef

lerine ulaşabilmesi ve istenen düzeyde pazara arz edilebil

mesi için :

Ormancılık Sektörünün en önemli yatırımların

dan olan üretim Tesisleri-Alet ve ^akinaları yatırımları 

Ta blo (65) den esinlenerek Tablo (66) da düzenlenmiştir. 

Tablolarda karakteristikleri gösterilen bu yatırımların 

planın ilgili dilim.!erinde mutlaka gerçekleştirilmesi zo

runluluğu vardır. Ancak bu takdirde, üretim asgari kayıp

larla ve süresinde ikmâl edilebilecek ve kalite kaybına 

maruz kalmadan kısa sürede tüketiciye götürülebilecektir. 

Ayrıca ekli tablolardaki yatırımların uygulamaya konulması 

ile birim maliyette önemli ölçüde düşmeler sağlanacaktır.

Bunun yanı sıra, gelişmekte olan orman sana

yii' nin hammedde istekleri, zamanında ve yılın her mevsi

minde karşılanma olanağına kavuşacaktır.

III.Beş Yıllık Planda öngörülen üretim tesis

leri alet ve makinaları yatırımlarındaki gerçekleşme, is

tenen düzeye olamamıştır. Bunun başlıca nedenleri özellik

le şurt dışında ithali gerekli olan makina ve ekipmanların 

kısmen getirilebilmiş olmasıdır.



Bunlardan özellikle, orman içi taşımacılığında kul
lanılan traktör ve römoklar ile yüklemede kullanılan vinç
lerin üretim verimliliğini artıracağı açıktır. Bu nedenle, 
Bu tür makina ve teçhizatın IV.Beş Yıllık Plan Döneminde 
yıllar itibariyle gerçekleştirilmesinde mutlak zorunluluk 
vardır.

Bunun yanı sıra, nakliyatta kullanılan kamyonların, 
üretim tesislerinden kulübe-baraka-depo binaları ile depo 
yerleri, ızgara ve çitlerin, havuz ve işçi pavyonlarının 
yıllık dilimlerde ayrılabilen ödenek ölçüsünde gerçekleş
tirilip, uygulamaya konulması, üretim ve taşıma çalışmala
rına olumlu katkıda bulunacak ve böylece çalışan işçilerin 
az da olsa Sosyal güvenceleri sağlanmış olacaktır. Bütün 
bu nedenlerle IV*Beş Yıllık Plan döneminde özellikle üre
tim tesisleri alet ve makinaları yatırımlarının gerçekleş
tirilmesine önem ve öncelik verilmesinde zorunluluk vardırj

b) Orman Kaynağı Fizibilite Çalışmaları

Bu konuda "Lablo (^7) de hazırlanmıştır. Tabloda
-f-

görüleceği gibi birinci sırada bulunan uygulama çalışma
ları ile ilgili olan yatırımlar: OGM. ile Müşavir Firma 
arasında yanılan sözleşme gereğince, Müşavir Firmaya 1980 
yılma kadar ödenek para ile, bu amaçla Antalya'da kurulan 
Proje Ünitesi,

Müdürlüğü ile ilgili giderleri kapsamaktadır.1981 
ve 1982 yıllarında ise uygulama, pnoje ünitesi müdürlüğün
ce planlanacak ve izlenecek, Müşavir Firmadan yararlanıl**-



ayacaktır. 57 numaralı cetvelin ikinci sırasında bulunan 
yatırımlar, fizibilite etütleri bitirilmiş bulunan (15) 
Başmüdürlükteki uygulama çalışmaları yatırım tahminlerini 

kapsamaktadır. Bu çalışmalar için iki yabancı uzmanın is
tihdam edileceği varsayılarak dış para ihtiyacı hesaplan

mıştır. Ayrıca (15) Başmüdürlük Bölgesinde uygulama için 
Uç proje ünitesi Müdürlüğünün kurulması planlanmış ve gi

derler buna göre hesaplanmıştır. Üçüncü sırada gösterilen 
yatırmlar.(5) Başmüdürlük fizibilite Etüdünün Birleşmiş 

Milletler Şalkmma Programınca karşılıksız olarak finan
se edileceği düşünülerek, fizibilite etüdünden sonra yapı

lacak uygulama çalışmaları için düzenlenmiştir. Uygulamada 
sadece bir yabancı uzmanın istihdam edileceği ve bir proje 

tinitasi Müdürlüğünün çalışmaları yürüteceği varsayılmıştır.

Konuya ilişkin bu yatırımların IV.Beş Yıllık dilim

lerde aynen gerçekleştirilmesi halinde, Yurt ormanlarının 
bilimsel gö zlemlere göre en verimli ve rasyonel bir biçim
de imli anıminin sağlanacağı açıktır.

15- Ormancılık Araştırma ^alışmaları :

Ormancılık Sektöründe karşılaşılan tıkanıklık
ların giderilmesi, özellikle 1982 yılından sonra ortaya çı
kacağı hesaplanan arz açığının kapatılması için.ihtiyaç 
duyulacak yeni bilgi ve teknolojileri ortaya koymak ama
cıyla yapılması zorunlu bulunan araştırma çalışmalarıyla 

ilgili yatırım tutarı vs karakteristikleri Tablo (68) de 

Yatırım tutarının yıllara dağılımı Tablo (69) dalatırım



karekteristik miktarlarının yıllara dağılımı ^ablo (70) de 

-Yatırım yaratılacak istihdam ise Tablo (71) de gösteril

miştir.

Halen Ormancılık Araştırma Enstitüsü içerisinde bu

lunan "Orman Ürünleri ve Yararlanma, Orman Enstitüsü Araş

tırmaları Bölüm Başkanlığının, geliştirilmesi ve ayrı bir 

birim olarak kurulması çalışmaları Orman Genel Müdürlüğün

ce sürdürülmektedir.Adı geçen Bölümün ayrı bir birim hali

ne getirildiğinde ortaya çıkacak aksaklığı önlemek için 

4.Beş Yıllık Yatırımlarına ilişkin :

- Yatırım tutarı ve karekteristikleri Tablo (72) de,

- Yatırım tutarlarının yıllara dağılımı Tablo (73)de,

- Yatırım Karekteristik miktarlarının yıllara dağı

lımı Tablo t ( 7 4 )  de,

- Yatırımla y aratılacak istihdam ise Tablo:(75) de 

gösterilmiştir.

İS- İşletmecilik Hizmetleri Taşıt Aracı

İşletmecilik hizmeti taşıt aracı mevcuou ile 

beher işletme ve Bölge şefiliği gibi kuruluşların işletmee 

ellik hizmetleri için lüzumlu taşıt miktarı Tablo ( 1 6 )  da 

ve Tablo/^7 de göaterilmiştir.Mevcut taşıt miktarı ihti- 

yacıh çok gerisinde kalmakla beraber ekBerisi amortisman 

müddetinide doldurmuştur.



Üretim miktarının artışı, işletmecilik hizmetlerinin 

daha yoğun hale gelmesi ve halen noksan taşıt miktarı dik

kate alınarak 1978-1982 yılları içerisinde temini gerekli 

işletmecilik hizmetleri taşıt aracı "Tablo (76,77/1-5) 

gösterilmiştir. İhtiyacın saptanmasında işletmecilik kuru

luşlarının 1982 yılma kadar muhtemel gelişmeleri de dik

kate alınmıştır.

17- Ormancılık İşletme Hizmetlerinde Eğitim :

Ormancılık Sektöründe karşılaşılan tıkanıklıklar

ın giderilmesi, hizmetlerin görülmesinde üst ve alt kademe

de meslek elemanlarının yetiştirilmesi, mevcut personelin 

günün koşullarına, yeni teknik ve bilgilere uyumlarının 

sağlanması amacıyla öngörülen yatırımlar;

-Yatırım Tutarı ve Karekteristikleri 
Tablo : 75,1,2 de

-Yatırım Tutarlarının yıllara dağılımı 
Tablo : 79,1,2 de

-Yatırım Karakteristiklerinin yıllara dağılımı 
Tablo t 80,1,2 de

-Yatırım yaratılacak istihdam Tablo:8l'de gös

terilmiştir.

18- Yönetimi Oeliştirmeye ve Tanıtıma tLiskin

Yatırımlar :

Ormanların korunmasına yardımcı olmak amacıyla 
Ormanların, nitelik ve niceliklerini azaltıcı eylem ve olay

ları önleyebilmek ve bunları somut örneklerle yaratıp tüm 

ormancılık çalışmaları için gerekli Kamu oyuna ulaştırmak



suretiyle etkin bir tanıtma faaliyetinin yapılabilmesi 

için öngörülen yatırım miktarları;

-Yatırım tutarı ve karelcteristikleri Tablo: 82'de: 

-Yatırım tutarının yıllara dağılımı Tablo: 83'de 

-Yatırım Karekteristik miktarlarının Yıllara dağıl 

mı Tablo: 84'de 

-Yatırımlarla yaratılacak istihdam Tablo:85fde gös 

teril iniştir.

19- YARATILACAK İSTİHDAM HACMİ
’

Orman Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra kuruluşl 

rından teşekkül etmiştir. Bütün kuruluşlarında teknik ve 

yardımcı personel çalışmaktadır.

Gelişen Ormancılık hizmetleri ve planlı çalışmı 

lara paralel olarak her yıl personel durumu artmaktadır.

Memleketimizin ihtiyacı olan Orman Yüksek Mühej 

dişleri İstanbul, ve Trabzon Üniversitelerine bağlı Orman 

Fakültelerinden yetiştirilmektedir. III.Beş Yıllık Plan 

Döneminde Orman Mühendis Muavini ve Orman Teknikerlerini] 

yetiştirilmesinden vazgeçilmiştir. Bu elemanların yerine 

ihtiyacı karşılayacak sayıda yardımcı teknik personel olı 

rak uygulama, muhafaza, ölçü kesim memurları ve fidancı 

yetiştirilmesine karar verilmiş olup bu elemanların yetil 

tirilmesi Orman Genel Müdürlüğünün mevcut okullarında ya

pılmaktadır. Orman uygulama memuru yetiştiren okullar 19' 

yılında kapatılmıştır. IV.Beş Yıllık Plan Dönemi içerisi] 

de bu okullardan her yıl 600.mezun elde edilmesi planlan-



mıştır. Bu mezunların tahminen 130'u orman muhafaza memuru, 
20'si Depo memuru ve 450'ai ölçü kesim memuru olacaktır.

Ormancılık çalışmalarımızın IV.Plan dönemindeki ge
lişmelerine göre gerekecek personel miktarları hesaplanmış 
ve Tablo(761 da gösterilmiştir.

20- YATIRIM PROGRAMI SONUÇLARI

IV.Beş Yıllık Plan döneminde öngörülen hizmetler 
ve gerekli ödeneklerin tahsisi halinde;

a) Ormanların Korunması Hizmetlerinde ;
Beş yılda 693636000 liralık yatırım yapıldığı tak

dirde 13747777-ha ormanın sınırlama hizmeti bitmiş olacak
tır. Buna bağlı olarak da 648900.000 liralık yatırım yapıl
dığı takdirde yangınla mücadele, haşere mücadele ve koruma 
hizmetleri olumlu bir imkân kazanmış olacaktır.

b) Üretim ile ilgili yatırımlarla ;
Beş yılda 86475000 liralık yatırım yapıldığı takdir

de 2970000 ha. ormanın envanter ve amenejman planları ya
pılmış olacaktır. Bu plan dönemi içerisinde gerekli 3.470.
910.000 liralık yatırımlarla 30.000 Km. yeni orman yolu, 
8000 km. büyük onarım ve diğer ulaşım faaliyetleri yapıl
mış olacaktır. Buna bağlı olarak da yıllık üretim miktarı
12.868.000 mî. ulaşacaktır. Bu hizmetlerle ilişkin tesis 
ve ekipmanlar tamamlanmış olacaktır.

11375 hektar tabii gençleşti rme, 141791 ha. sun'i 
gençleştirma, 152690 hektar kültür bakımı ve 2210000 hektar 
bakım çalışmaları ve beş yılda toplam 1948075000 TL. harca- * 
nacaktır.



Araştırma ve öğrenim alanında yapılacak yatırımlar 
sonucunda çözüm beki iyen pek çok soruna eğilme olanağı sağ
lanacak, orman ürünleri konusunda geniş araştırmalar yapı
lacaktır. Bu plan döneminde 770 adet araştırma projelerin
de faaliyette bulunulacaktır. Eğitim çalışmaları ile perso
nel her kademe ve hizmet yerine gerekli meslek içi mesleğe 
hazırlık çalışmaları tamamlanabilecektir. Ayrıca mesleğin 
tanıtım propagandası da yapılabilecektir.

faaliyet kollarına ve karekteristiklerine göre plan 
döneminde yapılması düşünülen faaliyet toplamları ve para- 
Bal tutarları Tablo( ) dfe görülmektedir ve buna göre 5
yıllık yatırım toplamı 10403195500 TL.sına baliğ olmaktadır.

O.G.M.
IV.BEŞ YILLIK PLAN DÖNEMî YATIRIMLARI

(1000 T.L.)

YATIRIM KAREEDERİSTÎKLERt Birimi Miktarı
TU

Tutarı
A-OBMAH KORUNMASI ÎLE ÎLGÎLÎ YATIRIM
1-ORMAN KADASTRO

a)0rman Kadastro Ha. 13747777 (»1386
b)Taşıt Alımı Ad. 50 (29#

2-ORMAN YANGINLARIYLA SAVAŞ 619270
a)Yeni kule-kulübe inşaatı Ad. 103 8755
b)Kule-kulübe büyük onarım Ad. 244 5258
c) * * ek inşaatı Ad. 170 4847
d)Yeniden inşa edilecek telf.Hat. Km. 1416 3789
e)Büyük onana yapılacak " " Km. 4623 3862
f)Bina inşaatı Ad. 148 2220#
g)Rmniyet şeridi ve yolu açılması Km. ♦3S64 4-39640
h)Telsiz( çeşitli) Ad. 2091 85754
ı)Motorlu taşıt Ad. 315 41865
j)Demirbaş eşya(çeşitli) 330 3300
k)Yangın Söndürme Malzemesi(çeşitli) - —



Xl000 TL. )

YATIRIM KAREKTERİSTÎKLERt Birimi Miktarı Tutarı TL.

3-ZARAR1I BÖCEK VE HAŞERE.SAVAS 16130
a)Kuş yuva siya pim ve Or. Aşılama Ad. 300000 10500
b)Karınca yuvası trensplantasyonu Ad. 6000 600
c)Taşıt alımı Ad. 4 800
D)Makina Teçhizat 30 700
e)İnşaat 12 3300
f)Labaratuvar araç gereç alımı tl 130
g)Sarnıç 8 100

4-KORÜMA İtfPO
a)Motorlu taşıt Ad. 100 11500
b)Denizmotoru Ad. 4 2000

B-ÜEETÎM ÎLE İLGİLİ YATIRIM •
1-ORMAN AMEREjMANI 2970000 86475

a)Orman Amenajmanı Ha.
b)Taşıt alımı Ad. 50 6875
o)Teknik alet ve malzeme 19900
d)Diğer alımlar(işçi v.s.) 59620

2-ORMAN YOL İNŞAATI 3,4.7.0210
a)Etüd ftroje Km. 30630 30630
b)Yeni yol Km. 29900 2411975
c)B13ytEk onarım Km. 8000 160000
d) ttst yapı Km; 14-500 435000
•)$öprU İİIt; 5950 107280
f)Sanat yapısı Km; 34125 170625
g)Hizmet aracı Ad. 45 5400
h)ÂBfalt kaplama Km. 1500 150000

3-ANATAM İRHANELER m®.
a)Sabit tesisler 42020
b)Sabit makinalar 23100
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YOL İNŞAAT MAKÎNALARI 1081555
a)Dozer Ad. 175 315COO
b)Y,Greyderi Ad. 263 328750
c)Paletli Yükleyici Ad. 31 27125
d)Damperli kamyon Ad. 343 63455
e)Kompresör Ad. 268 60300
f)Konkasör Ad. 33 6600
g)Treyler Ad. 22 4400
h)Treyler çekici Ad, 29 23200
i) Seyyar kaynak inak in aları Ad. 27 3775
j) " yağlama makin alan Ad, 33 4125
k)Kamycn(20 T0n) Ad. 11 3300
l)Seyyar tamir pikabı Ad. 132 16500
m)Servis pikabı Ad. 66 8 £50
n)Asfalt ekipmanı Ad. 5 118650
o)Yedek p a r ç a 1 0 ) 98325
-ÜRETİM TAŞIMA ALET-MAKİNALARI 1689i2

a)Motorlo testere Ad. 15 195
b)Kabuk soyma makinası Ad. 28 12600
c)Havai hat Ad. 31 12S27
d)Taşıyıcı traktör 471 94200
e)Yiikleme vinci 48 21600
f)Nakliye kamyonu Ad. - -
g)Havuz vinci Ad. 19 8550
h)Römork 471 18640

-ÜRETİM KIYMETLHIDÎRME TESİSLERİ 249C40
a)lşoi pavyonu Ad, 78 27300
b) İstihsal kulübesi Ad, 450 18C00
c)Depo binası Ad. 172 20640
d)Depo pekçi barakası Ad. 156 93^0
e)l>epo dahili yol Ad. 37 18550
jf)l|epo ihata (ıtel çit) Ad. 213 6390
g)Lepo ızgara Ad. 508000 127C00
h)®omruk havuzu Ad. 32 19200
i)Havuzlu reçine deposu Ad. 16 1600
j)Reçine işçi barakası Ad. 25 ıcoo



7-İŞLETME KURULUŞ BİNALARI 796000
a)İşletme idare binası Ad. - -
b)Bölgeler idare binası Ad. 14 5 72500
c) Bölge Ad. - -

d)î,iuhaf aza Hem. " Ad. 750 187500
e)Hizmet " Ad. 800 240000
f)Diğer binalar Ad. 500 100000
g) îkcıal inşaatı Ad. - -
h)Başmüdürlük Kuruluş Binası 196000

8-İŞLETME KURULUŞ TESİSLERİ 150000
a)Su tesisleri Ad. 500 20000
b)EUektrik tesisatı Ad. 1000 20000
c)Telefon " Km. 6250 25000
d)Muhtelif tesisler Ad. 750 75000
e)Elektrojen grubu Ad. 125 10000

9-MUHAFAZA ORMANI 7748295
a)Ağaçlama ve imar İslah Ha. 7748295

,0-ORMAN İMAR İSLAH 1948075
a)Tabii gençleştirme Ha. 113750 455000
b)Bakım Ha. 221000 110500

,1-SUN'î GENÇLEŞTİRME
a)Sun'i Gençleştirme Ha. 141791 1063433
b)Kültür bakımı Ha. 152690 235722
c)Bekçi ve fidancı kulübesi Ad. 307 18420
d)Dözer Ad. 25 45000
e)Taşıt aracı Ad. 200 20000

,2-HARİTA POTOGRAMETRÎ 27000
a)Harita fotogrametri ve baskı • 15500
b)Makina teçhizat 6000
c)Hizmet binası tadili 4500
d)Taşıt aracı 1000

,3-ETÜD PROİE 96350
,4-ORMANCILIK ARAŞTIRMA , 82.1li

a)Araştırma projeleri Ad. 570 27435
b)Teknik aletler 7421
c)İnşaat binaları Ad, 90 20400
d)Yol onarımı Km. 1220 2285
e)Yol yapımı Km. 195 18400
f)Diğer tesisler 6*305
g)Taşıt araçları Ad. 51 6085



15-ARAŞTIRMA LABORATUARI 1070
a) Araştı ma projeleri Ad. 100 300
b)Teknik aletler 190
c) İnşaat-binalar-laboratuarlar Ad. 6 550
d)Taşıt alımı Ad. 2 30

16-EĞÎTİM 4461
a) Eğ it irn merkezi binaları Ad. 17 1270!
b)Hizmetevi Ad. 54 2380
c)Diğer Tecisler(baraka-~aruj) Ad. 6 18ı
d) Makina Teçhizat ( v.s) Ad. 58 4922
e)Taşıt alınu Ad. 19 3011

17-YAYIN TANITIM 1951
a)Teknik alet Ad. 4 1801
b)Taşıt alımı Ab. 1 i!

18-İşletmecilik Hizmetleri Taşıt
Araçları Ad. 2289 31130;

10714500,!



Tablo : .
Yatırım Toplam 1978 1979 1980 1981 1982
Karakteristikleri Dış Toplam Dış Toplam Dış Toplam Diş Toplam Dış Toplam Dış Toplam
A-ORMAN KORUMASI 

İLE İLGİLİ YAT.
1-OR.KADAS. 693636 - 152937 - 145630 - 135875 - 133413 - 125781
2-0R.Yan.Sa. 42406 619270 42406 243830 - 94390 - 97450 90640 - 92960
3-ZAR.BOC.Haş.SAV. - I6I3O - 3980 - 4240 - 3420 2270 - 2220
4-KORUMA 13500 - 2800 - 2800 - 2800 2800 - 2300

B-ÜRETİMLE İLGİLİ YATR.
1-ORMAN AMENAJMANI - 86475 - 16005 - 16530 - 17980 17980 - 17980
2-OR.YOL,İNŞAATI 3470910 - 611965 - 679650 - 704645 715220 - 759430
3-ANAJ1 AM İRIİA NELER 65120 - 23365 - 23365 - 18390 - - -
4-YOL.İ.MAK. 471547 1081555 82622 209490 118372 288393 4915 5 118795 101031199007 120367265870
5-ÜR.TAŞ.A. 47127 168912 9702 35152 8868 3 35 6 3 11085 35 205 8736 32376 8736- 32616
6-ÜR.KIY.T. 249040 - 58200 - 55830 - 5O32O 45590 - 39100
7-İŞ.KU.BİN. 796000 - 165500 - 164500 - 159000 156OOO - 151000
8-İŞ.KU.TES. 150000 - 30000 - 30000 - 30000 3OOOO - 30000
9-MUHAFAZA ORMANI 774829 - 154966 - 154966 - 154966 154966 - 154965
İO-OR.İ.IS. 565500 - 131250 - 128750 - 107600 101000 - 96900
11-SUN.GENÇ. 1382575 - 317715 - 269565 - 269830 264083 - 261382
12-HAR.FOT. - . 27000 - 6000 - 6000 - 5000 5000 - 5000
13-ET.PRO. 21820 96350 11226 32466 4160 25600 4022 20352 1206 IO3I6 1206 7616
14-OR.ARAŞ. 89131 - 15501 - 15845 - 1805 5 19235 - 20495
15-ARA.LAB. 10700 - 7130 - 940 - 850 860 - 920
16-EĞİTİM 44612 - 12412 - 8705 - 8405 7945 - 7145
17-YAY.TANITIM. 1950 - 550 - 400 - 500 500 - -

18-İŞL.HİZ.TAŞ. 311305 - 66900 - 62960 - 61735 lÎ09736°78t') - 58925
58290010714500 145956 2298144 1314ÖÖ 2212622 64262 202İ173 20-19986 İ3O3O9 2İ32ÖÖ5



B- Ağaçlama ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü :

Ormancılık Ana Plânında belirlenen ve yurdumuz 

orman ürünleri ihtiyacını karşılamayı hedef alan ağaçlandır

ma çalışmalarını gerçekleştirmek ve bir diğer yönüylede or

manlarını kollektif faydalarını devamlı kılarken öncelikle, 

yurt topraklarının erozyon problemine karşı kontrolü ve or- 

maniçi mer'aların ıslâhı ile yurt hayvancılığına ekonomik 

değer kazandırabilmek bakımlarından 4 cü Beş Yıllık ve 5 ci 

Beş Yıllık Plân çalışmalarında, hizmetlerin artan bir oran

la gerçekleştirilmesi zomınluğu vardır. Bu hizmetlere para

lel Kuruluş, Teknik Personel, Ekipman ve Araştırma v.s. hiz

metlerde ihtiyacı karşılayıcı oranda ele alınmış olacaktır.

Eklenecek yeni kapasitelerle, 1995 yılı orman 

ürünleri ihtiyacının karşılanmasını hedef alan çalışmalar 

gerçekleşecek ve ormanların devamlılıkla işletilebilmesi 

prensipleride korunmuş olacaktır.

1- Etüd-Pro:ie Çalışmaları :

Üç safhada tamamlanması öngörülen Etüd-Proje ça

lışmalarının mevcut kuruluşun devam eden çalışmaları ikin
ci aşama olan ve tümü 650 adedi bulan havza için hazırlan
ması gereken avan proje çalışmalarının 330 adedi 1977 yılı 
sonuna kadar ve mütebaki 320 adedi de 1980 yılı sonuna ka

dar bitirilmesi öngörülmektedir. 1981 yılından itibaren de 

her yıl 25 avan projenin revizyonunun yapılması ve uygula

nan proje adedinin 50 den-başlıyarak 4 cü Beş Yıllık Plân 
döneminde 370 ve 5 ci Beş Yıllık Plan döneminde de toplam
650'ye ulaşması öngörülmüştür. Buna ilişkin yatırımlar 
Tablo 87 ve 88 de gösterilmiştir.



2- Ormaniçi Ağaçlandırma Çalışmaları ;

Ormaniçi alanlarda tür değişimini öngörmeden yapı
lacak yeni ormaniçi ağaçlamalarla 4 cü Beş Yıllık Plan döne
minde yıllık kapasiteler 1978 de 45.700 hektardan, 1982 yı
lına kadar 76.900 hektara ulaşarak Beş Yıllık Dönemde cem'an 
3O6.5OO Ha. sahayı kapsarken başlangıçta 90 bin ha. olan 
bakım alanı da 1982 de 211 bin hektara ulaşarak 5 yıllık dö
nemde cem'an 772.000 Ha. sahayı kapsayacaktır.

Bu çalışmaların 5 ci Beş Yıllık Plân döneminde 
1987 de yıİlık H5.90O Ha. ağaçlamaya ulaşarak 5 ci Beş Yıl
lık Planda cem'an 5OI.5OO hektara ulaşması bakım çalışmala
rının da toplam I.4O5.OOO hektarı kapsaması planlanmış ola
caktır. Bununla ilgili yatırımlar (89-90 No.lu) tabloda 
takdim olunmuştur.

3- Hızlı Gelişen Türlerle Yapılan Ağaçlandırma
Çalışmaları :

Artan tüketim ve paralel olarak artan ihtiyacı kar
şılamada hızlı gelişen türlerle yapılan ağaçlamalar büyük 
bir önem kazanmaktadır.

İdare sürelerinin kısaltılması ve odun ürününün 
çoğalmasında büyük yeri olan hızlı gelişen türler 4 cü Beş 
Yıllık Planda yılda 12 bin hektardan 20 bin hektara ve dö
nem içinde cem'an 80 bin hektara ulaşırken, bakım sahası 
cem'an 188.000 hektar 5 ci Beş Yıllık Planda da 22 bin hek
tardan 1987 de yıllık 30 bin hektara ulaşarak bu dönemde de



cera'an I3O.OOO hektara ulaşıp bakım sahası da bu dönemde 

cem*an 33O bin hektara ulaşması öngörülmüştür. Bu hizmetlere 

ilişkin yatırımlar ekli Tablo 91 ve 92 de gösterilmiştir.

4- Kavak Ağaçlandırma Çalışmaları :

Ormanlık sahaların müsait yerlerinde önem taşıyan 

kavak ağaçlandırmaları müteakip 4 cü ve 5 ci Beş Yıllık Plan 

dönemlerinde yılda 100'er hektarlık ek çalışmalar olarak ön

görülerek, ilgili yatırımlar ekteki 93 ve 94 No.lu tabloda 

takdim olunmuştur.

Orman alanlarında, kavak yetiştirmeyi bu açıdan 

öngören sahaların kısıtlı olması daha geniş bir çalışmayı 

mümkün kılamamaktadır.

5- Okaliptüs Ağaçlandırma Çalışmaları :

Geçmiş dönemlerde ele alınmış bulunan sahalarda 

devam edecek olan okaliptüs çalışmalarının 4 cü ve 5 ci 

Plan Dönemlerinde arttırılması ve yeni sahaların eklenmesi, 

ekonomik ve işletmecilik açılarından arzulanan genişlikte 

ve şartlarda müsait plantasyon alanlarının bulunamaması ne

denleri ile, mümkün görülememektedir.

İleride müsait alanlar bulunduğu takdirde bu kar- 

bil ağaçlandırmalara devam edileceği tabidir.



6- Orman Dışı Ağaçlandırma Çalışmaları :

özellikleri bulunan ve bu açıdan da ağaçlandırma 

faaliyetlerinin topluma benimsetilmesinde rolü olan bu or

man dışı ağaçlandırmalar 4 cü ve 5 ci Beş Yıllık Planlarda 

da yapılmaya devam edilerek Dördüncü Beş Yıllık Planda top

lam 13 bin hektar Beşinci Beş Yıllık Planda da toplam 18 bin 

hektar öngörülmüştür. Yatırımlara ilgili hususları ekli 95,

96 No.lu tabloda takdim olunmuştur.

7- Özel Sektör Tarafından Kredi Almak Suretiyle

Gerçekleştirilen Ağaçlandırmalar :

T.C.Ziraat Bankası sermayesine mahsuben Orman Bar- 

kanlığı bütçesine konan ödenekten karşılanmak üzere, özel 

ve tüzel kişilere verilen tesis ve bakım kredileri ile 

gerçekleştirilen kavak ve okaliptüs ağaçlandırma faaliyet

lerinin, mevcut seyri 4 cü ve 5 ci Beş Yıllık Plan dönem

lerinde de yılda 500 hektar kavak 50 hektar da okaliptüs 

ağaçlaması olarak devam edebileceği öngörülmüş olup ekli

97 ve 98 No.lu tabloda belirlenmiştir.

8- Sun'i Gençleştirme Çalışmaları :

Amenajman planları esaslarına göre yapılan kesim

lerle boşaltılan orman alanlarında tabi olarak gelmeyen 

tensilin yapılması, ormanların devamlılığı açısından büyük 

bir zorunluk göstermektedir. Bu maksatla 4 cü Beş Yıllık 

Plan döneminde 1978 de 32.600 hektar olarak devam edecek 

sun1i gençleştirme faaliyetinin dönem içinde toplam (1978- 

198?) 141.900 hektar, 5 ci Beş Yıllık dönemde de toplam



137.500 hertar olarak devamı öngörülmüştür. Bununla alakalı 
tablo No. 99 ve 100'de gösterilmiştir.

9- Fidanlık Çalışmaları :

Çoğalan ağaçlandırmaların fidan ihtiyacı, fidanlık 
kapasitelerine uygun çalışmalara geçilerek karşılanırken 
Dördüncü Beş Yıllık dönemde kapasite 2.690 milyon adede yük
selecek ve bu maksatla mevcut 121 fidanlığa yeniden 25 fi- • 
danlık açılarak, 5 ci Beş Yıllık Plan Döneminde kapasite 
3.161 milyon adede yükselecek toplam fidan ihtiyacı bu su
retle yöneden açılacak 35 yeni fidanlıkla, fidanlık sayısı 
toplam 181 fidanlığa yükseltilerek karşılanacaktır. Bu mak
satla yapılacak yatırımlar Tablo 101, 102, IO3 de va mali
yetlerde tablo No. 104 de gösterilmiştir.

10- Orman Toprakları Tahlil Çalışmaları :

Fidan üretimi ve ağaçlama hizmetlerinin her tür- 
lü saha çalışmalarında en önemli hususu teşkil eden toprak 
faktörünün bilimsel bir çalışmaya mesnet olması açısından, 
devam edecek bu çalışmalar hız kazanarak, Dördüncü 5 Yıllık 
Plan döneminde (1978-1982) 12.500 adet toprak ve su arolizi, 
145 adet fidanlığın toprak analizi ve revizyonu ile 15.000 
hektar ağaçlandırma sahasının toprak etüdü biçiminde devamı 
öngö rülmüş t ür.



Beşinci 5 yıllık Plan döneminde (1983-1937) ise 
15.000 adet toprak ve su analizi, 170 adet fidanlığın toprak 
analizi ve revizyonu ile 20.000 hektar ağaşlandırma sahası
nın toprak etüdü çalışmaları olarak devamı öngörülmüştür. 
İlgili yatırımlar Tablo No. 105.106 da gösterilmiştir.

11. Orman Ağaçları Tohum Üretimi ve Islâhı
Çalışmaları :

Tüm çalışmaların ve dikimlerin başı olan tohumun, 
çalışmaların önemine uygun nitelikte sağlanması faaliyeti 
hizmetlerin bir sigortası olarak devam edecek ve bilimsel 
çalışmalar geliştirilerek yurt çapında ki seviyeye ulaşacak
tır. Bu nedenle Dördüncü 5 Yıllık Plan döneminde (1978-1982) 
toplam 84.695.000 TL.lık, Beşinci Beş Yıllık dönemde de top
lam 108.110.000 TL. yatırım öngörülmüştür. Yatırımlar ekli 
Tablo No. 107 ve 108 de takdim olunmuştur.

12- Erozyon Kontrolü Çalışmaları :

Yurt üretimine her açıdan olumsuz büyük etkisi 
olan erozyon efetini artan bir güçle kontrol etmek için ça
lışmalar devam edecek ve yıllık kapasite arttırılıken Dör^ 
düncü 5 yıllık dönemde toplam 61.000 hektar, Beşince 5 Yıl
lık dönemde de toplam 105,000 hektar alanda erozyon kontrol 
çalışmaları yapılması öngörülmüş bulunmaktadır.

Yıllık çalışma kapasitesi 1982 de 15, 1987 de 
de 25 bin hektara yükselecektir. Bu maksatla öngörülen ya
tırımlar Tablo No. 109. 110 da gösterilmiştir.
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13- Ormanıçi itler'a Islâhı yalıtmaları :

Ormanların korunması yanında memleket hayvan 
üretiminde büyük etkisi olan ormanigi mer'alarm ıslâhı 
faaliyeti hız kazanarak yıllık kapasitenin 1982 de 15 bin 
1987 de de 20 bin hektara ulaşması öngörülmüştür. Bu suret
le Dördüncü 5 yıllık plan döneminde toplam 40.500 hektar ve 
Beşince 5 yıllık Plan döneminde de toplam 80.000 hektar mer'a 
ıslâhı çalışması yapılmış olacaktır.

Alâkalı yatırım ve yıllara bölümü Tablo No. 111 
ve 112 de gösterilmiştir.

14- Araştırma Çalışmaları :

Tüm çalışmalardaki, uygulamalı araştırmalar daha 
iyi ve daha ekonomik faaliyetlerin temeli olarak önem kazan
maktadır. Araştırmalar gerekli biçimde devam ettirilirken, 
Dördüncü ve Beşinci Beş Yıllık dönemlerde her yıl 70 proje 
ele alınarak her dönem için toplam 350 araştırına projesinin= 
yürütülmesi öngörülmüştür. Buna ilişkin yatırımlar Tablo No. 
113 ve 114 de gösterilmiştir.

15- Personel İstihdamı ve Teknik Geliştirme ;

Hizmetlerin artması paralelinde kuruluşların da 
uygun nitelikte genişlemesi ile istihdamda teknik eleman ve 
yardımcı personel olarak bir artma olacağı tabiidir.

Ancak, ağaçlandırma, erozyon kontrolü, mer'a ıs
lahı, fidanlık, tohum, etüd-proje ve araştırma gibi çalış
maların Dördüncü ve Beşinci 5 Yıllık Plan dönemlerinde saha



b miktar yönlerinden artıyları gözönünde tutularak, hiz- 
stlerin aksatılmadan ve en iyi bir şekilde yürütülmesini 
emin bakımından (500 hektar saha uygulaması için 1 adet 

iihendis istihdamı öngörülmek kaydiyle) merkez ve taşra 
ıruluşları için lüzumlu görülen teknik ve tâli eleman ih- 
iyacı yıllara göre aşağıdaki Tabloda gösterilmiş bulunmak- 
adır.

îrkez ve Taşra Kuruluşları için Teknik ve Diğer Personel
İhtiyaç Durumu

Lİlar

Ormancı
Teknik
Personel

Diğer
Teknik

Personel
İdarî
Personel

Diğer 
Saha Yardımcı 

Fidancı Bekçisi Personel
Adet Adet Adet Adet Adet Adet

378 500 30 940 1000 1430 940

379 640 32 1060 1150 1720 1050
380 680 34 1140 1250 1990 1120
>81 730 36 1230 1350 2240 1200

382 780 38 1310 1460 2500 1280

>83 830 40 1400 1580 2730 1370
>84 890 42 1510 1740 2950 1480

>85 930 44 1590 1820 3180 1550
186 980 46 1690 1940 3420 1640

>87 1030 48 1790 2060 3660 1740

Diğer taraftan özellikle taşra kuruluşlarında görevli 
tknik eleman ve fidancılarm, yetiştirilmesi, toplumsal 
ıpıdaki ekonomik, kültürel ve teknik değişme ve gelişmelere



uyumlarının sap.unn.a3i ,  ver  imlikler  in  tu art t ır ı lması  ve ay

r ıç ; .  üst  görevlere  .hasır lanması  mahiyet  indeki  eğit ini]  ere  

büynk önem veri lmekte ve bu hususlar  iç in her  yı l ,  bel ir l i  

dönemleri  kapsayan teorik ve uygulanın]  ı  kurs  ve seminerler  

düzenlenmektedir .

Bir  diğer  önemli  husus da,  teknik elemanların yaban

cı  di l  bi lgi ler ini  güçlendirmek amacı  11.e ki l l i  Eğit im Ba

kanlığı  -  Devlet  Memurları  Yabancı  Dil ler  Eğit im Merkezine 

ve de Dünya Ormancı l ık  çal ınmalarındaki ,  i ler lemeleri  ve tek

nik gel işmeleri  yerinde incelemek üzere,  bel ir l i  süreler  

iç in,  dış  ülkelere  gönderi lmelerid ir .

Dördüncü 5  Yı l l ık  Plan döneminde eğit im iç in öngörü

len muhtel i f  yöhdeki  çal ışmalar  konularına göre aşağıda gös

ter i lmişt ir .

a-  Hizmet  öncesi  Teknik Gel işt irme Çal ışmaları  İç in;

Eskişehir  -  Orman Ağaç]andırma Memurluğu Eğit im 

Merkezinde yet işt ir i lecek f idancı  miktarlarının,  art t ır ı l 

ması  zorunluğu bulunmakta ve yı l l ık  kapasitenin 120 f idancı  

yet işt irebi lecek bir  şeki lde,  okulua gerekl i  i lâveler  yapı

larak sağlanması  öngörülmektedir .  Bunu göre :

Yı l ı  Vereceği  Yı ldık Yı l l ık  Bütçesi
________________ M ez un Sayısı______ ____________ TL._______

1978
1979
1 iğ  O

l°8l

.1982

120 2.400.000

1 P. 400,000
1 " 2 .4 "0 . ' " " ’P

İM' 2.4 "O. M
- i i i  ?. 400. OOP



Dördüncü 5 Yıllık Plân döneminde 10 adet hizmet evi 

üe mevcut okula yeni öğrenci alma kapasitesini kazandıra
cak ilâveler yapılması öngörülmektedir. Eu maksatla toplam 
4.000.000 TL. inşaat yatırına gereklidir.

b- Hizmet İçi Eğitim Çalışmaları İçin :

Her kademedeki teknik ve tâli personelin yetiş

melerini sağlayıcı (Aday memurlar için), verimi il ilclerini 
arttırıcı ve üst görevlere hazırlayıcı mahiyetteki eğitim 
faaliyetleri aşağıdaki şekilde cereyan edecektir :

Yılı
Eğitilecek Teknik 

Eleman Sayısı
Eğitilecek Tâli 
Eleman Sayısı

Yıllık 
Bütçesi TL.

1978 100 70 170.000

1979 110 80 190.000
1980 120 90 210.000

1981 130 100 230.000

1982 140 110 250.000
Toplam 1,,050.000

Teknik elemanların yabancı dil bilgilerini güçlen

dirmek için, M ili i Eğitim Bakanlığı-Devlet Memurları Yaban
cı Diller Eğitim Merkezine gönderilecek personelin sayısı 
ile yıllık bütçe tutarları aşağıda gösterilmiştir :

Eğitim Göreceklerin Yapılacak Yıllık
Yılı ____________ s ay ısı_________________ Ödemeler (TL.)________
1978 10 150.000
1979 10 150.000
1980 12 180.000

19ol 14 710.000

2 997 15 22' .000
'i'oılaı:. 91 T-, 000



Keza,  Dünya Ormancı l ık  ça l ı şmalar ındaki  i le r iemel î r . i  

ve  teknik  yet işmeler i  incelemek üzere  d ış  ü lkelere  gönûî-  

r i lmesi  öngörüler .  teknik  e lemanlar ın  miktarlar ı  i le  y ı l l ık  

bütçe  tu tar lar ı  aşağıda  dercedi lmiş t i r  :

Dış  Ülkelere  Yı l l ık  Harcama
Gidecekler in  Miktar lar ı

Yı l ı Sayı  s ı (TL.)
1978 10 200.000

1979 11 220.000

1980 12 2403000

1981 13 260.000

1962 14 280.000

Toplam 1.200 o000

Ağaçlandırma ve  Erozyon Kontrolü  Genel  Müdür lüğü 

hizmet ler i  Dördüncü 5  Yı l l ık  Plân  dönemi  ve  1987 'ye  kadar  

öngörülen yat ı r ımlar ı  ekl i  Tablo  115 de  toplam olarak ve  

y ı l lara  dağı l ı ş ı  gös ter i lmiş t i r ,

C-  MİLLÎ PARKLAR VE AVCILIK GENEL MÜDÜRLÜSÜ

Ormancı l ık  h izmet ler in in  b i r  kes imini  o luş turan,  

k iş i lere  sağl ık  kazandıran  dinlenme,  öğre t im ve  doğacı  kc-  

ruma yer ler i  o lan  Mil l i  Parklar ,  Orman İç i  Dinlenme Yer le

r i  ve  benzer î  sahalar la  Avcı l ık  ve  Yaban Hayat ın ın ,  ormar  

iç i  akarsu  ve  göl lerdeki  su  ürünler in in  ı s lâhı  ve çoğal 

t ı lması  ve  doğal  çevrenin  korunması  ve  bu ça l ışmalar ın  

halka  benimset i lmesi  orman halk  i l i şk i ler in  o lumlu yönden 

düzenlenmesi  i le  i lg i l i  ça l ı şmalar ın  yur t  şar t lar ı  muvace

hes inde gerçekleş t i r i lebi lmesi  ve  hedef lere  var ı labi lmesi  

iç in  4 .Beş  Yı l l ık  Plan  döneminde aşağıda  bel i r t i len  ya

t ı r ımlar  ö  r .  gö  r  Li l  m üş  t  Li r .



1) M il. .11 Parklarla İlgili Yatırımlar :

Millî Park hizmetleri yurt çapında etkili bir şe
kilde sürdürülerek 1975 sonu itibariyle 14 yörede 234 389 
Ha. alanı kaplayan Millî Parklara 4. Beş Yıllık Kalkanma 
Planı döneminde (5) yörede yaklaşık (60 000) Ha. saha ek
lenerek böylece 1982 yılı sonunda Millî parkların alanı yak
laşık 294 389 hektara ulaşmış olacaktır.

Tesis edilecek Millî Parklarda, koruma, kullanma, 
yönetim ve tanıtım hizmetlerini karşılayacak tesislerle ta- 
şıt-makina ve teçhizat ihtiyaçları etü-d-proje çalışmaları 
üe ilgili yatırım miktarları Ek Tablo 116 da gösterilmiştir.

2) Orman İçi Dinlenme Yerleri tLe jlgili Yatırımlar:

Orman içi dinlenme yerlerinin artan ziyaretçi po
tansiyeli paralelinde planlanarak geliştirilmesi, mevcutla
rının bakım ve onarımlarının ülke çapında etkili bir şekil
de karşılanması için, 4. Beş Yıllık Plan Döneminde 30 yöre
de Orman İçi Dinlenme Yeri düzenlenerek hizmete açılması ön
görülmüş ve böylece 1976 yılı sonu itibariyle 190 olan Or
man İçi Dinlenme Yeri adedi 220 ye ulaşmış olacaktır.(Ek 
Tablo: 117)

3) Avcılık ve Yaban Hayatı tLi İlgili Yatırımlar

Mevcut durum bölümünde belirtilen ve (Tablo: 141) 
de gösterilen üretim tesislerinin tevsii dışında 19 yerde 
çeşitli türlen için av üretme istasyonları tesis edilecek,
49 yerde av koruma ve üretme (Rezerv) sahası tefrik edile
cek, üretilen av hayvanlarıda 79 yerde serbest tabiata yer
leştirileceklerdir.



Norr.ıSl üretını kapasitesine ulaşmak ve bundan sonra 
devamlılığı sa/jlıyacak koruma hizmetlerini geliştirmek için 
teşkil edilecekl20 av koruma ekibi, üretim istasyonu ve av
cılık ve yaban hayatı ile ilgili taşra birimleri, 217 muhte
lif taşıt ve gerekli diğer araç-gereçlerle teçhiz edilecek
tir. Koruma hizmetleri için 144 yerde hizmet evi inşa edile
cektir.

Envanter çalışmaları sürekli yürütülecek, projeler 
için gerekli etüdler zamanında yapılacak, normâl kesafete 
ulaşan avlakların av amenajman planları hazırlanarak düzen
li av işletmeciliğine ve av turizmine açılacaktır.

Avcılık ve Yaban Hayatın ilişkin araştırma ve tanıt
ma hizmetlerini gerçekleştirmek üzere 3 yerde su kuşları 
araştırma istasyonu, 1 yerde yaban hayatı araştırma merkezi 
ve 1 yerde yaban hayatı müzesi tesis edilecektir.

Bu yatırımlar sonucu 1982 yılında yıllık av eti üre
timi 20 bin tona ulaşacak, millî gelire katkısı 600 milyon 
TL. sını aşacaktır.

IV. Beş Yıllık Plân dönemi için öngörülen yatırımla
rın yıllara dağılışı (Ek Tablo:118) de gösterilmiştir.

4) Orman İçi Su Ürünleri
Orman içi akarsu ve göllerde belirtilen üretme 

hedeflerini gerçekleştirmek üzere mevcut tesislerin büyütül- 
mesiyanında kaynakların etüd ve envanterleri yapılacak vebu 
maksatla merkezde bir Limnoloji Laboratuvarı kurulacaktır.



Bunun dışında koruma, üretme, ıslâh ve haliklan
dırma gibi çalışmalar Ekli Tablo (119-120) de gösterilmiş
tir.

Bu yatırımlar sonucu 1982 yılı sonunda orman içi su 
ürünleri yıllık üretimi 2 bin tona yükselecektir.

5) Gevre Sorunları :

Doğal çevrenin korunması insanların ruh ve beden 
sağlığı üzerinde müsbet etki yapmaktadır. Bunun yanında 
doğal dengenin korunması, tarımsal üretim, orman içi su 
ürünleri üretimi ve sanayi üretimi ile de çok önemli ya
rarlar sağlamakta, yaban hayatının gelişmesinde, turizmin 
ilerlemesinde ve bilimsel araştırmalarda vazgeçilmez rol 
oynamaktadır. Kısaca, doğal çevrenin korunması insan sağ
lığından sanayi üretimine varıncaya kadar hemen bütün ko
nularla çok yakından ilgilidir, ve en belirgin karekter 
bütün etkilerinin olumlu yöhde meydana gelmesidir.

Burada bahsi geçen koruma arkeolojik eserlerin 
korunmasında olduğu gibi statik bir anlam taşımamakta, aksine 
ak3ine canlı varlıklara serbest bir dinamizm ortamı sağlı- 
yarak üretimde bulunmalarına hedef olmaktadır. Üretim en 
genel anlamıyla organik üretim olmakla, günümüzde Türki
ye'de 300 milyar ton olarak tahmin edilen bu üretimin do
ğal çevrenin korunup bilimsel esaslara dayalı bir şekilde 
kullanılması sonucu beş yıl içinde İ° 10'luk bir artış gös
tereceği hesaplanmaktadır. Doğal çvvrenin korunması ile 
ilgili 4.Beş ^ıllık Yatırım Programı (Ek Tablo :12l) de 
gösterilmiştirT



6) Tanıtım Teknik: Geliştirme ve Araştırma Çalışmaları

tl_e İlgili Yatırımlar :

Yeni kurulmuş bulunan Millî Parklar ve Avcılık 

Genel Müdürlüğü hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesi için, 

personelin hizmet içi ve hizmet dışı eğitimden geçirilmesi, 

araştırmalara başlanması ve tanıtım hizmetlerinin yaygınlaş

tırılması gerekli olup bu hususta lüzum görülen yatırımlar 

(Tablo: 122) de gösterilmiştir.

7) Program Sonuçları :

Beş yıllık plan döneminde öngörülen hizmetler ve 

gerekli ödeneklerin tahsisi halinde;

Millî Park çalışmaları ile mevcut 14 Millî Parka 

ilâve olarak 5 yeni Millî Park plân uygulamasına alınarak 

memleketimiz doğal ve tarihi zenginlikleri çeşitli yönleri 

ile toplumun faydalanmasına sunulmuş olacak ve korunacaktır.

30 rekreasyon alanına şeşitli hizmetler götürüle

rek halkın istifadesine arz edilecektir.

Av kaynaklarının memleket tabiî şartlarına göre 

geliştirilmesi, korunması ve av hayvanlarının bir plan için

de üretimi gerçekleştirilmiş olacak, Beş Yıllık Plân döne

minde av servetimizde 1.2 milyar değer artışı elde edilecek, 

yılda 600 milyon TL. değerinde av eti üretilmiş olacak, av 

turizminin inkişafı ve ücretli avcılık uygulaması ile yılda 

yaklaşık 5 milyon dolarlık döviz sağlanmış olacaktır.



Orman içi akarsu ve göllerde yıllık üretim 2000 tona 
ulaşacak, halkın istifadesine arz edilmiş olacaktır» Doğai 
çevrenin korunması konusundaki çalışmalarla günden güne 
tahrip olan tabiatın korunmasına çalışılacaktır.

Milli Parklar ve Avcılık Genel Müdürlüğünün IV. Beş 
Yıllık Plan dönemi yatırım tutarı 1581 480 000 TL. olup 
yıllara dağılışı ektablo 123 de gösterilmiştir.

8- Personel İstihdam Durumu :

Hizmetin artması ve gelişmesi paralelinde kuru
luşun genişlemesi ile istihdamda teknik ve yardımcı per
sonele olan ihtiyaçta artmakta olup, Milli Parklar ve Av
cılık Genel Müdürlüğünün 4.Beş Yıllık Plan dönemi içinde 
gerekli personel ihtiyacı yıllara göre Tablo: 123/1 de 
gösterilmiştir.
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D. ORMAN-KÖY İLİŞKİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Bugün orman içi ve bitişiği I6IO3 köyde yaşıyan 
(1975 nüfus sayımına göre) sekiz milyona yakın orman köylüsü 
sOsyal ve ekonomik bakımdan diğer köylerimize nazaran çok 
geri kalmış bir durumdadır. Bilhassa ekonomik nedenlerle or
mancılık çalışmalarını engelleyici etkilerde ve girişimlerde 
bulunmakta, bütün yasal tedbirlere ve çabalara rağmen bu giri
şimler önlenememektedir.

Gerek Orman Genel Müdürlüğü, gerekse Ağaçlandırma 
ve Erozyonu Kontrol Genel Müdürlüğü çalışmalarının mevzuata 
ve tekniğine uygun bir şekilde ve amaçlanan düzeyde yürütü
lebilmesi için orman köylerinin sosyal ve ekonomik sorunları
nın çözümlenmesi şartı raporun ilgili bölümlerinde önerilmiş
tir.

Orman-Köy İlişkileri Genel Müdürlüğü ormanların 
korunması, işletilmesi, geliştirilmesi ve genişletilmesi için 
orman köylerinin sosyo-ekonomik kalkınmasına katkıda bulun
mak amacı ile kurulmuştur.

Orman köylerinin sosyo-ekonomik sorunlarının çö
zümlenebilmesi; önce bu sorunların, sonra da bunların çözüm
lenmesini sağlayacak tedbirlerin tesbiti ve uygulamaların 
bir plâna bağlanması ile mümkün görülmektedir.

Bunun için ORKÖY Genel Müdürlüğü teşkilâtınca 
önce orman köylerinde etüd ve envanter çalışmaları yapılmak
ta, mevcut durum ve olanaklar tesbit edilmekte, sonra da bun
lara uygun tedbirler belirlenerek bir plâna bağlanmaktadır*



Plânlarda, kalkınmanın gerektirdiği sosyal ve alt 
yapı tedbirlerile ekonomik tedbirler önerilmektedir.

Sosyo-ekonomik sorunların çözümlenmesinde, bir kö
yün, birkaç köyden ibaret bir gurubun veya çok dar yörelerin 
ele alınmasının sonuca varmadan yeterli olmıyacağı gerçeğin
den hareketle kalkınma havzaları esası benimsenmiş, havzanın 
tanımı tartışılmış, kalkındırma çalışmalarında diğer kamu 
kuruluşları ile koordine çalışma zorunluğu da gözönüne alış
mak, auretiyle havza olarak ilçe bazı kabul edilmiş bulunmak
tadır.

Bütün ilçelerin etüd-envanter ve plânlama çalışma
larına bir anda glrilemiyeceği ve plânların önerdiği tedbir
lerin bir anda uygulamasına geçilemiyeceği bir gerçektir. 
Bunun için; etüd ve envanter çalışmalarında ve bu çalışma
lara dayanılarak düzenlenen plânlarda önerilen tedbirlerin 
uygulanmasına geçilmesinde_bir sürenin esas alınması ve bu 
süre içinde ilçelerin bazı kriterlere göre bir öncelik sıra
lamasına tabi tutulması gereklidir.

Süre için ilk ve öncelikli ölçü yetkili siyasi ma
kamdan alınmış ve ona uyularak Türkiye çapında etüd-envanter 
ve plânlama çalışmaları 1982 yılında bitecek şekilde program
lanmıştır.

Bu programlamada ilçelerin öncelik sıralaması,or
manların korunması, işletilmesi, geliştirilmesi ve genişle
tilmesi an», amacına ve bu amaca yönelik kriterlere göre ya
pılmıştır. Kriterler Orman Genel Müdürlüğü ve Ağaçlandırma



ve Erozyonu Kontrol Genel Müdürlüğünün görüşleri esas alına
rak tesbit edilmiştir.

Yaz aylarında etüd ve envanteri biten ilçelerin 
kış döneminde kalkınma plânları hazırlanmakta ve ertesi yıl 
uygulamaya geçilmektedir.

Plânlarda ekonomik yatırımlarla sosyal ve alt ya
pı yatırımları yer almaktadır.

4

Ekonomik yatırımların hesabında izlenen yol şudur

Plânı düzenlenşn yörelerdeki orman köylerinde 
fert başına düşen gayri safi gelir hesaplanmakta, 5 yıllık 
plâna göre Türkiye'de fert başına düşen ortalama gayri safi 
gelirle farkı bulunmakta, bu açığı kapatacak İ° 25 kârlılığa 
sahip ekonomik yatırımlar önerilmektedir. Plânlarda, Plân 
yöresindeki hangi köylerde hangi cins projelerden hangi kapa
sitede kaçar adet uygulanacağı da belirtilmektedir.

Ekonomik yatırımlardan beklenen sonucun alınabil
mesi için ihtiyaç duyulan asgari sosyal ve alt yapı tesisle
ri de tesbit edilecek yapımı önerilmektedir.

ORKÖY Genel Müdürlüğü yatırımları yukarıda özetle
nen çalışmalara göre hesaplanmıştır. Bu yatırımlar, teşkil^a- 
tın kuruluşu ve çalışmasına yönelik yatırımlarla orman köyle
rinin kalkındırılmasına yönelik yatırımlar olmak üzere iki 
ana guruba ayrılmıştır.



A- ORKÖY Genel Müdürlüğü'nün kuruluş ve çalışmalarına
yönelik yatırımlar :

1- Etüd ve plânlama yatırımları: I6IO3 orman köyünün
etüd ve plânlama çalışmalarının 1982 yılı sonuna kadar biti
rilmesi programlaştırılmiş, çalışmaların yıllara dağılımı 
aşağıda bu çalışmaların gerektirdiği yatırımlar tablo (124) 
de gösterilmiştir.

Yıllar Köy Adedi
1975-1977 6794 Başlangıçtan 1975 yılı sonuna kadar

bitirilenlerle 1976 vs 1977 yıllan 
için programlananlar toplamı

1969 
2140 
1918 
1833 
1449

Bina Yatırımları :

ORKÖY hizMatleısfad.» koylara götürülmesini sağlaya
cak kuruluşun gelişimi ve ihtiyaç duyulan idare ve hizmet 
binalarının miktarı aşağıda, personel ihtiyacı gelişmesi tab
lo (129) da, plân döneminde yapılacak idare ve hizmet binala
rı için gerekli yatırımlar tablo (125) te gösterilmiştir.

1978-
1979
1980
1981
1982



KURULUŞ

1976 20 31 95

1977 1 3 19

1978 - 5 33

1979 1 6 27

1980 - - 24

1981 - 1 25

1982 - 1 5

TOPLAM : 22 47 228

İBARE VE HİZMET BİNALARI :

Cins 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 Top.
İdare
Binası _ 5 20 41 1/3 41 1/3 41 1/3 40 40 229

Garaj - - 25 41 41 42 40 40 229

Hizmet evi 8 17 26 71 71 71 71 71 406

Eğitim Bi. - - 1 1 1 1 1 5

TOPLAM: 8 22 71 154V3 1541/3 155V3 152 152 869

3. Taşıt Yatırımları :

Kuruluş ve hizmetlerin gelişmesine paralel olarak 
ihtiyaç duyulan taşıt cins ve miktarları aşağıda, bunların 
alımı için gerekli yatırım tutarı tablo (126) da gösterilmiş
tir.



Taşıt Cinsi 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 Top,
Station 1 13 - 7 1 - - - 22
A. Binek 9 14 22 52 50 50 50 50 297
A.Pikap 73 14 27 55 61 61 61 61 413
Kamyon - - 10 16 17 17 17 17 94
Otobüs - - - 1 1 1 1 -1 5

TOPLAM 83 41 59 131 130 129 129 129 831

4. Eğitim Yatırımları :

Çok yönlü ORKÖY hizmetlerini yürütecek kadronun 
iyi bir eğitime tabi tutulması zorunludur.

Aynı şekilde hizmet götürülecek köyler halkının da 
bu hizmetlerin sağladığı imkânlardan en iyi şekilde yararla^ 
nabilmeleri için bilhassauygulamaya dayanan bir eğitimden 
geçirilmeleri büyük bir önem arz eder.

Eğitimin gerektirdiği tesis yapımı ve gereç alını
lan aşağıdaki şekilde yıllar itibariyle prograralaştınlmiş 
bu alımlann gerektirdiği yatırımlar tablo (127) de gösteril
miştir.

Tesis,araç ve gereçler 1978 1979 1980 1981 1982 Topim»
Atölye donanımı (adet) 111 1 1 5 adet
Sinema aakinası alımı Ad. 1 1 1 1 15"
Projeksiyon cihazı alımı 1 1 1 1 15"

(Adet)



Toplam yatırımlar ve yıllara dağılışı tablo (128) 
de gösterilmiştir.

£. Orman Köylerinin kalkındırılmasına yönelik 
yatırımlar :

1978-1982 döneminde etüd plânlaması yapılacak 
9309 orman köyünden 7860 orman köyü ile 1978 yılından önce 
etüd ve plânlaması bitirilecek olan 6794 orman köyü ki cenı'an 
14654 orman köyünün sosyal ve ekonomik sorunlarının çözümlene
rek kalkındınlabilmeleri için gerekli yatırım miktarları 
aşağıda gösterilmiştir.

Bu miktarlar ORKÖY Genel Müdürlüğünce Türkiye'
nin çeşitli bölgelerinde yapılmış orman köyleri kalkınma plân
lan ve bunlarla ilgili projelerdeki rakamlardan faydalanılan 
rak örnekleme metodu ve genelleme yolu ile; başka yerlere 
nakledilecek köyler için kamulaştırma bedeli hesabı da, her 
sene 10 köyün nakledileceği ve bir köy için bu bedelin 4 mil
yon lira olacağı esasına göre bulunmuştur.

YILLAR

Sosyal,alt 
Yatırımlar 
Sosyal ve 
Alt yapı

yapı ve ekonomik 
( Milyon TL. )

Ekonomik Toplam

Kamulaştırma 
Bedeli 
( Milyon TL.)

Genel Toplam 
( Milyon Tl. )

1978 1084 8398 9482 40 9522
1979 1399 10840 12239 40 12279
1980 1741 13494 15235 40 15275
1981 2048 15872 17920 40 17960
1982 2338 18120 20458 40 20498
TOPLAM 8610 66724 75334 200 75534



Bu yatırımlardan; sosyal ve alt yapı yatırımları (yol, 

elektrik, içme ve sulama suyu, okul, sağlık tesisleri v.s.) 

tutarı sekiz milyar altıyüz on milyon liranın, raporun IV. 

Üretim programı,

1. Genel politika bölümünde de açıklandığı şekilde, 

bu yatırımları yapmakla görevli diğer kamu kuruluşları bütçe

lerinden karşılanması hâzımdır.

Kamulaştırma bedeli olan 200.000.000.- TL. genel 

bütçeden karşılanacaktır ve halen uygulama böyledir.

Ekonomik yatırımlar tutarı 66.724.000.000.-TL. 

nın kaynağı ise Orman Köylüleri Kalkınma Fonu olacaktır.

Sosyal ve alt yapı yatırımları tutarı olan 

8.610.000.000.- Tl. ve kamulaştırma bedeli olan 200.000.000.- 

ki cem'an 8.8IO.OOO.OOO.- T!,, gerçek bir giderdir.

Ekonomik yatırmuj tutarı olan 66.724.000.000.- 

TL.nın İ° 20 si civarında olan 13.344.000.000.- TL.sı hibe ve 

karşılıksız yardımdır ve bu da gerçek bir giderdir.

Ekonomik yatırımlardan hibe ve karşılıksız yardım 

tutarı dışında kalem 53.38O.OOO.OOO.- TL. aslında bir gider 

değil, bir kredidir ve tekrar fona dönecektir.

Böylece I6.IO3 orman köyünden 14654 köyün kalkın

masına yönelik 5 yıllık gerçek harcama tutarı 22.154.000.000.- 

TL. olmaktadır.



E- Ormancılık Sektörü Yatırımlar Toplamı

Bölümlerinde mufassal olarak gösterilen dört Genel 

Müdürlüğün IV. Beş Yıllık Plan dilimlerine isabet eden yatı

rım toplamları Tablo İ30'da, genel toplamları da aşağıda açık

lanmıştır.
IV. Beş Yıllık Plan Orman Bakanlığı 

Ormancılık Hizmetleri Yatırım Toplamları ^ 1000 TL )

Genel
Md. 19 7 8 19 7 9 19 8 0 19 8 1 1 9 8 2  Toplam

OGM 2298.212 2212.620 2021.177 2.049986 2132605 10714500

AGM 974.453 1065.765 1116.350 1.218095 1355650 5730313

MPG 234.635 270.460 313.175 350500 412710 1581480

ORKÖY 184.267 187.059 183.817 177533 171734 94)4410

TOPLAM 3^91.467 3735.904 3634.519 3.796114 4072699 18930703

Ayrıca, orman köylülerinin kalkındırılması için Devletçe 

getirilecek hizmet ve yatırımlar kapşısında 75»534.000.000 TL. 

olduğu tahmin olunmaktadır.

VI. SAĞLANACAK FAYDALAR

1. KATMA DEĞER VE G.S.M.H.'ya İŞTİRAK :

1968-1975 yılı cari fiyatlara göre hesaplanan 

üretim değerlerinden girdiler çıkarılarak piyasa değeri üze

rinden Orman GenAl Müdürlüğü Orman İşletmelerinin bürüt katma 

değeri bulunmuştur.



Bürüt katma değer yekününden dolayı vergiler düşünülmek 
suretiyle faktör, fiyatlarla bürüt katma değer elde edilmiş

tir.
Faktör fiyatlarla hesap edilen katma değer yekününden 

amortisman karşılıkları düşünülerek Devlet Orman İşletmeleri
nin G.S.M. hasılaya iştiraki hesaplanmıştır. Elde edilan ra
kamları GSYÎ1I zımnî deflatörü kullanılarak 1976 yılı değerleri 

olarak ifade edilmiştir.
Yukarıda ifade edilen verilerden yararlanarak l.m^ odun 

üretimine isabet eden katma değer bulunmuş ve bu metot vası- 
tasiyle Devlet Orman İşletmelerinin 1982 yılına kadar olacak 
katma değeri tahmin edilmiştir. (Tablo 133/1

2. DIŞ TİCARET ETKİSİ :

Orman ürünlerine ihraç gücü kazandırılmasına müte

dair karar gereğince; 1969-1970, 1971 ve 1972 yıllarında ma

mul olarak ihraç edilen orman ürünlerine, tüm orman envali 

satışlarından $6 ihracatı teşvik fonu alınmak suretiyle tesis 

edilmiş fondan M3 başına belirli bir özel hesap iadesinde bu

lunulması esnasında mamülünü ihraç kaydı ile yapılan tomruk 

satışlarımız ve diğer satışlarımızda fiat artışları olmuş ve 

bu kararlardan beklenen fayda temin edilmiştir.

Yani ham orman ürünlerine rağbet çoğalmış ve hemde 

memlekete bu yoldan da dtviz girmesi temin olunmuştur.

Bilâhare 1973 yılında 14.4.1973 gün ve 7/6270 sa

yılı Bakanlar Kurulu Kararları ile keresteden ileri safhada 

işlem görmüş namüllere (Mobilya,Sunta-Çerçeve, Ayakkabı kalıbı 

Baston, Ambalajlık sandık, Kontraplak, Mektep sıraları gibi 

ağaçtan mamül v.b.) özel hesap iadesi ve vergi iadenin de bu

lunulması gereken faydayı azaltmış ve fiatlardaki artışlar da 
durmuştur.
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Bu durum: Keresteden ileri safhada işlem görmüş 
mobilya, ambalajlık sandık, v.s. gibi mamullerde kullanılan 
hammaddenin tamamının orman işletmelerinde istihsal edilmekte 
olan çam, göknar, kayın v,b. gibi ağaçlardan yapılmamış olma
sından ileri gelmektedir.

Yurt içinde orman ürünlerine rağbeti arttırmak ve 
bu ürünlere tekrar ihraç gücü kazandırmak, keresteden ileri 
safhada işlem görmüş mamuller gibi keresteyede ihracatı teşvik 
pirimi (Özel hesaptan iade ve vergi iadesi) vermek ve Devlet 
Orman İşletmelerinde mamülünü ihraç kaydı ile tomruk satışları
na başlamak uygun olacaktır.

Bugün için Devlet Orman İşletmelerince yapılan 
üretim, tüketim hedeflerinin daha fazla olmasına rağmen değer- 
lendirllememekte, vasati olarak sene sonlarındaki 3tok senelik 
üretimin $30 nu teşkil etmekte ve bu miktar normal stok sevi
yesinin üstünde olduğundan, eldeki stoklarımızın değerlendiril
mesi ve üretime hız verilebilmesi için, orman ürünlerinin yurt 
içinde ve yurt dışında değerlendirme imkânlarının araştırılma
sı yanında, orman ürünlerine ihraç gücü kazandırılması için, 
ihraç edilen mamullere vergi ve özel hesap iadesi yapılması 
faideli mutelâa olunmaktadır.

3. İSTİHDAMA ETKİSİ

Plan döneminde artan hizmetlerle geniş iş hacmi 
doğacak ve mekanizasyon yanında mahalli iş gücüne katkısı ile 
toplum kalkınmasında belirli imkân ve faydalar sağlanacaktır. 
Bir yatırımın istihdama etkisi yatırımlarla, çalıştırılması 
düşünülen düz işçi ile belirlenmekteılir.



Yatırımların istihdama etkisini ikişe kilde ifade 
etmek mümkündür.

a) Bir düz işçi çalıştırılabilmesi için gerekli 
yatırımın parasal miktarlarının bulunması :

Burada her faaliyet kolu için yıllara göre 
yapılacak yatırım tutarının; o faaliyet kolunda çalıştırıl
ması düşünülen düz işçi adedine bölünmesi suretiyle elde 
edilmektedir.

Çeşitli faaliyet kollarına göre 1 düz işçinin ça
lıştırılabilmesi için gerekli para miktarları yıllara göre 
hesaplanmış ve tablo da gösterilmiştir.

b) Bir düz işçinin çalıştırılabilmesi için yapıl
ması gerekli iş hacminin bulunması :

Burada her faaliyet kolunda plan dönemi içerisinde 
yıllık yapılması düşünülen fizik yatırım (iş miktarı) o yıl 
çalıştırılması düşünülen düz işçinin sayısına bölünmek sure
tiyle elde edilmektedir.

Çeşitli faaliyet kollarına göre bir düz işçinin 
çalıştırılabilmesi için yapılması gerekli iş hacmi yatırım 
kollarına göre hesaplanmış ve tablo : 132 de gösterilmiştir.

Orman Genel Müdürlüğünün 5 yılda yapacağı yatırımlar 
için 31902400 günlük iş gününe ihtiyaç vardır. Bir düz işçi 
200 gün çalıştığına göre 5 yıllık yatırımların yapılabilmesi 
için her yıl 31902 düz işçinin çalıştırılmasına olanak bulun
maktadır. Diğer bir ifade ile 5 yılda toplam 65219 liralık
bir yatırım yapıldığı taktirde bir düz işginin 5 sene 
istihdam edilmesine olanak mevcuttur.



Çeşitli faaliyet kollarına göre 5 yıllık düz işçi 
işgünü miktarı ve parasal tutarları tablo: I33 da gösteril
mektedir.

4. Orman-Köy İlişkileri Genel Müdürlüğü çalışmaları 
ve yatırımlardan sağlanacak faydalar :

a) Parasal Değer: Orman köylülerinin kalkınması
na yönelik ekonomik yatırımlardan elde olunacak parasal değer 
şöylece hesaplanabilir:

66.724.000.000.- TL.lik yatırımın 13.344.000.000 
TL.hibe, ve karşılıksız yardımdır ve bunun sağlıyacağı parar- 

sal değerin hesaplanması mümkün görülmemektedir.

Geri kalan 53*38O.OOO.OOO.- TL.kârlılığı $25 
olan projeler için köylülere kredi olarak verilecektir. 

Böylece bu yatırımlarla gayri safi milli hasılaya 

13*345.000.000.- TL. lık bir katkı sağlanmış olacaktır.

b) Parasal değeri hesaplanamayan faydalar: Sos
yal ve alt yapı hizmetleri için yapılacak 8.610.000.000.- TL. 
kamulaştırma bedeli için gereken 200.000.000.- TL. ve hibe 

ve karşılıksız yardım yolu ile köylere intikal edecek 
13*344.000.000.- TL.ki cem'an 22.154.000.000.- TLbnın sağla- 
lıyacağı parasal değerin hesabı mümkün görülememektedir.



Yatırımların istihdama etkisini iki şe kilde ifade 
etmek mümkündür.

a) Bir düz işçi çalıştırılabilmesi için gerekli 
yatırımın parasal miktarlarının bulunması :

Burada her faaliyet kolu için yıllara göre 
yapılacak yatırım tutarının; o faaliyet kolunda çalıştırıl
ması düşünülen düz işçi adedine bölünmesi suretiyle elde 
edilmektedir.

Çeşitli faaliyet kollarına göre 1 düz işçinin ça
lıştırılabilmesi için gerekli para miktarları yıllara göre 
hesaplanmış ve tablo da gösterilmiştir.

b) Bir düz işçinin çalıştırılabilmesi için yapıl
ması gerekli iş hacminin bulunması :

Burada her faaliyet kolunda plan dönemi içerisinde 
yıllık yapılması düşünülen fizik yatırım (iş miktarı) o yıl 
çalıştırılması düşünülen düz işçinin sayısına bölünmek sure
tiyle elde edilmektedir.

Çeşitli faaliyet kollarına göre bir düz işçinin 
çalıştırılabilmesi için yapılması gerekli iş hacmi yatırım 
kollarına göre hesaplanmış ve tablo : 132 de gösterilmiştir.

Orman Genel Müdürlüğünün 5 yılda yapacağı yatırımlar 
için 31902400 günlük iş gününe ihtiyaç vardır. Bir düz işçi 
200 gün çalıştığına göre 5 yıllık yatırımların yapılabilmesi 
için her yıl 31902 düz işçinin Çalıştırılmasına olanak bulun
maktadır. Diğer bir ifade ile 5 yılda toplam 652İ9 liralık
bir yatırım yapıldığı taktirde bir düz idinin 5 sene 
istihdam edilmesine olanak mevcuttur.



Çeşitli faaliyet kollarına göre 5 yıllık düz işçi 
işgünü miktarı ve parasal tutarları tablo: I33 da gösteril
mektedir.

4. Orman-Köy İlişkileri Genel Müdürlüğü çalışmaları 
ve yatırımlardan sağlanacak faydalar :

a) Parasal Değer: Orman köylülerinin kalkınması
na yönelik ekonomik yatırımlardan elde olunacak parasal değer 
şöylece hesaplanabilir:

66.724.000.000.- TL.lik yatırımın 13.344.000.000 
TL.hibe, ve karşılıksız yardımdır ve bunun sağlıyacağı para
sal değerin hesaplanması mümkün görülmemektedir.

Geri kalan 53*380.000.000.- TL.kârlılığı $25 
olan projeler için köylülere krsdi olarak verilecektir. 
Böylece bu yatırımlarla gayri safi milli hasılaya 
13.345*000.000.- TL. lık bir katkı sağlanmış olacaktır.

b) Parasal değeri hesaplanamayan faydalar: Sos
yal ve alt yapı hizmetleri için yapılacak 8.610.000.000.- TL, 
kamulaştırma bedeli için gereken 200.000.000.- TL. ve hibe 
ve karşılıksız yardım yolu ile köylere intikal edecek 
13*344*000.000.- TL.ki cem'an 22.154.000.000.- TLbnın sağla- 
lıyacağı parasal değerin hesabı mümkün görülememektedir.



Ancak hem bu meblağın hem de kârlılığı hesaplanabil 

len ekonomik yatırı ların sağlıyacağı istihsal artışının ül

kemiz ekonomisini büyüle çapta ve müsbet yönde etkileyeceği 

muhakkaktır.

Ayrıca geliri artan vatandaşın istihlak olanakları 

da artacak bu da istihlak maddeleri üreten sektörlerin geliş

mesine dolayısıyle ülke ekonomisine yardımcı olacaktır.

Bunun dışında, ekonomik yardımlardan elde olunacak 

ürünler iç ticarette müsbet etkiler yapacak hatta dış tica

rete yönelik sonuçlar verecektir.

Öte yandan, ormancılık çalışmalarını menfi yönde 

etkileyen orman köylüleri sosyal ve ekonomik kalkınma ola

naklarına kavuşunca, ormanlarımızın işletilmesi, geliştiril

mesi ve genişletilmesi çalışmalarında ileri teknikler sağ

lıklı bir şekilde uygulanabilecek, böylece ormanlarımızdan 

daha çok ürün alınabilecek ve bu da memleket ekonomisine 

katkılar sağlıyacaktır.

VII. ALINMASI ÖNGÖRÜLEN TEDBİRLER :

1. Vergiler :

Bu gün için Devlet Orman İşletmelerinin 4914 

Sayılı Kanunla Kurulan Döner Sermaye faaliyetleri neticesi 

elde etmiş olduğu döner sermaye gelirlerinden direkt ve 

endirekt olarak alınan vergiler şu şekilde sıralanabilir.



a. Direkt vergiler : 3444 Sayılı Kanunun 7. madde
sini tadil eden 4914 Sayılı Kanunla, Devlet Ormanlarının işle
tilmesi gayesi ile yapılacak çalışmaların, IO5O sayılı Genel 
Muhasebe Kanunu ve 2490 sayılı Araştırma, Eksiltme ve İhale 
Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın Bakanlar Kurulunca konacak 
esaslara ve ticarî isterlere göre yapılmasıhüüüm altına alın
mıştır.

Bu kanuna müsteniden ve 27.2.1952 gün ve 3/14652 
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Devlet Orman İşletmeleri" 
Devlet Orman İşletmesi ve Döner Sermayesi Yönetmeliği'nde 
belirtilen usullere göre faaliyette bulunması kabul edilmiş
tir. Bu şekilde yapılmış bulunan faaliyetleri neticesi mer
kezde konsolide edilen Genel Blanço ve Umumi kâr ve Zarar 
tablosunda görülen kârlılık durumuna göre, 5422 sayılı Kurum
lar vergisi Kanunu gereğince $35 Kurumlar vergisi ve $3 Mali 
Denge vergisi verme yükümlülüğü vardır. Bu Orman Gelirlerin
den alınan direkt vergidir.

b. Endirekt vergiler, resimler ve diğer fonlar :

Maliyet ve muhammen satış bedeli Devlet Orman 
İşletmesi ve Döner Sermayesi Yönetmeliğinin 16.maddesi gere
ğince tesbit edilerek satılmakta olan Orman ürünlerinden : 
Satışların açık artırmalı veya pazarlıklı olarak yapılması 
nazarı itibare alınarak,



- $12,5 İstihsal vergisi

- $3 Özel idare hissesi

- $3 Belediye,Dellaliye ve Asker ailelerine yardım
resmi,

- $ 3 İhracatı Teşvik fonu
- $ 3 Orman köylerini kalkındırma fonu

- $03 Damga vergisi (Karar için) gibi endirekt
vergiler alınmaktadır.

Yurt içinde istihlak edilen orman mahsûlleri, bu gibi 

endirkt vergiler sebebiyle müstehlike daha pahalıya mal ol

makta ve buda orman malları satışlarını olumsuz şekilde etki

lemektedir.

Bu gibi vergi ve resim ve fonların orman malları üzerin

den kaldırılması halinde, maliyetin düşürülmesi ve dolayısiy- 

le orman mallarının satışının artırılması mümkün görülmekte

dir.

2. Amortismanlar ;

Orman mallarının üretimi için yapılan tesisler, 

satın alınan makina ve vasıtalar ile her türlü demirbaşlara; 

213 sayılı vergi usûl Kanunun 315. maddesi gereğince Maliye 

Bakanlığınca tesbit ve ilan edilen nisbetler üzerinden 

"NORMAL AMORTİSMAN NİSBETLERİ» uygulanmaktadır.

Teşkilâtımızın çalışma şartları bakımından uygu

lanan bu amortisman nisbetleri üzerinde herhangi bir değişik

lik yapılmasına lüzum görülmediği gibi, uygulanan sistem 

dışında başka bir sistemin (AZALAN BAKİYELER USULÜYLE 

AMORTİSMAN) uygulamasına da gerek 'görülmemektedir.



31.12.1974 tarihi itibariyle amortisman tabi aktif (ik

tisadi) kıymetlerimiz yekûnu 976.624.170.- lira olup, her 

yıl takriben 50-75 Milyon lira arasında amortisman tefriki 

suretiyle yine 31.12.1974 tarihi itibariyle BİRİKEN AMORTİS

MANLAR hesabında birikmiş amortisman karşılıkları 466.361.687 

liraya baliğ olmuştur.

Bu durumda bilançomuzun aktifinde yer alan 976.624.170 

liralık iktisadi kıymetlerimizin $50'ye yakın miktarı kendisi

ni amorte etmiş durumdadır.

Her yıl tefrik edilen amortisman miktarı kadar amortis

mana tabi iktisadi kıymet satın alındığı veya edinildiği tak

dirde, herhangi bir şekilde varlıklarımızda noksanlık olma

ması ve dış borçlanmaya gerek duyulmaması gerekir.

Tefrik edilen amortismandan fazla sabit kıymet harca

ması yapıldığı taktirde, bunnn için ek finansman kaynakları

nın bulunması lâzımdır.

3. Sermaye Durumu ;

Devlet Orman İşletmelerine, Devlet Ormanlarının 

işletilmesi gayesiyle 3914 sayılı 1938 yılı Genel Bütçe Ka^- 

nunun 13. maddesiyle verilmiş bulunan döner sermaye, 1965 

yılma kadar bütçeye konulan ödeneklerle 47.854.482.- liraya 

baliğ olmuş, Sayıştay Genel Kurulunun 21.1.1967 gün ve 26 

sayılı kararında belirtilen ve T.B.M.M.ce benimsenen ve 

kabul edilen (27.1.1968 gün ve 12811 Sayılı Resmi Gazete ile 

yayımlanan 1961-1962 ve 1963 yılları bilançolarının ve umumi



kâr ve zarar tablolarının kabulüne mütedair 988 Sayılı Kanur- 
nun gerekçe raporundaki) esasa göre, eski yıllar kâr fazla
lıklarının sermayeye ilavesi neticesinde 31.12.1974 tarihi 
itibariyle 1.748.348.292.- liraya baliğ olmuştur.

Aynı tarih itibariyle konsolide bilançomuzda yer alan 
tesisler, demirbaşlar, satın alman haklar. Arsa ve arazi 
gibi sabit kıymetlerimiz 1.024,981,560.- liradır.

Bu durumda 31.12.1974 tarihi itibariyle 1.748.348.292.- 
liraya baliğ olmuş bulunan sermayemiz $200'e yakın olarak 
hemen paraya çevrilmesi imkânı olmayan kıymetlere bağlanmış 
bulunmaktadır.

Buradaki artış sermayeden ayrı olarak sermayenin bir 
koruyucu hesabı durumunda bulunan ihtiyatlar, biriken fonlar, 
muhtelif zararlar karşılığı olarak teşkil olunan fonlar ve 
biriken amortisman gibi hesaplarda toplanan paralarla karşı
lanmaktadır.

Yılda 6.500.000 M3 yapacak, 19.000.000 ster yakacak 
odun üretimini gerçekleştirmek mecburiyetinde bulunan orman
işletmelerinin bir yıllık gider bütçeside 5*709.775.015.- 
lira olup, mevcut sermaye ile yukarıdaki üretim hedeflerinin 
gerçekleştirilmesinde bazı dar boğazlarla karşılaşacağı tabii 
bulunmaktadır.

Bunun izalesi için Devlet Orman İşletmesinin Döner 
Sermayesinin bir limite bağlanması ve en azından 7.5 milyar 
liraya çıkarılması ve yıl sonlarındaki Döner Sermaye kâr 
fazlalıklarının sermayeye ilavesi suretiyle bu sermayenin 
tamamlanmasında r. .1 bulunmaktadır.
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4. Yatırımların finansmanı ;

Devlet ormanlarının işletilmesi maksadiyle ya
pılacak olan ve yıllık yatırım programlarında yer alan yatı
rımların bir kısmı masraflar içerisinde yer alarak bütçesin
deki ödeneğine müsteniden aynı yılda gider kaydedilmek sure
tiyle yıl içerisindeki gelirler ile karşılanmakta, bir kıs
mı da sabit kıymetlere alınmak suretiyle aktif arasına gir- 
memektedi r.

Aktif kıymetlere giren iktisadi kıymetler cari 
yıl gider bütçelerinde yer almalarına rağmen, yıl sonların
da çıkarılan konsolide bilanço ve umumi kar zarar tabloların
da gider olarak gösterilmemekte, bu gibi kıymetler için 
yapılan harcamaların dönem içerisinde elde edilen gelir faz
lalıkları ile finanse edilmeleri gerekmektedir.

1975 ve 1976 Bütçe Kanunlarına konulan 40 ve 
3? maddelerle Genel Bütçeye dahil dairelerle Katma Bütçeli 
idarelere bağlı kuruluşların yıl içerisindeki gayri safi ge
lirlerinin $10 na kadar kısmı ile sene sonlarındaki safi kar
larından, sene içinde ödenen $ 101ar çıkarıldıktan sonra ka
lan kârın tamamının Genel Bütçeye gelir kaydı hüküm altına 
alınmış bulunduğundan, artık yukarıda sayılan ve sabit kıy
metlere alınan yatırımlarla, cari gider olarak kabul edilen 
ve yine aktif kıymetler arasında sabit kıymetlere alınan 
(demirbaş eşya, alet ve edavat kitaplar, satın alınan hak
lar, arsa ve araziler) gibi kıymet harcamaları finansmanı 
tehlikeye girmiş bulunmaktadır.



Devlet Orman İşletmeleri Döner Sermayesinin 
hükmü şahsiyetinin olmaması nedeniyle borçlanma ehliyeti 
bulunmamakta ve dolayısıyle bu gibi yatırımları ile cari 
giderlerini karşılamak üzere ek finansman kaynaklarından 
istifade etme olanakları da ortadan kalkmaktadır.

Bu durumda tek çıkar yol olarak her türlü 
yatırımlarının hükmü şahsiyeti haiz Orman Genel Müdürlüğü
nün Katma Bütçesi ile yapılması ve proje kredilerininde 
bu bütçeden temin edilmesi gerekmektedir.

Bu şekilde hareket edildiği taktirde d8, Kat
ma Bütçeden temin olunan ve Döner Sermaye hizmetlerinde 
kullanılmak suretiyle üretime katılan her türlü makina, de
mirbaşlar ile alet ve edavat ve diğer tesislerin yıpranma 
payları üretim masrafları içerisinde gösterilmiyecektir.

Bu gibi masrafların gösterilmemesi neticesi, 
üretilen malların maliyetlerinin hesabında da aksaklık yara
tacaktır.

Bu durumda Döner Sermayeden yürütülmekte olan 
işletmeçilik faaliyetlerinin aksaması veya tamamen durma
sı söz konusu olduğundan, Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 
Döner sermayeli kuruluşların bütçe Kanunu 32* maddesi şümu
lü dışında bırakılması ve dolayısiyle dönem sonlarındaki 
kar fazlalıklarının sermayeye ilavesi hususunun yasal hale 
getirilmesi gerekmektedir.



■Dördüncü beş yıllık kalkınma planında yer 
alan ve tablo 134-135 ve tablo I36 da gösterilmiş bulunan 
gelir ve giderlerin incelenmesinden de anlaşılacağı veçhi
le 32 361 719 000 Tl. gelire karşılık 3.662.610.000.- lira
lık tarife bedeli dışında 28 200 348 000.- liralık üretim 
yatırım ve cari gider hesaplanmıştır.

Bu durumda Bördünçü Beş Yıllık plan dönemi 
gelirleri 32 36i 719.- 31 862 958 000 = 498 761 000.- lira
lık bir fazlalık arzeder görülmektedir.

Tesbit edilen gelirlerden umumi kar ve zara
rın hesaplanmasında hakiki gider olarak kabul edilen (Sabit 
kıymetlere alman yatırımlar ve cari giderler dışındaki) 
giderlere göre ise (Yıllık Amortismanlar için tefrik olu
nan 121.715 Tl. dahil) kar durumu 32.361.719.000.- 
29.600.728.000.- = 2.760.991.000 TL. dır.

Tablo 135 sütun 9,11, 12 nin tetkikindande anla
şılacağı veçhile bu karın dağılışı yöyle olmaktadır.

$38 Kurumlar ve 14ali Denge vergileri: 1.049.176.000.-
$10 Orman Köylerini kalkındırma fonu: 171.180.000.-

Sabit kıymetler için kalar gelir: +1.540.635.000.-
Yekün : 2.760.991.000.-

Bu plan döneminde yatırım ve cari giderler içinde 
yer almak suretiyle 2.388.946.000.- liralık sabit kıymetin 
aktif kıymetler arasına alınacağı hesaplanmıştır. Tablo:135 
sütun 13.



Bu durumda hakiki kardan kalan ve sermayeye dönüşüm 
suretiyle sabit kıymetlere tahsis edilecek olan gelir (kar) 
fazlalıkları ise, bu plan döneminde planlanmak istenen 
sabit kıymetlere kifayet etmemektedir.Şöyleki;

Planlanmak istenen sabit kıymetlere : 2.388.946.000.-
Gelir fazlalıklarından kalan ' : 1.540.635.000.-

Bütçe açığı : 848.311»000.-
Bu plan döneminde ayrılacak amortisman: 121.715.000.-

Hakiki açık : 726.596.000.-

Sabit kıymetlere tefrik olunacak kar fazlalıklarında 
848.311.000.- 11.lık bir açık görülmekte ise de; sabit kıymet
lerin 121.715.000.- TL.lık kısmı 5 yılda ayrılacak yıllık 
amortismanlarla yapılacağının düşünülmesi halinde hakiki 
açık 726.596.000.- lira olmaktadır.

Planın yatırım ve cari giderler arasında, Ağaçlandır
ma ve Erozyon Kontrol Genel Müdürlüğü ile Milli Parklar 
ve Avcılık Genel Müdürlüğünün Döner sermayeden yapacakları 
cari ve yatırım harcamaları dahil bulunmadığından, bu açığın 
daha da fazlalaşacağı düşünülmemelidir.

Ayrıca kereste fabrikaları, Ana tamirhaneleri Müdür- 
lükleri ile Yedek Parça Depo Müdürlüğünün jgelir açıklarının 
da, İşletmeler gelirleri ile karşılanmakta olduğunun hatırdan 
çıkarılmaması lazımdır.



Bu tatbikatla, İşletmelerin yıl: içerisinde gayri 

safi gelirlerinin en azından $10 u mahalli Muhasebe ve 

Malmüdürlüklerince her ay yeşinen tahsil edilmektedir.

Ayrıca yıl sonunda yapılan konsolide umumi kar ve 

zarar cetveline göre hesaplanan safi gelirden, sene için

de ödenen $10 1ar içinde ödenen $10 1ar safi kardan fazla 

ise geri verilmeyeceği de hüküm altına alınmıştır.

Döner sermaye karlarının $10'u Genel Bütçeye gelir 

kaydına bu şekilde devam ettirildiği sürece sabit kıymet

lere harcanacak paranın ancak yıllık amortismanlar kadar 

olması (yılda 25, Beş yılda 125 milyon lira) lazım gelmek-- 

tedir.

Bütün bu durumlara göre 4. Beş yıllık plan>döneminde 

Orman İşletmelerinin yatırımlarının tam olarak gerçekleşti

rilebilmeleri; için dış kredi veya Genel Bütçeden yardım 

olanağının aranması gerekmektedir.

Bu tatbikata göre

Gelirlerimiz 32.361.719.000.- TL.

15.783.653.000.- TL.

12.121.043.000.- TL.

3.662.610.000.- TL.

Direkt masraflar 

Üretim giderleri 

Tarife bedeli

Gayri safi gelir 

Gayri safi gelirin $10

16.578.066.000.- TL.

1.657.807.000.- TL. olmakta
dır.



Yukarıda da açıklandığı üzere, Döner sermayenin hükmi 

şahsiyetinin olması nedeni ile borçlanma ehliyeti olmadı

ğından her türlü kredi olanaklarının Katma Bütçe veya Genel 

Bütçeden temini cihetine gidilmesi lazımdır.

Bu dönem için hazırlanmış bulunan 25.8l6.4O3.OOO.- 

lira Döner sermaye gider bütçesinde yatırımların 

7.682.459.000.- lira ile % 30 olarak yer aldığı görülmekte- 

tedir.

5. ORKÖY Yatırımlarının Finansmanı :

Raporun V. yatırım programı, ORKÖY Genel Müdürlü
ğü yatırımları bölümünde, bu yatırımlar iki ana gurupta 
açıklanmış tır.

Finansman da buna paralel olarak iki ana gurup i çin 
ayrı ayrı düşünülecektir.

A- ORKÖY Genel Müdürlüğü'nün kuruluş ve çalışmaları

na yönelik yatırımların finansmanı :

Etüd-Planlama, Binalar, taşıt alımları ve eğitim 

olarak 904.410.000.- Tl.ye baliğ olan bu yatırımlar imkanlar 

nisbetinde genel bütçeden finanse edilmelidir.

Böylece fonun, orman köylerinin kalkındırılması

na yönelik ekonomik yatırımları daha büyük çapta karşılama

sı imkanları sağlanmış olacaktır.



B- Orman köylerinin kalkındırılmasına yönelik 

yatırımlar :

Bu yatırımların 8.610.000.- Tl.sı sosyal ve alt 

yapı yatırımlarıdır.

Sosyal ve alt yapı hizmetlerini köylere götür

mekle yükümlü kamu kuruluşları bu yatırımları yapmalı ve 

yatırım bunların bütçelerine konacak ödeneklerle finanse 

edilmelidir.

200.000.000.- TL. tutarındaki kamulaştırma bede

line ait ödenek bu güne kadar olduğu gibi genel bütçeden 

verilmelidir.

. 66 milyar 724 milyon liralık ekonomik yatırım

dan hibe ve karşılıksız yardım olarak hesaplanan 

13.344.000.000.- TL. orman köylüleri kalkınma fon'undan fi

nanse edilmelidir.

Bakiye 53.38O.OOO.OOO.- TL.lık ekonomik yatırım 

ise, planın V. yatırımlar (D) Orman-Köy İlişkileri Genel 

Müdürlüğü bölümünde de açıklandığı üzere kredi niteliğinde

dir. Verglecek ve belirli bir süre sonunda geri dönüşe

cektir.

Fon Bütçesinin gelirleri şunlardır :

1) 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 31, 32, 33

ve 35. maddeleri gereğince verilenlerle, dış memleketlere 

ihraç edilenler ve Devlet Orman İşletmelerince, Devlet 

Kereste Fabrikalarına satılan tomruklar hariç olmak üzere 

Devlet Orman İşletmeleri ve Kereste Fabrikalarından tomruk 

yarı mamul kereste ve ikincil ürün alanlardan, satış bede

li üzerinden $ 3 oranında tahsil olunacak hisseden,



Bu gelirlere, her yıl verilen kredilerden vadesi ge- 

.en ve geri alınan miktar da eklenecektir. Bunun 1976 yılı 

ılitçesindeki tutarı 10.000.000 Tl. dır. Böylece fonun gerçek 

jeliri 225.347.960.- TL.sına baliğ olmaktadır.

Bu miktar fondan finanse edilmesi gereken yatırımlar 

.çin bu gün dahi çok yetersizdir. Dördüncü Beş Yıllık 

ilan dönemi için önerilen yatırımların karşılanmasında daha 

la çok yetersiz olacaktır. ,

Bu bakımdan iki esas tedbir vardın.

a) Fon gelirlerinin artırılması

b) Kredi yardımlarının, kredi veren ülke dahili ve 

lariçi kuruluşlarca karşılanması.

Fon gelirlerinden, 1,2,3, 5 ve 6.cı maddelerdeki 

gelirlerin önemli miktarda artırılamıyacağı bir gerçektir.

4. sırada gösterilen, genel bütçeden, bütçenin binde 

Dirinden aşağı olmamak üzere yapılacak yardımın miktarı 

Dütçenin gelişmesine paralel olarak artacaktır. Bu miktarın 

ılt hududu bütçenin en az binde biridir. Binde nisbetin daha 

füksek bir miktara çıkarılması suretile Fon gelirleri önemli 

niktarda artırılabilir.

Kredi yardımlarından geri alınan miktar da yıllar 

Ltibarile yapılan kredi yardımının büyüklüğü nisbetinde arta

caktır.



2) Orman Genel Müdürlüğü Döner Sermayesinden 

kurulmuş olan fondaki paradan,

3) 6831 sayılı Kanunun 17 ve 15 inci maddeleri 

uyarınca verilecek izin ve irtifak haklarına dayanılarak 

yapılacak her türlü tesislerden, proje bedeli tutarının

5 i oranında alınacak hisseden,

4) Her yıl binde birinden az olmamak üzere 

Genel Bütçeden yapılacak yardımdan,

5) Orman İşletmeleri ve Devlet Kereste Fabrika

ları senelik safi karlarından alınacak "/> 10 hisseden,

6) Faiz, ikramiye ve her çeşit bağışlamdan v.s 

gelirlerden teşekkül eder.

Bu gelirlerin 1976 bütçesine göre miktarları aşağıc 

gösterilmiştir.

Cinsi Tutarı ( T L .

1) Orman ürünleri satışlarından 63.000.000

2) Orman Genel Müdürlüğü Döner Sermayesi Özel 
Fonundan 5.000.000

3) İzin ve irtifak haklarından 6.000.000

4) Genel bütçeden 100.000.000

5) İşletmeler ve Fabrikalar karından 40.000.000

6) Müteferrik gelirlerden_________________________  1.347.960

T O P L A M 215.347.960



Bugüne kadar yapılıp tasdik edilmiş planlarla, 1976 

re 1977 yıllarında ve dördüncü beş yıllık kalkınma planı 

löneminde yapılacak planlarda önerilen ve önerilecek ekono- 

ıik yardım tutarları hesaplanmış ve bunların yıllar itiba- 

’ile tutarı aşağıda gösterilmiştir.

1976 yılında

1977 "

1978 "

1979 "

1980 "

1981 "

1982 "

1983 ve müteakip 
her yıl

3.420 Milyar TL. 

6 .220  

8.398 

10.840 

13.494 

15.872 

18.120

19.917

1975 yılma kadar verilmiş kredilerle 1976 ve müte- 

kip yıllarda verilmesi gerekecek ve miktarları yukarıda 

elirtilen kredilerin aynen verileceği varsayımından hare- 

etle bir dönüşüm hesabı yapılmış ve bulunan rakamlar aşağı- 

a gösterilmiştir. (Bu hesap verilen kredilerin, bir yıllık 

demesiz devreden sonra beş yılda geri ödeneğine göre yapıl

ıştır.

1977 yılında

1978 "

1979

1980

1981 "

1982 "

1983 "

1984

0.021 Milyar TL. 

0.075 " "

1.071 " H

2.414 " "

4.148 " '•

6.287 " "

8.772

8.772 ” "
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1985 Yılında 8.772 Milyar Tl.

1984 " 10.676

1985 " " 12.519

1986 " 13*971

1987 " 14.999

1988 müteakip yıllar 15.646 milyar Tl.

olarak devam edecektir. Böylece, uzun vadede de olsa eko

nomik yardımların $ 78 inden fazlası kredi dönüşümlerinden 

karşılanabilecektir.

b) Kredi yardımlarının kredi veren ülke içi ve

dışı kuruluşlarca karşılanması,

Orman köylerinin kalkındırılmasına yönelim 

ekonomik yatırımların (yani verilecek kredilerin) Türk Ban

kalarınca finanse edilmesi önemli bir tedbir olacaktır. Buj 

ya OEKOY Genel Müdürlüğü teşkilatınca ilçe plarlarma daya

nılarak düzenlenecek ferdi projelerde önerilen kredi yardım

larının doğrudan doğruya Bankalarca köylülere verilmesi ve

ya toptan ORKOY Genel Müdürlüğüne devredilmesile ORKÖY teş

kilatınca köylülere verilmesi şeklinde uygulanabilir.

Bu hususta, Bankalarca verilecek tarımsal kredilerin 

faiz oranlarının °/o 6 yıl geçmemesini sağlayacak yasa hüküm

leri getirilmelidir. Ayrıca Milletlerarası kredi kuruluş

larından da bu yolda olanaklar sağlanması önemli bir tedbir 

olacaktır.



6. Kredi :

Orman Genel Müdürlüğü 3204 Sayılı Teşkilat 
Kanununa göre kurulmuş hükmü şahsiyetli ve katma bütçeli bir 
Genel Müdürlüktür.

4914 Sayılı Kanuna göre Devlet Ormanlarının 
işletilmesi gayesi ile teşkil edilen Döner Sermayesinin 
hükmü şahsiyetinin olmaması nedeniyle borçlanma ehliyeti bu
lunmamaktadır.

Program ve proje kredileri hakkında 1976 yılı 
Genel Bütçe Kanunun 57. maddesinde gerekli açıklık göste
rilmiş bulunmaktadır.

(ı’.ladde-57-A) Yabancı Devletler, Uluslararası 
Kurumlar veya yabancı Banka ve Kurumlarla yapmış ve yapıla
cak anlaşmalar gereğince belli hizmetler taahhütler, yatı
rımlar ve proje için sağlanacak yardımlar ile program ve 
proje kredisi olarak mali yıl içinde elde edilecek imkan
ların Türk lirası karşılıklarını, malzeme ve hizmet bedel
lerini bir taraftan Bütçeye gelir; diğer taraftan ilgili 
daireler bütçelerinin özel tertiplerine ödenek kaydetmeye 
Maliye Bakanı yetkilidir. Kanunun bu maddesi kredi temini 
yönündeki dar boğazı göstermektedir.



7. Standart ve Kalite Kontrolü :

Ormancılık Sektörü ürünlerinden pek çoğunun 

standartdı tesbit edilmiş ve bazılarında da mecburi uygula

maya geçilmiştir.

Her üründe olduğu gibi orman ürünleri standart

larının belirlenmesinde de piyasa istekleri dikkate almmış 

ve böylece satış olanaklarının arttırılması öngörülmüştür.

Orman ürünlerinin özellikle temel ürünleri 

olan tomruk-direk ve sanayi oçlunu gibi çeşitleri, büyük ha

cimli ve ağır olduklarından öncelikle üretim yerlerinde stan

dardizasyona tabi tutulmakta satış partilerinin saptanmasın

da ikinci kez gözden geçirilerek düzeltmeler yapılmaktadır.

Orman ürünleri satışlarında, belirtilen stan

dart ve kaliteye uygunluğu ile ilişkili olarak fiat ve alı

cı bulmaktadır.

Ülkemizde hızlı bir tempo ile gelişmekte olan 

orman sanayii, ihtiyacı bulunan ham maddeyi tesislerinin ge

rektirdiği kalite ve standartlara uygun bir biçimde sağlan

ması sonucu üretimde verimliliğe ve karlılığa ulaşacaktır.

Gerçekten ürünün, Standartlara uygun olarak 

boyutlara bölünmesi ve kalite sınıflarının saptanması, üre

timin en önemli safhasıdır. Bu saptanmanın standart ve 

kalite konusunda eğitim görmüş ve beceri sahibi elemanlar 

tarafından yapılmasına özen gösterilmeye önemle devam edil- 

nitelidir. Aksi halde mevcut şekli ile bu saptamanın üretim 

yapan işçinin insiyatifine bırakılması ya da bu konuda bilgi 

sahibi olmayan elemanlara yaptırılması, çoğu kez üretici



ile alıcı ve tüketici arasında anlaşmazlıklara ve ekonomik 

kayıplara neden olacaktır.

Ormannılık sektöründeki üretim ve taşıma faaliyetle

rinde belirlenen geçikme ve taşımadaki geleneksel uygulama 

ürünün standart ve kalitesine önemli ölçüde olumsuz etki 

yapmaktadır.

Gerçekten üretim anında, ürün üzerinde tesbit edi

len boyut ve kalite; gerek sürütme sureti ile yapılan taşı

mada, gerekse ürünün zamanında taşınıp pazarlanması sonucu, 

büyük ölçüde değişmeye uğramakta ve dolayısıyla yeniden 

gözden geçirilerek standartdı belirlenmektedir. Bu tesbit 

işlemi çoğu kez ürünün daha düşük kaliteye indirilmesine 

neden olmaktadır.

Sonuç olarak; standart uygulanmasında ve satış parti

lerinin hazırlanmasında kalite kontrolüne önem verilmeli, 

ürünün periyodik bir biçimde kesilip taşınması ve böylece 

kalitenin bozulmadan pazara ulaştırılması (arz edilmesi) 

olanakları aranmalıdır. Bu uygulamaya ilişkin üretimde uz

manlaşmış işçi ve eleman yetiştirilmesi ve daha önce öneri

len üretim alet ve makinaları ile üretim tesislerinin plan 

döneminde uygulamaya konulması sağlanmalıdır.

8. Pazar olanakları ;

Ormancılık sektöründe üretilen ürünün hemen 

hemen tümü Devlete ait ormanlarda üretilmekte ve pazar ban

makta dır.



1963 yılına kadar durağan bir anlayışla düzenlenen 
Amanajman planları yeniden düzenlenip yaş sınıfları metodu 
ile uygulamaya konulması sonucu üretim potansiyelinde büyük 
ölçüde bir artış meydana gelmiştir.

Bu potansiyelin kalkınma planlarında öngörülen orman 
ürünleri talep projeksiyonunun öngördüğü seyre uygun bir 
biçimde istihsal edilerek pazarlanması gerekmektedir.

Gerçekten, Dünya orman ürünleri sanayi indeki hızlı 
gelişme, yurdumuzda da etkisini göstermiş ve özellikle 
III.Beş Yıllık dönemde Levha-Kağıt-Soyma-Kaplama ve keres
te sanayii kesimlerinde modern ve entegre işletmelerin ku
ruluşu hızlandırılmıştır. Sayılan sanayii kolları orman ürü
nü ihtiyaçlarını, mevcut yasalar çerçevesinde çoğu kez açık 
artırma veya alivreli satışlardan temin edilebilmektedir. 
Bazı sanayii kolları ise ihtiyaçlarını tahsis yolu ile kar- 
şılamaktadırlar. Bu sanayii kesimine ilişkin kamu işletmele
ri ise, ürün ihtiyaçlarının tümünü tahsis yolu ile ve kolay
lıkla karşılayabilmektedir. Bu durum, kamu ve özel sektör 
arasında Pazarlama yönünden bir ayrıcalık yaratmaktadır.

Orman ürünlerinin hemen hemen tümünün Devlet elinde 
ve ait bulunması, ürünlerin pazarlanmasında gelişmeyi önle
miştir.

Gerçekten, pazarlama ve pazar bulmada önemli etken
ler olan reklam, satış geliştirme ve tanıtma gibi hususlar 
geliştirilememiş ve her yıl satış programlarının altında 
kalınmıştır. Bu durum ise, Döner Sermaye gelirlerini oLum- 
suz yönde etkilediği gibi, yatırımların gerçekleşmesini 
de engellemiştir.



Bu durumda Orman Genel Müdürlüğü tekelinde bulunan 

orman ürünleri pazar bulmak ve pazarlama işlemlerini rasyo

nel bir biçime dönüştürebilmek için modern işletmeciliğin 

öngördüğü pazara (talepe) dönük dinamik bir politika izlemek 

zorundadır.

Ayrıca;

a. Orman ürünleri imalat sanayiinin ihtiyacı bu

lunan hammaddenin kolay ve zamanında karşılanabilmesi ama

cıyla bu sanayiilere öncelik tanınacak şekilde satış şart 

ve şekillerinde değişiklik yapılmalıdır.

b. Sektörün ürettiği ana mallarda kalite ve 

stanüatlara önem verilmelidir.

c. Ana malların fiatlarında istikrarlı bir poli
tika izlenmelidir.

d. Özellikle bazı orman ürünlerinin ihracatını 
sağlamak maksadıyla bunlara teşvik tedbirleri
nin uygulanması dikkate alınmalıdır.

e. Üretilen ana malların, satış miktarlarında 
artış sağlanabilmesi maksadı ile büyük işlet
meler ile işbirliği yapılmalıdır.

f. Orman ürünleri sanayii tesislerine, özellikle
rine uygun kalite ve standarda ürün verilmesi
sağlanmalıdır.

9. İhracatı teşvik edici tedbirler ;

Memleketimizdeki sanayi ürünlerine; yurt içi 

ve yurt dışı piyasa fiatları arasındaki gerekli dengeyi sağ- 

]ama anacı iİs bu güne değinübazı teşvik amaçları uygulan

maya konulmuştur. Bunlar :



a. İhracatta vergi iadesi
b. İhracatta vergi, reBİm ve harç istisnası
c. Kredili ihracat
d. Özel ihracat fonu
e. İhracatta döviz tahsisi.dir.

Orman ürünlerimize ihraç gücü kazandırılması 
ve böylece dış piyasalarda rekabet edebilme olanağına kavuş
turulabilmesi için aşağıda sıralanan teşvik araçlarından ya- 
rarlanılabili r.

- İç piyasada talep fazlasının bulunması ve 
Dünya odun piyasalarında fiatların olumlu gelişmesi halinde 
kereste ihracına gidilmesi, böylece keresteye ancak bu şart
ların geçerli olduğu periyotlarda ihraç bedeli üzerinden ge
rekli oranlarda vergi iadesi yapılması,

- Keresteden, ileri safhada işlem görmüş on- 
man sanayii ürünlerinin serbest döviz karşılığı ihracı halin
de "ihracatta vergi iadesi uygulamasına dair karar" hüküm-

«t

leri uyarınca ihraç bedeli üzerinden gerekli oranlarda vergi 
iadesi yapılması.

- Keresteden ileri safhada işlem görmüş on
man sanayii ürünlerinden uygun görülenlerini serbest döviz 
karşılığında ihraç ettiğini belgeleyenlere özel Banka hesa
bından ödeme yapılması.

- İhracatta kaliteli ve standartlara uygun 
mamul mal ihracının öngörülmesi ve bunun etkin ve sağlıklı 
bir pazarlama organizasyonu ile uygulamaya konulması.



- Dış pazardaki orman ürünlerine dayalı mal 

ve hizmetlerin fiat, kalite, miktar yönündeki gelişmelerine 

yönelik pazarlama Araştırması çalışmalarına ağırlık veril

mesi ve elde edilen bilgilerin sistematik bir biçimde de

ğerlendirilmesi .

- Oduna dayalı mamul turustik eşya ihracına

yönelinmesi.

- Dış piyasalarda alıcı bulan ikincil ürünle

rin üretimine önem verilerek üretim teknolojilerinin 

geliştirilmesi ve böylece ülke ihtiyacı dışındaki miktarın 

ihracata yöneltilmesi (Mazı, Ardıç, tohumu Kabuk, Defne 

yağı v.s.)

- Özellikle ikincil ürünlerin işlendikten 

sonra (Esans, Yağ v.b.) ihracı yoluna gidilmesi buna iliş

kin gerekli modem tesislerin yapılması için özel sektö

rün teşvik edilmesi.

- İhracatta kaltte kontrolüne (ekspertize) 

önem verilmesi.

- Yurt içi talep fazlasının bulunması halinde

özellikle kayın ve meşenin ileri derecede işlenerek dış 

pazarlara ihraç olanaklarının yaratılması.

10. Pazarlama sorunları :

Çeşitli bölümlerde değinildiği üzere, Ormancı

lık sektörünün ürettiği malların hemen hemen tümü bir kamu 

kuruluşu olan Orman Genel Müdürlüğünün Devlet Orman İşletme

lerince pazarlanmaktadır.



Özel sektör tarafından üretilen kavak ve ben
zeri ürünler ise genellikle pazar bulunduktan sonra üretil
mektedir.

Orman Genel Müdürlüğüne bağlı Devlet Orman 
İşletmelerince Amenajman Planlarına ve standartdına uygun 
olarak üretilen orman ürünleri, yaz ve kış ulaşıma elve
rişli sahalarda tepolanmakta ve buralarda istiflere ayrıla
rak standartlarına göre satışa arz edilmektedir.

Ancak ürün üretiminden satışına yada alıcıya 
intikaline kadar geçen sürenin bazen 4-6 ay gibi oldukça 
uzun olması, üründe büyük ölçüde kalite kaybına neden ol
maktadır.

Ürünün taze ve kaliteli bir biçimde pazara 
arz edilmeyişinde en önemli unsur taşıma işlemlerinde 
hala geleneksel yöntemlerin uygulanması ve özellikle orman 
köylüsünün insiyatifine bağlı kalınmasıdır. Ayrıca, üreti
len ürünlerin yağmurlama-ilaçlama ve havuzlarda muhafaza 
olanaklarının kısıtlı oluşu üründe kalite düşüklüğüne neden 
olmaktadır.

özellikle, depolamanın açık arazide kış ve 
yaz hariç bir koruyucu tedbir alınmaksızın yapılması ürünün 
kalite kaybını hızlandırmaktadır.

Bütün bu nedenlerle, üretilen ürünün tesbit 
edilen standart ve kalitede pazara aktarılabilmesi için;

a. Orman ürünleri sanayii hammadde ihtiyacı
nın, sür'atle yeterli miktarda ve makul fiyatlarla karşılan
ması olanaklarının yaratılması için satış şekil ve usulü
nün gözden geçirilmesi,



b. Sektörce üretilen ürünün, sür'atle depola
nabilmesi ve üretimin kış ve yaz her mevsimde yapılabilmesi 
için orman yollarının üst yapılı olarak sür'atle ikmal edil
mesi,

c. Üretilen ürünün, ilk tesbit edilen kalite 
ve standardda pazara intikalini sağlamak amacı ile koruyu
cu tedbirlere öncelik verilmesi,

d. Özellikle değişik hava koşullarında sür'at
le kalite kaybına uğrayan ürünlerin, her mevsimde ve talep 
oranında peryodik bir biçimde üretilmesinin ve depolanması
nın sağlanması,

e. Ürün satış depolarının gerekli tesislerle 
donatılması ve bu depoların genellikle ulaşım olanağı yar- 
ratılan orman içlerine doğru çekilmesi,

gerekmektedir.
Ülkemizde gelişmekte olan modem teknolojideki orman 

ürünleri sanayi kollarının ürün ihtiyaçları, genellikle 
toplu halde ve dar bir sürede karşılanabilmektedir.

Bu durum, işletmeleri hem finansman yönünden hem de 
aldıkları üıünü depolamak bakımından olumsuz yönde etkile
mektedir. İlaveten büyük miktarlarda satın alınan ürünün 
kalitesinde de düşmeler mşydana geleceği açıktır.
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11. Ortak Pazar ve diğer uluslararası kuruluşlar
karşısında sektörün durumu ;

Memleketimizdeki orman ürünleri ile AET ji 
oluşturan ülkelerin odun kökenli ürünleri arasında arz ve 
talep yönünden bu güne kadar direkt bir ilişki kurulamamış
tır. AET yi oluşturan ülkelerin odun kökenli sanayii ürün
lerine olan gereksinmelerin tümüyle kendi kaynaklarından 
karşılayamadıkları özellikle hammaddeye dayalı ürünlerini 
dış ülkelerden ithal yoluyla sağladıkları da bilinmektedir. 
Bu durum ülkemiz ormancılığı ‘yönünden çok önemlidir. Zira 
gereksinmelerini kendi iç olanakları ile karşılayaman bu ül
keler memleketimizin odun kökenli sanayii ürünlerine bir pa
zar olabilir. Konu bu yönü ile değerlendirilerek AET nin Tür
kiye x çıkışlı orman ürünlerine gümrük uafiyeti ya da en 
azından üçüncü ülkelere gösterdiği odunları uygulama ala
nına koyması araştırılmalıdır.

Ayrıca ormancılık sektörümüzde üretimi hız
landırmaya, maliyetleri düşürmeye, teknolojiyi geliştirneye, 
kaliteyi yükseltmeye olanak sağlayacak ve neticede AET 
ülkeleri ile eşit koşullarda rekabet etmeye imkân verecek;

a) Orman ürünleri işletme sanayii makinaları,

b) Orman üretim Alet ve Makinaları,
c) Üretimde kullanılan taşıt aracı ve trak

törler,
d) Orman yolları inşa makinaları,

gibi araç ve gereçlerin gümrüksüz olarak Türkiye'ye gelne 
olanakları araştırılmalıdır.



12. İşçilik durumu ve teknisyen yetiştirilmesi :

A- İşçi :
Orman işçilerine sağlanacak idari, sosyal 

ve parasal haklar için gerekli görülen yasal müeyyideler 
en kısa zamanda yürürlüğe konulmalı ve işçiler için çalışma 
alanlarında mütevazi fakat sıhhi portatif barakalar inşa 
edilmelidir.

B- Teknisyen :

Gerek İ.Ü.Orman Fakültesi gerekse K.T.Ü. 
Orman Fakültesinin yetiştireceği teknik eleman sayısı teşki
latımız için yeterli görülmekte bunların emrinde çalışacak 
orta kademede diğer bir teknik eleman sınıfına ihtiyaç du
yulmakta, ancak alt kademedeki meslek elemanlarıyla işlerin 
görülmesi düşünülmektedir.

İJ. Çalışma politikası - Ücret politikası ;

a. Mevcut ve ileriki yıllara göre gelişme
ler gözönünde bulundurularak gerekli düz ve kalifiye işçi 
ihtiyaç miktarları ve istihdam politikası tesbit ve istihdam 
planı hazırlanmalıdır.

b. Ormancılık hizmetlerinde çalışan işçile
ri'- kapsamına alan ve halen görüşülmek üzere Meclislerde 
bulunan Tarım ve Orman İş Kanununun bir an evvel çıkarıl
ması sağlanmalı.



c. Orman istihsal işlerinde çalışan işçile

rin sosyal güvenliklerinin sağlanması, uyuşmazlıklarının gi

derilmesi ve Halk Orman ilişkilerinin düzenlenmesi amacıyla 

vahidi fiat yerine yeni bir akit tipi oluşturulmalı.

d. İş Kanunu ve Sosyal Sigortalar Kurumu 

kapsamına giren Orman İşletmelerindeki çalışmalarda işçi ile 

işveren olarak yapılması gereken akitlerin yürütülmesinde 

güçlüklerin önlenebilmesi bakımından iş yeri olarak Orman 

İşletme Müdürlüğü sahası esas alınmalıdır.

14. Prodüktivite ;

Ormancılık sektöründe uygulanan üretim ve 

taşıma teknolojisine göre 1975 yılı girdileri Tablo: da 

gösterildiği gibidir. IV. Beş Yıllık plan döneminde uygula

maya konulacak yatırımlar sonucu üretim ve taşıma teknoloji

sinde meydana gelecek girdilerin, yıllar itibariyle, Tablo 

daki olacağı tahmin edilmiştir.

IV. Beş Yıllık dönemde bu girdiler sonucu uygulanacak 

teknoloji ile hem üretim ve taşımada çalışanlar lehine, hem 

de birim ürün maliyetinin düşürülmesi yönünde bir gelişme 

olacağı bu nedenle netice de bu gelişmenin sektörde, prodük- 

tiviteyide artıracağı düşünülebilir.

Ormancılık sektöründe, verimliliğin anlamı :

a. Üretim ve taşımada birime isabet eden iş gücünün 

mümkün olan oranda düşürülmesi, başka bir ifade ile birime 

isabet eden iş süresinin en aza indirilmesi.



b. Gerek üretimde (kesim-Seksöyonlara ayırma-Bur- 

dama ve Kabuk soyma) gerekse taşımada (Sürütme-arızalı ara

zide ataklardan atma-Motorlu ve motorsuz araçlarla taşıma) 

uygulanacak ileri yöntemlerle, odun hammaddesinde bu gün 

meydana gelen yüksek zayiatın düşürülmesi.

c. Elde edilen ürün, uygulanacak ileri koruyucu 

tedbir ve yöntemlerle kalite ve değer kaybının önlenmesi.

Olarak üç şekilde tanımlanabilir.

Bunlardan ;

- a ve b deki konular, Beş Yıllık plan dönemlerinde 

teklif edilen üretim alet ve makinaları ve üretim verimli

liğini arttırmaya yönelik tesislere ilişkin yatırımlarla 

orman yollarının istenen düzeye çıkarılabilmesi ve işçi 

eğitimlerine verilecek önen oranında gerçekleştirilebile

cektir.

III.Beş yıllık plan döneminde, birime isabet eden 

fiziksel girdilerin,IV. Beş Yıllık plan döneminde, öngörü

len yatırımların gerçekleşmesiyle büyük ölçüde ve olumlu 

yönde gelişeceği görülmektedir. Tablo :

- Bunun yanısıra, yukarıda sayılan yatırımların geı>- 

çekleşmesi, üretimde verimliliği de arttıracaktır. Gerçekten 

III.Beş Yıllık plan döneminde Türkiye ortalaması olarak ula

şılabilen ibreli endüstriyel odundaki $67.5 yapraklı endüst

riyel odundaki $40.3 oranları IV. Beş yıllık dönem sonunda 

(1982) ibrelilerde $75 yapraklılarda ise $5o oranlarına 

yükselebilecektir.



- Üçüncü konu ise özellikle üretim ve ttşima

nın her mevsimde periyodik olarak yapılarak pazara inıikal 

ettirilmesi yanında, uygulamaya konulacak yatırımlarla ham

maddenin yağmurlarım as ı ve ilaçlaması yada havuzlarda muha

faza edilmesi sonucu kalite ve kıymetinin yüksek tutulnası- 

dır.

Her üç şekildeki verimlilik artışı ormar.cılık 

sektörünün ana konusu olan birim üretimin pazara götürüle

bilmesi planı dönemlerinde öngörülen yatırım ve uygulamala

rın uygun biçimde oluşturulmasına bağlıdır.

Ancak, bu taktirde sektör prodüktiv bir çalış

ma alanına itilmiş olacaktır.

lö. Yönetim Sorunları :

Orman Bakanlığına bağlı olarak kurulmuş bılu- 

nan Genel Müdürlüklerden, halen kuruluş kanunları çıkmanış 

bulunanların Orman Genel Müdürlüğünün malı olanaklarını, in

san gücü kaynaklarını ve kadro imkanlarını kullanmaları, 

yönetimin yürütülmesinde etkileyici rol oynadığından, alı 

geçen Genel Müdürlüklerin T.B.M.Meclisine takdim edilmiş 

kuruluş ve görevleri hakkmdaki kanun tasarılarının bir an 

evvel çıkarılması,

Bazı hizmet ve görevlerin üzerinden alınarak 

yeni kurulmuş bulunan Orman Bakanlığı ve bu Bakanlığa beğlı 

diğer Genel Müdürlüklere verilmesi sonucu, Orman Genel Midür- 

lüğünün 32O4 sayılı Teşkilat Kanununun yenilenmesi gerekmek

tedir. Yasal bakımdan Orman Genel Müdürlüğü görevlerinin de 

belirli hale getirilmek üzere kuruluş kanununda gerekli de

ğişikliğin sağlanması,



Genel Müdürlük merkez ve taşra kuruluşlarına 
dahil bütün birimlerin, hizmet ve bu birimlerin ayrıca be
lirlenecek hizmet kademelerinde çalışacakların nitelik ve 
nicelikleri ile görev, yetki ve sorumlulukların tesbit 
edilebilmesi için 657 sayılı kanunun öngördüğü tüzük ve yö
netmeliklerin bir an evvel tamamlatılması,

16. Ormancılık Sektörünün Diğer Sektörlerle Fiziki
ilişkileri : "

Ana planda Ormancılık Sektörünün amacı, "ORMAN
ÜRÜNLERİ VE ORMANCILIK HİZMETLERİNE OLAN İHTİYACI YETÎŞME 
MUHİTİ VE MİLLİ EKONOMİ İMKANLARININ ELVERDİĞİ ÖLÇÜDE VE 
ASGARİ MASRAFLA KARŞILAMAK" olarak ifadesini bulmuştur. Or
mancılık Sektöründe bu amaç gerçekleştirilirken;

1- Pazara yönelmiş (Fiatlı) ürünler üretilmek
te,

2- Pazarı olmıyan (Fiatlandırılmayan) hizmet
ler yaratılmakta,

3- Bu üretim ve hizmeti yaratırken de gerek
li yatırımları yapılmakta, diğer sektörlerle girdi-çıktı 
ilişkileri olmaktadır.

Pazara yönelen üretimle; madencilik, imalat 
(orman ürünleri işleme sanayii, kağıt sanayii, kimya sanayii) 
enerji ve ulaştırma (Demiryolları) sektörlerinin maden dire
ği, odun hammaddesi, travers, yakacak odun, reçine gibi ih
tiyaçları karşılanmaktadır.



Ormancılığın (Toprak ve su muhafazası, iklim üzerine 
olumlu etkisi, havaiyi temizleme özelliği, tanın ve iıayvancı- 

lığı koruyucu etkisi, kişilere dinlendirme, eğlendirme teze- 
line nitelikleriyle sağlık kazandırması gibi) fiyatlandırıl
mayan hizmetleriyle birçok sektörle özellikle Tarım ve Turizm 

sektörü ile ilişkisi mevcut ise de bu faydaların sektörlere 
bölünüşünü ayırmak ve değerlendirmek güç olmaktadır.

Ormancılık Sektörü yatırım ve üretim faaliyetlerinde 
tarım (insan gücü olarak), enerji, ulaştırma (Nakliyat ola

rak) imalat ve inşaat sektöründen girdiler almaktadır.

Bu girdiler maliyetleri, bu bölümün 4. maddesinde 
gösterilen giderler ile VI. bölümün 1. maddesinde gösteri
len katma değer arasındaki fark civarında bulunmaktadır.

Ormancılık Sektörü ile İmalât/Orman Ürünleri İşleme 

ve Kağıt Sanayii Sektörü arasında özel bir ilişki vardır. Bu 
sektörlerin gelişmesi ham maddesinin yeter derecede karşı

lanmasına, dolayısiyle Ormancılık Sektörünün gelişmesine 
bağlıdır. Bu nedenle sayıları üç sektörün kamu kuruluşları 
yönetimin tek bir üst örgüt tarafından yürütülmesi daha 
verimli çalışmalarını ve gelişmelerini Bağlıyacaktır.

1?. Alınması öngörülen Diğer Tedbirler ı

1, Orman Köylerinin Sorunları ile İlgili 
Tedbirler :

a) Toprak ve arazi kl&sifikasyonu yapı
larak köy arazisinin kullanma haritaları düzenlenmeli ve bu 
haritalar esas alınarak arazi kullanılması ile modern ziraî 
metodların uygulanması sağlanmalı, tarımda rasyonalizasyonu



b) Mer*alarm ıslâhı yapılarak et verimi yüksel

tilmeli, buna paralel olaraV ormanlara yaptığı büyü^ zararı 

bilinen ve esasen ekonomik değeri az olan keçinin kaldırıl

masını temin maksadıyla ahır hayvancılığı geliştirilmeli

dir.

c) Orman köylerindeki ekonomik ve kültürel değe

ri olan el, ev ve köy sanatları ile tarıma ve orman ürünle

rine dayalı endüstriyel faaliyetler pazar ilişkileri de 

dikkate alınarak teşvik edilmelidir.

d) Orman köylerinde üretilen çeşitli ürünlerin

değer fiatla satılması, desteklemeye konu olan ürünlerin 

desteklenmesi ve pazarlama olanakların m arttırılması mak

sadıyla gerekli çalışmalar yapılmalıdır.

e) Dağınık bir özellik gösteren orman köyleri

yerleşim düzenini belirli bir ölçüde ve olumlu yönde etki

lemek için gljtıyapı ve sosyal tesis ve hizmetlerin gelişme 

potansiyeline sahip merkezi nitelikteki köylerde toplanması

nı sağlayıcı tedbirler alınmalıdır.

f) Orman köylerinde, yerinde kalkınma olanakları

bulunmadığı tesbit edilenlerin, kırsal alan yerleşim planla

ması çerçevesinde saptanacak civar merkezi yerleşim ünitele

rinde (Merkezi Köy, Köy Geliştirme Merkezi v.s.) iskan

ve istihdamlarının teşviki bu köylerle ilgili politikanın 

esasını teşkil etmelidir.



g) Orman köylülerinin, kooperatif veya kooperatif 
birlikleri halinde örgütleşmeleıi çalışmalarına hız veril
meli ve bunların kalkınmaya katkıda bulunacak projelerine 
öncelikle kredi tahsisi sağlanmalıdır.

h) Orman köylerinin kalkındırılması için 4. Beş 
Yıllık Plan döneminde öngörülen yardım ve yatırımların Or
man Köylüleri Kalkınma Fonu Bütçesinden karşılanması olanak
sız görünmektedir.

Fon gelirlerinin arttırılması ile birlikte, 
ORKÖY Genel Müdürlüğü teşkilatınca düzenlenecek kalkınma 
planları ve bunlara dayalı projelere göre yapılacak kredi 
yardımlarının, kredi veren diğer kuruluşlarca da yapılması 
sağlanmalı, bu kredilerden alınacak faiz hadleri diğer 
birçok ülkelerde olduğu gibi düşürülmeli, bu konulara iliş
kin yasalar çıkarılmalıdır.

i) 442 sayılı Köy Kanunnundaki köy tanımı günün 
şartlarına uyacak şekilde değiştirilmelidir.

j) İcra îflas Kanununun 38. maddesinde belirlenin 
evrakın Köy İhtiyar Hey'etlerinin tasdik etmesi ve borçlan
ma işlemlerinin her türlü resim ve harçtan muaf tutulmasını 
sağlayacak yasa değişiklikleri yapılmalıdır.

2. Ormanların Korunması :

a) Orman yangınlarının söndürülmesinde çalış
makla yükümlü bulunan köy halkının olumlu davranışı gittikşe 
azalmaktadır. Kanunun koyduğu bu mükellefiyet usulü Anayasa
nın 42 nci maddesi dikkate alınarak gözdaı geçirilmeli, daıa 
etkin ve olumlu tedbirler getirilmelidir.



b) Yangın haberleşmesini sür'atle sağlayacak ve 
ççıkan yangınların kısa sürede söndürülmesini, orman işletme- 
İLerinin standart şekilde ve uygun miktarda yangın söndürme 
araç ve gereçleri ile donatılmasını sağlayıcı ve mevcut tel
siz şebekesini ıslah edici projeler ilgili mercilerce kabul 
edilmeli ve desteklenmelidir.

c) Yanan orman sahaları ile, diğer orman alanla
rına yapılacak her türlü dış müdahale ve sahiplenmelerin 
sür'atle önlenmesi ve bu sahaların ağaçlandırılması için; 
ımülkı ve idari mercilerce mevzuatın yugulama ve ıslahında 
daha etken tedbirler alınmalıdır.

d) Anayasanın 131 nci maddesinde yer alan "Or-
ımtmlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaa
de edilemez" Ormanların içinde ve hemen yakınında oturan 
lıalkın kalkındırılması ve ormanı koruma bakımından gereki- 
,yorsa başka yere yerleştirilmesi kanunla düzenlenir" hükmü
nün uygulanmasında gösterilen çaba daha etkin hale geti
rilmeli ve arttırılmalıdır.

Ormanların korunmasında zabıta tedbirleri yerine, 
orman köy halkının kalkınmasını ve kültürel yönden geliş
mesini temin edecek sosyo-ekonomik tedbirlerin ikamesi hız
landırılmalıdır .

c) Orman içi ve’bitişinde yaşayan halka verilmiş
muhtelif faydalanma hakları ekonomik ve sosyal şartlarına 
göre ormanlarda tam kapasite ile ve çok yönlü faydalanmayı 
temin edecek şekilde rasyonolize edilmeli ve yeni hukuki' 
esaslara bağlanmalıdır.
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f) Yakacak odunun sanayide kullanılmasını sağla

mak üzere diğer ikame maddelerinin üretimine önem verilme

li ve bunların fiat artışlarının, Orman Teşkilatına biyük 

ölçüde etki yaptığı düşünülerek maliyetlere dikkat edilme

lidir.

g) Türkiye'nin topoğrafik yapısı, iklim dununu

ve nüfus dağılımı ile ormancılığın mahsulünü uzun sürede id— 

rüceden canlı bir servete sahip olduğu dikkate alınarak orman

serveti ve orman sahasını azaltıcı her türlü diğer teklik,

biyolojik, ekonomik ve politik koruma tedbirleri gereğince

yürütülmelidir.

h) Yurt müdafaası toprak korunması ve diğeı ne

denlerle tefrik edilmiş ve edilecek muhafaza ormanlar: dış 

etkenlerden gereğince korunmalı ve devamlılığı sağlanmalıdır.

3. Ormanların Kadastrosu :

a) Esti den sınırlanması yapılan ormanların sınır 

düzeltmelerinin IV. 5 Yıllık Plan döneminde bitirilebilmesi 

ve yeniden 3.000.000 Ha. orman kadastrosunun yapılabilnesi 

için mevcut komisyon sayısı 70'e çıkarılmak üzere gerekli 

personel ve yatırım imkanları sağlanmalıdır.

b) Orman sınırlama ve kadastrosu hizmetlerinde 

olumlu sonuçların elde edilmesi için Orman, Tapu Kadastro 

ve Harita Genel Müdürlükleri arasında hizmet bütünlüğü ba

kımından işbirliği ve koordinasyon sağlanmalıdır.



c. Orman kadastrosunun önemi, mahrumiyet ve

güçlüğü gözönünde tutulara^ bu işte çalışacakların maddi ve 

nanevi yönden tatmin edilmesi için, personel rejiminde gerek- 

Li düzenleme yapılmalıdır.

4- Tabii ve Sun'i Gençleştirme ve Meşcere Bakımı;

Ormanların devamlılığını sağlayıcı, imar ve 

ıslâhımı temin edici silvikültürel faaliyetlerin istenilen 

düzeyde gerçekleşmesi, plân ve projelerinin düzenlenmesi, 

Lüzumlu organizasyonun yapılabilmesi için lüzumlu yatırımla

rın tavan tesbitlerinde öncelik veıilmelidir.

5. Amenajman :

Ülkenin orman ürünlerine olan ihtiyaçları 

Lle orman ürünleri sanayiindeki teknolojik g elişmeler gözö

nünde tutularak; ormanların idare ve işletme amaçları ile 

ağaç türlerinin idare sürelerinin gözden geçirilmesi, ihtiya

ca uygun hale getirilmesi ve amenajman plânlarının ormanlar

dan çok yönlü faydalanmayı sağlıyacak düzeyde tanzim olunması 

i.çin; lüzumlu yatırımlara gerekli öncelik verilmelidir.

6. Orman Kaynağı Fizibilite Etüdleri :

Türkiye orman varlığının potansiyel verim al

ternatiflerini ortaya koymak üzere, yabancı menşeli ormancılık 

müşavir firmalarının ve Yurt dışı finansman kaynaklarının 

kullanımı, fizibilite etüdlerinin bu plan döneminin ilk yıl- 

Larında tamamlanabilmesi için; Türk ormancı personelin bu ko

nularda yurt dışı eğitimine veya bu eğitimi yurt içinde



sağlamak üzere, yabancı ihtisas elemanlarının Orman Teşlilatan

da istihdamına, yeteri sayıda Planlamaca-ekonomist yetiştiril

mesine öncelik ve ağırlık verilmeli bu tip çalışmalarda müm

kün olan sür'atle dışa bağımlılığı azaltıcı tedbirler ilgili 

kuruluşlarca alınmalıdır.

7. Orman Yol İnşaatı :

Ormanların korunması, geliştirilmesi, geıiş- 

letilmesi, işletilmesi ve toplumun orman ürünlerine olaı ih

tiyacının karşılanması ve.orman içi köylerin, orman ve pa

zar ilişkilerinin düzenlenmesi için gerekli orman yollarının 

sür'atle ikmali, üst yapılı hale getirilmesi, yaz kış mkli- 

yata açık ve malın pazara ucuz ve devamlı şekilde gelmelini 

sağlayıcı bir yapıya kavuşturulması için, gerekli aıaç,jereç, 

kuruluş ve personel ihtiyaçlarını sağlayıcı, yatırımları il

gili kuruluşlarca ağırlık verilmelidir.

8. Yol İnşaat Makinaları :

Dış memleketlerden ithalen satınalmacak rnâki- 

na ve yedek parçaların dış ödemeleri için gerekli dövi; te

minindeki güçlükler giderilmelidir.

Orman Genel Müdürlüğü amme hizmetleri de gören 

bir Vuruluş olduğundan ithal edilen makina ve yedek larça- 

lar için karayollarında olduğu gibi gümrük muafiyeti tmın- 

malıdır.

Yol inşaat makinelerini kullanacak operatörler.n 

temininde güçlük çekilmektedir. Bu çeşit elemanların ye;iş- 

tirilmesi için ilgili kurumlarca eğitim müesseseleri kunıl- 

malıdır.



9. Tamirhane ve Atölye i

Anatamirhanelerin özellikle usta ve teknik 

îlemam ihtiyacını karşılamak üzere Meslek Lisesi Motor Bölü- 

nünde burslu öğrenci okutulmalı ve bu okulların kapasitele

ri arttırılmalıdır

Yol inşaat faaliyetlerinin organizasyon, 

sevk we idaresini geliştirmek üzere Anatamirhane Müdürlükle

rinin genişletilmesi ve yol yapımının bu kuruluş hizmetleri 

içine alınması hususunda gerekli çalışmalar yapılmalıdır.

10. Üretim île İlgili Tedbirler :

Mevcut durumu bölümünün de açıklanmaya çalı

şılan üretimle ilgili tıkanıklıkların aşağıda sayılan tedbir- 

lerin alınması halinde büyük ölçüde giderileceği düşünülebi- 

Lir.

- Üretim-Taşıma-satışlarda ;

a) Üretimin yoğun olduğu bölgelerden başlanarak, 

daima işçi nüveleri kurulmalı, bunların modern âlet ve makina- 

larla donatılarak, her türlü sosyal güvenceye kavuşturulma

ları isağlanmalıdır.

b) Ormancılığı ileri birçok ülkelerde olduğu gibi, 

şartLarın uygun bulunduğu yerlerde toplu üretimi mümkün kıla

cak t.raşlama kesimlerine geçilmesi ve bu sahaların bir son

raki yılda kesinlikle sun'i yolla gençleştirilmesi çalışmala

rına öncelik verilmelidir.



c) Plân dönemi içinde; maden direklerinde >a- 

lite sınıfının kaldırılması, sanayi odunu ve maden direrltrin-

de ölçü biriminin stere çevrilmesi gibi daha pratik .neaoılar 

geliştirilmelidir.

d) Halen üretim ve nakliyat çalışmaları hem köy

lünün tarım işinin olmadığı, hemde tabiat şartlarının nüfait 

olduğu kısa bir dönemde yapılabilmektedir. Bu durum yı.ır 

bir kaç ayında ürünün büyük bir kısmının depolara inmesi ve 

piyasaya arz edilmesi sonucunu doğurmaktadır. Hal böyle dun

ca hem depolama yönünden sıkıntı çekilmekte, hemde kist El

manda satılmayan ürün beklemekten dolayı sonuçta değer ka/bi

na uğramaktadır. Üretimin piyasa isteklerine göre yılan bü

tün aylarına dağılması gerekmektedir. Bunun gerçekleşmesi 

için de; bilhassa kış aylarında işçinin barınması için te

sisler yapılmalı, ara nakliyat yolları her türlü hava şartla

rında nakliyata elverişli hale getirilmelidir.

Bilhassa çok çabuk değer kaybeden kayın emvaliaiı 

periyodik kesimi gerçekleştirilmeli ve bu ağaca dayalı 3aıa- 

yi koluna her mevsimde yeterli ve taze emvâl verilebilire >la- 

nakları yaratılmalıdır.

e) Sarp arazili bölgelerde zayiatın önlenmesi 

için insan ve hayvan gücü ile yapılan sürütme yerim 

kısa ve uzun mesafeli havaî hatlar ile çekici vinçli arık- 

törlerin kullanılması gerekmektedir. Plân döneminde bir y«n- 

dan bu makinaların temini yönüne gidilirken diğer yandaı ra- 

kinaları kullanacak operatörlerin yetiştirilmesi için gerek

li eğitimler düzenlenmelidir.



f) Orman ürünleri üretiminin yurt ihtiyacını 

karş:ılLayacak düzeye çıkarılması, piyasaya her mevsimde yeter

li üırün arz e dile bilme s i ve üretim ve nakliyatta kaybın en alt 

düze;ye indirilmesi için orman işçiliğinde belli ölçüde meka- 

nizatsyona geçiş zorunlu bulunmaktadır. Ancak bu konu planlanır 

ken ,yur dumuzun sosyo-ekonomik durumunun da dikkate alınması 

gereıkmıeiçtedir. Zira orman işçiliği ile nüfusun ]/3'ünü teşkil 

eden orman köylüsüne iş ve geçim olanakları temin edilmekte

dir. îleri düzeyde bir mekanizasyon bu kitleyi belli ölçüde 

işsiızliğe düşürebilir. Bu bakımdan mekanizasyona geçişte yö

reseli işgücü iyi etüd edilmelidir.

g) Orman içi üretim ve taşıma işçiliğinin ken

dine özgü bilgi, beceri ve bedensel bir emek gücüne dayandığı 

öncellikle kabul edilerek, mevcut mevzuatta yöre işçisinin ter

cihime ilişkin yasa hükümleri yeniden düzenlenmelidir.



h) üretilen orman emvalinin periyodik: ve kısa 
surede ilgili sanayi kollarına götürülebilmesi için gerekti
ğinde, özellikle nakliyat işlerinin serbest rekabete olanak 
sağlayacak bir biçimde ihale suretiyle yaptırılmasını temin 
edecek yasa değişikliğine gidilmelidir.

ı) Üretimden satış partilerinin belirlenmesi
ne kadar geçen sürede orman emvaline uygulanan damga-numara- 
taj ve bunlara ilişkin kayıt ve benzerî işlemlerin basitleş
tirilmesi için gerekli mevzuat değişiklikleri yapılmalıdır.

j) Özellikle ikincil ürünlerin, günümüzde
önem kazanması nedeniyle, üretimlerine önem verilmeli, buna 
ilişkin olarak geleneksel üretim metodları terkedilerek üre
timde verimlilik ve rasyoneliteyi arttıracak teknolojiler uy
gulamaya konulmalıdır.

Bu arada; ham reçineden kolofan-terebantin ve 
flatasyon yağı, sığla yağından koku tesbit edici maddeler, 
defne-kekik v.e. ürünlerden esans ve yağ elde edici tesisle
re ilişkin yatırımlar Devletçe gözet ilmelidir.

k) Türkiye’ de genellikle büyük zayiat ve yük
sek maliyetle çalışan ilkel şerit ve tezgâhlar oldukça yüksek 
orandadır.

1) 6831 Sayılı Orman Kanununun 31, 32, 33 ve
34. maddeleri ile 7269/1051 sayılı kanunların 4VC maddesi. 
222 sayılı ilk öğretim kanununun 71. maddesi ve 775 sayılı



Gecekondu Kanununun ?8. maddesi gereğince belirlenen fiatla- 
rın altında orman emvali satışını hükme bağlayan yasalar gü
nün koşullarına uygun hale getirilmeli veya bunlar hâzinece 
subvanze edilmelidir.

m) SEKA-TKİ Müesseselerine normal maliyetin
altında emvâl satışlarını önleyici tedbirler alınmalıdır.

n) Orman ürünleri üzerindeki vergi oranları
gözden geçirilerek düşürülmesi ya da kaldırılması olanakları 
aranmalıdır.

o) Üretim ve nakliyata yönelik makina ve teç
hizatların ithalinde gümrük muafiyetleri tanınmalıdır.

16.11- Ormancılık Araştırmaları ;

Yurt ormancılığının, orman ürünleri sanayiinin 
ve orman-halk ilişkilerinin çeşitli araştırma sorunlarını çö
zümlemek, uygulamalı araştırmaları yapmak ve teknolojik geliş
melerin; Ormancılığımıza aktarılmasını sağlamak üzere; araş
tırmaların planlanması, örgütlenmesi, araç, gereç, personel 
yönünden desteklenmesiyle ilgili olarak IV'ncü Beş Yıllık Plan 
döneminde öngörülen yatırım]arın gerçekleştirilmesi için ilgi
li kuruluşlar gerekli önem ve ağırlığı vermeli, araştırıcı 
personelin arttırılması ve daimi istihdamı yönünde, personel 
rejiminde gerekli imkftnlar sağlanmalıdır.



Özel bir arazi kullanma ve kaynak amenajmanı dü

zeni gerektiren ve kanunî düyünüktan yoksun orman rejimi dı

şındaki millî parklar, millî abideler ve tabiatı koruma alan

larını da içeren Millî Park iaııun Tasarısının bir an önce yar 

salaştın İması.

Millî park kaynak değeri taşıyan kırsal alanlar 

ra hizmet götüren çok sayıda kuruluşlar arasında yasal yetki 

tedahülünün giderilmesi ve koordinasyonun sağlanması.

Millî park rekreasyon alanlarında koruma, yöne

tim, alt yapı, tanıtım, kullanım tesislerinin gerektirdiği 

yeterli finansmanın sağlanması.

Halen Devlet müesseselerinin faaliyet program

larında yer almış işlerden millî park sahaları içine isabet 

eden ve park planlarına uymayanların durdurulması.

Günün şartlarına cevap vermeyen 3167 sayılı Kara 

Avcılığı Kanununun yerine kaim olmak üzere hazırlanan Kara Av

cılığı Kanun Tasarısının yasalaşması.

Taşınması ve bulundurulması yasak olmayan av tü

feklerinin standarda uygun olarak imalini, alım ve satımı ile 

taşımasını düzenleyen yasanan çıkarılması.

Doğal çevrenin her yönüyle korummasını sağlayacak 

yasal tedbirlerin alınması.



Sektörel faaliyetler arasındaki yasal çelişkile

rin giderilmesi (İmar Kanunu, Eski Eserler Kanunu, Toprak ve 

Tarım Reformu Kanunu, Su Ürünleri Kanunu, D.S.l. kanunları 

arasındaki çelişkilerin giderilmesi).
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13. Ormancılık Faaliyetleri İle Taşıt Araçları 
Teminindeki Güçlükler :

Çeşitli ormancılık faaliyetlerinin görülmesin
de en önemli unsurlardan biri taşıt araçlarının zamanında 
sağlanması ve projede ön görülen miktarlarda temin olunması
dır.

Genellikle; yıllık programa konulan taşıt ara
cı miktarlarında D.P.T.ca büyük kısıtlamalar yapılması, prog
ram kararnamesinde belirlenen taşıtlar için, ayrıca Maliye 
Bakanlığınca 237 sayılı Taşıt Kanununun 10 uncu maddesine at
fen yeniden kararname neşredilmesi mecburiyetleri, bu taşıt
ların Devlet Malzeme Ofisinde yeteri miktarda bulunmaması 
ve dışardan alınması imkânının olmayışı çoğu kere fiyat yik- 
selmeleri; hizmetlerin etkin şekilde yürütülmesi için gerekli 
taşıtım zamanında ve yeterince temin edilememesi sonucunu 
yaratmaktadır.

Bu dar boğazın giderilmesi yönünde gerekli 
İdarî ve yasal tedbirler alınmalıdır.

14. Eğitim ve Öğretimi Geliştirme :

a) Ormancılık faaliyetleriyle ilgili iç 
analizleri ve değerlendirmeleri sonucuna göre saptanacak 
teknik ve İdarî personel kadro ihtiyaçları Devlet Personel 
Dairesi Başkanlığı ve Maliye Bakanlığınca kısıtlanmadan veril
melidir.



b) Hizmetlerin kaliteli, rasyonel, sür'atli 
we ucuz yapılmasını temin edecek istihdam tedbirleri alınmalı 
îpersonelin öğretim ve hizmet içi eğitimle yetiştiği konular- 
tda ve uzmanlık dalında çalışması ve çalıştırılmasını sağla
yıcı mevzuat getirilmelidir.

c) İşçilerin çalışmalarını teşvik edici
îhak ve güvencelerini sağlayıcı, iş maliyetini düşürücü ve 
kısa zamanda sonuçlandırıcı tedbirler alınmalıdır.

d) Hizmet öncesi ve içi eğitim, perspektif 
plân dönemi içinde ormancılık faaliyetinin gerektirdiği tek
nik, sosyo-ekonomik ve İdarî ihtisas sahalarını kapsaması 
için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.

e) D.P.T.ca Bakanlık ve ftetkanlığa bağlı 
kuruluşların plânlama birimlerinde çalışan personelin 
eğitilmesine yardımcı olunmalı ve gerekli eğitim olanağı 
sağlanraalıdır.

15. Bütçe Ödeneklerinin Verilmesi İle İlgili
Güçlükler ;

Ormancılık faaliyetleri açık saha işletmesi 
içinde vâki olmakta; mevsim şartlarına bağlı bulunmaktadır. 
Ağacın kesilmesi, tohumun toplanması, fidanın dikilmesi,top
rağın tavında işlenmesi; tomruğun belli bir süre içinde or
mandan çıkarılması, böceğin yumurtlama mevsiminden önce imha
sı gibi bütün çalışmalar belli zaman periyotları içinde ya
pılmak zorundadır. Orman yangınları ile savaş hizmetleri ge
nellikle yas aylarınla masrafı gerektirmektedir.



Yatırım ve carı giderlerin önemli bölümleri, hizmetin 

gerektirdiği aylarda ve mevsimlerde harcanmak zorundadır.

Bu a mukabil bütçe ile kabûl edilen ödenekler genel

likle belli bir oranda önce blove edilmekte ve geriye kaıan 

miktar ise kısıtlı oranlarda ve periyotlarda verilmektedir. 

Bu uygulama; yılın belli ay veya mevsiminde, işin tekniği 

ve ekonomisi yönünden bitirilmesi gereken hizmetlerin ikmali

ni önlemekte ve iş düzenini tamamen aksatmak tadır.

Yukarıda açıklanan hususlar ile ormancılık hizmetle

rinin IV. Beş Yıllık Kalkınma Plânında ele alınmasında zaru

ret bulunan bilgiler Devlet Plânlamaca verilen dispozisyona 

imkân nisbetinde uyularak işbu rapor tanzim edilmiştir.



4* Beş Yıllık ORMANCILIK VE ORMAN ÜRÜNLERİ 
SANAYİİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU

AKA KOMİSYON t
BAŞKAN t Müsteşar Muavini Suha OK
BAŞKAN Yard.: B.P.D.Başkam Adnan KIR
RAPORTÖRLER : a) DPT Ormancılık Uzm. Dr »Mustafa KONUKÇU 

b) DPT Orman Sanayi Uz*.Baykan SÜBERKER
ÜYELER :
1- Orman Bakanlığı : a) Bakanlık Tek.Araş.Dai.Bşk.

Özdemir Erdemir
b) Bakanlık Or.M.Dai.Baş Uzman 

Mahir Erdemli
c) Bak.P.D.Pl.Bl.Başkanı 

Yılmaz Gökmen
2- Or.Gn.Müdürlüğü : a) Plânlama Dairesi Başkanı

Nejat Kayın
b) Teknik Baş Müşavir 

Namık Ünlü
c) Başmühendis 

Yavuz Aytaç
3- A.O.M. : a) Plânlama Dairesi Başkanı

Münir Key
b) Teknik Müşavir 

Kemâl Ungan
4- O R K ö Y : a) Plânlama Dairesi Başkanı

Sıtkı Günaydın
b) Prog.ve Koor.Pen Kur.Md. 

Zeycan Erder

5- Millî Park.Gn.Md. a) Planlama Dairesi Başkanı
Nejat özbaykal

b) Planlama Dai.Bşk.Yard.
O.Nuri Sözkesen



6- ORÜS Gn.Müdürlüğü : a) Plânlama Dairesi Başkanı
İlyas Aynagöz

b) ORÜS Başmühendisi 

Ömer Erduran

7- Özel Sektör___________ i a) Ağaç İşleri Esnaf ve Sanat
kârlar Federasyonu

b) Orsan Mobilya ve Dekoras
yon

8- Diğer Kamu Kuruluş

ları__________________a) Makina-Kiihya Kurumu
Saim Dilek

b') SEKA : Niyazi Erkoca

c) D.İ.E(Devlet Ist.Enst.)
Erol Atakan

9- Dernek ve Cemiyetler a)Orman Mühendisleri Odası
Yücel Çağlar

b) T.Ziraat Odaları Birliği 

Nurettin Karataylı

c) T.M.M.O. Birliği 
Celâl Çoban

ORMANCILIK ALT KOMİSYONU 

BAŞKAN : A.G.M.Teknik Müşaviri : Kemâl Ungan

BAŞKAN Yard. : O.G.M.Teknik Baş Müşaviri : Namuk Ünlü

RAPORTÖR : Bak.P.D. P1.B1. Başkanı : Yılma* Gökmen



ÜYELER______________J_

1- DPT Müsteşarlığı:

2- O.G.M. :

3- A.G.M. :

4- ORKÖY :

5- Millî Park.Gn.Md.

6- Diğer Kamu 
Kuruluşları :

Ormancılık Uzmanı : Dr.Mustafa
Konukçu

a)ELanlama Dai.Başkanı Nejat Kayın

b) Başmühendis : Yavuz Aytaç

a) Planlama Dai.Başk.: Münir Key

a) Planlama Dai.Başk.: Sıtkı Günaydın

b) Pro.ve Ko.Fen.Kur.Md. Zeycan Erder

a) Planlama Dai.Başk.: Nejat Özbaykal

b) Blan.Dai.Başkan Yd. O.Nuri Sözkesen

a) S E K A : Niyazi Erkoca



HER GEHEL MÜDÜRLÜKTE 4. BEŞ YILLIK PLAN 
ÇALIŞMALARINA ESAS OLAN RAPORLARI TANZİM 
EDEN KOMİSYONLAR___________________________

I- ORMAN GENEL MÜDÜRLÜSÜ

Komisyon Komisyonda
No. Komisyon Adı Görev Alanlar

1 KOORDİNASYON VE ÎCRA Namık Ünlü - Başkan
Yavuz Aytaç - Başkan Yarı. 
Haşan Yıldız- Üye 
Ömer örnekol- "
Ömer Temelli- "

2 KORUMA Celalettin Erdem-Başkan
Necdet Günükutlu-Başkan İd. 
Kamil Gündoğdu - Üye 
Osman Malazgirt- "
Erol Munaoğlu - "
Orhan Ataman - "

Muzaffer Atakan - Başkan 
îlhami Tan - Başkan Yard. 
Korkut Toker - Üye 
Zeki Girgin - "
Raif Ayık - "
Nazım Öztaş - "

3 AMENAİMAN VE SİLVİ
KÜLTÜR VE ORMAN 
KADASTROSU



Komisyon 
 No. Komisyon Adı

Komisyonda 
Görev Alanlar

ORMAN YOLLARI-BİNA 
İNŞAATLARI VE YOL 
MAKİN AL ARI

Servet Kayacan - Başkan 
Naci Galatalı - Başkan Yrd, 
Rafet Aydın - Üye 
Cemil Oksal 
Emin Ceyhan

ÜRETİM VE PAZARLAMA 
VE ORMAN KAYNAKLARI 
KULLANIMI

Fevzi „Kılıça3İan-Başkan 
Saim Ersöz - Başkan Yrd. 
Halil l.Cafes - Üye 
Sait öztürk - "
Mehmet Çırak - "
Tezer ^eke 
Kemal Şener 
özgen Demirel -

— n

6 EĞİT İM-ARAŞTIRMA VE Şükrü ^ıldırım-Başkan
İŞÇİ VE SOSYAL HAK
LAR YÖNETİMİ GELİŞ Fahri Çamlı -Başkan Yard.
TİRME Mahir Ekici -Üye

Rafet Akkan - M
Sadık Reyhan - "
CelSl Çoban - "

PLANLAMA EKONOMİ VE 
HALİ İŞLER

Fahri Başaran - Başkan
îdris özatay - Başkan Yrd.
Yaşar Erkin - Üye
Kemal Güçbilmez üye
Cemal Alptekin - "
İbrahim Canan - "
İsmet Altan - "
Cemal Ulusu - "
Mahmut Bayrak — N



Komisyon Komisyonda
No, Komisyon Adı   Görev Alanlar

II- AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLÜ GENEL MÜDÜRLÜSÜ

Başkan Kemal Ungan

Raportör HalÜk Seren - Başmüh.

Üye Ali Eren - Uzman
1? Nurullah Aydemir - Uzman

III- ORMAN -KÖY İLİŞKİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Başkan : Sıtkı Günaydın - Etüd-Planlama D, Başk,

Raportör : Erhan Genç - Proje ve '^eknik Yardım Md. 
+.

Üye : Cahit Nasırlı - Etüd ve Planlama Teknik Md,
II :Suphi Akman - Envanter ve İstatistik Tek,Mı
»» : Zeycan Erder - Program-İzleme Teknik ^d.
tt : Ei1 doğan Subaşı - Krediler Teknik Md,
tl : Güngör İşlek - Kooperatifler Teknik Md,
II s Cengiz Ak gür - İşgücü Değeniendirme Tekn.Md,

.1.

IV- MİLLÎ PARKLAR VE AVCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Başkan : Hayri ^erk - Genel Müdür Muavini

Raportör : O.Nuri Sözkesen - Planlama ^ai,Başkan Yru,

Üye : Nejat Özbaykal - Milli Pl,Daire Başk.

Üye s Nihat Turan - Avcılık, ve Yab.H.D.Başky

Üye : Cahit Yürüker - Orman içi su ürünleri D.Bşk,

Üye : Tansu Gürpınar - Çevre Sorunları D,Başk.

Üye : özdoğan Aktar - Tanıtım Teknik Geliştirme
ve Araştırma JJ.Bşk.Yrd.



*
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